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Նախագահ Ռոհանին այսօր՝
սեպտեմբերի 30-ին կը մեկնի Հայաստան
Լրատւական ցանց - Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին Երեւան
կը ժամանի սեպտեմբերի 30-ին
Եւրասիական տնտեսական Բարձրագոյն խորհրդի նիստին մասնակցելու համար: Այդ մասին յայտարարել է նախագահի վարչակազմի կապի եւ տեղեկատւութեան հարցերով
ղեկավարի տեղակալ Փարւիզ Էսմայիլին:
Նրա ասութեամբ՝ Ռոհանին պատրաստւում է ելոյթ ունենալ ԵԱՏՄ
գագաթաժողովի ժամանակ Երեւանում եւ պատմել Իրանի հնարաւորութիւնների ու Եւրասիական տընտեսական միութեան հետ առեւտրի
մեծ պոտենցեալի մասին, - հաղոր-

դում է «Tasnim» գործակալութիւնը:
Իրանի նախագահը նաեւ կը
հանդիպի Հայաստանի պաշտօնատար անձանց հետ քննարկելու
Հայաստանի եւ Իրանի միջեւ յարաբերութիւնները, ինչպէս նաեւ
երկկողմանի համաձայնագրերի ու
համատեղ ծրագրերի իրականացման ընթացքը:
Իրանի նախագահը կը հանդիպի
նաեւ գագաթաժողովին մասնակցող մի շարք օտարերկրեայ առաջնորդների հետ եւ կը քննարկի
փոխադարձ շահ ներկայացնող հարցերը, ինչպէս նաեւ տարածաշրջանային եւ միջազգային խնդիրները:

Իրանի էներգետիկայի նախարար Արդեքանեանը՝
Հայաստանում
Իրանի էներգետիկայի նախարար Ռեզա Արդեքանեանը Հայաստանում կայացող ԵԱՏՄ-ի նիստին
մասնակցելու նպատակով երէկ երեկոյեան Երեւան է ժամանել:

Փարիզում
հրաժեշտ
են տւել
Ժակ
Շիրակին

Էներգետիկայի
նախարարութեան կայքէջի համաձայն՝ Իրանի
էներգետիկայի նախարարը հանդիպում է ունենալու Հայաստանի վարչապետի տեղակալ եւ երկու երկը-

(Շար. 8-րդ էջում)

ԱԳ նախարար Զոհրապ
Մնացականեանը
կը մասնակցի Ժակ
Շիրակի հոգեհանգստի
արարողութեանը

(Շար. 8-րդ էջում)

«Իրան-Հայաստան խորհրդարանական
յարաբերութիւններն ընդլայնւում են»
Լարիջանի-Թումանեան հանդիպում

Հաշմանդամների տան մօտ
հսկայական հերթ է գոյացել

«tert.am»-Փարիզում երէկ՝ սեպտեմբերի 29-ին, տեղի է ունեցել
Ֆրանսիայի նախկին նախագահ
Ժակ Շիրակի հրաժեշտի արարողութիւնը:

րների առեւտրա-տնտեսական համագործակցութիւնների համատեղ
յանձնաժողովի
հայաստանեան
կողմի նախագահ Մհեր Գրիգորեանի

«parstoday.com» - Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահն ասել է. «Հետազօտական
կենտրոնը եւ Իսլամական խոր-

հըրդատւական վեհաժողովի մասնագիտացւած
յանձնաժողովները
պատրաստ են զարգացնել համագործակցութիւնը Հայաստանի խոր-

հըրդարանի հետ»:
Իսլամական
խորհրդարանի
նախագահն ասել է, որ հետազօտական եւ փորձագիտական
յանձնաժողովների
կենտրոնը
լիովին պատրաստ է համագործակցել Հայաստանի խորհրդարանի հետ՝ յարաբերութիւնները ընդլայնելու ուղղութեամբ:
Սեպտ. 28-ին Ալի Լարիջանին,
Թեհրանում ՀՀ դեսպան Արտաշէս Թումանեանի հետ հանդիպման ժամանակ կարեւորելով երկու
(Շար. 8-րդ էջում)

Նախագահ
Արմէն Սարգսեանը
հիւրընկալել է Սինգապուրի
վարչապետ Լի Սյէն Լունին
«armenpress.am» - Հանրապետութեան նախագահ Արմէն
Սարգսեանը սեպտեմբերի 29-ին նախագահական նստավայրում հիւրընկալել է պաշտօնական այցով Հայաստան
ժամանած` Սինգապուրի վարչապետ Լի Սյէն Լունին եւ
նրա գլխաւորած պատւիրակութեանը:
(Տես. 2-րդ էջում)

Սինգապուրի վարչապետը յարգանքի տուրք է մատուցել
Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերի յիշատակին
«news.am» - ԱԳ նախարար Զոհրապ Մնացականեանն աշխատանքային այց կը կատարի Ֆրանսիայի Հանրապետութիւն՝ մասնակցելու այսօր Ֆրանսիայի Հանրապետութեան
նախկին
նախագահ
Ժակ Շիրակի հոգեհանգստի արարողութեանը,
որը
կանցկացւի
Փարիզի Սէն Սիւլպիս եկեղեցում
(Eglise Saint-Sulpice): Այս մասին
յայտնում են ՀՀ Արտաքին գործերի
նախարարութիւնից:

«tert.am»-Պաշտօնական այցով Հայաստանում գտնւող Սինգապուրի
վարչապետ Լի Սյէն Լուն երէկ այցելել է Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր, ծաղիկներ է խոնարհել եւ
յարգանքի տուրք մատուցել Հայոց
Ցեղասպանութեան զոհերի յիշատակին:
Լի Սյէն Լուն այցելել է նաեւ Հայոց
Ցեղասպանութեան թանգարան-ինստիտուտ, որտեղ գրառում է կատարել

յուշամատեանում։
«Հայ ժողովուրդը մեծ կամքի ուժ եւ
տղամարդկութիւն է ցուցաբերել 1915 թ.
իրադարձութիւններից յետոյ։ Ցանկանում եմ ձեզ յաւերժ վայելել խաղաղութիւն, անվտանգութիւն եւ ներդաշնակութիւն»,- գրել է Սինգապուրի վարչապետը։
Աւելի վաղ, տեղի է ունեցել Հայաստանի եւ Սինգապուրի վարչապետների առանձնազրոյցը, որից յետոյ

www.alikonline.ir

«ՎԵՏՕ»-ն
Սորոսի դէմ

«168.am»- «ՎԵՏՕ» հասարակական-քաղաքական շարժման
յայտարարութիւնը՝
հոկտեմբերի 1-ին, ժամը 11:00-ին Մատենադարանի դիմաց իրազեկման
ակցիա է իրականացնելու:
Ամիսներ շարունակ «ՎԵՏՕ»
նախաձեռնութիւնն իրականացնում է ակցիաների շարք՝ միտւած
օտարերկրեայ գործակալական
ցանցի լիւստրացիային (քաղաքական
մաքրագործում
կամ
գաղտնազերծում, լուսայայտում)
եւ Սորոսի «Բաց հասարակութեան
հիմնադրամներ-Հայաստան»-ի գրասենեակի փակմանը:
Շուրջ 22 տարի է, ինչ այս
հիմնադրամն՝ իր հաւաքագրած
արտասահմանեան գործակալական ցանցի միջոցով ֆինանսաւորում է ապազգային ու հակապետական
մտածողութեամբ
մարդկանց։ Այս սինդիկատը, ուղղակի կամ անուղղակի ֆինանսաւորման միջոցով, իր ազդեցութեան տակ է պահում մի շարք
ԶԼՄ-ներ, որոնց օգնութեամբ
տեղեկատւական մանիպուլիացիաների (աճապարարութիւն) միջոցով հերոսացնում է մարդասպաններին, ծանր յանցագործներին, հետեւողականօրէն վարկաբեկում է պետութեան հիմնասիւները՝ իրաւական, կրթական
համակարգերը, ուժային կառոյցները, այդ թւում՝ բանակը, Հայ
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին՝
նպատակ ունենալով քանդել
մեր պետականութեան հիմքերը,
ոչնչացնել արժեհամակարգային
խարիսխները:
Սորոսի գրասենեակը՝ վճարւած արտաքին ազդեցութեան գործակալների միջոցով ձեւաւորել է
օտար օրակարգն առաջ տանող
վարձու մարդկանց խումբ, ովքեր
իրենց կոչում են քաղաքացիական
հասարակութիւն, եւ հիմա արդէն
պատկառելի
ներկայացւածութիւն ունեն նաեւ ՀՀ Ազգային
ժողովում ու կառավարութիւնում:
Սորոսականներն իրենց գործունէութիւնն այսօր կենտրոնացրել են մեր հանրութեան շրջանում ատելութեան եւ անվստահութեան տարածման ու խորացման ուղղութեամբ՝ հետեւողականօրէն հրահրելով քաղաքացիական բախումներ: Սուտը, կեղծիքը, բռնութիւնը, հալածանքը,
հետապնդումները, հանրութեան
պառակտումը, քաղաքացիական
բախումները
նրանց
սիրելի
գործիքակազմն են։
(Շար. 8-րդ էջում)

Նիկոլ Փաշինեանն ու Սյէն Լուն հանդէս են եկել բանակցութիւնների
արդիւնքներն ամփոփող համատեղ
մամլոյ ասուլիսով:

ՀՀ եւ Սինգապուրի վարչապետները ներկայացնում են բանակցութիւնների արդիւնքները

(Տես. 8-րդ էջում)

ԷՋ 2 - ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, 30 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2019

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 201 (23398)

Սինգապուրի վարչապետ .

«Հայաստանը համախոհ ու գործընկեր է
Սինգապուրի համար ԵԱՏՄ-ում»
«armenpress.am» - Սինգապուրի
վարչապետ Լի Սյէն Լունն իրենց
երկրի համար ԵԱՏՄ-ում կարեւոր
գործընկեր ու համախոհ է համարում
Հայաստանը: «Արմէնպրես»-ի փոխանցմամբ՝ այս մասին Սինգապուրի
վարչապետն ասաց սեպտեմբերի
29-ին, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի հետ համատեղ մամուլի
ասուլիսի
ընթացքում:
«Ինձ համար պատիւ է առաջին
անգամ Հայաստան այցելել: Ձեր երկրի
փորձը եւ հմայքը, որի մասին շատ
էի լսել, ուզեցի անձամբ տեսնել: Մեր

երկրները ջերմ կապեր ունեն, որոնք 19րդ դարից են սկիզբ առնում: Հայկական
եկեղեցի ունենք, որն ամենահինն է
Սինգապուրում: Այսօր առաւօտեան
Հայաստանի վարչապետի հետ խօսել ենք բազմաթիւ թեմաներից: Քըննարկեցինք մեր երկկողմ կապերը,
ԵԱՏՄ-ի ու Սինգապուրի միջեւ
ազատ առեւտրի համաձայնագիրը:
Հայաստանը համախոհ ու կարեւոր
գործընկեր է Սինգապուրի համար
ԵԱՏՄ-ում, առաջին հայեացքից մեր
երկու պետութիւնները շատ տարբեր
են, աշխարհագրական առումով էլ

շատ տարբեր են, բայց երկուսս էլ
կարեւորում ենք ազատ եւ բաց առեւտուրը, կրում ենք իրաւունքի գերիշխանութեան արժէքները միջազգային հարթակներում»,- ասաց Լի
Սյէն Լուն:
Սինգապուրի վարչապետը նշեց,
որ ուրախ է Հայաստանի հետ Ծառայութիւնների ու ներդրումների համաձայնագրի ստորագրմամբ:
Սինգապուրի վարչապետ Լի Սյէն
Լուն պաշտօնական այցով Հայաստանում է գտնւում ՀՀ վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանի հրաւէրով:

ՀՀ-ի ու Սինգապուրի միջեւ
կը ստորագրւի ծառայութիւնների,
առեւտրի ու ներդրումների մասին համաձայնագիր
«armenpress.am» - Հայաստանի Հանրապետութեան ու Սինգապուրի միջեւ
կը ստորագրւի «Ծառայութիւնների,
առեւտրի ու ներդրումների մասին»
համաձայնագիր: «Արմէնպրես»-ի փոխանցմամբ՝ այս մասին սեպտեմբերի
29-ին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի եւ Սինգապուրի վարչապետ
Լի Սյէն Լունի համատեղ մամուլի
ասուլիսի ընթացքում ասաց ՀՀ վարչապետը:
«Այս տարի ՀՀ-ի ու Սինգապուրի
ներկայացուցիչները մի քանի անգամ
հանդիպել են, ինչը գերազանց դաշտ է

ստեղծել մեր ժողովուրդների միջեւ
տարաբնոյթ փոխանակումների ու
փոխշահաւէտ համագործակցութեան
ամրապնդման համար: Մենք շահագըրգռւած ենք խորացնելու Սինգապուրի հետ մեր բարեկամական
յարաբերութիւնները: Մեր երկու երկըրներն ունեն հետաքրքիր ընդհանրութիւններ: Նրանք հարուստ չեն
բնական ռեսուրսներով ու իրենց զարգացման ռազմավարութիւնը կառուցում են մարդկային կապիտալի վրայ:
Այս տարւայ ընթացքում մեր բարձրաստիճան շփումներն ու Սինգա-

պուրի վարչապետի այցը Հայաստան
որակական նոր մակարդակի են
բարձրացնում մեր երկկողմ յարաբերութիւնները: Այցի ընթացքում
կը ստորագրւի «Ծառայութիւնների,
առեւտրի ու ներդրումների մասին»
երկկողմ համաձայնագիր ՀՀ-ի ու
Սինգապուրի միջեւ»,- ասաց Փաշինեանը:
ՀՀ վարչապետը նշեց, որ յաջորդ տարի Սինգապուրում կը
կազմակերպւեն Հայաստանի օրեր,
որը նոր խթան կը լինի համագործակցութեան զարգացման համար:

Նախագահ Արմէն Սարգսեանը հիւրընկալել է Սինգապուրի
վարչապետ Լի Սյէն Լունին
«armenpress.am»Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեանը
սեպտեմբերի 29-ին նախագահական
նստավայրում հիւրընկալել է պաշտօնական այցով Հայաստան ժամանած` Սինգապուրի վարչապետ
Լի Սյէն Լունին եւ նրա գլխաւորած
պատւիրակութեանը:
Ինչպէս «Արմէնպրես»-ին տեղեկացրին Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի
հասարակայնութեան հետ կապերի
վարչութիւնից, նախագահ Արմէն
Սարգսեանի եւ վարչապետ Լի Սյէն
Լունի առանձնազրոյցին յաջորդել է
երկու
երկրների
պատւիրակութիւնների՝ ընդլայնւած կազմով հանդիպումը: Ողջունելով բարձրաստիճան հիւրի եւ նրա գլխաւորած պատւիրակութեան այցը մեր երկիր՝ նախագահ Սարգսեանը մասնաւորապէս ասել է. «Շատ ուրախ եմ, որ

Սինգապուրի եւ Հայաստանի յարաբերութիւններն առաջ են շարժւում
ճիշտ ուղղութեամբ: Ինձ համար
խորհրդանշանական է, որ այստեղ
լինելու ընթացքում Դուք հանդիպելու էք նաեւ Եւրասիական տնտեսական միութեան անդամ երկրների
եւ Իրանի ղեկավարների հետ: Յուսանք, որ ապագայում Հայաստանը
կօգտագործէք որպէս դարպաս դէպի
Եւրասիա: Ակնկալում եմ կրկին տեսնել Ձեզ այստեղ աւելի երկար ժամանակով, երբ ես եւ իմ գործընկերները,
կառավարութիւնը հնարաւորութիւն
կունենանք Ձեզ աւելի շատ ցոյց տալ
Հայաստանն ու հայերին»:
Շնորհակալութիւն
յայտնելով
ջերմ ընդունելութեան համար՝ Սինգապուրի վարչապետը նշել է. «Մենք
փոքր երկրներ ենք, ապրում ենք
մի աշխարհում, որտեղ կան շատ
մարտահրաւէրներ՝ կապւած անորո-

շութիւնների հետ: Սակայն միեւնոյն
ժամանակ անկանխատեսելի իրավիճակներում փոքր երկրներն ունեն
առաւելութիւններ, քանի որ կարողանում են շատ աւելի արագ յարմարւել, աւելի արագ նոր ուղղութիւն
ընտրել, քան մեծ երկրները: Ժամանակն է, որ մենք կարողանանք
օգուտներ քաղել միմեանց հետ երկխօսելուց, ինչպէս նաեւ միասին
աշխատելու հնարաւորութիւնից՝ համագործակցելով տնտեսութեան ոլորտում, զբօսաշրջութեան, գիտական
ու հետազօտական ծրագրերի շրջանակում: Յուսով եմ՝ կը կարողանանք
Հայաստանի հետ անել աւելին՝ ունենալով փոխայցելութիւններ Սինգապուրից Հայաստան եւ հակառակը»:
Իր հերթին նախագահ Սարգսեանն
ասել է, որ անկախ նրանից՝ մեծ ես, թէ
փոքր, 21-րդ դարի մարտահրաւէրները կապւած են լինելու այն փաստի

հետ, թէ ինչպէս ես կառավարում
հսկայական տեղեկութիւնը, որքան
արդիւնաւէտ ես: «Ինչ-որ առումով
ես կանխազգացում ունեմ, որ մենք
մեծ պատմական ժամանակաշրջանի
սկզբում ենք»,- նշել է Հայաստանի
նախագահը։
Արմէն Սարգսեանն ընդգծել է,
որ երկու երկրները կարող են յատկապէս արդիւնաւէտ աշխատել մաթեմատիկական մոդելաւորման, արհեստական բանականութեան ոլորտներում: Իսկ ընդհանուր առմամբ
կողմերը համոզմունք են յայտնել, որ
համագործակցութեան համար հեռանկարային կարող են լինել նաեւ
այնպիսի ոլորտներ, ինչպիսիք են
բարձր տեխնոլոգիաները, բանկային
համակարգը։ Այս համատեքստում
կարեւորւել է երկու երկրների գործարար համայնքների շփումների
ակտիւացումը:

Ֆրանսիայի դեսպան.

«Ժակ Շիրակը Ֆրանսիայի առաջին նախագահն էր,
ով 2006-ին պետական այց կատարեց Հայաստան»
«news.am» - Շնորհակալ եմ հայերին,
որոնք, հետեւելով վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանին, իրենց զօրակցութիւնը
յայտնեցին մեզ Ժակ Շիրակի մահւան կապակցութեամբ: Այս մասին
«Facebook»-ի իր էջում գրել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լաքոտը:
Նա, մասնաւորապէս, նշել է.
«Նրանցից իւրաքանչիւրը ողջունեց Ժակ Շիրակին որպէս՝ պետական
գործչի, Հայաստանի բարեկամի եւ
աննկուն աջակցի:

Նախագահ Շիրակի օրօք՝ 2001
թւականի յունւարի 29-ին ընդունւեց
2001-70 օրէնքը, համաձայն որի
միակ յօդւածի «Ֆրանսիան հրապարակայնօրէն ճանաչում է 1915 թւականի Հայոց Ցեղասպանութիւնը»,
դրանով իսկ Ֆրանսիան դարձնելով
աշխարհում առաջին պետութիւնը,
որը հայերի ցեղասպանութիւնը ճանաչեց օրէնսդրական ուժ ունեցող
ակտով:
Հայաստանում լաւ են յիշում, որ
Ժակ Շիրակը Ֆրանսիայի Հանրապե-

տութեան առաջին նախագահն էր,
ով 2006-ին պետական այց կատարեց Հայաստան: Շատերն ինձ հետ
կիսւում են, անշուշտ հայերի ընդունելութիւնից յուզւած նախագահի՝
իւրաքանչիւրի հանդէպ ցուցաբերած
ուշադրութեան եւ իւրաքանչիւրին
ականջալուր լինելու մասին իրենց
յիշողութիւններով:
Նախագահ Շիրակի նախաձեռնութեամբ է, որ 2007 թւականին
Ֆրանսիայում մեկնարկեց «Հայաստան, իմ բարեկամ» հայկական մշա-

կոյթի տարին:
Հնագոյն լեզուների եւ քաղաքակըրթութիւնների մեծ գիտակ Ժակ
Շիրակը չէր կարող պարզապէս անտարբեր մնալ հայկական մշակոյթի,
նրա ինքնութեան եւ յիշատակի
պահպանման հանդէպ:
Ուրբաթ, սեպտեմբերի 27-ին եւ
երկուշաբթի, սեպտեմբերի 30-ին,
ժամը 15:00-ից 17:00-ը Հայաստանում
Ֆրանսիայի դեսպանութիւնում սգոյ
մատեան կը բացւի»:

Թեհրանը
քննադատում է
Մեծ Բրիտանիայի
արտաքին գործերի
նախարարին

Լրատւական ցանց - Իրանի
ԱԳՆ պաշտօնական ներկայացուցիչ
Աբբաս Մուսաւին վճռականօրէն դատապարտել է Թեհրանի հասցէին
հնչող մեղադրանքները սաուդեան
նաւթագործարանների վրայ յարձակման առնչութեամբ, որոնք առաջ է
քաշել Մեծ Բրիտանիայի արտաքին
գործերի նախարար Դոմինիկ Ռաաբը,- տեղեկացնում է «Mehr»-ը։
«Զրպարտչական արշաւին աջակցելու փոխարէն Մեծ Բրիտանիան
պէտք է դադարեցնի վնասել տարածաշրջանային խնդիրներին, զէնք
վաճառել ագրեսորներին Եմէնում եւ
մասնակցել այն բանին, որ ՄԱԿ-ն
այն ճանաչի մարդկութեան դէմ յանցագործութիւն»,- ասւում է Մուսաւիի
յայտարարութիւնում։
Նա դատապարտել է Լոնդոնի
մեղադրանքները՝ նշելով, որ Մեծ
Բրիտանիան առաջին անգամ չէ, որ
այս կերպ է վարւում։
Մուսաւին Մեծ Բրիտանիայի
քաղաքական եւ ռազմական աջակցութիւնը Սաուդական Արաբիային
Եմէնում պատերազմում անւանել է
ագրեսիայի եւ արիւնահեղութեան
շարունակման կարեւոր գործօն։
«Ուրիշներին մեղադրելու փոխարէն
Լոնդոնը պէտք է ճնշում գործադրի իր
ռազմաշունչ դաշնակցի վրայ, որպէսզի վերջ դնի աւերիչ պատերազմին
որքան հնարաւոր է շուտ»։
(Շար. 8-րդ էջում)

Մոգերինի.

«Գնալով
աւելի դժւար է
դառնում Իրանի
համաձայնագիրը
պահպանելը»

«news.am» - Իրանի միջուկային
գործարքի մասնակիցները վճռական են տրամադրւած այն պահպանելու հարցում, սակայն չնայած
դրան՝ «գնալով աւելի դժւար է դառնում»: Այս մասին ՄԱԿ-ում կողմերի հանդիպումից յետոյ լրագրողների հետ զրոյցում ասել է ԵՄ
դիւանագիտութեան ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին, - հաղորդում է
«Reuters»-ը:
Նրա ասութեամբ՝ Ֆրանսիան,
Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան,
Ռուսաստանը,
Չինաստանն
ու
Իրանը համաձայնել են շարունակել համաձայնագրի իրականացման
ջանքերը: ԱՄՆ-ը համաձայնագրից
դուրս եկաւ 2018-ի մայիսին:
«Իրանի կողմից մինչ այժմ ձեռնարկւած իւրաքանչիւր քայլ դառնալի է, եւ մենք Իրանին կոչ ենք
անում չեղարկել այդ որոշումներն ու
վերադառնալ համաձայնագրի պահպանմանը»,- ասել է Մոգերինին՝
յոյս յայտնելով, որ «բանականութիւնը կը յաղթի»:
Յիշեցնենք, որ այս տարւայ մայիսին Իրանը դադարեցրեց համաձայնագրով նախատեսւած իր պարտաւորութիւնների մի մասը՝ յայտարարելով, որ համաձայնագրի եւրոպական երկրները չեն իրականացրել
իրենց պարտաւորութիւնները: Թեհրանը յայտարարել է, որ կարող է
վերադառնալ համաձայնագրի պահպանմանը, եթէ կողմերը կատարեն
իրենց պարտաւորութիւնները:
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Փաշինեանի
քաղաքական
սիրոյ եւ
մերժւածութեան
բազմանկիւնը
Նախկիններին մերժելու ծրագրով
իշխանափոխութիւն արած Նիկոլ
Փաշինեանն այն որակեց սիրոյ եւ
հանդուրժողականութեան յեղափոխութիւն, թէպէտ սէրը ոչ քաղաքական կատեգորիա է, ոչ էլ քաղաքագիտական։ Բայց իր պաշտօնավարումից շատ չէր անցել, երբ
համոզւեցինք, որ վարչապետը սիրում է միայն իրեն ու չի հանդուրժում ոչ մէկին։ Յիշենք, թէ ժամանակին
ինչ վիրաւորական տոնայնութեամբ
էր խօսում Փաշինեանը ՌԴ-ի հասցէին, մի խօսքով, չէր թաքցնում, որ
չի սիրում։ Բայց վարչապետի պաշտօնում Մոսկւա առաջին իսկ այցելութեան ժամանակ դիֆերամբներ
էր ձօնում ՌԴ նախագահի հասցէին
ու խոստանում անել ամէն ինչ, որպէսզի էլ աւելի բարելաււեն հայռուսական յարաբերութիւնները։ Իսկ
թէ ինչ զիջումների գնաց ՌԴ-ին նաեւ
հետագայում, նման բան չէր արել
իրեն նախորդած ոչ մի ղեկավար։
Մի խօսքով Փաշինեանը «տրւեց»
ՌԴ-ին առանց սիրելու։ Իհարկէ,
երկչոտ բացատրութիւններ լսեցինք,
թէ այդպէս է պէտք։ Ինչ խօսք, երկրիի ներսում էլ ենք տեսել, թէ բնապահպանական տեսանկիւնից հանքը չպէտք է շահագործւի, բայց դէ
հասկանում էք, պէտք է շահագործել։
Եթէ այս ամիսների ընթացքում՝
«չեմ ուզում, բայց պէտք է» ծրագրի
շրջանակներում մի հարց չի լուծւում
երկրի ներսում, այդ ինչպէ՞ս են
մեր իշխանութիւնները նման կերպ
աշխարհի մեծերի հետ հարցերը
լուծելու։
Մէկ այլ դէպքում Փաշինեանը
հպարտանում էր, որ իր պէս ոչ ոք չի
քննադատել ԱՄՆ-ին։ Առհասարակ,
Արեւմուտքին պահանջներ էին ներկայացւում, թէ յեղափոխութիւն էիք
ուզում՝ ստացաք, ինչո՞ւ չէք ֆինանսաւորում, բայց ստացան կոշտ պատասխան, թէ գումար էք խնդրում,
պէտք է արժանի լինէք դրան, նաեւ
հրապարակեցին տրւած գումարները,
նշելով, թէ մի բան էլ շատ է տրւել։
Ինչ խօսք, փողոցից իշխանութեան
գալու տեխնոլոգիաները համարւում են արեւմտեան, ու որքան էլ
Փաշինեանը փորձեց իր արածը
համարել ներպետական գործընթաց,
շատ չանցած համոզւեցինք, որ

Արեւմուտքն իր բաժնեմասն է ուզում
մեր երկրի կառավարման մէջ, իսկ
աւելի ճիշտ՝ որոշումներ կայացնելու
հարցում։ Փաշինեանը ստիպւած
եղաւ Արեւմուտքին սէր խոստանալ,
բայց որքան հասկացանք անպատասխան սէր է դա՝ Արեւմուտքն
աւելին է պահանջում, քան հաճոյախօսութիւնը։ ԱՄՆ իշխանութիւններից ատշաճ վերաբերմունքի չարժանանալով՝ Փաշինեանը հիմա էլ
փորձում է սիրոյ խոստումներ շռայլել
ամերիկահայերի հասցէին՝ եկէ՛ք
ներդրումներ արէք, եկէ՛ք ապրէք Հայաստանում։ Բայց չպէտք է մոռանալ,
որ թէպէտ ոչ բոլոր հայերն են բարեկեցիկ ապրում ԱՄՆ-ում, բայց
հպարտ են, որ աշխարհի ամենահըզօր երկրի քաղաքացի են, համարում
են, որ մասն են մի երկրի, որն այս
մոլորակի աշխարհակարգի պահապանն է։ Մենք այդ քաղաքացուն ի՞նչ
ենք առաջարկում, գայ Հայաստան,
որ ի՞նչ անի, էլ չեմ խօսում բարեկեցիկ ապրողների մասին։
Քանի օրինակ պէտք է դիտարկենք, որպէսզի հասկանանք, որ
Արեւմուտքի աջակցութիւնը գերագնահատւած է։ Բերում ենք Վրաստանի օրինակը, թէ տեսէ՛ք, բռնել է
արեւմտեան ուղին ու իր մօտ ամէն
ինչ լաւ է։ Բայց, եթէ որոշ հարցերում
մեզնից առաջ են, ապա դա պայմանաւորւած է առաջին հերթին աւելի
բարենպաստ
աշխարհագրական
դիրքով, իսկ իր տարածքային կորուստը համեմատելի չէ ոչ մի տընտեսական բարելաււած ցուցանիշի
հետ։ Շուրջ մէկ տասնամեակ առաջ
Վրաստանի նախկին նախագահ
Միխայիլ Սահակաշւիլին էլ էր գերագնահատել Արեւմուտքի աջակցութիւնն այն աստիճան, որ պատերազմ սանձազերծեց Հարաւային
Օսեթիայի դէմ, բայց ոչ միայն
յաջողութեան չհասաւ, հակառակը՝
ռուսական տանկերը յայտնւեցին
Վրաստանի տարածքում, իսկ ռուսական ռազմանաւերը շրջափակեցին Վրաստանի նաւահանգիստների մուտքն ու ելքը։ Ու չպէտք է
Վրաստանի արեւմտեան վեկտորը
Սահակաշւիլիին
վերագրել,
ու
դրանով իսկ սխալներն էլ փորձել
արդարացնել։ 2008 թ. յունւարի
5-ին կայացած արտահերթ նախա-

գահական ընտրութիւնների հետ
անցկացւած հանրաքւէի ժամանակ
քւէարկողների 77%-ը կողմ էր Վրաստանի անդամակցութեանը ՆԱՏՕ-ին,
այն դէպքում, երբ Միխայիլ Սահակաշւիլին նախագահական ընտրութիւններում ստացել էր ընդամենը
53,5% ձայն: Չպէտք է մոռանալ
նաեւ, որ ինչպէս Վրաստանի անդամակցութիւնը ՎՈՒԱՄ-ին (1997 թ.),
այնպէս էլ Վրաստանի անդամակցութեան դադարեցումը ՀԱՊԿ-ին
(1999 թ.) տեղի են ունեցել նախագահ Էդւարդ Շեւարդնաձէի պաշտօնավարման տարիներին: Աւելին, երբ 1991 թ. դեկտեմբերի 8-ին
«սլաւոնական եռեակի» ղեկավարները «Բելովեժսկայա պուշչայում»
ստորագրեցին
ԱՊՀ
ստեղծելու
մասին փաստաթուղթը, որով լուծարեցին ԽՍՀՄ-ը, իսկ 13 օր անց
ԽՍՀՄ կազմի մէջ մտնող միւս
հանրապետութիւնները ցանկութիւն
յայտնեցին մաս կազմել դեռեւս
անհասկանալի այդ կառոյցին, նրանց
չմիացան Մերձբալթեան երկրներն
ու Վրաստանը: Եւ միայն այն
փաստը, որ Վրաստանն իր առաջին
նախագահ Զւիադ Գամսախուրդիայի
օրօք, դեռ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից
անմիջապէս յետոյ փորձում էր իր
երկրի զարգացման համար այլ
ճանապարհ ընտրել, արդէն վկայում է
այն մասին, որ սա Վրաստանի որեւէ
ղեկավարի ցանկութիւնը չէր միայն։
Իսկ հիմա Սահակաշւիլիից յետոյ
Վրաստանը պիտի որ աւելի առաջ
գնար արեւմտեան ուղղութեամբ,
եթէ ճանապարհը ճիշտ էր ընտրւած։
Բայց տեսնում ենք, որ խօսք կայ
այն մասին, որ եթէ Վրաստանը
ցանկանում է առաջ գնալ, ապա
պէտք է նահանջի ՌԴ-ի հետ իր
ագրեսիւ դիրքերից։ Արեւմուտքն էլ
հասկացնել տւեց, որ չեն շտապում
ԵՄ-ի ու ՆԱՏՕ-ի կազմում տեսնել
Վրաստանին ու դա տեսանելի
ապագայում հնարաւոր էլ չէ:
Ի՞նչ է, Ուկրայինան այսօր աւելի՞
մօտ է Արեւմուտքի հետ աւելի խոր
ինտեգրմանը, քան «նարնջագոյն»
յեղափոխութեան ժամանակ։ Ուկրայինան իրեն Արեւմուտքի կողմից
«քցւած» է զգում, արիւն է թափւել ՌԴ-ի
հետ առճակատման պատճառով,
տարածքներ է կորցրել։ Արեւմուտքից
մերժւած ու ՌԴ-ի հետ թշնամացած դէպի առաջ ո՞ւր է գնալու, որ
վիճակը կարգաւորւի:
ԱՄՆ-ը յարաբերութիւնները վատացրել է Թուրքիայի հետ, որը դրան
զուգահեռ
յարաբերութիւնները
սերտացրել է մեր ռազմավարական
դաշնակից ՌԴ-ի հետ: Ադրբեջանը
ցանկանում առաւելագոյնս օգտւել
իր մեծ եղբօր ու ռազմավարական
գործընկերոջ
յարաբերութիւնների
ջերմացումից։ ԱՄՆ-ն ճնշումն զգալիօրէն մեծացրել է Իրանի հանդէպ, դրան որպէս հակակշիռ Իրանը ցանկանում է աւելի ջերմ յարաբերութիւններ
ունենալ
ՌԴ-ի
հետ։ Վրաստանը գտնւում է աշխարհաքաղաքական վայրիվերումների ճամբաբաժանին, ու մենք,
գտնւելով տարաշածրջանային այս
վերադասաւորումների կիզակէտում,
գոնէ հասկանո՞ւմ ենք, թէ ինչ ենք
հասկանում հայ-ամերիկեան յարաբերութիւնների բարելաւում ասելով, դրա դիմաց մենք ինչ ենք վճարելու, կամ ինչ ենք ակնկալում
ԱՄՆ-ից։ Նմանապէս ի՞նչ ենք
ակնկալում ՌԴ-ից ու տարածաշըրջանի մնացած բոլոր ազդեցիկ խաղացողներից, որպէսզի մեծերի հակամարտութեան ժամանակ ոտնատակ չգնանք, այլ փոքր երկրին յատուկ ճկունութեամբ մանեւրենք ու
օգտւենք աշխարհի ուժի կենտրոնների հակասութիւններից:
ԱՐՄԷՆ ԿԱՐԷԵԱՆ
«tert.am»

Ադրբեջանի հետ առաջին
հերթին պէտք է խօսի Արցախը

«arfd.am» - ՄԱԿ-ի ամբիոնից Ղարաբաղեան հիմնախնդրի շուրջ Նիկոլ Փաշինեանի հնչեցրած բանաձեւն իրականութեան հետ չհամապատասխանող, չաշխատող է, դրա
համար պայմաններ չկան: Այս մասին «Tert.am»-ի հետ զրոյցում ասաց
Արցախի Հանրապետութեան ԱԺ
փոխխօսնակ Վահրամ Բալայեանը՝
անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինեանի՝ Իլհամ Ալիեւին ուղղած կոչին,
որում նշւում էր, որ ԼՂ հակամարտութեան ցանկացած լուծում պէտք է
ընդունելի լինի Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի
ժողովրդի համար եւ պէտք է միասին աշխատեն այս բանաձեւն իրականութիւն դարձնելու համար:
«Լաւ միտք է, բայց եթէ, օրինակ,
քո դիմաց լինի ֆրանսիացին կամ
գերմանացին, այդ դէպքում միգուցէ
աշխատի, բայց քո դիմաց թուրքն է
նստած: Ադրբեջանի հետ մենք կարող ենք խօսել, բայց պէտք է առաջին հերթին խօսի Արցախը եւ հաւասար պայմաններում պէտք է խօսի, բանակցութիւնների ընթացքում
առաջինը պէտք է լուծւի Արցախի
ինքնորոշման իրաւունքը, անկախութեան ճանաչման հարցը, չգիտեմ

վարչապետը կոնկրետ ինչ հանգամանքներ է հաշւի առնում, յամենայնդէպս իմ մօտեցումն այն է, որ
Ադրբեջանի հետ կարելի է խօսել,
միայն եթէ ինքը պատրաստ է դրան»,շեշտեց Վահրամ Բալայեանը:
ԱԺ փոխխօսնակը յիշեցրեց, որ
Ադրբեջանը շարունակում է խօսել
ռազմական հռետորաբանութեամբ,
շանտաժի լեզւով:
«Ադրբեջանն անընդհատ խօսում է
տարածքների մասին, պատերազմի
մասին, այն մասին, որ ինչ գնով
էլ ուզում է լինի, Արցախը պէտք է
նւաճի, իսկ նման պարագայում չեմ
կարծում, որ պայմաններ կան խօսելու, հարցի լուծում ապահովելու:
Մասնագիտութեամբ պատմաբան լինելով, թուրքերին ճանաչելով՝ չեմ
կարծում, որ նրանք հեշտ, հանգիստ
կը նստեն կը խօսեն, եւ վերջնական
լուծում կապահովւի: Իրենք մտածում են՝ Ղարաբաղն իրենցն է եղել,
որն իրականութեան հետ առնչութիւն
չունի»,- ընդգծեց նա:
Վահրամ Բալայեանի ասութեամբ՝
կարգաւորմանը հասնելու համար
նախ պէտք է Արցախը, Հայաստանը
հզօրացնել՝ կարեւորելով բանակի
դերը:

Մենք ձեզ համար պայքարեցինք,
ո՞ւր էք դուք այսօր.
«Սանիթեք»-ի աշխատակիցները`
վարչապետին

«tert.am» - «Սանիթեք»-ի նախկին
աշխատակիցները օրերս կառավարութեան դիմաց բողոքի ակցիա են
իրականացրել եւ պահանջում իրենց
աշխատավարձերը:
«Ամենավտանգաւոր աշխատանքն
ենք իրականացրել, ես էսօր գումար
չունեմ, որ իմ ընտանիքին հաց տանեմ:
Մենք չորս տարի արձակուրդ չենք
գնացել, եթէ այսպէս շարունակւի, ես
իմ ընտանիքով գալու եմ, այստեղ
մնամ»,-ասաց բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մէկը:
Ակցիայի մասնակիցները պահանջում են, որ վարչապետը հանդիպի իրենց եւ պատասխանի իրենց
հարցերին: «Մենք մեր աշխատավարձն ենք պահանջում, մենք ողորմութիւն չենք խնդրում»,- նշում են
նրանք:
Նշենք, որ բողոքի ակցիայի մասնակիցներին է միացել նաեւ «Այլընտըրանքային քաղաքապետարան»
նախաձեռնութեան անդամ, Երեւանի
աւագանու նախկին անդամ Սոնա
Աղեկեանը։ Նա նշեց, որ այս մարդիկ շատ դաժան պայմաններում են
աշխատել: «Այս մարդկանց աշխա-

տավարձը չտալը կամ այդ գումարը ձեռքներին պահելը իբրեւ խայծ,
որպէսզի կարողանան Սանիթեքքաղաքապետարան հակամարտութիւնը լուծել, պարզապէս վտանգաւոր է ՀՀ պետականութեան համար»,- ասաց նա եւ նշեց, որ արդէն
երկրորդ անգամ շտապօգնութիւն
են կանչել, քանի որ մարդկանց
ինքնազգացողութիւնը վատացել էր:
«Կոռուպցիան օրինականացրել
էք փոփոխութեան արդիւնքում եւ
դարձրել էք պարգեւավճար, սա՞ է
մեր նոր Հայաստանը»,- ասաց նա եւ
կոչ արեց այլեւս չօգտագործել «նոր
Հայաստան» արտայայտութիւնը, քանի որ Հայաստանը բազմադարեայ է:
Ակցիայի մասնակիցներից մէկը
նշեց, որ նոյն «Սանիթեք»-ի աղբամաններով իրենք ճանապարհը փակել են, որ վարչապետի կողքին լինեն, իսկ այսօր եկել են Կառավարութեան դիմաց, որ այդ նոյն «Սանիթեք»-ի խնդիրը լուծի: «Մենք ձեզ
համար պայքարեցինք, ո՞ւր էք
դուք այսօր, ընդամենը պատուհանի յետեւից մեզ եք նայում»,- ասաց
նա:
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2019-2020 ուսումնական տարեշրջանի
առաջին զանգը հնչեց Նոր Ջուղայի
հայոց ազգային դպրոցներում

Երկուշաբթի՝ 2019 թւականի սեպտեմբերի 23-ի առաւօտեան, ընթացիկ ուսումնական տարեշրջանի
առաջին զանգը հնչեց Նոր Ջուղայի
հայոց ագզ. դպրոցներում, ձեռամբ
Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ
Տ. Սիփան եպս. Քէչէճեանի եւ
ներկայութեամբ ազգային մարմինների ներկայացուցիչների ու Նոր
Ջուղայի հայոց ազգ. «Արմէն»
տարրական կրթահամալիրի եւ
«Քանանեան-Կատարինեան» միջնակարգ դպրոցի տնօրինութիւն-

եւ մատնանշելով Նոր Ջուղայի հայոց
ազգ. դպրոցների աշակերտների փայլուն յաջողութիւնները կրթութեան,
մարզանքի եւ արւեստի բնագաւառներում, մաղթեց, որ ընթացիկ ուսումնական տարեշրջանը նոյնպէս կը լինի նւաճումներով ու վերելքներով լեցուն:
Եզրափակիչ ելոյթը հանդիսացաւ թեմակալ առաջնորդ Սրբազան
Հօր հայրական պատգամը: Տ. Սիփան եպս. Քէչէճեանն աշակերտներին եւ ուսուցիչներին մաղթեց՝

Սրբանկարների օծում՝
Ուրմիայի Ս. Ստեփանոս
եկեղեցում

Ատրպատական, ազգային առաջնորդարան, Թաւրիզ - Իրանահայ արւեստագիտուհի Ծաղիկ Յովսէփեանը,
որի նկարներից շատերը զարդարում
են Ատրպատականի հայոց թեմի եկեղեցիները, երկու նոր սրբանկարներ
նկարել էր եւ նւիրաբերել Ուրմիայի
Ս. Ստեփանոս եկեղեցուն:

պատկերների օծումը կատարեց Սրբազան Հայրը իր բութով, օծելով դրանց
գագաթն ու աջ եւ ահեակ կողմերը:

Կիրակի, սեպտեմբերի 15-ին, յընթացս ս. եւ անմահ պատարագի, Ուրմիայի եկեղեցում Ատրպատականի
հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Գրիգոր եպս.
Չիֆթճեանը կատարեց վերոյիշեալ
երկու սրբապատկերների օծումը, որոնցից առաջինը ներկայացնում էր Քրիստոսի Մկրտութիւնը, իսկ երկրորդը՝
խաչելութիւնը:
Եկեղեցու նկարների օծման կարգը
տեղի ունեցաւ «Հայր Մեր»-ից առաջ,
երբ յատուկ աղօթքների ընթերցումից
յետոյ, Սրբազան Հայրը սրւակի մէջ
հեղեց սրբալոյս Միւռոնը «Առաքելոյ
աղաւնոյ» շարականի երգեցողութեամբ, որին յաջորդեց եկեղեցու «Նարեկացի» երգչախմբի «Ամէն Ալէլուիա»-ն, հաւատացեալ ժողովրդի մասնակցութեամբ: Հերթաբար երկու սրբա-

շնորհները ծաղկեցնելով ընծայաբերում է այն Աստծու տանը: Ծաղիկ
Յովսէփեանի նկարած սրբապատկերներից շատերը զարդարում են մեր
թեմի եկեղեցիների խորանները, հաւատացեալ ժողովրդի բարեպաշտութեան
առարկայ լինելով: Թող Աստւած բազմապատկի նրա շնորհները, որպէսզի
Աստծու տան հանդէպ իր նախանձախնդրութիւնը յարատեւ աճ արձանագրի»,- ասաց Սրբազան Հայրը:

Իր քարոզում վեր հանելով նւիրաբերումի ոգին, Սրբազան Հայրն իր
բարձր գնահատանքը յայտնեց արւեստագիտուհի բարերարին, «Աստծու տւած

տօնական բացումը կատարելու:
Այստեղ համախմբւած դպրոցի
անձնակազմը, սաներն ու ծնողները նոյնպէս ոգեւորութեամբ դիմաւորեցին հիւրերին: Տնօրինուհի Քարոլին Դիլանչեանը բարի գալըստեան եւ շնորհաւորանքի խօսքերից յետոյ, յոյս յայտնեց, որ այս
տարեշրջանը կը դառնայ սաների
համար առաւել չափով զարգացման
եւ գիտելքիների ու հմտութիւնների
հարստացման տարի, ապա Սրբազան Հայրը փոքրիկ սաներին մաղ-

Պատարագից անմիջապէս յետոյ,
անձնապէս եւ թեմի անունից իր գնահատանքը յայտնեց Սրբազան Հայրը
Ծաղիկ Յովսէփեանին եւ նրա ընտանիքի
անդամներին, միաժամանակ նոր նկարների առաջարկ ներկայացնելով արւեստագիտուհուն:

Կիսասարկաւագի
ձեռնադրութիւն Ուրմիայի
Ս. Ստեփանոս եկեղեցում

ների, ուսուցչական կազմերի, աշակերտ-աշակերտուհիների ու ծնողների:
Կրթահամալիրի բակում համախմբւածներին նախ դպրոցական տարեմուտի առթիւ շնորհաւորանքի խօսք ուղղեց «Արմէն»
կրթահամալիրի տնօրէն Վրէժ Շիրւանեանը, ով իր խօսքում շնորհաւորելով նաեւ ՀՀ վերանկախացման տօնի 28-ամեակի կապակցութեամբ, մաղթեց, որ նոր
ուսումնական տարեշրջանը լինի
հետաքրքիր ու յաջողութիւններով
լի բոլորի համար:
Այնուհետեւ օրւայ առթիւ աշակերտական խօսքն ընթերցեց «Քանանեան-Կատարինեան» դպրոցի
աշակերտ Դւին Յովհաննիսեանը,
իսկ շարունակութեան մէջ թեմի
Կրթական խորհրդի անունից արտայայտւեց Սաթենիկ Աւետումեանը: Նա շնորհաւորելով դպրոցական վերամուտի կապակցութեամբ

տարին սկսեն ոգեւորութեամբ եւ
աւարտեն յաջողութեամբ, իսկ դըպրոցականներին յատկապէս պատգամեց՝ միմեանց նկատմամբ լինել
սիրալիր եւ ուշադիր:
Վերջում բոլորը միասնաբար արտասանեցին «Զգործս ձեռաց Մերոց
…» եւ «Տէրունական» աղօթքները,
ապա Սրբազան Հայրը հնչեցրեց
ուսումնական տարեշրջանի առաջին
զանգը, որից յետոյ դպրոցականները
շտապեցին իրենց դասարաններ:
Այնուհետեւ թեմակալ առաջնորդը եւ նրան ընկերակցող ազգայիններն այցելեցին «Արմէն» եւ
«Քանանեան-Կատարինեան» դըպրոցների դասարաններ՝ տրւած
դասաւորութիւններին
ծանօթանալու եւ աշակերտներին առաւել
ոգեւորելու համար, ապա ներկայ
գտնւեցին կրթահամալիրին կից
դպրոց՝ Նոր Ջուղայի հայոց ազգ.
մանկապարտէզ-նախակրթարան՝
նոր ուսումնական տարւայ պաշ-

թեց՝ լինել հնազանդ ու լսել մեծերին,
իսկ ծնողներին կոչ արեց ստեղծել
բազմազաւակ ընտանիքներ՝ համայնքի եւ ազգի գոյատեւման համար:
Պաշտօնական բաժինն աւարտւեց աղօթքով ու առաջին զանգով:
Յատկանշական է, որ կիրակի՝
սեպտեմբերի 22-ի առաւօտեան,
Բողբոջների օրւայ առթիւ, շնորհաւորանքի խօսքերով ու բարեմաղթանքներով, ինչպէս նաեւ հաճելի
անակնկալներով ու մրցոյթներով
ողողւած միջոցառումներ իրականացւեցին «Արմէն» տարրական եւ
«Քանանեան-Կատարինեան» միջնակարգ հայոց ազգ. դպրոցներում՝
նորամուտ աշակերտների խանդավառութիւնը բազմապատկելու եւ
նրանց նոր ուսումնարանին առաւել
ծանօթացնելու համար:
Թղթակից
(Նոր Ջուղա)

Ատրպատական, ազգային առաջնորդարան, Թաւրիզ – Սեպտեմբերի
15-ին, Ուրմիայի ծխական Ս. Ստեփանոս եկեղեցում, յընթացս ս. եւ անմահ պատարագի, տեղի ունեցաւ կիսասարկաւագի ձեռնադրութիւն, ձեռամբ Ատրպատականի հայոց թեմի
առաջնորդ Տ. Գրիգոր եպս. Չիֆթճեանի:
Ս. պատարագը մատուցեց Ուրմիայի ծխատէր՝ Տ. Ներսէս քհնյ. Պասիլեանը, որը նաեւ ստանձնեց խարտաւիլակի պաշտօնը, դպիր Թադէ Էլիասզադէի կիսասարկաւագական ձեռնադըրութեան ընթացքում:
Խորանի սուրբ բեմի առջեւ, ձեռնադրիչ Սրբազան Հօր ծնկերի մօտ
ծնրադիր, դպիր Թադէ Էլիասզադէն
իր բազուկի վրայ ընդունեց Քրիստոսի

քաղցր լուծը խորհրդանշող մաքուր ու
սուրբ ուրարը, Աստծու սուրբ խորանին
ծառայելու պատւին արժանանալով:
Ձեռնադրիչ
Սրբազանը
ապա
նրան յանձնեց դատարկ սկիհն ու
մաղզման, իրաւասութիւն տալով սուրբ
պատարագի նշխար պատրաստելու:
Սրբազան Հօր միջոցով ընծայեալին
յանձնւեց նաեւ պատարագի զգեստ,
կարողանալու զգեստաւորել պատարագիչ քահանային: Նրան յանձնւեց
նաեւ խորհրդատետրը, որպէսզի քահանային զգեստաւորելու պահին նրա
հետ ընթերցի սաղմոսները:
Իր խրատական քարոզում, Սրբազան Հայրը յիշեց, որ իր տարիներ առաջ
ընծայեալը ստացել էր դպրութեան
(Շար. 7-րդ էջում)
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Պետական այրերը, եկեղեցականներն
ու մշակոյթի գործիչները ծաղիկներ
խոնարհեցին Կոմիտասի շիրիմին

«armenpress.am» - Կոմիտաս վարդապետի ծննդեան օրը` սեպտեմբերի 26-ին, մի խումբ պետական
այրեր, եկեղեցականներ, մտաւորականներ եւ արւեստասէրներ այցելեցին Կոմիտասի անւան այգու
պանթէոն` ծաղիկներ խոնարհելով
հայ կոմպոզիտորական արւեստի
հիմնադրի շիրիմին: Այնուհետեւ
կատարւեց հոգեհանգստի կարգ:
Կոմիտաս վարդապետի հոգու
խաղաղութեան համար աղօթք
հնչեցրեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ
Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը:
«Կոմիտաս վարդապետն արդէն

շուրջ մէկ դար իր հայրենաբոյր եւ
սրբազան երգով հատել է ժամանակի եւ տարածութեան սահմանները՝ հայկական ինքնութեան արմատներից սնւող ու արդիւնաւորւող
ստեղծագործութեամբ դառնալով
զրուցակիցը հայ եւ այլազգի
երաժշտասէր իւրաքանչիւր անձի
հոգու ապրումներին»,- ասաց Վեհափառը։
Նա ընդգծեց, որ Կոմիտասն Աստծոյ, եկեղեցու եւ հայրենիքի հանդէպ
իր անսասան հաւատով մաքրեց ու
հայացրեց մեր երգը, ստեղծեց այն
հոգեւոր պարարտ անդաստանը,

որտեղ հայը յաւիտենապէս ճանաչում է իր հոգեւոր «ես»-ը, առերեսւում դարերի խորքից հնչող հայրապետների ու վարդապետների
նւիրական աղօթքին, հայրենաշունչ
եւ խրոխտ նախնեաց զգացումներին, շինականի անկեղծ ու ստեղծագործ հորովելին:
ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ
Յարութիւնեանը խոստովանեց, որ
Կոմիտասի իր ամենասիրելի ստեղծագործութիւնը «Կռունկ»-ն է:
Նա շեշտեց, որ Կոմիտասի ներդըրումը մեր մշակոյթում հսկայական
է եւ նրա 150-ամեակի շրջանակում
իրականացւող բազմաթիւ միջոցառումները վկայում են, որ պետութիւնը, իշխանութիւնը եւ հասարակութիւնը գնահատում է Կոմիտասի
արւեստը:
Կոմիտաս վարդապետի ծննդեան
օրը թանգարան-ինստիտուտում
մեկնարկեց Վարդապետի 150-ամեակին նւիրւած միջոցառումների
շարքը: Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը
Կոմիտասի թանգարանում հնչեցրեց թանգարանի զանգը` ազդարարելով յոբելեանական միջոցառումների մեկնարկը:

Մետրոպոլիտէնի կայարաններում
կը հնչեն Կոմիտասի դաշնամուրային
գործերը, խմբերգերն ու մոնոդիաները
«168.am» - Երեւանի մետրոպոլիտէնի կայարաններում կը հնչեն
Կոմիտաս վարդապետի դաշնամուրային գործերը, խմբերգերն ու
մոնոդիաները:
«Արմէնպրես»-ին
այս մասին յայտնեց «Կարէն Դեմիրճեանի անւան Երեւանի մետրոպոլիտէն» ՓԲԸ-ի մամուլի խօսնակ
Տաթեւիկ Խաչատրեանը:
Սեպտեմբերի 26-ին
լրացաւ
հայ երգահան, երաժշտագէտ, ժամանակակից հայկական դասական
երաժշտութեան հիմնադիր Կոմիտաս վարդապետի ծննդեան 150-ամեակը:
Յոբելեանական միջոցառում-

ների շրջանակում՝ հին ու նոր
տոմարով ծննդեան օրերի ընթացքում, Երեւանի մետրոպոլիտէնի կա-

յարաններում կը հնչեն Կոմիտաս
վարդապետի դաշնամուրային գործերը, խմբերգերն ու մոնոդիաները։

«Էմմի» մրցանակն ստացել է
Նիւ Եօրքի արքեպիսկոպոսի
հարցազրոյցը
«armenpress.am» - CNN International-ի
համար կարդինալ Թիմոթի Դոլանից
Քրիստիան Ամանփուրի վերցրած
հարցազրոյցն ստացել է «Էմմի» հեռուստատեսային մրցանակը՝ յաղթող
ճանաչւելով հարցազրոյցների կատեգորիայում: Պարգեւների յանձընման արարողութիւնը հեռարձակւել
է մրցանակի YouTube-ալիքով, տեղեկացնում է «Արմէնպրես»-ը:
Արձանիկի համար պայքարում
էին նաեւ «Fox News» հեռուստաալիքին Ռուսաստանի նախագահ
Վլադիմիր Պուտինի տւած հարցազըրոյցը, ինչպէս նաեւ MSNBC հեռուստաալիքին ԱՄՆ-ի ազգային հետախուզութեան նախկին տնօրէն
Դէն Քոութսը տւած հարցազրոյցը եւ
միգրանտների «բաժանւած ընտանիքներին» նւիրւած ծրագիրը: Անւանկարգորդների թւում էր «CNN» հեռուստաալիքի հարցազրոյցը պաշտօնաթող
ոստիկանի հետ, որը պահպանում էր

Ֆլորիդայի այն դպրոցը, որտեղ 2018
թւականի փետրւարին տեղի ունեցաւ
հրաձգութիւն եւ զոհւեց 17 մարդ:
Բացի այդ, մրցանակը չի յաջողւել
ստանալ «ABC» հեռուստաալիքով
ցուցադրւած հարցազրոյցին՝ նւիրւած
Ազգային հրաձգային ասոցիացիային
եւ Փարքլանդում տեղի ունեցած
հրաձգութեանը:
«Էմմի» ամերիկեան հեռուստատե-

սային մրցանակը շնորհում է Հեռուստատեսային արւեստների եւ գիտութիւնների ակադեմիան (Academy of
Television Arts & Sciences): Պարգեւը
ամենահեղինակաւորներից մէկն է
համարւում հեռուստաէկրանին աշխատելու համար, դրա ճակատագիրը
վճռում են հեռուստաակադեմիայի
շուրջ 25 հազար անդամներ, հաղորդել է «ՌԻԱ Նովոստի»-ն:

Փարիզում կայացել է
«Շառլի հայեացքը»
ֆիլմի պրեմիերան

«panorama.am» - Սեպտեմբերի
24-ի երեկոյեան Փարիզում կայացել է «Շառլի հայեացքը» ֆիլմի նախնական պրեմիերան, որը նւիրւած է
ֆրանսահայ մեծանուն շանսոնիէին: Ֆիլմը նկարահանւել է երգչի
կողմից տարիներ շարունակ նկարած սեփական արխիւի հիման
վրայ։ Այս մասին գրում է «ՏԱՍՍ»-ը։
«Elysées – Biarritz» կինոթատրոնում ֆիլմի առաջին դիտողներն
Ազնաւուրի հարազատներն ու ընկերներն են եղել:
Շառլ Ազնաւուրի կողմից նկարւած կադրերն ուղեկցւում են Ազ-

նաւուրի լաւագոյն երգերով։
«1948 թւականին ֆրանսիական
շանսոնի թագուհի Էդիթ Պիաֆը
նւիրեց Շառլին իր կեանքի առաջին
տեսախցիկը, որից Ազնաւուրն էլ
երբեք չբաժանւեց։ 1980-ականների
սկզբին, երբ նկարահանւած նիւթն
արդէն կազմում էր տասնեակ
ժամեր, ստեղծւեց իւրայատուկ օրագիր»,-ասել է ֆիլմի ռեժիսոր Մարկ
դի Դոմինիկօն։
Յիշեցնենք, որ Շառլ Ազնաւուրը
կեանքից հեռացաւ 2018 թ.-ի հոկտեմբերի 1-ին՝ 94 տարեկան հասակում, Ֆրանսիայի իր տանը։

Ախալքալաքի սրբավայրը

«panorama.am» - Ախալքալաքում
գոյութիւն ունեն բազմաթիւ հին ծէսեր
եւ աւանդոյթներ, որոնք յայտնւել են
դեռ հին քաղաքաբնակների օրօք
եւ պահպանւում են մինչ օրս: Այդ
սովորոյթներից մէկը համարւում է
երթը դէպի Սուրբ Խաչատուր քաղաքային սրբավայրը, որը գտնւում է
հին քաղաքի տարածքում:
«Jnews»-ը գրում է, որ Ախալքալաքի շուկայից ոչ հեռու՝ Միասնիկեան փողոցում, տների ձգւող
շարքն ընդհատում է փոքրիկ մի
քարէ շինութիւն: Քաղաքի տարբեր
մասերից ամէն երեկոյ կարելի է
նկատել, որ քաղաքի բնակիչները
անշտապ քայլում են դէպի այդ վայրը,
ովքեր ցանկանում են մոմ վառել եւ
կատարել իրենց ուխտագնացութիւնը
Սուրբ Խաչատուրի սրբավայրում:
Այժմեան քաղաքաբնակների սերունդներն այս սուրբ վայրն արդէն
տեսել են կառուցւած վիճակում, եւ
գրեթէ ոչ ոք չգիտի դրա ծագման
պատմութիւնը: Աւանդաբար, սուրբ
վայրի նկատմամբ հետեւողական էր
հանգուցեալ Ռիմա տատը, որի
ընտանիքը տեղափոխւել է Ախալքալաք աւելի քան կէս դար առաջ:
Ռիմայի խօսքերից ելնելով, փողոցի բնակիչներն ու նրա հարեւանները պատմում են, որ Սուրբն արդէն
գոյութիւն ունէր, երբ այս ընտանիքը
տեղափոխւել էր Ախալքալաք: Չհամարձակւելով ոտնձգութիւն կատարել սրբավայրի վրայ, նրանք իրենց
տունը կառուցեցին մի փոքր աջ՝
առանց Սուրբ Խաչատուրը տեղաշարժելու: Այն ժամանակ Սուրբը կառուցւած էր հին քարերից, ապա՝
80-ականների վերջին, տեղական
իշխանութիւնները երեսապատեցին

այն: Շէնքի ճակատային մասում,
մոմակալների վերեւում, երեւում է
«Սուրբ Խաչատուր, 1705» մակագըրութիւնը:
«Այս սրբավայրին հաւատում են
այնպէս, ինչպէս, օրինակ, տաճարներին: Երբ ես այս տուն հարս եկայ,
յիշում եմ, թէ ինչպէս էին մարդիկ
հաւաքւում Սրբի մօտ՝ հերթեր էին
գոյանում: Կանայք եւ տղամարդիկ
գալիս էին, ծնկի էին իջնում, աղօթում,
մոմ վառում եւ հեռանում: Հիմա նորից
սկսել են գալ, յատկապէս ամռանը`
զբօսաշրջիկների հետ միասին», –
պատմում է Սրբի հարեւանութեամբ
ապրող տան բնակչուհին:
«Սուրբ Խաչատուր» սրբավայր
գալիս են ընտանիքներով, փոքրիկ
երեխաների, ընկերուհիների եւ ընկերների հետ: Նոյնիսկ ախալքալաքցիները, որոնք վաղուց բնակւում
են Ռուսաստանում, յիշում եւ պահպանում են այս աւանդոյթը, երբ
գալիս են իրենց հայրենի քաղաք:
Բոլոր այն ծանօթները, ովքեր
վաղուց են ուխտի գնում Սրբի մօտ,
պատմում են. «Այն, ինչ դու գնում
եւ խնդրում ես սրբավայրում, միշտ
իրականութիւն է դառնում»:
Երիտասարդ սերնդի համար այս
աւանդոյթը հետզհետէ մարում է,
բայց նրանց շարքերում դեռ կան
այնպիսիք, որոնց կարելի է հանդիպել շաբաթ երեկոյեան Սրբի ճանապարհին: Առեղծւածային վայրի
պատմութեան մասին այդպէս էլ
ոչինչ յայտնի չէ, բայց Ախալքալաքի
բնակիչներն անկեղծօրէն հաւատում
են դրա ուժին եւ պատւում այն
սովորութեանը, որը մեզ է հասել մեր
պապերից ու ապուպապերից:
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ԱՌԻԹ
Կանչ
դպրոցական

ԱԼՄԻՆ

ԱԲԱԴԱՆԻ ԵՐԲԵՄՆԻ
ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՄԱՍԻՆ

Արեւածաղիկ
ԱՐՓԻ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ

Ինձ արե՜ւ է պէտք.
Ու գիտեմ, գիտեմ՝
Երբ ոտքս դնեմ քո պարարտ

(Ի ՄԻ ԲԵՐԱԾ ՓԱՍՏԱԳՐԱԿԱՆ
ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ)

հողին
Կարօտ սրտիս մէջ

(Շարունակութիւն սեպտեմբերի 25-ի համարից)

Մի դեղին թախիծ
Կը փոխւի խինդի,
Կը դառնայ մի սէգ

գրկից,

արեւածաղիկ,

Ու դեռ չարթնացած

Որը կը բուրի նայիրեան
Նորից դպրոցն է կանչում.
Աշակերտ եւ ուսուցիչ,
Զանգը քաղցր ղօղանջում,
Գիրք ու տետրակ ու գրիչ:

յաղթերգ...

Արեւի գրկում
Արեւի համբոյրը
Խռովւած հոգիս էր շոյում,

Խաղ ու կատակ ու ծիծաղ

Մինչ ես կոպերիս վրայ

Դպրոցի ծանօթ բակում,

Դեռ կրում էի մի դառը

Դասընկերներով ուրախ

երազ:

Աշակերտական շարքում:

լսում եմ հեռւից
Յաղթանակների ձայներ
լիասիրտ...
Ժպտո՜ւմ եմ նորից...

Սեւանում
Արեւագալ էր Սեւանի
կրծքում
Մի հին երազի իրականացում.
Ու զգում էին կարապներն

Արեւն այրել էր գիշերւայ
«Հայր Մերը» մեր շուրթերին,
Կարօտը մեր սրտերում,

սեւ զգեստը,

ասես
Հայրենակարօտ մի հիւր էր

Ինձանից վանել՝ սեւը

Մեր թեւի տակ «Մայրենին»,

եկել.

հոգուս:

Պար էին բռնել ջրում,

Դասարան ենք մենք մտնում:

երկնքում
Ես լաց եղայ արեւի գրկում.

Ուսուցչուհին մեր բարի,

Նա իմ սրտի գաղտնիքն էր

Ուսուցիչը սրտացաւ,
Դաս են տալիս մեզ տառիցԳիտութիւն ու գիտարշաւ:

կարդում...:

Կրկնւող երազ

Թեւում էին դէպի
ինքնամոռացում...
Հոգու հանդէս էր Սեւանի
կրծքում,
Վեհ յոյսն էր սրտիս դռները

Ու կրկնւում է այս երազն
Մեր դպրոցը տունն է մեր,
Մեր հարազատ օջախը,

իմ հար,

Թռչող հոգին անվախ է…

Կախարդել էր ինձ Սեւանը
վայրի

խելագար.

Ու օրս համակ փոխարկել

Արցունքս ու խինդս եմ
խառնում քո հողին,

Մեր դպրոցում ամէն ինչ

ծեծում,

Որ եկել եմ քո գիրկը

Մեզ տալիս է նա թեւեր,

տաղի.
Արեւագալ էր Հայաստան

Որ բուսնի այնտեղ կարմիր

Հայահամ է, հայաբոյր,

ծաղիկ:

երկրում,
Երկաթէ թռչունը երկինքն էր

Մեր դպրոցը սէր է ջինջ,
Ընկերութիւն է մաքո՜ւր:

ճեղքում,
Բայց լուսաբացի պահակը

Հրաժեշտ տւի, հրաժե՜շտ,

այն բիրտ
Լոյսի անմար աղբիւր է
Մեր պաշտելի դպրոցը,
Մայրական ջերմ համբոյր է,
Հայրական թէժ դարբնոց է:

բայց ո՜ւմ...:

Երբ դու եկար
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԹԱՀՄԱԶԵԱՆ

Դու եկար ու իմ
Սիրտը թաթախւեց

Ուսուցչական գուրգուրանք

Վառ լոյսերի մէջ:

Ու փայփայանք է ջերմին,
Ճանապարհ է դէպի կեանք

Մի տաքուկ բերկրանք անցաւ

Մեր դպրոցը ամենքին:

Ես ինձ զգացի առաւել ջահէլ,
Առաւել առոյգ.

Դէպի նոր-նոր գագաթներ,

Եւ առաւել ջինջ:

պայծառացաւ,
Անիւը կեանքիս այնպէս
պտտւեց՝
Յաջողակ անշեղ,

Այդ ուղիով քայլողին
Տալիս վերելք ու թեւե՜ր…

Կեանքս լուսացաւ ու

իմ միջով,

Նա գծում է մեր ուղին

Որ երբեւիցէ
Իմ շուրջը մի պահ ամէն ինչ

Ձիգ տարիների ծանրութիւնը

փոխւեց՝
Մեր դպրոցում մաշտոցեան

Անցեալի մռայլ ստւերը

Սուրբ ոգին է թեւածում,
Մեր դպրոցում հայկական՝
Հայութիւն ու… հայացո՜ւմ…
25-ին սեպտեմբերի, 2019 թ.
Թեհրան- Իրան

Կազմեց
ՑՈԼԱԿ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆԸ

Ինձ բաժանում է քո տաքուկ

ծանր,
Չզգացի էլ ես,

լքւեց,
Երկնքից թափւեց լոյսի
կաթիլներ:

Քայլեցի առաջ
Յամառ, հաստատուն
Դէպի արշալոյս
Ու նոր ապագայ...
1.5.2019

Համառոտ տեղեկութիւններ
ժամանակի շէն ու ծաղկուն
Աբադանի տարբեր հայկական
միութիւնների մասին

Տարիների ընթացքում ըստ ժամանակի պահանջների եւ կարիքների
հիմնւում են տարբեր միութիւններ,
օժանդակ մարմիններ, յանձնախմբեր
եւ ենթայանձնախմբեր, որոնք բոլորն
էլ սիրով ու համերաշխ աշխատում
են Աբադանի հայոց Եկեղեցա-դըպրոցական Հոգաբարձութեան հովանաւորութեան ներքոյ:
Հետեւեալ ցուցակը ներկայացնում
է տարբեր միութիւնների յաջորդաբար կազմաւորումը ժամանակագրական տեսակէտից: Սոյն տեղեկութիւնները մեծ մասամբ քաղւած են
Հոգաբարձութեան արձանագրութիւնների եւ որոշ թղթակցութիւններից:
1- «Մարզական խումբ»
կամ միութիւն
2- «Հայկական Սպորտ ակումբ»
3- «Փերիոյ Կրթասիրաց միութիւն»
4- «Չհարմահալի հայ ուսումնասիրաց միութիւն»
5- «Հայ կանանց Եկեղ. միութիւն»
6- «Ազգասիրաց միութիւն»
7- «Պատենական միութիւն»
8- «Մշակութային միութիւն» (Ծնողական խորհրդի)
9- Աշակերտական «Կոմիտաս» երգչախումբ
10- «Դպրոցանպաստ երկսեռ միութիւն»
11- «Կռփամարտի խումբ»
12- «Փերիոյ հիւանդանոցի միութիւն»
13- «Հայ կանանց Եկեղեցանպաստ
միութիւն»
14- «Սկաուտական միութիւն»
15- «Հայ երգեցիկ եկեղեցական միութիւն»
16- «Հայ կանանց եկեղեցասէր միութիւն»
17- «Հայ համալսարանականների
միութիւն»
1- «Մարզական միութիւն» (խումբ)
1928
թ.-ին
Հոգաբարձութեան
22.11.1944 թւականի նիստում խօսւում
է մարզական միութեան (խմբի մասին)
թէ՝ 16 տարիների գործունէութիւն ունի:
Կարող ենք ասել, որ սոյն միութիւնը
հիմնւել է 1928 թ.-ին: Հոգաբարձութիւնը
22.11.1944 թւականի 20-րդ նիստում
Մարզական միութեան վարչութեանը
յորդորում է միանալ Մշակութային
միութեան, նշելով, որ իրենց 16
տարիների գոյութիւնը չի խափանւի
այլ իրենք կը լինեն այդ Միութեան
վարչութեան մարզական բաժինը եւ
իրենց գործունէութիւնը կարող են
շարունակել նոյնութեամբ:
2- «Հայկական Սպորտ ակումբ»
Աբադանի «Սպորտ ակումբ»-ը
հիմնւել է 1929 թ.-ին եւ ունեցել է իր
վարչութիւնը: Ակումբի ծրագիր-կանոնագիրը կազմւել է 1931 թ.-ին, ունեցել է
բաւականաչափ անդամներ: Հիմնադիրները եղել են պարոնայք՝ Յարութիւն
Դաւիթ Ղարախանեանը (Քիխա) եւ
Աղասի Սարաֆեանը:

«Սպորտ ակումբ»-ի վարչութիւնը
բեմադրել է «Շիրին եւ Ֆարհադ» պիէսը
եւ հայոց դպրոցի օգտին գոյացած գումարը (290 ռիալ) յանձնել է Հոգաբարձութեան:

«Հայկական Սպորտ ակումբ»-ի
վարչութիւնը
29.11.1937 թւականին
1- Պրն. Ի. Սարաֆեան
2- Պրն. Յարութիւն Ղարախանեան
3- Պրն. Բարսեղեան
4- Պրն. Դաւիթ Շիրւանեան
5- Պրն. Տիգրան Աղանուրեան
6- Պրն. Ստեփան Յովհաննիսեան
7- Պրն. Սեդրակ Մարգարեան
«Հայկական Սպորտ ակումբ»-ի
քարտուղարի գրութիւնը
«Բոլոր տիկինները եւ օրիորդները,
որոնք աշխատում են Նաւթային ընկերութեան մէջ, եթէ ադամակցեն կը
դառնան պատւոյ անդամուհի, վճարելով ամսական 5 ռիալ միայն, առանց
մուտքի, եւ կունենան միւս անդամների
համահաւասար իրաւասութիւն:
Սեդրակ Մարգարեան»

Պրն. Վահան Վարդանեանը մի գրութեամբ խնդրում է Սպորտի ակումբի
վարչութիւնից աթոռներ տրամադրել
իրենց, ամսի 28-ի 1938 թ. երեկոյեան
ժամը 9-ին կայանալիք բռնցքամարտի
մրցութեան համար: Պրն. Վարդանը
եղել է ընդհանրապէս բռնցքամարտի
ախոյեան: Սպորտ ակումբը ժամանակին ստանում էր «Ալիք» օրաթերթ,
Իրաքեան օրաթերթ, «Վերածնունդ» եւ
«Իրան» օրաթերթ:

3- «Փերիոյ Կրթասիրաց միութիւն»
1927 թւականին Տ. Յովակիմ քհնյ.
Բարսեղեանի
նախաձեռնութեամբ՝
1928 թ. յունւարի 1-ին Նոր Ջուղայի
ազգային երկսեռ դպրոցում ուսանող
Փերիոյ աշակերտների ջանքերով
կազմւեց միութիւն «Փերիոյ Կրթասիրաց միութիւն» անւանումով: Նախաձեռնարկ անդամները համարւում են
հիմնադիր անդամներ:

Փերիոյ հիւանդանոցի միութիւնը
հիմնւել է Նոր Ջուղայում՝ 1941 թ.-ին,
իսկ «Փերիոյ Կրթասիրաց միութեան»
Աբադանի մասնաճիւղը հիմնւել է 1944
թւականին:
Աբադանի Փերիոյ միութեան
վարչութիւնը 1966 թ. դեկտ. 25-ին
Նախագահ՝
պրն. Յարութիւն Բաղումեան
Փոխնախագահ՝
պրն. Վարուժ Այւազեան
Քարտուղար՝
պրն. Սիմոն Շիրւանեան
Գանձապահ՝
պրն. Արշաւիր Աղաջանեան
Բ գանձապահ՝
պրն. Ղուկաս Միրզայեան
Անդամուհիներ՝
տկն. Լինա Հայրապետեան
տկն. Սեդա Մանուէլեան

Աբադանի «Փերիոյ միութեան» մասնաճիւղը համարւել է ամենագործունեայ մասնաճիւղը եւ մեծ նպաստ
է բերել Փերիոյ հիւանդանոցի գոյատեւման խնդրում: Վերջին տարիներին հայ բնակչութեան թւի նւազումով սահմանափակւում է սոյն
միութեան
Աբադանի մասնաճիւղի
գործունէութեան դաշտը եւ 1968 թ.ին դադարում է աշխատանքը: (Ըստ՝
Փերիոյ պատմութեան գրքի, հեղ.՝ Լ. Գ.
Մինասեան):
(Շար. 15)

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

ԳՐԱԿԱՆ
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Կիսասարկաւագի...
(Շար. 4-րդ էջից)

աստիճանը եւ անցած տարիների ընթացքում հաւատարմութեամբ ծառայել Աստծու
սուրբ եկեղեցուն: Նոյն առիթով Սրբազան Հայրը կոչ ուղղեց ներկայ բոլոր
ծնողներին եւ ուրմիահայ համայնքի զաւակներին, ընդառաջ գալու Աստծու գործի
յաջողութեանը, եւ նւիրւելու եկեղեցու
սպասաւորութեան պատւաբեր գործին.
«Ամօթ չէ՛ եկեղեցուն ծառայելը, խորան
բարձրանալն ու դրան սպասաւորելը:
Ներկայ ժամանակներում, երբ բազմա-

պիսի վտանգալից ճանապարհներ կան
բացւած մեր նոր սերնդի առջեւ, Աստծու
ճանապարհը, հոգեւոր ու բարոյական
արժէքներով ծաղկազարդւած ամենից ապահով ուղին է, որտեղ իրենց պատանութիւնը
եւ վաղ երիտասարդութիւնը կարող են
կազմաւորել նրանք»:
Ձեռնադրութեան այս առիթով Սրբազան
Հայրը շնորհաւորեց ընծայեալին, նրա
ծնողներին եւ Ուրմիայի եկեղեցու մեծ
ընտանիքին, մաղթելով որ նրա նւիրումին
կը հետեւեն ուրիշները եւս, ճոխացնելով
Աստծու տունը:

Նկարն գնողները
վստահեցնում են՝ գիշերը
հերոսները դուրս են գալիս
նկարից ու շրջում իրենց տանը
Ստոնհեմի ուրւականներով նկարի
վախեցնող պատմութիւնը

1972 թ.-ին ամերիկացի նկարիչ Բիլ Սթոնհեմը
նկարեց մի նկար, որը հետագայում դասւեց
աշխարհի ամենասարսափելի նկարների շարքին։
Նկարում, ըստ Բիլի, իր մանկութիւնն է ու
մանկական վախերը։
Սթոնհեմի «Ձեռքերը դիմադրում են նրան»
նկարը դասւում է աշխարհի անիծւած նկարների
շարքին։ Նրանում պատկերւած է 5-ամեայ Սթոնհեմը, ով կանգնած է դռան առջեւ, ու նրա կողքին
էլ մի տիկնիկ կայ։ Յետեւում կարելի է նկատել
լիքը ձեռքեր, որոնք կարծես կանչում են մանուկ

Սթոնհեմին։ Սթոնհեմը նշում էր, որ դրանք իր
մանկական սարսափ երազներն են, որոնցից ինքը
միշտ վախենում էր, իսկ տիկնիկը նրա համար
է, որպէսզի նրան տանի այդ երազներ, ուղեկցի
նրան։
Առաջին հայեացքից թւում է, թէ Սթոնհեմը
պարզապէս նկարել է սարսափ յիշեցնող նկար,
բայց պարզւում է, որ դա այդքան էլ այդպէս
չէ։ Սթոնհեմի պատկերած նկարն իրականում
դարձաւ շատերի սարսափի առարկայ։ Մի անգամ ամերիկեան մի ընտանիք դրսում քայլելիս

պատահական տեսնում է այդ նկարը՝ գցւած
աղբամանի մէջ։ Նրանք հասկանում են, որ
նկարը թանկարժէք կը լինի, ու այն տուն են
տանում՝ կախելով հիւրասենեակի պատից։ Նոյն
օրը ընտանիքի փոքրիկ աղջիկը վազում ու
ծնողներին բողոքում է, որ նկարի հերոսները կռիւ
են անում իրար հետ։ Յաջորդ օրը նոյն երեխան
վստահեցնում է, որ նրանք դուրս են եկել նկարից
ու իր սենեակի դռան մօտ են։
Զոյգերին այնքան է վախեցնում այս պատմութիւնը, որ ընտանիքի հայրը որոշում է տեսանկարահանող սարքեր տեղադրել՝ պարզելու
համար, թէ ինչպէս կարող է այդպիսի բան տեղի
ունենալ, սակայն նկարահանող սարքը ոչ մի
արտառոց բան չի ֆիքսում։
Տարիներ անց՝ 2000 թ.-ին, Չիկագոյից Կիմ
Սմիթն ընդամենը 1000 դոլարով ebay-ից գնեց
այս նկարը, չնայած նկարն ունէր գրեթէ 30.000
այցելութիւն։ Այն նկարագրւել էր որպէս «Ուրւականներով նկար», ու այցելուները հետաքըրքրութիւնից դրդւած էին այցելում էջը, որպէսզի տեսնեն անիծւած նկարը։ Սմիթը, սակայն,
աւելի համարձակ էր։ Նա նկարով համալրեց իր
պատկերասրահը։
Ամիսներ անց Կիմն իր այցելուներից ստանում

էր բազմաթիւ նամակներ՝ նկարի հետ կապւած։
Նրանք բողոքում էին, որ նկարին նայելուց յետոյ
իրենց մօտ սուր գլխացաւեր են սկսում, որ իրենց
տանը սկսել են տարօրինակ բաներ կատարւել
ու յորդորում էին ուղղակի այրել կամ վերացնել
նկարը։
Մինչեւ օրս նկարի առեղծւածը մնում է չբացայայտւած, ու այդպէս էլ ոչ ոք չի կարողանում
հասկանալ՝ ինչ գերբնական ուժ ունի նկարը, որ
այդքան վախեցնում է բոլորին։
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Իրանի...
(Շար. 1-ին էջից)

հետ եւ հանդիպման նպատակն է հետամուտ
լինել Իրան-Հայաստան առեւտրա-տնտեսական համագործակցութիւնների համատեղ յանձնաժողովի 16-րդ նիստի համաձայնութիւնների եւ խորհրդակցութիւն՝ համաձայնութիւնների իրականացման արգելքների վերացման համար:
Էներգետիկայի նախարար Ռեզա Արդեքանեանը հանդիպում է ունենալու նաեւ ՀՀ
տարածքային կառավարման եւ զարգացման
նախարար Սուրէն Պապիկեանի հետ:
Կողմերը քննարկելով էներգետիկայի բնագաւառում Իրանի ու Հայաստանի համագործակցութիւնների ընթացիկ իրավիճակը,
բանակցելու են Մեղրիի ՀԵԿ-ի կառուցման
համար կապիտալ ներդրող ընտրելու մասին:

«Իրան-Հայաստան...
(Շար. 1-ին էջից)

երկրների յարաբերութիւնների զարգացման
անհրաժեշտութիւնը, յաւելել է. «Իրանը եւ
Հայաստանը լաւ յարաբերութիւններ ունեն
միմեանց հետ: Յարաբերութիւնները զարգանում են եւ մենք յուսով ենք, որ գիւղատնտեսութեան, բժշկութեան եւ առողջապահութեան ոլորտներում նոյնպէս երկու
երկրի համագործակցութիւնները կը զարգանան:
Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահը նաեւ շնորհակալութիւն է յայտնել
Հայաստանի կառավարութեանը՝ միջազգային ատեաններում Իրանին սատարելու
հարցում, այն որակելով՝ երկու երկրների
բարեկամութեան արդիւնք:
Արտաշէս Թումանեանն ընդգծելով երկու երկրների միջեւ խորհրդարանական
յարաբերութիւնների ընդլայնման կարեւորութիւնը, յաւելել է. «Երկու երկրների
խորհրդարանական բարեկամութեան խըմբերը շարունակում են յարաբերութիւնները
եւ Հայաստանը ձգտում է զարգացնել յարաբերութիւնները երկու երկրների խորհըրդարանական յանձնաժողովների միջեւ»:
Իրանում ՀՀ դեսպանը տեղեկացրել է
առաջիկայում ՀՀ խորհրդարանի նախագահի Իրան կատարելիք այցի մասին:

«ՎԵՏՕ»-ն...
(Շար. 1-ին էջից)

Հաշւի առնելով այն հանգամանքը, որ
Ջորջ Սորոսի բաց հասարակութիւնների
կեղծ գաղափարը ոչնչացման սպառնալիք է
ոչ միայն մեր պետականութեան համար,
այլեւ դամոկլեան սրի պէս կախւած է տարածաշրջանի բոլոր երկրների գլխին՝ «ՎԵՏՕ»
հասարակական-քաղաքական
շարժումն
իրականացնելու է ակցիա՝ ԵԱՏՄ անդամ
պետութիւնների ղեկավարներին եւ պատւիրակութիւններին Սորոսի վտանգի մասին
իրազեկելու նպատակով:
Կոչ ենք անում ԵԱՏՄ անդամ երկրների
մեր գործընկերներին՝ լինել զգօն, իրենց
երկրներում եւս բացայայտել օտարերկրեայ
գործակալներին եւ սահմանափակել պետութիւնը կազմաքանդող նրանց գործունեութիւնը, իսկ մեր օրակարգը կիսող բոլոր
քաղաքական, հասարակական ուժերին եւ
մտահոգ անհատներին՝ հոկտեմբերի 1-ին,
ժամը 11:00-ին Մատենադարանի դիմաց
միանալ մեր ակցիային։
Վերջնագիր՝ երկիրը տւող օտարներին
#ՎԵՏՕ

ՀՀ եւ Սինգապուրի վարչապետները ներկայացնում են
բանակցութիւնների արդիւնքները
«armenpress.am» - ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը եւ Սինգապուրի վարչապետ Լի
Սյէն Լունը Բաղրամեան 26-ում ներկայացրել են երկու երկրների կառավարական
պատւիրակութիւնների բանակցութիւնների
արդիւնքները։ Այս մասին «Ֆէյսբուք»-ի իր
էջում տեղեկացրել է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանը։
«Ես եւ Սինգապուրի վարչապետ Լի Սյէն
Լունը ներկայացրել ենք երկու երկրների
կառավարական պատւիրակութիւնների բանակցութիւնների արդիւնքները»,- գրել է Փաշինեանը։
Նիկոլ Փաշինեանի հրաւէրով պաշտօնական այցով երէկ Հայաստան ժամանած
Սինգապուրի վարչապետ Լի Սյէն Լունը այցի

շրջանակներում հանդիպումներ է ունեցել
ՀՀ բարձրաստիճան պաշտօնեաների հետ,
ինչպէս նաեւ կը մասնակցի հոկտեմբերի
1-ին կայանալիք Եւրասիական բարձրագոյն
խորհրդի ընդլայնւած կազմով նիստին, որի
ընթացքում նախատեսւում է ԵԱՏՄ-ի եւ
Սինգապուրի միջեւ Ազատ առեւտրի գօտու
ստեղծման համաձայնագրի ստորագրման
արարողութիւնը:

Փարիզում...

Թեհրանը...

(Շար. 1-ին էջից)

(Շար. 2-րդ էջից)

Ինչպէս հաղորդում է «Կորեսպոնդենտ»-ը, ֆրանսիական եռագոյնով ծածկւած դագաղը տեղադրւած է Հաշմանդամների տան բակում՝ Սուրբ Լիւդովիկոսի տաճարի մօտ: Հրաժեշտի արարողութեանը, որը սկսւել է տեղի ժամանակով 14:00-ին (երեւանեան 16:00), ներկայ են
գտնւել բոլոր ցանկացողները: Սակայն
մինչեւ արարողութեան մեկնարկն արդէն
Հաշմանդամների տան մօտ հսկայական
հերթ է գոյացել:
Համազգային հրաժեշտի արարողութիւն
անցկացնելու ցանկութիւն է յայտնել Շիրակի ընտանիքը: Բոլոր այցելուների համար նրանք գրքոյկներ են պատրաստել՝
քաղաքական գործչի մտքերով:
Աւելի վաղ հաղորդւում էր, որ արդէն
մօտ 5000 մարդ գրառում է կատարել «Էլիզէ» պալատի ցաւակցութիւնների գրքում:
Յիշեցնենք, որ Ֆրանսիայի նախկին
ղեկավարը կեանքից հեռացել է սեպտեմբերի 26-ին՝ 86 տարեկան հասակում:

Նրա ասութեամբ՝ Մեծ Բրիտանիայի
արտաքին գործերի նախարարի փորձը՝
մեղադրանքներ առաջադրել անմիջապէս
այն բանից յետոյ, երբ Իրանը ներկայացրել է
տարածաշրջանային վէճերի կարգաւորման
իր նոր նախաձեռնութիւնը, կոչւած է
խափանելու այդ ծրագրի յաջողութիւնը։
«Աւելի լաւ կը լինի Բրիտանիան դադարի
միջամտել տարածաշրջանային ազգերի
գործերինեւթոյլտայնրանցիմաստունլուծում
գտնել՝ վերջ դելու համար շարունակւող
հակամարտութիւններին եւ լարւածութեանը,
որն առաջ է եկել հիմնականում օտարերկրեայ
միջամտութեան հետեւանքով»,- ասել է նա։
«Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան
Արտաքին գործերի նախարարութիւնը
վճռականապէս
դատապարտում
է
Ռաաբի հակաիրանական եւ միակողմանի
մեղադրանքները, որոնք հաւանութեան չեն
արժանացել որեւէ անկախ մարմնի կողմից,
եւ կարծում է, որ նման քարոզարշաւներն
ընդդէմ Իրանի ոչ մի բանի չեն յանգեցնի»,ամփոփել է նա։

