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Յունաստանի նախագահ.

«Թուրքիան
պէտք է
հաշտւի իր
պատմութեան հետ
եւ պատասխան
տայ»

Ֆորդոյի միջուկային
օբիեկտում սկսւել է
ուրանի հարստացումը
Ուրանի հարստացման համար Ֆորդոյի օբիեկտի աշխատանքը
վերսկսել է այսօր, հանր. նախագահ եւ Ազգային անվտանգութեան խորհրդի
նախագահ դոկտ. Հասան Ռոհանիի հրամանով:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ կառավարութեան տեղեկատւական կայքէջը այդ մասին յայտարարել է,
որ Շահիդ Ահմադի Ռոշանի
(Նաթանզի) օբիեկտից 2000 կիլոգրամ UF-6 պարունակող ցիլենդրը Շահիդ Ալի Մոհամմադի
(Ֆորդօ) օբիեկտ տեղափոխելուց եւ
ցիլենդրը հոսքագծերին միացնելուց
եւ բոլոր յարակից տեխնիկական

Լաւրով.

«Միջուկային
գործարքի հետ
կապւած խնդիրների
մեղքը փորձում են
բարդել Իրանի
վրայ»

Հանր. նախագահի
հրամանով՝ մեկնարկել է
Իրանի միջուկային
պարտաւորութիւնների
նւազեցման չորրորդ փուլը

գործողութիւնները
յաջողութեամբ
իրականացնելուց
յետոյ,
այսօր
վաղ առաւօտեան Ֆորդոյում մեկնարկել է ուրանի հարստացման եւ
ցենտրիֆուժների գազով լիցքաւորման աշխատանքները, որոնք կատարւել են Ատոմական էներգիայի
միջազգային կազմակերպութեան վերահսկողութեամբ:

Հանր. նախագահի «twitter»-եան միկրոբլոգում գրառման համաձայն,
միջուկայինգործարքիհամաձայնագրիառումովԻրանիպարտաւորութիւնների
նւազեցման ուղղութեամբ, չորեքշաբթի, նոյեմբերի 6-ից Իրանը Ֆորդոյի
միջուկային օբիեկտում տեղակայւած 1044 ցենտրիֆուգներին սկսել է գազի
ներարկումը, որը նշանակում է Իրանի կողմից չորրորդ քայլի իրականացման սկիզբը:

(Շար. 8-րդ էջում)

(Շար. 8-րդ էջում)

ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ հանր. նախագահը ընդգծել է, որ այդպիսով
մեկնարկում է Իրանի չորրորդ քայլը,
կապւած միջուկային պարտաւո-

րութիւնների նւազեցման: Նախագահի պատգամի մէջ ընդգծւած է.
«ԱՄՆ-ի եւ իր դաշնակիցների

ՀՀ նախագահի նստավայրում տեղի է ունեցել
Յունաստանի նախագահ Պրոկոպիոս Պաւլոպուլոսի
դիմաւորման պաշտօնական արարողութիւնը

Պաշտօնական դիմաւորում՝ ՀՀ նախագահի նստավայրում

Հանդիպում՝ ՀՀ վարչապետի հետ

Յունաստանի նախագահը յարգանքի տուրք մատուցեց
Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերի յիշատակին

Այց՝ մատենադարան

(Տես. 8-րդ էջում)

Ս. Պապիկեան.

«Թունելների
նախագծային
աշխատանքները արդէն
իսկ պատւիրւած է
եւ դա հիւսիսհարաւ մայրուղու
շրջանակներում է...»

Նոյեմբերի 1-ից-3-ը Իրանում
կայացաւ Իրանական էլեկտրաէներգիայի 19-րդ միջազգային ցուցահանդէսը, որին մասնակցեց նաեւ
Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցւածքների
նախարար Սուրէն Պապիկեանը եւ
նրա գլխաւորած պատւիրակութիւնը: Այցի համատեքստում կարեւոր
հարցերի մասին շատ հակիրճ նախարարը նաեւ պատասխանեց
օրաթերթիս հարցերին, որոնք ուղղակի առնչւում են Հայաստան –
Իրան գործառոյթներին:
(Շար. 2-րդ էջում)

«168.am»-Հանրապետութեան
նախագահի նստավայրում նոյեմբերի 5-ին տեղի է ունեցել պաշտօնական այցով Հայաստան ժամանած

Յունաստանի Հանրապետութեան նախագահ Պրոկոպիոս Պաւլոպուլոսի
դիմաւորման պաշտօնական արարողութիւնը:

Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեանը եւ տիկին Նունէ Սարգսեանը դիմաւորել

Իրանի եւ Հայաստանի երիտասարդ
գեղանկարիչների համատեղ ցուցահանդէսը՝
Նոր Ջուղայում
«ԱԼԻՔ», Ալի Անսարի, Նոր ՋուղաՍպահանի «Գոզար» գալերիայում ցուցադրութեան է հանւելու Հայաստանի
եւ Իրանի թւով 19 գեղանկարիչ-գրաֆիստների աշխատանքների՝ «Ընդհանուր պատում» անունը կրող համատեղ ցուցահանդէսը:

Ցուցահանդէսի պաշտօնական բացումը տեղի կունենայ վաղը՝ ուրբաթ,
նոյեմբերի 8-ի երեկոյեան:
Ալի Անսարին ցուցահանդէսի կազմակերպման մասին տեղեկացնելով թերթիս
յիշեցրեց,
որ
ցուցահանդէսը
(Շար. 8-րդ էջում)

(Շար. 8-րդ էջում)

«168.am»-Պաշտօնական այցով Հայաստանում գտնւող Յունաստանի
Հանրապետութեան
նախագահ Պրոկոպիոս Պաւլոպուլոսը Հայաստանից ուղերձ
յղեց Թուրքիային: Յունաստանի
նախագահը ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեանի հետ համատեղ
մամուլի ասուլիսի ընթացքում
անդրադառնալով Հայոց Ցեղասպանութեանն ու Պոնտոսի յոյների ցեղասպանութեանը, յայտարարեց, որ Թուրքիան պէտք է
հաշտւի իր պատմութեան հետ
եւ պատասխան տայ:
«Մենք յիշում ենք Հայոց Ցեղասպանութիւնը, մենք յիշում
ենք Պոնտոսի յոյների ցեղասպանութիւնը, մենք ուրախ ենք,
որ օրեր առաջ ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատն ընդլայնեց ցեղասպանութիւնը ճանաչածների շրջանակը: Մենք 1996 թ.
խորհրդարանի
մակարդակով
ճանաչեցինք Հայոց Ցեղասպանութիւնը, սահմանեցինք Ապրիլի
24-ը Հայոց Ցեղասպանութեան
օր, եւ 2014 թ. քրէականացրեցինք
Հայոց Ցեղասպանութեան ժըխտումը: Ուզում եմ շնորհակալութիւն յայտնել, որ ՀՀ Ազգային
ժողովի կողմից միաձայն ճանաչեցիք Պոնտոսի յոյների ցեղասպանութիւնը:
Այստեղից
մենք ուղերձ ենք ուզում ուղարկել դէպի Թուրքիա: Նա պէտք է
հաշտւի իր պատմութեան հետ,
պատասխան տայ, պէտք է ներողութիւն խնդրի»,- ասաց նախագահը:
Յունաստանի Հանրապետութեան նախագահ Պրոկոպիոս
Պաւլոպուլոսը տիկնոջ՝ Վլասիա
Պաւլոպուլուի հետ Հայաստանի
Հանրապետութիւն պաշտօնական այց էին կատարել Արմէն
Սարգսեանի հրաւէրով:

Հրաժարականի
ակցիա ԿԳՄՍ
նախարարութեան
շէնքում
(Տես. 8-րդ էջում)
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Ս. Պապիկեան.

«Թունելների նախագծային աշխատանքները արդէն իսկ
պատւիրւած է
եւ դա հիւսիս-հարաւ մայրուղու շրջանակներում է...»

ԱՄՆ-ի հերթական
պատժամիջոցը
Իրանի դէմ

Հարցազրոյց՝ ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցւածքների նախարար
Սուրէն Պապիկեանի հետ
Հ.- Պարոն Պապիկեան Դուք այստեղ մասնակցեցիք Իրանական էլեկտրաէներգիայի 19-րդ միջազգային ցուցահանդէսին՝ հակիրճ կը կիսւէք ցուցահանդէսից ստացած Ձեր տպաւորութիւններով:
Պ.- Մասնակցել եմ ցուցահանդէսին, բաւականին կարեւոր եւ հետաքրքիր ցուցահանդէս էր՝ նախ
իրանական կողմի հնարաւորութիւններին ծանօթանալու մասով, եւ երկրորդը շատ կարեւոր եմ համարում,
որ առաջիկայում հնարաւոր ցուցահանդէսների պարագայում նաեւ
հայկական կողմը, հայկական ընկերութիւնները նոյնպէս ներկայացւած լինեն, որովհետեւ մասնակցում էին 13 երկրների պատւիրակութիւններ, Հայաստանը այս ոլորտում բաւականին յաջողութիւններ
արձանագրած երկիր է եւ կարծում
եմ կարող է իր մասնակցութիւնը
ունենալ տարածաշրջանում նմանատիպ ցուցահանդէսներին՝ մեր
յաջողութիւնները ներկայացնելու համար:
Հ. – Ձեր այցից մէկ օր առաջ ՀՀ
կառավարութեան նիստում, որին
Դուք էլ էիք մասնակցում, քննարկւեց
միջպետական նշանակութիւն ունեցող
ճանապարհների վերակառուցմանը եւ
բարենորոգմանը ուղղւած հարցեր: Այդ

թւում խօսք եղաւ նաեւ ՀայաստանԻրան ճանապարահատւածի վերանորոգմանը, բնականաբար հայկական
կողմի վերանորոգման մասին էր
խօսքը: Եթէ կարելի է նշէք, ինչ մակարդակի վերանորոգման մասին է
խօսքը եւ արդեօք նոր թունելների
կառուցում չեն նախատեսւում այս
ընթացքում:
Պ. - Իրականում տարբեր փուլերում են աշխատանքները: Դուք
այս տարի նկատել էք, որ Մեղրիի
հատւածում եւ դէպի Մեղրի տանող
ճանապարհին մօտաւորապէս 10
կիլոմետր իրականացւող շինարարութիւնը, որն արդէն իսկ աւարտւել է: Դա այս պահին գործող Հայաստան- Իրան ճանապարհն է, բայց
նաեւ ուրւագծւում է հիւսիս-հարաւ
աւտոճանապարհի շրջանակներում
նաեւ ունենալ մի թունել, որը կը կապի
Քաջարանը, Ագարակը, Սիսիանը,
այսինքն հնարաւորութիւն ենք ընձեռելու, որ կարողանանք կարճ ճանապարհով
կապւել
հիւսիսհարաւի ամենամօտ տարածքին: Թունելների նախագծային աշխա-տանքները արդէն իսկ պատւիրւած է
եւ դա հիւսիս-հարաւ մայրուղու
շրջանակներում է: Այսինքն մենք
ունենալու ենք հիւսիսից՝ այն է
Գիւմրիի հիւսիսային հատւածից
Վրաստանի սահմանից մինչեւ Իրան

արագ երթեւեկելի ճանապարհ, որտեղ մեր բարդ ռելիէֆը այլեւս մեզ
չի խանգարի: Դա մեծ աշխատանք է
պահանջում, մօտաւորապէս հինգիցեօթ տարի աշխատանք է պահանջում, այնուամենայնիւ յուսանք, որ
աշխատանքները եկող տարի կը
մեկնարկւեն:
Հ. - Հայաստան-Իրան՝ էներգիա
գազի մատակարարման դիմաց գործող համաձայնագիրը որքանով է այսօր գործնական եւ բանակցութիւններ կան արդեօք այս հարցի հետ
կապւած:
Պ.- Ակտիւ աշխատանք է իրականացւում երրորդ բարձրավոլտ էլեկտրագծի շրջանակներում՝ դա Հայաստանը Իրանին կապող բարձրավոլտ

էլեկտրագիծն է, որի միջոցով Հայաստանը կարող է դառնալ կարեւոր միջանցք հարաւի եւ հիւսիսի
միջեւ: Դրանից բացի արդէն երկու
օր առաջ մեր կողմից վերջնական
որոշում է ընդունւել նաեւ դէպի
Վրաստան, դէպի հիւսիս բարձրավոլտ մէկ այլ էլեկտրագծի կառուցում, որը կունենայ Դդմաշէնի ենթակայան, Այրումի ենթակայան եւ
փոխակերպիչ կայան, որը դէպի
Վրաստան հնարաւորութիւն կընձեռի մատակարարել էլեկտրաէներգիա, ստանալ էլեկտրաէներգիա եւ
այն ուղղել դէպի Իրան այդ թւում նաեւ
Իրանի յարակից երկրներ, այդ թւում
նաեւ Իրաք:
Հարցազրոյցը վարեց Ա. Է.

Սաղաթէլեան.

«Ժողովուրդն Արցախի հարցում իր տեսակէտն արտայայտել է
Անկախութեան հռչակագրով, որն ամրագրւած է
Արցախի Սահմանադրութեամբ»

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը խնդրայարոյց է համարում
Փաշինեանի յայտարարութիւնը, թէ
Արցախի հարցը պէտք է լուծել հանրաքւէի միջոցով։
«Սրա մասին մենք բազմիցս յայտարարել ենք։ Ժողովուրդն այդ
մանդատը տւել է իշխանութիւններին
եւ նրանք պէտք է պատւով կարողանան այդ հարցն առաջ տանել։ Կարո՞ղ է հանրաքւէի ինչ-որ տարբերակ կամ նախագիծ կայ, որից տե-

ղեակ չենք»,- այս մասին «Փաստինֆօ»-ի հետ զրոյցում ասաց ՀՅԴ
ԳՄ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեանը։
Յիշեցնենք, որ ՀՀ վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանը օրերս «ֆէյսբուք»եան ուղիղ եթերում անդրադարձել
էր Արցախի հիմնախնդրի կարգաւորմանը։ Նա նշել էր, որ իր հիմնական
խնդիրն է բանակցային սեղանի շուրջ
փնտրել եւ գտնել Հայաստանի, հայ
ժողովրդի համար ընդունելի լուծում։
«Երբ բանակցային գործընթացում
կը ձեւակերպւի այնպիսի լուծում,
այնպիսի առաջարկ, որը կարող եմ
համարել, որ ընդունելի կը լինի հայ
ժողովրդի համար, այդ առաջարկը կը
ներկայացնեմ ժողովրդին, դրա շուրջ
համազգային քննարկում կունենանք
եւ որոշումները կը կայացւեն համազգային ֆորմատով...»,-շեշտել էր վարչապետը։

Ամփոփելով խօսքը, նա ընդգծել
էր, որ Արցախի իշխանութեան եւ
Հայաստանի իշխանութեան պատկերացումները Արցախի հարցի կարգաւորման վերաբերեալ նոյնական են։
Հարցին, չէ՞ք կարծում, որ ժողովուրդն իր տեսակէտն արդէն
յայտնել է Անկախութեան հռչակագրով, Սաղաթէլեանը պատասխանեց. «Այո, ժողովուրդն իր տեսակէտն
արտայայտել է Անկախութեան հըռչակագրով, որն ամրագրւած է Արցախի Սահմանադրութեամբ, իր տեսակէտը յայտնել է որդիների արեան
գնով, հայրենիքն ազատագրելով։ Չի
կարող Հայաստանում այլ տեսակէտ
գոյութիւն ունենալ, քննարկւել, հանրաքւէի դրւել»։
ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցչի ասութեամբ՝ Արցախի հարցով հանրաքւէ
իրականացնելն անհեռատեսութիւն
ու անլրջութիւն է. «Այսինքն նո՞ր

պէտք է հասկանանք մեր ժողովուրդն
ինչ տեսակէտ ունի Արցախեան հարցի վերաբերեալ։ ՀՀ իշխանութիւնները ամբողջական պատասխանատւութիւն են կրում հայ ժողովրդի,
Արցախի ժողովրդի ու Արցախեան
բանակցութիւնների հարցում։ Ժողովուրդը տւել է մանդատը, նրանք
պատասխանատւութիւն են կրում»։
Սաղաթէլեանն ասաց, որ մտահոգիչ է այն հարցը թէ ի՞նչն են ուզում
հանրաքւէի դնել. «Այսինքն կա՞յ նման
տարբերակ, որ հանրաքւէի դրւի՞»։
Պատասխանելով հարցին, կարո՞ղ է լինել տարբերակ, որը ձեռնտու
կը լինի ե՛ւ Հայաստանի, ե՛ւ Արցախի,
ե՛ւ Ադրբեջանի համար, ՀՅԴ ԳՄ
ներկայացուցիչը պատասխանեց. «Չի
կարող Ադրբեջանի ժողովրդի համար
ձեռնտու տարբերակը ձեռնտու լինել
նաեւ հայերի համար։ Դա աբսուրդ է»։
Հեղինակ՝ ՍՈՆԱ ԳԷՈՐԳԵԱՆ

Նայիրա Զոհրաբեան.

«Դուք իրաւունք չունէք ձեր հակահիգիէնիկ
եւ անառողջ բնազդները իրացնել հանրային տարածքներում»

«yerkir.am» - ԱԺ «Բարգաւաճ Հայաստան» խմբակցութեան պատ-

գամաւոր Նայիրա Զոհրաբեանը
«ֆէյսբուք»-եան իր էջում գրել է.
«Եւ ուրեմն՝ հանգիստ նստէք
տեղներդ
Հանրապետութեան
մետրոյի
հանրային տարածքում ասֆալտին
խմբակային ծեփւելն ու դիւահար
ծղրտոցները նորարարական արւեստ, ֆուտուրիստական պոէզիայի
էքսպերիմենտալ ընթերցում, պերֆորմանս ու մոդեռնիստական ճիչ
համարողներին բարեկամաբար խորհուրդ եմ տալիս՝ հանգիստ նստէք
տեղներդ: Այո, դուք իրաւունք ունէք
լինելու
գռեհիկ,
հակաէսթետիկ,
հակահիգիէնիկ ու հակամշակու-

թային: Դա ձեր անձեռնմխելի իրաւունքն է: Բայց դուք իրաւունք չունէք
ձեր հակահիգիէնիկ եւ անառոջ
բնազդները իրացնել հանրային տարածքներում:
Ու եթէ որոշ անհասկանալի
սուբիեկտներ յղում են անում ազատ
ստեղծագործելու իրենց սահմանադրական իրաւունքին՝ ասֆալտի
վրայ գալարումները համարելով
«արւեստ», վերջիններիս յիշեցնեմ,
որ հանրային վայրերում պատերին
ծեփւելով եւ մարդկանց դիւահար
ոռնոցներով ահաբեկելով, իրենք
խախտել են մարդու իրաւունքների
եւ յատկապէս երեխայի իրաւունքի

հետ կապւած միջազգային միանգամից մի քանի կոնւենցիա:
Իսկ շատ երկար անուն ունեցող
նախարարութեան յատուկ յանձնաժողովը, որի որոշմամբ հարկատուների, այսինքն՝ ՀՀ քաղաքացիների
հարկերից ֆինանսաւորւել է հակաէսթետիկ եւ հակահիգիէնիկ այդ
սուբլիմացիան, բացի հաշւետւութիւն
ներկայացնելու, թէ ինչպէ՞ս է ասֆալտին ծեփւելը գնահատւել 2.7 միլիոն դրամ, արդար կը լինի, ճիշտ
կը լինի, որ իրենց գրպանից հարկատուների գումարը վերադարձնեն
պետական բիւջէ եւ տեղում ինքնալուծարւեն»,- գրել է նա:

ԱՄՆ-ի Ֆինանսների նախարարութիւնը, որ նախապէս պատժամիջոցի էր ենթարկել Իսլ. յեղափոխութեան առաջնորդի գրասենեակը, այս
անգամ այդ ընդհանուր խորագրից
անդրադարձել է յստակ անունների:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն, ԱՄՆ-ի Ֆինանսների նախարարութեան արտաքին եկամուտներին վերահսկող կենտրոնը մի հաղորդագրութեամբ պատժամիջոցի է ենթարկել Իրանի զինեալ ուժերի գլխաւոր շտաբին եւ 9
անձանց, որոնք Իսլ. յեղափոխութեան
առաջնորդի կողմից զանազան հանգամանքներ են զբաղեցնում:
ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների ցուցակում են դատական ուժի պետ
Սէյէդ Էբրահիմ Ռայիսին, հոջ. Սէյէդ
Մոջթաբա Խամենէին, Իսլ. յեղափոխութեան առաջնորդի գրասենեակի
պետ հոջ. Մոհամմադ Մոհամմադի
Գոլփայէգանին, Վահիդ Հաղանին,
Իսլ. յեղափոխութեան առաջնորդի
միջազգային հարցերով խորհրդական
Ալի Աքբար Վելայաթին, Համակարգի
նպատակայարմարութիւնը բնորոշող
ժողովի անդամ Ղոլամ Ալի Հադդադ
Ադէլը, Իրանի զինեալ ուժերի համատեղ շտաբի պետ Մոհամմադ
Բաղերին, գեներալ Հոսէյն Դեհղանը եւ
գեներալ Ղոլամ Ալի Ռաշիդը:
ԱՄՆ-ի Ֆինանսների նախարարութիւնը այդ հաղորդագրութիւնը հրապարակել է երէկ նոյեմբերի 4-ին (աբանի 13-ին) Իրանում մեծապետականութեան դէմ պայքարի օրւան:

Իրանում
յայտարարել են,
որ ԱՄՆ-ն եւ Իսրայէլը
փորձում են օգտւել
Մերձաւոր
Արեւելքի ցոյցերից

Լրատւական ցանց - ԱՄՆ-ն եւ
Իսրայէլը, ինչպէս նաեւ տարածաշրջանի մի շարք պետութիւններ
փորձում են օգտւել Մերձաւոր
Արեւելքի երկրներում անցկացւող
ցոյցերից: Այս մասին յայտարարել է
Իրանի կառավարութեան պաշտօնական ներկայացուցիչ Ալի Ռաբիին,
- հաղորդում է «ՏԱՍՍ»-ը:
«Հետախուզութեան
տւեալները
ցոյց են տալիս, որ ԱՄՆ-ն եւ Իսրայէլը, ինչպէս նաեւ տարածաշրջանի
մի շարք պետութիւններ փորձում են
օգտւել Մերձաւոր Արեւելքի երկրներում անցկացւող ցոյցերից, քարոզչութիւն են անցկացնում եւ ձգտում
են կեղծ տեղեկութիւն յայտնել ժողովրդին»,- ասել է նա՝ նշելով «Թեհրանի համար Իրաքի իրավիճակի
կարեւորութիւնը»: «Մեր երկրները
կապւած են պատմական եւ մշակութային կապերով»,- նշել է նա:
Իրաքում հոկտեմբերի սկզբից
բողոքի ակցիաներ են ընթանում՝
կապւած կեանքի պայմանների վատացման, գործազրկութեան եւ կոռուպցիայի աճի հետ: Խաղաղ ցոյցերը
ոստիկանութեան եւ զինծառայողների հետ բախումների են վերածւել:
Անկարգութիւնների հետեւանքով մէկ
ամսում երկրում զոհւել է աւելի քան
250 մարդ, 11 հազարը վիրաւոր է:
Քերբելայում Իրանի հիւպատոսութիւնն իր հայրենակիցներին կոչ է
արել հրաժարւել Իրաք այցերից, այդ
թւում իսլամի սուրբ վայրեր ուխտագնացութիւնից:
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Աշոտ Մելքոնեան.

«Որեւէ պատճառաբանութիւն չկայ,
թէ ինչու պէտք է Ակադեմիայի վերաբերեալ օրէնքը,
որը տարիներ շարունակ մշակւել էր,
գրչի մէկ հարւածով վերանայ»
«168.am»-ը «Բարձրագոյն կրթութեան եւ գիտութեան մասին» նախագըծի շուրջ զրուցել է Գիտութիւնների ազգային ակադեմիայի Պատմութեան ինստիտուտի տնօրէն, ԳԱԱ
թղթակից անդամ Աշոտ Մելքոնեանի հետ:
Յիշեցնենք, որ «Բարձրագոյն
կրթութեան եւ գիտութեան մասին»
օրինագծի աշխատանքային տարբերակը ներկայացւել է բարձրագոյն
ուսումնական հաստատութիւններին:
Նախագծում կան առաջարկներ, ըստ
որոնց՝ Հայոց լեզու, Գրականութիւն
ու Հայոց պատմութիւն առարկաները
բուհերում կը դարձնեն ոչ պարտադիր, եւ ԳԱԱ-ի ինստիտուտները կը
միացնեն բուհերին:
Խորհրդային համակարգի հետ
Ակադեմիայի այս համակարգը որեւէ
առնչութիւն չունի
- Մեզ մօտ բերում են Արեւմուտքի
օրինակը, Արեւմուտք ասելով՝ նկատի ունեն Եւրոպան եւ Միացեալ
Նահանգները: Բայց իրականութեան
մէջ այս համակարգը գոյութիւն ունի
միայն Միացեալ Նահանգներում,
որովհետեւ գիտութեան զարգացման
ակադեմիական համակարգը եկել է
լատինական ժամանակներից, հին
Իտալիայից, Գերմանիայից, Ֆրանսիայից: Մինչեւ այժմ այդ երկրներում
գիտութիւնների ակադեմիա կայ
տարբեր անւանումներով: Այս ամենի իմաստը հետեւեալն է՝ մարդիկ
զբաղւում են միայն գիտութեամբ,
այլ աշխատանքով չեն զբաղւում՝ թէկուզ դասաւանդմամբ: Իսկ ամերիկեան համակարգում գիտութիւնը եւ
կրթութիւնը միասնական՝ համալսա-

րանական համակարգով են: Այսինքն՝ մարդը թեթեւ ծանրաբեռնւածութեան պայմաններում, տարեկան ընդամենը 200 ժամ դասաւանդում է, իսկ մնացած ժամանակ
զբաղւում է գիտութեամբ: Ամերիկեան
համակարգին ընդօրինակելով՝ մարդիկ կարծում են, որ կարելի է
ակադեմիաները վերացնել եւ ակադեմիական համապատասխան ինըստիտուտները միացնել բուհական
համապատասխան ֆակուլտետներին: Նման բան են արել Ղազախըստանում եւ Վրաստանում, երկու
երկրներում էլ իրենց արածի համար զղջում են, քանի որ նման պայմաններում գիտական պոտենցիալը,
կարող եմ ասել, որ ուղղակի տկարացաւ:
Միայն Վրաստանի օրինակը
բերեմ, որտեղ Պատմութեան եւ
հնագիտութեան ինստիտուտն ունէր
շուրջ 200 գիտական աշխատող,
իսկ հիմա այնտեղի պետական համալսարանն ունի շուրջ 50 գիտնական, որոնք ֆինանսական առումով
գտնւում են բաւականին ծանր պայմաններում: Կարծում եմ՝ ակադեմիական համակարգը, որը, ասում
եմ` գալիս է Եւրոպայից, շատերը
կա՛մ չգիտեն, կա՛մ էլ մանիպուլացիա
են անում, թէ իբրեւ Գիտութիւնների
ազգային ակադեմիայի այս համակարգը Խորհրդային Միութեան ժամանակների վերապրուկ է: Ուստի,
կարծում են, որ այն պէտք է վերացնել եւ անցնել ամերիկեան մոդելին:
Խորհրդային
համակարգի
հետ
ակադեմիայի այս համակարգը որեւէ
առնչութիւն չունի: Սա եւրոպական

համակարգ է, որն իրեն արդարացրել է, ուստի եւրոպական երկրները
շարունակում են այդ կարգը պահպանել, եւ մարդն ամբողջապէս
ազատ է շաբաթւայ ընթացքում միայն
գիտութեամբ զբաղւելու համար:
42 էջանոց փաստաթղթում ընդամենը
11 տող է յատկացւած ԳԱԱ-ին
– Այս օրինագծի հետ կապւած,
ցաւօք, մեզ հետ որեւէ հանդիպում
չի եղել: Գարնանը տեղի է ունեցել
Ակադեմիայի ընդհանուր ժողով,
որին ներկայ է եղել ՀՀ վարչապետը,
գիտութեան, կրթութեան, մշակոյթի
եւ սպորտի նախարարը, որտեղ
նման հարց չի քննարկւել, որ շրջանառութեան մէջ կարող է դրւել
Կրթութեան եւ գիտութեան մասին
օրինագիծ: Նախկինում Կրթութեան
եւ գիտութեան վերաբերեալ օրէնքի
նախագծեր էին շրջանառւում, որի
հիման վրայ օրէնքներ հաստատւեցին, իսկ այժմ այդ երկուսը միացրել են իրար եւ դարձրել են մէկ
օրէնք, եւ նոյնիսկ ԵՊՀ-ի, Գիտութիւնների ազգային ակադեմիայի
մասին օրէնքները դարձրել են մէկ
օրէնք, սա՝ այն դէպքում, երբ 2011
թւականին յատուկ օրէնք էր ընդունւել
ԳԱԱ-ի մասին: Իսկ այս նախագծում՝
42 էջանոց փաստաթղթում, ընդամենը 11 տող է յատկացւած Ակադեմիային, որի մի մասով՝ առաջին
կէտի համաձայն, չեղարկւում է 2011
թւականին ընդունւած օրէնքը, ինչը
մեզ համար միանգամայն անընդունելի է: Որեւէ պատճառաբանութիւն
չկայ, թէ ինչու պէտք է Ակադեմիայի
վերաբերեալ օրէնքը, որը տարիներ
շարունակ մշակւել էր, գրչի մէկ

Մենք ստեղծում ենք ազգային,
աջակենտրոն կուսակցութիւն
Գումարւեց «Ազգային օրակարգ» կուսակցութեան հիմնադիր համագումարը
«yerkir.am»-Համագումարի հրաւէրն ուղղարկւած էր ամբողջ քաղաքական սպեկտրին՝ խորհրդարանական երեք կուսակցութիւններին,
մի շարք արտախորհրդարանական
կուսակցութիւնների եւ բազմաթիւ
հասարակական գործիչների. նոյ.
2-ին գումարւած «Ազգային օրակարգ» կուսակցութեան հիմնադիր
համագումարին լրագրողների հետ
զրոյցում նշեց կուսակցութեան անդամ Աւետիք Չալաբեանը:
Նրա
ասութեամբ՝
«Ազգային
օրակարգ» կուսակցութիւնը արտախորհրդարանական կուսակցութիւն
է եւ թէպէտ դիրքաւորւում է եղած
իշխանութեանը որպէս ընդդիմութիւն, սակայն դա չի նշանակում, որ
յաջորդ խորհրդարանական ընտրութիւններում իրենք շարունակելու
են ընդդիմութիւն լինել:
Չալաբեանի ասութեամբ՝ դա
կախւած է նրանից, թէ ընտրողը
իրենց ինչ քւէ կը տայ. «Մեր նպա-

տակն է ի վերջոյ գալ իշխանութեան
եւ իրականացնել մեր քաղաքական
ծրագիրը, սակայն մենք չենք սպասելու, որ դառնանք իշխանութիւն,
մենք մեր քաղաքական ծրագիրը
սկսելու ենք իրականացնել լինելով
նաեւ ընդդիմութիւն»:
Աւետիք Չալաբեանը մատնանըշեց, որ կուսակցութիւնը ստեղծւել է
2018 թ. դեկտեմբերին եւ իրենք
հանդէս են եկել իրենց հռչակագրով, ներկայացրել են իրենց առաքելութիւնը, տեսլականը, սկզբունքները եւ կոչ են արել համակիրներին
միանալ իրենց:
«Այն գաղափարական մօտեցումները, որ մենք ներկայացնում ենք շատ
մարդկանց համար հոգեհարազատ
են եւ կարեւոր: Մենք ստեղծում ենք
ազգային աջակենտրոն կուսակցութիւն: Ազգային, որը նշանակում է, որ
հիմքում դա ազգային պետութեան
կառուցումն է, եւ աջակենտրոն՝
նշանակում է, որ մեր համար կարե-

ւոր են առաքինութիւնը, կրթութիւնը,
աշխատանքը եւ այդ ամենի միջոցով
բարեկեցիկ երկրի, բարեկեցիկ տընտեսութեան կառուցումը, եւ ամէն
ընտանիքում սոցիալական արդարութեան, համերաշխութեան հաստատումը», - նշեց նա:
Չալաբեանի ասութեամբ՝ իրենք
նախկին իշխանութիւնից այնքան
հեռաւորութեան վրայ են, որքան
ներկայիս իշխանութիւնից. «Մենք
կը համագործակցենք այն կուսակցութիւնների հետ, որոնք յստակ
ազգային ուղղւածութիւն ունեն»:
Համագումարին ողջոյնի խօսքով
հանդէս եկան «Ազգային օրակարգ»
կուսակցութեան հիմնադիր անդամ
Արա Յակոբանը, ՀՀ Հանրային խորհըրդի նախագահ, նախկին վարչապետ Վազգէն Մանուկեանը, ՀՅԴ
Հայաստանի ԳՄ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեանը եւ Արցախի
«Ազատ Հայրենիք» կուսակցութեան
ներկայացուցիչ Ռուդիկ Հիւսնունցը:

հարւածով վերանայ:
Ի դէպ, այս նոր նախագծում՝
երկրորդ կէտում, գրւած է, որ Ակադեմիան գիտական աստիճաններ
ունեցողների ինչ-որ կազմակերպութիւն է, հանրոյթ, եւ վերջ. սա է Ակադեմիայի վերաբերեալ այդ նախագծում տեղ գտած ամբողջը:
Անընդունելի է այլ երկրներից
ընդօրինակելը, քանի որ մենք
գտնւում ենք բարդ
աշխարհաքաղաքական
իրողութիւնների մէջ
– Ի՞նչ է նշանակում՝ բուհերից
հանել Հայոց լեզու, Գրականութիւն
եւ Հայոց պատմութիւն առարկաները:
Անընդունելի է այլ երկրներից ընդօրինակելը, քանի որ մենք գտնւում
ենք բարդ աշխարհաքաղաքական
իրողութիւնների մէջ: Մենք պէտք է
ոչ միայն մասնագէտներ պատրաստենք բուհերում, այլեւ լիարժէք քաղաքացի, ազգային նկարագիր ունեցող, աշխարհայեացք, հայեցի մտածելակերպ ունեցող քաղաքացիներ,
որպէսզի վաղը, հարկ եղած դէպքում,
ինչպէս, օրինակ, եղաւ 2016 թւականի
ապրիլին, երբ ազգը մէկ մարդու նման
ոտքի կանգնեց, մարդիկ կարողանան
երկիրը պաշտպանել, սիրել: Այդ
առարկաների դասաւանդումը հէնց
այնպէս, ինքնանպատակ չէ, դա
ձեւաւորում է ազգային նկարագիր
ունեցող մարդու: Թէկուզ ուսանողն
անտարբեր լինի այդ առարկաների
նկատմամբ, դասին ներկայ գտնւելով՝
նրա մօտ ազգային մտածելակերպ է
ձեւաւորւում: Այդ առարկաների դասաւանդումը՝ օրէնքի դրական իմաստով, «պարտադրանքով» հէնց այն-

ՀՅԴ Հայաստանի ԳՄ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեայնն իր
ողջոյնի խօսքում անդրադարձաւ
նաեւ ներքաղաքական իրավիճակին. «Երկրի քաղաքական իշխանութիւնը որդեգրել է մի վարքագիծ,
որի արդիւնքում երկրում գնալով
խորանում է ներազգային անհամերաշխութեան անդունդը, թունաւորւում է երկրի հոգեբարոյական
մթնոլորտը։ Գիտակցաբար, թէ՝ ոչ,
արշաւանք է
սանձազերծւել մեր
ինքնութիւնն ամբողջացնող եւ կերտող արժէքների նկատմամբ։ Իշխանութիւնը գործադրութեան մէջ է
դրել ռեպրեսիւ մի գործիքակազմ՝
խախտելով իրաւական, բարոյական
հնարաւոր բոլոր կարմիր գծերը՝
ներառեալ երկրի սահմանադրական
ինստիտուցիոնալ կառոյցը։
Սկզբունքների, ռազմավարական
ծրագրերի բացակայութիւնը, գործողութիւնների եւ վարքագծի անկանխատեսելիութիւնը, օտարածին օրակարգերի սպասարկման պատրաստակամութիւնը վտանգում են եւ
սպառնալիք են ազգային, պետական
շահին։
Բնական է, սրանք մարտահըրաւէրներ են եւ միեւնոյն ժամանակ
յանձնառութիւնների,
պատասխա-

պէս չէ: Ինքս Բժշկական համալսարանում 14 տարի Հայոց պատմութիւն եմ դասաւանդել, լսարանը
միշտ լեփ-լեցուն էր լինում, առարկայի նկատմամբ մեծ հետաքրքրութիւն
կար: Մենք ոչ թէ դպրոցում անցած
պատմութիւնն ենք վերապատմում,
այլ հայոց պատմութեան հիմնահարցերն ենք դասաւանդում: Այսինքն՝
անկիւնաքարային հիմնահարցեր ենք
մատուցում, որն առողջ բանավէճի
եւ տրամաբանութեան խօսք է ձեւաւորում ուսանողի մօտ: Կարծում
եմ՝ պէտք է օրէնքի նոր նախագիծ
դրւի շրջանառութեան մէջ, եւ այդ
վտանգաւոր կէտերը պէտք է անպայմանօրէն
հանւեն:
Շուրջ 500 մասնագէտներ միացել
են պահանջին, որպէսզի օրէնքի
նախագիծը հանւի եւ նոր նախագիծ
դրւի շրջանառութեան մէջ
– Այս որոշումները չեղարկելու
համար մենք այստեղ անելիքներ
ունենք:
Ակադեմիական հայագիտական
10 ինստիտուտներով ժողովներ ենք
հրաւիրել, քննարկել օրէնքի նախագիծը: Այնուհետեւ
ընդհանուր
ժողովի արդիւնքում՝ հաստատել ենք
մեր մերժողական կեցւածքը եւ
հանդէս ենք եկել յայտարարութեամբ,
որին միացել են ԵՊՀ-ի պատմութեան,
բանասիրութեան ֆակուլտետները,
Հայագիտութեան կենտրոնը, Լեզւի
ինստիտուտը: Ստորագրահաւաք է
սկսւել, որը հասանելի է արդէն «ֆէյսբուք»-ում. շուրջ 500 մասնագէտներ
միացել են այս պահանջին, որպէսզի
օրէնքի նախագիծը հանւի եւ նոր
նախագիծ դրւի շրջանառութեան մէջ:

նատւութիւնների լուրջ ու ծանր բեռ
նորաստեղծ կուսակցութեան համար», -նշեց նա:
ՀՅԴ Հայաստանի ԳՄ ներկայացուցիչը յիշատակեց, որ ՀՅԴ-ն հասցրել է նաեւ «Ազգային օրակարգ»-ի
հիմնադիրների հետ գործընկերութեան դրական փորձ կուտակել. «Մեզ
միացնում է Հայոց պետականութեան
նկատմամբ պատասխանատւութիւնն
ու արժէքային ընդհանրութիւնը,
մեզ, իմ կարծիքով, միացնում է նաեւ
մեր պետականութեան ներկայ մարտահրաւէրները: ՀՅԴ Հայաստանի
Գերագոյն մարմնի անունից ողջունում եմ «Ազգային օրակարգ» կուսակցութեան ծնունդը՝ համոզումով,
որ իբրեւ քաղաքական ուժ այն հայ
կուսակցութիւնների պատմութեան
մէջ արժանապատիւ էջեր կարձանագրի եւ իրաւամբ կը ծառայի իր
անւանը»,-խօսքը եզրափակեց Իշխան
Սաղաթէլեանը:
Վազգէն Մանուկեանն իր ելոյթում նշեց, որ ճանաչում է այս
կուսակցութեան
հիմնադիրներից
շատերին, գիտի նրանց անցած ուղին
եւ կարծում է, որ կուսակցութիւնը
կարեւոր դեր կը կատարի ՀՀ քաղաքական դաշտում:
(Շար. 7-րդ էջում)

ՄԵՐ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆԸ
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Մանրամասներ՝
Շուշիի Գոհար մզկիթի
վերանորոգման մասին

«ԱԼԻՔ» - Մի քանի տարի է ինչ
նախաձեռնւել է Շուշիում գտնւող
վերին մզկիթի վերակառուցման աշխատանքները , որը այս տարի իր
աւարտին հասաւ: Հսկայ ծաւալով
աշխատանքի իրականացման համար իրենց ջանքը չեն խնայել ոչ
Արցախի իշխանութիւնները, ոչ
բարեսիրական հիմնարկները եւ ոչ
էլ իրանական կողմը: Աշխատանքների մանրամասնութիւններին ծանօթանալու նպատակով դիմեցինք աշխատանքներին ուղղակիօրէն վերահսկող Իրանի Մշակութային ժառանգութեան կազմակերպութեանը կից Պատմական եկեղեցիների կենտրոնի տնօրէն Շերլի
Աւետեանին: Նա այդ մասին ընդգծել
է. «Արցախի իշխանութիւնների նախաձեռնութեամբ 2014 թւականին
(Հայաստանի զարգացման նախաձեռնութիւններ հիմնադրամ) IDeA-ը
ձեռնարկեց Շուշիի վերին մզկիթի
վերանորոգման ծրագիրը: Նախագծւեց հիմնովին վերանորոգել
Գոհար տիկնոջ վերին մզկիթը եւ
վերականգնելուն զուգահեռ պահպանել նախնական տեսքը, նաեւ
դրան կից հոգեւոր դպրոցի (Մեդրեսէի) շէնքը, որը վերանորոգելուց
յետոյ վերածել է մշակութային
կենտրոնի: Շինարարական աշխատանքներից առաջ, մզկիթի տարածքում իրականացւեց հնագիտական
պեղումներ, որոնց արդիւնքում յայտնաբերւեցին «Մեդրեսէ»-ի տարածքում վաղ միջնադարեան դամբարան եւ այլ կառոյցներ»:
Շերլի Աւետեանը պատմական
հակիրճ տւեալներ ներկայացնելով
ընդգծեց. «1747-ից 1760 թւականներին այս մզկիթի տեղում եղել է
եղէգից կառուցւած մզկիթ, սակայն
ցաւօք այդ մասին տեղեկութիւններն
պակասում են: Այդ թւականից մի
քանի տարի անց այսինքն 1769
թւականին եղէգից կառուցւած
մզկիթին փոխարինում է քարից
պատրաստւած մզկիթը, իսկ 1864ից 1865 թւականներին մզկիթը
աւելի գեղեցիկ տեսքով վերանորոգւում է Գոհար տիկնոջ կողմից
եւ ճարտարապետ՝ Քարբալայի
Սեֆիխանի Ղարաբաղիի նախագծի
հիմամբ: Մզկիթին աւելանում է

երկու մինարէթներ նաեւ «Մեդրեսէ»-ի շէնքը:
Մուտքի բաժնում արաբերէն
արձանագրութիւնը փաստում է, որ
մզկիթը կառուցւել է ըստ Իսլամի
Շիա-ի տասներկու էմամների
ուղղութեան:
Խորհրդային միութեան տարիներին մզկիթը ծառայել է, որպէս
պատմագիտական թանգարան (Գոհար տիկինը, Իբրահիմ խան Ջաւանշիրի կանանցից՝ վրաց իշխանի
դուստր՝ Ջաւահիր խանումի տիկնոջ դուստրն էր»:
Անդրադառնալով մզկիթի վերանորոգչական աշխատանքներին
իրանական
պատւիրակութեան
ներգրաւման մասին Շերլի Աւետեանը նշել է. «2016 թ.-ին ծանօթացայ IDeA հիմնադրամի եւ նրանց
մարդասիրական աշխատանքների
հետ, ծանօթութեանս միջնորդը
հանդիսացաւ պրոֆեսոր, բարերար,
հիմնադրամի հիմնադիր անդամ՝
իրանահայ Վարդան Գրիգորեանը:
Այս ծանօթութեան արդիւնքում
մեծ ուրախութեամբ տեղեկացայ
Շուշիի մզկիթի վերանորոգման
նախագծի հետ: Երեւանում եւ
Արցախում մի քանի հանդիպումների արդիւնքում ծրագրեցինք, որ
Իրանի մեր մասնագէտների մի
խումբ Արցախի մասնագէտների եւ
վարպետների կողքին վերանորոգեն մզկիթը: Մեր խումբը, որ
բաղկացած էր հիմնականում մեր
կազմակերպութեան աղիւսի եւ
զարդանախշերի վարպետներից՝
աշխատանքը սկսեց մայիս ամսից:
Մեր խմբի հիմնական աշխատանքն
էր նորոգել կառոյցի աղիւսէ հատւածները. փաստօրէն մզկիթի քարէ
պատերից դէպի վեր՝ թաղերը,
ծածկը, տանիքը, մինարէթները եւ
այն բոլոր հատւածներն, որոնք
կառուցւած էին աղիւսով, նաեւ
«Մեդրեսէ»-ի աղիւսէ յատակը:
Բաւական բարդ եւ միաժամանակ հաճելի աշխատանք էր:
Երկու մասնագէտ խմբերը միասնաբար աշխատում էին մէկը միւսին
օգնելով, երբեմն խանգարելով եւ
փորձի փոխանակումներով: Աշխատանքի հիմնական շինանիւթը
աղիւսն էր, որը բերում էինք

Իրանից, դա նաեւ աշխատանքի
բարդ հատւածն էր համարւում:
Մզկիթին կից հոգեւոր դպրոցը
եւս վերանորոգւեց եւ ձեւաւորւեց
ներքին տարածքը ժամանակակից
լուսաւորման եւ ցուցասրահային
յարմարութիւններով:
Մեր խմբի զարդանախշեր վերանորոգող մասնագէտը մաքրեց
մզկիթի բոլոր պատերի եւ մինարէթների նախշերն ու արձանագրութիւնները եւ վերանորոգեց, այն
նախնական տեսքի բերելով: Քայքայւած ներքին թաղերը ամբողջութեամբ մաքրւեց ջարդւած եւ
քայքայւած աղիւսները փոխարինւեցին նորերով եւ համապատասխան
շաղախով անցքերը լցւեց: Գիպսապատւած հատւածները նորից գիպսապատւեց: Մզկիթի տանիքին
թիթեղեայ տանիքը ամբողջութեամբ հաւաքւեց եւ ըստ նախնական տեսքի մաքրւեց, ջրամեկուսացւեց, իզոլացւեց եւ աղիւսով
շարւեց:
Արցախի վարպետների շնորհիւ
մզկիթի բակը եւ յարակից տարածքը
բարեկարգւեց եւ ձեւաւորւեցին
գեղեցիկ բակը եւ ի վերջոյ մզկիթը
ամբողջութեամբ լուսաւորւեց:
Վերանորոգման աշխատանքների աւարտին (հոկտ. 14-ին)
պետական բարձրաստիճան հիւրերի, Արցախի հոգեւոր առաջնորդի, վարչապետի, նախարարների եւ IDeA հիմնադրամի հիւրերի
ներկայութեամբ
պաշտօնապէս
մզկիթի բացումը կատարւեց:
Իրանական խումբը ղեկավարւում էր իմ եւ երկու մասնագէտներ՝
Ալէն Գրիգորեանի եւ Ռեզա Գոլի
միջոցով, որի համար շատ շնորհակալ եմ իրենց:
Հետաքրքիր եւ հաճելի համագործակցութեան
արդիւնքում
հինգ ամիսերի ընթացքում աւարտւեց աշխատանքը: Փորձերի փոխանակումը հմտացրեց երկու խմբի
մասնագէտներին եւ վարպետներին: Շուշիի հոգատար բնակչութիւնը եւս շատ ջերմ ընդունեց մեզ
եւ աջակցեց ամբողջ աշխատանքի
ընթացքում»:
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Լոյս է տեսել «Երուսաղէմի հայկական
թաղամասի գաղտնիքները» գիրքը
«168.am» - Լոյս է տեսել Երուսաղէմի հայոց պատրիարքարանի դիւանապետ Հայր Կորիւն վարդապետ
Բաղդասարեանի առաջին՝ «Երուսաղէմի հայկական թաղամասի գաղտնիքները» գիրքը: Մէկ տարւայ ընթացքում գրւած գիրքը կարդալիս
մարդիկ կը ծանօթանան հետաքրքիր եւ
ուշագրաւ պատմութիւնների՝ նւիրւած
Հայկական Երուսաղէմին եւ հայերի
հետքերին այնտեղ:
Անդրադառնալով գրքի պատմութեանը՝ Հայր Կորիւն վարդապետ Բաղդասարեանն ասաց, որ գրեթէ 17 դար
հայ եկեղեցին Սուրբ Երկրում՝ հիմնականում Երուսաղէմում եւ միւս
կարեւոր քաղաքներում, ներկայութիւն
ունի, որի ընթացքում այնտեղ շատ
կարեւոր առաքելութիւն է իրականացնում: Գիրքը նախ այդ առաքելութեանն է անդրադառնում: Երկարուձիգ դարերի ընթացքում հայ եկեղեցին Սուրբ Երկրում ստեղծել է
պատմամշակութային եւ հոգեւոր հարուստ ժառանգութիւն, որը յաւուր
պատշաճի չի ներկայացւել հասարակութեանը: Դիւանապետն այս գրքով
փորձել է անդրադառնալ հայկական
այդ ժառանգութեանը՝ դրանք հասանելի դարձնելով հայ ժողովրդին եւ
օտարներին:
«Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց
միաբանութիւնն իր կարեւոր առաքելութիւնն է համարում վերոնշեալ ժառանգութեան պահպանումը, եւ մենք
որպէս զինւորեալ միաբաններ՝ հաւատարիմ ենք մնում մեր կոչմանը եւ
առաւելագոյն կերպով ամբողջ ներուժը
կենտրոնացնում այդ գործին: Կարծում
եմ՝ Երուսաղէմում մեր ժառանգութեան
պահպանման առումով վտանգ չկայ»,-

«Արմէնպրես»-ի հաղորդմամբ՝ նշեց
Հայր Կորիւն վարդապետ Բաղդասարեանը՝ յաւելելով, որ իրականում
որեւէ գաղտնիք չի բացայայտւում
գրքում, հիմնականում այն երեւոյթների
մասին է արծարծւում, որոնք յայտնի են
միայն իրենց շատ նեղ շրջանակներին:
Իհարկէ, այնպիսի գաղտնիքներ տեղադըրւած չեն գրքում, որոնց մասին չեն
կարող չկիսւել ընթերցողի հետ:
Հայր Սուրբը «Երուսաղէմի հայկական թաղամասի գաղտնիքները» գիրքը
նւիրել է Հայ Դատի նւիրեալ առաջամարտիկ լուսահոգի Ժորժետ Աւագեանի անմար յիշատակին, որի յորդորներով եւ քաջալերանքով սկսել էր
գրել գիրքը:
«Սա իմ լուռ խոնարհումն է Երուսաղէմի Հայ Դատի գրասենեակի երկարամեայ ղեկավարին: Գիրքը գրեթէ
պատրաստ էր, երբ նա անակնկալ
մահացաւ: Այս բացառիկ հայուհու յի-

շատակը մշտավառ մնալու է բոլորիս
հոգիներում»,-նշեց Հայր Կորիւնը:
Գիրքը թարգմանւում է անգլերէն
եւ եբրայերէն: Յաջորդ տարի նախատեսւում է երկրորդ եւ երրորդ գլուխների
հրատարակումը՝ ներառելով, ընդհանուր առմամբ, 60 պատմութիւն: Ընթերցասէր հասարակութիւնը գիրքը կարող է ձեռք բերել Երեւանի գրախանութներում:
Անդրադառնալով Երուսաղէմի հայ
համայնքին՝ Հայր Կորիւն վարդապետ
Բաղդասարեանը կարեւորեց, որ համայնքում բոլորն այսօր ապրում են
զբաղւած կեանքով, գրեթէ գործազըրկութիւն չի նկատւում տեղի հայերի
շրջանակներում: Նրանց մեծ մասը
հիմնականում զբաղւում է առեւտրով,
ինչպէս նաեւ կան տաղանդաշատ
արւեստագէտներ, արհեստաւորներ եւ
գրասենեակային աշխատողներ:
ԳԷՈՐԳ ՉԻՉԵԱՆ

«Քաղաքագիտութիւն. համառօտ
հանրագիտական բառարանը»՝
ընթերցողի սեղանին
«aravot.am» - Քաղաքագէտ, բանասէր, փիլիսոփայ Անժելա Մնացականեանի «Քաղաքագիտութիւն.
համառօտ հանրագիտական բառարանն» արդէն ընթերցողների սեղանին է: Բառարանը ներառում է
աւելի քան 1300 եզրոյթ՝ հայերէն,
ռուսերէն եւ անգլերէն տարբերակներով: Նպատակն է աջակցել քաղաքագիտութեան զարգացող ոլորտների՝
միջազգային
յարաբերութիւնների, դիւանագիտութեան, քաղաքական պատմութեան եւ տեսութեան ոլորտների հասկացական
համակարգի, տարբեր լեզուներից
փոխառւած եզրոյթների համարժէք
հայերէն տարբերակների ընտրութեան եւ գործածման յստակեցմանը:
Գիրքը նախատեսւած է քաղաքագիտութեան եւ միջազգային յարաբերութիւնների ոլորտի մասնագէտների, թարգմանիչների, լրագրողների,
ուսանողերի, քաղաքականութեամբ,
քաղաքական պատմութեամբ եւ փիլիսոփայութեամբ զբաղւողների, ինչպէս նաեւ հասարակութեան լայն
շրջանակների համար:
«Aravot.am»-ի հետ զրոյցում հանրագիտական բառարանի հեղինակ
Անժելա Մնացականեանն ասաց, որ
այսպիսի գիրք ստեղծելու հիմնական
առիթն ուսանողների հետ յարաբերւելն էր. «Միշտ խնդրում էին, որ այդ
կարեւոր եզրոյթները մեկնաբանենք,
որ իմանային՝ ինչի մասին է խօսքը:
Եւ դա նոյնպէս հիմք դարձաւ հետագայում այս աշխատանքը կատարելու համար: Այժմ սա մեծ նւէր կը
լինի յատկապէս այն ուսանողներիս
համար, որոնք ժամանակին խնդրում
էին բառարան գրել: Սկզբում չէի
պատկերացնում այդ դժւարութիւնը:
Երեւի մէկ հատորից աւելի կրճատել ենք: Ես շնորհակալ եմ իմ
ուսանողներին, որոնք հիմա արդէն
դարձել են բառարանագէտներ. իրենք
ինձ խորհուրդներ տւեցին»: Կարդացէք նաեւ «Ի՞նչ է նշանակում՝ սա
պատերազմ է, իրար մռո՞ւթ են

ջարդելու, ո՞նց հասկանանք». Աշոտ
Մելիքեանը՝ Հանրայինի ու Պասկեւիչեանի նամակի մասին Արա
Շիրինեան. Գրոհելու տրամաբանութեանը ես գերադասել եմ պատասխանատւութիւնը՝ կատարածս բոլոր
քայլերի համար Լրագրողական կազմակերպութիւնները հեռուստատեսութեան եւ ռադիոյի մասին օրէնքի
նոր նախագիծ են մշակել Անժելա
Մնացականեանը գիրքը հրատարակել է սեփական միջոցներով, այն
կարելի է ձեռք բերել բոլոր գրախանութներում: Հեղինակի փաստմամբ՝ հիմա մեր հասարակութիւնում
բոլորն են առնչւում քաղաքականութեանը, ուստի հանրագիտական
բառարանն օգտակար է հանրութեան լայն շրջանակների համար:
Բովանդակութեան մասին հեղինակը մանրամասնեց. «Այստեղ ընդհանրապէս չկան կենսագրականներ,
ինչը բառարաններում յաճախ է
հանդիպում, չկան գրքերի վերլուծութիւններ: Սա ոչ թէ քաղաքագիտական
բառարան է, այլ քաղաքագիտութեան
հանրագիտական աշխատանք»: Անժելա Մնացականեանը պատմեց,

թէ օրերս Հանրային հեռուստաընկերութեան եթերում լսել է բոմոնդ
բառը եւ մտածել՝ ինչո՞ւ բոմոնդ եւ ոչ
հայերէն տարբերակը՝ վերնախաւ:
Բառարանում այս բառն էլ է ներառւած:
Քաղաքագէտը նշեց, թէ օրինակ՝
էստոպել բառի բովանդակութիւնը
երբեմն կամ միտումնաւոր կամ
չիմանալով՝ ինչպէս են փոխում.
«Բուն իմաստը բառի չիմանալը
կամ միտումնաւոր անտեսելն է:
Կոնտրասիգնատուրա բառի սխալ
մեկնաբանումը (քաղաքական հեռահար նպատակների համար օգտագործելը) հիմք հանդիսացաւ
նաեւ սահմանադրական փոփոխութիւնների համար»: Աշխատութիւնը
բարձր են գնահատել նաեւ ոլորտի
մասնագէտները: Գրքի մասին տարբեր կարծիքներ կան, օրինակ, որ
այն ոչ միայն քաղաքագիտական
աշխատութիւն է, այլ դուրս է գալիս
միայն մէկ ոլորտի սահմաններից եւ
ներթափանցում տարբեր գիտական
ոլորտներ, կարծիքներ կան, որ այն
ոչ միայն մասնագիտական գրականութիւն է, այլեւ կը դառնայ
շատերի սեղանի գիրքը:

Հաղորդագրութիւն

Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնում ՀՀ
վարչապետը հանդիպում
ունեցաւ Գերագոյն
հոգեւոր խորհրդի
անդամների հետ

Նոյեմբերի 1-ին Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածնում, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
Երկրորդ ծայրագոյն պատրիարք
եւ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի,
ընթացող Գերագոյն հոգեւոր խորհըրդի ժողովի հերթական նիստին
ներկայ գտնւեց ՀՀ վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանը:
Ողջունելով ՀՀ վարչապետի
այցը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին՝
Ամենայն հայոց կաթողիկոսն անդրադարձ կատարեց Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի քառօրեայ ժողովի
օրակարգում ընդգրկւած հարցերին
եւ ներկայացրեց Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի անդամներին: Վեհափառ Հայրապետը կարեւորեց

ւում է պետութիւն-եկեղեցի յարաբերութիւն՝ ես առաջին հերթին հասկանում եմ ոչ միայն եւ ոչ այնքան
նիւթական
յարաբերութիւնների
կարգաւորումներ, չնայած դրանք
էլ կարեւոր եւ էական են, այլ
առաջին հերթին հասկանում եմ
քննարկում՝ մեր երկրում հոգեւոր
կեանքի, հոգեւոր արժէքների եւ
ընդհանրապէս հոգեւոր մթնոլորտի
առումով…», - նշեց ՀՀ վարչապետը:
Իր խօսքում տիար Ն. Փաշինեանը
կարեւորեց հասարակութեան մէջ
խնդիրների կարգաւորումը փոխադարձ յարգանքի մթնոլորտում, բաց,
անկեղծ, ուղիղ երկխօսութեան եւ
քննարկումների միջոցով:
Այնուհետեւ ԳՀԽ անդամները

նմանօրինակ հանդիպումները՝ խօսելու ինչպէս եկեղեցական խնդիրների, այնպէս եւ հայրենիքի առջեւ
ծառացած մարտահրաւէրների եւ
մեր ժողովրդին յուզող հարցերի
վերաբերեալ:
Այնուհետեւ իր խօսքը ներկաներին ուղղեց ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանը: «Իհարկէ նման հանդիպումների կարիքը եւ անհրաժեշտութիւնը կայ, գուցէ աւելի յաճախ, քան տեղի է ունենում: Ընդհանուր առմամբ, իհարկէ, ինչպէս
Վեհափառ Հայրապետը նշեց, պետութիւն-եկեղեցի յարաբերութիւնների հետ կապւած քննարկումները
շատ կարեւոր են, առաւել եւս
նոր իրավիճակում եւ նոր պայմաններում, որ այսօր ունենք Հայաստանի Հանրապետութիւնում: Այդ
պայմաններն ու յարաբերութիւններն ունեն բազմաթիւ նրբութիւններ եւ ես յոյս ունեմ, որ այսօր
այդ նրբութիւնների կարեւոր դետալներին մենք հնարաւորութիւն
կունենանք անդրադառնալ:
Ընդհանուր առմամբ, երբ աս-

հնարաւորութիւն ունեցան ՀՀ վարչապետի հետ քննարկելու հայրենիքի կեանքը, Հայոց Եկեղեցուն եւ
աշխարհասփիւռ ժողովրդի յուզող
զանազան խնդիրներ ու մարտահրաւէրներ: Մասնաւորապէս
անդրադարձ եղաւ եկեղեցի-պետութիւն գործակցութեան արդիւնաւէտութեան
բարձրացմանը,
հոգեւոր կեանքի զօրացմանը, Հայաստան-Սփիւռք կապերի ամրապընդմանը, ազգային ինքնութեանը,
պատմական սրբավայրերի ու ժառանգութեան պահպանութեանը եւ
այլնին վերաբերող հարցերի:
Հանդիպման աւարտին Ամենայն հայոց կաթողիկոսը, իր գոհունակութիւնը յայտնելով հանդիպման առիթով, վերստին հաստատեց, որ Հայոց Եկեղեցին ինչպէս
պատմութեան ընթացքում, այսուհետ եւս զօրավիգ է լինելու հայոց
պետականութեանը՝ իր կարողութիւնների ներածին չափով նպաստելով հայրենիքի զօրացմանը, աշխարհասփիւռ հայութեան բարօր
կեանքի կերտմանը:

ԳՐԱՐՒԵՍՏ
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ԻՐԱՆԱԿԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՊՈԷԶԻԱ

Զօրաց պրիսմակ

Մի գիշեր մեզ համար
Քնքշութեան կանաչ երկրպագութիւնը
Կատարեց այնպէս արագ,
Որ մենք շօշափեցինք հողի
հարթութեան
Զգացումը յուզական:

Կանաչից կանաչ

Եւ թարմացանք ինչպէս

Ես այս խաւարում

Մի դոյլ ջրի առոգանութիւն:

Խորհում եմ մի պայծառ գառնուկի

Եւ տեսանք անգամներ,

մասին,
Որ գար ու արածէր խոտերն իմ
յոգնութեան:
Ես այս խաւարում,

Թէ ինչպէս զամբիւղով գնում էր
Մի ողկոյզ աւետիս քաղելու համար:
Բայց չեղաւ երբեք,
Որ նստի պարզորոշութեան դիմացը

Թաց բազուկներիս շարունակութիւնը

աղաւնիների,

Տեսնում եմ՝

Եւ գնաց մինչեւ ափը ՈՉՆՉԻ

Մարդկութեան նախնական

Եւ պառկեց համբերանքի յետեւը

աղօթքները թրջող,

ՍՈՀՐԱԲ ՍԵՓԵՀՐԻ

լոյսերի,

Այն անձրեւի տակ:

Եւ չմտածեց անգամ՝

Ես այս խաւարում

Դռների յուզւած արտասանութեան

Դուռ բացեցի հին գազօնների

արանքում

Եւ այն գանձերի առջեւ,

Մի խնձոր ուտելու համար

Որ դիտեցինք պատերի վրայ

Որքան միայնակ ենք մենք:

առասպելների:
Ես այս խաւարում

---------------------------------------------------

Տեսայ արմատները

*)

Բանաստեղծութիւնը

նւիրւած

է

Եւ մահւան նորելուկ թփի համար՝

պարսկուհի բանաստեղծ Ֆորուղ Ֆառոխ-

Ջուրը

զադի յիշատակին:

Մեկնաբանեցի:

**) Ես ուրախ կը լինէի մէկ այլ մահւան
համար (Թ. Ս. Էլիոթ) ծ.թ.

Ընկեր*)
Խլրտոցը ապրել բառի

I should be glad of another death
Թարգմանեց ԷԴՒԱՐԴ ՀԱԽՎԵՐԴԵԱՆԸ
ՍՈՀՐԱԲ ՍԵՓԵՀՐԻ

Ովազիս պահի մէջ
Իմ յետեւից եթէ գաք՝

T.S. Eliot**)

Եղեւնուտի յետեւում՝ ձիւն,

Մեծ էր,

Ձիւն, ագռաւների երամ,

Եւ բնակիչն էր այսօրւայ,

Ճանապարհ, այսինքն օտարութիւն:

Եւ բոլոր բաց հորիզոնների

Քամի, երգ, ճամբորդ եւ քնելու մի փոքր

Ոչնչութեան յետեւում եմ:
Ոչնչութեան յետևում ինչ-որ տեղ կայ,

ազգակիցն էր,
Եւ ինչ լաւ էր ըմբռնում հող ու ջրի

Ոչնչութեան յետևում օդի երակները

տոնայնութիւնը:

ցանկութիւն:
Բաղեղի ճիւղ, եւ հասնել, եւ բակ:
Ես, եւ տրտում, եւ այս թաց ապակին:

Լի են խլածաղիկներով,

Ձայնը

Գրում եմ, եւ տարածութիւն:

Որոնք աւետում են

Իրականութեան յուզաթախիծ

Գրում եմ, եւ երկու պատ, եւ մի քանի

Ամենահեռաւոր հողաթմբին բացւած

ձեւն ունէր

ճնճղուկ:

Ծաղկի մասին:

Եւ կոպերը

Մէկը տրտում է,

Իսկ աւազուտներում ձիերի

Մեզ ցոյց էին տալիս

Մէկը հիւսում է,

Տարրերի զարկերակի ընթացքը:

Մէկը հաշւում է,

Նուրբ հեծեալների,

Եւ ձեռքերը

Մէկը՝ երգում:

Որ ցայգալոյսին վեր սլացան

Թերթեցին

Կեանք, այսինքը մի սարեակ թռաւ:

Կակաչների համբարձման

Մեծահոգութեան մաքուր օդը,

Ինչի՞ց ես տրտմել,

Եւ բարութեան գաղթարշաւը

Քիչ չեն ուրախութիւնները, օրինակ

պայտերի հետքն է՝

բլրի գագաթը:
Ոչնչութեան յետեւում

Մեր կողմն ուղղեց:

Բաց է հովանոցը խնդրանքի,

Նման էր իր մենակեցութեանը,

Վաղը չէ միւս օրւայ մանուկը,

Եւ մինչ կը սուզւի զեփիւռի ծարաւը

Եւ հայելու համար մեկնաբանեց

Այն շաբաթւայ աղաւնին:

Ինչ-որ տերեւի խորքում՝

Իր ժամանակի ամենասիրահարւած

Մէկը մահացաւ երէկ գիշեր,

Կը հնչի զանգը անձրեւի:

այս արեւը,

կորութիւնները,

Եւ դեռ լաւն է հացը ցորենի,

Այստեղ մենակ է մարդը,

Եւ նա՝ վարքագծով անձրեւի,

Եւ այս մենութեան մէջ

Լի էր թարմութիւնների կրկնութեամբ,

Մինչ յաւերժութիւն ձգւում է

Եւ նա ծառի ոճով

Կաթիլքը՝ ընթացքում,

Ստւերը թեղիի:

Տարածւում էր առողջութեան մէջ լոյսի:

Ձիւնը՝ լռութեան ուսերին,

Իմ յետեւից եթէ գաք,

Ինչ-որ մանուկ շարունակ կանչում էր

Եւ ժամանակը՝ եասամանի

Եկէք հանդարտ ու կամաց,
Որ չճաքի յանկարծ
Նուրբ ճենապակին իմ մենութեան:

ԳՐԻՇ ԴԱՒԹԵԱՆ

Եւ դեռ ջուրը հոսում է ներքեւ, ձիերը

քամուն,
Խօսքի թելը շարունակ շղթայում էր
ջրի սողնակին:

խմում են:

ողնաշարին:
«Գարուն»,
2001, 1

Կեանքի երփնաւէտ լուսակը
Հրավառ է երջանկութեան շողերով.
Աստղունքը երկնքում,
Որպէս խաղաղ ու վճիտ կանթեղներ,
Անստւեր երազով են փայլատակում.
Բնութեան գեղեցկութիւնը
Հորիզոնի ընդարձակ ժպիտով է տարածւում
Ծագից ծագ
Խաչակնքելով հիւսիսից հարաւ
Եւ արեւելքից արեւմուտք։
Պէտք է ունենալ
Մտքի եւ հայեացքի հզօր ու հուժկու ճիգ,
Իւրացնելու ուժի կորովը,
Ճեղքելու, բացելու լուսաւոր ապագայի
ճամբան։
Դիւթիչ ու հմայիչ է հայրենիքի մեծ խոհը,
Ձայն հայրենեացը,
Իւրաքանչիւրիս արեան ձայնը,
Հայրենի ազգութիւնում,
Սփիւռացրիւ հայկազունների հոգում։
Հայրենիքը ինչքան էլ փշրւած
Իր հայկեան ու տիգրանեան
փառաւորութիւնից,
Բայց մասունք է ու սրբազան,
Որպէս կախարդական տաճարը
Մեր ազգային տենչերի ու նպատակների.
Խարիսխն է մեր լինելութեան,
Որ անսասան է պահպանում
Նոյեան տապանը
Թորգոմեան անխախտ աւանդութեամբ
Արարատի գագաթին.
Այնպէս մերձ ու մօտիկ
Աստւածային շնորհին,
Որ արեւի ճառագայթի կարկինով
Գծում է հայրենական սահմանները
Մեր հարազատ տարածքների։
Աշխարհի խառնարանը
Դրնդում է կեանքի համանւագով,
Կախարդական տաճարի
Կրակէ հեքիաթն է պատմում.
Շատախօս հովերը վխտում են
ստւերների մէջ,
Կակազում են սւսւոցով,
Չեն դիմանում մեր մրրիկին,
Որ արդարութեամբ է թափ առնում։
Համաշխարհային պատմութեան
Արիւնահեղ ոճիրին ենք տոկացել
Ու յաղթել ենք դիմացկանութեամբ.
Դիմացել ենք,
Որպէսզի հասնենք վերջնական յաղթանակի։
Մեր դարաւոր պատմութեան
Քաոսային ժամանակահատւածում
Մենք կանգնել ենք
Ժայռեղ կուրծքով ու ծունկերով,
Կոփել ենք Սարդարապատեան պատը,
Եւ խիզախելով հարթում ենք
Մեր վերածնութեան մեծուղին
Դէպի ազգային նւաճում։
Բազմահոյլ դարեր սուր ու հուր են բերել
Խուժող յորդաների խոխողումներով.
Սակայն աւարտական մերժումով
Ժխտել ենք համակերպութեան
Եւ կրաւորականութեան ստոր կեցւածքը.
Անօրինակ ցեղասպանութեան վիհից
Յառնել ենք
Մեր քաղաքակրթութեան եւ մշակոյթի
Դրօշը ծածանելով։
Մեր ապագայի անհուն կապոյտում
Տարածւում են երջանկութեան արեւները.
Կեանքի երփնաւէտ լուսակը
Հրավառւում է երանութեան շողերով.
Աստղունքը երկնքում,
Որպէս խաղաղ ու վճիտ կանթեղներ
Անստւեր երազով են փայլատակում.
Բնութեան գեղեցկութիւնը
Հորիզոնի ընդարձակ ժպիտով է տարածւում
Ծագից ծագ
Հիւսիսից հարաւ
Եւ արեւելքից արեւմուտք,
Խաչակնքում է զօրաց հայոց օրհնութեամբ,
Աստւածային օրհնութեամբ ։
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ԶՀԱՑ ՄԵՐ ՀԱՆԱՊԱԶՕՐ...

13-ամեայ Մոցարտի հազւագիւտ
դիմանկարը կը դնեն աճուրդի

«168.am» - 13 տարեկան Մոցարտի դիմանկարը, որը պատանի կոմպոզիտորի կենդանութեան օրօք արւած հազւագիւտ նկարներից մէկն է, նոյեմբերի 27-ին վաճառքի կը
հանեն Փարիզի Christie’s-ի աճուրդում: Այդ
մասին յայտնել է «France Info»-ն: Գործի գնահատման արժէքը կազմում է 800 հազարից
մինչեւ մէկ միլիոն երկու հարիւր եւրօ:
Նկարի հեղինակ են համարում նկարիչ
Ջամբետինօ Չինիարոլիին: «Սովորաբար գնորդներին գրաւում է նկարչի անունը, իսկ տւեալ
դէպքում՝ նկարի սիւժէն, այսինքն՝ Մոցարտն
ինքը»,- պարզաբանել է Christie’s-ի Փարիզի

Մենք...
(Շար. 3-րդ էջից)

«Հիմա մի նոր փուլ է սկսւում եւ ես կարծում եմ
առջեւում դեռ շարունակւելու է պայքարը իրական
ազգային ժողովրդավարական պետութիւն կառուցելու, կառուցելու պետութիւն, որը ժամանակակից է, արդիական է, բայց միեւնոյն
ժամանակ խարսխւած է մեր ազգային արժէքների վրայ եւ դատարկ դաշտը լցւելու է նոր
եւ հզօր կուսակցութիւններով, եւ ես կարծում
եմ, որ սա այդ կուսակցութիւններից մէկն է»,
-նշեց ՀՀ Հանրային խորհրդի նախագահը:
Վազգէն Մանուկեանի ասութեամբ՝ քաղաքականութիւնն անընդհատ պայքար է, եւ
ինքն այս կուսակցութիւնը ստեղծող մարդկանց մէջ տեսնում է պայքարող մարդկանց.
«Պայքարի ժամանակ քո մօտ առաջանում
են հակառակորդներ, շատ հզօր պէտք է

մասնաճիւղի հին նկարների բաժնի տնօրէն
Աստրիդ Սենտները: Մանուկ հասակում Մոցարտի դիմանկարները, որոնք նկարւել են
նրա կեանքի օրօք, շատ քիչ են: Հնարաւոր է՝
դա պատանի կոմպոզիտորի վերջին նկարն
է, որը գտնւում է մասնաւոր հաւաքածոյում:
Ուշագրաւ է նաեւ այն, որ յայտնի են նկարի
ստեղծման հանգամանքները եւ պատւիրատուն
(վենետիկցի հարկահաւաք Պիէտրօ Լուջատի):
Կոմպոզիտորի հայրը կնոջը յղած նամակում
գրում է, որ 1770 թւականի յունւարի վեցինեօթին Վերոնայում յաջող համերգից յետոյ
Վոլֆգանգ Ամադէուսը կեցւածք է ընդունել
նկարիչի առջեւ, հաղորդել է «ՌԻԱ Նովոստի»-ն:
լինես, որ թոյնով եւ ատելութեամբ չլցւես
հակառակորդների նկատմամբ: Եւ եթէ մի օր
դուք գաք իշխանութեան Ձեզ միւս վտանգն է
սպառնում. դուք կը կարծէք, թէ ամենախելօքն
էք, ամենակարողն էք, եւ քանի որ դուք
մտածում էք պետութեան, ժողովրդի մասին,
ապա կարող էք երբեմն օրէնքները խախտելով
դա անէք եւ վերցնէք բանաձեւը, որ նպատակն
արդարացնում է միջոցը», - նշեց նա:
«Ազգային օրակարգ» կուսակցութիւնն ըստ
սահմանւած օրակարգի ընտրեց հաշւիչ յանձնաժողովի կազմ, որին յաջորդեց Աւետիք
Չալաբեանի կողմից կուսակցութեան քաղաքական ծրագրի ու կանոնադրութեան ներկայացումը:
Աւելի ուշ կուսակցութիւնը կընտրի կուսակցութեան խորհրդի նախագահ եւ կը հաստատի կուսակցութեան տեղական կառոյցները:

Մեր ժողովուրդը սուրբ է համարել թոնիրը։
Գրեթէ բոլոր գիւղերում թոնիր շինելիս կանչել
են քահանային, որպէսզի օրհնի։ Թոնրից
հանած առաջին հացն ուղարկւել է այն տունը,
որն հիւանդ ունի։ Թոնրին առաջին մեծարանք
են մատուցել նորապսակները, դէմքով դէպի
արեւելք թոնրի առաջ ծնկի գալով՝ ընդունել են
նահապետի օրհնանքը։
Հայերը ստեղծել են հացի բազմաթիւ
տեսակներ՝ լաւաշը, բլիթը, գարեհացը, գուկարը, անեկը (անթթխմոր հաց), բոկեղը,
ժենգեալով հացը, բոքոնը, դոնը կամ դոնիկը
(երկարաձեւ բոքոն հաց), թելունը, թալուկովը
(թխում են բուսաիւղով, համեմունքներով եւ
նռան հատիկներով), զեմպիկը, մատնաքաշը,

բաղարջը, փուռնիկը (վերեւը կլոր, ներքեւը
տափակ, կրակախառն մոխրի վրայ թխւող հաց),
ալրափշիկը, զանգակը, ճաթը (կորեկի կամ
եգիպտացորենի հաց), խորիսխ մեղուն (իւղով
ու մեղրով թխած հաց կամ՝ մեղրախորիսխ),
կոլոճը (կլոջ), նկանակը, կուտհացը, կլիկը,
կողին, կոկուծը, կորեկհացը, պանը, պաստաճիկը, պուռման, տողիկը, բմբոշը, հուսքը, խաշխաշովը, խլրտիկը, կաթնահունցը, տամպուզը,
կրկենը (ջրաղացում՝ մոխրի վրայ եփւած հաց),
ճլրտակը, ճաղը (ոլորած եւ հիւսւած հաց),
սոմին, շրեշովը, շոթը, քոմբան (թխում են
ջրաղացի տաք քարի վրայ), քուլիճան, պիտեն,
բեսմետը, փարայովը, փուռիդը, տփալոշը եւ
այլն։
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Լաւրով.

«Միջուկային
գործարքի
հետ կապւած
խնդիրների մեղքը
փորձում են
բարդել Իրանի
վրայ»
Հրաժարականի ակցիա
ԿԳՄՍ նախարարութեան շէնքում
Ֆորդոյի....
(Շար. 1-ին էջից)

Իրանի հետ միջուկային գործարքի
համաձայնագրի
26-րդ եւ 36-րդ կէտերի
համաձայն, եթէ համաձայնագրի միւս անդամները հաւատարիմ չեն մնում իրենց
պարտաւորութիւններին, Իրանն իրաւունք
ունի լիովին դադարեցնել կամ մասնակի
կարգով նւազեցնել իր պարտաւորութիւնների կատարումը:

Հանր. նախագահի....
(Շար. 1-ին էջից)

հակաիրան քաղաքականութիւնների հետեւանքով, Ֆորդօն շուտով կատարելապէս
ակտիւանալու է»:
Վիեննայում Իրանի դեսպան Քազեմ
Ղարիբաբադին
եւս
երեքշաբթի
օրը
յայտարարել է, որ Իրանի կողմից պարտաւորութիւնների նւազեցումը եւ Ֆորդոյի օբիեկտում (UF 6-ին) գազամատակարարումը, գրութեամբ տեղեկացւել է
Ատոմական էներգիայի միջազգային կազմակերպութեանը:

Իրանի....
(Շար. 1-ին էջից)

սեպտեմբերին Թեհրանի «Դենա» գալերիայի
«Ընդհանուր պատում» ցուցահանդէսի կրկնութիւնն է, որին ներկայ էր նաեւ Հայաստանից
ժամանած արւեստագէտ գեղանկարիչ Արարատ Մինասեանը:
Յատկանշական է, որ ցուցահանդէսը
շարունակւելու է մինչեւ նոյեմբերի 22-ը, ամէն
օր, շաբաթ օրերից բացի:

ՀՀ նախագահի....
(Շար. 1-ին էջից)

եւ ողջունել են Յունաստանի նախագահ
Պրոկոպիոս Պաւլոպուլոսին եւ տիկին Վլասիա
Պաւլոպուլուին:
Զինւորական նւագախմբի կատարմամբ
հնչել են Հայաստանի եւ Յունաստանի
պետական օրհներգերը։ Նախագահներ Արմէն
Սարգսեանը եւ Պրոկոպիոս Պաւլոպուլոսը
Պատւոյ պահակախմբի հրամանատարի
ուղեկցութեամբ կատարել են զինւորական
նւագախմբի եւ Պատւոյ պահակախմբի ստուգայց։ Նախագահները միմեանց են ներկայացրել երկու երկրների պաշտօնական
պատւիրակութիւններին եւ ընդունել են
պատւոյ պահակախմբի քայլերթը:
Այս մասին թերթիս լրատւութեանը
առաւել մանրամասնօրէն ընթերցողը կարող
է ծանօթանալ մօտակայ համարներից մէկում:
Այսօր այն ներկայացրել ենք նկարներով

ՀՅԴ Հայաստանի Երիտասարդական միութիւնը նոյեմբերի 6-ին բողոքի ցոյց իրականացրեց ԿԳՄՍ (Կրթութեան, գիտութեան,
մշակոյթի եւ սպորտի) նախարարութեան
շէնքի դիմաց։ Նրանք դատարկ արկղեր էին
բերել, որպէսզի դրանք լցւեն Արայիկ Յարութիւնեանի անձնական իրերով: «Մենք
այնքան բարեկիրթ ենք, որ առանց իր թոյլտւութեան չենք մտնի իր աշխատասենեակ,
դրա համար արկղերը կը թողնենք այստեղ,
որ իր բոլոր իրերը տեղաւորի ու հեռանայ»,ասաց ցուցարարներից մէկը:
«Մենք իր դէմ ոչինչ չունենք, ուղղակի
ուզում ենք օգնել, որ պատւով հեռանայ…
Ես հարկատու եմ, իմ վճարած հարկերով
այս երկրում բազմաթիւ իրադարձութիւններ
պէտք է լինեն, որոնք պէտք է նպաստեն
Հայաստանի հզօրացմանը: Ես մեծ հաճոյքով
եմ այդ հարկերը վճարում, բայց չեմ հանդուրժի, որ իմ հարկերով սեռափոխւածի
մասին ֆիլմ նկարւի, ընդորում այդ մարդը
Հայաստանը լքել է եւ Նիդերլանդներում է
ապրում, իսկ կրթութեան ոլորտում բազմաթիւ
խնդիրներ կան, որոնք լուծման կարօտ են…
Նախարարն անցել է կարմիր գիծը՝ հայրենիք,
հայ, ազգ, այդ հասկացութիւնների հետ խնդիր
ունի նախարարը, եւ ինձ դուր չի գալիս իր
վարած քաղաքականութիւնը»,-ասաց ՀՅԴ
Հայաստանի Երիտասարդական միութեան
անդամը: Ապա կոչ արեց, որ նախարարը մի օր
կրկին մետրոյով երթեւեկի եւ հարցնի՝ ուզո՞ւմ
են իրեն նախարար տեսնել:
Դաշնակցական երիտասարդները համոզւած են, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը շատ արագ պէտք է նոր նախարար
նշանակի, քանի որ նրանց ձեւակերպմամբ,
Արայիկ Յարութիւնեանը չի կարող ազգային պետութիւնում նախարար աշխատել:
«Եթէ Արայիկ Յարութիւնեանը հրաժարական տայ, նախաձեռնութիւնը կը ցրւի, ես
կը գնամ գործի, ընկերներս էլ դասի, որովհետեւ ոչ ոք պարապ չի»,-ասաց ՀՅԴ Հա-

յաստանի Երիտասարդական միութեան
ակտիւիստներից մէկը: Ապա յաւելեց, որ
Արայիկ Յարութիւնեանի մի քանի հետեւողական քայլերը եկել են ապացուցելու, որ
նա չի կարող լինել ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար.
«Հայաստանում
կան
կարմիր
գծեր,
որոնք բոլորիս համար են, յատկապէս
պաշտօնեաների, եւ եթէ անցնում ես այդ
կարմիր գիծը, դու այլեւս նախարար չես կարող
լինել, դու սովորական քաղաքացի ես»:
«aravot.am»

ԱՄՆ-ի սենատորը
հաշւետւութիւն է պահանջում
Թուրքիայի կողմից մարդու
իրաւունքների խախտումների մասին
«168.am»- ԱՄՆ-ի Սենատի միջազգային
յարաբերութիւնների կոմիտէի անդամ Ռոբերտ
Մենենդէզը յայտարարել է, որ կը ներկայացնի
բանաձեւ, որը ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ
Թրամփի վարչակազմից պահանջում է Կոնգրեսին հաշւետւութիւն ներկայացնել մարդու
իրաւունքների այն խախտումների մասին,
որոնք Թուրքիայի կողմից կատարւել են Սիրիայում:
«Թուրքիան Էրդողանի օրօք չի կարող դիտւել որպէս դաշնակից»,- Մենենդէզի խօսքը
մէջբերել է «The Hill»-ը:
«Հէնց դրա համար էլ ես այսօր շտապ
կարգով ներկայացնում եմ բանաձեւ եւ
խնդրում եմ պետքարտուղարին 30 օրւայ
ընթացքում տեղեկացնել Սենատին Սիրիայում
Թուրքիայի կողմից մարդու իրաւունքների
խախտումների մասշտաբների մասին»,յաւելել է սենատորը:
Նշւում է, որ բանաձեւը յղում է անում
«Օտարերկրեայ օգնութեան մասին» օրէնքին,
հետեւաբար դրա շուրջ քւէարկութիւնը կարող
է անցկացւել արդէն 10 օրից:

Օրէնքի համաձայն՝ վարչակազմը 30 օր
կունենայ, որպէսզի զեկոյց ներկայացնի,
ինչից յետոյ Կոնգրեսը կարող է քւէարկել
անվտանգութեան բնագաւառում Թուրքիային ցանկացած օգնութիւն դադարեցնելու
օգտին:
Իր ելոյթում Մենենդէզը կոչ է արել
Թրամփին՝ չեղարկել նոյեմբերի 13-ին Թուրքիայի նախագահի հետ նախատեսւած
հանդիպումը եւ «կանգնել Սենատում եւ
Ներկայացուցիչների պալատում երկկուսակցական կոնսենսուսի կողմում առ այն, որ
Թուրքիան Էրդողանի օրօք ԱՄՆ-ի բարեկամը
չէ», հաղորդել է «Ինտերֆաքս»-ը:

«armenpress.am» - Իրանական միջուկային գործարքի շուրջ տագնապալի
իրադրութիւնն ստեղծւել է այն բանի
պատճառով, որ ԱՄՆ-ը ոչ միայն հրաժարւել է իր պարտաւորութիւններից,
այլեւ պահանջում է, որ դա անեն միւս
մասնակիցները: Այդ մասին, ինչպէս հաղորդել է «ՏԱՍՍ»-ը, յայտարարել է ՌԴ
ԱԳ նախարար Սերգէյ Լաւրովը՝ ելոյթ
ունենալով նոյեմբերի 6-ին կայացած մամուլի ասուլիսում, տեղեկացնում է «Արմէնպրես»-ը:
«Մենք խիստ անհանգստացած ենք
(միջուկային գործարքի շուրջ ստեղծւած
իրադրութիւնից), եւ այդ տագնապն առաջացել է ո՛չ այսօր եւ ո՛չ էլ երէկ, այլ
անցեալ տարւայ մայիսին, երբ Միացեալ
Նահանգները յայտարարեց այդ պայմանաւորւածութիւնից դուրս գալու մասին»,-ասել է նա:
«ԱՄՆ-ը ոչ միայն չեղեալ յայտարարեց
իր սեփական պարտաւորութիւնները, կոպտօրէն խախտելով միջազգային իրաւունքը,
այլեւ պատժի սպառնալիքներով, պատժամիջոցների ճանապարհով արգելեց աշխարհի միւս երկրներին՝ կատարելու իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ Գործողութիւնների համատեղ համապարփակ
ծրագիրը (ԳՀՀԾ),-շարունակել է Լաւրովը:Դրանով իսկ Վաշինգտոնը, եւ դա է
խնդրի արմատը, բոլորից պահանջեց, որ
նրանք ոչինչ չանեն այն ամենից, ինչը
բաժին է հասնում Իրանին ԳՀՀԾ-ին համապատասխան: Իրանից պահանջում են
առանց բացառութեան կատարել ամէնը,
իսկ ի պատասխան ոչինչ չեն տալիս», հաղորդել է «ՏԱՍՍ»-ը:

