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Ազգային, հասարակական, քաղաքական

«news.am» - Ֆրանսիայի նախագահ Էմմանուէլ Մակրոնը քննարկել է ազգային միասնութեան կառավարութիւն ստեղծելու հնարաւորութիւնը ինչպէս ծայրայեղ աջ
«Ազգային միաւորում» խմբակցութեան ղեկավար Մարին Լը Պէնի,
այնպէս էլ կոմունիստների առաջնորդ Ֆաբիէն Ռուսէլի հետ,- յայտնում է BFM TV-ն:
Այսպէս, Լը Պէնը հաստատել է,
որ յունիսի 21-ին Մակրոնի հետ
քննարկել է կառավարութիւն ստեղծելու հարցը՝ հրաժարւելով մանրամասներ յայտնել:
Մինչ այս Ռուսէլը, որն ընտրութիւններում Ժան-Լիւկ Մելանշոնի
(Շար. 8-րդ էջում)

Ադրբեջանի ՌԾՈՒ-ն
զօրավարժութիւններ
կանցկացնի Կասպից
ծովում

«news.am» - Ադրբեջանի ռազմածովային ուժերը (ՌԾՈւ) տակտիկական զօրավարժութիւններ կանցկացնեն Կասպից ծովում, յայտնում են ադրբեջանական լրատւամիջոցները։
Հաղորդւում է, որ զօրավարժութիւններում ներգրաււած են ռազմածովային ուժերի աւելի քան 30
նաւեր ու նաւակներ, ինչպէս նաեւ՝
մինչեւ 1500 զինւորականներ։
«Կասպից ծովի ադրբեջանական
հատւածում զօրավարժութիւնների
ընթացքում ռազմածովային ուժերի
ստորաբաժանումները գործնական
գործողութիւններ կիրականացնեն
մարտական
առաջադրանքների
իրականացման համար՝ էներգետիկ ենթակառուցւածքները պահպանելու եւ պաշտպանելու համար»,յայտարարել է Ադրբեջանի ՊՆ-ն։

Պուտինը յայտարարել է
մարտական
հերթապահութեան
համար
միջմայրցամաքային
«Սարմատ» բալիստիկ
հրթիռ ստանալու մասին

(Տես 8-րդ էջում)
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Իրան-Ռուսաստան շարունակական
խորհրդակցութիւնը վկայում է
ռազմավարական շահաւէտ նոր
ժամանակաշրջան ձեւաւորելու լուրջ
կամքի մասին
Հանր. նախագահը Ռուսաստանի
Դաշնութեան
արտգործնախարար
Սերգէյ Լաւրովի հետ հանդիպման ընթացքում ընդգծել է, Կասպից
ծովի աւազանում գտնւող հարեւան
երկրների միջեւ համագործակցութեան կարեւորութիւնը, այս տարածաշրջանում օտարերկրեայ ռազմական ներկայութեան ու միջամտութեան
արգելքը եւ յատկապէս՝ Իրանի Իսլ.
Հանրապետութեան ափերի բացառիկ
կարգավիճակը:
Հանր. նախագահի գրասենեակի
տեղեկատւական կայքէջի համաձայն՝
այաթ. Սէյէդ Էբրահիմ Ռէյիսին երէկ,
յունիսի 22-ի երեկոյեան Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգէյ Լաւրովի հետ կայացած հանդիպման
ընթացքում, Իրանի եւ Ռուսաստանի
նախագահների եւ պաշտօնեաների
միջեւ ընթացող հանդիպումներն ու
բանակցութիւնները ապացոյցն է համարել երկու երկրների լուրջ մօտե-

ցումների, ռազմավարական համագործակցութեան նոր ժամանակաշրջան
ձեւաւորւելու հարցով, որը օգտակար է
լինելու երկու երկրների ժողովուրդների
եւ տնտեսութեան բնագաւառներում:
Երբ Ռուսաստանի ԱԳ նախարարը
ներկայացրեց Իրանի հետ Ռուսաստանի տնտեսական համագործակցու-

թիւնների ընդլայնման ընթացքը, հանր.
նախագահը ընդգծեց, որ «Համագործակցութիւնների ու համադրութիւնների զարգացումը արդիւնաւէտ միջոց
է ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների եւ անկախ երկրների դէմ տնտեսական միահեծանութեանը հակազդելու համար»:
(Շար. 8-րդ էջում)

Գաբրէլեանով.

«Արայիկ Յարութիւնեանը ժամանել է Կրեմլ եւ
ադրբեջանցիների հետ բանակցութիւններ է վարում
Լաչինի միջանցքը յանձնելու շուրջ»
«yerkir.am» - Կրեմլի իրազեկ աղբիւրներն ինձ յայտնում են, որ Արցախի
նախագահ Արայիկ Յարութիւնեանը
ժամանել է Մոսկւա եւ գաղտնի բանակցութիւններ է վարում ադրբեջանական կողմի հետ՝ մինչեւ յուլիսի 1-ը
Լաչին քաղաքը յանձնելու եւ Ադրբեջանի կառուցած ճանապարհի այլընտրանքային հատւածի գործարկման
շուրջ. իր թելեգրամեան ալիքում գրում է

ռուսաստանահայ մեդիամագնատ, հրատարակիչ Արամ Գաբրէլեանովը:
«Լաչինի միջանցքը կանցնի Ադրբեջանի վերահսկողութեան տակ: Արայիկը
յայտնի խաբեբայ ու գործարար է, որն
Արցախում միլիոններ է վաստակել ու
վաստակում։ Ինչպէս ղարաբաղցիներն
են ասում՝ եթէ Արայիկը դաւաճանել է
պատերազմի հերոս եղբօր յիշատակը,

նա հեշտութեամբ կը ծախի հայրենիքը:
Ի՞նչ դէմքով է նա վերադառնալու Ստեփանակերտ»,- գրել է նա:

Իսրայէլը ԱՄՆ-ի հետ ստեղծում է «Մերձաւոր
Արեւելքի հակաօդային պաշտպանութեան դաշինք»
«panorama.am» - Իսրայէլը եւ ԱՄՆ-ը
ստեղծում են «Մերձաւոր Արեւելքի
հակաօդային պաշտպանութեան դաշինք», որն արդէն խափանել է տարածաշրջանի երկրներին սպառնալու
Իրանի փորձերը։ «ՏԱՍՍ»-ի փոխանցմամբ՝ այդ մասին երկուշաբթի օրը
յայտարարել է հրէական պետութեան
պաշտպանութեան նախարար Բենի
Գանցը՝ ելոյթ ունենալով Կնեսետի
(խորհրդարանի) արտաքին գործերի
եւ պաշտպանութեան յանձնաժողովի
նիստում։
«Միացեալ Նահանգների գլխա-

ւորութեամբ մենք կառուցում ենք «Մերձաւոր Արեւելքի հակաօդային պաշտպանութեան դաշինք», որն արդէն
խափանել է Իսրայէլին եւ տարածաշըրջանի այլ երկրներին սպառնալու
Իրանի փորձերը: Յուլիսի 13-14-ին
նախագահ Ջօ Բայդէնի նախատեսւած
այցը կաջակցի այս գործընթացին»,Գանցի խօսքերը մէջբերել է ՊՆ մամուլի
ծառայութիւնը։
Ըստ նախարարի՝ խօսքը գնում է
Իրանին հակահարւած տալու մասին՝
անօդաչու թռչող սարքերի, ինչպէս նաեւ
հրթիռային զէնքի, այդ թւում՝ թեւաւոր

հրթիռների կիրառման առումով։
Իսրայէլցի նախարարը յաւելել է,
որ այս նախագիծն իրականացւում է
պաշտպանութեան ոլորտում ԱՄՆ-ի
հետ սերտ համագործակցութեան շրջանակներում։

«Կոկորդիլոսը»՝
«ԱԼԻՔ»-ում
Մեկնարկել է Համադանի
27-րդ միջազգային
մանկա-պատանեկան թատերական
փառատօնը, Հայաստանը ներկայ է
Երեւանի Յովհաննէս Թումանեանի
անւան պետական տիկնիկային
թատրոնով
(Տես 8-րդ էջում)
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Ու այդպէս անվերջ
ուզելու են, եւ դու
ստիպւած ես լինելու
անվերջ տալ

Լուսանկարը՝ Հատիսի

Մակրոնը
կառավարութիւն
ստեղծելու մասին
բանակցութիւններ է
վարել Լը Պէնի եւ
կոմունիստների հետ

91-ՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 122 (24130), հատավաճառ՝ 20000 ռիալ

«panorama.am» - ԱԺ պատգամաւոր Արթուր Ղազինեանը գրում է.
« Իմ քայլական երիտյեղափոխականները Եւրոպայի հարթակներում
բողոքում են ադրբեջանական ատելութիւնից: Ասում են, մենք իրենց
այդքան սիրում ենք, իսկ իրենք մեզ
այդքան ատում:
Անարդար է:
Չեն հասկանում, որ թուրքերի ու
ադրբեջանցիների մէջ հայերի դէմ
ատելութիւնը դրւած է գենետիկ կոդի
վրայ, չեն պատկերացնում, որ Ադրբեջանում ու Թուրքիայում հայասիրութիւն չի կարող լինել, իսկ ցանկացած
նման դրսեւորում անմիջապէս ստանում է փամփուշտ:
Երիտյեղափոխականները, մինչեւ
կոկորդները խեղդւած լինելով հայի
եւ հայկականութեան նմատմամբ
ատելութեամբ, բողոքում են ադրբեջանական ատելութիւնից, քանի որ
իրենց համարում են ադրբեջանցիների դաշնակիցը Հայաստանում,
նրանց առջեւ ամրոցի դռներ բացողը,
հայկական պետականութիւն կործանողը: Ու չեն հասկանում, թէ ինչի՞ են
նրանք այդքան ատում իրենց:
Հիմա սրանց ո՞նց բացատրես, որ
չեն ատում, ուղղակի զզւում են, քանի
որ գիտեն ձեր ով լինելը:
Ոնց բացատրես, որ թուրքերը
սերտել են պատմութեան դասերը
եւ լաւ գիտեն, որ ամրոցի դռներն
իրենց առջեւ բացող դաւաճանին
առաջինը պէտք է գլխատել, քանի
որ նա կարող է այդ նոյն դուռը բացել
նաեւ այլ զօրքի առջեւ: Նրանք լաւ
գիտեն, որ բազմիցս օգտագործւած
դաւաճաններն ինչ որ պահի կորցնում են օգտակարութիւնը եւ այլեւս
պիտանի չեն որեւէ բանի:
Քայլականները, լցւած լինելով
ադրբեջանասիրութեամբ, չգիտեն, թէ
էլ ի՞նչ անեն, որ նրանք գոհ մնան, էլ
ի՞նչ յանձնեն, նւիրեն, որ հաստատւի
այդքան սպասւած խաղաղութիւնը եւ
իրենք կարողանան հպարտ դէմքով
Հայ ժողովրդին ասեն, տեսէք, մենք
ձեզ բերեցինք այն խաղաղութիւնը,
որ խոստացել էինք:
Կրկին չեն հասկանում, որ յանձնելուն սահման չկայ, որքան յանձնեցիր, այնքան շատ են պահանջելու:
Տւեցիր երկու շրջան, հինգն են
ուզելու, հինգը տւեցիր՝ Արցախն են
ուզելու, Արցախը տւեցիր՝ միջանցք
են ուզելու, միջանցքը տւեցիր՝ Սիւնիքն են ուզելու:
Ու այդպէս ավերջ ուզելու են, եւ
դու ստիպւած ես լինելու անվերջ տալ:
Քանի որ գիտեն, որ դու քո էութեամբ ու հոգով տւող ես...»:
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Արթուր Վանեցեան.

Արման Աբովեան.

«Շարժումն առնւազն այս փուլում կանխել է
հնարաւոր կապիտուլիացիոն փաստաթղթերը»
«yerkir.am» - «Իշխան Սաղաթէլանն
առաջին օրւանից նւիրումով, անձնազոհ մտել է պայքարի մէջ եւ շարունակում է պայքարը: Նա ահռելի
գործ է արել»,-այս մասին Հանրային ՀԸ
եթերում նշել է Արթուր Վանեցեանը:

փաստացի իրականացնում էր ողջ
կօօրդինացիոն եւ կազմակերպչական աշխատանքը, մշտապէս ամփոփում էր հանրահաւաքները, Իշխան Սաղաթէլեանը մեծ գործ է արել»,նշել է Վանեցեանը:

Հաղորդավարի դիտարկմանը, որ
Ֆրանսիայի հրապարակից վրանները
հանելուց օրեր առաջ Սերժ Սարգըսեանն ակնարկեց, որ Իշխան Սաղաթէլեանն է շարժման առաջնորդը,
ըստ այդմ՝ ինչո՞ւ հէնց նա, այլ՝ ոչ
այլ մէկը, Արթուր Վանեցեանը պատասխանել է.

«Հայրենիք» կուսակցութեան նախագահը նաեւ կարեւորել է՝ մէկ նպատակի շուրջ համախմբւելու, սակայն
տարբեր ուղղութիւններով նոյն նպատակին հասնելու մասին։
«Մեր հիմնական նպատակը չի
փոխւել՝ ունենալ անվտանգ Հայաստան, անվտանգ Արցախ, եւ այս նպատակին հասնելու համար նախ պէտք
է հասնել Նիկոլ Փաշինեանի հրաժարականին, յետոյ նոր կառուցել մեր
պատկերացրած անվտանգ երկիրը»,ասել է նա՝ յատկանշելով, որ այս փուլում պատգամաւորական մանդատն
իր համար այլեւս այն արդիւնաւէտ
գործիքը չէ, որը կարող է օգտագործել հիմնական նպատակին հասնելու համար։
Արթուր Վանեցեանը չի համաձայնել հաղորդավարի հարցին, թէ
շարժումը չի յաջողել։ Նա նշել է, որ
շարժումը պարզապէս այս փուլում

«Շարժման մէջ առաջնորդներ չկան,
շարժման մէջ չկան կուսակցական
դրօշներ, կուսակցական պատկանելիութիւն: Երբ ապակենտրոն ցանցային պայքարից բոլորը միաւորւեցին Ֆրանսիայի հրապարակում,
թէ՛ ես, թէ՛ Իշխան Սաղաթէլեանը
յայտարարել էինք, որ այստեղ չկան
կուսակցական դրօշներ, ազգային պայքար է եւ մենք բոլորս պայքարելու
ենք մի նպատակի համար: Հիմա՝
յայտարարւեց Իշխան Սաղաթէլեանը՝
առաջնորդ: Իշխան Սաղաթէլեանը

չի հասել իր նպատակին եւ շարունակում է պայքարը։ Ըստ նրա՝ շարժումն առնւազն այս փուլում կանխել է հնարաւոր ստորագրւելիք կապիտուլիացիոն փաստաթղթերը, նաեւ
միջազգային հանրութեանը ցոյց է
տւել, որ Նիկոլ Փաշինեանը չի կարող
գնալ միակողմանի զիջումների, չի
կարող Հայաստանը տանել երկրորդ
կապիտուլիացիայի։
«Ես լինելու եմ այս պայքարի մէջ
մինչեւ մեր վերջնական նպատակին
հասնելը։ Դա կը լինի, Ազատութեան
հրապարակում, Ֆրանսիայի հրապարակում, գիւղում, քաղաքում, թէ
որտեղ, դա կարեւոր չէ։ Ես Ազատութեան հրապարակում ասել եմ,
որ ես խորհրդարան չեմ վերադառնալու, եւ ես խորհրդարան չեմ վերադառնում, շարունակում եմ իմ
գործունէութիւնը»,– ասել է նա։

Արման Թաթոյեան.

«Քաղաքական դաշինք ստեղծելու
լուրերը իրականութեանը բացարձակ չեն
համապատասխանում»
«news.am» - Մարդու իրաւունքների նախկին պաշտպան Արման
Թաթոյեանը հերքում է մամուլի հրապարակումներն ու խօսակցութիւնները, թէ ինքը պատրաստւում է քաղաքական դաշինք ստեղծել «Հայրենիք» կուսակցութեան ղեկավար Արթուր Վանեցեանի հետ։
«Քաղաքական դաշինք ստեղծելու խօսակցութիւններն ու ԶԼՄ
հրապարակումներն իրականութեանը
բացարձակ չեն համապատասխանում:
Ես իմ դիրքորոշումը հանրային
գործունէութեանս հետ կապւած արդէն յայտնել եմ եւ դա անփոփոխ է»,ասաց նա:
Յիշեցնենք, որ մամուլում գրւում
էր նաեւ, որ Արման Թաթոյեանի հետ

դաշինք է պատրաստւում կազմել ԱԺ
«Հայաստան» խմբակցութեան պատգամաւոր, «Մէկ Հայաստան» կուսակցութեան նախագահ Արթուր Ղազինեանը, որը նոյնպէս հերքել է այդ
տեղեկութիւնները։
«Նման բան չկայ, Արման Թաթոյեանը չի յայտարարել իր քաղաքական
նկրտումների մասին, զբաղւում է
հասարակական գործունէութեամբ,
նման որեւէ պլանաւորում չկայ,
ջերմ յարաբերութիւններ ունենք, ընկերներ ենք, բայց որեւէ պայմանաւորւածութիւն չունենք, ես ճանապարհը շարունակում եմ իմ ուղղութեամբ, ինչպէս ծրագրել եմ»,- «Փաստինֆօ»-ի հետ զրոյցում ասել է նա:
Յիշեցնենք, որ Արթուր Վանեցեանն
յունիսի 21-ին յայտարարել էր, որ

վայր է դնում մանդատը, քանի որ
այս խորհրդարանը դադարել է լինել
երկիրն աղէտից փրկելու նպատակին հասնելու արդիւնաւէտ հարթակ։ Վանեցեանը նաեւ տեղեկացրել
էր, որ իր ղեկավարած «Հայրենիք»
կուսակցութեան խորհուրդը կը շարունակի գործունէութիւնը խորհրդարանից դուրս, սակայն դէ իւրէ եւ
դէ ֆակտօ դադարում է գոյութիւն
ունենալ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան հետ ձեւաւորւած «Պատիւ ունեմ» դաշինքը։

Գասպարեան.

«Միակ հրաշալի բանը, որ իշխանութիւնն
արել է՝ «Ինչպէս կործանել պետութիւնը»
վերտառութեամբ դասագիրք ստեղծելն է»
«yerkir.am» - Աբրահամ Գասպարեանը «ֆէյսբուք»-եան իր էջում գրել է.
«Ուզում եմ գովել իշխանութեանը:
Զարմացա՞ք: Միակ հրաշալի բանը,
որ արել են՝ «Ինչպէս կործանել պետութիւնը» վերտառութեամբ դասագիրք ստեղծելն է:
Նոր դուրս եկայ բլոկից: Միեւնոյն է՝
էլի ասելու եմ:
Դուք՝ իշխանութիւն յորջորջւած
թիւրիմացութիւն, 30 դահեկանի համար ձեր ոտքերը լիզող քաղաքացիական համհարզների ու ագիտպըրոպի հետ միասին, յիշւելու էք

որպէս՝ «ձեր վզին դրած» միաբջիջներ:
Ալիեւն էլ է դրել ձեր վզին, Էրդողանն
էլ, Պուտինն էլ, դուք էլ՝ միմեանց:
Դուք ոչ հացի արժէք գիտէք, ոչ էլ
հայրենիքի ու պետութեան ընկալում:
Այդպէս էլ ապրէք՝ սողալով, դատարկ
դհոլի զրնգուն ձայնով, իրար գովելով,
փառաբանելով ձեր խրտւիլակ ու
անհայրենիք շէֆին:
Պետութիւնը լինելիութեան խնդրի
առաջ է, իսկ դուք, ձեր գոյութիւնը
քարշ տալու համար, Մոսկւայի ու
Բրիւսէլի դռների արանքում, ձեր
սեփականութեան պահպանման հա-

մար կուրծք էք ծեծում, ծախու ապրանքներ: Արդարադատութիւնի՞ց էք
խօսում, լու՞րջ:
Յ. Գ. - «Ժողովրդավարութեան բաստիոն», «Արդարադատութեան բնօրրան՝
Հայաստան» թէզերն էլ սիրուււււււււն
փաթեթաւորէք ու ...»։

Գէորգեանը նշանակւել է ԵԽԽՎ տեղական եւ
տարածաշրջանային իշխանութիւնների հարցերով
հիմնական զեկուցող
«yerkir.am» - ԵԽԽՎ սոցիալական,
առողջապահութեան եւ կայուն զարգացման հարցերի յանձնաժողովի
ս. թ. յունիսի 21-ին կայացած հերթական նիստում Հայաստանի Հանրապետութեան պատւիրակութեան մշտական անդամ Արմէն Գէորգեանը նշա-

նակւել է տեղական եւ տարածաշրջանային
իշխանութիւնների
հարցերով հիմնական զեկուցող։ Այս
մասին տեղեկացնում է ԱԺ Տարածաշրջանային եւ եւրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական յանձնաժողովը։

«Եթէ մի ստահակ ուզում է
Արցախը տալ, լաւ ապրել,
թող իմանայ՝ առաջինն իրեն
են մորթելու. խաղաղութեան
դարաշրջանը բերելու է
պատերազմ»
«168.am» - «Ռուսաստան-Արեւմուտք
առճակատման ֆոնին ԱՄՆ-ը յայտարարել է՝ պատրաստ է Արցախեան հիմնախնդրի հարցով աշխատել Մինսկի
խմբի համանախագահութեան կազմում: Ուշագրաւ է, որ ԱՄՆ-ը այդ
պատրաստակամութեան մասին յայտնել է ոչ թէ նրա համար, որ ցանկանում է պաշտպանել հայկական շահը
Հարաւային Կովկասում, այլ, բացառապէս իր շահերի պաշտպանութեան
նպատակով, եւ դա ցանկանում է անել
այն տարածաշրջանում, որտեղ, ցաւօք,
հայկական իշխանութիւնների վարած
քաղաքականութեան հետեւանքով այլեւս
Հայաստանը հարց որոշող չէ»,- «168TV»-ի
«Ռեւիւ» հաղորդաշարի եթերում, անդրադառնալով ԱՄՆ պետքարտուղարի
եւրոպական եւ եւրասիական հարցերով տեղակալ Քերըն Դոնֆրիդի այն
յայտարարութեանը, որ ԱՄՆ-ը կը շարունակի աշխատանքը Մինսկի խմբում,
ասաց «Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութեան քաղխորհրդի անդամ,
վերլուծաբան Արման Աբովեանը:
Վերջնիս փոխանցմամբ՝ հիմա Հարաւային Կովկասում նայողի կարգավիճակը ստանձնելու ուղղութեամբ ընթանում է մրցավազք, եւ այս համատեքստում պատահական չեն ԵՄ եւ
ԱՄՆ տարբեր պաշտօնեաների խիստ
պարբերական այցերը Հայաստան:
Ըստ Աբովեանի՝ ստեղծւած իրավիճակում Հայաստանը կանգնած է
փաստի առաջ, մի կողմից՝ կայ իշխանութիւն, որն ի զօրու չէ պաշտպանել
Հայաստանի շահերը, միւս կողմից՝
կայ հնարաւորութիւն Ռուսաստանի
միջոցով այդ պաշտպանութիւնն իրականացնելու՝ թուրքական սպառնալիքի
մէջ չյայտնւելու նպատակով:
«Ուստի, առաջինը լինելով հայամէտ,
պէտք է հաշւի առնել ռուսական գործօնը, իսկ այն մարդիկ, որոնք մահու
կռիւ են տալիս Հայաստանից ռուսա-

կան ռազմական ներկայութեան դուրսբերման համար, պէտք է ասեն՝ այդ
անելով այստեղ են բերում ՆԱՏՕ-ի
բանակներից մէկը՝ թուրքականը: Մեր
շահերից է բխում, որ այս տարածաշրջանում մոդերատորը լինի ոչ թէ Թուրքիան, այլ Ռուսաստանը, որը Բերդի
տարածաշրջանում ռազմական ներկայութիւն տեղակայելով՝ նպատակ ունի
վերահսկել ՀՀ-ից դէպի Վրաստան
տանող մեր ռազմավարական նշանակութեան ճանապարհները»,- ասաց Աբովեանը՝ կարեւորելով Արցախի մնացեալ
հատւածի պաշտպանութեան հարցում
ռուսական դերակատարութիւնը, ինչը
եւս մէկ անգամ փաստում է՝ առանց
Արցախի վտանգւած է լինելու Հայաստանը:
«Սա պէտք է մարդիկ հասկանան,
ուստի, եթէ ինչ-որ ստահակ ասում է՝
Արցախը տանք, Հայաստանը լաւ
կապրի, պէտք է իմանայ՝ տւեց՝ թշնամին
առաջինն իր տուն է մտնելու ու մորթի
իր երեխաներին: «Բարգաւաճ Հայաստան»-ը երբեք չի դիտարկելու, որ
Արցախն ինչ-որ մի ձեւով կարող է
երբեւէ առնչւել Ադրբեջանի հետ: Այն
քաղաքականութիւնը, որն այսօր գոյութիւն ունի, դա տանում է դէպի կործանում, իսկ խաղաղութեան դարաշըրջանը բերելու է պատերազմի, ուստի
պէտք է դուրս գալ այն իլիւզիաներից,
որի մէջ տապակւած է իշխանութիւնը:
Կրկնում եմ՝ պատերազմ, արհաւիրք
եւ ոչնչացում են բերում նրանք, որոնք
խաղաղութեան անւան տակ յանձնում
են կամ փորձում են յանձնել ՀՀ կենսական շահերը»,- ասաց նա:

Մենուա Սողոմոնեան.

«Շարժման թիրախում պէտք է
յայտնւեն նաեւ Փաշինեանի
մերձաւորները, որոնք
իշխանութեան բուրգը պահում են»
«168.am» - 5165 շարժման համահիմնադիր, ԵՊՀ դոցենտ Մենուա Սողոմոնեանի կարծիքով՝ Նիկոլ Փաշինեանի ամէն յայտարարութիւնը ֆիքսւում է, եւ իշխանափոխութիւնից յետոյ,
երբ Արցախի հարցի վերաբերեալ
բանակցութիւններ ընթանան, նոր
իշխանութիւնների համար բազմաթիւ խոչընդոտներ են առաջանալու:
«Նրանց ասելու են՝ բա ձեր ղեկավարութիւնը այսպէս է ասել, այնպէս է ասել, հիմա փոխո՞ւմ էք ձեր
դիրքորոշումը, սրո՞ւմ էք իրավիճակը:
Այսպիսի հարցերի առաջ ենք կանգնելու: Դրան զուգահեռ՝ նրանց ամենօրեայ մնալը նշանակում է՝ ամէն օր
մի աստիճանով թուլանալ, հասարակութիւնը մոբիլիզացնելու, երկրի պաշտպանունակութիւնը բարձրացնելու
կորուստ»,- «168TV»-ի «Ռեւիւ» հաղորդման ընթացքում ասաց նա՝ ընդգըծելով, որ «Ընդդիմադիր» շարժումը
չի մարել եւ չի մարելու:
«Քանի ինքը կառավարութեան
շէնքում նստած է՝ հասարակական
լարւածութիւնը չի թուլանալու, երբեք
չի անցնելու: Նա կարող է տարբեր
մարդկանց բանտարկել, կալանաւորել, այլ տիպի հաշւեյարդարներ տեսնել, միեւնոյն է՝ այս շարժումը չի՛ կարող մարել»,- շեշտեց նա:

Մենուա Սողոմոնեանի ասութեամբ՝ ներքին լարւածութիւնն ու
անմիաբանութիւնն ամենաահաւորն
է այս պահին.
«Սիրոյ եւ հանդուրժողականութեան օրակարգով 2018 թ. իշխանութեան եկած քաղաքական ուժը երկիրը հասցրել է մի հանգրւանի, երբ
մարդիկ ատում են իրար: Իմ շատ
հարազատ մարդկանց հետ այսօր
փորձում եմ մինիմալի հասցնել
շփումը, որովհետեւ միջանձնային
դաշտ է տեղափոխւել այդ ամէնը, ու
սա կատաստրոֆիկ է, սա դժբախտութիւն եւ աղէտ է, եւ այսպէս չի
կարող շարունակւել: Սա կամ մի հատ
շատ ահաւոր բանի կը յանգեցնի, կամ
պէտք է Փաշինեանի կողքին կանգնած
մարդիկ, ովքեր մի փոքր զգում են այս
(Շար. 7-րդ էջում)
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Վահէ Դաւթեան.

«Դառնալով Երասխ-Ջուլֆա-ՕրդուբադՄեղրի-Հորադիզ երկաթգծի կառուցման
մասնակից՝ Հայաստանը ներքաշւելու է
հակաիրանական պլացդարմի
ձեւաւորման արկածախնդիր
գործընթացների մէջ»

Հ.-Պարոն Դաւթեան, Երասխ-Ջուլֆա-Օրդուբադ-Մեղրի-Հորադիզ երկաթգըծի կարեւորութիւնը, ըստ Նիկոլ Փաշինեանի, այն է, որ Հայաստանն այս
երկաթուղով հասանելիութիւն կունենայ դէպի Իրանի Իսլամական Հանրապետութիւն: Բայց չէ՞ որ կայ Հայաստանն Իրանի հետ կապող ՀիւսիսՀարաւ ռազմավարական ճանապարհը, որի Գորիս-Կապան 21 կմ. հատւածը բանաւոր պայմանաւորւածութիւններով յանձնւեց Ադրբեջանին: Ո՞րն է
գործող ճանապարհից հրաժարւելու
եւ զրոյից երկաթգիծ կառուցելու տրամաբանութիւնը:
Պ.-Հէնց այս՝ Երասխ-Ջուլֆա-Օրդուբադ-Մեղրի-Հորադիզ երկաթգիծն
է, որ ամբողջութեամբ տեղաւորւում
է միջանցքային տրամաբանութեան
մէջ: Երբ Փաշինեանը որպէս առաւելութիւն նշում է, թէ Հայաստանն այս
երկաթուղով հասանելիութիւն կունենայ դէպի Իրանի Իսլամական Հանրապետութիւն եւ ՌԴ, ապա սա այս
իշխանութեան օրօք չենք կարող դիտարկել՝ որպէս առաջնահերթութիւն,
որովհետեւ առնւազն վերջին մի քանի տարիներին իրականացւած քաղաքականութիւնն Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան ուղղութեամբ
վկայում է ճիշտ հակառակի մասին:
Եթէ Իրանի հետ ցամաքային հաղորդակցային կապը զարգացնելու
նպատակ կար, ապա ինչո՞ւ սառեցւեցին բազմաթիւ շատ կարեւոր միջպետական նշանակութեան նախագըծեր, ինչո՞ւ է այդքան անթոյլատրելի դանդաղ տեմպերով իրականացւում Հիւսիս-Հարաւ աւտոմայրուղու

«168.am» - «Տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային
կապերն ապաշրջափակւում են: Հայաստանի Հանրապետութիւնը երաշխաւորում է տրանսպորտային կապերի անվտանգութիւնն Ադրբեջանի Հանրապետութեան արեւմտեան շրջանների եւ Նախիջեւանի Ինքնավար Հանրապետութեան միջեւ` երկու ուղղութիւններով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների եւ ապրանքների անխոչընդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու համար»,- նշւած է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջեւ
նոյեմբերի 9-ին կնքւած եռակողմ յայտարարութեան 9-րդ կէտում: Ենթադըրւում է, որ այս յայտարարութեամբ Ադրբեջանը Նախիջեւանի հետ կապւելու
նոր հնարաւորութիւն է ստանում Մեղրիի երկաթգծով:
Խօսքը Երասխ-Ջուլֆա-Օրդուբադ-Մեղրի-Հորադիզ երկաթգծի մասին է,
որը կառուցւելու է զրոյից: Այդ երկաթգծի՝ Հայաստանով անցնող հատւածն
ունենալու է ընդամէնը 45 կիլոմետր, ինչը Ռուսաստան-Ադրբեջան-Հայաստան-Նախիջեւան-Թուրքիա աւելի քան 700 կմ. երկարութիւն ունեցող երկաթգծի չնչին մասն է ու մեծամասամբ ձեռնտու է Ադրբեջանին։
«Երասխ-Ջուլֆա-Օրդուբադ-Մեղրի-Հորադիզ երկաթգծի կառուցման մասին պայմանաւորւածութիւնն Ադրբեջանի նախագահի հետ ձեռք է բերւել
նախորդ տարւայ դեկտեմբերին Բրիւսէլում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում: Այդ պայմանաւորւածութիւնն արձանագրւել էր դեռեւս նախորդ
տարւայ նոյեմբերի 26-ին Սոչիում ՌԴ նախագահի միջնորդութեամբ տեղի
ունեցած հանդիպման ժամանակ: Հայաստանն այս երկաթուղով հասանելիութիւն կունենայ դէպի Իրանի Իսլամական Հանրապետութիւն եւ ՌԴ, Ադըրբեջանը երկաթուղային կապ կը ստանայ Նախիջեւանի Ինքնավար Հանրապետութեան հետ»,- կառավարութեան նիստում յայտարարել էր Նիկոլ Փաշինեանը:
Ինչու, օրինակ, կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը չի սկսւել Իջեւան-Ղազախ երկաթգծից, որն առաւել ձեռնտու կը լինէր Հայաստանի համար, այլ ընտրւել է հէնց Երասխ-Ջուլֆա-Օրդուբադ-Մեղրի-Հորադիզ ուղղութիւնը: Ինչո՞ւ է Ադրբեջանի համար այդքան կարեւոր Մեղրիի երկաթգիծը:
Թեմայի շուրջ «168.am»–ը զրուցել է Էներգետիկ եւ տրանսպորտային
անվտանգութեան փորձագէտ Վահէ Դաւթեանի հետ:
վարութեան մէջ եւ նախեւառաջ բխում
է Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ուղիղ
շահերից: Սա մի միջանցք է, որը
թոյլ է տալու Թուրքիային ելք ապահովել դէպի Կենտրոնական Ասիա:
Մենք պէտք է հասկանանք, որ այս
միջանցքի գործարկումը խորքային
իմաստով հակասում է ՌԴ տրանսպորտային շահին. սա՛ է պատճառը, որ գործնական քայլեր չեն իրականացւել այս միջանցքի ձեւաւորման ուղղութեամբ։ Թէեւ կարող է
տպաւորութիւն ստեղծւել, որ մօտ է
այն պահը, երբ այդ միջանցքը կեանքի կը կոչւի, բայց իմ խորին համոզմամբ, սա այն մեգանախագիծն
է, որը կախւած չէ բացառապէս Հայաստանի օրւայ իշխանութիւնների
կամքից, այլ հիմնականում սա պէտք
է դիտարկել Ռուսաստանի ու տարածաշրջանի խոշոր խաղացողների
աշխարհաքաղաքական շահի համատեքստում:

Իմ խորին համոզմամբ՝ այս երկաթուղին սպասարկելու է
ռազմական փոխադրումներն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի
միջեւ՝ նպատակ ունենալով Նախիջեւանում թուրքական
ռազմական բազա ձեւաւորել, որն արդէն մի քանի
տարի ընթացքի մէջ է, Թուրքիայի դիրքերը Մերձաւոր
Արեւելքում ամրապնդել, ինչպէս նաեւ արդէն նշեցի,
դէպի Կենտրոնական Ասիա ելք ապահովել: Խօսքը
ռազմաքաղաքական ազդեցութեան տարածման մասին
է, այլ ոչ թէ կոմերցիոն: Այս երկաթուղին առաւել քան
վտանգաւոր է ՀՀ-ի համար, որն անուղղակիօրէն
դառնալով այս կոմունիկացիայի մասնակից՝ ներքաշւելու
է բաւականին բարդ՝ հակաիրանական պլացդարմի
ձեւաւորման արկածախնդիր գործընթացների մէջ: Ես
այս խնդիրը կը դիտարկէի անվտանգային, այլ ոչ թէ
կոմերցիոն տեսանկիւնից:
կառուցումը, որը եւ պաշտօնական
Թեհրանը, եւ մի շարք այլ դերակատարներ բազմիցս խօսել են դրա
նշանակութեան մասին Պարսից ծոցՍեւ ծով մուլտիմոդալ կապի հաստատման գործում:
Առաւել քան պարզ է, որ այս միջանցքը, որի մասին խօսում է օրւայ
իշխանութիւնը, հիմնականում տեղաւորւում է, այսպէս կոչւած, Արեւելք-Արեւմուտք լոգիստիկ ռազմա-

Ի վերջոյ, մենք գործ ունենք միջազգային նշանակութեան երկու մեգանախագծերի հետ, որոնք այս կամ
այն կերպ անցնում են Հարաւային
Կովկասով: Խօսքը Հիւսիս-Հարաւ,
Արեւելք-Արեւմուտքի լոգիստիկ ռազմավարութիւնների մասին է: Այս երկուսի միջեւ տարիներ շարունակ ընթացել եւ դեռ երկար ընթանալու է
բաւականին կոշտ մրցակցութիւն:
Առաւել քան պարզ են այս միջանցք-

ների հիմնական շահառուները: Եթէ
Հիւսիս-Հարաւի հիմնական շահառուն ՌԴ-ն ու Իրանն են, ապա Արեւելք-Արեւմուտքի դէպքում՝ Թուրքիան,
Ադրբեջանը եւ որոշ արեւմտեան դերակատարներ, որոնք աջակցում են
Թուրքիային դէպի Կենտրոնական
Ասիա ելք ապահովելու եւ այնտեղ
Չինաստանի ուղղութեամբ բաւականին բարդ գործընթացներ կազմակերպելու համար: Հայաստանի օրւայ
իշխանութիւններն ամբողջութեամբ
տեղաւորւում են Արեւելք-Արեւմուտք
լոգիստիկ ռազմավարութեան տրամաբանութեան ներքոյ, եւ 2018-ից ի
վեր նրանք դա չեն էլ թաքցրել:
Հ.-Ինչո՞ւ է ապաշրջափակման համար առաջինն ընտրւել հէնց այս ուղղութիւնը, եթէ կարելի էր վերագործարկել, օրինակ, Իջեւան-Ղազախ երկաթգիծը, որի համար աւելի քիչ միջոցներ կը պահանջւէին:
Պ.-Հայկական կողմը չէ, որ ընտրում է որեւէ ուղղութիւն: Այսօրւայ
դրութեամբ պաշտօնական Երեւանը
սպասարկում է այն օրակարգը, որը
թելադրւում է Անկարայից ու Բաքւից: Այլ բան է, որ հայկական կողմը, այնուամենայնիւ, լինելով բանակցային գործընթացի մասնակից, պէտք
է հանդէս գայ սեփական պահանջներով:
Ինչ վերաբերում է Իջեւան-Ղազախ երկաթուղուն, ապա գոնէ այս
հարցը դրւէր բանակցային սեղանին եւ խօսւէր այն մասին, որ եթէ
գնում ենք տրանսպորտային ապաշըրջափակման ճանապարհով, ապա
դիտարկենք համալիր ապաշրջափակումը, ոչ թէ խօսենք ընդամէնը մէկ
միջանցքի մասին, որի 45 կմ.-ն է
անցնում ՀՀ սուվերեն տարածքով,
այլ դիտարկենք նաեւ այլ կոմունիկացիաների վերաբացումը: Խօսքը
Իջեւան-Ղազախ երկաթգծի մասին է,
որը կարող է Հայաստանին թոյլ տալ
ելք ապահովել դէպի Հիւսիսային
Կովկաս՝ Ռուսաստանի Դաշնութիւն:
Այսօր պարբերաբար խօսւում է
այն մասին, որ պայմանական Մեղրու միջանցքով անցնող Երասխ-Ջուլֆա-Օրդուբադ-Մեղրի-Հորադիզ երկաթուղու նպատակը ՌԴ-ի հետ
ակտիւ առեւտրաշրջանառութիւն իրականացնելն է, բայց եթէ սա է մեր
(Շար. 6-րդ էջում)

«Արցախ երեխայ
չուղարկելու համար
ուրախացողները
չհասկացան, որ այդ
երեխաների վրայ արդէն
կրակելու են Սիւնիքում,
Գեղարքունիքում»
«panorama.am» - «Այն մարդիկ,
որոնք մի պահ ուրախացան, ասելով՝
ինչ լաւ է, Արցախի հարցը Ալիեւի
տարբերակով լուծւում է, էլ մեր
երեխաներն Արցախ չեն գնայ, ախր
չհասկացան, որ այդ երեխաների
վրայ արդէն կրակելու են Սիւնիքում,
Գեղարքունիքում եւ աւելի անպաշտպան են լինելու»,- «Հայելի» մամուլի
ակումբում յայտարարեց ԱԺ «Հայաստան» խմբակցութեան պատգամաւոր
Գեղամ Նազարեանը:
Նա նկատեց, որ Վարդենիսում
զոհւած Հրաչ Փիլիպոսեանը հիմա
Աստծու մօտ է, միւս հերոս տղէրքի
հետ, բայց հայ ժողովուրդը պէտք
է ամաչի, որ նոյեմբերի 9-ից յետոյ
հետեւութիւններ չարեց:
«Քանի դեռ պարտութեան դէմքը
նստած է վարչապետի աթոռին՝ Հայաստանում անընդհատ լինելու են
նոյեմբերի 9-եր»,- ասաց պատգամաւորը եւ յաւելեց. «Եթէ Երեւանի կենտրոնում ոստիկանը ծեծում է հերոսի
հօրը՝ հէնց նրա համար, որ որդին
կռւել է Արցախում, ապա սահմանին
ադրբեջանցին էլ կը կրակի հայ զինւորի վրայ»:
Գեղամ Նազարեանը յայտնեց, որ
ադրբեջանցիները կրակելու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ տեսնում
են, որ վախի մթնոլորտը Հայաստանում հարցերի լուծում է պարտադըրում եւ յաւելեց, որ մեր թշնամիներն
այդ հարցում ունեն Նիկոլ Փաշինեանի նման դաշնակիցներ, որն անընդհատ վախի մթնոլորտ է տարածում:

Անդրադառնալով Փաշինեանի այն
յայտարարութեանը, որ խաղաղութիւնը երաշխաւորւած չէ՝ պատգամաւորն ասաց, թէ վերջինս գիտի, որ
թշնամին բացի միջանցքից եւ Տաւուշի տարածքներից ունի նաեւ այլ
պահանջներ, դրա համար էլ նման
յայտարարութիւն է անում:
Դիտարկելով Ապարանում հնչաց
կրակոցների դէպքը՝ Գեղամ Նազարեանը յայտնեց, որ այն իշխանութիւնների ցայտնոտի մէջ գտնւելու
հետեւանք է, քանի որ նրանք հասկանում են, որ հնարաւոր է չկարողանան իրենց ծրագրերը մինչեւ վերջ
իրականացնեն:
«Եթէ հերոս Հայկազի հօրը Երեւանում դաժան ծեծի են ենթարկում,
յաջորդը պէտք է լինէր սպանութիւնը»,-յայտարարեց ընդդիմադիր պատգամաւորը եւ նկատեց, որ երբ Հրաչ
Փիլիպոսեանին սպանեցին, իշխանութիւնների կողմից ոչ մի ձայն չէր հընչում դէպքի վերաբերեալ, բայց երբ
Ապարանի կրակոցները հնչեցին, ողջ
ՔՊ-ական համակարգը կիրակի երեկոյեան արթնացաւ եւ սկսեց ստեր
տարածել:

Աղաւնոյի գիւղապետ.

«Մենք ոչխար չենք, որ գան
ու մեզ քշեն. բոլոր այդ
խօսակցութիւնները
լուրջ չեմ ընդունում»
Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում
«ֆէյսբուք»-եան տիրոյթում քննարկւում է Բերձորի հարցը, եւ շատ օգտատէրեր «իրենց ունեցած լուրերը»
հրապարակելով, ասում են, թէ Բերձորում այլընտրանքային ճանապարհը կառուցելուց յետոյ, Աղաւնոյից
հանելու են բնակչութեանը, եւ այն
յանձնեն թշնամուն։
«168.am»-ի հետ զրոյցում Արցախի
Հանրապետութեան Քաշաթաղի շըրջանի Աղաւնօ գիւղի ղեկավար Անդրանիկ Չաուշեանն ասաց, թէ չի կարող շրջանառւող լուրերն ու խօսակցութիւնները լուրջ ընդունել։
«Այս լուրերը գալիս են այլ տեղից,
իսկ ես Ալիեւին առհասարակ չեմ էլ
լսում։ Ճանապարհ է, թող սարքեն,
մենք տեղում ենք, ու նրանք մեր կարծիքը գիտեն։
Մեզ համար որեւէ բան չի փոխւել,
չի էլ փոխւելու։ Եթէ հիմա նախապէս
ինչ-որ հարթակ են ստեղծում, նախապատրաստական ծրագիր են փորձում իրականացնել՝ ապա ասեմ,
որ իրենց նպատակին չեն հասնելու։
Ճանապարհը թող կառուցեն աւարտեն, կը տեսնենք։ Մենք ոչխար չենք,
որ գան ու մեզ քշեն։ Դրա համար բոլոր այդ խօսակցութիւնները լուրջ չեմ
ընդունում։ Մենք մեր օրն ենք ապրում,
չենք էլ լսում, թէ ինչ են ասում»,- նշեց
Անդրանիկ Չաուշեանը։
Ըստ Աղաւնոյի գիւղապետի, նոյնկերպ են մտածում նաեւ բնակչութեան
մեծ մասը, եւ որեւէ պարագայում
իրենց տունը չեն լքելու։
«Մեր բնակչութեան մեծ մասը
հէնց այդպէս է մտածում՝ հաստատակամ են, պէտք է մնան Աղաւնո-

յում։ Մեզ չեն կարող գումարի դիմաց
առաջարկել լքել Աղաւնօն, ինչպէ՞ս
կարղ են առաջարկել»,- յաւելեց Անդրանիկ Չաուշեանը՝ անդրադառնալով
տարածւած այն խօսակցութիւններին,
թէ իբր Աղաւնոյից դուրս գալու համար նոյնիսկ բնակչութեանը գումար
են առաջարկել։
«Ես վերջերս բարձրաձայնել էի
պետական աջակցութիւն տալու մասին, հարցրել էի՝ ինչ տալիս էք, հատուցո՞ւմ է, թէ՞ աջակցութիւն, ասացին՝ ոչ, աջակցութիւն է։ Ես էլ ասացի՝ աջակցում էք՝ աջակցէք, ես
կորոշեմ, այդ գումարով անասուն
առնե՞մ, թէ՞ ջերմոց կառուցեմ։ Ինչոր 10 մլն. պէտք է առաջարկեն, ո՞վ
է գնահատել իմ տունը մօտ 10 մլն.»,շեշտեց Աղաւնոյի գիւղապետը։
Միաժամանակ նա ընդգծեց, որ
Բերձորի վիճակն աւելի մտահոգիչ
կը լինի, եթէ չբնակեցւի, դրա մասին
պէտք է մտածել։
«Եթէ նոյնիսկ բերձորցիները չգան,
թող այլ մարդիկ գան, հայեր։ Թող
Քոբուլէթի չգնան, գան, օրինակ, 15
օրով մնան Բերձորում։ Հայրենիքը բոլորի համար է, չէ՞, թող այս ուղղութեամբ մտածեն։ Տեսնենք, Աստւած բարին կը կատարի»,- եզրափակեց Անդրանիկ Չաուշեանը։
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Լոյս է ընծայւել
Նոր Ջուղայեցի վաճառական՝
Կոստանդ Ջուղայեցու
«Աշխարհաժողով» գիրքը

Կիրակի, յունիսի 19-ին, ՍՀԹ
Թեմական խորհրդի որոշմամբ եւ
կազմակերպութեամբ Նոր Ջուղայի Ս. Ամենափրկիչ վանքի «Ներսէս Շնորհալի» գրադարանի աշխատակազմի, նոյն գրադարանի
մուտքի մօտ տեղի ունեցաւ Կոստանդ Ջուղայեցու «Աշխարհաժողով» գրքի շնորհանդէսը:
Միջոցառմանը ներկայ էին Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ Տ.

Սիփան եպս. Քէչէճեանը, Պատգ.
ժողովի ատենապետ Նոէլ Մինասեանը, Պատգ. ժողովի «Ցկեանս
պատւոյ անդամ» եւ աշխատանքի
համակարգող Թաթուլ Օհանեանը,
Թեմական խորհրդի ատենապետ
Վրէժ Տէր-Մարտիրոսեանը, Կրօնական խորհրդի փոխատենապետ Տ.
Մեսրոպ աւ. քհնյ. Գալստանեանը,
ազգային մարմինների անդամներ,
քահանայ հայրեր, Հայ Դատի յանձ-

նախմբի, Հայոց ազգային դպրոցների եւ միութիւնների ներկայացուցիչները եւ համայնքիս անդամները:
Ներկաներին ողջունեց «Ներսէս
Շնորհալի» գրադարանի պատասխանատու Վերգինէ Միրզախանեանը, այնուհետեւ անդրադարձաւ Կոստանդ Ջուղայեցու կենսագրականին, որտեղ ասւած էր. «Կոստանդ
Ջուղայեցին առաջին հերթին յայտնի է վանքի դպրոցում անցկացրած
իր առեւտրական դասընթացներով:
Նախքան այդ երիտասարդ Կոստանդը զբաղւել է վաճառականական գործունէութեամբ, որի հետքերը գոյութիւն ունեն Նոր Ջուղայի
Սուրբ Ամենափրկիչ վանքի դիւանի
ու Վենետիկի պետական արխիւի
փաստաթղթերում: 1673 թւականին
նա Ամստերդամից 259 միաւոր գրականութիւն է տեղափոխում Նոր
Ջուղա, որը 17-րդ դարի համար
դա հնատիպ գրքի հսկայական
քանակ էր: 1683 թւականից սկսեալ
վանքի դպրոցում ջուղայեցի երիտասարդների համար առեւտրական դասընթացներ է վարել: Եւ
այդպէս շուրջ 20 տարի՝ մինչեւ իր
մահը՝ 1702 թւականը: Կոստանդ

Ջուղայեցին մեծ հեղինակութիւն
է վայելել իր կեանքի վերջին տարիներին: Նոր Ջուղայում ընդօրինակւած հայերէն ձեռագրերում նրա
անունը յիշատակւում է Դպրապետ
պատւանունով»:
Հանդիսավարը շարունակելով
իր խօսքն, ասաց. «Հայկական վաճառականութեան զարգացման գործում Նոր Ջուղայի հարուստ աւանդը աշխարհին առաւել ծանօթացնելու նպատակով, Սպահանի հայոց թեմի 16-րդ նստաշրջանի Պատգամաւորական ժողովը, 2019 թւականին որոշեց տպագրել Կոստանդ
Ջուղայեցու «Աշխարհաժողով» գիրքը: Գործի համակարգումը վստահւեց նոյն ժողովի ատենապետ Թաթուլ Օհանեանին, իսկ աշխատանքի
կատարումը՝ գիտաշխատող Սարգիս Բալդարեանին: Այս գրքի ստեղծմանը՝ իրենց տրամադրած նիւթերով
ու խորհրդատւութիւններով նպաստել են բազմաթիւ այլ անհատներ եւ
հաստատութիւններ»:
Շարունակութեան մէջ ներկաները ունկնդրեցին գրքի հրատարակութիւնը երաշխաւորած՝ Երեւանի Մեսրոպ Մաշտոցի անւան
Մատենադարանի տնօրէն, գրքի
խմբագիր, պատմական գիտութիւնների դոկտոր՝ Վահան Տէր-Ղեւոնդեանի տեսապատգամը:
Նա իր խօսքերում մասնաւորապէս նշեց. «1980-ական թւականներից սկսեալ, Մաշտոցեան Մատենադարանի ժամանակի տնօրէն
Լեւոն Խաչիկեանի նախաձեռնութեամբ հրատարակւել է «Տնտեսական պատմութեան վաւերագրեր»
ընդհանուր խորագրով մի մատենաշար, որի մէջ է ներառւել նաեւ
«Աշխարհաժողով» գիրքը, որպէս
այդ մատենաշարի 4-րդ հատոր, եւ
այնպէս է ստացւել, որ մինչ այժմ
հրատարակւած բոլոր հատորներն
էլ այս կամ այն չափով կապւած են
Նոր Ջուղայի առեւտրական ցանցի
հետ»:
«Կոստանդ Ջուղայեցու այս գիրքը փաստօրէն դասագիրք է, որն
իր ժամանակի համար մեծ առաջընթաց քայլ է եղել: Փաստօրէն

Նոր Ջուղայի հայերը եւրոպական
առաջադէմ շատ երկրներից աւելի
վաղ հիմնել են վաճառականական
դպրոց եւ օգտւել են այնպիսի ձեռնարկ-դասագրքեր, որոնցից է «Աշխարհաժողով»-ը, աւելացրեց Վահան Տէր Ղեւոնդեանը:
Ծրագրի յաջորդ բաժնում, հաղորդավարի միջոցով ներկայացւեց
Սարգիս Բալդարեանի կենսագրական գծերն ու գիտական գործունէութիւնը, որից յետոյ ներկաները
ունկնդրեցին նրա տեսապատգամը:
«Այսօր հայ ընթերցողի սեղանին
է դրւած մի աշխատութիւն, որը
լոյս է սփռելու համաշխարհային
համբաւ ունեցող Նոր Ջուղայի
համայնքի պատմութեան վրայ եւ
որը ցոյց է տալիս հայ ժողովրդի,
մասնաւորապէս Նոր Ջուղայի հայութեան ներդրումն ու տնտեսական դերակատարութիւնը 17-18-րդ
դարերի համաշխարհային պատմութեան մէջ»,- ասաց Սարգիս
Բալդարեանը, այնուհետեւ ամփոփ
ձեւով ներկայացրեց գրքի մասերն
ու բովանդակութիւնը, խոստովանելով, որ այս աշխատութեան ստեղծման համար բարդ եւ մեծածաւալ
հետազօտական աշխատանք է կատարել, որն անհնար կը լինէր աղբիւրագիտական լայնածաւալ ուսումնասիրութիւնների բացակայութեան պայմաններում:
Սարգիս Բալդարեանն իր պատգամն աւարտեց գրքի հրատարակութեանը աջակցած բոլոր դերակատարներին ուղղած շնորհակալական խօսքերով:
Երեկոյթին իր սրտի խօսքն
ասաց գրքի հրատարակման գործում մեծ ներդրում ունեցած Թաթուլ Օհանեանը: Խօսելով գրքի գիտական արժէքի մասին նա ասաց.
«Այսօր հոգեպէս ուրախ եմ, քանի
որ ի վերջոյ իրականութիւն դարձաւ համաշխարհային արժէք ներկայացնող այս գրքի լոյս ընծայումը»:
Նա տեղեկութիւններ փոխանցեց գրքի բովանդակութեան մասին,
(Շար. 6-րդ էջում)
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Շարունակւում են
համալրւել
ՀՅԴ Արցախի
կառոյցների շարքերը
«aparaj.am» - Յունիսի 19-ին Նիկոլ Դումանի տուն- թանգարանում
կազմակերպւել էր երդման եւ խոստման մեծ արարողութիւն։ Այն մեկնարկել է ՀՅԴ քայլերգով։
Արարողութեան ընթացքում 4
նորագիրներ համալրել են Հ. Յ.
Դաշնակցութեան, 31-ը՝ ՀՅԴ Արցախի Երիտասարդական միութեան,
իսկ 56-ը՝ ՀՅԴ Արցախի Պատանեկան միութեան շարքերը:
Երդման արարողութեան կնքահայրը ՀՅԴ Արցախի ԿԿ ներկայացուցիչ Արթուր Մոսիեանն էր, Երի-

տասարդական միութեան խոստման արարողութեանը՝ Սերգէյ Շահվերդեանը։
Պատանեկան միութեան խոստման արարողութեան կնքահայրերն
էին՝ ՀՅԴ Արցախի Մարտունու կոմիտէի ներկայացուցիչ Մասիս Մայիլեանը, ՀՅԴ Արցախի Ասկերանի
շրջանի կոմիտէի ներկայացուցիչ
Սուրիկ Թովմասեանը, դաշնակցականներ՝ Շանթ Չարշաֆճեանը,
Գէորգ Իսկաջեանը:
Աւանդոյթի ուժով, նաեւ կարգով,
մինչեւ երդում տալը Ա. Մոսիեանը
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նորագիրներին հարցրեց, թէ արդեօք պատրա՞ստ են ամբողջովին
նւիրւելու Դաշնակցութեան գաղափարախօսութեանը, ինչին ի պատասխան՝ նորագիրներն անվարան
պատասխանեցին՝ այո։
Պատերազմից յետոյ ՀՅԴ Արցախի կառոյցների շարքերի անընդհատ ընդլայնումը փաստում է, որ
երիտասարդները Դաշնակցութեան
հետ են կապում իրենց, հետեւաբար
նաեւ հայրենիքի փառաւոր ապագան։
Դաժան ու դժւարին ճանապարհով դէպի հայ ժողովրդի յարատեւութիւն, Ազատ, Անկախ ու
Միացեալ Հայաստան. այս գիտակ-

ցումով են նորագիրներն այսօր
միացել կառոյցներին։
Արարողութիւնից յետոյ ՀՅԴ Արցախի ԿԿ անդամ Ալեօնա Գրիգորեանը պատանիներին ու երիտասարդներին ծանօթացրել է տունթանգարանին, ինչպէս նաեւ ներկայացրել Նիկոլ Դումանի գործունէութեան մասին։

«Պարտաւոր ենք
վերադառնալ»
«Թեքէեան» կենտրոնում
բացւել է Զոհրաբ Ըռքոյեանի
«Հայկական Քաշաթաղ» խորագրով
լուսանկարների ցուցահանդէսը

«aravot.am» - «Թեքէեան» կենտրոնի հիմնադրամի եւ Յովհ. Թումանեանի թանգարանի համագործակցութեամբ՝ «Թեքէեան» կենտրոնում յունիսի 15-ին բացւեց լրագրող,
լուսանկարիչ, արցախեան ազատամարտիկ Զոհրաբ Ըռքոյեանի
«Հայկական Քաշաթաղ» խորագրով
լուսանկարների ցուցահանդէսը:
Ներկայացւած են հեղինակի տարբեր տարիների աշխատանքներ,
որոնք արտացոլում են հայկական
Քաշաթաղի յուշարձանային ժառանգութիւնը՝ վանքեր, ամրոցներ,
խաչքարեր, կամուրջներ ու ժայռապատկերներ:
«Թեքէեան» կենտրոնի հիմնադըրամի տնօրէն Արմէն Ծուլիկեանի ասութեամբ՝ ցուցահանդէսն ինքնին շատ զգացմունքային ու խօսուն
է, նոյնիսկ ուղերձ է` գնահատել,
արժեւորել, պահպանել այն, ինչ
ձեռք է բերւել հայ մարդու քրտինքով ու շատ յաճախ արիւնով՝ ազգային ժառանգութիւնն ու արժէքները, այդ թւում մարդկանց, որոնք
ապրում ու արարում են յանուն
հայրենիքի: «Այս քարէ նմուշները
հայի ծագման, գոյութեան ու ինքնութեան վկայութիւններն են մեր
բուն հայրենիքի տարածքներում:
Զգաստանալու, սթափւելու ուղերձ
է մեզ, մեր սերունդներին՝ տէր կանգնել մեր մշակոյթին, պատմութեանն
ու հայրենիքին: Մենք պարտաւոր
ենք վերադառնալ…»,- յաւելեց Ա.
Ծուլիկեանը:
Ցաւօք, լուսանկարներում պատկերւած Աղաւնօ գետի աւազանն
իր պատմա-մշակութային յուշարձաններով ներկայումս գտնւում է
թշնամու տիրապետութեան տակ:
Յովհ. Թումանեանի թանգարանի տնօրէն Անի Եղիազարեանը
յիշեցրեց, որ «Հայկական Քաշաթաղ» ցուցահանդէսն առաջին անգամ ներկայացւել էր 2021 թ. թանգարանի «Եօթը սարի յետեւում…»
Հայրենաճանաչողական-գիտա-

կըրթական մրցոյթ-փառատօնի շըրջանակում եւ նւիրւած էր Բերձորի
ազատագրման 29-ամեակին: Ցուցահանդէսը եւս մէկ առիթ է ներկայացնելու ու ճանաչելի դարձնելու Քաշաթաղը, քանի որ համաձայն Թումանեանի խօսքի՝ այն, ինչ
չենք ճանաչում, պահպանել չենք
կարող:
«Թեքէեան» կենտրոնում «Հայկական Քաշաթաղ» ցուցահանդէսը կը
շարունակւի մինչեւ յունիսի 30-ը:
Զոհրաբ Ըռքոյեանը 2010 թ.-ից
Քաշաթաղի շրջվարչակազմի «ՄԵՐԱՆ» պաշտօնաթերթի գլխաւոր
խմբագիրն է: Աւարտել է ԵՊՀ
բանասիրական ֆակուլտետը: Աշխատել է «Մասիս»-ի շրջանի դըպրոցներում որպէս հայոց լեզւի եւ
գրականութեան ուսուցիչ, ԵՊՀ «Երեւան»-ի համալսարան պաշտօնաթերթի խմբագրութիւնում որպէս պատասխանատու քարտուղար, ԼՂՀ Քաշաթաղի շրջանի
ԿՄՍԵ վարչութիւնում որպէս առաջատար մասնագէտ, այնուհետեւ` նոյն վարչութեան պետի տեղակալ։
1989-1994 թթ. մասնակցել է ՀՀ
եւ Արցախի սահմանների պաշտպանական-ազատագրական մարտերին, նաեւ հանդէս է եկել ՀՀ
լրատւական միջոցներով։ Պարգեւատրւել է ՀՀ ՊՆ «Գարեգին Նըժդեհ», «Անդրանիկ Օզանեան» գերատեսչական մեդալներով, ԱՀ «Մարտական ծառայութիւն» մեդալով,
«Վաչագան Բարեպաշտ» շքանըշանով, ՀՀ ԿԳ նախարարութեան
Ոսկէ յուշամեդալով եւ պատւոգըրերով, ԼՂՀ կառավարութեան
պատւոգրով, ՀՀ ԵԿՄ յուշամեդալով, ՀՀ ԵԿՄ «20-ամեակ» մեդալով,
«Յատուկ գնդի» պատւոգրով, ԱՀ
վարչապետի «Յուշամեդալ»-ով։ 2022 թ.
մայիսին ԱՀ լրագրողների օրւայ
առթիւ ԱՀ նախագահի կողմից արժանացել է «Երախտագիտութիւն»
մեդալի։

«Որ չծնկի
սերունդս գալիք» գրքի
յանձնման արարողութիւնը
տղաների հարազատներին
«aravot.am» - Յունիսի 18-ին Իջեւանի մշակոյթի տանը տեղի ունեցաւ Արցախեան 44-օրեայ պատերազմում զոհւած հերոս տղաներին
նւիրւած «Պատիւ… Հայրենիք… Որ
չծնկի սերունդս գալիք» գրքի յանձնըման արարողութիւնը տղաների
հարազատներին:
Միջոցառմանը ներկայ էին Տաւուշի մարզպետարանի ներկայացուցիչներ, զոհւածների հարազատներ եւ հիւրեր:
Գրքում ներկայացւած է Տաւուշի
մարզի 48 հերոս տղաների կեանքի
պատմութիւնը: Գրքի հեղինակն
է «Գթութեան մայր» Միջազգային
միութեան նախագահ Լիլիթ Չի-

բուխչեանը։
Զօրակցութեան խօսք եւ ծաղիկներ փոխանցւեցին հերոսների
մայրերին եւ կանանց, շնորհակալութիւն յայտնեցին տիկին Չիբուխչեանին՝ այս պատասխանատու գործունէութիւնն իրականացնելու համար:
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Սննդամթերքի տեսակներ, որոնցից
ոչ մի դէպքում չի կարելի օգտւել
դատարկ ստամոքսով
Ճիշտ նախաճաշն օրւայ լաւ
սկզբի կարեւորագոյն գործօնն է,
քանի որ ապահովում է ակտիւ օրւայ
համար անհրաժեշտ էներգիայով ու
օրգանիզմի կենսագործունէութեան
համար անհրաժեշտ սննդարար նիւթերով, ուստի սննդամթերքի ընտրութեանը հարկաւոր է լրջօրէն մօտենալ։ Մասնագէտները յաճախ են
շեշտում, որ գոյութիւն ունեն սնընդամթերքի տեսակներ, որոնք դատարկ ստամոքսին օգտագործելը հակացուցւած է, մինչդեռ մարդիկ յաճախ են դրանք օգտագործում նախաճաշին, ինչը կարող է առողջական մի շարք խնդիրների զարգացման պատճառ դառնալ։ Նման խընդիրներից խուսափելու համար հարկաւոր է աւելի զգօն լինել ու ճիշտ
մթերքով նախաճաշել, ուստի հարկաւոր է անպայման իմանալ՝ սնընդամթերքի որ տեսակները չի կարելի

օգտագործել դատարկ ստամոքսին:
Ինչպէս նշել է սննդաբան Ելենա
Սոլոմատինան, նախաճաշից առաջ
շատերը կիտրոնով ջուր են խմում՝
համարելով այն օգտակար, սակայն
նման ըմպելիքը կարող է յանգեցնել
գաստրիտի կամ գրգռել արդէն իսկ
առկայ խոցերը։
Բացի այդ, մասնագէտը խորհուրդ
չի տալիս նաեւ դատարկ ստամոքսին
սուրճ խմել, եթէ անգամ այն կաթով է։
«Սուրճը բաւական ագրեսիւ մթերք
է։ Շատերը սովոր են համատեղել
առաւօտեան մի բաժակ ամերիկանօն
կամ կապուչինօն ծխախոտի հետ,
ինչը եւս վնասակար է ստամոքսի
համար»,- շեշտել է Սոլոմատինան՝
յաւելելով, որ հարկաւոր է զգոյշ լինել նաեւ թէյի դէպքում, եթէ այն
պարունակում է կոճապղպեղ, քանի
որ դատարկ ստամոքսին խմելու
դէպքում այս ըմպելիքը կարող է

Առողջական ինչ խնդիրների
մասին կարող է յուշել
դանդաղ անօթազարկը

գրգռել ստամոքսի պատերը։
Մասնագէտի ասութեամբ՝ առաւել վնասակար սովորութիւն է համարւում արագ ածխաջրերով հարուստ մթերքի գործածութիւնը։ Դրանց
շարքին են դասւում օշարակներով
ջուրը, սպիտակ հացն ու բրնձով
շիլան։ Մեծ քանակութեամբ արագ
ածխաջրերի գործածութիւնը յանգեցնում է ինսուլինի նկատմամբ
զգայունութեան թուլացման ու բարձրացնում է հետագայում թրոմբների
առաջացման վտանգը։

Ինչ վտանգաւոր հետեւանքների կարող է
յանգեցնել զարկերակային ճնշման նւազումը
Զարկերակային ճնշման նւազումըն առանց համապատասխան դեղորայքի ընդունման կարող է պայմանաւորւած լինել արիւնահոսութեամբ, անաֆիլակտիկ շոկով ու
կեանքի համար վտանգաւոր այլ
խնդիրներով։ Այս մասին ասել է
սրտաբան Իւրի Սերեբրեանսկին։

«Դառնալով...
(Շար. 3-րդ էջից)

նպատակադրումը, ապա հայկական կողմը
նախ պէտք է խօսի Իջեւան-Ղազախի մասին,
ինչը չի արւում: Նոյն այս համատեքստում
կարելի է եւ պէտք է խօսել աւելի լայն իմաստով՝ ոչ միայն տրանսպորտային, այլ էներգատրանսպորտային հաղորդակցութիւնների
մասին, բայց սա, թերեւս, երկրորդ փուլով:
Այս պահի դրութեամբ տեսնում ենք, որ հայկական կողմը չի առանձնացնում իր համար
առաւել բարենպաստ ուղղութիւնները եւ հիմնականում սպասարկում է Բաքւի եւ Անկարայի կողմից թելադրւած օրակարգերը:
Հ.-Պարոն Դաւթեան, Երասխ-Ջուլֆա-Օրդուբադ-Մեղրի-Հորադիզ զրոյից կառուցւող երկաթգծի՝ Հայաստանով անցնող հատւածն ունենալու է ընդամէնը 45 կիլոմետր երկարութիւն,
այնինչ դրա ընդհանուր երկարութիւնը 700 կմ.
է: Եթէ Ադրբեջանը որոշ ժամանակ յետոյ խոչընդոտներ ստեղծի երկաթգծով հայկական
բեռների տեղափոխման համար, ինչպէ՞ս է հակազդելու դրան Հայաստանը: Որքանո՞վ է այն
ապահովագրւած ռիսկերից:
Պ.-Փաստենք մի բան: Այս երկաթուղին
չի կառուցւելու կոմերցիոն փոխադրումներ
իրականացնելու համար: Եթէ խօսում ենք

Լոյս...
(Շար. 4-րդ էջից)

նշեց. «Գիրքը բաղկացած է երեք մասերից:
Առաջին մասը Կոստանդ Ջուղայեցու եւ
«Աշխարհաժողով» խորագրով նրա վաճառականական դասագրքի մանրամասն
ուսումնասիրութիւնն է: Երկրորդ մասում
ներկայացւում է «Աշխարհաժողով»-ի գիտաքննական բնագիրը, որը պատրաստւել
է 6 ձեռագիր ընդօրինակութիւնների համեմատութեամբ, իսկ երրորդ մասը՝ Կոստանդ Ջուղայեցու առեւտրական դասագըրքում հանդիպող դժւարամատչելի, օտար
բառերի ու հասկացութիւնների բառարանն է՝
մանրամասն բացատրութիւններով»:
««Աշխարհաժողով»-ը աշխարհի մասին
տեղեկութիւնների ժողովածու է, որում՝ ըստ
երկրների ու քաղաքների, ներկայացւած է
այն ամբողջ տեղեկատւութիւնը, որ վաճառականները պարտաւոր էին իմանալ առեւտրական գործի մէջ յաջողութիւններ ունենալու համար»,- շարունակեց նա:
Պրն. Օհանեանն անդրադարձաւ նաեւ

Մասնագէտի կարծիքով՝ զարկերակային ճնշման կտրուկ նւազման
կարող է յանգեցնել նաեւ զարկերակային գերճնշման դէմ դեղորայքի
ընդունումը, ինչը կարող է յանգեցնել ինքնազգացողութեան վատթարացման եւ անգամ գիտակցութեան
կորստի։ Բացի այդ, խորհուրդ չի

Րոպէում 60 զարկից պակաս անօթազարկը կարող է վկայել կեանքի
համար վտանգաւոր մի շարք հիւանդութիւնների մասին։ Այս մասին ասել
է սրտաբան Ալեքսէյ Ֆեդոտովը։
Մասնագէտի ասութեամբ՝ հազւասրտութեան զարգացումը կարող
է պայմանաւորւած լինել մարդու վիճակի առանձնայատկութիւններով
կամ սրտանօթային համակարգի ախտաբանութիւններով։ Եթէ հանգստի
վիճակում անօթազարկը կանոնաւոր
չի գերազանցում րոպէում 60 զարկը,
ապա հարկաւոր է անպայման դիմել
սրտաբանին։
«Անօթազարկի դանդաղման տագնապալի նշան կարող է լինել սրտի
իշեմիկ հիւանդութեան, կրծքային
հեղձուկի, սրտային անբաւարարութեան ու սրտամկանի ինֆարկտի
առկայութիւնը։ Այս խնդիրներին առաւել յաճախ բախւում են 50 տարեկանից բարձր մարդիկ»,- նշել է
մասնագէտը՝ ընդգծելով, որ առողջ

տրւում չարաշահել նաեւ միզամուղ
դեղորայքը։
«Արեան շրջանառութիւնը բազմաթիւ օրգաններում վատթարանում
է, առաջին հերթին տուժում է գլխուղեղը։ Կարող է լինել ուշագնացային
վիճակ, գիտակցութեան կորուստ եւ
այլ լուրջ փոփոխութիւններ՝ կապւած գլխուղեղի սնուցման վատթարացման հետ։ Կարող է գլխուղեղի
կաթւած զարգանալ»,- նշել է բժիշ-

մարդու մօտ սրտի կծկումների յաճախականութիւնը տատանւում է րոպէում 60-90 զարկի սահմաններում։
Միեւնոյն ժամանակ մասնագէտը
շեշտել է, որ դեռահասների սրտամըկանը կարող է մի փոքր դանդաղ
կծկումներ իրականացնել, ինչը նորմալ է։ Բացի այդ, հազւասրտութիւնը
բնորոշ է նաեւ պրոֆեսիոնալ մարզիկներին, որոնց մօտ անօթազարկը
կարող է նւազել՝ հասնելով մինչեւ
րոպէում 45 զարկի, եւ չհամարւել
ախտաբանական փոփոխութիւն։

կը։

Նրա ասութեամբ՝ արեան ճընշման անկումը բացասաբար է անդրադառնում նաեւ սրտամկանի աշխատանքի վրայ, ինչը կարող է յանգեցնել սրտամկանի ինֆարկտի։ Բացի այդ, ճնշման ցուցանիշերի կտրուկ
փոփոխութիւնը կարող է դառնալ
անգամ լեարդային կամ երիկամային անբաւարարութեան պատճառ,
ինչը եւս շատ վտանգաւոր է։

կոմերցիոն տրամաբանութեան մասին, ապա
Հայաստանի համար այս երկաթուղուց օգտւելն
ընդհանրապէս նպատակայարմար չէ: Անցկացնենք պարզ զուգահեռ. Բաքու-ԹբիլիսիԿարս երկաթգիծը (որը շահագործման է յանձնըւել 2017 թւականին)՝ թողունակութիւնը տարեկան 6 մլն. տոննա է, լաւագոյն դէպքում
այսօր կարողանում են փոխադրել ընդամէնը
1 մլն. տոննա: Ինչո՞ւմն է խնդիրը: Այն թուրքադրբեջանական առեւտրաշրջանառութիւնն է,
որը անգամ Վրաստանի տարածքով, որի հետ
չկան աշխարհաքաղաքական եւ անվտանգային խնդիրներ, երկաթուղու ծանրաբեռնւածութիւնն այդքան ցածր մակարդակի վրայ է:
Եթէ Վրաստանի տարածքով այս երկաթուղին
այսքան ցածր ծանրաբեռնւածութեամբ է աշխատում, ապա ի՞նչն է ստիպում Հայաստանի
օրւայ իշխանութիւններին խօսել այն մասին,
որ միջանցքային տրամաբանութեան ներքոյ
իրականացւող կոմունիկացիան յանգեցնելու է
առեւտրաշրջանառութեան լուրջ աճի:
Յիշում եմ, կառավարութեան նիստերից
մէկում յայտարարւեց, որ առեւտրաշրջանառութիւնը տարեկան մինչեւ 3.5 մլն. տոննա
աւելացնելու ներուժ կայ: Սա բացարձակ մերկապարանոց յայտարարութիւն է, որի տակ
չկայ որեւէ լուրջ հաշւարկ:
Իմ խորին համոզմամբ՝ այս երկաթուղին
սպասարկելու է ռազմական փոխադրումներն
Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջեւ՝ նպատակ

ունենալով Նախիջեւանում թուրքական ռազմական բազա ձեւաւորել, որն արդէն մի քանի տարի ընթացքի մէջ է, Թուրքիայի դիրքերը Մերձաւոր Արեւելքում ամրապնդել, ինչպէս նաեւ արդէն նշեցի, դէպի Կենտրոնական Ասիա ելք ապահովել: Խօսքը ռազմաքաղաքական ազդեցութեան տարածման մասին է, այլ ոչ թէ կոմերցիոն: Այս երկաթուղին
առաւել քան վտանգաւոր է ՀՀ-ի համար, որն
անուղղակիօրէն դառնալով այս կոմունիկացիայի մասնակից՝ ներքաշւելու է բաւականին
բարդ՝ հակաիրանական պլացդարմի ձեւաւորման արկածախնդիր գործընթացների մէջ: Ես
այս խնդիրը կը դիտարկէի անվտանգային, այլ
ոչ թէ կոմերցիոն տեսանկիւնից:
Հ.-Երասխ-Ջուլֆա-Օրդուբադ-Մեղրի-Հորադիզ երկաթգծի կառուցման արդարացումն այն
է, որ այն ամենակարճ ճանապարհն է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջեւ, սակայն աշխարհաքաղաքական վերլուծութիւններ պէտք չէ անել, հասկանալու համար, որ իրականում Ադրբեջանի եւ
Թուրքիայի գերնպատակը Սիւնիքն է: Ի՞նչ ճակատագիր կարող է սպասւել Սիւնիքին:
Պ.-Կանխագուշակումներ չեմ ուզում անել,
բայց մեծ հաւանականութիւն կայ, որ եթէ այս
միջանցքային տրամաբանութիւնը կեանքի
կոչւի, ապա առաջիկայ տարիներին մենք
կը տեսնենք, թէ թուրք-ադրբեջանական կապիտալը ինչպէս խորը արմատներ կը ձգի

Սիւնիքում: Խօսքն այն մասին չէ, որ Սիւնիքն
ամբողջութեամբ Հայաստանից կը կտրեն եւ
կը միացնեն Ադրբեջանին, այլ սողացող էքսպանսիայի մարտավարութեան մասին է:
Երբ ձեւաւորւում է տրանսպորտային արտերիա, դրա ամբողջ երկայնքով պէտք է
ստեղծւեն դրա համար անհրաժեշտ ֆինանսական ինստիտուտներ, սպասարկման կենտրոններ եւ այլ կառոյցներ, որոնք պէտք է ապահովեն երկաթուղու աշխատանքը: Աւելի
քան պարզ է, որ Սիւնիքով անցնող միջանցքը յանգեցնելու է այնտեղ թուրք-ադրբեջանական կապիտալի դիրքերի շատ լուրջ ամրապնդմանը: Ինչո՞ւմ է կայանում թուրքական
ռազմավարութիւնն ընդհանրապէս. նրանք սկըզբում իրականացնում են ֆինանսատնտեսական
էքսպանսիա, ինչպէս դա արեցին Աջարիայում,
ինչպէս այսօր դա անում են Կիրգիզստանում,
փորձում են անել Ղազախստանում, յետոյ դրա
հիման վրայ արդէն սկսում են ձեւաւորել թուրքական լեզւի, թուրքական մշակոյթի իմացութեան
բաւականին մեծ պահանջարկ, սկսում են ձեւաւորել թուրքական կրթական ու մշակութային օջախներ, այնուհետեւ սա սկսում են կամաց-կամաց
վերածել քաղաքական ազդեցութեան լծակների: Եթէ այս սցենարը կեանքի կոչւի, ապա
առաջիկայ տարիներին պէտք չէ Սիւնիքում
բացառել նմանատիպ զարգացումները՝ իրենց
բացասական հետեւանքներով ամբողջ Հայաստանի Հանրապետութեան համար:

գրքի շարադրման ձեւաչափին եւ յատկապէս բարոյական ու առեւտրական խորհուրդներին, որոնց շնորհիւ ժամանակին ձեւաւորւել է վաճառականական էթիկա, եւ որից
օգտւել են թէ՛ հայ եւ թէ՛ եւրոպացի վաճառականները:
Թաթուլ Օհանեանն իր ելոյթն եզրափակեց
շնորհակալական խօսքերով եւ յոյս յայտնեց,
որ հետագային եւս կը շարունակւի Նոր
Ջուղայի Ս. Ամենափրկիչ վանքի մատենադարանում պահւող ձեռագրերի հրատարակչութեան գործը:
Ծրագրի յաջորդ բաժնում, ձեռամբ թեմակալ առաջնորդ Տէր Սիփան եպս. Քէչէճեանի, Պատգամաւորական ժողովի նախկին
եւ ներկայ ատենապետեր Թաթուլ Օհանեանի
ու Նոէլ Մինասեանի եւ Թեմական խորհրդի
ատենապետ Վրէժ Տէր-Մարտիրոսեանի, տեղի ունեցաւ գինեձօնի աւանդական արարողութիւնը:
Վերջում շնորհանդէսի մասնակիցներին
իր օրհնութիւնն ու պատգամը փոխանցեց
Տէր Սիփան եպս. Քէչէճեանը:
«Կոստանդ Ջուղայեցին հայ վաճառականութեան հսկայ տիտաններից ու գլխաւոր

առաքեալներից է: Նա ազգային բնագաւառում իր ներդրումն է ունեցել ոչ միայն
այս արժէքաւոր բնագիրը աւանդ թողնելով,
այլ նաեւ իր հարազատ զաւակին ընծայելով
որպէս կաթողիկոս: Նրա անանձնական
սէրը դէպի ազգն ու հայրենիքը խթան են
հանդիսացել նւիրւել հանրութեան ծառայութեան»,- ընդգծեց Սրբազան Հայրը:
Նա անդրադառնալով գրքի խորագրին,
ասաց. «Ըստ իս «Աշխարհաժողով» նշանակում է աշխարհը ժողովել մի բուռ, բայց
ադամանդագին հողատարածքի մէջ, որը
կոչւում է Նոր Ջուղա: Այս գրքի արտաքին
տեսքը շատ պարզ է, սակայն երբ ընթերցողը խորանում է նրա բովանդակութեան
մէջ, հասկանում է նրա իրական արժէքը:
Նոյնը կարելի է ասել նաեւ Նոր Ջուղայի եւ
Սպահանի հայոց թեմի մասին: Մեր թեմը
շատերի համար թւում է մի պարզ շրջան,
սակայն երբ ուսումնասիրում են նրա հարուստ անցեալը, անդրադառնում են նրա
իմաստն ու արժէքը»:
Տէր Սիփան եպս. Քէչէճեանը իր շնորհակալական խօսքն ուղղեց թեմի ազգային
իշխանութեանը եւ Սարգիս Բալդարեանին,

որոնց միջոցով այս գիրքը հասանելի դարձաւ հանրութեանը: Նաեւ շնորհակալութիւն
յայտնեց Մաշտոցի անւան Մատենադարանի
տնօրէնութեանն՝ այս հատորը «Տնտեսական
պատմութեան վաւերագրեր» մատենաշարի
շարքում ներառելու համար:
Շնորհանդէսի ընթացքում շնորհաշատ
պարմանուհի Էմիլի Նաւասարդեանը դաշնամուրի միջոցով կատարեց Կոմիտասի
«Կռունկ» եւ Առնօ Բաբաջանեանի «Էլեգիա»
ստեղծագործութիւնները:
Հանդիսութեան աւարտին «Ներսէս Շնորհալի» գրադարանի պատասխանատուն տեղեկացրեց, որ ստացել են գրքից սահմանափակ թւով օրինակներ, որոնք տրամադրւելու են Նոր Ջուղայում գործող գրադարաններին, իսկ եթէ կան այլ ցանկացողներ՝
գրքի տպագիր տարբերակը ստանալու համար, կարող են դիմել «Ներսէս Շնորհալի»
գրադարան՝ իրենց պատւէրը գրանցելու համար: Նա յաւելեց, որ թողարկւել է նաեւ գրքի
էլեկտրոնային տարբերակը, որը հասանելի
է ազգային առաջնորդարանի կայքի «Հրատարակութիւններ» բաժնում:
Թղթակից (Նոր Ջուղա)
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«Շարժման....
(Շար. 2-րդ էջից)

ամէնը, պէտք է մտածեն այդ մասին: Շատերին ոչինչ չի հետաքրքրում, Փաշինեանի շրջապատի մեծագոյն մասը կեանքում յաջողութիւն չունեցած, յարգանք
չտեսած մարդիկ են, քնել-զարթնել են՝
ինչ-որ բարձունքներում են յայտնւել,
նրանց գլուխը պտտւում է, դրա համար
ոչինչ չեն տեսնում, կամ այդ ամէնը նրանց
համար արժէք չունի: Ըստ էութեան, շարժման թերութիւններից մէկն այն է, որ
հիմնականում Փաշինեանն է թիրախաւորւել, պէտք է թիրախի տակ լինեն շատ
այլ մարդիկ, ովքեր Փաշինեանի իշխանութեան բուրգը պահում են, պէտք է նաեւ
նրանց անհանգստութիւն պատճառել,
նրա մերձաւորներին: Փաշինեանի վրայ
ոչինչ չի ազդում, բոլորը Փաշինեանի դէմ
են խօսում, մնացածներն իրենց համար
հանգիստ առաւօտեան արթանանում, գնում
են գործի կամ չգիտեմ՝ ուր, եւ պէտք է
նաեւ նրանց վրայ աշխատել»:
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«Կոկորդիլոսը»՝
«ԱԼԻՔ»-ում
Մեկնարկել է Համադանի
27-րդ միջազգային
մանկա-պատանեկան
թատերական փառատօնը,
Հայաստանը ներկայ է
Երեւանի Յովհաննէս
Թումանեանի անւան
պետական տիկնիկային
թատրոնով
«ԱԼԻՔ»- Այսօր առաւօտեան «ԱԼԻՔ» օրաթերթի
խմբագրակազմը հիւրընկալեց Համադանի 27-րդ
միջազգային մանկա-պատանեկան թատերական
փառատօնին Հայաստանը ներկայացնող Աղասի
Մելքոնեանին:
Հայաստանից միջազգային փառատօնին մասնակցում է Երեւանի Յովհաննէս Թումանեանի
անւան պետական տիկնիկային թատրոնը՝ «Կոկորդիլոսը» մոնոներկայացմամբ:
Նշելի է, որ վերջերս Թբիլիսիի մանկա-պատանեկան թատերական փառատօնի լաւագոյն
դերասանի արձանիկը շնորհւեց Հայաստանը
ներկայացնող Աղասի Մալեքոնեանին՝ «Կոկորդիլոսը»-ի համար:
Այցի ընթացքում Աղասի Մելքոնեանին, Վարդուհի Թովմասեանին, Ներսէս Զոհրաբեանին եւ
Աստղիկ Աբովեանին ընկերակցում էին ՀՄԱԿ-ի
Արւեստից միութեան վարչութեան ներկայացուցիչը եւ Ալբերտ Բեգջանեանը, ով Հայաստանի
«Հայֆեստ»-ի եւ Թբիլիսիի մանկա-պատանեկան
թատերական փառատօնի ներկայացուցիչն է՝
Իրանում:
Նշենք նաեւ, որ Աղասի Մելքոնեանը 2014-ին
«Միմոս» տիկնիկային թատրոնի հետ միասին
մասնակցել էր Իրանի «Մոբարաք» տիկնիկային
փառատօնին՝ «Մի գայլի պատմութիւն» ներկայացմամբ: Այդ ներկայացումը եւս խաղարկւեց հայկական տարբեր բեմերում այդ թւում՝ մարզաւանում:
Թատերական խումբը այսօր՝ հինգշաբթի, յունիսի 23-ին, մինչ Համադանի միջազգային փառատօնին ներկայանալը Հ. Մ. «Արարատ» Կ.-ի
«Կոմիտաս» սրահում ներկայացնելու է «Կոկորդիլոսը» բեմադրութիւնը, ինչը կատարւում է ինտերակտիւ (փոխազդող) տեսքով՝ տիկնիկի եւ
խաղարկողի գունեղ փոխգործակցութեամբ:
Ներկայացման աւարտին երեխաները դերասանի հետ կը մասնակցեն օրիգամիի պատրաստման աշխատանքների:
Միջազգային թատերական փառատօնն այս
տարի կայանում է՝ «Թատրոնը երեւակայական
թիթեռնիկի դեգերումն է» խորագրով:
Միջազգային կինոփառատօնին մասնակցում են
աշխարհի տարբեր երկրներից ժամանած թատերական խմբեր, այդ թւում՝ Հայաստանի, Իրաքի,
Յունաստանի, Իտալիայի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչները:

Մակրոնը....
(Շար. 1-ին էջից)

Իրան-Ռուսաստան....
(Շար. 1-ին էջից)

Ուկրայինայի հետ պատերազմական վերջին
իրավիճակի մասին Ռուսաստանի Դաշնութեան
ԱԳ նախարարի մանրամասն զեկոյցից յետոյ,
նախագահը շեշտել է, պատերազմի շուտափոյթ
դադարեցման կարեւորութիւնը եւ Իրանի Իսլ.
Հանրապետութեան պատրաստակամութիւնը
օգնելու այդ հարցում դիւանագիտական լուծում գտնելու առումով: Նախագահը յաւելել է.
«Կասկած չկայ, որ ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի սադրանքները ձեւաւորել են այս հակամարտութիւնները եւ հետեւաբար պէտք է ակտիւութիւն դրսեւորել ի դէմ այն ջանքերի,
որոնց նպատակն է ՆԱՏՕ-ի ընդարձակումը
աշխարհի որեւէ տարածքում, այդ թւում
Արեւմտեան Ասիայում, Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում»:
Հանդիպման ընթացքում Սերգէյ Լաւրովը
հանգամանալից ներկայացրել է ԹեհրանՄոսկւա համագործակցութեան ոլորտները,
այդ թւում տնտեսական ոլորտում եւ ընդգծել
է՝ Ռուսաստանի պատրաստակամութիւնը
Իրանի հետ համագործակցութիւնների մակարդակը ռազմավարական մակարդակի հասցնելու համար:
Անդրադառնալով Շանհայի տնտեսական
համագործակցութեան կազմակերպութեանը
Իրանի անդամակցութեան կարեւորութեանը,
Սերգէյ Լաւրովը վերահաստատել է Ռուսաստանի հովանաւորութիւնը տարածաշրջանային եւ միջազգային կազմակերպութիւններում
Իրանի դերակատարութեան ընդլայնման առումով:

Պուտինը յայտարարել է
մարտական
հերթապահութեան համար
միջմայրցամաքային
«Սարմատ» բալիստիկ
հրթիռ ստանալու մասին
«news.am» - Բացի մարտի դաշտում արդէն փորձարկւած զինատեսակներից, ռուսական զօրքերը
սկսել են ստանալ Ս-500 հակաօդային եւ հակահրթիռային պաշտպանութեան համակարգեր,
որոնք նմանը չունեն աշխարհում։ Գերազանց
արդիւնքներ են ստացւել «Սարմատ» միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռի փորձարկման ժամանակ։
Այս մասին Վլադիմիր Պուտինը յայտնել է ռուսական բարձրագոյն ռազմաուսումնական հաստատութիւնների շրջանաւարտներին,- փոխանցում է MK-ն։
ՌԴ նախագահն ասել է, որ առաջին «Սարմատ»
համալիրը պէտք է մարտական հերթապահութեան
գնայ 2022 թւականի վերջին։
«Մենք կը շարունակենք այսուհետ եւս զարգացնել եւ հզօրացնել մեր զինւած ուժերը՝ հաշւի
առնելով պոտենցիալ ռազմական սպառնալիքներն
ու ռիսկերը՝ հիմնւելով ժամանակակից զինւած
հակամարտութիւնների դասերի վրայ, եւ բարելաւել մարտական կազմը»,- ասել է Պուտինը։ Առաջնահերթ ուղղութիւններից է զօրքերի զինումը
սպառազինութեան նոր համակարգերով, որոնք
կորոշեն ռուսական նաւատորմի եւ բանակի
մարտունակութիւնը տարիներ, եթէ ոչ տասնամեակներ շարունակ:
«Մենք պէտք է աւելի լայն, շատ աւելի լայն
կիրառենք ռոբոտաշինութիւնը, հետախուզական
կառավարման նորագոյն գործիքները, անօդաչու
թռչող սարքերը»,- ասել է ՌԴ նախագահը`
յաւելելով, որ Ռուսաստանը նախատեսում է
ակտիւօրէն զարգացնել սպառազինութեան համակարգեր՝ հիմնւած նոր ֆիզիկական սկզբունքների,
այդ թւում՝ էլեկտրամագնիսական եւ լազերային
զէնքերի վրայ:

ձախ կոալիցիայի մաս էր կազմում, խօսել
էր նախագահի հետ իր բանակցութիւնների
մասին: Նրա ասութեամբ՝ Մակրոնը կոմունիստի կարծիքն է հարցրել վարչապետ Էլիզաբեթ Բոռնի եւ ազգային միասնութեան կառավարութիւնում աշխատելու պատրաստակամութեան մասին: «Ես նրան ասացի, որ
խօսքը ոչ թէ մարդու մասին է, այլ այն մասին,
թէ ինչ ուղղութիւն նա կը տայ»,- մեկնաբանել է
Ռուսէլը հանդիպումը:
Յունիսի 19-ին նախագահամէտ «Միասին»
կոալիցիան յաղթել է Ֆրանսիայի խորհրդարանական ընտրութիւններում, սակայն 1958 թւականին Հինգերորդ Հանրապետութեան գոյութիւնից յետոյ առաջին անգամ կորցրել է մեծամասնութիւնը օրէնսդիր մարմնում: Մելենշոնի «Նոր ժողովրդական էկոլոգիական եւ սոցիալական միութիւնը» զբաղեցրել է երկրորդ
տեղը, իսկ «Ազգային միաւորումը»՝ երրորդ
տեղը: Ֆրանսիայի աջ կենտրոնամէտ Հանրապետական կուսակցութեան առաջնորդ Քրիստիան Ժակոբը, որը չորրորդ տեղն է զբաղեցրել, հրաժարւել է Մակրոնի հետ բանակցութիւններից:

