ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ,
25 ՅՈՒՆՒԱՐԻ
2021
دوشنبه
1399  بهمن6

Ազգային, հասարակական, քաղաքական

Իրանը երկարաձգել է
Մեծ Բրիտանիայի հետ

աւիահաղորդակցութեան

արգելքը կորոնավիրուսի
նոր տեսակի տարածման
պատճառով

«news.am» - Իրանի Քաղաքացիական աւիացիայի ղեկավար Թուրաջ Դեհղանի Զանգանէն յայտարարել է, որ դէպի Լոնդոն ուղեւորութիւնների սահմանափակման
ժամկէտը երկարաձգւել է մինչեւ
փետրւարի 18-ը Մեծ Բրիտանիայում նոր տեսակի բռնկման կապակցութեամբ, հաղորդում է «Mehr»-ը:
Նա նաեւ յայտարարել է, որ
Իմամ Խոմէյնիի անւան միջազգային
օդանաւակայանում չեն ընդունել
ուղեւորներին, իսկ Իրանի «Իրանական աւիաուղիներ» աւիափոխադըրողը չի իրականացնի չւերթներ
դէպի Լոնդոն:
Իրանը դադարեցրել էր չւերթները դէպի Մեծ Բրիտանիա դեկտեմբերին Անգլիայում COVID19-ի նոր տեսակի տարածման
(Շար. 8-րդ էջում)

Արամ Ա կաթողիկոսը
շնորհաւորել է ԱՄՆ
նորընտիր նախագահ
Ջօ Բայդէնին

«news.am» - Ն.Ս. Օ.Տ.Տ. Արամ Ա
կաթողիկոսը շնորհաւորել է Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների
նորընտիր նախագահ Ջօ Բայդէնին: Այս մասին յայտնում են կաթողիկոսի «ֆէյսբուք»-եան էջում:
«Շաբաթ առաւօտ, 23 յունւարի
2021-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա Վեհափառ Հայրապետը շնորհաւորեց
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու նախագահ Ջօ Բայդէնի ընտրութիւնը: Նորընտիր նախագահին
ուղղած իր նամակին մէջ Նորին
Սրբութիւնը յայտնեց, որ մեր ժողովուրդը ու յատկապէս Միացեալ
Նահանգներու մէջ հաստատւած հայերը պատրաստ են գործակցելու իր
եւ իր ղեկավարած վարչակազմին
հետ՝ ի խնդիր մարդկային իրաւունքներու ու արժէքներու պաշտպանութեան, Միացեալ Նահանգներու ու Հայաստանի կապերու ամրացման, ինչպէս նաեւ խաղաղութեան հաստատման աշխարհի
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Ռոհանի.

Հանր. նախագահը, կառավարութեան տնտեսական համադրութիւնների շտաբի նիստում, երկրի
տնտեսական վիճակի մասին
Նաւթի, Էկոնոմիկայի եւ Ֆինանսների, Արդիւնաբերութեան,
Հանքերի եւ Առեւտրի նախարարութիւնների զեկոյցներից յետոյ,
անդրադարձաւ կառավարութեան
արդիւնաւէտ միջոցառումներին եւ
վերջին ամիսների դրական արդիւնքներին ու ձեռքբերումներին:
Հանր. նախագահական տեղեկատւական կայքէջի համաձայն՝
նախագահ Հասան Ռոհանին ընդգըծել է. «Ներկայ պայմաններում
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Ա. Թեւանեան.

«Ներկայ պայմաններում երկրին
անհրաժեշտ է հանդարտութիւն
եւ կայունութիւն գործարար եւ
տնտեսական միջավայրում»
երկրին անհրաժեշտ է հանդարտութիւն եւ կայունութիւն գործարար եւ տնտեսական միջավայրում, յատկապէս կապիտալի շուկայում եւ չի կարելի չհաշւարկւած,
անտրամաբանական, hապճեպ եւ
գիտական երաշխիք չունեցող յայտարարութիւններով եւ լոկ քաղաքական կարճաժամկէտ նպատակներով, հարւածել ժողովրդի եւ տնտեսվարողների վստահութեանն ու
խաղաղութեանը»:
Նախագահի հաւաստմամբ, բոլորը պէտք է փորձեն արդիւնաւէտ
օգտագործել դիմադրութեան եւ
պարտադրւած տնտեսական պա-

տերազմի դէմ առճակատման արգասիքը՝ երկրի տնտեսութիւնը խթանելու եւ պատժամիջոցների վնասը
փոխարինելու համար: Նա նշել
է, որ Թրամփի տնտեսական պատերազմը ձախողւելով, փոխւել է
Իրանի առեւտրական կողմերի
հայեացքը եւ երկրի տնտեսական
յարաբերութիւնները նոր փուլ են
մտնում:

«Շուշին ոչ թէ ընկել է,
այլ Շուշին յանձնել են՝
Նիկոլ Փաշինեանի ուղիղ
հրահանգով»

(Տես 8-րդ էջում)

Աւտոերթ Երեւանում՝
Նիկոլ Փաշինեանի
հրաժարականի պահանջով
(Տես 8-րդ էջում)

«Նիկոլին հեռացնելով՝
հայ ժողովուրդը կարող է
ինքն իրեն փրկել
պետականութեան
կորստից. առայժմ
կարող է, յետոյ՝ ոչ,
յետոյ Հայաստանում
զարգացումները տեղի
կունենան թուրքական
կամ ռուսական
սցենարով»

«tert.am» - «Պոլիտէկոնոմիա» հետազօտական ինստիտուտի ղեկավար Անդրանիկ Թեւանեանը «Կայսրութիւնների փլատակների տակ
չմնալու անհրաժեշտութիւնը» վերտառութեամբ գրառում է արել
«ֆէյսբուք»-եան իր էջում, որում
ասւում է.
«Հայ ժողովուրդը կայսրութիւնների փլատակների տակ մնալու
սկզբունքը փոխել էր 20-րդ դարի
90-ականներին՝ յաղթանակ տանելով Արցախեան պատերազմում։
Մինչեւ այդ եղել էր Օսմանեան
կայսրութեան փլուզումն ու 1915-ի
Ցեղասպանութիւնը, ինչպէս նաեւ
ցարական Ռուսաստանի փլուզումն ու Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան վերացումը։
Ռուսաստանում այս օրերին
տեղի ունեցող քաղաքական զարգացումների «իքս» սցենարի դէպքում
Հայաստանում կարող են լինել
ողբերգական իրադարձութիւններ։
Պուտինեան Ռուսաստանի դէմ մեծ
խաղում Նիկոլի գլխաւորած Հայաստանը կարող է դառնալ մանրադըրամ՝ խժռւելով Թուրքիայի կողմից։ Նիկոլն, ի դէպ, կողմ է դրան։
Հիմա այն եզակի դէպքերից է,
երբ մենք կարող ենք ազդել մեծ
համակարգում սպասւող գործընթացների վրայ՝ ինքներս մեզ օգուտ
տալով։
Սկզբի համար անքննարկելի ու
անհրաժեշտ պայման է Նիկոլ Փաշինեանին հեռացնելը։ Դրանից յետոյ
պէտք է նրա հրէշաւոր գործունէութեան հետեւանքներն ամբողջութեամբ բացայայտել ու «մեսիջ» յղել
ամբողջ աշխարհին, մասնաւորապէս՝ ռուսներին։
Հայ ժողովուրդը Նիկոլին հեռացնելով կարող է ինքն իրեն փրկել
պետականութեան կորստից ու
ոչնչացումից։ Առայժմ կարող է։
Մինչեւ մարտ-ապրիլ կարող է։ Յետոյ՝ չէ։ Յետոյ Հայաստանում զարգացումները տեղի կունենան թուրքական կամ ռուսական սցենարով։

(Շար. 8-րդ էջում)

Քննարկում առաջիկայ
ծրագրերի շուրջ
«aparaj.am» - ՀՅԴ ԱԵՄ-ի (Արցախի
Երիտմիութիւն) ընկերները յունւարի
22-ին հանդիպել են ՀՅԴ Բիւրոյի
Երիտասարդական գրասենեակի պատասխանատու Արշակ Մեսրոպեանի
հետ:
Հանդիպմանը ներկայ էր ՀՅԴ
Արցախի ԿԿ անդամ Սերգէյ Շահվերդեանը: Քննարկւել է յետպատե-

89-ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 18 (23757), հատավաճառ՝ 20000 ռիալ

րազմական իրավիճակում համատեղ
ջանքերով տարբեր բնոյթի ծրագրերի
իրականացման հարցեր:
Ընկերները խօսել են նոր պայմաններում Արցախի երիտասարդութեան
մարտահրաւէրների, խնդիրների մասին, քննարկել առաջիկայում իրականացւելիք ծրագրերի ուղղութիւնները:
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ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 18 (23757)

Արամ Գաբրէլեանով.

«Փաշինեանը որպէս քաղաքական
գործիչ եւ որպէս մարդ կորած է»
շօրէն աջակցում են նրան: Եթէ Նիկոլի մասին կարդացել է մարդ, ով
ընդհանրապէս ոչինչ չգիտի պատերազմի եւ թուրքերի ու հայերի
յաւերժական կոնֆլիկտի մասին,
ապա նա կորոշի, որ Փաշինեան ազգանւամբ քաղաքական գործիչը յարգանքի արժանի մարդ է Ադրբեջանում:

«news.am» - Նիկոլ Փաշինեանը որպէս քաղաքական գործիչ եւ որպէս
մարդ կորած է: Ռեժիմի ջղաձգութիւնները նրան չեն վերակենդանացնի: Այս մասին Թելեգրամի իր
ալիքում գրել է «Իզւեստիա» թերթի
Տնօրէնների խորհրդի նախագահ,
ռուսաստանցի լրագրող Արամ Գաբրէլեանովը:
«Երէկ ողջ գիշեր սոցցանցի մոնիտորինգ եմ անցկացրել: Զարմանալի
եզրակացութիւններ արեցի: Առաջին՝
իրավիճակը եզակի է: Ադրբեջանից
օգտատէրերի ճնշող մեծամասնութիւնը, եթէ ոչ գովում, ապա զգու-

Երկրորդ՝ հայ օգտատէրերի շրջանում իրավիճակը հետեւեալն է. Ռուսաստանից հայերը՝ 90 եւ նոյնիսկ
աւելի տոկոս, պահանջում են Փաշինեանի հեռացում: Ռուսաստանում
Փաշինեանի գրեթէ բոլոր հակառակորդներն աջակցում են Պուտինին
եւ թշնամաբար են տրամադրւած Նաւալնու նկատմամբ:
Ռուսաստանցի հայերը, ովքեր
աջակցում են Փաշինեանին, վատ
են վերաբերւում ռուսներին եւ Պուտինին:
Երրորդ՝ համացանցի հայկական
տիրոյթում 70 տոկոսը կտրականապէս դէմ է Փաշինեանին: Քննա-

դատութիւնն ուղեկցւում է վիրաւորանքներով: 20 տոկոսը պարզապէս ցանկանում է, որ Փաշինեանը
հեռանայ առանց արեան եւ սկանդալի, իր եւ իր ընտանիքի համար
երաշխիքներով: Մնացած 10 տոկոսը
Փաշինեանին քիչ է մնում դասի սրբերի
շարքին: Հայաստանում Փաշինեանին
բուռն աջակցում են նրանք, ովքեր
վատ վերաբերմունք ունեն հայկական
եկեղեցու եւ Ռուսաստանի հանդէպ:
Մի քանի եզրակացութիւն. նախ,
Փաշինեանը որպէս քաղաքական
գործիչ եւ որպէս մարդ կորած է ինչպէս հայաստանցիների, այնպէս էլ
ռուսաստանցի հայերի համար:
Երկրորդ հերթին, ե՛ւ Հայաստանում, ե՛ւ Ռուսաստանում հայերի
մեծ մասը պատրաստ է ընդունել
Ռոբերտ Քոչարեանին, եթէ նա
աղէտից Հայաստանի դուրսբերման
փուլային յստակ ծրագիր ունենայ:
Երրորդ հերթին, ադրբեջանական
հանրութիւնը պարզապէս ատում է
Քոչարեանին, ինչը բացատրելի է»,գրել է Գաբրէլեանովը:

Գեղամ Նազարեան.

«Գէորգ Բաղդասարեան, ո՞նց ես
Քոչարեանի, Սէյրան Օհանեանի
աչքերի մէջ նայում եւ անհեթեթ
մեղադրանք հնչեցնում»

«news.am» - Պատերազմից յետոյ
մտածում էի՝ Դատախազութիւնն
ու ՀՔԾ-ն գոնէ այնքան բարոյականութիւն կունենան, ասեն՝ Քոչարեանի եւ միւսների դատական գործը
կը կարճեն: «168.am»-ի «Պրեսսինգ»
հաղորդման ժամանակ «Այլընտրանքային նախագծեր» խմբի անդամ, քաղաքագէտ Գեղամ Նազարեանը ասել է.
«Պատերազմից յետոյ մտածում
էի՝ Դատախազութիւնն ու ՀՔԾ-ն
գոնէ այնքան բարոյականութիւն կունենան, ասեն՝ Քոչարեանի եւ միւսների դատական գործը կարճէք,

ամօթ ա: Ես ուզում եմ մեղադրող
դատախազ Գէորգ Բաղդասարեանին ասել՝ երիտասարդ տղայ ես,
դու ո՞նց ես կարողանում գալ նայել
Սէյրան Օհանեանի աչքերին, որին
էլի վերջին պահին խնդրեցին փրկել
իրավիճակը, ո՞նց ես կարողանում
Քոչարեանի աչքերին նայել ու
ինչ-որ անհեթեթ մեղադրանք ներկայացնել: Լաւ, Նիկոլը այսքանից
յետոյ քեզ դեռ կարողանո՞ւմ է հրահանգներ տալ: Դանիբեկեան Աննա,
մենք իրար հետ նոյն երկրում ապրելու ենք, դու ո՞նց ես կարողանում,
թուղթը խփիր սեղանին, ասա՝ դուրս
եկէք, հերիքա, ես չեմ դատելու այս

մարդկանց: Մի օր կարողանալո՞ւ
էք դա անել, թէ՞ չէ: Լաւ, այսքանից
յետոյ էլի՞ կասկածներ կան, որ գործ
ունենք ադրբեջանաթուրքական գործակալների հետ, որոնք թափանցել
են մեր ամբողջ համակարգի մէջ»,ասել է նա:

«Հետք».

«Հայութեան կատարւած
ներդրումները՝ Ադրբեջանին յանձնւած
տարածքներում»

«panorama.am» - «Հետք»-ը գրում է.
«Դեռեւս Արցախեան առաջին
պատերազմի տարիներից հայութեան ջանքերը նպատակուղղւած
են եղել հայրենի Արցախը շէնացնելուն: 1992 թ.-ին այդ նպատակով
ստեղծւեց «Հայաստան» Համահայկական հիմնադրամը (ՀՀՀ), որն
աշխարհում սփռւած հայութեան
հանգանակած գումարներով պէտք
է շէնացներ Արցախը եւ զարգացման
ծրագրեր իրականացնէր աղէտալի
երկրաշարժից մեծապէս տուժած
Հայաստանում: Խորհրդային շրջանում Ադրբեջանի կազմի մէջ գտնւող
Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար
մարզը գրեթէ զուրկ է եղել ենթակառուցւածքներից, իսկ Արցախեան պատերազմից յետոյ եղածը
վերածւել էր աւերակների կոյտի:
Հետագայում, հիմնադրամի ամենամեայ մարաթոններին աջակցե-

լուց բացի, Արցախում զարգացման
ծրագրեր սկսեցին իրագործել հայկական այլ հիմնադրամներ ու
անհատ ներդրողներ: Համայն հայութեան սիրոյ ու գուրգուրանքի երկիր Արցախն օրէցօր շէնանում էր,
մեծանում էր նրա նկատմամբ հետաքրքրւածութիւնը ներդրողների
շրջանում: Վերջին տարիներին այն
հայրենիք էր դառնում Սիրիայում
ու Լիբանանում տները կորցրած
հայութեան համար:
2020 թ.-ի սեպտեմբերի 27-ից,
Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետութեան դէմ սանձազերծւած պատերազմի օրւանից, համայն
հայութեան հպարտութիւնը համարւող Արցախի Հանրապետութիւնն այլ ճակատագիր ունեցաւ:
Պատերազմում պարտւած Արցախը
հարկադրւած եղաւ մեծ տարածքներ զիջել Ադրբեջանին: Դեկտեմ-

բերի 9-ին Արցախի Տարածքային
կառավարման եւ զարգացման նախարարութիւնը հրապարակեց Ադրբեջանի Հանրապետութեան վերահըսկողութեան տակ անցած Արցախի Հանրապետութեան համայնքների եւ բնակավայրերի ցանկը, 7
շրջանների 118 համայնք: Անցնող
28 տարիներին հայութեան հաւաքական ջանքերով հսկայական ներդըրումներ են արւել այդ բնակավայրերում, որի վայելողն այսուհետեւ թշնամին է լինելու:

Թոմաշ Լեխ Բուչիչ.

«Ադրբեջանն ինձ
50000 դոլար է
առաջարկել Արցախում
գործած ռազմական
յանցագործութիւնները
չհրապարակելու համար»
«168.am» - Լեհ քաղաքական գործիչ
Թոմաշ Լեխ Բուչիչն իր «ֆէյսբուք»եան պաշտօնական էջում գրառում է
կատարել, որում նշել է՝ Բաքուն իրեն
առաջարկել է 50000 ԱՄՆ դոլար՝
Արցախում հայերի դէմ Ադրբեջանի
ռազմական յանցագործութիւնների
մասին գիրքը չհրատարակելու համար:
«Tert.am»-ի հաղորդմամբ՝ այս
աղմկայարոյց յայտարարութիւնը Բուչիչն արել է իր «ֆէյսբուք»-եան էջում:
Նա նաեւ տեղադրել է էկրանակադր,
որն ապացուցում է կաշառքի փորձը:
«Ադրբեջանի նախագահ Ալիեւն,
ամենայն հաւանականութեամբ, լսել
է իմ հրապարակման մասին: Ես
առաջարկ եմ ստացել 50000 ԱՄՆ
դոլարի դիմաց չհրապարակել Արցախում/Լեռնային Ղարաբաղում հայերի դէմ Ադրբեջանի ռազմական յան-

ցագործութիւնները: Իմ պատասխանը Բաքւին՝ ԱԶԱՏԷՔ ՀԱՅ ՌԱԶՄԱԳԵՐԻՆԵՐԻՆ»,- գրել է քաղաքական գործիչը:
Գրառմանը կից նա նաեւ հրապարակել է էկրանակադր, որն ապացուցում է կաշառքի փորձը:
Այս առնչութեամբ Բուչիչին ուղարկւած հաղորդագրութիւնում նշւում է,
որ «եթէ նա համաձայն է, ապա պէտք է
յունւարի 25-ին Բաքուն պատկերող
լուսանկար հրապարակի իր պաշտօնական «ֆէյսբուք»-եան էջում»:

Ռուսաստանցի լրագրող.

«Ռուսաստանն
ու Թուրքիան
իրական քողարկւած
կոնֆլիկտային
իրավիճակում են»

«news.am» - Կայ այդպիսի հասկացութիւն՝ «մարդիկ ուժ են հաւաքում»: Կարծում եմ՝ Ռուսաստանն ուժ է հաւաքում: Այս մասին
յայտարարել է «Իզւեստիա» թերթի
Տնօրէնների խորհրդի նախագահ,
ռուսաստանցի լրագրող Արամ Գաբրէլեանովը:
Նրա ասութեամբ՝ Ռուսաստանը դեռ իր վերջնական խօսքը
չի ասել: «Ամէն ինչ դեռ առջեւում
է: Ռուսաստանն ու Թուրքիան իրական քողարկւած կոնֆլիկտային
իրավիճակում են: Դա հասկանալի

է: Եւ ինչ-որ մէկն իր ծանրակշիռ
խօսքը պէտք է ասի: Պատմութեան
մէջ երբեք չի եղել այնպէս, որ
թուրքերը յաղթանակ տանեն Ռուսաստանի նկատմամբ: Ընդհանրապէս նման բան չի կարող լինել»,նշել է Գաբրէլեանովը:

Յունաստանը
Ֆրանսիայից
բազմաֆունկցիոնալ
կործանիչներ է գնելու
«tert.am» - Ֆրանսիայի եւ Յունաստանի միջեւ երկկողմ յարաբերութիւնների հետագայ ամրապնդման
ուղղութեամբ շարունակւող ջանքերի շրջանակներում Ֆրանսիայի
պաշտպանութեան նախարար Ֆլորենս Պարլին երկուշաբթի կայցելի
Աթենք եւ Յունաստանի կողմից
Dassault Rafale ինքնաթիռների
գնման մասին համաձայնագիր կը
ստորագրի,- հաղորդում է «Ekathimerini»-ն։
Աւելի վաղ Յունաստանի պատգամաւորները հաւանութիւն էին
տւել Ֆրանսիայից 2,5 մլրդ. եւրոյով
(3,04 մլրդ. դոլար) 6 նոր եւ 12 օգ-

տագործւած ինքնաթիռների գնմանը:
Իրազեկ աղբիւրների համաձայն՝
Պարլին, որը հեռախօսազրոյց է
ունեցել իր յոյն գործընկերոջ՝ Նիկոս
Պանայոտոպուլոսի
հետ,
ակնկալւում է, որ ֆրանսիական
ժամանակակից Belharra ռազմանաւի վաճառքի առաջարկ կը ներկայացնի։
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Մարտական կորուստները՝
Հայաստանի 4 ղեկավարների օրօք

Մէկ տարի առաջ՝ 2020 թ. յունւարի 10-ին, Նիկոլ Փաշինեանը իր
«ֆէյսբուք»-եան էջում գրեց հերթական «աննախադէպ» բանի մասին.
«2019 թւականի ընթացքում Հայոց
Բանակում (բոլոր պատճառներով)
զոհերի պատմական մինիմում է
արձանագրւել: Այսինքը՝ մեր բանակում երբեք աւելի քիչ զոհ չի եղել,
քան 2019 թւականին»:
Ուսումնասիրելով նախկինում վիճակագրութիւնը, փաստենք, որ Նիկոլ
Փաշինեանի այդ յայտարարութիւնը
հերթական սուտն էր: Պարզւում է, որ
Փաշինեանի նշած 2019 թւականին
հրադադարի խախտման զոհերի թիւը
եղել է 4, մինչդեռ նման ցուցանիշ
եղել է նաեւ 2008 թւականին: Աւելին,
2001 թւականին եղել է ընդամէնը 3
զոհ: Անշուշտ, բոլոր կորուստներն էլ
ցաւալի են, բայց մենք արձանագրում
ենք փաստը: Իսկ իրականում, Հայաստանի ո՞ր ղեկավարի օրօք որքան զոհ ենք ունեցել սահմանին:
Եւ այսպէս, «yerevan.today»-ը հարցումներ է ուղարկել Գլխաւոր դատախազութիւն՝ պարզելու Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախի Հանրապետութեան սահմաններին տարբեր տարիներին հրադադարի խախտման արդիւնքում զոհերի թիւը:
ՀՀ առաջին նախագահ Լեւոն ՏէրՊետրոսեանի (1991-97 թթ.) օրօք զո-

հերի թիւը կազմել է որոշ հաշւարկներով մօտ 7 հազար: Յիշենք՝ 199194 թւականներին արցախեան յաղթական պատերազմ էր, որին զոհ
գնաց 6 հազար մեր հայրենակից:
Նրանց արեան գնով ազատագրւեց
Արցախը, հիմնւեց Արցախ պետութիւնը: Այդ տարիների զոհերի թւերն
այսօր պաշտօնական աղբիւրից ստանալ չի ստացւում, այդ իսկ պատճառով
հաշւարկները մօտաւոր են, սակայն
հիմնւած են հնարաւոր հաւաստի
տեղեկատւութեան վրայ:
ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ
Քոչարեանի օրօք (1998-2008 թթ․)
զոհերի թիւը Հայաստանում եւ Արցախում կազմել է 92: Սրանք արդէն
պաշտօնական թւեր են:
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգըսեանի օրօք (2008-2018 թթ.) ունեցել
ենք 228 մարտական կորուստ: Այս
զոհերից 86-ը արձանագրւեց Ադբեջանի սադրած Ապրիլեան պատերազմի ընթացքում: Միւս տարիների
թւերը գրեթէ համադրելի են երկրորդ
նախագահ Ռոբերտ Քոչարեանի տարիների հետ:
Նիկոլ Փաշինեանի օրօք, չնայած
մէկ տարի առաջ «գլուխ գովալուն»,
մարտական կորուստներն անցնում
են 5 հազարը, որոշ փորձագէտների
հաշւարկներով՝ 7 հազար: Աւելին,
Փաշինեանի ասած «աննախադէպ»-ը
իրօք դարձաւ աննախադէպ մենք

կորցրեցինք Հայրենիք, որը ձեռք էինք
բերել աւելի քան 6 հազար զոհերի
գնով եւ պահել՝ 26 տարի չունենալով
լայնամասշտաբ պատերազմ: Եթէ
Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի ժամանակ
պատերազմը ու զոհերը հասկանալի
էին՝ մենք ներքաշւեցինք մեզ պարտադրւած պատերազմի մէջ, ընթացքում ստեղծելով կանոնաւոր բանակ՝
ազատագրեցինք մեր հողերը, թուրքերին քշեցինք Արցախից, ապա 2020 թ.
սեպտեմբերի 27-ին սկսւած 44-օրեայ
պատերազմում կորցրեցինք գրեթէ
ամէն ինչ, առաջին պատերազմում
ազատագրածն ու շատ աւելին՝ տալով
աւելի քան 5000 զոհ: Ստացւեց, որ
այդ զոհերը յանուն ոչնչի էին, ինչպէս
ասում էր վարչապետի տիկին Աննա
Յակոբեանը:
ՀՀ դատախազութեան տւած պաշտօնական թւերը վկայում են՝ կայունութիւն ու անվտանգութիւն Հայաստանն ու Արցախը ունեցել են Հայաստանի երկրորդ եւ երրորդ նախագահների օրօք:

«news.am»

Դաւիթ Շահնազարեան.

«Այսօր Ադրբեջանում կայ 235 ռազմագերի, այդ
թւում՝ քաղաքացիական անձինք, կանայք»
«168.am» - «Պրեսսինգ» հաղորդաշարի հերթական թողարկման ընթացքում Ազգային անվտանգութեան
ծառայութեան (ԱԱԾ) նախկին տնօրէն, յատուկ յանձնարարութիւններով
դեսպան Դաւիթ Շահնազարեանը
հրապարակեց գերիների իրական,
ստոյգ թիւը եւ լիբանանահայ Մարալ
Նաջարեանի գտնւելու վայրը:
«Իշխանութիւնը պարտաւոր է
հրապարակել անհետ կորածների
ցուցակը, գերիների տեղը միասին»,ասաց նա:
Հարցին, թէ ինչո՞ւ չեն հրապարակում, Դաւիթ Շահնազարեանը պատասխանեց, որ դրանով նրանք ամէն
կերպ թաքցնում են իրենց կատարած
յանցագործութիւնը:
«Ես այսօր պատրաստւում եմ հրապարակել իրական թւերը: Խօսքը
ռազմագերիների թւի մասին է, որը,
չգիտես՝ ինչու, իրենք ներկայացնում
են՝ որպէս պետական գաղտնիք:
Ինչպէս միշտ, ամբողջապէս պատաս-

խանատու եմ իմ ասածների համար:
Այսօր Ադրբեջանում կայ 235 ռազմագերի: Նրանց մէջ կան նաեւ քաղաքացիական անձինք, կան նաեւ
կանայք: Աւելին ասեմ, ըստ Ադրբեջանի՝ կայ 171 ռազմագերի եւ 64
«ահաբեկիչ», ինչպէս իրենք են ասում:
Այս թւերը չափազանց կարեւոր են,
եւ դրանք թաքցնելու փոխարէն՝ իշխանութիւնները պէտք է բարձրաձայնէին բոլոր միջազգային ատեաններով, Կարմիր Խաչով: Կրկնում եմ,
յանցագործութիւն է, քանի դեռ մէկ
հայազգի կայ Ադրբեջանի բանտերում,
ինչ-որ բանակցութիւնների գնալ»,ասաց նա:
Ըստ ԱԱԾ նախկին տնօրէնի՝
տարբեր գնահատականներով՝ զոհերի թիւը 6000-ից աւելի է:
Դաւիթ Շահնազարեանն անդրադարձաւ նաեւ լիբանանահայ Մարալ
Նաջարեանի գերեվարութեան փաստին, քանի որ Ադրբեջանը պաշտօնապէս ընդունել է վերջնիս գերի
լինելու փաստը, ուստի դրա համար
է բացառութիւն անում. ուրիշ որեւէ

գերու մասին այս պահին դեռ ոչինչ չի
հրապարակում:
«Իրենց ընտանիքի բարեկամ Վիգէն Էքուաջեանի հետ էին նրանք
առեւանգւել նոյեմբերի 10-ին: Բաքւից մօտ 70 կմ. հեռաւորութեան վրայ
գտնւում է Գուբիստանի բանտը: Շատ
մեծ բանտ է՝ մի քանի մասնաճիւղերով: Մարալ Նաջարեանը գտնւում է
Գուբիստանի բանտի 3-րդ մասնաշէնքի, 2-րդ յարկի 213 խցում: Այս
թւերը, որ ասացի, իշխանութիւնները
չունեն, թող օգտագործեն»,- ասաց
Դաւիթ Շահնազարեանը՝ պնդելով,
որ պահանջում է իշխանութիւններից
հրապարակել անհետ կորածների եւ
գերիների միասնական ցուցակը:

Փորձագէտ.

«Բայդէնի գալով ԱՄՆ-ը կուժեղացնի իր
ակտիւութիւնը Ղարաբաղեան հարցում»

«news.am» - Ջօ Բայդէնի գալուց
յետոյ ԱՄՆ-ը Հարաւային Կովկասի
տարածաշրջանում իր արտաքին քաղաքականութեան մէջ որոշակի
ճշգրտումներ կը կատարի՝ հաշւի
առնելով Ղարաբաղի վերջին պատերազմը եւ յետպատերազմեան
իրողութիւնները: Այս մասին «NEWS.am»-ին

տւած հարցազրոյցում ասաց քաղաքագէտ Սուրէն Սարգսեանը:
Փորձագէտը յիշեցրեց, որ օբիեկտիւ եւ սուբիեկտիւ պատճառներով Վաշինգտոնը որոշակի պահի
դուրս եկաւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի
շրջանակներում իրադարձութիւնների զարգացումից:
«Բայդէնի գալով Վաշինգտոնը կը
վերադառնայ այս գործընթացին, աւելի
մեծ ակտիւութիւն կը ցուցաբերի եւ
կը փորձի վերադարձնել գերիշխող
դերը: Մենք յիշում ենք, որ Բայդէնը քննադատել է Թրամփին Ղարաբաղեան հարցում անբաւարար
ակտիւութեան համար»,- ասաց նա:
Հայաստանի հետ յարաբերութիւնները, Սարգսեանի ասութեամբ՝
չեն փոխւի, միգուցէ շեշտադրման մի
փոքր փոփոխութիւն լինի` ֆինան-

սական օգնութեան աւելացման տեսքով, բայց քաղաքական հարթութիւնում ամէն ինչ կը մնայ նոյն
մակարդակի վրայ:
Ինչ վերաբերում է մեր տարածաշրջանի միւս երկրներին, ապա
յարաբերութիւնների մէջ, օրինակ
Ռուսաստանի հետ, կարող են լինել
որոշակի մեղմացումներ, բայց յարաբերութիւնների ամբողջական կարգաւորում չի լինի, եւ պատժամիջոցներն
առաջիկայում ուժի մէջ կը մնան:
«Մօտաւորապէս նոյնը կը լինի
Իրանի պարագայում: Բանակցութիւններ կանցկացւեն, որոշ պատժամիջոցներ կարող են վերացւել, բայց
ընդհանուր լարւածութիւնը կը պահպանւի: ԱՄՆ-ը կը փորձի հասկանալ, թէ ինչպէս է հնարաւոր տարբեր

Շուշի՞ն…
Հիմա արդէն պարզ է, թէ ինչո՞ւ
խորհրդային ներքին սահմանագծերով առաջնորդւելու թշնամիի առաջարկը դոյզն առարկութեան իսկ
չհանդիպեցաւ Հայաստանի գործադիր իշխանութեան պետին կողմէ։
Հիմա գիտենք, թէ ան չի գիտէր մեր
երկրին հարազատ սահմանները։ Չի
գիտէր Շուշին…Ան «իրաւազրկւած»
չէ, քանի որ զուրկ է իրաւունքի
բնական զգացողութենէ։ Ան ինկած
է պատմութեան քաոսին մէջ երեւի
Մոնղոլական արշաւանքներու օրով
եւ զրկւած է յիշողութենէ։ Ան դադրած է իր ինքնութիւնը զգալէ։ Ան
չունի որեւէ «էմոցիա» կապւած
հողին եւ Հայրենի երկրի էութեան։
Ան նաեւ չի գիտէր, թէ ինչպիսի
դժոխային պայմաններու մէջ կարելի եղաւ վերակերտել պատմութեան երախներուն մէջ դարեր շարունակ բզըկտւած մեր Հայրենիքը։
Ան պարզապէս կապ չունի Դաշնակցութեան գործին հետ։ Այսինքն այն
ազգային քաղաքական ուժի՛ն՝ որ

մտած է պատմութեան մայրուղիէն
ներս պատմութիւնը սրբագրելու
դժւարին առաջադրութեամբ։ Status
quo-ն մերժելու ազգային պարտաւորութեամբ։ Մեր Հայրենիքի լինելիութեան հիմքերը ապահովելու
առաքելութեամբ։ Հիմա արդէն
պարզ է, թէ ինչո՞ւ ան հաղորդակցութեան եզրեր չունի մեզի եւ հայ
ազգային տեսլականով գործող միւս
քաղաքական ուժերուն հետ։ Հիմա
վերջապէս հանրայայտ փաստ է,
որ ան տեղ չունի հայ անկախ պետականութեան ղեկավար դիրքերուն վրայ եւ ան պէտք է մեկնի։
ԿԱՐՕ ԱՐՄԵՆԵԱՆ

Գաբրիէլեանով.

«Շուշին
ադրբեջանցիները չեն
գրաւել, նրանց յանձնել են»
«news.am» - Հայաստանը պարտւել է,
սակայն հայերը չեն պարտւել պատերազմը Ղարաբաղում: Այդ մասին
յունւարի 21-ին լրագրողներին
տւած հարցազրոյցում յայտարարել է
ռուս լրագրող, «Իզւեստիա» թերթի
խմբագրութեան Տնօրէնների խորհըրդի նախագահ Արամ Գաբրիէլեանովը:
Ռուս լրագրողը համոզմունք է
յայտնել, որ Շուշի քաղաքը գրեթէ
յանձնւել էր հակառակորդին:
«Ես յստակ գիտեմ, որ Շուշին յանձնել են, 150 տոկոս: Սեմեօն
Պեգովը կանգնած էր Քարինտակում: Երբ Ղարաբաղի նախագահի
մամուլի քարտուղարը տգէտ է, որը
ծնւել է իմ մօր գիւղում, գրել էր, որ
Շուշին յանձնել են, ես զանգել եմ
Սեմեօն Պեգովին, եւ հետաքրքրւել՝
ինչ է այնտեղ տեղի ունենում: Ես
հարցրել եմ նրան՝ Շուշին յանձնե՞լ
են: Այդ ժամանակ նա ինձ պատասխանում է. «Ինչպէ՞ս են յանձնել: Ես տեսնում եմ՝ ինչպէս են
հայկական տանկերը վեր բարձրանում: Այնտեղ այժմ մարտեր են
հարցերի շուրջ ընդհանուր մօտեցումների գալ, ինչպէս յայտարարել
են Բայդէնի վարչակազմում: Իհարկէ,
ամէն ինչ կախւած կը լինի նաեւ
Թեհրանի մտադրութիւններից՝ կապւած միջուկային ծրագրի զարգացման
հետ: Թուրքիայի նկատմամբ կը
կիրառւի «մտրակի եւ բլիթի» մեթոդը` ճնշում եւ Ռուսաստանի հետ
յարաբերութիւնների մերձեցման խոչընդոտում: Ղարաբաղեան հակամարտութիւնն այս իմաստով, առաջնային
դեր չի խաղայ: Ամէն ինչ կախւած
կը լինի Մերձաւոր Արեւելքում Անկարայի քաղաքականութիւնից՝ որքան շատ հակասութիւններ լինեն
Վաշինգտոնի հետ, այնքան բարձր
կը լինի լարւածութեան մակարդակը:
ԱՄՆ-ի համար մէկ այլ լուրջ խնդիր
է Թուրքիայի կողմից (որպէս ՆԱՏՕ-ի
անդամ) ռուսական С-400 ԶՀՀ-ների
ձեռք բերելը»,- ընդգծեց քաղաքագէտը:
Ընդհանրապէս Բայդէնի գալը
նշանակում է կադրերի փոփոխութիւն եւ նոր մօտեցումներ արտաքին

ընթանում, քաղաքի 85 տոկոսը
գտնւում է հայերի ձեռքում, իսկ
15 տոկոսում ադրբեջանական յատուկջոկատայիններն են: Ամենուր
մարտեր են ընթանում»: Այդ ժամանակ ես նրան ասում եմ, որ
այստեղ յայտարարել են, սակայն
Պեգովն ինձ ասում է. «Ես չգիտեմ՝ ինչ
են յայտարարել, Արամ Աշոտովիչ,
ես իմ աչքերով եմ տեսնում, թէ
ինչ է այստեղ կատարւում: Եւ ինձ
բոլորն, անգամ զինւորականները,
ասում են, որ Շուշին հնարաւոր չէ
գրաւել: Քաղաքը պարզապէս արհեստականօրէն յանձնել են, վաճառել»,- ասել է Գաբրիէլեանովը:
քաղաքականութեան մէջ, նրա նախագահութեան առաջին իսկ օրերից ԱՄՆ-ը
միացաւ Փարիզի կլիմայի պայմանագրին, որից Վաշինգտոնը հեռացել
էր Թրամփի գալով: Միեւնոյն ժամանակ, ներկայիս վարչակազմը մի
շարք հարցերի շուրջ համաձայն է
Թրամփի հետ, եւ շատ դեմոկրատներ
կարծում են, որ նոյնիսկ եղել են
ձեռքբերումներ, որոնք անհրաժեշտ
է պահպանել: Խօսքը արաբա-իսրայէլական հաշտեցման գործընթացի
մասին է, որի ընթացքում ստորագրւել
են մի շարք համաձայնագրեր: Կոզովոյի եւ Սերբիայի միջեւ յարաբերութիւնների կարգաւորման տարբերակը նոյնպէս լաւ հիմք է համարւում տարածաշրջանային հետագայ կայունութիւնն ապահովելու համար:
«ԱՄՆ-ն աւելի ակտիւօրէն կը
ներգրաււի արտաքին քաղաքական
գործընթացներում եւ կը վերադառնայ
առաջատարի դիրքերին այն հարցերում, որտեղից դուրս է եկել»,- եզրափակեց փորձագէտը:
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Սիմֆոնիկ նւագախումբն
աշխարհին է ներկայացնում
հայկական երաժշտարւեստը
«panorama.am»- Հայաստանի Պետական սիմֆոնիկ նւագախումբն այս
օրերին 15-ամեայ յոբելեանի առթիւ
շնորհաւորանքներ է ստանում աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի
Պետական սիմֆոնիկ նւագախմբի

մամուլի ծառայութիւնը։
Անւանի բազմաթիւ երաժիշտներ
իրենց ջերմագին բարեմաղթանքներըն են յղում։
Ջութակահար եւ դիրիժոր Դմիտրի Սիտկովեցկին‚ շնորհաւորելով
նւագախմբին եւ դիրիժոր Սերգէյ

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 18 (23757)
Սմբատեանին‚ նշում է. «Ես բախտ
եմ ունեցել համագործակցելու նւագախմբի հետ‚ եւ ինձ անմիջապէս
գերել է նրանց ոգեղէնութիւնը‚ ինքնատիպութիւնը‚ բաց լինելն ու ցանկացած նոր գաղափար կլանելու ունակութիւնը»։
Դաշնակահարուհի Արմինէ Գրիգորեանն իր խօսքում շեշտում է‚ որ
15 տարիների ընթացքում նւագախումբը փայլուն ստեղծագործական
ուղի է անցել. «Հայաստանի Պետական սիմֆոնիկ նւագախումբը՝ որպէս համախոհների հզօր բանակ‚
ստեղծելով գեղեցիկ ու հաստատուն
աւանդոյթներ‚ ամբողջ աշխարհին է
ներկայացնում հայկական երաժըշտարւեստը»։
Իրենց շնորհաւորական ուղերձներն ու ջերմ խօսքերն են յղել նաեւ
ջութակահար Արա Մալիքեանը‚ Նինգ
Ֆենգը, շեփորահար Սերգէյ Նակարեակովը‚ դաշնակահարներ Հայկ
Մելիքեանը‚ Գլորիա Կամպաները‚
Վահագն Հայրապետեանը‚ կլարնետահար Անդրէաս Օտենսամերը եւ
այլք։
Յիշեցնենք‚ որ յունւարի 25-ին
լրանում է Հայաստանի Պետական
սիմֆոնիկ նւագախմբի 15-ամեակը։

Սերգէյ Սմբատեան.

«Հայաստանի սիմֆոնիկ նւագախումբն
ամբողջ աշխարհում
հայկական երաժշտութեան
դեսպանն է»
2021 թւականի ծրագրերի, «Երաժըշտութիւն յանուն ապագայի» հիմնադրամի գործունէութեան եւ համերգային յոբելեանական սեզոնի ծըրագրի մասին «news.am»-ի թղթակցի հետ զրուցել է Հայաստանի Պետական սիմֆոնիկ նւագախմբի գեղարւեստական ղեկավար եւ գլխաւոր դիրիժոր Սերգէյ Սմբատեանը:
Հ.- Ինչպէ՞ս էք գնահատում 15-ամեայ անցած ուղին Հայաստանի երիտասարդական նւագախմբից մինչեւ
Պետական սիմֆոնիկ նւագախումբ:
Պ.- Իմ գնահատականը ե՛ւ սուբիեկտիւ է, ե՛ւ օբիեկտիւ: Եթէ երկըրում պայմաններն աւելի բարենըպաստ լինէին ստեղծագործ խմբերի
զարգացման համար, ապա ես վըստահ եմ, որ մեր խանդավառութեամբ
եւ աշխատասիրութեամբ մենք աւելիին կը հասնէինք: Սակայն հաշւի
առնելով բոլոր հանգամանքներն ու
խոչընդոտները՝ կարծում եմ, որ
մենք աննկարագրելի մեծ եւ մասշտաբային արդիւնքի ենք հասել:
Այսօր Հայաստանում կայ երաժշտական կոլեկտիւ, որն անհաւանական
կրեատիւ (ստեղծագործ) նախագծեր
ունի եւ նոր լսարան է ձեւաւորում:
Կոլեկտիւ, որը ելոյթ է ունեցել աշխարհի լաւագոյն համերգասրահներում՝ Միւնխէնի «Gasteig» մշակութային կենտրոնում, Զալցբուրգի
«Grobes Festspielhaus»-ում, Շտուտգարտի «Բեթհովէն» սրահում, Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ համերգասրահում, Լոնդոնի «Բարբիքան» կենտրոնում, Վիեննայի «Musikverein»-ում
եւ այլն:
Հ.- Ինչպէ՞ս է Հայաստանի սիմֆոնիկ նւագախումբը տօնելու յոբելեանական տարին:
Պ.- Կորոնավիրուսի պատճառով
շատ բան չի յաջողւի իրականացնել,
շատ արտիստներ եւ մեր շատ մըտերիմ ընկերներ չեն կարողանում
Հայաստան գալ, որպէսզի մասնակցեն յոբելեանական գալա համերգին,
որը կը կայանայ յունւարի 25-ին:
Սակայն ես երջանիկ եմ, որ չնայած
դրան՝ իմ շատ երաժիշտ ընկերներ,
ում հայ հանդիսատեը սիրել է, ներկայ կը լինեն գալա համերգին:
Իհարկէ, ցանկալի կը լինէր աւելին անել, սակայն պանդեմիայի պատճառով եւ հաշւի առնելով անվտանգութիւնը՝ դահլիճում դատարկ տեղեր կը լինեն, եւ քիչ մարդիկ ներկայ կը լինեն համերգին: Սակայն մենք
այդ օրը կունենանք վառ ծրագիր,

որում կը միաւորենք դասական
ակադեմիական երաժշտութիւնը եւ
մեր կրեատիւ նախագծերը, որոնք
թիրախաւորում են երիտասարդ լըսարանը: Դա կը լինի լաւագոյնի՝ համաշխարհային եւ հայկական դասական երաժշտութեան, ջազի եւ փոփ
երաժշտութեան համադրութիւն:
Չնայած կարանտինին՝ Արամ Խաչատրեանի անւան Միջազգային մըրցոյթն ու Միջազգային փառատօնը կը
կայանայ:
Հ.- Կարելի՞ է Հայաստանի սիմֆոնիկ նւագախումբն ամբողջ աշխարհում հայկական երաժշտութեան դեսպան անւանել՝ հաշւի առնելով համերգացանկն ու կոլեկտիւի ելոյթների աշխարհագրութիւնը:
Պ.- Կարծում եմ՝ այն չի կարելի
այդպէս չանւանել: Եթէ խօսում ենք
այն մասին, որ Հայաստանում դասական երաժշտութեան նշանաւոր
աւանդոյթներ կան, ապա սիմֆոնիկ
նւագախումբը միակ կոլեկտիւն է,
որը հանդէս է գալիս ոչ միայն յայտնի համերգասրահներում, այլ նաեւ
այնպիսի հեռուստաալիքներում, ինչպիսիք են «Medici»-ն եւ «Mezzo»-ն:
Ելոյթ ունենալով համաշխարհային
յայտնի համերգասրահներում՝ մենք
չենք սահմանափակւում յայտնի դասական ստեղծագործութիւնների կատարմամբ, մենք հաւատարիմ ենք
մնում ամբողջ աշխարհում հայկական երաժշտութիւնն հանրաճանաչ
դարձնելու մեր քաղաքականութեանը՝ ներկայացնելով հայկական կոմպոզիտորական դպրոցը Եւրոպայում: Առաջին անգամ Հայաստանի
սահմաններից դուրս հնչել է Ջոն (Ջիւան) Տէր-Թադէոսեանի «Մարդու ճակատագիրը» Երկրորդ սիմֆոնիան, որը
20-րդ դարի հայկական կոմպոզիտորական արւեստի լաւագոյն ստեղծագործութիւններից մէկն է: Այդ աշխատանքը բարձր գնահատական է
ստացել պահանջկոտ եւրոպական
լսարանի եւ քննադատների կողմից:
Մենք աշխարհին ցոյց ենք տալիս,
որ կայ եզակի հայկական սիմֆոնիզմ,
իսկ երկիրը, որն ունի իր հնչեղութիւնը, իր հարմոնիան եւ աւանդութիւնները, շատ ուժեղ է, եւ, իհարկէ, մենք դա
ներկայացնում ենք ակադեմիական
դոմինանտ մակարդակում: Այո, մենք
ունենք կոմպոզիտորներ, որոնց աշխարհը չի ճանաչում, եւ մեր առաքելութիւնն է կատարել նրանց ստեղծագործութիւններն ու դրանք ցոյց
տալ աշխարհին:

Հ.- Ձեր նախաձեռնութեամբ ստեղծւել է «Երաժշտութիւն յանուն ապագայի» հիմնադրամը: Ո՞րն է հիմնադըրամի հիմնական նպատակը:
Պ.- «Երաժշտութիւն յանուն ապագայի» հիմնադրամն ունի մասնագիտական նպատակ. մենք աջակցում
ենք երեխաների, որոնք երաժշտական
կարիերան են ընտրել, եւ, իհարկէ,
կարծում եմ, որ երեխաների կարիերայի համար ժամանակի, գիտելիքների եւ նիւթական միջոցների ներդըրումը կարեւոր է ոչ միայն նրանց,
այլ նաեւ հանրութեան ու այն երեխաների համար, ովքեր տեսնում
են, որ ձգտելու տեղ ունեն: Այժմ
հիմնադրամն ունի 10 կրթաթոշակառու, սակայն մեզ աւելին է պէտք,
եւ Հայաստանում կայ այդ կապիտալը: Խօսելով կապիտալի մասին՝
ես նկատի ունեմ տաղանդներին,
տաղանդաւոր երեխաներն իսկապէս
կարեւոր են մեզ համար: Եթէ Հայաստանը տաղանդաւոր երաժիշտներ ունենայ, որոնք կը կարողանան
մեր երկիրը ներկայացնել բարձր
մակարդակով, ապա դա աւելի կարեւոր կը լինի, քան մնացած ամէն
ինչ: Հիմնադրամը նոր է սկսել աշխատանքը եւ մեծ ապագայ ունի:
Ինձ համար կարեւոր է, որ մենք
աջակցութեան ազդակներ եւ դրական էմոցիաներ հաղորդենք երեխաներին, որոնք ինքնամոռաց հաւատում են իրենց երաժշտական
յաջողութեանը, եւ մենք ամէն կերպ
կօգնենք նրանց: Հիմնադրամի խընդիրներից մէկն է տաղանդաւոր
երիտասարդ երաժիշտների համար
աջակցութեան մթնոլորտ ստեղծելը: Որպէս երաժիշտ եւ ՀՀ քաղաքացի՝ ինձ համար կարեւոր է, որ
համաշխարհային հարթակում յայտնըւեն երաժիշտներ, որոնք ներկայացնում են մեր երկիրը:

Էդիկ Մինասեան.

«Նախաձեռնել եմ
Արցախեան երկրորդ
պատերազմում
զոհւած տղաների
մասին հանրագիտարան
պատրաստել, որտեղ
կը ներկայացւեն
պատերազմում կատարւած
հերոսական դրւագներն ու
նրանց կենսագրութիւնը»

«tert.am»- Արցախեան երկրորդ
պատերազմում զոհւած տղաների
մասին նախաձեռնել եմ հանրագիտարան պատրաստել, որտեղ կը
ներկայացւեն պատերազմում կատարւած հերոսական դրւագները,
նրանց կենսագրութիւնը, լուսանըկարները,- «tert.am»-ի հետ զրոյցում
ասաց ԵՊՀ պատմութեան ֆակուլտետի դեկան, դոկտոր-պրոֆեսոր
Էդիկ Մինասեանը:
Նրա փոխանցմամբ՝ կը ներկայացւեն նաեւ Երեւանի Պետական
համալսարանն աւարտած կամ
դեռեւս ուսումը շարունակող, պատերազմին մասնակցած տղաներին, ծրագրւած է յետոյ անդրադառնալ նաեւ միւս մասնակիցներին. «Այս ամէնը կազմակերպելը
բաւականին ժամանակ պահանջող գործ է, պէտք է դիմենք նաեւ
մարզերին, համայնքների ղեկավարներին, ուսուցիչներին, պատերազմի մասնակիցների ծնողներին, որպէսզի նրանց մասին մանրամասն
տեղեկութիւններ կարողանանք հաւաքել»:
Խօսելով սեպտեմբերի 27-ին
տեղի ունեցած Արցախեան պատերազմը դասագրքերում ներառւելու
մասին՝ պատմաբանը նշեց, որ
վաղ է այդ մասին խօսելը, պէտք
է դեռ ամփոփել ամբողջական
արդիւնքները, նիւթերը մշակել եւ
յետոյ նոր ներկայացնել:
«Շատ անգամ ասում են՝ բանակըն է մեղաւոր պատերազմի պարտութեան համար, բայց ես կարծում եմ, որ պարտութեան մէջ
զինւորները որեւէ մեղք չունեն,
այս պատերազմում հզօր տեխնիկա էր օգտագործւել, շատ հանգամանքներ կան, որոնք պէտք է
բացայայտւեն նաեւ ռազմա-քաղաքական գործիչների գործունէութեան հետ կապւած, պատճառները պէտք է վերլուծել, այս պատերազմում կար նաեւ Թուրքիայի
անմիջական ներգրաււածութիւնը,
որը, երբ համեմատում եմ Թուրքիայի դէմ 1920 թւականի պատերազմի հետ, շատ նմանութիւններ
եմ գտնում»,- ասաց Մինասեանը:
Նա նշեց, որ Ապրիլեան պատերազմի մասին դասագրքերում ներառւած է, նաեւ պատերազմում
նահատակւած հերոսների անունները.
«Շատ համառօտ, բայց հայրենասիրական ոճով ներկայացրել
էի հերոսների անձնւիրական պայքարի մասին, բայց վերջին չափորոշիչների հեղինակները մեղադըրում էին, թէ ինչի համար եմ
հայրենասիրութեան քարոզ արել,

դա խանգարում է թուրքերի հետ
բարեկամութիւն անել, իրենք կարծում են, որ թուրքերի հետ կարող
են մշտապէս բարեկամութիւն
անել, որովհետեւ հարեւան են:
Սակայն սերունդներին հայրենասիրութիւն դաստիարակելու համար անհրաժեշտ է նահատակւած հերոսների հերոսութիւնը ցոյց
տալ: Ներկայացրել եմ այն տղաներին, որոնք դիրքեր են պահել,
որոնք «Ազգային հերոս», «Մարտական խաչ» առաջին կարգի
շքանշան են ստացել: Պէտք է յիշել,
որ այդ սերունդը դաստիարակւել
է 1990-ականների պատերազմի
մասին դասագրքերով, եւ անհըրաժեշտ է ապագայ սերունդներին հայրենասիրութեամբ դաստիարակելը»:
Պատմաբանը, անդրադառնալով
Արցախի կորցրած տարածքներում
մնացած յուշարձաններին, պատմական արժէքներին, ցաւ յայտնեց, որ
մեծ մասը մնացել է թշնամուն:
«Գրեթէ բոլոր պատմա-մշակութային արժէքները մնացին իրենց,
այդ յուշարձանների մասին, իհարկէ, պատմութեան գրքերում կը ներառւի, որպէսզի սերունդներն իմանան, այդ ամէնը մեր արժէքներն
են: Տիգրանակերտում պեղումներ
արած Մշակութաբանութեան ամբիոնի վարիչ Համլետ Պետրոսեանը գնաց լուսանկարեց, չափագըրումներ արեց, ինչ կարողացան,
բերեցին, սակայն Շուշիի թանգարանում շատ արժէքներ մնացին
իրենց, եւ նրանք հիմա այդ ամէնը
դարձնում են շինծու մշակոյթի
կենտրոն, իսկ Հայաստանում յայտարարում են, որ Շուշին ադրբեջանական քաղաք է: Շուշին նաեւ
արւեստի թանգարան ունէր, ինձ
ասացին, որ այդ ամէնը մնաց
թուրքերին, քանի որ չեն հասցրել
տեղափոխել, ո՞նց կարելի է մշակութային նման արժէքները թողնել թշնամուն, դա կազմակերպելն ընդամէնը մէկ-երկու օրւայ
գործ էր»,- ցաւով նշեց պատմաբանը:
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Բարեկենդան
առաջաւորաց պահքի

Առաջաւորաց պահքին նախորդող կիրակի օրը Հայ Առաքելական
Եկեղեցին նշում է Առաջաւորաց
պահքի բարեկենդանը, որը պահքի
սկիզբն է: Այս տարի Առաջաւորաց
պահքը սկսւում է յունւարի 25-ից:
Ըստ «Qahana.am»-ի, Առաջաւորաց
պահքի շրջանը յատուկ է միայն Հայ
եկեղեցուն: Սկսւում է Մեծ պահքից
երեք շաբաթ առաջ: Պահանջւում է
խիստ պահեցողութիւն: Հնում այդ
օրերին թոյլատրւել է միայն աղ ու
հաց ուտել:
Առաջաւորաց պահքը թիւրիմացաբար անւանւել է նաեւ Ս. Սարգսի
պահք, քանի որ Առաջաւորաց պահքին յաջորդող շաբաթ օրը Հայ եկեղեցին տօնում է Ս. Սարգսի տօնը:
Սակայն պահքը ոչ մի կապ չունի Ս.
Սարգսի տօնի հետ:
Առաջաւորաց պահքի 5-րդ օրը
(ուրբաթ) յիշատակւում է Ս. Յովնանի՝ Նինւէյում քարոզչութեան ու այդ
քաղաքի բնակչութեան ապաշխարութեան յիշատակը:
«Բարեկենդանը պահքի շրջանին
նախորդող ուրախութեան օր է: Այն
դրախտի փափկութեան օրինակն է:
Բարեկենդանը մեզ յիշեցնում է այն
իրական երջանկութիւնը, որն Ադամն
ու Եւան Աստծոյ ներկայութեամբ ունէին դրախտում: Հետեւաբար, պահքը
մի ճանապարհ է ձգտելու հասնել այդ
իրական երջանկութեանը եւ ապրել
Աստծոյ ներկայութեամբ»,- նշւած է
«urbzoravor.am»-ում:
«panorama.am»

ՀՀ-ից Արցախ մեկնած բժիշկները
տեղի գործընկերների հետ քննարկում են
համակարգային խնդիրները
«tert.am»-ՀՀ-ից եռօրեայ այցով
Արցախ մեկնած բժիշկների խումբն
ունի իր ներուժը բարձր արդիւնաւէտութեամբ ներդնելու պատրաստակամութիւն, այս մասին նշել է
Արցախի Հանրապետութեան առողջապահութեան նախարար Միքայէլ Հայրիեանը Արցախ ժամանած
բժիշկների խմբի եւ նախարարութեան ու Ստեփանակերտում գոր-

Մարզական բժիշկը յայտնել է՝
ինչպէս պէտք է մարզւեն
COVID-19-ով հիւանդները

«panorama.am»- Կորոնավիրուսով վարակւելուց յետոյ առողջութիւնը վերականգնելը իւրաքանչիւր դէպքում պահանջում է
առանձին մօտեցում։ Այս մասին
«ՌԻԱ Նովոստի»-ին ասել է բժըշկական գիտութիւնների թեկնածու,
սպորտային բժիշկ Ելենա Ռիաբինկովան:
«Տան չոր եւ տաք օդից յետոյ
դրսի սառնութիւնը, ջերմաստիճանի եւ խոնաւութեան փոփոխութիւնը վնասում են շնչառական
համակարգը, ինչը յանգեցնում է
վիրուսային վարակի բարդացման։

Եւ հիւանդների մօտ հնարաւոր
են բաւականին լուրջ բարդութիւններ»,- բացատրել է Ռիաբինկովան։
Նա յաւելել է, որ ամենատարածւած բարդութիւնները՝ միոկարդիտ եւ ստրեսային կարդիոմիոպաթիա, կարող են էլ աւելի
յաճախակի դառնալ ոչ ադեկւատ
մարզումների դէպքում, եւ դրանց
կանխարգելումը պահանջում է
լուրջ վերահսկողութիւն: Այս ռիսկերի նւազեցումը հնարաւոր է
միայն փորձառու ֆիթնես մարզչի
վերահսկողութեան ներքոյ:

Բժիշկը նշել է, որ COVID-19-ով
հիւանդացածների կէսից աւելիի
մօտ նկատւել է ուժեղ թուլութիւն,
գլխապտոյտ, յօդացաւէր, հազ,
չոր կոկորդ, ախորժակի եւ տրամադրութեան բացակայութիւն:
«Այն մարդիկ, ովքեր հիւանդացել են COVID-19-ով, փոխում
են իրենց գործունէութիւնն ու վարքը, եւ մարզիչների համար կարեւոր է հիւանդներին ոչ միայն
պատշաճ ֆիզիկական վարժութիւններ անել տալը, այլ նաեւ
բարելաւել նրանց տրամադրութիւնը, դրական վերաբերմունք
ցուցաբերել», - ասել է Ռիաբինկովան:
Նա նշել է, որ մարզումները
իւրաքանչիւր դէպքում կախւած
կը լինեն հիւանդութեան ծանրութիւնից:
«Եւ բոլորին նոյն վարժութիւնը խորհուրդ տալը անպատասխանատու քայլ է։ Կարեւոր է յիշել,
շնչառական համակարգերի համար նախատեսւած վարժութիւնները COVID-19- ից վերականգնըման բանալին չեն», - ասել է մասնագէտը:

ծող բուժհիմնարկների պատասխանատուների հանդիպմանը:
Նախարար Միքայէլ Հայրիեանը
նշել է, որ հանդիպումները շարունակւելու են ինչպէս Ստեփանակերտում, այնպէս էլ շրջաններում գործող բուժհիմնարկներում՝
բոլորին ընձեռելով համակարգում
առկայ խնդիրները յաղթահարելու
սեփական տեսակէտներն ու առաջարկութիւնները ներկայացնելու
հնարաւորութիւն:
Հիւրընկալւած բժիշկների խմբի
պատասխանատու Արամայիս Գալումեանն իր հերթին նշել է, որ
Արցախ եկել են փոքր խմբով, նեղ
մասնագէտներով, բայց նրանք

բոլորն էլ հիանալի մասնագէտներ
են։
«Նպատակը՝ տեղի գործընկերների հետ միասին համակարգում
եղած խնդիրները վեր հանելն ու
դրանց հրատապ լուծում տալն
է։ Թէեւ ներկայ այցը կատարւել է
նեղ խմբով, սակայն այն այսպէս
ասած հետախուզական բնոյթ
ունի եւ առաջիկայում ընդլայնւած
կազմով հանդիպումները լինելու
են մեր գործնական առօրեայի
անբաժանելի մասը»,- նշել է նա:
Օրւայ վերջին հիւրընկալւած
բժիշկները նախարարի ուղեկցութեամբ այցելել են ԱՀ ԱՆ «Արեւիկ»
մանկական բուժմիաւորում:

Լուվրը 2020-ին
այցելուների
պակաս է ունեցել

«panorama.am» - 2020 թւականին Լուվրում յաճախելիութիւնը 72
տոկոսով նւազել է: Կորոնավիրուսի համաճարակի եւ դրա հետ
կապւած սահմանափակումների
պատճառով Փարիզի առաջատար
թանգարան է այցելել ընդամէնը
2,7 միլիոն մարդ, մինչդեռ մէկ
տարի առաջ Լուվրն ընդունել էր
9,6 միլիոն մարդ, իսկ 2018 թ.`
ռեկորդային 10 միլիոն այցելու:
Գարնանային եւ աշնանային կարանտինների միջեւ ընկած ժամանակահատւածում Լուվր էին այցելում հիմնականում եւրոպացիներ,

մինչդեռ առիւծի բաժինը մինչ այժմ
կազմում էին ամերիկացիները, չինացիները, ճապոնացիները եւ բրազիլացիները (75%):
Լուվրի կորուստները 2020 թըւականի համար կազմել են 90 միլիոն եւրօ, պետութիւնը ստիպւած
էր տրամադրել 46 միլիոն սուբսիդիա:
Նմանատիպ վիճակ է նաեւ
Փարիզի այլ տեսարան վայրերում.
անցեալ տարի Վերսալի դղեակ
յաճախելութիւնը 75%-ով նւազել
է, Օրսայի թանգարան՝ 77%-ով,
Կենտրոն Պոմպիդու՝ 72%-ով:

ՕԳՏԱԿԱՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ
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ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 18 (23757)

Փորձագէտը յայտնել է,
թէ որ ականջակալները
կարող են վնասել լսողութիւնը

«panorama.am» - Ականջակալները երաժշտութիւն լսելու շատ անվըտանգ միջոց են: Իհարկէ, եթէ
մենք խօսում ենք յայտնի ապրանքանիշերի բարձրորակ արտադրանքի մասին, որտեղ տպաւորիչ գումարներ են յատկացւել զարգացման համար,- գրում է «ՌԻԱ Նովոստի»-ն՝ վկայակոչելով «iMARS»
հաղորդակցութեան խմբի փոխնա-

խագահ Վլադիմիր Ներիուեւի խօսքը։
«Չինական քիչ յայտնի անալոգներից չպէտք է սպասել առաջին
կարգի ձայնի. նման ապրանքների
էժանագին տարրերը ի վիճակի
չեն փոխանցել հնչիւնների ամբողջ
բազմազանութիւնը, ինչը նշանակում է, որ պարբերաբար կը լսէք
տարբեր խշշոցներ, սուլոցներ, ճռճռոցներ»,- բացատրել է փորձագէտը:

Այնուամենայնիւ, ձայնի որակը
անկարող է բացասաբար ազդել
լսողութեան վրայ: Բայց ծաւալը՝
շատ հնարաւոր է բացասաբար
ազդի:
«Մի փորձէք խեղդել աղմուկները, օրինակ, հասարակական
տրանսպորտում. սա միայն կը
վատթարացնի իրավիճակը»,- խորհուրդ է տւել նա:
Իսկ ահա գերժամանակակից
եւ յարմարաւէտ ականջակալները
կարող են նաեւ վտանգաւոր լինել
լսողութեան համար:
«Լինելով ականջի խորքում՝
նրանք ահռելի ճնշում են գործադրում ներքին ականջի վրայ»,զգուշացնում է Ներիուեւը:
Նա խորհուրդ է տալիս ընտրել աղմուկը չեղարկող ականջակալներ. դրանց ճիշտ օգտագործման դէպքում ապահովւում է օպտիմալ ձայն:

Հինգ օգտակար սովորութիւն,
որոնք կօգնեն վերահսկողութեան
տակ պահել շաքարային դիաբետը
Շաքարային դիաբետն ամենավըտանգաւոր հիւանդութիւններից
է, որը յանգեցնում է արեան մէջ
շաքարի մակարդակի բարձրացման
եւ ուղեկցւում է մի շարք տհաճ
ախտանշաններով: Այս հիւանդութիւնը կարող է բազմաթիւ բարդութիւններ առաջացնել, խիստ բացասաբար անդրադառնալ կեանքի
որակի վրայ եւ անգամ յանգեցնել
մահւան: Համարւում է, որ մոլորակի հասուն բնակչութեան մինչեւ
50%-ի մօտ առկայ է առաջին կամ
երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ կամ նախադիաբետ: Այս ախտաբանութիւնները կապւած են
նիւթափոխանակութեան խանգարումների հետ եւ ազդում են մարմնի կողմից արեան մէջ պարունակւող շաքարի գործածութեան գործընթացի վրայ:
Շաքարային դիաբետի դէմ պայքարելու համար օրգանիզմին բաւական շատ ուժ է հարկաւոր, ուստի այս հիւանդութեան դէպքում
մասնագէտները յաճախ խորհուրդ
են տալիս խուսափել ծխախոտի,
ալկոհոլի եւ մեծ քանակութեամբ
շաքար պարունակող մթերքի գործածութիւնից, սակայն սննդակարգում նման փոփոխութիւններ անելը
երբեմն կարող է բաւական չլինել
հիւանդութիւնը վերահսկողութեան
տակ պահելու համար:
Մասնագէտները ներկայացրել
են հինգ օգտակար սովորութիւն
շաքարային դիաբետով հիւանդների համար, որոնք կօգնեն աւելի
լաւ վերահսկել արեան մէջ շաքարի մակարդակն ու կանխել հիպերգլիկեմիայի զարգացումը:
Ամենօրեայ վարժութիւններ
Դանդաղ վազքը, լողը, հեծանըւավազքը կամ պարելը կարող են
շատ օգտակար լինել շաքարային
դիաբետով հիւանդների համար:
Բանն այն է, որ նման ակտիւութիւնը բարելաւում է արեան մէջ
շաքարի մակարդակ վերահսկողութեան բնական մեխանիզմները,
քանի որ ստիպում է գլիւկոզա
օգտագործող մկաններին լարւել:

Բացի այդ, ամենօրեայ մարզումների շնորհիւ սրւում է ինսուլինի
նկատմամբ զգայունութիւնը, ինչն
էլ օգնում է կանխել ինսուլինակայունութեան զարգացումը:
Ջրի բաւարար գործածութիւն
Մարմնի հիդրատացիան նւազեցնում է արեան բջիջների լուրջ
վնասւածքների վտանգը եւ օգնում
է պահել արեան մէջ շաքարի
մակարդակը նորմայի սահմաններում, ուստի օրւայ ընթացքում բաւարար քանակութեամբ ջուր խմելը
շատ կարեւոր է շաքարային դիաբետով հիւանդների համար:
Ստրեսի մակարդակի
նւազեցում
Ստրեսային իրավիճակներում
մարդկանց օրգանիզմում որոշակի հորմոններ են արտազատւում,
որոնց ազդեցութեան տակ օրգանիզմում բարձրանում է շաքարի
մակարդակը: Նման խնդիրներից
խուսափելու եւ շաքարային դիաբետի դէմ արդիւնաւէտ կերպով
պայքարելու համար հարկաւոր է
սովորել վերահսկողութեան տակ
պահել ստրեսը, իսկ այս հարցում
լաւագոյն օգնականներն են եօգան
ու մեդիտացիան:
Քաշի վերահսկում
Ճարպակալում չունեցող մարդկանց մօտ լուրջ հիւանդութիւն-

ների, այդ թւում նաեւ շաքարային
դիաբետի զարգացման հաւանականութիւնն աւելի ցածր է, ինչպէս
նաեւ ցածր է դրա հետեւանքով
բարդութիւնների զարգացման հաւանականութիւնն արդէն իսկ հիւանդ լինելու դէպքում: Ճարպի
աւելցուկն ասոցացւում է բորբոքումների հետ, որն էլ համարւում
է շաքարային դիաբետին բնորոշ
նիւթափոխանակութեան խանգարումների զարգացմանը նպաստող
հիմնական գործօններից մէկը, ուստի քաշի վերահսկումն անչափ
կարեւոր է այս խնդրի դէմ պայքարում:
Առողջ քուն
Առողջ տեւական քունը շատ
կարեւոր է ֆիզիկական ու հոգեկան առողջութեան պահպանման
համար: Անքնութիւնը կարող է անմիջականօրէն ազդել արեան մէջ
շաքարի մակարդակի վրայ, ինչպէս
նաեւ յանգեցնել քաշի աւելացման՝
դառնալով հորմոնալ դիսբալանսի
պատճառ: Արեան մէջ գլիւկոզայի մակարդակի կտրուկ տատանումների կանխարգելման համար
հարկաւոր է, որ քունը լինի ոչ
միայն տեւական, այլեւ որակեալ,
քանի որ չափազանց մակերեսային ու ընդհատւող քունը չի ապահովի օրգանիզմի լիարժէք հանգըստացում ու վերականգնում:
Նիւթի աղբիւրը՝ «Times Now»

Չորս տարածւած մթերք,
որոնք կարող են դառնալ
փորափքանքի
զարգացման պատճառ

Փորափքանքը բաւական տարածւած խնդիր է, որին կեանքում
գոնէ մէկ անգամ բախւել է իւրաքանչիւրը: Փորափքանքի ախտանըշաններն են աղիների հատւածի
ցաւը, տհաճ զգացողութիւնները,
փքւածութեան զգացումն ու աղիներում գազերի կուտակումը: Սա
շատ տհաճ խնդիր է, որը սովորաբար կարճատեւ է լինում, սակայն որոշ դէպքերում այն կարող
է պահպանւել բաւական երկար
ժամանակ՝ բացասաբար անդրադառնալով կեանքի որակի վրայ,
ուստի զարմանալի չէ, որ այս
դէպքերում մարդիկ փորձում են
հնարաւորինս շուտ ազատւել
խնդրից:
Առաւել յաճախ փորափքանքը
պայմանաւորւած է լինում մարդու սննդակարգով, սակայն այնուամենայնիւ շատերը չգիտեն, թէ
սննդամթերքի որ տեսակներն են
յանգեցնում նման խնդրի առաջացման: Մասնագէտները ներկայացրել են աղիներում գազերի
կուտակման յանգեցնող սննդամըթերքի տեսակները, որոնց սահմանափակումը թոյլ կը տայ խուսափել այս տհաճ խնդրից:
Լոբազգիներ
Լոբազգիները յայտնի են փորափքանք առաջացնելու եւ գազերի ինտենսիւ կուտակման յանգեցնելու իրենց յատկութիւններով:
Նման ազդեցութիւնը նւազեցնելու

համար մասնագէտները խորհուրդ
են տալիս սահմանափակել լոբազգիների գործածութիւնը, իսկ ուտելու դէպքում լոբին, ոլոռը կամ սիսեռն օգտագործել խիւս դարձրած:
Հազար
Հազարի կանաչ թերթիկները
բաւական տարածւած բաղադրիչ են
տարբեր ուտեստների պատրաստման համար, սակայն դրանք նոյնպէս կարող են դառնալ փորափըքանքի զարգացման պատճառ,
ուստի այս մթերքը եւս հարկաւոր
է զգուշօրէն օգտագործել:
Սոխ
Սոխը ոչ միայն նպաստում է
փորափքանքի զարգացմանը, այլեւ
գազերի բաւական տհաճ հոտի
պատճառ է դառնում: Այնուամենայնիւ նման տհաճ յատկութիւններով օժտւած է միայն հում սոխը,
ուստի եփւած վիճակում այս
մթերքից պէտք չէ խուսափել:
Խաչածաղկաւոր բանջարեղէն
Ծաղկակաղամբը, բրոկոլին, բըրիւսէլեան կաղամբը եւ առհասարակ խաչածաղկաւոր բանջարեղէնը բաւական համեղ եւ օգտակար
մթերք են, սակայն մարդու աղէստամոքսային տրակտը դրանք
շատ դժւար է մարսում, ինչն էլ
յանգեցնում է փորափքանքի առաջացման:
Նիւթի աղբիւրը՝ medikforum.ru

Ռուբիկ-կուբիկ խաղալիքը աշխարհում ամենաշատ վաճառւող ապրանքն է,
երկրորդը «iPhone»-ն է
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87 տարեկանում մահացել է
ամերիկացի լեգենդար
հեռուստահաղորդավար Լարի Քինգը
«tert.am» - 87 տարեկանում մահացել է
ամերիկացի յայտնի լրագրող ու հեռուստահաղորդավար Լարի Քինգը։ Այս մասին հաղորդում է նրա «twitter»-ի էջը։
Ինչպէս փոխանցում է «Independent»-ը,
Քինգը մահացել է Լոս Անջելէսի հիւանդանոցներից մէկում` կորոնավիրուսի դէմ
պայքարից յետոյ. հեռուստահաղորդավարը
երկար տարիներ առողջական խնդիրներ է
ունեցել։
Լոուրենս Հարւի Զէյգերը (Լարի Քինգ)
ծնւել է 1933 թւականի նոյեմբերի 19-ին, Նիւ
Եօրքի շրջանում։ Լարիի ծնողները՝ Ջենի եւ
Էդի Զէյգերները, գաղթել են Բելոռուսիայից

եւ Աւստրիայից (հայրը Աւստրիայից էր, իսկ
մայրը՝ Բելոռուսիայից):
Հաղորդավարը յայտնի էր իր «Larry
King Live» շոուի շնորհիւ։ Նա անցկացրել է
աւելի քան յիսուն հազար հարցազրոյց։ Քինգը
«Էմմի» եւ «Պիբոդի» մրցանակների դափնեկիր է։

ԷՋ 8 - ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ, 25 ՅՈՒՆՒԱՐԻ 2021

ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 18 (23757)

Աւտոերթ Երեւանում՝
Նիկոլ Փաշինեանի հրաժարականի
պահանջով
«arfd.am» - Երէկ՝ յունւարի 24-ին մայրաքաղաքի տարբեր հատւածներից մեկնարկեց
աւտոերթ, որն աւարտւեց Հանրապետութեան
հրապարակում։
Աւտոերթի մասնակիցների պահանջը Նիկոլ Փաշինեանի հրաժարականն էր:
Ճանապարհային ոստիկանութիւնն անհեթեթ պատճառաբանութիւններով կանգնեցրեց որոշ աւտոմեքենաներ՝ թոյլ չտալով մասնակցել աւտոերթին, այնուհետեւ աւտոմեքենաների վարորդներին սկսեցին տուգանել։
Հանրապետութեան հրապարակում ոստիկանութիւնը խոչընդոտեց քաղաքացիների ակցիան։

Ոստիկանները բերման ենթարկեցին «Հայրենիք» կուսակցութեան անդամ Բաբգէն Յարութիւնեանին:
«Հայրենիքի փրկութեան շարժում»

«Շուշին ոչ թէ ընկել է, այլ Շուշին
յանձնել են՝ Նիկոլ Փաշինեանի
ուղիղ հրահանգով»

Իրանը....
(Շար. 1-ին էջից)

կապակցութեամբ,- ասել է նա՝ յաւելելով. «Իրանում կորոնավիրուսի կանխարգելման եւ տարածման դէմ պայքարի ազգային շտաբի
խնդրանքով երկրում արգելւած են չւերթները
դէպի Մեծ Բրիտանիա մինչեւ յունւարի 20-ը,
սակայն թռիչքների սահմանափակումները երկարաձգւել են մինչեւ փետրւարի 18-ը»:

«168.am» - Ռուսաստանաբնակ վերլուծաբան Սերգէյ Կուրղինեանի ասութեամբ՝
Հայաստանից Շուշին պաշտպանողներին սպառնացել են, որ «Իսկանդերի» հարւածների տակ
կը մնան, նրանք ստիպւած նահանջել են: Այս
մասին գրում է «Mediaport» տելեգրամեան
ալիքը:
Կուրղինեանն ասել է, որ պատերազմի
ժամանակ մատակարարւած զէնքը չի ուղարկւել Արցախ: Արցախի բանակը ոնց
կարողացել պաշտպանւել է՝ կամաւորների
շնորհիւ եւ դիմակայել է թուրք-ադրբեջա-

Արամ Ա կաթողիկոսը....
(Շար. 1-ին էջից)

տարածքին:
Նորին Սրբութիւնը յիշեցուց, որ նախագահ
Բայդէն Սենատի անդամի տարիներէն սկսեալ
բարեկամական կապեր հաստատած է հայ
ժողովուրդին հետ եւ յատուկ յարգանք ցուցաբերած Հայոց Ցեղասպանութեան նահատակ-

նական յարձակմանը, բայց տեղի է ունեցել
դաւաճանութիւն եւ յատուկ ստեղծւել է կապիտուլիացիայի ակտի ստորագրման համար նպաստաւոր վիճակ:
ներուն նկատմամբ: Հայրապետը վստահութիւն յայտնեց, որ ան վերանորոգ կերպով
պիտի շարունակէ պաշտպանել ժողովրդավարութեան, ժողովուրդներու ինքնիշխանութեան եւ
ցեղասպանութեան կանխարգիլման աշխատանքները եւ այս ծիրէն ներս յոյս յայտնեց
Միացեալ Նահանգներուն կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան պաշտօնական ճանաչման
գծով: Ապա, Արամ Ա կաթողիկոս իր յաջողութեան
մաղթանքները փոխանցեց նախագահին»:

