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Ազգային, հասարակական, քաղաքական

Ճապոնիան
հովանաւորում է
Իրանի հետ
միջուկային
գործարքի
համաձայնագիրը

Ճապոնիայի վարչապետ Աբէ
Շինզօն, Իրանի արտգործնախարարի քաղաքական հարցերով
տեղակալ Սէյէդ Աբբաս Արաղչիի
հետ հանդիպման ընթացքում
շեշտել է, որ Ճապոնիան հովանաւորում է Իրանի հետ միջուկային գործարքի համաձայնագիրը
եւ կը շարունակի իր դիւանագիտական ջանքերը միջազգային այս պայմանագրի դժւարութիւնները կարգաւորելու համար:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն, Իրանի
արտգործնախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալը, ով
որպէս հանր. նախագահի մասնաւոր պատւիրակ Ճապոնիայում է, հանդիպում ունենալով
Ճապոնիայի վարչապետի հետ,
նրան է փոխանցել հանր. նախագահ
դոկտ. Ռոհանիի ուղերձը:
Հանդիպման
ընթացքում
Արաղչին յայտարարել է, որ
պատժամիջոցները
չեղարկւեն
Իրանը պատրաստ է կատարելապէս վերադառնալ միջուկային գործարքի համաձայնագրին:
(Շար. 7-րդ էջում)

ՀՀ նախագահ Սարգսեանը
ներկայ է գտնւել
ԱՄԷ Ազգային տօնին
նւիրւած պաշտօնական
արարողութեանը

(Տես 2-րդ էջում)

Նիկոլ Փաշինեանի
որոշմամբ հերթական
հայկական
պատւիրակութիւնը
կը մեկնի Բաքու
«tert.am» - Վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանի որոշմամբ դեկտեմբերի 4-7-ը հայկական եւս մէկ
պատւիրակութիւն կը մեկնի Բաքու: Վերջին 20 օրերի ընթացքում
սա հայերից բաղկացած երկրորդ
խումբն է, որ մեկնում է Ադրբեջան:
Այդ օրերին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում տեղի է ունենալու
Եւրոպա-Կովկաս-Ասիա
միջազգային տրանսպորտային միջանցքի (ՏՐԱՍԵԿԱ) Միջկառավարական յանձնաժողովի 14-րդ նըստաշրջանը, ինչպէս նաեւ կառոյցի 20-ամեակին նւիրւած ժողովը:

(Շար. 2-րդ էջում)
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Ռոհանի.

«Սաուդական Արաբիայի հետ
յարաբերութիւններ ընդլայնելու
նպատակով չկայ որեւէ դժւարութիւն»

Հանր. նախագահ դոկտ. Հասան Ռոհանին երէկ Օմանի արտգործնախարար
Իւսէֆ Բէն Ալաւիի հետ հանդիպմանը
ընդգծել է. «Իրանի դիտանկիւնից հարեւանների, այդ թւում Սաուդական Արաբիայի հետ յարաբերութիւնները ընդլայնելու
նպատակով չկայ որեւէ դժւարութիւն եւ
տարածաշրջանում անվտանգութիւն ու
կայունութիւն հաստատելու համար անհըրաժեշտ է բոլոր երկրների գործակցութիւնը»:
(Շար. 7-րդ էջում)

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանն ընդունել է
Հայաստանի եւ Արցախի ԱԳ նախարարներին
«armenpress.am» - ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանն
դեկտեմբերի 3-ին ընդունել է Հայաստանի եւ Արցախի
արտաքին քաղաքական գերատեսչութիւնների ղեկավարներ՝ Զոհրապ Մնացականեանին եւ Մասիս Մայիլեանին:
Զրուցակիցներն անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման
(Շար. 8-րդ էջում)

Եսայեան.

Ռուբէն Մելիքեան.

«ՀՅԴ ՀԵՄ-ի հանդիպման
պահանջը փորձ է արւում ուժով
ճնշել «ժողովրդավարութեան
բաստիոն*» դարձած «իրանց»
ոստիկանութեան կողմից»
«yerkir.am» - ՀՅԴ անդամ, ԿԳ նախկին փոխնախարար Բագրատ Եսայեանն իր «ֆէյսբուք»-եան
էջում գրում է. «Ուզում եմ
յիշեցնել, որ 2 տարի առաջ
ընդհանուր զօրակոչի դէմ
պայքարողները ընդունւեցին նախարար Լեւոն
Մկրտչեանի կողմից եւ այդ
հանդիպումը մի քանի ժամ ուղիղ հեռարձակւում էր
լրատւամիջոցներով:
15 օր շարունակ նստացոյց անող եւ բովանդակային քննարկում պահանջող ՀՅԴ-ական երիտասարդները ոչ միայն չընդունւեցին նախարարի պաշտօն
զբաղեցնող Արայիկ Յարութիւնեանի կողմից, այլեւ
նրանց պարզ՝ հանդիպման պահանջը փորձ է արւում ուժով ճնշել «ժողովրդավարութեան բաստիոն»
դարձած «իրանց» ոստիկանութեան կողմից»:
*) ԲԱՍՏԻՈՆ - Ամրոցի պարսպափակի անկիւններում հնգանկիւն ամրութիւն՝ պարսպապատերի երկարութեամբ կամ նրանց առջեւի խրամատները եւ մօտակայ տեղանքը գնդակոծելու համար:

«Բա բոլորը
հաւասար չե՞ն օրէնքի
առջեւ»
«168.am» - Իրաւապաշտպան Ռուբէն Մելիքեանը
«ֆէյսբուք»-եան
իր էջում գրում է. «Մէկ
տարի
առաջ՝
2018-ի
դեկտեմբերին ու 2019ի յունւարին, մի խումբ
երիտասարդներ
պարբերաբար կաթւածահար
էին անում Երեւան-Էջմիածին մայրուղին։ Յիշո՞ւմ էք։ Պահանջում էին
վերստին կալանաւորել գեներալ Մանուէլ Գրիգորեանին։ Յիշեցի՞ք։
Մայրուղին փակող ցուցարարների նկատմամբ
ֆիզիկական ուժ կիրառւե՞ց։ Չկիրառւեց։ Ոստիկանութեան պէս-պէս վաշտեր բերւեցի՞ն։ Չբերւեցին։
Ցուցարարներին 3 ժամով ձերբակալեցի՞ն։ Չձերբակալեցին։ Վարչական տուգանքի ենթարկւեցի՞ն։
Չենթարկւեցին։
Աւելին, պատգամաւորներ էին գնում բանակցելու,
խոստանալու, որ նրանց բարձրացրած հարցը լուծում է ստանալու, եւ այլն, եւ այլն։
Բա բոլորը հաւասար չե՞ն օրէնքի առջեւ»:

Լաւրով.

«Մոսկւան եւ Բաքուն փոխզիջման հնարաւորութիւն են
տեսնում ԼՂ կարգաւորման հարցում»

«armenpress.am» - Ռուսաստանը
եւ Ադրբեջանը կարծում են, որ Լեռ-

նային Ղարաբաղի հիմնախնդրի
կարգաւորման հարցում փոխզիջում
գտնելու
հնարաւորութիւն
կայ:
Այդ մասին, ինչպէս հաղորդել է
«ՏԱՍՍ»-ը, դեկտեմբերի 3-ին Բաքւում
յայտարարել է ՌԴ արտաքին գործերի նախարար Սերգէյ Լաւրովը՝
ելոյթ ունենալով Ադրբեջանի ԱԳ
նախարար Էլմար Մամեդեարովի
հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում, տեղեկացնում է «Արմէնպըրես»-ը:

«Մենք ունենք ըմբռնում, որ
գոյութիւն ունեն փոխզիջման հասնելու հնարաւորութիւններ: Գործը
դիւրին չէ: Այդ հակամարտութիւնը
առաւել
երկարատեւներից
մէկն է ԱՊՀ տարածքում»,- նշել է
ՌԴ ԱԳ նախարարը: «Այսօրւայ
եւ երէկւայ (դեկտ. 2, 3) շփումները
մեզ թոյլ տւեցին աւելի լաւ հասկանալ՝ ինչպէս ջանալ առաջ շարժւել: Յուսով եմ, որ արդիւնքներ
կը լինեն»,- ասել է Լաւրովը:
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Նախարար անունը
այլեւս չպէտք է դրւի
նման վարքագիծ
դրսեւորող անձի
վրայ.
Արծւիկ Մինասեանը՝
Արայիկ
Յարութիւնեանին

«yerkir.am» - Ակնյայտ է, որ
անհամաչափ ուժի կիրառում է
տեղի ունենում. ըստ «yerkir.am»-ի՝
ասել է ՀՅԴ Հայաստանի ԳՄ
անդամ Արծւիկ Մինասեանն երէկ՝
դեկտեմբերի 3-ին, մեկնաբանելով
ԿԳՄՍ նախարարութեան դիմացից ՀՅԴ ՀԵՄ ցուցարարներին
բռնի ուժ գործադրելով բերման
ենթարկելու
փաստը։
«Երիտասարդութեան պահանջը՝ հանդիպելու սեփական երկրի,
սեփական կառավարութեան անդամի հետ, այսպիսի վերաբերմունքի է արժանանում»,- ասաց նա:
Եթէ երիտասարդների նկատմամբ նման վարքագիծ է կիրառւում, սա, նրա խօսքով, նշանակում է, որ այս իշխանութեան
տւեալ ներկայացուցիչը այլեւս
անելիք չունի այս երկրում:
«Դատելով տեղեկատւութիւնից,
որը ես ստացել եմ, սադրանքը
հրահրւել է նոյն ոստիկանութեան
կողմից. յամենայն դէպս, իմ
նախնական գնահատումը դա է»,նկատեց Արծւիկ Մինասեանը:
Նա արձանագրեց, որ երիտասարդները պահանջել են հանդիպում եւ, նախարարութեան կողմից արձագանգ չլինելու պարագայում, փորձել են մտնել նախարարութիւն եւ նախարարութեան ներսում ունենալ հանդիպում
արդիւնքում՝ ուժ է գործադրւել:
«Սրա պատասխանը պէտք է
տան թէ՛ իրաւապահ մարմինները,
թէ՛ այն պատասխանատու անձինք, ովքեր այսօր զբաղեցնում
են այդ հանրային պաշտօնները եւ
ցուցաբերում նման վերաբերմունք
հայ երիտասարդի նկատմամբ»,ընդգծեց Արծւիկ Մինասեանը:
Երիտասարդների գործողութիւնները, այդ թւում՝ նախարարութեան մուտքը փակելը, նրա
համոզմամբ, չեն եղել անօրինական:
«Եւ, եթէ կարող են այսօրւայ
իշխանութեան այն ժամանակւայ
գործողութիւնները եւ ոչ միայն
այն ժամանակւայ, նաեւ ներկայիս
գործողութիւնները իրենց համար
հաճելի զանգւածի կողմից համարւեն օրինական, ինչո՞ւ պէտք է
(Շար. 2-րդ էջում)
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Նախարար...
(Շար. 1-ին էջից)

ընդդիմախօսների
նման գործողութիւնները անօրինական լինեն: Սա արդէն քաղաքական ենթատեքստ
պարունակող յստակ վարքագիծ է, եւ սրա պատասխանը
պէտք է տան»,- ասաց նա:
Իսկ այսօրւայ գործողութիւններից յետոյ, Արծւիկ
Մինասեանի ասութեամբ՝ նախարար անունը չպէտք է
դրւի նման վարքագիծ ցուցաբերող անձի վրայ:
Աւելի վաղ «yerkir.am»-ը յայտնել էր, որ Ոստիկանութիւնը բռնի ուժ էր կիրառել ԿԳՄՍ նախարարութեան
դիմաց անհնազանդութեան խաղաղ գործողութիւն
իրականացնող ՀՅԴ ՀԵՄ ակտիւիստների նկատմամբ.
24 խաղաղ ցուցարար բերման էր ենթարկւել. 19 հոգու
տեղափոխել էին Ոստիկանութեան Կենտրոնի բաժին,
եւս 5 հոգու՝ Էրեբունու բաժին։
Յիշեցնենք, որ երէկ՝ դեկտեմբերի 3-ին, ՀՅԴ ՀԵՄ
երիտասարդները հաւաքւել էին ԿԳՄՍ նախարարութեան
դիմաց եւ ակնկալում էին նախարարի հետ հանդիպում։ Նախարարութիւնից, սակայն, յայտնեցին, որ
հանդիպման համար կայ յատուկ ընթացակարգ, որից
յետոյ երիտասարդները՝ ճեղքելով ոստիկանական
պատը, հաւաքւեցին դռան դիմաց, ինչի ժամանակ էլ
ոստիկանութիւնը՝ բիրտ մեթոդներ կիրառելով, հեռացրեց
ցուցարարներին։
- ՀՅԴ ՀԵՄ բողոքի ակցիայի ժամանակ Արեւմտահայոց հարցերի ուսումնասիրութեան կենտրոնի տնօրէն,
քաղաքագէտ Հայկազուն Ալւրցեանը փորձում է պաշտպանել ոստիկանութեան ապօրինի գործողութիւններից տուժող մի աղջկայ:

«yerkir.am»-ի տեսախցիկը ֆիքսել է, ինչպէս են ոստիկանները բռնի ուժ կիրառում քաղաքագէտի հանդէպ:
- ՀՅԴ Հայաստանի երիտասարդական միութեան՝
Ոստիկանութեան Կենտրոնի բաժանմունք բերման ենթարկւած ցուցարարներին են այցելել ՀՅԴ Հայաստանի
Գերագոյն մարմնի անդամներ Լիլիթ Գալստեանը եւ
Արթուր Խաչատրեանը:

Նրանք պատասխանել են նաեւ լրագրողների հարցերին՝ օրւայ իրադարձութիւնների վերաբերեալ տալով
քաղաքական գնահատականներ:
- ՀՅԴ Հայաստանի երիտասարդական միութեան՝
ոստիկանութեան Կենտրոնի բաժանմունք բերման ենթարկւած ցուցարարներին են այցելել ՀՀ ԱԺ «Լուսաւոր Հայաստան» խմբակցութեան պատգամաւոր Անի
Սամսոնեանը եւ ՀՀ ԱԺ ԲՀԿ խմբակցութեան քարտուղար Արման Աբովեանը՝ տեղեկացնում է «yerkir.am»-ը:
Պատգամաւորները տեղում պատասխանել են լրագըրողների հարցերին՝ օրւայ իրադարձութիւնների վերաբերեալ հնչեցնելով գնահատականներ եւ տեսակէտներ:
«Լուսաւոր Հայաստան» խմբակցութեան պատգամաւոր Անի Սիմոնեանը մասնաւորաբար յայտնել է. «Սա
անձին բերման ենթարկելու ձեւ չէր»:

Նախարարի հետ հանդիպման
պահանջին
յաջորդեցին ոստիկանութեան բռնի
գործողութիւնները

«arfd.am» - Դեկտեմբերի 3-ին ՀՅԴ
երիտասարդները ՀՀ Կրթութեան,
գիտութեան, մշակոյթի եւ սպորտի
նախարարութեան շէնքի դիմաց
պահանջում էին հանդիպում նախարար Արայիկ Յարութիւնեանի հետ։
Նրանք հաւաքւած մարդկանց
ներկայացրեցին, թէ ինչ պահանջների շուրջ են ցանկանում խօսել
նախարարի հետ:
Քիչ անց նախարարութիւնից
փոխանցեցին, թէ առհասարակ ինչ
կարգով է տեղի ունենում նախարարի ընդունելութիւնը: Սա իհարկէ
նշանակում էր մերժում, այն էլ նախարարի, արդէն ծանօթ, ցինիկ ոճով:
Մօտ 30 րոպէ սպասելուց յետոյ,
երիտասարդները որոշեցին մտնել
նախարարութեան շէնք՝ հանդիպելու
նախարարին։
Ճեղքելով ոստիկանական պատը, ցուցարարները հաւաքւեցին
շէնքի դռան դիմաց: Քիչ անց,
ոստիկանութիւնը, բիրտ ուժ կիրառելով, հեռացրեց նրանց շէնքի մօտից:
ՀՅԴ երիտասարդները փակեցին
Վազգէն Սարգսեան փողոցը:
«Մեր պայքարը չի աւարտւում,
Արայիկ Յարութիւնեանը մեզ համար

այլեւս նախարար չէ: Թող նա մեզ
սպասի իր բոլոր ասուլիսների ժամանակ, բոլոր այն վայրերում, ուր
ինքը կը լինի: Մեր բոլոր քայլերով
մենք նրան հասկացնելու ենք, որ
Հայաստանի Հանրապետութիւնում
այսպիսի քաղաքականութեամբ նախարար չի կարող լինել: Արայիկ
Յարութիւնեանին կը սպասեն նաեւ
22-23 երկրներում, ուր նա կը գնայ
իր պաշտօնական, իհարկէ անլեգալ, այցելութիւնների ծրագրով»,լրագրողներին ասաց ՀՅԴ ՀԵՄ
Կենտրոնական վարչութեան անդամ
Գոռ Սարգսեանը:
Շարունակո՞ւմ էք պահանջել
հանդիպում ԿԳՄՍ նախարարի
հետ՝ հարցին, հնչեց պատասխան.
«Ո՛չ, կարող ենք հանդիպել եւ
քննարկել Արայիկ Յարութիւնեանի
հրաժարականի
տեքստը»։
Այդ ընթացքում աւելի ու աւելի էր
ստւարանում ցուցարարների մօտ
գտնւող ոստիկանների թիւը: Որոշ
ժամանակ զգուշացնելուց յետոյ ոստիկանները բռնի ուժով ցուցարարներին քարշ տւեցին դէպի ոստիկանական մեքենաներ եւ տեղափոխեցին ոստիկանութեան կենտրո-

նի ու Էրեբունու բաժիններ: Ընդհանուր հաշւով բաժիններ են տեղափոխւել 24 երիտասարդներ: Նախարարութեան առջեւ գտնւող մարդիկ եւս շարժւեցին դէպի ոստիկանութեան բաժիններ: Այսպիսով,
ինչպէս ցուցարարներից մէկն ասաց.
«Ոստիկանութիւնը ոչ թէ ծառայում է ժողովրդին, այլ օրւայ իշխանութեանը. ոչինչ չի փոխւել՝ նոյն
անյարգալից վերաբերմունքը, նոյն
խեղդելը,
նոյն
միջոցները,
որ
կիրառում էին քաղաքացու հանդէպ
նախկինում, հիմա էլ են կիրառում։
ՀՅԴ ՀԵՄ Կենտրոնական վարչութեան անդամ Քրիստինէ Վարդանեանը կոչ արեց Արայիկ Յարութիւնեանին հրաժարական տալ
հետեւեալ բացատրութեամբ. «Ես
տապալել եմ քաղաքականութիւնը
կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի,
սպորտի ոլորտներում, իմ գործողութիւններով չեմ նպաստել պետականամէտ եւ զարգացած քաղաքացու կերտմանը, ուստի խնդրում
եմ ինձ ազատել նախարարի պաշտօնից»։
Կոչ ենք անում բոլոր իրաւապաշտպան մարմիիններին, ՄԻՊ-ում
աշխատող բոլոր ահնատներին՝
օգնութիւն ցուցաբերել մեզ, որպէսզի
խուսափենք մարդու իրաւունքների
ոտնահարման դէպքերից,- ասաց
Քրիստինէ Վարդանեանը:
Վարդանեանը յայտարարեց, որ
ակցիայի մասնակիցները շարժւում
են դէպի Կենտրոն վարչական
շրջանի ոստիկանական բաժանմունք,
որտեղ բերման ենթարկւած այլ
ցուցարարների ազատ արձակումից
յետոյ էլ կը յայտարարւի հետագայ
անելիքների մասին:
Աւելի ուշ՝ բերման ենթարկւելուց
երեք ժամ անց, երիտասարդները
ազատ արձակւեցին:

Երեւանի եւ «Արաս»
տնտեսական գօտու
համալսարանների միջեւ
կը լինեն փոխայցելութիւններ
«armenpress.am» - Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան «Արաս»
ազատ տնտեսաարդիւնաբերական
գօտում գործող համալսարանները
զբօսաշրջութեան կրթական ծրագըրերի շրջանակում համագործակցելու են Երեւանի Վ. Բրիւսովի
անւան
պետական
լեզւահասարակագիտական համալսարանի Սոցիալական գիտութիւններ եւ սերւիսի ֆակուլտետի հետ:
«Արմէնպրես»-ի
հաղորդմամբ՝
հանդիպումը տեղի էր ունեցել
«Արաս» ազատ տնտեսաարդիւնաբերական գօտում գործող Թեհրանի
Պետական համալսարանի մասնաճիւղում:
Կողմերը
պայմանաւորւեցին
գործնական
համագործակցութիւն
ձեւաւորելու
համար
համատեղ
քննարկումների արդիւնքում կազմել համագործակցութեան յուշագիր:

Յուշագիրը միտւած է Երեւանի Վ.
Բրիւսովի անւան պետական լեզւահասարակագիտական համալսարանի
եւ
Իրանի
Իսլամական
Հանրապետութեան
Արեւելեան
Ատրպատական նահանգի բարձրագոյն ուսումնական հաստատութիւնների հետ Տուրիզմ եւ Սերւիս
մասնագիտութեան գծով հնարաւոր
փոխհամագործակցութեան զարգացմանը՝ դասախօսների փոխայցելութիւններ, ուսանողների ակադեմիական շարժունութիւն, ինչպէս նաեւ
համատեղ գիտական քննարկումների, հանդիպումների, ելոյթների կազմակերպմանը:

ՀՀ նախագահ Սարգսեանը
ներկայ է գտնւել ԱՄԷ Ազգային
տօնին նւիրւած պաշտօնական
արարողութեանը
«armenpress.am» - Արաբական
Միացեալ Էմիրութիւններում աշխատանքային այցով գտնւող՝ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեանն ԱՄԷ
բարձրաստիճան ղեկավարութեան
հետ Աբու Դաբիում ներկայ է գտնւել
երկրի Ազգային տօնին նւիրւած
պաշտօնական
արարողութեանը:

Ինչպէս «Արմէնպրես»-ին տեղեկացրին Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ
կապերի վարչութիւնից, միջոցառումն անցկացւել է Արաբական
Միացեալ Էմիրութիւնների նախագահ շէյխ Խալիֆա Բին Զայէդ Ալ
Նահեանի հովանու ներքոյ:

Ադրբեջանի հրթիռահրետանային
զօրամիաւորումները
զօրավարժութիւններ են
անցկացնում
«tert.am» - Ադրբեջանի պաշտպանութեան նախարարի հաստատած
ծրագրի շրջանակում Ադրբեջանի
հրթիռահրետանային
զօրամիաւորումները մարտական կրակով զօրավարժութիւններ
են
անցկացնում: Այս մասին տեղեկացնում է
minval.az կայքը:
Ինչպէս տեղեկացնում է Ադըրբեջանի պաշտպանութեան նախարարութիւնը՝ տեսական գիտելիքներին եւ անվտանգութեան կանոններին ծանօթ անձնակազմի հետ
տարբեր թեմաներով գործնական
պարապմունքներ են անցկացւում:
Աղբիւրի փոխանցմամբ՝ զօրավարժութիւններն անցկացւում են

Նիկոլ...
(Շար. 1-ին էջից)

Հայկական պատւիրակութեան
կազմում են ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցւածքների նախարարի տեղակալ Արմէն Սիմոնեանը, նոյն նախարարութեան աւտոմոբիլային տրանսպորտի քաղաքականութեան վարչութեան տեխնիկական քաղաքականութեան բաժնի պետ Արման
Կարապետեանը եւ ՀՀ արտաքին
գործերի նախարարութեան բազմակողմ քաղաքականութեան ու զարգացման
համագործակցութեան
վարչութեան խորհրդական Արտեմ
Ազնաուրեանը:
Յիշեցնենք, որ նոյեմբերի 17-21-ը

«հրթիռահրետանային զօրքերի ղեկավարման
կարողութիւնների
բարձրացման, զօրամիաւորումների
համակարգւած արձագանգման մակարդակի
բարձրացման,
մարտավարական
գործողութիւնների
ժամանակ գործողութիւնների ծրագրման
եւ
զօրամիաւորումների
ղեկավարման ժամանակ այլ զօրամիաւորումների
հետ
համագործակցութիւնը
կատարելագործելու
նպատակով»:

տեղի էր ունեցել հայ եւ ադրբեջանցի
լրագրողների խմբերի փոխադարձ
այց. Հայաստանի եւ Արցախի
զանգւածային լրատւամիջոցների
ներկայացուցիչներն այցելել էին
Ադրբեջան, իսկ ադրբեջանական
ԶԼՄ ներկայացուցիչները՝ Հայաստան եւ Արցախ:
Աւելի վաղ՝ 2017-ի սեպտեմբերի
22-ին, Ադրբեջան էին այցելել ԱԺ
այն ժամանակ դեռ պատգամաւոր
Արմէն Աշոտեանն ու գործող
պատգամաւոր Մանէ Թանդիլեանը։
Բաքւում նրանք մասնակցել էին
«Եւրանեսթ»
խորհրդարանական
վեհաժողովի կոնֆերանսին:
Ադրբեջանը հայերի նկատմամբ
խտրական քաղաքականութիւն է
վարում՝ խոչընդոտելով նրանց
մուտքն Ադրբեջան: Նոյնիսկ այլ
երկրի քաղաքացի հանդիսացող,
բայց ազգութեամբ հայերը Ադրբեջան այցելելիս խոչընդոտների են
հանդիպում:

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 4 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2019 - ԷՋ 3

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 251 (23448)
Արթուր Խաչատրեան.

Աշոտ Յովակիմեան.

«Յետյեղափոխական
զարգացումները մեզ
տանում են դէպի
փակուղի, որեւէ ոլորտում
էական աճ չունենք»
Յետյեղափոխական զարգացումները մեզ տանում են դէպի փակուղի, չի բացառւում, որ անսպասելի զարգացումներ լինեն, յստակ է,
որ տնտեսական առաջխաղացում
չունենք, արտաքին քաղաքականութեան բնագաւառում յաջողութիւններ
չունենք: Այս մասին «tert.am»-ի հետ
զրոյցում ասաց ՀՅԴ ԳՄ անդամ,
Գիւղատնտեսութեան նախկին նախարար Արթուր Խաչատրեանը՝
չբացառելով, որ իշխանութիւնները
կարող են հեռանալ եւ արտահերթ
ընտրութիւններ
լինեն:
Անդրադառնալով դիտարկմանը, թէ ինքը
կիսում է այն մտահոգութիւնները,
որ իշխանութիւններն իրենց պահում
են տնւորի նման՝ ժամանակաւորի
հոգեբանութեամբ եւ երկրի ցաւոտ
հարցերի վերաբերեալ մինչեւ հիմա
նրանք ի վիճակի չեն եղել կայացնել
որեւէ որոշում, ասաց.
«Չեմ կարող ասել, թէ իշխանութիւններն ինչպիսի հոգեբանութիւն
ունեն,
բայց
գործողութիւններից
պարզ է, որ կոմպետենտութիւնը
(ունակութիւն) շատ ցածր մակարդակի վրայ է: Որեւէ ոլորտում էական աճ չունենք: Մասնաւորապէս,
տնտեսական քաղաքականութեան
առումով, երբ հրապարակւեց առաջին
երեք քառորդների հնայի (Համախառն
ներքին արտադրութիւն) աճը, տեսանք, որ աճ ասածը հիմնականում
պայմանաւորւած է առեւտրով եւ
ծառայութիւններով, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ստւերում գտնւող
մանրածախ առեւտրի հաշւին է եղել,
տալիս են ՀԴՄ-ներ, ստւերից դուրս
են եկել, եթէ սա հանենք՝ կը տեսնենք,
որ աճ գոյութիւն չունի: Խօսում են

մոնոպոլիաների
կազմաքանդման
մասին, երբեւիցէ որեւէ մէկը չի ասել,
թէ որ մոնոպոլիան է կազմաքանդըւել: Իշխանութիւններն ասում էին,
որ իրենց նպատակը ներառական
տնտեսական աճն է, չեն խօսում՝
ապահովե՞լ են, թէ՞ ոչ»,- նշեց նա:
Արթուր
Խաչատրեանը դիտել
տւեց, որ բոլոր ոլորտներում բազմաթիւ խնդիրներ կան. «Միւս խնդիրը,
որը մենք տեսանք, Հայաստան
Համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոնն էր, երբ Սփիւռքը չճանաչելու հետեւանքով ունեցանք բաւականաչափ ցածր նւիրատըւութիւն, այսինքն՝ սփիւռքահայերի
սէրն առ հայրենիք չի նւազել, բայց
մարդիկ պարզապէս չգիտեն, ինչպէս
աշխատեն Սփիւռքի հետ: Դա ուղղակի հետեւանք է նրան, որ Սփիւռքի
նախարարութիւնը լուծարւեց եւ
փոխարէնն ստացւեց ընդամենը մի
յանձնակատարի պաշտօն:
Միւս խնդիրը, որը տեսնում ենք,
կրթութեան ոլորտում է: Փոխանակ
անդրադառնան կրթութեան առաջընթացը խոչընդոտող հարցերին,
Հայոց լեզւի կարգավիճակն են փորձում փոխել՝ պարտադիրից անցնեն
կամընտրականի, ինչն արհեստածին
օրակարգ է. ուսանողներին երբեք
Հայոց լեզուն չի կարող խոչընդոտել,
որ լաւ մասնագէտ դառնան, անհասկանալի է մշակութային քաղաքականութիւնը, այդպէս էլ հասկանալի չդարձաւ՝ «Յուզանք ու զանգ»
միջոցառումը ֆինանսաւորելով իշխանութիւններն ի՞նչ մշակութային
քաղաքականութեան ջատագով են,
ի՞նչ ուղերձ էին յղում: Կամ, վերջին
դէպքը, քաղաքապետարանին նւիրա-

«Հակահայկական
քարոզչութեան ամենագռեհիկ
մի տեսակ»

բերած աղբատար մեքենաների վերաբերեալ, սկզբից իշխանութիւնները խուսափում էին ներկայացնել,
յետոյ պարզւեց նւիրատւութիւնները
տրւել են թոյլտւութիւնների դիմաց»:
Արթուր Խաչատրեանի դիտարկմամբ յստակ է, որ հասարակութեան
համերաշխութիւնը երբեք աւելի
ցածր մակարդակի վրայ չի եղել, քան
այսօր, «սիրոյ եւ համերաշխութեան»
յեղափոխութիւնից յետոյ հասարակութեան բաժանարար գծերը սըրւել են:
Ըստ նրա՝ դատական համակարգի անկախութեան խնդիրներն էլ
լուծելու փոխարէն փորձում են դատական համակարգը ենթարկեցնել
իշխանութիւններին,
վերջիվերջոյ
ամէն ինչ շուռ է գալու իրենց դէմ,
ինչի համար պատասխան են տալու
հետագայում:
Անդրադառնալով դիտարկմանը,
որ երբ իշխանութիւններին քննադատում են, նախորդների հետ են
կապում՝ ասելով, որ իրենք չէ, որ
պիտի խօսեն:
«Որեւէ մէկն իշխանութիւններին
թոյլ չի տւել ասել՝ ով պէտք է խօսի,
ով պէտք է լռի: Մենք թոյլտւութիւն
չենք հարցնելու, երբ խօսենք, ինչքան խօսենք ու ինչի մասին: Մենք
այս երկրի զարգացման մէջ ներդըրում ունեցող քաղաքան ուժ ենք,
իրենք ի՞նչ ներդրում են ունեցել:
Եթէ իշխանութիւնների մօտ ռացիոնալ ինչ-որ բան մնացել է, քննադատութիւնների հետ պէտք է հաշւի նստեն, ընդդիմադիրները երկրի
թշնամին չեն, սրտացաւութիւնից
դրդւած
են
քննադատութիւններ
անում»,- եզրափակեց նա:

Ստի ու խարխափի մէջ
հիւծւող Հայաստան
Գուցէ միամտութիւն է, կամ՝ համաշխարհային պատմական փորձից
հետեւութիւններ անելու անբաւարար շրջահայեացութեան արդիւնք:
Բայց դժւար էր ենթադրել, որ յեղափոխութիւնն այսքան արագ կը
մսխի ու կը խժռի իր իսկ յայտարարած արժէքները:
Սէրը, համերաշխութիւնն ու,
ամենակարեւորը՝ սոցիալական պետութիւնն իբրեւ իշխանափոխութեան
հիմնական կարգախօս դարձրած
իշխանութիւնն ի՜նչ արագ հոգեփոխւեց, ի՜նչ արագ դիմակազերծւեց,
ի՜նչ ակնթարթային կարողացաւ հասարակութիւնը ջլատել, բաժանելով՝
իւրայինների եւ գետնին «պառկցնելու» պոտենցիալ թեկնածուների:
Բովանդակային գործ անելու
փոխարէն՝ ինչը ենթադրում էր Հայաստանի ապագայի մոդելի ընտրութիւն, հանրային համերաշխութիւն,
ստեղծարար օրակարգեր, երկրի
կենսական ոլորտների համար ռազմավարական,
հայեցակարգային
ծրագրերի մշակում, աշխարհաքաղաքական, ազգային ու գլոբալ
ռիսկերի գնահատում ու վերլուծութիւն, հրապարակ են նետւում գաղափարներ, նպատակադրումներ եւ
գաղափարներ, որոնք երկիրն ու
հասարակութիւնը կանգնեցնում են
ռիսկերի առաջ, ջլատում մեր հաւաքական
տեսլականը:
Շւեդական
«Nordic
Monitor»
պարբերականն օրերս գաղտնազերծում է Թուրքիայի՝ Հայաստանի
վրայ յարձակւելու «Ալտայ» ծրագիրը, իսկ Հայաստանում՝ լռութիւն…
Ադրբեջանն օրէցօր ահագնացնում է

ռազմատենչութիւնը,
խտացնում
սահմանային կուտակումներն ու
ակնյայտօրէն պատերազմի պատրաստւում, իսկ Հայաստանում այս
սպառնալիքներն անբացատրելիօրէն
չտեսնող ԻՔ-ի («Իմ քայլը» դաշինք,
որն մեծամասնութիւն է ԱԺ-ում)
ականաւոր ներկայացուցիչն հանդէս է
գալիս իր երազած Հայաստանի մասին
հրապարակային-քաղաքական
նախաձեռնութեամբ. 10 մլն. դրամով
եւ մէկ ամիս ծառայելով, կարելի է
զինւորական գրքոյկ ստանալ ու
բանակից ու ազգային պարտքից
ազատւած
համարւել:
Այս անմեղսունակին ինչպէ՜ս բացատրես, որ քո երազը մեր անվըտանգութեանը վնաս է… Իսկ գուցէ
այսպիսին է մեզ խաղաղութեան
պատրաստելու դրսի օրակարգը…
Մենք՝ միամիտներս, կարծում էինք,
թէ իշխանութիւնների եւ պետութեան համար բոլոր քաղաքացիները
հաւասար արժէք պէտք է ունենան,
համոզւած էինք, որ իշխանութիւնները
բարեկեցութեան քաղաքականութիւն
պէտք է որդեգրեն ոչ միայն իւրայինների, այլ անվերապահօրէն բոլոր քաղաքացիների եւ ողջ հասարակութեան համար։
Բայց կարծում էինք…որովհետեւ
շատ քիչ ժամանակ պահանջւեց
արձանագրելու, որ իշխանութեան
իւրայիններն ու մնացած բոլորը
տարբեր բեւեռներում են, տարբեր
աշխարհներում, տարբեր ակնկալիքներ ու տարբեր պահանջներ ունեն:
Թւում էր, թէ ՊԵԿ-ում գաղտնազերծւած
պարգեւավճարների
սկանդալից յետոյ իշխանութիւնն իր

սոցիալական քաղաքականութեան
ու սոցիալական արդարութեան ընկալումներում ճշգրտումներ կանի,
բայց՝ ոչ:
Աւաղ, քաղաքական բարոյականութիւնը չափանիշ չէ, ոչ էլ՝ պահանջարկ վայելող արժէք:
Երբ պարզւեց, որ ամիսներ
շարունակ կառավարութեան անդամներն ու բարձր էշելոնի պաշտօնեաները
գաղտնաբար
մէկ
միլիոն եւ աւելի աշխատավարձ են
ստացել, անգամ ներողութիւն չհընչեց, անօրինականութիւնն ու սուտը
մեկնաբանւեց
մերկապարանոց
պատճառաբանութեամբ՝
անցեալի
իներցիայով:
Բայց նորերի փողասիրութիւնն
ու շքեղասիրութիւնն այսքանով չի
աւարտւում. մեր հարկերի եւ մեր
հաւաքական հնարաւոր բարեկեցութեան հաշւին ԱԺ-ում վերջին
տասը ամիսներին 14 անգամ պարգեւավճար է բաժանւել՝ 1մլն. 900 000
դոլարի պարգեւավճար: 14 անգամ…
Նորերը նաեւ ճամբորդել են
սիրում. 2019 թ. պետական բիւջէով
կառավարութեան
արտասահմանեան պաշտօնական գործուղումների համար նախատեսւած տարեկան
350 մլն. դրամն արդէն տարւայ ընթացքում տարբեր որոշումներով
հասցւել է 550 մլն. դրամի, արտասահմանեան գործուղումների տարեկան բիւջէն աւելացւել 310 մլն.
դրամով:
(Շար. 7-րդ էջում)

«168.am» - Սերբիայում Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան
Աշոտ Յովակիմեանը յօդւած է հրապարակել սերբական «Դանաս» օրաթերթում: Յօդւածը կրում է «Հակահայկական քարոզչութեան ամենագռեհիկ մի տեսակ» խորագիրը:
«2019 թ. նոյեմբերի 8-ին «Դանաս»
օրաթերթում հրատարակւած «Հակաթուրքական եւ հակաադրբեջանական քայլ» խորագրով յօդւածի կապակցութեամբ, որի հեղինակը ներկայացել է որպէս «իրաւագիտութեան դոկտոր, պրոֆեսոր
Էլդար Հասանով».
1- Պարոն Հասանովը, որն ի դէպ
Սերբիայի Հանրապետութիւնում (եւ
համատեղութեամբ նաեւ Բոսնիայում եւ Հերցեգովինայում եւ Չեռնոգորիայում) Ադրբեջանի դեսպանն է,
անյայտ պատճառներով որոշեց
ներկայանալ որպէս գիտնական:
Գուցէ այս քայլով նա ցանկանում էր
իրեն ցուցադրել որպէս օբիեկտիւ եւ
անկողմնակալ հետազօտող, թէեւ
դա նրան միանշանակ չի յաջողւել: Նրա ամբողջ յօդւածը ադրբեջանական պաշտօնական հակահայկական քարոզչութեան ցայտուն
օրինակներից մէկն է՝ լի ստով,
հնարանքներով եւ աբսուրդ յայտարարութիւններով: Ենթադրում եմ,
որ պարոն Հասանովին աւելի յարմար էր ներկայանալ որպէս «իրաւագիտութեան դոկտոր», քան գործող դեսպան, որպէսզի աւելի հաւաստիօրէն ներկայացնի ոչ միայն
ադրբեջանական
քարոզչութեան
դրոյթները, այլեւ ստանձնի այլ երկրի՝
Թուրքիայի շահերի պաշտպանի
դերը: Կարիք չունէր դա անելու,
քանի որ առանց այդ էլ լաւ յայտնի է,
որ երկու երկրները վարում են ընդհանուր արտաքին եւ ռազմական
քաղաքականութիւն, յատկապէս, եթէ
խօսքը գնում է Հայաստանի, Արցախի,
Հայոց Ցեղասպանութեան ժխտման,
նորաստեղծ պատմութեան կերտման,
ատելութեան եւ, պարզապէս, անիմաստ թէզերի տարածման մասին:
«Դոկտոր պրոֆեսորը» յստակօրէն
գերազանցեց «դեսպանին»:
2- Պարոն Հասանովի յօդւածը լի է
պրիմիտիւ ստերով, եւ ժամանակի
կորուստ կարելի է համարել ամէն մի
ստի առանձին-առանձին պատասխանելը: Սակայն իր զայրոյթի եւ
ատելութեան մէջ «դոկտորը» գերազանցում է ինքն իրեն: Մնում էր
միայն, որ գրէր, թէ մեծ Հայկական
կայսրութիւնը դարերով ճնշում էր
թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին,
մտել էր Առաջին Համաշխարհային
պատերազմի մէջ, պարտւել էր այդ
պատերազմում եւ ցեղասպանութիւն
եւ սպանդ էր իրագործել խեղճ եւ
անզօր թուրքական բնակչութեան
նկատմամբ՝ Սիրիայի անապատներ
վտարելով ողջ մնացած թուրքերին եւ
ադրբեջանցիներին:
Եւ այդ գործում, յատկապէս 19րդ դարում, հայերին էին աջակցում
սերբերը, չեռնոգորցիները, յոյները,
բուլղարացիները, ասորիները, իսկ
աւելի ուշ՝ կիպրոսցի յոյները, քրդերը,
եզդիները եւ այլն: Հասկանալի է,
որ մի հրեշտակային էակ, որն
«Աստծոյ օգնութեամբ պայքարում է
ճշմարտութեան համար» եւ որը
անցեալ դարի 80-ականների վերջին
եւ 90-ականների սկզբին՝ մինչեւ
պրոֆեսոր/դեսպան դառնալը, բարձրագոյն դիրքեր էր զբաղեցնում
Ադրբեջանի ոստիկանութիւնում եւ
գլխաւոր դատախազութիւնում, եւ որն
անձամբ էր պատասխանատու այն
ամենի համար, ինչ իրականացւում
էր հայերի նկատմամբ Ադրբեջանում
եւ Արցախում, իր յիշողութիւնից

ջնջել է Սումգայիթում, Բաքւում, Կիրովաբադում, Մարաղայում հայերի
կոտորածները:
Աւելին, նա վստահօրէն ողջունում է «փառաւոր» ադրբեջանցի զինւոր Ռամիլ Սաֆարովի հերոսացումը, որը ռազմադաշտ էր գտել
Բուդապեշտում ՆԱՏՕ-ի հանրակացարանում, որտեղ ոչ պակաս
«փառաւոր» ԴԱԷՇ-ի ոճով կացնահարեց քնած հայ սպային, յետոյ
ցմահ
դատապարտւեց,
սակայն
պրոֆեսոր/դեսպանի գործընկերների
մութ գործարքների շնորհիւ, այդ
«խեղճ» տղան ոչ միայն յայտնւեց
Ադրբեջանում ազատութեան մէջ,
այլեւս վայելում է ազգային հերոսի կարգավիճակ: Յանուն ճշմարտութեան համար պայքարող մեր
մարտիկին վստահօրէն հաճոյ էր
2016 թ. ապրիլը, երբ Թալիշ գիւղում ադրբեջանական յատուկ ջոկատայինները ոճրագործութիւն էին
իրականացնում անզէն հայ տարեց
մարդկանց նկատմամբ:
Երկու եղբայրական ժողովուրդների անունից պրոֆեսոր/դեսպանը
ծանր մատով է թափ տալիս. «դուք,
հայերդ, մեզանից, թուրքերից, պահաջում էք ցեղասպանութեան ճանաչո՞ւմ: Ոչ միայն չենք ճանաչի այն
իրական ցեղասպանութիւնը, որն
իրականացրել ենք, այլեւս մենք էլ
ձեզ կը հրամցնենք 2 միլիոն թուրքերի եւ 2,5 միլիոն ադրբեջանցիների ցեղասպանութիւններ»: Որքան
մեղք են Դանաս թերթի ընթերցողները:
3- Եւ վերջինը: Նման յօդւածները
ոչ մի կերպ չեն նպաստում մեր
տարածաշրջանում խաղաղութեան
հաստատմանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան խաղաղ
քաղաքական
կարգաւորմանը:
Ատելութեան քարոզչութեան եւ
յայտնի
պատմական
փաստերի
ժխտման փոխարէն, ադրբեջանական
եւ թուրքական բարձրաստիճան
պաշտօնեաների այն պնդումների
փոխարէն, թէ Հայաստանը խանգարում է թուրքական ժողովուրդների միասնութեանը եւ թէ Հայաստանի Հանրապետութիւնը, ներառեալ
նրա մայրաքաղաք Երեւանը պէտք է
գոյութիւն չունենան, քանի որ հանդիսանում են «պատմական Ադրբեջանի մաս», աւելի լաւ կը լինէր,
որպէսզի պաշտօնական Բաքուն
եւ նրա հետ միասին նաեւ պաշտօնական Անկարան, եւ բոլոր պրոֆեսորներ/դեսպանները
եւ
դեսպաններ/պրոֆեսորները
ընդունեն
Հայաստանի վարչապետի առաջարկը՝ գտնելու խաղաղ փոխզիջումային հանգուցալուծում, որը
լաւագոյնս կը հասցէագրէր Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ
Ադրբեջանի ժողովուրդների շահերը:
ԱՇՈՏ ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆ
Հայաստանի
Հանրապետութեան դեսպան
Չեխիայի Հանրապետութիւնում,
Սերբիայի Հանրապետութիւնում,
Սլովենիայի Հանրապետութիւնում,
Չեռնոգորիայում (նստավայրը՝
Պրագա)
Սլաւոնագիտութեան դոկտոր
(որպէսզի հարցեր չառաջանան)»
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ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍ՝
Նւիրւած Արիստակէս Լաստիւերցու
«Պատմութիւն» գրքի
պարսկերէն թարգմանութեանը

Թ. Հ. Թ. թեմի առաջնորդ.

«Անհրաժեշտ է լայնախոհ
լինել ու քննարկել
հարցերը»
«Հակառակ իմ
անհանգստութեան, ես երբեւէ
ինձ համայնքից անջատ
չեմ զգացել»

«Նայիրի» հրատարակչութեան
նախաձեռնութեամբ, նոյեմբերի 25-ին,
կազմակերպւել էր 11-րդ դարում
ապրած Արիստակէս Լաստիւերցու
«Պատմութիւն» գրքի պարսկերէն
թարգմանութեան շնորհանդէսը:
Թարգմանութիւնը կատարել է հայ
մատենագրութեան անխոնջ թարգմանիչ՝ Գարուն Սարգսեանը, ում
գրչին են պարտական բազմաթիւ
այլ պատմական ու գրական երկերի
պարսկերէն թարգմանութիւնները:
Հրատարակչութեան սեղմ տարածքում համախմբւել էին մեծ թւով
գրքի ու գրականութեան երկրպագուներ: Ներկայ էր նաեւ վերապատւելի դոկտ. Միշէլ Աղամալեանը եւ Փոքրամասնութիւնների
հարցերի գրասենեակի պատասխանատու Փիրդեհղանը:
Բացման խօսքում Արտոյտ Զոհ-

մի երկու հատւած ընթերցեց գրքից
եւ գովեստով արտայայտեց թարգմանչի թարգմանական արւեստի ու
շքեղ լեզւի ու ոճի մասին, շեշտելով,
որ գիրքը շատ հզօր գործ է ու
խորհուրդ տւեց բոլորին՝ ընթերցեն:
Նաեւ նշեց՝ պտամաբանը, որ Հայ
եկեղեցու հոգեւորական էր, հայութեան տաժանքը վերագրում է
նրանց գործած մեղքերին, հայցելով
Աստւածային ողորմութիւն:
Բանախօսը ապա մի համեմատական պատկեր ներկայացրեց
Արիստակէս Լաստիւերցու եւ նրա
ժամանակակից իրանցի իմաստասէր, աստւածաբան Մոհամմադ Ղազալիի միջեւ:
Յաջորդ բանախօսը Ռոբերտ
Բեգլարեանն էր: Նա ասաց՝ 11-րդ
դարը բնորոշւում է որպէս սելջուկների Հայաստանի վրայ կա-

օգնում է, առաւել կատարեալ ընկալում ձեւակերպել տարածաշըրջանի մասին: Նա եւս գովեստով
խօսեց գրքի յաջող թարգմանութեան
մասին, շեշտելով, որ երբեմն թւում
է թէ իրօք բնագիրն ես կարդում:
Վերջում խօսք առնելով թարգմանիչ Գարուն Սարգսեանը, շնորհակալութիւն յայտնեց հրատարակչին ու բանախօսներին, ապա
շեշտեց, թէ 11-րդ դարի իրադարձութիւնների ազդեցութիւնը այսօր
եւս շարունակւում է: Դարի սկիզբն
ու վերջը համեմատելիս, քաղաքական խոշոր փոփոխութիւններ
ենք նկատում ողջ տարածաշըրջանում: Դարի սկզբում, Պարսկաստանում իշխող տեղական
իշխանութիւնները, Արաբական աշխարհում՝ Աբբասեան խալիֆայութիւնը, Հայաստանում Բագրատու-

րաբեանը անդրադառնալով «Նայիրի» հրատարակչութեան 72-ամեայ գործունէութեանը, նշեց գալիք
շնորհանդէսների ծրագրի մասին,
ապա խօսքը փոխանցեց ծանօթ
մտաւորական, գրականագէտ դոկտ.
Ղաւամէդդին Ռազաւիզադէին՝ անդրադառնալու օրւայ թեմային:
Դոկտ. Ռազաւիզադէն նախ նշեց,
որ գիրքը կը ներկայացնի միայն
գրական դիտանկիւնից, ապա յիշատակելով, որ գրքի հիմնական
բաժինը վերաբերում է սելջուկների
Հայաստան կատարած արշաւանքին, ասաց՝ Արիստակէսի «Պատմութիւնը» այնպէս մանրամասնօրէն է
նկարագրում հայ ժողովրդի ողբերգութիւնը, որ ակամայ 1894-96 թթ.
ջարդերն է յիշեցնում: Բանախօսը

տարած արշաւանքների ու Բագրատունեաց թագաւորութեան անկման դարաշրջան, երբ քաղաքամայր Անին յանձնւում է Բիւզանդիոնին: Նա ակնարկեց Մանազկերտի ճակատամարտը, որը գէօպոլիտիկական առումով առաջաձգեց բիւզանդական կայսրութեան կործանումը, դիւրացրեց
թուրք տարրի մուտքը տարածաշրջան ու նրա առաջխաղացքը
դէպի Միջերկրական, Պարսկաստանը արեւելքից ու արեւմուտքից
սահմանակից դարձրեց թուրքական
տարածքներին: Այնուհետեւ սելջուկների այրւած հողերի քաղաքականութիւնը անգամներ կիրառւեց Հայաստանում: Հարեւան ժողովուրդների պատմագրութիւնը

նիները, ապա բիւզանդական կայսրութիւնը ամբողջապէս անցան Սելջուկեան տիրապետութեան կամ
ազդեցութեան ներքոյ, տարածաշըրջանի ազգային դիմագիծը խախտւեց, իրանական տարրը նահանջեց՝ իր տեղը զիջելով թուրքթաթարականին: Այդ ճակատագըրական դարը ականատեսի վկայութեամբ արտացոլւել է Արիստակէսի «Պատմութեան» էջերում:
Դիւցազնական ոգով շարադրւած
գործ է Արիստակէսի «Պատմութիւնը», որ կարծում եմ գրականագիտական շրջանակներին
եւս կը հետաքրքրի,- եզրակացրեց
թարգմանիչը:
Է. Յ.

Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ
Տ. Սեպուհ արք. Սարգսեանի յետվիրահատական շրջանի առողջական վիճակի, նաեւ հեռակայ կարգով համայնքային հարցերին վերահասութիւն տալու նրա աշխատանքների կապակցութեամբ, Սրբազան Հօր հետ իր բնակարանում
ունեցել ենք հարցազրոյց:
Սրբազան Հայրը անդրադառնալով իր առողջական վիճակին
նշել է. «Նախ, ես ողջունում եմ
«Ալիք»-ի այս նախաձեռնութիւնը՝ ինձ
հանդիպելու եւ նման հարցազրոյց
կազմակերպելու համար: Ես ողջունում եմ մեր հաւատացեալ ժողովրդին, երախտագիտական զգացումներով, որովհետեւ գիտեմ ու
նաեւ փոխանցել են, որ համայնքի
մեծ թւով հայորդիներ աղօթել են
առողջութեանս կապակցութեամբ եւ
իրենց բարեմաղթութիւնները յայտնել,
որը զօրավիգ էր հանդիսանում ինձ
հիւանդութեան ժամանակ, որի համար իրօք շնորհակալ եմ մեր
ժողովրդի զաւակներին: Ես բնական
եմ համարում հիւանդութիւնը, քանի
որ այն մարդկային է, բայց կարեւորութեամբ պիտի շեշտեմ, որ
վիրահատութեան առաջին պահից
մինչեւ այս րոպէին, այնքան ամէն
ինչ հեշտ ու հեզասահ է ընթացել
կապւած՝ իմ առողջական վիճակին,
որ ես համարում եմ պատասխան՝
մեր ժողովրդի զաւակների աղօթքին:
Վիրաբոյժ դոկտ. Մանդեգարը, որը
իրապէս ազնիւ մարդ էր, ինքը եւս
գոհ է ընթացքից եւ կարժէ շնորհակալութիւն յայտնել նաեւ նրան»:
Անդրադառնալով
համայնքային հարցերին, թեմակալ առաջնորդը նշել է. «Հակառակ իմ անհանգստութեան, ես երբեւէ
ինձ
համայնքից անջատ չեմ զգացել եւ
հետեւում էի հարցերին: Թ.Հ.Թ.
Թեմական խորհրդի ատենապետ
Նորայր Արամեանը պարբերաբար
հանդիպում է եւ կարծիքների փոխանակում ենք ունենում, անհրաժեշտութեան պարագային նաեւ որոշ
ուղղութիւններ էի առաջադրում, յատկապէս մեր կրթական կեանքի հետ
կապւած, որ, դժբախտաբար, թնջուկի
վերածւեց եւ դժբախտաբար արդիւնքը
եղաւ ոչ լայնախոհ, ոչ հեռատես, եւ
ոչ լայնամիտ վերաբերմունք: Ես
խորապէս համոզւած եմ, որ մեր
բոլորիս՝ առաջնորդ, Թ.Հ.Թ. Պատգամաւորական ժողով, Թեմական խորհուրդ, Կրթական խորհուրդ կամ
որեւէ ազգային–եկեղեցական պատասխանատուի հիմնական առաքելութիւնն է լայնախոհ լինել ու քննել
հարցերը, մտածման լայն հորիզոնով:
Ի վերջոյ, մենք մեր ժողովրդին հայրութիւն պիտի անենք եւ ոչ թէ
նեղութիւն պատճառել: Իհարկէ,

նման բաներ եւս մարդկային են: Ես
իմ այս վիճակի մէջ աղօթում էի եւ
աղօթում եմ, որ Աստւած մեր բոլոր
ղեկավարութեան միտքը լուսաւորէ
եւ մեզ հեռու պահէ եսակենտրոն
լինելու իրողութիւնից եւ մեր
ուշադրութիւնը կենտրոնացնենք մեր
ազգի ընդհանրական արժէքներին,
ընդհանրական սկզբունքներին եւ
ընդհանրական ճշմարտութիւններին:
Այս առիթով ես, բնականաբար,
ուրբաթ, դեկտեմբերի 6-ին եկեղեցում
իմ խօսքն եմ փոխանցելու սիրելի
ժողովրդին: Իմ կոչն է սիրելի
ժողովրդին, որ մենք մեր կեանքը
ապրենք գիտակից կերպով: Աստւած
մեզ մեծագոյն պարգեւն է շնորհել՝ իր
Աստւածաշունչ մատեանը, որը իր
յայտնութիւնն է, նաեւ մեզ ուղարկեց
իր միածին որդուն, որպէսզի նրանով
առաջնորդւենք, որպէս լոյսը այս
աշխարհի: Մեզ մնում է, որ մենք ամէն
վայրկեան Աստծուն փառք տանք, իր
այս մեծ բարիքի եւ պարգեւի համար:
Երկրորդ իմ կոչը հետեւեալն է՝
մենք իսկապէս գիտակցենք մեր մարդ
լինելու կոչումին եւ միշտ գոհութիւն եւ
փառք տանք Աստծուն, իր բարիքների
համար: Ես իմ վիրահատութիւնից
աւելի քան 60 օր անց, բնականաբար
զգում եմ, որ Աստծու մշտատեւ
հովանաւորութիւնը, իրօք, ինչպիսի
բարիք է եւ ինչպիսի օրհնութիւն է ինձ
եւ իմ նման միլիոնաւոր մարդկանց:
Այս գիտակցութեամբ է, որ ես ուրբաթ
օրը եկեղեցում գոհաբանական աղօթք
եմ կազմակերպել, որպէսզի բոլորս
միասին աղօթենք եւ գոհութիւն
յայտնենք Աստծուն, ճիշտ այնպէս, երբ
մեր տէրը՝ Քրիստոս ամէն անգամ
երբ հրաշք պիտի գործէր, երբ
ուղղութիւն պիտի տար, նախ կաղօթէր, գոհութիւն կը տար Աստծուն:
Գոհութիւն տալ Աստծուն նշանակում
է անդրադառնալ մեր արարած լինելու իրականութեանը եւ Աստծուն՝
արարիչ լինելու իրողութեանը: Այս
արարիչ եւ արարած կապւածութիւնը,
մեզ առաւել եւս զօրացնում է, ինչպէս
հայր եւ որդի մարդկային մեր կեանքի
մէջ, երբ միասին են աշխատում,
առաւել զօրեղ են լինում: Հետեւաբար,
այս զգացումով է, որ գոհաբանական
աղօթք ենք մատուցելու ուրբաթ օրը
եւ խնդրում եմ իմ սիրելի քոյրերին
ու եղբայրներին, որ իրենք եւս
մասնակից դառնան աղօթքին եւ
Աստծուն փառաբանենք իր ամէն
տեսակ շնորհքների եւ բարիքների
համար:
Թող Աստծու շնորհքը, սէրը եւ
իմաստութիւնը լինեն մեր կեանքի
ուղեցոյցը, այժմ եւ յաւիտեանս ժամանակաց, Ամէն»:
Հարցազրոյցը վարեց
Կ. ԴԱՒԹԵԱՆԸ

ՏԵՍԱԽՑԻԿ
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Աշխատասիրեց
ՔՐԻՍՏԻՆԷ ԳՈԼԲՈՒԴԱՂԵԱՆՑԸ

նիք է մնացել մինչեւ օրս։ Իսկ շատ
աղբիւրներում դա հէնց Չառլզ
Իբբէթսի անունով է գրանցւած:
11 բանւորներ ճաշում եւ զրուցում են այնպէս, որ կարծես նստած
չլինեն՝ Մանհաթանում 260 մետր
բարձրութեան վրայ գտնւող մի
երկաթէ բարակ ձողի վրայ, որը
նրանց պահպանում է այդ բարձրունքում: Իսկ նրանց հանգստեան
պահը լեցուն է իրական ազնւութեամբ: Նրանք կառուցում են՝ «Ռոքֆելլեր Սենթըր»4) (RC) շէնքը: Կառուցման գործում (Rockefeller Center)։
Նայւածքներ, որոնք յաւերժացել
են: Խօսքը հէնց դա է: Նայւածքներ՝
ջինջ, ազնիւ, անխուսափ... իսկ այժմ՝
դրանք կապ են ստեղծում բոլորի
հետ, կիսւում են եւ դառնում իւրաքանչիւր անհատի հարազատը:
Կարծես թէ մարդ չի զգում, որ
նրանք նկարի մէջ լինեն, քանի որ
իրականութեան մէջ, նրանք երբեք
էլ չե՛ն վերջացել, երբեք՝ չի էլ
անցել այդ վայրկեանը, որին գերել
է տեսախցիկը: Այդ վայրկեանը
կա՛յ, եւ ընդմիշտ կը մնայ: Իսկ այդ
վայրկեանից յետոյ եկել թափել
են միւս վայրկեանները, անցել են
րոպէները, ժամերը, տարիները... եւ
դարե՛ր... եկել է 21-րդ դարը, իսկ նա
ժառանգել է նախկինից սառեցրած
վայրկեաններ, եւ իրօ՛ք որ շատ
արժեն: Դրանք ապացոյցն են մարդկային յոյզերի, ձգտումների, տագնապների, ինքնասիրութեան եւ
ապացոյցն են՝ մարդու ապրելու
տենչի՛։
Այսպէս է թւում, թէ նկարում
ոչի՛նչ չի վերջանում՝ դե՛ռ ճաշում
են «Երկնաքերի գագաթին» եւ զրուցում են՝ միամի՜տ ու ջե՛րմ... դե՛ռ
«Փոքրիկ տղան» թեւերը բացել
է թիթեռնիկի պէս ու շունչն է
պահել՝ որ չփչանայ այդ ստեղծւած
ֆանտազիան, ամենափոքր շշուկով...: «Գաղթականի ընտանիքի»
հայրը, դե՛ռ չի յաջողել կարգի բերել
խանգարւած մեքենան, իսկ մայրն ու
փոքրիկները, եկել, ճանապարհին
կանգնել՝ դիտում ու սպասում են
մեքենայի կարգաւորման, որպէսզի
առա՛ջ ընթանան, առա՛ջ... Նրանք
որոնում են նորանոր սկիզբներ ...
Եւ մի՛նչեւ օրս, կոյր կինը լրագրեր
է վաճառում ու երեւի երբեք էլ
չիմանայ, որ համայն աշխարհը
չիմանալով իր անունը, էլի ճանաչելու է իրեն...
Ե՛ւ ...
Դեռ անցնելիս է «Նիւ Օրլանսի
տրոլէյբուսը»... իր մէջ կրելով՝ նորանոր կեանքերը որոնողների...
1- «Ճաշ՝ երկնաքերի գագաթին»
Լուսանկարիչ՝ Չառլզ Իբբէթս,1)
(1932 թ.)
Այս նկարի լուսանկարչի մասին
կասկածներ կան, քանի որ այդ
օրը ներկայ են եղել երեք լուսանկարիչներն՝ Չառլզ Իբբէթսը,
Թամըս Քիէլին2) եւ Վիլիամ Լէֆթւիչը3): Բայց, թէ երեքից ո՞վ է
լուսանկարել այս պատկերը, գաղտ-

2- «Ալաբամա, վարձու
բամբակագործի կինը»
Լուսանկարիչ՝ Վաքըր Իւանս5),
(1936 թ., տպագրւած՝ 1962)
3- Կոյր
Լուսանկարիչ՝ Փօլ Ստրանդ6)
(1916 թ.)
Ստրանդը գերադասում է մարդկանց լուսանկարել ինչպէս որ
կա՛ն: Նրա լուսանկարների սիւժետները դասաւորւած չեն ըստ իդէալական պայմանների, նրանք հէնց
ա՛յն են, որ կան, իրենց բոլոր յուսահատական դրոյթներով, ձեռքբերումներով ու կորուստներով: Նա
լուսանկարում է սիւժետների ինքնութիւնը, երբ նրանք զբաղւած են
իրենց առօրեայ աշխատանքով: Նրա
լուսանկարչական ինքնուրոյն ձեւի
արդիւնքը՝ լինում է այն, որ դրանք
ստացւում են անմիջական ու
անկեղծ, որովհետեւ ծայրայեղ կերպով խուսափում է մարդկանց ձեւականօրէն պատշաճեցւած դիմանըկարներից՝ շինծու կեցւածքներում։
Ստրանդի լուսանկարների նայւածքները այն միա՛կ անխուսափ
նայւածքներն են, որոնք տարբերւում են միւս նայւածքներից։
Ըստ Ստրանդի՝ կոյր կինը լուսանկարւել է այն կեցւածքում, երբ
լրագիր էր վաճառում:
4- Թիթեռնիկ տղայ, Նիւ Եօրք
Լուսանկարիչ՝ Ժերոմ
Լիէբլինգ8), (1949 թ.)
Ժերոմ Լիէբլինգին պատկանող
լուսանկարները, յուզականօրէն շեշտում են հեղինակի մարդասիրութիւնը՝ Նիւ Եօրքի քաոսային
փողոցներում։ Մանուկ տղան իր
բազուկները բացել՝ տարածել է
ինչպէս մի թիթեռնիկ, հետեւաբար
հէնց դա է այս զգայուն պորտրէի
անւանման պատճառը, քանի որ
նա ազնիւ պահւածքով կանգնել է՝
գլխարկ ու վերարկուով, հնամաշ
կօշիկներով, որի մաշւած ու
կոտրւած ու թելանցքները հայեացք
են ուղղել տեսախցիկին։
5- Գաղթականի ընտանիք,
Տեքսաս
Լուսանկարիչ՝ Դորոտի Լենգ9)
(1936 թ.)
Ամերիկայի տնտեսական տագնապի անկումային ժամանա-

կաշրջանը10) ցուցադրող` Դորոտի
Լենգի լուսանկարները տպաւորիչ
են: Սկզբում նա սովորական մի
լուսանկարիչ էր Սան Ֆրանցիսկոյում, իսկ յետոյ իր տեսախցիկի
աչքը կենտրոնացրեց անտուն-անապաստան մարդկանց վրայ՝ դիտողների ուշադրութիւնը գրաւելով
նրանց ծանր եւ դժւար իրավիճակով։
1935 թ.-ին Լենգը միացաւ
Գիւղատնտեսական անվտանգութեան վարչութեան11) եւ զբաղւեց
գեղջկական շրջանների ապրուստի
իրավիճակի մասին զեկուցել այդ
վարչութեան:

1
2

3

6- «Բամբակի գործարանի
աղջիկը»
Լուսանկարիչ՝ Լուիս Եայն12),
(1908 թ.)
Հասարակական իրաւունքների
պաշտպանման պիոներ գործիչլուսանկարիչ՝ Լուիս Եայնը, եղել է՝
«Երեխաների աշխատանքի ազգային յանձնաժողով»-ի (NCLC)7)
անդամ։ Իր աշխատանքի սկզբի
տասնամեակում նա պատկերներ
է «գերել» գործարաններում, որպէս
մանուկների օգտագործման ապացոյց: Այս լուսանկարում, նա սեւեռել է եղած հակասութեանը՝
աղջկայ եւ գործիք-մեքենայի միջեւ,
ակնարկելով պատանու անյարմար
գոյութեանը՝ գործարանում։

4

7- Տրոլէյբուս – Նիւ Օրլանս
Լուսանկարիչ՝ Ռաբըրտ
Ֆրանկ13) (1955 թ.)
Ֆրանկը ընդմիշտ գրաւել է այս
մի վայրկեանը իր տեսախցիկում
գերելով մի սովորական տրոլէյբուս,
որը պարզապէս տարբերւում էր
միւսներից, եւ ըստ առօրեայի օգտագործւում էր՝ Նիւ Օրլանսում:
Դրա մէջ եղած ուղեւորների աչքերում փայլատակում է փափագն
ու տագնապը, երբ ջանանում են
հնարաւորինս նո՛րը սկսել, երբ դեռ
Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմից շատ չէր անցել։
«The Americans»-ի առաջին հրատարակչութեան շապիկը
--------------------------------------1- «Lunch Atop a Skyscraper», by:
Charles C. Ebbets.
2-Thomas Kelley
3- William Leftwich
4- Rockefeller Center
5-«Alabama
Cotton
Tenant
Farmer’s Wife», by: Walker Evans.
6- « Blind»,by: Paul Strand, 1916.
7- National Child Labor Committee
8- «Butterfly Boy, New York», by:
Jerome Liebling, 1949.
9- «Migrant Family, Texas», by:
Dorothea Lange, (1936).
0- Depression Era
1 - Farm Security Administration
(FSA).
12- «Cotton Mill Girl», by: Lewis
Hine, 1938.
13- Trolley-New Orleans, by:
Robert Frank, 1955.

5

6

7
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Խոր վշտով համակւած
յայտնում ենք, որ մեր շատ
սիրելի եւ թանկագին

Խոր վշտով համակւած
յայտնում ենք, որ մեր շատ
սիրելի եւ թանկագին

ՆՈՒԲԱՐ
ՄԻԽԱՆԵԱՆԻ
(ՈՍԿԱՆԵԱՆ)

ԳԱԳԻԿ (ԳՈՒՐԳԷՆ)
ԱԶԻԶԵԱՆԻ

ցաւալի մահւան առաջին
տարելիցի առթիւ, ուրբաթ, դեկտեմբերի 6-ին, Ս. Վարդանանց եկեղեցում, ս. պատարագից յետոյ կը կատարւի՝
ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Ցաւակցութիւնները՝ եկեղեցում:
ՍԳԱԿԻՐՆԵՐ՝
Անահիտ Միխանեան՝ դուստրը:
Աշիկ եւ Գրիշ Քոլեանսներ՝ դուստրը եւ
փեսան՝ ընտանեօք:
Ջեմմա, Նինետ եւ Նարեկ Միխանեաններ՝
հարսը եւ թոռները՝ ընտանեօք:
Անիտա եւ Էդմոնդ Աբգարեաններ՝ թոռը եւ
թոռան ամուսինը՝ ընտանեօք:
Արթին եւ Արսինէ Յարութիւնեաններ՝ թոռը
եւ թոռան կինը:
Արա եւ Մարիա Քոլեանսներ՝ թոռը եւ
թոռան կինը՝ ընտանեօք:
Սիրան Դաւթեան՝ տալը՝ զաւակներով:
Վիկտորիա Ոսկանեան՝ եղբօր կինը՝ ընտանեօք:
Աբգարեան եւ Դեհբաշեան ընտանիքներ՝
խնամիները:
ՆՒԻՐԱՏՒՈՒԹԻՒՆ
Հանգուցեալի յիշատակին իր զաւակները
կատարել են հետեւեալ նւիրատւութիւնները.
1-Ս. Վարդանանց եկեղեցուն՝ 10.000.000 ռ.
2- «Հայ կին» միութեան կից «Անի»
միութեան՝ 5.000.000 ռ.
3- Հ. Մ. «Սարդարապատ» միութեան՝
5.000.000 ռ.
Գումարը՝ յանձնւել է:

ցաւալի մահւան առաջին
տարելիցի առթիւ, ուրբաթ,
դեկտեմբերի 6-ին, Ս. Աստւածածին եկեղեցում, ս. պատարագից յետոյ կը կատարւի՝
ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Ցաւակցութիւնները՝ եկեղեցում եւ Ս.
Աստւածածին եկեղեցուն կից գտնւող Թ. Հ. Կ.
Եկեղեցասէր միութեան սրահում:
ՍԳԱԿԻՐՆԵՐ՝
Վահագն եւ Վիլմա Ազիզեաններ՝ որդին եւ
հարսը:
Վազրիկ, Ռուբինա, Նայիրի եւ Ալին
Ազիզեաններ՝ որդին, հարսը եւ թոռները:
Գոհարիկ Բաղումեան՝ քոյրը՝ ընտանեօք:
Յասմիկ Մատթէոսեան՝ քոյրը՝ ընտանեօք:
Քնարիկ Կարապետեան՝ քոյրը՝ ընտանեօք:
Ամալիկ Աբրահամեան՝ քոյրը՝ ընտանեօք:
Հերոս եւ Շուշիկ Ազիզեաններ՝ հօրեղբօր
որդին եւ իր կինը՝ ընտանեօք:
Լուսիկ Օրդուբէգեան, Ռազմիկ Կարապետեան, Արփա Խաչատրեան՝խնամիները:
Զեփիւռ եւ Րաֆֆի Անտոնեաններ՝ խնամիները՝ ընտանեօք:
Խոր վշտով համակւած
յայտնում ենք, որ մեր շատ
սիրելի եւ թանկագին

ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ
ՄՆԱՑԱԿԱՆԵԱՆԻ
ցաւալի մահւան առաջին
տարելիցի առթիւ, ուրբաթ,
դեկտեմբերի 6-ին, Ս. Սարգիս եկեղեցում, ս. պատարագից յետոյ կը կատարւի՝
ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Ցաւակցութիւնները՝ եկեղեցում:
ՍԳԱԿԻՐՆԵՐ՝
Կարինէ, Սեպուհ, Արբի եւ Ադենա Ղազարեանցներ՝ դուստրը, փեսան եւ թոռները:

Մասնագէտը ներկայացրել է՝
որոնք են աղի չարաշահման
մասին յուշող հիմնական
ախտանշանները
Օրական քանի՞ բաժակ սուրճը
կարող է վնասակար լինել
առողջութեան համար

Օրական 6 բաժակից աւելի սուրճի
օգտագործումը կարող է վնասակար լինել
առողջութեան համար, պարզել են Հարաւային Աւստրալիայի համալսարանի գիտնականները։
Հետազօտութեան ընթացքում, որի արդիւնքները հրապարակւել են «The American
Journal of Clinical Nutrition» ամսագրում,
գիտնականներն ուսումնասիրել են 37-73
տարեկան 350 հազար մարդու եւ եկել այն
եզրակացութեան, որ ամէն օր 6 եւ աւելի
բաժակ սուրճ օգտագործելը բարձրացնում է
սիրտ-անօթային հիւանդութիւնների առաջացման վտանգը 22 տոկոսով, աւելին՝ մարդը
դառնում է նեարդային, բեռնւածութիւնը
սրտի վրայ աւելանում է եւ բարձրանում

է ուղեղի կամ սրտի կաթւածի հաւանականութիւնը։ Միեւնոյն ժամանակ,
սուրճի չափաւոր օգտագործումը օրգանիզմի
վրայ դրական ազդեցութիւն է ունենում։
Իր հերթին, սրտաբան Հերիբերթ Բրիւքը
Գերմանիայից հաւաստիացնում է, որ
հակառակ տարածւած կարծիքի, սուրճը
սրտի առողջութեան համար սպառնալիք չի
պարունակում եւ չի բարձրացնում ճնշումը,
եթէ այն կանոնաւորապէս է օգտագործւում։
Բացի այդ, կոֆէինը կարող է իջեցնել օնկոլոգիական հիւանդութիւնների, դեմենցիայի
եւ դիաբետի առաջացման ռիսկը։ Իհարկէ,
նրա ասութեամբ՝ օրական կարելի է խմել
մինչեւ 4 բաժակ սուրճ։

Աղը իւրաքանչիւր ուտեստի գլխաւոր
համեմունքն է, սակայն այս տարածւած
մթերքը կարող է շատ վտանգաւոր լինել
օրգանիզմի համար: Մասնագէտները յաճախ
են անդրադառնում աղի վնասակարութեանը՝
յորդորելով սահմանափակել դրա գործածութիւնը, սակայն ոչ բոլորն են հետեւում
այս խորհուրդներին: Ամերիկացի սննդաբան
եւ ֆիթնես-մարզիչ՝ Մենդի Էնրիգը նշել է
4 ախտանշան, որոնք յուշում են աղի չարաշահման մասին:
Սովորաբար մասնագէտները խորհուրդ
են տալիս նւազեցնել աղի գործածութիւնը եւ
օրական կիրառել առաւելագոյնը 2300 մգ աղ,
սակայն շատերը զգալիօրէն գերազանցում
են այս քանակութիւնը, ինչի հետեւանքով՝
բախւում են մի շարք տհաճ ախտանշանների:
Նատրիումն օգնում է օրգանիզմին կարգաւորել հեղուկի մակարդակը: Ծարաւի
զգացումի դէպքում օրգանիզմը գլխուղեղին
ազդանշան է ուղարկում՝ հաղորդելով ջրի
պակասի մասին, սակայն այս դէպքում յաճախ
առաջանում է որեւէ աղի մթերք ուտելու
ցանկութիւն, ուստի շատ դէպքերում ծարաւի
զգացումը յուշում է աղի չարաշահման մասին:
Եթէ արեան մէջ մեծ քանակութեամբ աղ
է լինում, ջուրը դուրս է գալիս բջիջներից,
ինչը յանգեցնում է այտուցների առաջացման:
Նատրիումի բարձր մակարդակը յանգեցնում
է փորափքանքի, ինչպէս նաեւ ոտքերի ու
ձեռքերի մատների այտուցւածութեան, ուստի
նման ախտանշանների դէպքում հարկաւոր է
վերանայել սննդակարգն ու սահմանափակել
աղի գործածութիւնը:

Առանց որեւէ պատճառի անհանգստացնող
գլխացաւը նոյնպէս կարող է լինել չափազանց
աղի մթերքի գործածութեան հետեւանքով, քանի
որ մեծ քանակութեամբ աղի գործածութիւնը
նպաստում է արիւնատար անօթների լայնացմանը: Բացի այդ, աղը բացասաբար է
անդրադառնում նաեւ համային զգայարանների
վրայ, ուստի համի զգացողութեան փոփոխութիւնները նոյնպէս կարող են յուշել աղի
չարաշահման մասին:
Օրւայ ընթացքում օգտագործւող աղի
քանակութեան նւազեցման համար հարկաւոր
է խուսափել այնպիսի ուտեստներից, ինչպիսին
են պատրաստի հաւի մսով ուտեստները,
պիցցան, պահածոյացւած ապուրները, համբուրգերները եւ այլն: Փոխարէնը խորհուրդ
է տրւում ինքնուրոյն պատրաստել մթերքը՝
կիրառելով աւելի օգտակար բաղադրիչներ:
Այս դէպքում կարելի է աղի քանակութիւնը
զգալիօրէն նւազեցնել եւ փոխարէնն օգտագործել բուրաւէտ բոյսեր, քացախ, կիտրոնի
հիւթ ու համեմունքներ:
actualnews.org
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Ստի ու...
(Շար. 3-րդ էջից)

Կալիֆորնիայում արջը փորձել է
մեքենայ «գողանալ»
«panorama.am»-ԱՄՆ Կալիֆորնիա նահանգում
արջը փորձել է մեքենայ գողանալ։ Այդ մասին
տեսանիւթ է հրապարակել «HuffPost»-ը։
Տեսանիւթում երեւում է՝ ինչպէս է կենդանին
մօտենում մեքենային եւ բացում դուռը, ապա
մտնում է մեքենան եւ փակում դուռը։
Աղբիւրի հաղորդմամբ, դէպքը տեղի է ունեցել
ամերիկեան մի ընտանիքի տան բակում։ Տան
անդամներից մէկը, տեսնելով կատարւածը, դուրս
է եկել եւ բացել մեքենայի դուռը, որպէսզի արջը
դուրս գայ։

«Սաուդական...
(Շար. 1-ին էջից)

ԻՌՆԱ-ի համաձայն, հանր. նախագահը
երէկ դեկտ. 3-ին, հանդիպում ունենալով Օմանի
արտգործնախարար Իւսէֆ Բէն Ալաւիի հետ
ընդգծել է, որ Իրանի եւ Օմանի պետական
պաշտօնատարների ջանքերի արդիւնքում երկու
երկրները սերտ յարաբերութիւններ ունեն. «Բարեբախտաբար այսօր տնտեսական փոխադարձ
յարաբերութիւնները ակտիւութիւն են դրսեւորում եւ յուսանք, որ երկու երկրների համագործակցութիւնների համատեղ 18-րդ յանձնաժողովի կայացումով լաւ քայլեր կիրառւեն
երկու երկրների համագործակցութիւնները զարգացնելու ուղղութեամբ»: Նախագահը կարեւորել է երկու երկրների տնտեսական, գիտական, մշակութային, զբօսաշրջութեան եւ նաւարկութեան յարաբերութիւնների ընդլայնումը
եւ կարեւորել երկու երկրների տնտեսվարողների

2019 թ. պետական բիւջէով նախատեսւած
կառավարութեան պահուստային ֆոնդի հաշւին
Ազգային ժողովին՝ գործուղումների համար
յատկացւել է 892 միլիոն 628 հազար դրամ, որից՝
առաջին կիսամեակում՝ 434 միլիոն 606 հազար
դրամ, ինն ամսում՝ 695 միլիոն 809 հազար դրամ:
Երեւանի քաղաքապետարանում էլ են
փող սիրում. եռամսեակը մէկ՝ իրենց աշխատավարձերի կրկնակիից աւելի չափով
պարգեւավճար են ստանում. պարգեւավճարները 700 միլիոնից հասել են 1մլրդ. 900 հազար
դրամ:
Իսկ անտէրութիւնից ու անխնամութիւնից
օրէցօր խամրող քաղաքում կրճատւում են
կանաչապատման ծախսերը…
Կոռուպցիան յաղթահարած, ժողովրդավարութեան բաստիոն նոր Հայաստանում /այո,
այսպիսի յայտարարութիւն էլ է եղել/ սկանդալներն յաջորդում են միմեանց, իսկ քաղաքապետն իր կամազային, արդէն չկոծկւող գործարքն արդարացնում է քաղաքի գործերը
«առաջ բրդելու» վճռականութեամբ:
Ես Հայկ Մարութեանին չեմ մեղադրում.
Սիթքոմից քաղաքապետի աթոռին փոխադրւած
Հայկն՝ իր շատ թիմակիցների պէս, հաւանաբար
չի հասցրել սկզբունք ճշտել, որ «առաջ

Ճապոնիան...
(Շար. 1-ին էջից)

ակտիւ համագործակցութիւնը: Նախագահ
Ռոհանին կարեւորութեամբ է անդրադարձել
Եմէնի ճգնաժամի
խաղաղ կարգաւորման
անհրաժեշտութեանը: Նա հաւաստելով, որ
անցեալը պիտի թիկունքում թողնել եւ նայել
ապագային նշել է, որ անհրաժեշտ է տարածաշրջանի դժւարութիւնները կարգաւորել
համագործակցաբար: Դոկտ. Ռոհանին յաւելել
է. «Սիրիայում, Իրաքում եւ Լիբանանում
Սաուդական Արաբիայի քաղաքականութիւնները որեւէ ձեռքբերում չեն ունեցել նրանց համար
եւ յուսանք այդ երկրի պատասխանատուները
փոխեն իրենց քաղաքական ընթացքը»:
Հանդիպման ընթացքում, Օմանի արտգործնախարարը կարեւորել է Իրանի հետ յարաբերութիւնների եւ համագործակցութեան ընդլայնումը: Նա նաեւ գնահատել է Իրանի կողմից ներկայացւած Հորմոզի խաղաղութեան
նախագիծը եւ կարեւորել Եմէնի ճգնաժամի
խաղաղ կարգաւորումը:

Նա անդրադառնալով ՄԱԿ-ում, Իրանի հանր.
նախագահի կողմից առաջադրւած «Հորմոզի
խաղաղութեան» նախագծին, ընդգծել է. «Իրանը
Պարսից ծոցում եւ Հորմոզ նեղուցում անվտանգութեան եւ կայունութեան պահպանման նպատակով, բոլոր այն երկրներին, որոնք ուղղակիօրէն ազդեցութիւն են կրում Պարսից ծոցի եւ
Հորմոզ նեղուցի իրադարձութիւններից, հրաւիրում է միանալ այդ նախագծին»:
Սէյէդ Աբբաս Արաղչին, երէկ նաեւ հանդիպել է Ճապոնիայի արտգործնախարարի հետ,
եւ յայտարարել, որ. «Մեր նպատակը Իրանի
միջուկային գործարքի համաձայնագրից հեռանալը չէ, այլ մէկամեայ սպասումից յետոյ,
երբ նկատեցինք, որ եւրոպական երկրները
չեն իրականացնում իրենց պարտաւորութիւնները, որոշում ընդունեցինք պակսեցնել
պարտաւորութիւնները, սակայն պատժամիջոցները չեղարկւելու դէպքում եւ այն պարագային, որ Իրանը օգտւի համաձայնագրի հնարաւորութիւններից, կը վերադառնանք համաձայնագրի մեր պարտաւորութիւններին»:

բրդելու» միակ չափանիշը ՀՀ օրէնքներն են,
Սահմանադրութիւնն ու քաղաքական պատասխանատւութեան ու բարոյականութեան
գուցէեւ չգրւած օրէնքները:
Ու այս ֆոնին թւում է, թէ մարզպետի
վարորդի կամ եղբօր կողմից անհնազանդ
վարսաւիրին ահաբեկելը, մէկ այլ մարզպետի
կամ իր թիմի կողմից գնդապետին ծեծելը,
Մետրոյի Հանրապետութիւն կայարանում գալարւող ոռնոցն իբրեւ մշակոյթ ներկայացնելը,
բիւջէով նախատեսւած տասնեակ սոցիալական
ծրագրեր թղթին թողնելը, առանց մրցոյթի պետական տասնեակ գնումներ իրականացնելը,
հայագիտական առարկաները ԲՈՒՀ-երից
դուրս մղելը, կեղծ հերոսներին հովանաւորելը
եւ էլի ու էլի բաներ, միլիոններ մանրուք են:
Մանրո՞ւք…աւաղ, սրանք միայն առաջին
հայեացքից են մանրուք. միացրէք այս խճանկարն
ու կը տեսնէք, թէ ինչպէս է ստի, տեսլականազերծ
խարխափի եւ անարդիւնաւէտ կառավարման
մէջ հիւծւում Երկիրը, ապաոգեղէնանում Հայաստանը…
Ի դէպ, կեղծ օրակարգերով հանրութեան
ուշադրութիւնը շեղելու ռեսուրսներն էլ են մի օր
սպառւում։
2019-ի աշնան վերջին օրը
ԼԻԼԻԹ ԳԱԼՍՏԵԱՆ
ՀՅԴ Հայաստանի ԳՄ անդամ

Իրանի արտգործնախարարի քաղաքական
հարցերով տեղակալը Ճապոնիայի արտգործնախարարին է փոխանցել, Իրանի արտգործնախարարի ողջոյնները եւ ընդգծել. «Մերձաւոր Արեւելքը զգայուն պայմաններում է
եւ լարւածութիւնները չէզոքացնելու համար
համագործակցութիւնը անհրաժեշտ է առաւել
քան երբեւէ»:
Հանդիպմանը, Ճապոնիայի արտգործնախարարը եւս մտահոգութիւն յայտնելով Մերձաւոր Արեւելքի կարգավիճակի մասին կարեւորել է դիւանագիտական ջանքերը լարւածութիւնները պակսեցնելու համար: Նա նաեւ
Ճապոնիայի հովանաւորութիւնն է յայտնել
Միջուկային գործարքի համաձայնագրի նկատմամբ եւ ցանկացել կողմերի ինքնազսպւածութիւնը՝ լարւածութիւնները կանխելու համար:
Վիեննայում, դեկտեմբերի 6-ին, միջուկային
գործարքի համաձայնագրի համատեղ յանձնաժողովի փոխարտգործնախարարների մակարդակում կայանալիք նիստի սեմին, Արաղչին
ճապոնիա եւ Չինաստան էր մեկնել այդ
երկրների պաշտօնատարների հետ բանակցելու
նպատակով:
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ՄԱՀԱԶԴ
Խոր վշտով համակւած յայտնում ենք մեր
շատ սիրելի եւ թանկագին

ՍԵԴԱ
ԱՂԱԲԱԲԱՅԵԱՆԻ

(ԲԱԲԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ)
ցաւալի մահը, որը տեղի ունեցաւ երեքշաբթի,
դեկտեմբերի 3-ին:
Թաղումը կը կատարւի հինգշաբթի,
դեկտեմբերի 5-ին, կ. յ. ժամը 1-ին Նոր Բուրաստան գերեզմանատանը:
Յուղարկաւորներից խնդրում ենք նոյն
օրը` կէսօրւայ ժամը 12-ին ներկայ գտնւել
հանգուցեալի դստեր բնակարանում՝ գերեզմանատուն մեկնելու համար:
ՀԱՍՑԷ՝
Հարաւային Մաջիդիէ (Օսթադ Հասան
Բաննա) պող., Մոհամմադ Ռեզա Սիսի
փողոց, 2-րդ փակուղի, համար 5:
Ցաւակցութիւնները գերեզմանատանը
եւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցուն կից
գտնւող «Եարիջանեան» սրահում:
ՍԳԱԿԻՐՆԵՐ՝
Ժորժիկ Տէր-Ղուկասեան՝ փեսան՝ ընտանեօք:
Լիդա եւ Արտուշ Ղարիբեաններ՝ դուստրը եւ փեսան՝ ընտանեօք:
Աստղիկ եւ Սուրէն Աբդալեաններ՝
դուստրը եւ փեսան՝ ընտանեօք:
Վարդան եւ Ալիս Աղաբաբայեաններ՝
որդին եւ իր կինը՝ ընտանեօք:
Սեպուհ եւ Քարոլին Աղաբաբայեաններ՝ որդին եւ իր կինը՝ ընտանեօք:
Գեւիկ եւ Արմինէ Բաբա Ահարոնեաններ՝ եղբայրը եւ իր կինը՝ ընտանեօք:
Հենրիկ եւ Շաքէ Բաբա Ահարոնեաններ՝ եղբօր որդին եւ իր կինը՝ընտանեօք:
Սիրան Կարապետեան՝ հարսը:

ՀՀ...

(Շար. 1-ին էջից)

գործընթացում Հայաստանի եւ Արցախի
համագործակցութեանն առնչւող հարցերի՝
այդ համատեքստում կարեւորելով նմանօրինակ պարբերական հանդիպումների
անցկացումն ինչպէս իրականացւած համատեղ աշխատանքն ամփոփելու, այնպէս
էլ՝ հետագայ անելիքները նախանշելու առումով:
Հանդիպման ընթացքում կարծիքներ են
փոխանակւել ԼՂ կարգաւորման գործըն-

թացում առկայ զարգացումների շուրջ:
Վարչապետն առանձնայատուկ կարեւորել է Արցախի ժողովրդի կողմից ընտրւած
իշխանութիւնների ներգրաւումը խաղաղ
կարգաւորման գործընթացում՝ որպէս վերջնիս արդիւնաւէտութեան բարձրացման գործուն միջոց:
Անդրադարձ է կատարւել նաեւ այսօր՝
դեկտ. 4-ին Բրատիսլաւայում կայանալիք
ԵԱՀԿ 26-րդ նախարարական խորհրդաժողովի շրջանակում նախատեսւող միջոցառումներին եւ հանդիպումներին:

