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Արեւելեան Ատրպատական նահանգի
երկրաշարժի հետեւանքով զոհւել են 6 եւ
վիրաւորւել աւելի քան 500 հոգի

Բակօ Սահակեանը
Բրիւսէլում այցելել է
Հայ Դատի Եւրոպայի
յանձնախմբի
գրասենեակ

Հայաստանն առաջարկել է փրկարարական ուժեր ուղարկել Իրանի երկրաշարժի գօտի

(8-րդ էջ)

Արա Դարզին կոչ է արել
Մեծ Բրիտանիային ճանաչել
Հայոց Ցեղասպանութիւնը
Աբբաս Արաղչի.

«Իրանի ժողովրդի
շահերի ապահովումը
աւելի կարեւոր է քան
մի համաձայնագրի
պահպանումը»

Իրանի փոխարտգործնախարար Սէյէդ Աբբաս Արաղչին յայտարարել է. «Իրանի ժողովրդի
շահերի ապահովումը մեզ համար աւելի կարեւոր է քան այլ
երկրների հետ մի համաձայնագրի պահպանումը»:
(Շար. 8-րդ էջում)

ԻՍՆԱ.

Իրանի հակաօդային
ուժերն անօդաչու են
խոցել երկրի
հարաւ-արեւմուտքում

«armenpress.am»-Իրանի հակաօդային պաշտպանութեան ուժերն
անօդաչու թռչող ապարատ են խոցել երկրի հարաւ-արեւմուտքում:
Ինչպէս տեղեկացնում է «Արմէնպըրես»-ը, նոյեմբերի 8-ին այդ
մասին հաղորդել է ISNA գործակալութիւնը: Նշւում է, որ միջադէպը
(Շար. 8-րդ էջում)

Սերգէյ Լաւրովը
նոյեմբերի 10-11-ը
պաշտօնական այցով
կը լինի Հայաստանում

«armenpress.am» -Ռուսաստանի
Դաշնութեան արտաքին գործերի
նախարար
Սերգէյ
Լաւրովը
նոյեմբերի 10-11-ը պաշտօնական

(Շար. 8-րդ էջում)

«armenpress.am»
-Բրիտանահայ
ականաւոր վիրաբոյժ, Առողջապահական համաշխարհային նորարարութիւնների ինստիտուտի նախագահ, Մեծ Բրիտանիայի առողջապահութեան նախկին նախարար
Արա Դարզին իր մտահոգութիւնն է
յայտնել այն առնչութեամբ, որ Մեծ
Բրիտանիան չի հետեւել ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի օրինակին: «The Guardian»-ում հրապարակւած յօդւածում Արա Դարզին
նշել է, որ ողջունում է ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի կողմից
Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչ-

ման բանաձեւի ընդունումը եւ
մտահոգւած է նման գործընթացի
բացակայութեամբ Բրիտանիայի կառավարութեան
կողմից:
«Որպէս Բրիտանիայի խորհրդարանում առաջին հայ, անչափ ուրախ եմ,
որ ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատը քւէարկութեամբ ճանաչեց մէկ
դար առաջ տեղի ունեցած Հայոց
Ցեղասպանութիւնը: Բայց ես հիասթափւած եմ, որ բրիտանական կառավարութիւնը հրաժարւում է ճանաչել մօտ 1,5 միլիոն հայերի սպանդը:
Հայոց Ցեղասպանութեան առնչութեամբ ընդհանուր լռութիւնը ժամա-
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նակին մէջբերել էր Հիտլերը, երբ
ծրագրում էր Եւրոպայի հրէական
բնակչութեան բնաջնջումը: Իմ եւ
իմ հայրենակիցների համար ուժգին ցաւի աղբիւր է այն, որ մեր
կառավարութիւնը յամառօրէն ժըխտում է ցեղասպանութիւնը՝ ելնելով
Թուրքիային՝ ՆԱՏՕ-ի գործընկերոջը, նեղացնելու մտավախութիւնից»,«Արմէնպրես»-ի հաղորդմամբ` նշել է
Արա Դարզին:
Նա յիշեցրել է, որ աշխարհի
առնւազն 20 երկիր պաշտօնապէս
կոտորածը ճանաչել է որպէս
(Շար. 8-րդ էջում)

«Մենք կովկասցի չենք, պարոն վարչապետ, արիացի ենք»

«armenpress.am»-Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ
Սահակեանը նոյեմբերի 7-ին
Բրիւսէլ քաղաքում այցելել է Հայ
Դատի Եւրոպայի յանձնախմբի
գրասենեակ, հանդիպել ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ ՏէրԽաչատուրեանի,
գրասենեակի
ղեկավար Գասպար Կարապետեանի եւ աշխատակիցների հետ:
Քննարկւել են Արցախ-Սփիւռք
կապերին, եւրոպական տարբեր
հարթակներում Արցախի մասին
ճշմարտացի տեղեկատւութեան
ներկայացմանը եւ այլ ոլորտներին առնչւող մի շարք հարցեր:
Նախագահը բարձր է գնահատել Հայ Դատի Եւրոպայի յանձնախմբի աշխատանքն՝ ուղղւած
Արցախի սատարմանը, եւ յոյս
յայտնել, որ կառոյցը նոյն եռանդով
կը շարունակի իր հայրենանւէր
գործունէութիւնը:

ՀՅԴ Բիւրոյի
ներկայացուցիչը
հանդիպում ունեցաւ
Եւրոպական
Ընկերվարական
կուսակցութեան
(PES) նախագահի
հետ

Նիկոլ Փաշինեանի եւ ՀՅԴ-ականների երկխօսութիւնը
«tert.am»-ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանն ԱԳՆ գնալիս հանդիպեց ԿԳՄՍ նախարարութեան
դիմաց նախարար Արայիկ Յարութիւնեանի հրաժարականը պահանջող ՀՅԴ երիտասարդներին,
զրուցեց նրանց հետ:
Երիտասարդներն իրենց մօտեցած վարչապետին տեղեկացրին,
որ իրենք պահանջներ եւ գնահատականներ են ներկայացրել, թէ
ինչու են պահանջում Յարութիւնեանի հրաժարականը, ինչին ի պատասխան՝ վարչապետը յայտարարեց, որ համամիտ չէ այդ պահանջներին ու գնահատականներին:
Ինչ վերաբերում է երիտասարդների այն վստահեցումներին,
թէ նախարար Արայիկ Յարութիւնեանը վիրաւորել է իրենց,
վարչապետը նշեց, որ թէեւ տեղեակ

չէ՝ ինչի մասին է խօսքը, բայց չի
կարծում, թէ նախարարը դրան ընդունակ է:
Երիտասարդներից մէկի այն
դիտարկմանն էլ, թէ Արայիկ Յարութիւնեանը տապալել է գիտութեան
եւ կրթութեան ոլորտները, վարչապետն արձագանգեց. «Եթէ նա թալանչի լինէր, ընդունելութեան քննութիւններին փող առնէր, ոչ մէկը չէր
բողոքի, չէ՞: Արայիկ Յարութիւնեանը
ՀՀ-ում կրթական քաղաքականութիւն չի իրականացնում, կառավա-

րութիւնն է իրականացնում, եւ ես
երէկ կառավարութեան նիստում
անդրադարձել եմ: Ես չեմ կիսում
այն տեսակէտները, թէ ինչ-որ
մարդիկ ապազգային են, ինչ-որ
մարդիկ էլ՝ ազգային: ՀՀ-ում մեր
կառավարութիւնից ազգային կառավարութիւն երբեք չի եղել»:
Երիտասարդները
վարչապետ Փաշինեանին փոխանցեցին
թուղթ, որի վրայ առանձնացրել էին նախարար Արայիկ
(Շար. 8-րդ էջում)

Գերմանիան դադարեցնում է զէնքի վաճառքը Թուրքիային

«tert.am»-Գերմանիայի
արտգործնախարար Հայկօ Մաասն
անդրադարձել է Թուրքիայի նկատմամբ զէնքի վաճառքի արգելք

կիրառելու
հաւանականութեանը:
Այս մասին տեղեկացնում է haber7.
com լրատւականը:
Մաասը յայտարարել է նաեւ, որ
Գերմանիան դադարեցնում է զէնքի
մատակարարումը Թուրքիային, թէեւ
զէնքի վաճառքի արգելքի մասին
պաշտօնական
որոշում
դեռեւս
չկայ: Ամէն դէպքում, Թուրքիայի
հետ զէնքի մատակարարման նոր
պայմանագրեր չեն կնքւի, իսկ գո-

յութիւն ունեցողները կարող են չեղարկւել:
Միեւնոյն ժամանակ Գերմանիայի արտգործնախարարը նշել է,
որ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի
նկատմամբ չափազանց կոշտ մօտեցումները կարող են դրդել նրան
նոր գործընկերներ փնտրել, ինչպէս Ռուսաստանի դէպքում: Դա,
ըստ Մաասի, մարտավարական
սխալ կը լինի:

Բրիւսէլ - Նոյեմբերի 7-ին, PES-ի
կենտրոնատեղիում, Եւրոպական
Ընկերվարական կուսակցութեան
(Party of European Socialists) նախագահ Սերգէյ Ստանիշեւը ընդունեց այցելութիւնը ՀՅԴ Բիւրոյի
ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր-Խաչատուրեանի, ընկերակցութեամբ
ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախմբի նախագահ Գասպար Կարապետեանի:
Հանդիպման ընթացքում քըննարկւեցին երկու կուսակցութիւնների համագործակցութիւնը
շարունակելու հնարաւորութիւնները:
ՀՅԴ-ն, որպէս Եւրոմիութեան
ոչ-անդամ եւ կամ անդամութեան
թեկնածու երկրի կուսակցութիւն՝
դիտորդի կարգավիճակով անդամ է PES-ին:
ՀՅԴ Հանրային կապերի գրասենեակ
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Արծւիկ Մինասեան.

«Արայիկ Յարութիւնեանը Քրէական
օրէնսգրքի առնւազն երկու յօդւածով
ենթակայ է պատասխանատւութեան»
«tert.am»-ՀՅԴ Հայաստանի ԳՄ
անդամ Արծւիկ Մինասեանն օրերս
հրաւիրւած
մամուլի
ասուլիսին
անդրադարձաւ երեք հարցի՝ ԿԳՄՍ
նախարար Արայիկ Յարութիւնեանի՝ երիտասարդների ընդվզմանը որակումներ տալուն, երիտասարդների ընդվզումը կուսակցականացնելուն եւ քրէական գործերի մասին նախարարի արած
յայտարարութեանը՝
նշելով,
որ
Արայիկ Յարութիւնեանը Քրէական
օրէնսգրքի առնւազն երկու յօդւածով
ենթակայ է պատասխանատւութեան:
«Արայիկ Յարութիւնեանը փորձեց
երիտասարդների ազնիւ ընդվզմանը
որակումներ տալ, այն դէպքում, երբ
ոլորտում իրականացւող հիմնական քաղաքականութեան շահառուն
հէնց երիտասարդութիւնն է: Եւ երբ
երիտասարդութիւնն իր ընդվզումն է

արտայայտում, դա որակւում է ամենատարբեր բնորոշումներով, նշանակում է մարդը չի տիրապետում
իրավիճակին, չի հասկանում թէ որտեղ է գտնւում եւ ինչ գործառոյթներ
ունի»,- ասաց նա:
Արծւիկ Մինասեանն այնուհետեւ
կարդաց կառավարութեան կառուցւածքի եւ գործունէութեան մասին
օրէնքից կոնկրետ հատւած, որտեղ
ասւում է, որ Կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ սպորտի նախարարութեան գործառոյթն է մշակել
եւ իրականացնել լեզւի, ժողովըրդի հոգեւոր եւ մտաւոր ներուժի
ամրապնդման,
երիտասարդների
հոգեւոր, մշակութային, ազգային
ինքնութեան զարգացման, հայրենասիրական դաստիարակութեան,
իրաւագիտակցութեան մակարդակի բարձրացմանն ուղղւած կառավարութեան
քաղաքականութիւնը:

Սակայն, ըստ Մինասեանի, այն,
ինչ նա անում է, հակառակն է այս
ամենին, եւ նախարարը գործում է
նաեւ հակաօրինական ընթացքով:
Մինասեանի ասութեամբ՝ երիտասարդների ընդվզումը փորձելով
կուսակցականացել, Արայիկ Յարութիւնեանը շատ պարզ նպատակ է
հետապնդում՝ թուլացնել պայքարը, որտեղ ոչ թէ կուսակցականութիւնն է, այլ ազգային գիտակցութիւնն է:
(Շար. 7-րդ էջում)

Բակօ Սահակեանն
աշխատանքային այցով
մեկնել է Բելգիա
«armenpress.am» - Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանն աշխատանքային այցով
օրերս ժամանել էր Բելգիայի Թագաւորութիւն:
Ինչպէս «Արմէնպրես»-ին յայտնեցին Արցախի Հանրապետութեան
նախագահի աշխատակազմի տեղեկատւութեան գլխաւոր վարչութիւնից,
նոյեմբերի 7-ին նախագահ Սահակեանը Բրիւսէլ քաղաքում հանդիպում է ունեցել Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան
(ՀԲԸՄ) Եւրոպայի գրասենեակի
տնօրէն Նիկոլա Թաւիտեանի հետ:
Հանդիպմանը քննարկւել են Արցախում մի շարք ծրագրերի իրականացմանն առնչւող հարցեր:
Նախագահ Սահակեանը բարձր է
գնահատել ՀԲԸՄ-ի ակտիւ մասնակ-

ցութիւնը մեր հանրապետութեան
սոցիալ-տնտեսական զարգացման,
միջազգային տարբեր ատեաններում
Արցախը ճանաչելի դարձնելու ու մեր
երկրի մասին ճշմարտացի տեղեկութիւններ ներկայացնելու գործում:

Բակօ Սահակեանը հանդիպել է
ֆլամանդական խորհրդարանի մի
խումբ անդամների հետ

Տարօն Տօնոյեան.

«Մեզ համար անընդունելի է Մայր Աթոռի
վեհարանը գրաւելու, դատարանները
շրջափակելու դաստիարակութիւնը»
«tert.am»-Այս ասուլիսը միայն
երէկւայ ԿԳՄՍ նախարարի արւած
յայտարարութիւններին պատասխան
տալու համար չէ, քանի որ երէկ տեղի ունեցածը վերջին մէկուկէս տարւայ երեւոյթների արտացոլումն էր:
Այս մասին ասաց ՀՅԴ Հայաստանի
ԳՄ անդամ, բժիշկ Տարօն Տօնոյեանը:
«Մեզ համար՝ որպէս Դաշնակցութիւն, չափազանց անհանգստացնող է այն քաղաքականութիւնը, որը
վարւում է մշակոյթի, կրթութեան

եւ գիտութեան բնագաւառում: Մեզ
անհանգստացնում է այն ընդգծւած
քաղաքականութիւնը, որը մեր հասարակութեանը տանում է ապազգայնացման: Սա մենք որակում ենք
որպէս ծրագրաւորւած քաղաքականութիւն, որի արդիւնքը պէտք է լինի
ստանալ ապազգային ՀՀ քաղաքացի, որի համար խաղաղութիւնը ցանկացած տարբերակով ընդունելի է»,ասաց նա եւ նշեց, որ իրենց դա է
վախեցնում:
Նրա ասութեամբ՝ դա արժեհա-

մակարգ թելադրելու, մտածւած, ծրագըրաւորւած քաղաքականութիւն է,
որը վարւում է մասնաւորապէս
(Շար. 7-րդ էջում)

ՀՅԴ ԳՄ անդամ.

«Եթէ Արայիկ Յարութիւնեանն ազգային
արժէքների համար պայքարողներին
անւանում է անդաստիարակ,
ուրեմն խնդիրը պէտք է
իր արժեհամակարգի մէջ փնտրի»
«tert.am»-Կրթութեան, գիտութեան,
մշակոյթի եւ սպորտի նախարար
Արայիկ Յարութիւնեանն իր երէկւայ յայտարարութիւններով եւս մէկ
անգամ ջրբաժաններ մտցրեց հասարակութեան՝ այս անգամ երիտասարդութեան մէջ՝ դաշնակցական երիտասարդների գործելաոճը անւանելով անդաստիարակ պահւածք:
Այս մասին հրաւիրւած մամուլի
ասուլիսի ժամանակ յայտարարեց
ՀՅԴ Հայաստանի ԳՄ անդամ Աշոտ
Սիմոնեանը:
«Ես չգիտեմ պարոն Յարու-

թիւնեանի մանկութեան շրջանում
ստացած դաստիարակութիւնն իր
արժեհամակարգով ինչպիսինն է եղել,
բայց եթէ ազգային արժէքների համար պայքարող երիտասարդներին
որեւէ մէկն անւանում է անդաստիարակ, ուրեմն Արայիկ Յարութիւնեանը պէտք է իր արժեհամակարգի մէջ խնդիրը փնտրի»,- ասաց
նա:
Աշոտ Սիմոնեանն անդրադարձաւ
նաեւ Արայիկ Յարութիւնեանի այն
յայտարարութեանը, որով վերջինս
կոչ էր արել Սփիւռքի ՀՅԴ–ականնե-

րին գալ եւ տէր կանգնել հայաստանեան դաշնակցականներին։
«Ես պարոն Յարութիւնեանին
(Շար. 7-րդ էջում)

«tert.am»-Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանը
նոյեմբերի 7-ին հանդիպում է ունե-ցել
ֆլամանդական խորհրդարանի մի
խումբ անդամների հետ, տեղեկացնում է Արցախի Հանրապետութեան
նախագահի աշխատակազմի տեղեկատւութեան գլխաւոր վարչութիւնը։
Քննարկւել են քաղաքական, մարդասիրական, գիտա-կրթական, մշա-

կութային եւ մի շարք այլ ոլորտներում երկկողմ յարաբերութիւններին
առնչւող հարցեր:
Երկրի ղեկավարը գոհունակութեամբ նշել է, որ Բելգիայի ֆլամանդական համայնքի եւ կառոյցների հետ Արցախի կապերը դինամիկ
զարգանում են՝ յոյս յայտնելով, որ
ապագայում դրանք էլ աւելի կամրապնդւեն եւ կընդլայնւեն:

Հայաստանի Քննիչ կոմիտէ.

Արծւիկ Մինասեանը որեւէ առնչութիւն
չունի առերեւոյթ իւրացման եւ
փաստաթղթերի կեղծման հետ
«armenpress.am» - Հայաստանի
Հանրապետութեան Քննչական կոմիտէն պարզաբանում է տարածել ՀՅԴ
Գերագոյն մարմնի անդամ Արծւիկ
Մինասեանին
հարցաքննութեան
հրաւիրելու կապակցութեամբ: «Արմէնպրես»-ը ներկայացնում է ՀՀ
Քննչական կոմիտէի տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ
կապերի բաժնի տարածած պարզաբանումը.
«Երեւան քաղաքի քննչական
վարչութեան «Զւարթնոց» միջազգային օդանաւակայանի տարածքում
կատարւած յանցագործութիւնների
քննութեան բաժնում «Զւարթնոց»
Աւիաօդերեւութաբանական կենտրոն ՓԲ ընկերութիւնում յայտնաբերւած չարաշահումների դէպքի առթիւ ՀՀ Քրէական օրէնսգրքի 179-րդ
յօդւածի 2-րդ մասի 1-ին եւ 3-րդ
կէտերի եւ 314-րդ յօդւածի յատկանիշերով քննւող քրէական գործի
շրջանակներում վկայի կարգավի-

ճակով հարցաքննւում է Արծւիկ Մինասեանը:
Նշենք, որ, ըստ քրէական գործի
նիւթերի, «Զւարթնոց» Աւիաօդերեւութաբանական կենտրոն ՓԲ ընկերութիւնում 19.06.2017 թ. իրականացւած աշխատանքների արդիւնքում պարզւել է, որ թւով 6 երկաթեայ
բաշխիչ արկղ, ըստ հաշիւ-ապրանքագրի, ԱՁ-ից ձեռք է բերւել նախկին տնօրէնի կողմից, որոնք պէտք է
տեղադրւէին «Շիրակ» օդանաւակայանի
թռիչքուղում, բայց չեն տեղադրւել
եւ շահագործման չեն յանձնւել, սակայն, համաձայն կազմւած բաշխման արկղերի տեղադրման եւ
(Շար. 7-րդ էջում)

«ՎԵՏՕ».

Անվերապահ աջակցութիւն ենք յայտնում Արայիկ Յարութիւնեանի
հրաժարականը պահանջող երիտասարդներին

«tert.am»-«ՎԵՏՕ»հասարակականքաղաքական շարժումը յայտարարութիւն է տարածել, որում իր
աջակցութիւնն է յայտնում ՀՅԴ
Երիտասարդական միութեան անդամներին, որոնք պահանջում են
ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Յարութիւնեանի հրաժարականը։ Յայտարարութիւնում ասւում է.
«ԵՊՀ ուսանողները, ՀՅԴ Երիտասարդական միութեան հետ համա-

տեղ, բողոքի անժամկէտ ակցիաներ
են սկսել կառավարութեան շէնքի
դիմաց: Դժգոհութեան առիթը ԿԳՄՍ
նախարարութեան հեղինակած օրինագիծն է, համաձայն որի՝ «Հայոց
լեզու», «Հայ գրականութիւն» եւ «Հայոց պատմութիւն» առարկաները ոչ
պարտադիր են լինելու բուհերի համար:
«ՎԵՏՕ» հասարակական-քաղաքական շարժումը բազմիցս նշել է,

որ իշխանութիւնը զաւթած սորոսականներն առաջ են տանում ապազգային եւ պետականաքանդ օրակարգ` հետեւողականօրէն պայքարելով «հայ» արմատը կրող ցանկացած երեւոյթի դէմ:
Մեր անվերապահ աջակցութիւնն ենք յայտնում բոլոր ՀԱՅ
ուսանողներին, ՀԱՅ երիտասարդներին եւ առհասարակ` բոլոր այն
առողջ ուժերին, որոնք սորոսական

«ուսանողական շարժման» նման
փողերի դիմաց կեղծ օրակարգով
ցոյցեր չեն անում, չեն կեղծում
իրենց, չեն վաճառում իրենց հայրենիքն ու ազգային ինքնութիւնը:
Այս երիտասարդներն ազգային արժէքների եւ ազգապահպանման իրական ջատագովներ են:
«ՎԵՏՕ»-ն ուշադրութեամբ հետեւում է այս գործընթացներին, եւ
այդ կապակցութեամբ երկուշաբթի

օրը խորհրդի նիստում կը քննարկի
բողոքի անժամկէտ ակցիաներին
պաշտօնապէս միանալու, ՀԱՅ ուսանողների հետ ուժերի համատեղմամբ
պետականութիւնը
քայքայողների
դէմ պայքարի մեծ ալիքին մասնակցութիւն ունենալու հարցը եւ
համապատասխան յայտարարութիւն
կը տարածի»:
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ՀՀ-ն Արցախի
անվտանգութեան միակ
երաշխաւորն է
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Զոհրապ Մնացականեանի հարցազրոյցը «BBC»-ին
(Ա մաս)
Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործերի նախարար Զոհրապ Մնացականեանը օրերս հարցազըրոյց է տւել «BBC» լրատւական ծառայութեան «Hard Talk» հաղորդմանը: Այն ամբողջութեամբ ներկայացնում ենք մեր ընթերցողների ուշադրութեանը: Նշենք նաեւ, որ այս հարցազրոյցը մասնակի հատւածներով արդէն
ներկայացրել ենք մեր ընթերցողներին, այսօր մի քանի շարերով ներկայացնում ենք ամբողջական հարցազրոյցը:
Սթիւըն Սակուր- Բարի գալուստ
«Hard Talk», ես Սթիւըն Սակուրն եմ։
Հայաստանը Կովկասեան տարածաշըրջանում հսկայական ռազմավարական նշանակութիւն ունեցող փոքր
երկիր է՝ շրջապատւած լարւածութեամբ եւ թշնամութեամբ։ Անցեալ
տարի, ժողովրդական բողոքի ցոյցերը յանգեցրին, այսպէս կոչւած, թաւշեայ յեղափոխութեան, որի արդիւնքում Երեւանում իշխանութեան եկաւ
նոր կառավարութիւն: Բարեփոխման վերաբերեալ յաւակնոտ զրոյցի
շուրջ իմ հիւրն է այդ կառավարութեան արտաքին գործերի նախարար
Զոհրապ Մնացականեանը։ Քաղաքականապէս եւ տնտեսապէս Հայաստանը ձգտում է դէպի Արեւելք
թէ՞ Արեւմուտք։ Զոհրապ Մնացականեան, բարի գալուստ «Hard Talk».
Զոհրապ Մնացականեան- Շնորհակալ եմ։
Սթիւըն Սակուր- Անցեալ տարին
Ձեր երկրում՝ Հայաստանում, նշանաւորւեց քաղաքական խոշոր յեղաշըրջմամբ, այսպէս կոչւած, թաւշեայ
յեղափոխութեամբ, որից յետոյ Դուք
եւ Ձեր կառավարութիւնը պնդեցիք,
որ աշխատում էք նոր Հայաստանի
համար։ Թերհաւատները կասեն, որ
այն շատ նման է հին Հայաստանին։
Այսպիսով, ո՞րն է տարբերութիւնը։
Զոհրապ Մնացականեան- Ինչո՞ւ
պիտի նման բան ասեն։
Սթիւըն Սակուր- Քանի որ, օրինակ,
Դուք նախորդ իշխանութիւնների
օրօք տարիներ շարունակ պաշտօնավարել էք։ Դուք կառավարական մեծ
փորձ ունէք եւ ամենեւին էլ նորեկ չէք:
Զոհրապ Մնացականեան - Ես
կայացրել եմ իմ որոշումը՝ դիւանագիտական կարիէրայից անցում կատարել քաղաքականի, ինչը զգալի
փոփոխութիւն է։ Ես վերցրել եմ պատասխանատւութիւնը, որը կիսում եմ
այն կառավարութեան հետ, որի
կազմում եմ, եւ դա զգալի փոփոխութիւն է։ Յեղափոխութեան արդիւնքում կառավարութիւնը ժողովրդի,
հասարակութեան կողմից ստացել է
լայն մանդատ։ Կառավարութիւնն
արձագանգել է այդ հանրային պահանջներին եւ փոփոխութիւններ կատարելու համար ստացել ուժեղ մանդատ։ Մենք ի ցոյց դրեցինք քաղաքական կամքի շատ ուժեղ կողմը,
որի ժամանակ քաղաքական կամքի
առկայութեան դէպքում հնարաւոր է
շատ արագ կերպով արդիւնքների
հասնել, որոնք բխում են ժողովրդական պահանջից եւ առնչւում են
կոռուպցիային, սոցիալ-տնտեսական
կեանքում բոլորի համար հաւասար
հնարաւորութիւններին, արդար ընտրութիւններին եւ ներկայումս առկայ
ամենամեծ մարտահրաւէրին. դատական բարեփոխումներին: Դրանք
տարբեր հարցեր են: Ես պարզապէս
ներկայացրի կառավարութեան կողմից հասցէագրւող տարբեր հարցերի
կարճ ցուցակը։
Սթիւըն Սակուր- Դուք պնդում էք,
որ գործը շատ արագ է արւել,
այդուհանդերձ, ձեր արդարադատութեան նախարարը՝ պարոն Բադասեանը, օրեր առաջ յայտարարել է,
որ հակակոռուպցիոն յանցագործու-

թիւնների բացայայտման եւ քննութեան իրաւասութեան միասնական
մարմինը, այսպէս կոչւած, Հակակոռուպցիոն կոմիտէն կը ստեղծւի միայն
2021 թ.։
Զոհրապ Մնացականեան- Միանշանակ, դա հէնց այն է, ինչ ես ասում
էի քաղաքական կամքի զօրութեան
առումով։ Մենք միանշանակ գիտակցում ենք, որ քաղաքական կամքի
շնորհիւ հնարաւոր է հասնել արդիւնքների, սակայն դա բաւարար
չէ։ Անհրաժեշտ է, ինստիտուցիոնալ
առումով ամրապնդել համակարգը,
ինչի արդիւնքում հնարաւոր կը լինի
արձագանգնել այդ երեւոյթներին։
Սթիւըն Սակուր- Յանձնաժողով
ստեղծելու համար արդեօք երկո՞ւ տարի է պահանջւում:
Զոհրապ Մնացականեան- Ոչ, ոչ,
սա բաւական համապարփակ գործընթաց է. պէտք է աշխատել կոռուպցիայի դէմ պայքարի ինստիտուցիոնալ կարողութիւնների ստեղծման
ուղղութեամբ: Եւ սա շատ աւելի
բարդ է: Իրականում, մենք այդ ուղղութեամբ աշխատում ենք ոչ միայն
երկրի ներսում, այլեւ մեր միջազգային
գործընկերների հետ, մասնաւորապէս տարածաշրջանային գործընկերների, ինչպիսիք են Եւրոմիութիւնը, Եւրոխորհուրդը եւ այլ կարեւոր
դերակատարներ:
Սթիւըն Սակուր- Մենք չենք խօսում ապագայի մասին, սակայն կայ
որոշակի մեծամտութիւն ձեր կառավարութիւնում, քանի որ ոչ վաղ անցեալում վարչապետ Փաշինեանը
եւրոպացի պատգամաւորներին ասել
է, մէջբերում, «մեզ յաջողւել է արմատախիլ անել համակարգային կոռուպցիան»: Դա ակնյայտօրէն ճիշտ չէ:
Զոհրապ Մնացականեան-Ինչու
ո՞չ:
Սթիւըն Սակուր - Դէ, օրինակ դա
ասելուց ընդամենը մի քանի շաբաթ
անց, հակակոռուպցիոն գործակալութեան պետին առաջադրւած լուրջ
մեղադրանքներ կային, մարդ ում
նշանակել է հէնց ինքը՝ վարչապետը:
Սա շատ կարեւոր հարցերի տեղիք է
տալիս առ այն, թէ արդեօք վարչապետը քաջատեղեակ է, թէ ինչ է
կատարւում պաշտօնեաների կոռուպցիոն առումով:
Զոհրապ Մնացականեան-Ոչ, ոչ:
Ես չգիտեմ՝ ինչ ի նկատի ունէք, բայց
ինչպէս եւ ասում եմ, մենք ամիսների ընթացքում կարողացել ենք տեղ
հասցնել այն ուժեղ ուղերձը, որ
իշխանութեան ներկայացուցիչներին
ճամբրուկներ չեն բերւելու...
Սթիւըն Սակուր- Գումարներո՞վ լի
ճամբրուկներ: Դա երկար ժամանակ
տեղի չէր ունենում:
Զոհրապ Մնացականեան-Այլեւս
անարդար պայմաններ տնտեսական
եւ սոցիալական ոլորտներում չեն
լինելու, չի լինելու այդ երեւոյթը: Եւ
դա հնարաւոր է դարձել քաղաքական
կամքի եւ ինստիտուցիոնալ կարողութիւնների համադրման արդիւնքում:
Սթիւըն Սակուր - Պարոն Սանասարեանին, ով վարչապետի մտերիմներից է եւ նշանակւել էր Պետական

վերահսկողական ծառայութեան՝ ներկայիս հակակոռուպցիոն ծառայութեան պետ, այժմ առաջադրւել են
մեղադրանքներ: Երբ ժողովուրդն
ականատես է լինում նման զարգացման, ինչպէս կարող է վստահութիւն ունենալ:
Զոհրապ Մնացականեան- Բայց
չէ՞ որ համակարգն արձագանգեց,
այսպէս չէ՞: Համակարգն արձագանգել է:
Սթիւըն Սակուր- Ես նկատի ունեմ
այն, որ վարչապետը վստահեցրել էր
Եւրոպային, որ ինքն արմատախիլ էր
արել համակարգային կոռուպցիան
նախքան...
Զոհրապ Մնացականեան- Վարչապետը... եկէք սա այդքան պարզունակ չդարձնենք. ինչպէս արդէն
նշեցի, պէտք է առկայ լինի ինըստիտուցիոնալ կարողութիւն, որի
ստեղծումը մեծագոյն մարտահրաւէր
եւ առաջնահերթութիւն է: Այն պէտք է
ամրապնդի այն ամէնը, ինչին մենք
հասել ենք մեր երկրում եւ ինչը
մենք արել ենք կառավարութեանը
իշխանութեան բերած ժողովրդի
կողմից տրւած մանդատի շրջանակներում: Դա մեր ամենամեծ մարտահըրաւէրն է:
Սթիւըն Սակուր- Իրաւունքի գերակայութիւնն առաջնայի՞ն է լինելու:
ԶոհրապՄնացականեան-Դահէնց
այն է, ինչին մենք ամբողջապէս
ձգտում ենք: Սա մեր մանդատն է,
կառավարութեան համար այլ կարեւոր առաջնահերթութիւն չկայ, քան
իրաւունքի գերակայութիւնը, դատական համակարգի անկախութիւնը, անկողմնակալութիւնը եւ վերջնիս նկատմամբ վստահութեան բաւարար մակարդակ ձեւաւորելու համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը:
Սթիւըն Սակուր- Դուք ասում էք, որ
խօսքը ինստիտուտների ձեւաւորման
մասին է, ասում էք, որ դրա համար
որոշ ժամանակ կը պահանջւի: Ես
հասկանում եմ դա, իւրաքանչիւրն էլ
կը հասկանայ դա: Միեւնոյն ժամանակ
մենք ակնկալում ենք այլ ազդակներ,
որոնք կը փաստէին, որ թաւշեայ
յեղափոխութեան արդիւնքում իրական փոփոխութիւններ են տեղի
ունեցել: Եւ ուղղութիւններից մէկը,
որտեղ մենք փոփոխութիւն պէտք է
փնտրենք, Լեռնային Ղարաբաղի վիճելի տարածքի շուրջ Ձեր երկրի եւ
Ձեր հարեւան Ադրբեջանի միջեւ
հակամարտութեան՝ ներկայումս փակուղի մտած իրավիճակն է: Ես դեռեւս որեւէ նշան չեմ տեսել առ այն,
որ Ձեր կառավարութիւնը հակամարտութեան շուրջ նոր գաղափարներ եւ պատկերացումներ է առաջ
քաշել:
Զոհրապ Մնացականեան - Շնորհակալութիւն: Տեսէք, յեղափոխութեան շնորհիւ մեր ներքին նպատակներին հասնելու ճանապարհին ոչ
ոք կասկածի չի ենթարկել մեր արտաքին քաղաքականութեան առաջնահերթութիւնները: Մեր արտաքին
քաղաքականութեան առաջնահերթութիւնները եղել են բաւականին
հետեւողական. այն է՝ ապահովել
Հայաստանի Ազգային անվտանգու-

թեան ճարտարապետութեան կայունութիւնը: Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրն անվտանգութեան մեծ
մարտահրաւէր է Հայաստանի, մեր
ժողովրդի համար: Մեզ համար դա,
նախեւառաջ, մեր հայրենակիցների
անվտանգութեան, մարդու անվտանգութեան, 150000 մեր հայրենակիցների անվտանգութեան խնդիրն է:
Մեր կառավարութիւնը, առանց յապաղելու, անմիջապէս ներգրաււել է
կարգաւորման գործընթացի մէջ, եւ
ներգրաււել ենք կառուցողական ձեւով: Մենք լիովին քաջատեղեակ ենք
խաղաղութեան օգուտների մասին,
մենք խաղաղութիւն ենք ցանկանում,
մենք ցանկանում ենք հասնել դրան,
սակայն այնպէս, որ պահպանւի
կողմերի յանձնառութիւնների ողջամիտ հաւասարարժէքութիւնը եւ մենք
լուծենք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգութեան եւ կարգավիճակի մեր բացարձակ առաջնահերթութիւնները:
Սթիւըն Սակուր- Պարո՛ն նախարար,
Դուք ասում էք, որ խաղաղութիւն էք
ուզում: Այդ դէպքում բացատրէք, թէ
ինչու օգոստոսին, ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, վարչապետը բարձր
մակարդակով արւած ելոյթում առանց
որեւէ երկմտանքի յայտարարեց. «Ղարաբաղը Հայաստան է, եւ վերջ»:
Զոհրապ Մնացականեան - Ճիշտ
է:
Սթիւըն Սակուր- Արդեօք նա խաղաղութի՞ւն է ցանկանում:
Զոհրապ Մնացականեան- Նա
իրապէս խաղաղութիւն է ցանկանում,
քանի որ Հայաստանի վարչապետը
շարունակաբար պնդում է, որ կարգաւորումը, որին մենք պէտք է
հասնենք, պէտք է ընդունելի լինի
Հայաստանի ժողովրդի համար, Ղարաբաղի ժողովրդի համար եւ Ադըրբեջանի ժողովրդի համար: Մենք
սպասում ենք Ադրբեջանի կողմից
ազդակի, յայտարարութեան, որտեղ
նոյնպէս անդրադարձ կը լինի նաեւ մեր
շահերին, մեր մտահոգութիւններին՝
կապւած Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի
անվտանգութեան
հետ:
Նրանք հրաժարւում են դա անել:
Սթիւըն Սակուր- Պէտք է անկեղծ
լինեմ, երբ վարչապետը յայտարարեց.
«Ղարաբաղը Հայաստանն է, եւ
վերջ», երբ նա հասկանում է, որ դա
շրջանցում է միջազգային իրաւունքը,
ՄԱԿ-ի եւ բոլոր միջազգային անկախ
մարմինների դիրքորոշումը, ես դժւարանում եմ որակել այդ ժեստը որպէս խաղաղութեանն ընդառաջ քայլ,
յատկապէս երբ նա այդ ելոյթի ժամանակ առաջնորդում էր ամբոխին
միասնականութեան կոչերով, այն
նոյն ազգայնական կարգախօսներով,
որոնք լսելի էին 80-ականներին եւ
90-ականներին՝ Ադրբեջանի դէմ պատերազմի ժամանակ: Իսկ Դուք ասում
էք, որ Ձեր վարչապետը նւիրւած է
խաղաղութեանը:
Զոհրապ Մնացականեան- Ես
ասում եմ դա, քանի որ Հայաստանի
օրակարգը, համահայկական օրակարգը վերաբերում են նաեւ Արցախին: Հայաստանը հետապնդում է
զարգացման օրակարգ, համախըմբման օրակարգ եւ չի կարող դուրս

թողնել Արցախի ժողովրդին. դա
համահայկական օրակարգ է: Մենք
մի ազգ ենք, որը, լինելով Հայաստանի Հանրապետութեան տարածքում,
միաժամանակ ունի համաշխարհային ընդգրկում:
Սթիւըն Սակուր- Բայց պէտք է ճանաչէք միջազգային իրաւունքը:
Զոհրապ Մնացականեան- Դրա
շրջանակներում, Արցախը տարածք է,
որտեղ բնակւում են մեր հայրենակիցները: Մենք...
Սթիւըն Սակուր- Հարցականից
վեր է, որ հայ ժողովուրդն ապրում է
այդ տարածքում, բայց այդ տարածքը հայկական չէ:
Զոհրապ Մնացականեան- Ոչ: Իմ
ասածն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղում բնակւում են մեր հայրենակիցները, որոնց անվտանգութեան մասին մենք հոգ ենք տանում,
մենք նրանց անվտանգութեան միակ
երաշխաւորն ենք, սակայն մենք
յանձնառու ենք խաղաղ կարգաւորմանը, որի շրջանակում Արցախի կարգավիճակը եւ անվտանգութիւնը մեր հիմնական առաջնահերթութիւններն են: Մենք յանձնառու ենք խաղաղ կարգաւորմանը.
մենք երբեք չենք շեղւել այդ խաղաղ
կարգաւորման
գործընթացից:
Սթիւըն Սակուր- Մէկ րոպէ, պարո՛ն նախարար, թոյլ տւէք Ձեզ մի
հարց ուղղեմ. Ձեր ամենամտերիմ
ռազմական դաշնակիցը շատ առումներով ռուսներն են, նրանք Ձեր
տարածքում ունեն ռազմաբազա,
Դուք աշխատում էք նրանց հետ երկար ժամանակ: Ռուսաստանի Դաշնութեան արտաքին գործերի նախարար Սերգէյ Լաւրովն ընդամենը
մի քանի ամիս առաջ Ձեր վարչապետի այս բաւականին անթաքոյց
յայտարարութեան
առնչութեամբ
ասաց, որ կողմերի յայտարարութիւնները, լուրջ յայտարարութիւնները, որ
«Արցախը Հայաստան է», մէջբերում,
«նոյնն է, ինչ Ալբանիայի վարչապետն ասէր Տիրանայից, որ Կոզովօն
Ալբանիա է»: Ուստի անգամ ռուսներն
են այժմ ասում, որ ձեր դիրքորոշումն
անընդունելի է:
Զոհրապ Մնացականեան- Գիտէք, ես պէտք է նորից կրկնեմ. ՀՀ
վարչապետը անընդհատ եւ հետեւողականօրէն պնդում է, որ մեզ պէտք
է ազդակ, Ադրբեջանից փոխզիջման
ազդակ, որը մենք չենք լսում: Երբ
Հայաստանի վարչապետը պնդեց,
որ լուծումը պէտք է ընդունելի լինի
բոլոր ժողովուրդների համար՝ Հայաստանի ժողովրդի, Ադրբեջանի
ժողովրդի եւ Արցախի ժողովրդի
համար, նա արժանացաւ, մեր կառավարութիւնը արժանացաւ մեծ
քննադատութեան: Բայց մենք դա
պնդում ենք, մենք պնդում ենք, որ
փոխզիջումն է ելքը, փոխզիջում,
որում կայ յանձնառութիւնների համարժէքութիւն: Իրականում, նոյն
այդ ելոյթի ժամանակ, վարչապետն
անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգաւորմանն
առանձին կէտով, որում նա բաւական
հետեւողական
ներկայացրել
էր
փոխզիջումային
լուծման
մեր
մօտեցումը:
(Շար. 1)
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Հ. Ուս. «Չհարմահալ» միութեան
ՀՅԴ 129-ամեակին
հիմնադրման 90-ամեակի առիթով
նւիրւած տօնախմբութիւն՝
համերգային երեկոյ՝ յոբելեար միութեան Նոր
Վարդենիսում
Ջուղայի մասնաճիւղի «Մեղեդի» մանկապատանեկան երգչախմբի կատարմամբ

Ուրբաթ, հոկտեմբերի 25-ի երեկոյեան, Նոր Ջուղայի հայոց ազգ.
կրթահամալիրի «Ալենուշ Տէրեան»
սրահում, Հ. Ուս. «Չհարմահալ» միութեան հիմնադրման 90-ամեակի առիթով (90-ամեակը լրանալու է 2020
թւականին) իրականացւեց համերգային միջոցառում, նոյն միութեան Նոր
Ջուղայի մասնաճիւղի «Մեղեդի» ման-

ներում, յատկապէս ընդգծեց միութեան Նոր Ջուղայի մասնաճիւղի հիմնադրման պատմութիւնն ու անցեալը։
Երեկոն շարունակւեց պատանիներ Արփինէ Մովսիսեանի եւ Արթուր Քամարզարեանի հանդիսավարութեամբ ու «Մեղեդի» երգչախմբի
ելոյթով, ղեկավարութեամբ Հայաստանի Կոմիտասի անւան պետա-

կա-պատանեկան երգչախմբի կատարմամբ, որի միջոցով մեկնարկը
տրւեց այս առիթին նւիրւած ծրագըրերի շարանի։ Յատկանշական է,
որ 2020 թւականին լրանում է նաեւ
«Մեղեդի» երգչախմբի հիմնադրման
10-ամեակը։
Համերգին ներկայ էին՝ Սպահանի
հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Սիփան եպս.
Քէչէճեանը, ազգային մարմինների,
դպրոցների եւ միութիւնների ներկայացուցիչները, կազմակերպիչ միութեան անդամները, երգչախմբի անդամների հարազատներն ու ժողովուրդ։
Սկզբում բացման խօսքով ելոյթ
ունեցաւ 90-ամեակի յոբելեանական
ձեռնարկների կազմակերպիչ յանձնախմբի անդամ Վեհանուշ Խուդաբախշեանը, ով իր խօսքում անդրադառնալով 1930 թւականի հոկտեմբերի 12-ին, Աբադանում հիմնադրւած
Հ. Ուս. «Չհարմահալ» միութեան պատմութեանն ու գործունէութեանը զանազան բնագաւառներում եւ շրջան-

կան կոնսերւատորիայի ոկալ բաժնի
մագիստրոսի կոչումով շրջանաւարտ Նարբէ Գրիգորեանի եւ ընկերակցութեամբ դաշնակահար Նայիրա Ալեքսանեանի։
Ծրագրում դաշնակահարի ընկերակցութեամբ Տեսիլ Գալստանեանը
ֆլէյտայով հնչեցրեց Կոմիտասի «Շողեր ջան»-ը, իսկ Նարեկ Ղարիբեանը
ելոյթ ունեցաւ դաշնամուրի կատարումներով։
Երգչախմբի միջոցով հնչեցին «Ոչ
չեն մեռնում հերոսները», «Հայերէն»,
«Տեսնեմ Անին ու նոր մեռնեմ», «Ազգ
իմ փառապանծ», «Մայրենի լեզու»,
«Հայոց տուն», «Գարեգին Նժդեհ» եւ
«Սօս շատախօս» երգերը, իսկ «Միշտ
առաջ» երգի մենակատարմամբ հանդէս եկաւ Լիլիան Ծառուկեանը եւ
«Իմ ուսուցիչ»-ը զուգերգեցին Տեսիլ
Գալստանեանն ու Նազելի Փանոսեանը:
Երեկոյի աւարտին ղեկավարը,
դաշնակահարը եւ երգչախմբի անդամ-անդամուհիները գնահատագրի

արժանացան՝ ձեռամբ Տ. Սիփան
եպս. Քէչէճեանի, թեմի Պատգամաւորական ժողովի ատենապետ
եւ Հ. Ուս. «Չհարմահալ» միութեան
վաստակաւոր անդամ Թաթուլ Օհանեանի ու Հ. Ուս. «Չհարմահալ» միութեան Նոր Ջուղայի մասնաճիւղի
վարչութեան նախագահ Աւօ Խուդաբախշեանի։
Համերգը եզրափակւեց թեմակալ
առաջնորդի հայրական պատգամով։
Սրբազան Հայրը բարձր գնահատելով
բոլոր ելոյթները՝ կարեւորութեամբ
անդրադարձաւ հայապահպանման
հարցին եւ բարձր գնահատեց թեմի
ազգային իշխանութեան, ազգային
դպրոցների ու միութիւնների՝ ի մասնաւորի Հ. Ուս. «Չհարմահալ» միութեան գործունէութիւնը հայեցի դաստիարակութեան եւ հայ մշակոյթի ու
լեզւի պահպանման ուղղութեամբ։ Տ.
Սիփան եպս. Քէչէճեանն իր խօսքի

շարունակութեան մէջ գնահատելով
նաեւ ազգային իշխանութեան գործունէութիւնը՝ միութիւններին զօրավիգ
հանդիսանալու կապակցութեամբ՝ շնորհաւորանքի խօսք ասաց. յոբելեար
միութեանը եւ անխափան ու յաջողութեամբ առ լեցուն երթ մաղթեց նրան։
Յատկանշական է, որ մասնաճիւղի վարչութեան նախաձեռնութեամբ, հիմնադրման 89-ամեակի
առիթով, տօնական միջոցառում իրականացւեց թւականիս հոկտեմբերի
11-ի երեկոյեան, անդամ-անդամուհիների մասնակցութեամբ, պատկան
կենտրոնատեղիում։ Ծրագրում մասնաճիւղի վարչութեան անունից ողջոյնի եւ շնորհաւորանքի խօսքերով
հանդէս եկաւ Աւօ Խուդաբախշեանը,
իսկ երեկոյի շարունակութեան մէջ
հատւեց տորթը եւ անդամները հիւրասիրւեցին ու խանդավառ մթնոլորտի ներքոյ ելոյթ ունեցան երգերով,
ասմունքներով, շնորհաւորանքի խօսքով ու մաղթանքներով։
Թղթակից (Նոր Ջուղա)

ՀՅԴ-ի 129-ամեակի մարզային տօնակատարութիւններն անցած շաբաթ
շարունակւեցին Վարդենիս քաղաքի
Մշակոյթի տանը տեղի ունեցած տօնախմբութեամբ, որին ներկայացած
հարիւրաւոր վարդենիսցիներին հիւրընկալել էին ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմնի նախագահ Սիմոն Սիմոնեանը, ԳՄ անդամներ Լիլիթ
Գալստեանն ու Տարօն Տօնոյեանը:
Ընդունւած կարգի համաձայն՝ հիւրերին եւ ներկաներին ողջունեցին,
Դաշնակցութեան տեղն ու դերը
հայ ժողովրդի պատմութեան, նաեւ
իրենց շրջանի հայութեան կեանքում
արժեւորեցին տեղի ՀՅԴ կառոյցի
ներկայացուցիչները, Վարդենիսի պարագայում՝ նոյնանուն շրջանի «Գեղա-

մայ» կոմիտէութեան անդամ Հռիփսիմէ Ասատրեանն ու Կոմիտէի ներկայացուցիչ Ադամ Մխիթարեանը:
Տօնական համերգի մեկնարկից
առաջ ելոյթներով հանդէս եկան նաեւ
ՀՅԴ Լիբանանի Կենտրոնական կոմիտէի անդամ Մելիք Գարագաւորեանն
ու ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմնի
ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեանը:
Միջոցառման
գեղարւեստական
մասում, ինչպէս միշտ, իրենց կատարումներով հանդէս եկան Մուրադ
Մշեցին, Սամուէլ Երանեանն ու Ներսիկ
Իսպիրեանը, որոնց կատարումներին
զուգահեռ՝ բեմահարթակում էր նաեւ
Վարդենիսի
«Սասուն»
պարային
համոյթը:
«yerkir.am»

Հաղորդագրութիւն
Այսու տեղեկացնում ենք, որ Իրանահայ Ուսուցիչների միութիւնը, 2019
թւականի հոկտեմբերի 10-ին, գումարեց միութեան 17-րդ հերթական
Ընդհանուր ժողովը եւ առաջիկայ
երկամեայ նստաշրջանի համար ընտրեց իր վարչութեան անձնակազմը:
Վարչական անդամներն են՝
Տանիա Վարդանեան՝ ատենապետ
Անահիտ Արտաշեան՝
փոխատենապետ
Գոհար Խաչատրեան՝
ատենադպիր
Սաթենիկ Աւետիսեան՝
նիւթականի պատասխանատու
Մոնիկա Զիրաքեան՝
անդամ
Յասմիկ Ասրեան՝ անդամ
Աննիկ Մանասեան՝ անդամ
Հաշւեքննիչ մարմնի անդամներն են՝

Ամալիկ Ազիզեան
Հելէն Առաքելեան
Իսկուհի Ասատրեան
Առ այդ, նորընտիր վարչութիւնը,
իր բոլորանւէր համագործակցութիւնն է առաջարկում բոլոր միութիւններին եւ փոխադարձաբար՝
խնդրում բոլորի համագործակցութիւնը:

Իրանահայ Ուսուցիչների
միութեան վարչութիւն
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«Մենք քո յուզանքը չուզանք, ախպե՛ր».
Սերժ Սրապիոնեանը՝ Արայիկ Յարութիւնեանի
«ձախ մոլորութիւնների» մասին

«yerkir.am» - Երկար անունով
նախարարութեան
նախարարի
պաշտօնը զբաղեցնող արարածն
աւելի մոռելանդ ատելութիւն ունի
ամէն հայի ու հայկականութեան
հանդէպ, քան նոյնիսկ ամենամոլեռանդ երիտթուրքը. երիտթուրքերի մէջ այդպիսի մոլեռանդութիւն
նկատում եմ մէկ էլ դոկտոր Նազիմի
արտայայտութիւններում. «yerkir.
am»-ի հետ հարցազրոյցում ասաց
ԵՊՀ դոցենտ, բանասէր Սերժ Սրապիոնեանը՝ մեկնաբանելով «ՅուԶանք ու Զանգ»՝ աղմուկ հանած
ներկայացման համար Կրթութեան,
գիտութեան, մշակոյթի եւ սպորտի
նախարարութեան՝ 2019 թ. բիւջէից
2,7 մլն. դրամ յատկացնելու փաստը։
«Նախարարի պաշտօնը զբաղեցնող մարդուն թւում է, թէ նախարարութեան բիւջէի փողերն իր
հօր տնից է բերել, ի՛ր փողն է, կարող է մսխել այնպէս, ինչպէս ցանկացած անառակ որդի կարող է
մսխել իր հօր փողերը։ Այնինչ՝ սա
մե՛ր երկրի ունեցւածքն է, եւ այդ
բիւջէն որոշակի մասով էլ տալիս եմ
ես»,- ասաց մտաւորականը։
Նա յիշեցրեց դասականի միտքը՝
«էս պետութիւնը բժշկին քիչ է
վճարում, հովւին քիչ է վճարում, որ
խնայի, պետութիւն սարքի», ապա
յաւելեց. «Սրանք եկել են՝ ոչ թէ
բժշկին՝ չոբանին շատ են վճարում,
ապուշին շատ են վճարում, այլանդակին շատ են վճարում, որպէսզի
այս պետութիւնը պետութիւն չդառնայ. սա՛ է սրանց միտքը»:
Պետբիւջէից ֆինանսաւորւած
ներկայացման սիւժէն Սրապիոնեանն այսպէս մեկնաբանեց. «Չարենց-Աբով-Վշտունու՝ «ձախ մոլորութիւնների» շրջանի Դեկլարացիան իբրեւ հիմք են սարքել եւ
ներկայացրել մի այլանդակութիւն,
որը ոչ մի կապ չունի ո՛չ Չարենցի,
ո՛չ Աբովի, ո՛չ անգամ Ազատ
Վշտունու հետ»։
Նա բացատրեց՝ Չարենցը մի
ժամանակ ձախ մոլորութիւններ է
ունեցել. ռուսական յեղափոխութեամբ եւ այդ յեղափոխութեան
յաղթանակով ոգեւորւած՝ որոշել է,
որ առաջնային է նիւթեղէնը, իրականը, մարմնականը եւ ոչ՝ հոգեւորը։ Ինքը՝ Չարենցը, ընդամենը 1 տարի է գտնւել այդ մոլորութիւնների մէջ եւ իր վերջին՝
«Լեֆեան թմբուկը նետած մի կողմ»
բանաստեղծութիւն-օրագիրը՝ իր ձախ
մոլորութիւնների դեկլարացիան,
շպրտել է վառարանը։
«Չարենցի մոլորութիւնների մասին լսել են, լսել են, որ մարմնաւորն
է առաջնային համարւել, եւ որոշել են օգտւել դրանից՝ օգտագործելով Չարենցի անունը։ Դրա
վտանգաւորութեան մեծագոյն աստիճանն այն է, որ նաեւ վիրաւորում են, ապականում են, հեղինակազրկում մեր մտքի եւ մտա-

ծողութեան տիտաններից մէկին՝
Եղիշէ Չարենցին. այդ անունը դրա
համար են տալիս»,- ընդգծեց Սերժ
Սրապիոնեանը։
«ՅուԶանք ու Զանգ»-ը, բանասէրի մեկնաբանմամբ, Ազատ Վշտունու ամենամերժւած ժողովածուն է,
քանի որ այնտեղ, Սրապիոնեանի
գնահատմամբ,
անմտութիւններ
էին գրւած՝ «Ասատուր, ելքը տուր,
զանգը տուր, յուզանք ու զանգ...»:
Ժամանակին գրականագէտ, մարքսիստ Յարութիւն Սուրխաթեանը
կարծիք է յայտնել. «Մենք քո
յուզանքը չուզանք, ախպե՛ր». հէնց
այս՝ 100 տարի առաջւայ մերժւած
գաղափարներն են վերականգնում
այսօրւայ յեղափոխականները։
ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Յարութիւնեանի՝ ՀՅԴ ՀԵՄ պահանջած՝ հրաժարականը Սերժ Սրապիոնեանը պարտադիր է համարում. «Այդպիսի ապականւած
մտածողութեան տէր մարդը, բարոյական բոլոր նորմերը ոտնատակ տւող մարդը, որ հսկայական գումարներ է մսխում այլանդակութիւնը մեր երեխէքի, ջահէլների հոգեբանութեան մէջ սերմանելու նպատակով, իրաւունք չունի
նախարար աշխատելու։ Խորհրդային տարիներին էդ տիպի մարդկանց նոյնիսկ կոլխոզի ֆերմայի
ֆուրաժոր չէին նշանակում՝ ստորին
պաշտօնեայ, որն ընդամենը խոտի
խրձերը հաշւում էր՝ կովերին կերակրելու համար»։
Նախարարի յայտարարութիւնը,
թէ անգամ սատանիստական ստեղծագործութիւնները չի արգելելու,
քանի որ գրաքննութեանը դէմ է,
Սերժ Սրապիոնեանը «փարիսեցիական» որակեց. «Գրաքննութիւն ասելով՝ ուզում է մարդկանց յիշողութեան մէջ արթնացնել գրականութեան սահմանափակումները։ Իսկ մամուլը, մշակոյթը,
նաեւ կրթութիւնը, գիտութիւնը որոշակի հսկողութեան տակ միշտ
էլ եղել են։ Բա ինքն ինչո՞ւ է
նախարար, ի՞նչ նախարար, որ
չհասկանայ դրա զարգացման գործընթացը, դրա բերելիք օգուտն ու
վնասը, դրա հնարաւոր վտանգաւորութեան աստիճանը։ Դրա՛ համար է նախարար, թէ չէ՝ մեր ինչի՞ն
էր պէտք գիտութեան, կրթութեան,
սպորտի... ես չգիտեմ՝ էլ ինչի նախարարութիւն»։
Նրա գնահատմամբ՝ այսօր Հայաստանը, իսկապէս, գտնւում է
կործանման վտանգի եզրին. «Սա
չափազանցութիւն չէ, սա մի ստրատեգիա է, որ մեր նկատմամբ
կիրառում են «մերոնք» կոչւածը՝
ուրիշների թելադրութեամբ՝ լաբորատորիաներում յայտնւած ճագարիկների վրայ փորձաշրջան անցկացնելու միտումով»։
Հերոսների, մտաւորականների,
գրողների այս արժեզրկումը, Սրա-

պիոնեանի համոզմամբ, հեռահար
նպատակ ունի. «Առանց հերոսի՝
ժողովուրդը դատապարտւած է
կործանման՝ վերջնականապէս: Կէս
վայրկեան չկասկածէք իմ ասածի
ճշմարտացիութեանը։ Վարդան Մամիկոնեանի միայն անունը այս
ժողովրդին ժողովուրդ պահեց, որովհետեւ այդ մարդու մոգոնւած
դիմանկարը աղջիկները դնում էին
իրենց օժիտների մէջ եւ, երբ հարս
էին գնում, առաջին կարեւորագոյն
բանը, որ օժիտի մէջ պիտի լինէր՝
Վարդան Մամիկոնեանի դիմանըկարն էր»։
Մեր ժողովրդի յաւերժութեան
խորհուրդը մեր արժէքներին, դիմանկարին, արմատներին հակւած
լինելն է, մեր մշակութային էութիւնն
է՝ ընդգծեց մտաւորականը եւ
մտավախութիւն յայտնեց, որ, դա
հասկանալով, հէնց այդ հայկականութիւնն են արմատից կտրում.
«Եւ յստակ ընդգծւած ծրագրով
ոչնչացնում են նախեւառաջ մեր
մեծերին, որ ոչնչանանք մենք բոլորս՝ փոքրերս. սա արդէն անկասկածելի տրամաբանութիւն է»։
Չարենցը, Սերժ Սրապիոնեանի
համոզմամբ, նրանց համար վտանգաւոր զէնք է, քանի որ մեր ժողովուրդը՝ իր բնատուր մշակութային նկարագրով, Չարենցի մեծութիւնը ճանաչել է, իսկ Չարենցը
միայն «Դեկլարացիա»-ի հեղինակը չէ, այլեւ՝ «Պատմութեան քառուղիներում»-ի, «Կոմիտաս», «Նորք»
պոէմի, «Դանթէական առասպել»-ի։
Նրան վրդովեցնում է, որ Չարենցին
ուզում են նոյն Չարենցի անունով
մոռացնել տալ, որպէսզի այս ժողովուրդն իր ինքնաճանաչումից
զրկւի։ «Չկարողանայ ինքն իրեն
ճանաչել, որովհետեւ Չարենցն իր
հայելին է՝ ժողովուրդը Չարենցի մէջ
տեսնում է ինքն իրեն՝ այդ խիզախ,
մէկ-մէկ մոլորեալ, բայց նւիրեալ
մարդուն, դրա համար էլ Չարենցի
անունը ապականում են։ Ես չեմ
կասկածում, որ թափթփուկները
շուտով կը հասնեն Կոմիտասի,
Թումանեանի պայծառ յիշատակը
ապականելու մտքին»,- ասաց մտաւորականը։
Սրապիոնեանը նշեց նաեւ, որ
Չարենցի սեռական կողմնորոշման
վերաբերեալ էլ տարիներ շարունակ
«ասում են»-ի մակարդակով յայտարարութիւններ արեցին, փորձեցին վարկաբեկել, նոյնիսկ «մոլորեալ գրագէտներին» հրատարակել
տւին գործեր, որոնք Չարենցը պարզապէս գրել էր ո՛չ հրատարակման
համար. «Ինչ-որ մի պահի պարոդիա էր գրել, էդ պարոդիան լաւ
էր գրել՝ ինչպէս հանճարի թաթին
է բնորոշ, գցել էր իր դարակը, որ
չհրապարակւի երբեք, պարզապէս
իր մտքի ժայթքումն էր եղել։ Հիմա
է՞դ Չարենցին են ճանաչում... Հէնց
դա՛ Չարենցը չէ, դա Չարենցի էութիւնից դուրս մի ուրիշ Չարենց է
եղել, որին հէնց ի՛նքը՝ Չարենցը,
մերժեց»։
Սերժ Սրապիոնեանը եւս մէկ
անգամ ընդգծեց. «Ուղեղի ծալքերից զուրկ պաշտօնեան պատուհաս է նախեւառաջ իր սեփական
ժողովրդի գլխին, յետոյ նոր՝ մարդկութեան, որովհետեւ այս ժողովուրդը պատմութեան մէջ առաքելութիւն ունի, որի դէմ այդքան
թունոտ, այդքան աննահանջ կռիւ
են տալիս այսօրւայ պաշտօնեայիկները»։

Սա պայքար է ազգայինի դէմ, այս
մարդիկ պղծում են այն ամէնը, ինչը
գոյութիւն է ունեցել, իսկ նրանց
գաղափարախօսութիւնը կործանիչ է
բոլոր ճակատներով
Դ. Սահակեանցը՝ «ՅուԶանք ու Զանգ»
ներկայացման մասին
«tert.am» - Այսօրւայ ԿԳՄՍ նախարարութեան արածներից բացարձակ չեմ
զարմանում, իրենց լոգիկայի մէջ է նման
բան ստեղծել ու ներկայացնել որպէս
բարձր արւեստ, սակայն դա խղճուկ
տեսարան էր ինձ համար, փողոցային
ինչ-որ բան, երիտասարդների պոռթկում:
Այս մասին «tert.am»-ի հետ զրոյցում
ասաց ռեժիսոր, մուլտիպլիկատոր, ՀՀ
մշակոյթի վաստակաւոր գործիչ Դաւիթ
Սահակեանցը՝ անդրադառնալով «ՅուԶանք ու Զանգ» ներկայացմանը, որն
իրականացւել է ԿԳՄՍՆ–ի տրամադրած
միջոցների հաշւին:
«Դա ինքնահաստատւել ցանկացող
երիտասարդների պոռթկում էր, ես
դրան նորմալ եմ նայում, այլ բան է, երբ
երիտասարդների այդ պոռթկումները
նախարարութեան հովանաւորութեամբ
տարածւում եւ հասանելի են դառնում
հասարակութեանը: Միանշանակ վատ
եմ վերաբերւում նման դրսեւորումներին:
Դրա մէջ ֆեմինիզմի տարրեր կային,
դրսից մեզ պարտադրւած օրակարգ է,
որն ընդհանրապէս կապ չունի մեր
հասարակութեան եւ առհասարակ մեր
մշակոյթի հետ: Դա պսեւդոմշակութային ինչ-որ դրսեւորում էր, խղճուկ
տեսարան»,- ասաց նա:
Ըստ Սահակեանցի՝ ինքն ընդհանրապէս փորձում է ուշադրութիւն չդարձնել այդ կառոյցին, որն ուղղակի պառակտւած է, եւ պահանջւում են ինչ-որ
քայլեր՝ ազատւելու այդ ամէն ինչից:
Ինչ վերաբերում է Արայիկ Յարութիւնեանի հրաժարականի պահանջներին, Սահակեանցն ասաց, որ պետիցիա
է գնում համացանցում՝ նախարարի
հրաժարականի պահանջով, որին ինքն
էլ է մասնակցել եւ ստորագրել. «Համարում եմ, որ այդ մարդն իրաւունք չունի
զբաղւել հայ մշակոյթով, նա չի որոշում
հայ մշակոյթը, մշակոյթը որոշւում է
ժամանակի ընթացքում, իսկ այն, ինչ
որ նա է փորձում այսօր անել, ուղղակի
սարսափելի է, նա ուղղակի ոչնչացնում է
հայկական մշակոյթը»,- նշեց նա:

Դիտարկմանը՝ նախարարը յայտարարել է, որ իր սկզբունքն այն է, որ
մշակոյթում չի լինելու ցենզուրա, Սահակեանցը շեշտեց. «Ցենզուրան շատ
կարեւոր բան է: Ես խօսում եմ ոչ թէ
այն ցենզուրայի մասին, որ հէնց Արայիկ Յարութիւնեանն է ասում, այլ ներքին ցենզուրա գոյութիւն ունի, որն ամենակարեւոր գործօնն է արւեստի մէջ:
Մենք այսօր տեսնում ենք, որ ներքին
ցենզուրա չունի այդ ստրուկտուրայի
ղեկավարը, եւ եթէ չկայ ներքին ցենզուրա, ապա մնացածի վրայ աչք է փակւում»:
Անդրադառնալով վերջերս պետութեան կողմից նախկին ծանրամարտիկ
Մելինէ Դալուզեանի մասին պատմող
«Մել» ֆիլմի նկարահանման համար 20
մլն. դրամ յատկացնելուն, «ՅուԶանք ու
Զանգ» ներկայացման համար 2.7 մլն.
նախարարութեան յատկացրած դրամաշնորհին՝ նա ասաց, որ եթէ համեմատելու լինենք, ապա այն գաղափարների քարոզն է տարւում, որոնցից,
ըստ Սահակեանցի, ամբողջ աշխարհն է
տառապում:
«Մշակոյթը պարտադրւած կրիզիսի
մէջ է գտնւում, որ գոյութիւն ունեն ինչ-որ
լաբբիստներ, ինչ-որ մարդիկ, որոնք իրենց
գաղափարախօսութիւնն են փորձում
անցկացնել մշակոյթի, երաժշտութեան
միջոցով, հեռուստատեսութեամբ, մի
խօսքով բոլոր օղակներում եւ փորձում
են ագիտացնել այն ապրելակերպը, որն
իրենց է հարազատ: «Մել» ֆիլմի նկարահանումը ֆինանսաւորն էլ դրա
(Շար. 7-րդ էջում)

Աղւան Պապեան.

««Ազգ- բանակ»-ի դէմ
պայքարողներն ու դրսից
գումար ստացողները՝ ԱԺ-ում եւ
կառավարութիւնում են»
Ո՞ւր է գնում մեր երկիրը։
Ո՞վ գիտի՝ այս խոր վիրապից դուրս
գալու յոյս կա՞յ։
Ամէն ինչ սովորական է՝ գիշատիչի
պէս մեր արիւնն են խմում, քանդում են
մեր երկիրը։
Մարդկանց մէջ այնքան թոյն կայ
մէկը միւսի նկատմամբ, ու էտ ամէնը
եկաւ նրանցից։
Նրանց՝ սեւ ու սպիտակի, յեղափոխականների ու հակայեղափոխականների բաժանելուց։
Ասես 1930-ական թւականներն են։
Հիմա էլ հարւածը դպրոցին, համալսարանին է ուղղւած։
Այսպէս էր մեր հանդէպ վարւել
ռուսաց ցարը, օսմանեան սուլթանը, իսկ
այսօր արդէն՝ հայը։
Ինչո՞ւ են քանդում մեր երկիրը։ Ինչո՞ւ
են արժեզրկում այն, ինչ մերն է, մեր
ազգայինը։
Ու ամէն ինչ սկսում են դպրոցում,
համալսարանում։ Դպրոցում փորձում
են հանել «Հայոց եկեղեցու պատմութիւն»,
ՆԶՊ (Նախնական զինւորական պատրաստութիւն) առարկաները։ Մենք պատերազմի մէջ գտնւող երկիր ենք եւ, եթէ
դպրոցում ՆԶՊ չանցնենք, պարզունակ
բաները չիմանանք, պատերազմի ժամանակ ի՞նչ ենք անելու։ Գոնէ բանակ գնալուց առաջ տղան պէտք է
մանրուքները իմանայ։
Աշխարհի գերհզօր երկրներից շատերում ՆԶՊ անցնում են։ Մեծ Բրիտանիան, Ռուսաստանը, Իսրայէլը, մեր
հարեւան Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։

Այս մի քանի երկրներում կան նաեւ
կադետական դպրոցներ։ Աշակերտների
համար կազմակերպում են էքսկուրսիաներ զօրամասեր, նաեւ բանակային
ճամբարներ։
Ադրբեջանում շաբաթական երեք
ժամ ՆԶՊ են անցնում, տեսէք՝ ինչ
բարձրակէտի են հասցրել։ Ամառները
ռազմական ճամբարներ են կազմակերպում անվճար։ Նրանց մօտ ազգբանակ ծրագիրը բարձրակէտին է հասել։
Իսկ ի՞նչ է մեզ մօտ։ Համալսարանից
հանւում է Հայոց լեզուն եւ Հայոց
պատմութիւնը։
Մեր երկու ոխերիմ թշնամիները
չունեն պատմութիւն եւ լեզու, բայց
ստեղծում են դա ու պարտադիր է նրանց
մօտ դա սովորելը, իսկ մենք վերացնում
ենք մերը։
Մեր կառավարութեան եւ Ազգային
ժողովի կազմում ներկայումս կան
մարդիկ, որոնք ժամանակին պայքարում
էին «Ազգ- բանակ»-ի դէմ եւ դրա համար
դրսից գումարներ էին ստանում։
ՀՅԴ «Նիկոլ Աղբալեան» ուսանողական
միութեան անդամ Աղւան Պապեան
«yerkir.am»
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Մասնագէտները նշել են՝ որ մրգերն են
նպաստում աւելորդ քաշի կուտակման

Մրգերը համարւում են առողջարար մթերք, քանի որ հարուստ
են օրգանիզմի համար շատ կարեւոր վիտամիններով ու հանքանիւթերով, սակայն կան որոշ մրգեր,
որոնցից սննդաբանները խորհուրդ
են տալիս խուսափել, քանի որ
դրանք կարող են բացասաբար
անդրադառնալ կազմւածքի վրայ:
Մասնագէտները նշել են այն
մրգերը, որոնք կարող են նպաստել

քաշի աւելացմանը: Կազմւածքի
համար վնասակար մթերքի շարքին, առաջին հերթին, դասւել է
աւոկադօն: Այս իւրայատուկ մթերքի
100 գրամում պարունակւում է մօտ
160 կալորիա, ուստի այն կարող է
դառնալ աւելորդ քաշի կուտակման
պատճառ:
Երկրորդ հորիզոնականում է
յայտնւել խաղողը, որն ունի ոչ
միայն բարձր կալորիականութիւն,

այլեւ պարունակում է մեծ քանակութեամբ շաքար: Այս մրգի 100
գրամում պարունակւում է 67 կալորիա եւ 16 գրամ շաքար: Խաղողին
յաջորդում են չորամրգերը, որոնք
շատ օգտակար են, սակայն ունեն
չափազանց բարձր կալորիականութիւն: Չրերի ընդամենը 100 գրամում
պարունակւում է 450-500 կալորիա:
Քաշի աւելացմանը նպաստող
մրգերի շարքին են դասւել նաեւ
բանանն ու մանգօն: Բանանի 100
գրամը պարունակում է մօտ 150
կալորիա, մինչդեռ մանգոյի մէջ
կան «գաղտնի» կալորիաներ, որոնք
կարող են աննկատ աւելացնել
քաշը:
Սննդաբանները խորհուրդ են
տալիս ամենօրեայ սննդակարգում
անպայման ներառել մրգեր, սակայն
յորդորում են հնարաւորինս քիչ
օգտագործել քաղցր մրգեր, քանի
որ դրանք պարունակում են մեծ
քանակութեամբ կալորիաներ, որոնք
թոյլ չեն տալիս ազատւել աւելորդ
կիլոգրամներից:
Նիւթի աղբիւրը՝ med2.ru

Լաւագոյն ըմպելիքները միգրենի
դէմ պայքարի համար
Բաղադրատոմսեր
Միգրենն
ամենատարածւած
խնդիրներից է, որը բնորոշւում է
սաստիկ գլխացաւերի նոպաներով:
Սովորաբար միգրենի դէպքում մարդիկ փորձում են ցաւը մեղմել
ցաւազրկող դեղամիջոցների օգնութեամբ, սակայն խնդիրն այն է, որ
այդ դեղամիջոցներ ոչ միշտ են
բաւական արդիւնաւէտ լինում:
Նման դէպքերում օգնութեան են
հասնում բնական միջոցները, որոնք
ազդում են ցաւի առաջացման
պատճառի եւ միգրենի տհաճ հետեւանքների վրայ:
Գերմանացի բժիշկները թւել են
այն ըմպելիքները, որոնք կօգնեն մեղմել գլխացաւերը միգրենի նոպաների ժամանակ:
Կայէնեան (Caitian)
պղպեղի թուրմ
Այս համեմունքն օժտւած է հզօր
ցաւազրկող յատկութիւններով, ինչպէս նաեւ նւազեցնում է P նիւթի
մակարդակը, իսկ այս քիմիական
նիւթը համարւում է գլխուղեղին
ցաւի ազդանշաններ փոխանցող
հիմնական տարրը: Առաւել լաւ
արդիւնքի հասնելու համար հարկաւոր է ¼ թէյի գդալ կայէնեան

պղպեղը թրմել մի բաժակ տաք
ջրում եւ խմել:
Անանուխով թէյ
Միգրենի նոպաների ամենատարածւած ախտանշաններից է
մարսելախանգարումը, իսկ անանուխով թէյն այս խնդրի դէմ պայքարի լաւագոյն միջոցներից մէկն
է: Բացի այդ, շատ արդիւնաւէտ
կարող է լինել նաեւ անանուխի
իւղը, որը ճակատին քսելը կօգնի
հեշտութեամբ մեղմել ցաւը:
Կիտրոնով գոլ ջուր
Միգրենի նոպաների ժամանակ մարդու մարսողական համակարգի աշխատանքը զգալիօրէն
դանդաղում է, մինչդեռ կիտրոնը
կօգնի լուծել այս խնդիրը: Կիտրոնով ջուրը հարուստ է վիտամին
C-ով, ինչի շնորհիւ օգնում է մաք-

րել օրգանիզմն ու խթանել մարսողական համակարգի աշխատանքը: Միգրենի նոպաները մեղմելու համար շատ արդիւնաւէտ կը
լինի կիտրոնով ու մեղրով գոլ ջուրը:
Կոճապղպեղով թէյ
Ամերիկացի գիտնականների հետազօտութիւնները ցոյց են տւել,
որ միգրենի բուժման արդիւնաւէտ
միջոց կարող է լինել նաեւ կոճապղպեղով թէյը, որը պատրաստելու համար հարկաւոր է կոճապըղպեղի թարմ արմատը մանր
կտրատել, աւելացնել տաք ջուր
ու թրմել: Ընդորում՝ առաւել արդիւնաւէտ ըմպելիք ստանալու համար կարելի է թուրմին նաեւ մի
փոքր կիտրոնի հիւթ ու մեղր
աւելացնել:
Նիւթի աղբիւրը՝
med2.ru

7 արգելք զարկերակային բարձր
ճնշման դէպքում
Զարկերակային բարձր ճնշումն
ամենատարածւած առողջական խնդիրներից մէկն է, որի դէպքում մարդիկ պէտք
է խստօրէն հետեւեն բժշկի ցուցումներին
վտանգաւոր հետեւանքներից խուսափելու համար: Սակայն խնդիրն
այն է, որ շատ քչերն են հետեւում բոլոր
ցուցումներին, ինչն էլ անցանկալի բարդութիւնների պատճառ է դառնում:
Ձեր ուշադրութեանն ենք ներկայացնում 7 արգելք զարկերակային բարձր
ճնշման դէպքում, որոնց մասին պէտք է
իմանան բոլորը:
Առաջին հերթին զարկերակային
ճնշման դէպքում մասնագէտները յորդորում են հրաժարւել ծխախոտից,
քանի որ օրգանիզմում յայտնւելու դէպքում նիկոտինը յանգեցնում է զարկերակային ճնշման բարձրացման ու
յաճախասրտութեան (տախիկարդիա):
Միւս
արգելքը
զարկերակային
գերճնշումով մարդկանց համար աւելորդ
քաշն է: Առհասարակ ճարպակալումը
համարւում է զարկերակային ճնշման
բարձրացման հիմնական պատճառ-

ներից մէկը: Ընդորում՝ ճնշման ցուցանիշերը բարձրանում են մարմնի
զանգւածի ինդեքսի անգամ չնչին բարձրացման դէպքում:
Այս խնդրի դէպքում մասնագէտները
յորդորում են նաեւ խուսափել մեծ քանակութեամբ աղի գործածութիւնից եւ
չգերազանցել օրւայ թոյլատրելի չափաբաժինը՝ 5 գրամը (1 ոչ շատ լիքը թէյի գդալ):
Այս խորհրդին չհետեւելը յանգեցնում է
զարկերակային ճնշման բարձրացման,
ընդգծում են փորձագէտները:
Բացի այդ, զարկերակային ճնշման
բարձրացման դէպքում մասնագէտները
խորհուրդ են տալիս չչարաշահել ոգելից խմիչքը, մինչդեռ զարկերկային
գերճնշման ախտորոշումը ենթադրում է
առհասարակ ոգելից խմիչքի բացառում:
Զարկերակային բարձր ճնշումը ենթադրում է նաեւ մեծ քանակութեամբ
ճարպեր պարունակող մթերքի բացառում: Ընդորում՝ խօսքն առաջին հերթին
յագեցած ճարպերի մասին է: Այս
խնդրի դէպքում սննդակարգում պէտք
է հնարաւորինս քիչ իւղոտ միս լինի,

իսկ ապխտած մթերքն ու երշիկեղէնը
առհասարակ հարկաւոր է բացառել:
Արգելքների շարքին են դասւում
նաեւ ծանրութիւնն ու ստրեսները, ուստի
հարկաւոր է խուսափել նաեւ դրանցից:
Բանն այն է, որ ծանրութիւն բարձրացնելը
երբեմն կարող է դառնալ զարկերակային
ճնշման կտրուկ բարձրացման պատճառ,
իսկ բացասական յոյզերը կարող են
յանգեցնել անգամ հիպերտոնիկ կրիզի
կամ գլխուղեղի կաթւածի:
Նիւթի աղբիւրը՝ medikforum.ru

«Ներել կարողանում են
միայն ուժեղները.
թոյլերը ներել չգիտեն»

Մահաթմա Գանդիի 24 մտքերը,
որոնք ունակ են փոխելու
իւրաքանչիւր կարդացողի կեանքը
Բոլոր ժամանակների ոգեշընչման աղբիւր Մահաթմա Գանդին կարողացել է փոխել շատերի
կեանքն ու մտածողութիւնը։ Նրա
մտքերը մինչ օրս ցիտւում (մէջբերում) են հազարաւոր մարդկանց
կողմից։ Մենք առաջարկում ենք
ծանօթանալ նրա 24 ամենայայտնի
մտքերին, որոնք ունակ են փոխելու
աշխարհը։
1- Ներել կարողանում են միայն
ուժեղները. թոյլերը ներել չգիտեն։
2- Հարուստները պէտք է պարզ
ապրեն, որպէսզի աղքատները գոնէ
կարողանան գոյատեւել։
3- Ես վստահօրէն հաւատում եմ,
որ աշխարհը հիմնւած է սիրոյ վրայ։
4- Սէրը երբեք չի պահանջում,
այն միշտ տալիս է։ Սէրը միշտ
տառապում է, ու այն երբեք չի
ըմբոստանում կամ բողոքում։
5- Մարդուն քննադատելու իրաւունք ունի միայն նա, ով ապացուցել
է, որ նրան շատ է սիրում։
6- Իւրաքանչիւր կրթութիւն
առանց հոգին մարզելու կարող է
լրիւ անիմաստ լինել։
7- Մարդու գոռոցը երբեք
չի
հասնի
այնտեղ,
որտեղ
կարողանում է հասնել նրա խղճի
կամաց շշնջոցը։
8- Իսկական գեղեցկութիւնը մաքուր սիրտ ունենալու մէջ է։
9- Քո փորձի 1 գրամն աւելի թանկ
է, քան ուրիշների խորհուրդների
1000 կիլոգրամը։
10- Կինն ամուսնու ստրուկը չէ,
այլ նրա հաւատարիմ ընկերն ու
ուղեկիցը։ Տղամարդու նման կինը
եւս կարող է գնալ իր սեփական
ճանապարհով։
11- Այնտեղ, ուր կամք չկայ, չկայ
նաեւ սէր։
12- Երջանկութիւնն այն է, երբ
քո խօսքերն ու քո գործերը համընկնում են իրար։

13- Երբ մարդը սովորի վերահսկել սեփական կրքերը, կը
կարողանայ մոռանալ, թէ ինչ է
նշանակում հիասթափութիւնը։
14- Սէրն ու ճշմարտութիւնը
նոյն մեդալի տարբեր երեսներն են։
15- Կեանքն այնտեղ է միայն,
որտեղ կայ սէր։
16- «Ակն ընդ ական» սկզբունքն
ամբողջ աշխարհին կոյր կը դարձնի։
17- Մարդն իր սեփական մտքերի
արդիւնքն է. ինչ նա մտածում է, այն
էլ դառնում է ապագայում։
18-Երբեք չեմ հասկացել՝ ինչպէ՞ս
կարող է մարդը յարգել ինքն իրեն,
եթէ նւաստացնում է իր նմաններին։
19- Եթէ դու ապագայում
փոփոխութիւն ես ուզում, ինքդ
դարձի՛ր այդ փոփոխութիւնը։
20- Եթէ մէկի համար ինչ-որ բան
հնարաւոր է, ուրեմն՝ այն հնարաւոր
է նաեւ շատերի համար։
21- Յաղթահարէք ատելութիւնը
սիրով, սխալը՝ ճշմարտութեամբ ու
բռնութիւնը՝ համբերութեամբ։
22- Ես միայն մի բռնակալ եմ
ճանաչում. դա ներքին խղճի ձայնն է։
23- Աշխարհը բաւականին մեծ
է իւրաքանչիւր մարդու պահանջմունքները բաւարարելու համար, բայց եւ չափազանց փոքր՝
մարդու ագահութիւնը բաւարարելու համար։
24- Սկզբում նրանք քեզ անտեսում են, յետոյ ծիծաղում են քո վրայ,
յետոյ նրանք պայքարում են քո դէմ,
որից յետոյ դու յաղթում ես:

Սրտի աշխատանքը ստուգելու
ամենահեշտ եւ պարզ միջոցը, որի
մասին ձեզ չեն ասի բժիշկները.
պէտք է ընդամենը 30 վայրկեան
ձեռքերը պահել սառը ջրի մէջ
Կան շատ պարզ միջոցներ, որոնց
միջոցով հնարաւոր է պարզել այս
կամ այն օրգանի վիճակը: Սիրտը
«նենգ» օրգան է: Այն կարող է
տեւական ժամանակ ցոյց չտալ իր
խնդիրները, կարող է անխափան
աշխատել, ու մի օր էլ յանկարծ սրտի
կաթւած է լինում:
Այս փոքրիկ հնարքի միջոցով
կարելի է պարզել սրտի վիճակը:
Փոքրիկ տարայի մէջ սառը ջուր
լցրէք, կարելի է նաեւ սառոյցով
եւ ձեռքերը պահել դրանում 30
վայրկեան:
Եթէ մատների ծայրերը գունատւում են կամ կապտում են,
նշանակում է՝ արեան շրջանառութեան հետ խնդիրներ կան:
Սրտի աշխատանքը կախւած է
մի շարք գործօններից՝ ժառանգականութիւն, քաշ, ֆիզիկական
ծանրաբեռնւածութիւն,
ընդունւող
դեղորայք, ստրես: Արեան վատ շրջանառութեանը առաջին հերթին արձագանգում են
մատների ծայրերը, քիթը եւ ականջները. դրանք
թուլանում են, կորցնում են զգայունութիւնը, բորբոքւում են:
Արեան վատ շրջանառութիւնը

վերջնագիր չէ, այն կարելի է լաւացնել
սննդի միջոցով:
Սրտի աշխատանքը լաւացնում
են հետեւեալ մթերքները.
Սխտորը կանխում է աթեօրսկլերոզի զարգացումը, իջեցնում է
ճնշումը, արիւնատար անօթները
մաքրում է խոլեստերինից:
Ձկան իւղը օրգանիզմից հեռացնում է վատ խոլեստերինը:
Կոճապղպեղը կանխում է արեան
թանձրուկների առաջացումը:
Կտաւատի սերմերը կարգաւորում
են զարկերակային ճնշումը:
Սառը ջրի օգնութեամբ իրականացւած ստուգումը կարող է ընդհանուր տեղեկութիւն տալ սրտի
վիճակի մասին:
Սրտի հետ խնդիրների առաջացման դէպքում պէտք է անյապաղ
խորհրդակցել սրտաբանի հետ:
blognews.am
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Արծւիկ Մինասեանը...
(Շար. 2-րդ էջից)

«Եթէ...
(Շար. 2-րդ էջից)

«Մեզ...
(Շար. 2-րդ էջից)

ԿԳՄՍ նախարարի եւ Կառավարութեան
կողմից: «Քաղաքական ուժ, որը Երեւանի
աւագանու ընտրութիւններում՝ 80 տոկոս, իսկ
Աժ ընտրութիւններում՝ 70 տոկոս քւէ ստացաւ,
պէտք է կարողանար օգտագործել այդ հոյակապ ռեսուրսը՝ իրականութիւն դարձնելու
խոստումները, որ արւեցին մարդկանց միաւորելու համար, բայց առաջին բաժանարար
գծողները հէնց իշխանութիւնները դարձան:
70 տոկոս ստացած ուժը չպէտք է բաժանարար
գծեր անցկացնի»,- ասաց նա:
Նա նշեց, որ եթէ Դաշնակցութեանը քննադատում են զուտ քննադատելու համար, ապա
իրենց քննադատութիւնը միշտ եղել է պետութեան համար, եւ իրենք երբեք բամբա-

«Արայիկ Յարութիւնեանը...
(Շար. 2-րդ էջից)

«Պատահական չէ, որ այս ոլորտի կարեւոր
դերակատարները, մտաւորականները, դասախօսները նոյնպէս իրենց բողոքի ձայնն
են բարձրացնում այն մտահոգութիւնների
վերաբերեալ, որ ԿԳՄՍՆ-ը եւ անձամբ նախարարի կողմից դրւում է շրջանառութեան
մէջ: Սա վկայում է այն մասին, որ այս մարդը
ոչ միայն չի տիրապետում իրավիճակին, այլ
նաեւ կանխամտածւած օտարածին օրակարգի
սպասարկում է իրականացնում՝ մեր ժողովըրդին կտրել ազգային ինքնութիւնից»,- նշեց
նա:
Արծւիկ Մինասեանը շեշտեց, որ խելացի
իշխանութիւնն այսպիսի ընդվզումը կընդունէր որպէս կարեւոր ազդակ, սակայն կարող
ենք արձանագրել, որ այս իշխանութիւնը խելացի էլ չէ:
«Միւս կարեւոր խնդիրը վերաբերում է
Արայիկ Յարութիւնեանի արտայայտած մի
մտքին, որն առաջին անգամ չէ, որ հնչում է.
ինչ-որ սպառնալիքներ է տեղում քրէական
գործերի մասին, արկղերը դրանցով լցնելու
մասին: Ես հիմա հրապարակային յայտարարում եմ՝ Արայիկ Յարութիւնեանը Քրէա-

սանքների մակարդակի չեն իջել: «Ինչ վերաբերում է պարոն նախարարի դաստիարակութեանը, ով, ի դէպ, մեր երիտասարդներին եւ ողջ հայաստանեան ՀՅԴ
կառոյցին անւանեց անդաստիարակ, պէտք է
ասեմ, որ մեր դաստիարակութիւնը հետեւեալն
է՝ Դաշնակցութիւնը՝ որպէս ընտանիք, մեզ
դաստիարակել է սիրել ընկերոջը, մերձաւորին, հայրենիքը, սիրել ոչ միայն լեզւով ու
խօսքով, այլ՝ սրտով ու գործով: Մեր դաստիարակութիւնն այն է, որ այսօր նստացոյց անող երիտասարդներն Ապրիլեան պատերազմի ժամանակ առաջին իսկ արձագանգողներն են եղել, Թալիշի առաջին գծերում
են եղել: Սա է մեր դաստիարակութիւնը:
Մեզ համար անընդունելի է այն դաստիարակութիւնը, որ պէտք է Մայր Աթոռի
վեհարանը գրաւեն, դատարաններ շրջափակեն»,- նշեց նա:

կան օրէնսգրքով ենթակայ է պատասխանատւութեան, թող յօդւածն ինքը որոշի,
բայց առնւազն երկու յօդւած այստեղ կայ.
կամ սուտ մատնութեան յօդւածն է, կամ
յանցագործութիւն է պարտակում: Հակառակ
դէպքում՝ Յարութիւնեանի արտայայտած այս
սպառնալիքները ունեն մէկ կարեւոր նպատակ՝ քաղաքական շանտաժի միջոցով
փորձել իբր իրաւական մեղադրանքների
տարափ տեղալ»,- ասաց նա:
Նախկին նախարարը նշեց, որ այս
ամէնը ցոյց է տալիս, որ գործ ունենք անպատասխանատու մի անձնաւորութեան հետ,
որը, ցաւօք, Հայաստանի իշխանութեան վարկաբեկման, հեղինակազրկման գործընթաց է
սկսել:
«Այսօր շատ յստակ է արձանագրել, որ
երիտասարդների ընդվզումը, բողոքը՝ ուղղւած
այդ փոփոխութիւններին, աջակցութիւն է
ստանալու Հայաստանի բոլոր բնակավայրերում եւ հասարակութեան բոլոր շերտերում, որովհետեւ մեր ազգային ինքնագիտակցութիւնը, նկարագիրը երբեք եւ որեւէ
արայիկյարութիւնեաններ, օտարածին օրակարգեր սպասարկելու պատրաստ անձինք
չեն կարող վնաս հասցնել»,- եզրափակեց նա:

վստահաբար կարող եմ ասել հետեւեալը՝ եթէ
մեր Սփիւռքի կառոյցների ղեկավարները գան
Հայաստան եւ ծանօթանան այն ապազգային
գործողութիւններին, որ պարոն Յարութիւնեանը
կրթութեան ոլորտում փորձում է իրականացնել,
կը յորդորեն հայաստանեան կառոյցի դաշնակցականներին աւելի վճռական, աւելի արմատական լինել իրենց գործողութիւններում
եւ օր առաջ պարոն Յարութիւնեանին եւ նման
մտածելակերպ ունեցող անձանց դուրս մղել
քաղաքականութիւնից եւ պետական կառավարման համակարգից»,- նշեց նա:
Աշոտ Սիմոնեանը նաեւ ընդգծեց, որ ՀՅԴ-ն
իր գաղափարական առանցքով միասնական
է եւ դրա վկայութիւնն են վերջին 24 ժամւայ
աշխարհասփիւռ երիտասարդական եւ ուսանողական միութիւնների յայտարարութիւններն
ու արձագանգները, որոնք միանում են ՀՅԴ
Հայաստանի երիտասարդական միութեան պայքարին: «Հասկացողը հասկանում է, չհասկացողը
փորձում է անընդհատ շահարկել»,- ընդգծեց նա:

Սա...
(Շար. 5-րդ էջից)

դրսեւորումներից մէկն է: Արայիկ Յարութիւնեանի ամէն քայլը տրամաբանական
է իր տրամաբանութեան մէջ, դրանում ոչ
մի զարմանք չկայ, որ այդպիսի գումար
տրամադրւում է նման ֆիլմ արտադրելուն:
Այստեղ կոնկրետ ուղղորդւած PR եւ պրոպագանդա է գնում թէ՛ պետութեան եւ թէ՛
նախարարութեան կողմից»,- ասաց նա:
Ըստ Սահակեանցի՝ ամենատարօրինակն այն է, որ այսօր այն մարդիկ,
որոնք դժգոհ են Արայիկ Յարութիւնեանից,
փորձում են դրա ֆոնին աւելի տարանջատել վարչապետին, ինչը սխալ է, եւ
ինքը միանշանակ համարում է, որ նրանք
մի գծով են գնում, եւ հետեւանքն է այն
իշխանափոխութեան, որը եղել է:
Երբ այդ ներկայացումը որպէս արւեստ են ներկայացնում, ապա այդտեղ
արժեհամակարգի պատերազմ է գնում.
«Իրենք եկել են լրիւ այլ արժեհամակարգով
եւ այսօր փորձում են փչացնել, վերացնել,

շահագործման ակտի, նշւած բաշխման
արկղերը Գիւմրիի «Շիրակ» օդանաւակայանի թռիչքադաշտում տեղադրւել են եւ
յանձնւել շահագործման:
Նշւած ակտը վաւերացւել է ընկերութեան
կլոր կնիքով, նշւած ժամանակահատւածում
պաշտօնատար անձ հանդիսացող տնօրէնի,
ընկերութեան տեխնիկական սպասարկման
ծառայութեան սարքաւորումների սպասարկման բաժնի պետի եւ նոյն բաժնի տեխնիկի ստորագրութիւններով:
Հետագայում ընկերութիւնում կատարւած ներքին ստուգման արդիւնքում պարզւել է նաեւ, որ հաշիւ-ապրանքագրով ընկերութեան տնօրէնի կողմից ԱՁ-ից գնւել
է թւով 14 խոնաւաչափ եւ 15 ջերմաչափ,
սակայն նշւած ապրանքները չեն արտացոլւել ընկերութեան 2015-2016 թթ. գոյքային
ցանկում, 2016 թ. գոյքագրման ցանկում եւ
նախարարի հրամանի համաձայն ստեղծւած յանձնաժողովի կողմից կազմւած ընդունման-յանձնման գոյքային ցանկում: Այսկերպ ընկերութեանը պատճառւել է ընդհանուրը՝ 1.060.000 ՀՀ դրամի գոյքային
վնաս:
Նախաքննութիւնը շարունակւում է:
Յայտնում ենք, որ, քննութեամբ ձեռք
բերւած տւեալների համաձայն, Արծւիկ Մինասեանը որեւէ առնչութիւն չունի առերեւոյթ
իւրացման եւ փաստաթղթերի կեղծման հետ:
«Զւարթնոց»
Աւիաօդերեւութաբանական
կենտրոն ՓԲ ընկերութիւնը ստեղծւել է երբ
Մինասեանը եղել է Բնապահպանութեան
նախարար եւ այդ ընկերութեան ստեղծման,
ինչպէս նաեւ գործունէութեանն առնչւող քննութեան համար հետաքրքրութիւն ներկայացնող
հարցերի պարզաբանման համար այսօր
Մինասեանը՝ որպէս վկայ, հարցաքննւել է»:

վատաբանել այն ամէնը, ինչն իրենց համար
խորթ է, ինչի իրաւունքը նրանք չունեն,
նրանք իրենց ամբիցիաներով չպէտք է
ուղղորդւեն, գոյութիւն ունի հայկական
մշակոյթ, որը ինձնից, բոլորից յետոյ էլ պէտք
է շարունակւի եւ զարգանայ: Այս մարդիկ
փորձում են պրոցեսը կանգնեցնել եւ պղծում
են այն ամէն ինչը, ինչը գոյութիւն է ունեցել՝
անկախ իրենց ծնւելու փաստից: Նրանք
այսօր իրենց գաղափարախօսութիւնն են
բերում, որը կործանիչ է բոլոր ճակատներով»,- ասաց նա:
Նրա կարծիքով՝ պայքար է գնում ազգայինի դէմ. «Ես համարում եմ, որ ներկայ կառավարութիւնը բարդոյթներ ունի
եւ այսօր ինքնահաստատւում է այդ
կոմպլեքսներից ելնելով, այն ինչը չի
համարում գեղեցիկ, լաւ, ճիշտ, փորձում է
այսօր վարկաբեկել՝ անելով այն քայլերը,
որն անում է: Նրանք իրենց բարդոյթներն են
իրականացնում, իսկ դա արդէն բժշկութեան
թեմա է, արդէն բժիշկներն ու հոգեբանները
պէտք է զբաղւեն դրանով»,- եզրափակեց
նա:
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Արեւելեան Ատրպատական....

Իրանի հակաօդային... (Շար. 1-ին էջից)
տեղի է ունեցել Իրանի հարաւ - արեւմուտքի
Խուզեստանի նահանգում: Անօդաչուն խփւել
է նոյեմբերի 8-ի առաւօտեան Մահշահր
նաւահանգստի մերձակայքում, որը գտնւում
է Պարսից ծոցի ափին:
Այլ մանրամասնութիւններ չեն յայտնում,
հաղորդել է «ՏԱՍՍ»-ը:

Սերգէյ...

(Շար. 1-ին էջից)

այցով կը լինի Հայաստանում: «Արմէնպրես»-ի
փոխանցմամբ,
ինչպէս
յայտնում
է
«ՏԱՍՍ»-ը, այս մասին նոյեմբերի 8-ին տեղի ունեցած ճեպազրոյցի ընթացքում յայտնել է Ռուսաստանի Դաշնութեան Արտաքին
գործերի նախարարութեան պաշտօնական
ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան:
«Նոյեմբերի 10-11-ը ռուսական արտաքին
քաղաքական գերատեսչութեան ղեկավարը
պաշտօնական այցով կը լինի Երեւանում:
Այցի շրջանակներում նախատեսւում են
հանդիպումներ ՀՀ վարչապետի եւ նախագահի հետ, բանակցութիւնները արտաքին գործերի նախարարի հետ, ինչպէս նաեւ ծաղկեպսակի խոնարհում Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերի յիշատակի համալիրի
անմար կրակի մօտ»,- ասել է Զախարովան:
«Կողմերի ուշադրութեան կենտրոնում կը
լինի նաեւ տարածաշրջանային անվտանգութեան խնդիրը՝ ներառելով նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւորման հեռանկարները»,- նշել է նա:

Արեւելեան Ատրպատական նահանգում
5.9 ռիխտեր ուժգնութեամբ երկրաշարժից մէկ
օր անց, ստացւած լուրերի համաձայն, բոլոր
տուժածները բնակեցւած են եւ շարունակւում
են օգնութիւնները:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն, երկրաշարժից տուժել
են վեց քաղաքներ եւ 145 գիւղեր: Երկրաշարժից
անմիջապէս յետոյ հանր. նախագահը կապ
հաստատելով Արեւելեան Ատրպատական նահանգի նահանգապետի հետ, իրազեկ է դարձել աղէտի ծաւալի մասին եւ տուժածներին
անյապաղ օգնութիւններ յատկացնելու եւ բոլոր
հնարաւորութիւնները ի սպաս դնելու հրահանգ
արձակել:
Տուժածներին նպաստելու նպատակով
տեղում ներկայ են Իրանի բանակի եւ պահակազօրի զօրամիաւորները: Տւեալների համաձայն, երկրաշարժի հետեւանքով զոհւել են 6
եւ վիրաւորւել 584 հոգի եւ գրանցւել է աւելի քան

Արա...

(Շար. 1-ին էջից)

ցեղասպանութիւն, այդ թւում Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան, Ռուսաստանը, Եւրոխորհըրդարանը: Այժմ էլ ԱՄՆ Ներկայացուցիչների
պալատն է միացել նրանց:
«Իմ մեծ պապը եւ նրա որդիները մահապատժի են ենթարկւել Օսմանեան կառավարական ուժերի կողմից 1915 թւականին:
Նրա աղջիկը՝ իմ տատիկը, որն այդ ժամանակ
դեռահաս էր, կարողացել է փրկւել: Նա իր մօր
հետ շաբաթներ շարունակ Էրզրումից, որտեղ
ապրել է նրա ընտանիքը, քայլել է դէպի Մոսուլ:
Ես ծնւել եմ Բաղդադում, որտեղ ապրել ենք
որպէս փախստականներ»,-գրել է Արա Դարզին:

«Իրանի...

(Շար. 1-ին էջից)

ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ Արաղչին այդ մասին
յայտարարել է Մոսկւայում անցկացւող «Միջուկային էներգիա. զինաթափում եւ չտարածում» անւամբ հինգերորդ միջազգային
համագումարի շրջանակում լրագրողներին
տւած ասուլիսի ընթացքում եւ ընդգծել է.
«Ոչ մի երկիր չի կասկածում Իրանի բարեացակամութեանը Միջուկային գործարքի
համաձայնագիրը պահպանելու առումով»:
Նա միաժամանակ յայտարարել է. «Ոչ ոք
չի կասկածում, որ եթէ միջուկային համաձայնագիրը չապահովի Իրանի շահերը, Իրանը կը շարունակի նւազեցնել իր պարտաւորութիւնները»: Արաղչիի հաւաստմամբ.
«Իրանը բաւականաչափ առիթ է տւել դիւանագիտութեանը, եւ եթէ պայմանները չփոխ-

153 յետցնցում: Հաղորդումների համաձայն,
երկրաշարժը զգացւել է Հայաստանի Սիւնիքի
մարզի Կապան, Մեղրի եւ Գորիս քաղաքներում:
Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան
տարածքում գրանցւած ուժեղ երկրաշարժից յետոյ ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարար
Ֆելիքս Ցոլակեանը հեռախօսազրոյց է ունեցել
ՀՀ-ում Իրանի փոխդեսպան Ալի Մոհամմադ
Մոթաղիի հետ և խնդրել է իր ցաւակցութեան
ու մխիթարանքի խօսքերը փոխանցել բարեկամ
Իրանի ժողովրդին, զոհերի հարազատներին,
իսկ վիրաւորներին մաղթել է շուտափոյթ
ապաքինում:
Ինչպէս «Արմէնպրես»-ին յայտնեցին ՀՀ ԱԻՆ
տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան
հետ կապերի վարչութիւնից, Ալի Մոհամմադ
Մոթաղիի հետ հեռախօսազրոյցի ընթացքում
Ֆելիքս Ցոլակեանն առաջարկել է փրկարարական ուժեր գործուղել աղէտի գօտի, ինչպէս նաեւ
ցուցաբերել այլ անհրաժեշտ օժանդակութիւն:

Նա անազնիւ է համարում այն, որ Բրիտանիայի կառավարութիւնը շարունակում է մերժել
Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Արա Դարզին ընդգծել է, որ ցեղասպանութիւնը համընդհանուր
հարց է՝ յիշեցնելով, որ մարդկութիւնը տեսել է
Ռուանդայում, Դարֆուրում տեղի ունեցածը,
այն, ինչ կատարւեց քրիստոնեայ համայնքի հետ
ԴԱԷՇ-ի ձեռքով Սիրիայում, Իրաքում:
«ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի կողմից ընդունւած բանաձեւում ասւում է, որ կառավարութիւնը չպէտք է իրեն ասոցացնի «հայերի
կամ այլ ցեղասպանութիւնների ժխտման հետ»:
Մեր խորհրդարանը պէտք է անի նոյնը»,-գրել է
Արա Դարզին:
ւեն, կը շարունակի նւազեցնել իր պարտաւորութիւնները»:
Ռուսական «Սպուտնիկ» լրատւամիջոցին
տւած ասուլիսի ընթացքում Արաղչին ի պատասխան այն հարցին, թէ Իրանը եւրոպացիներից եւ ԱՄՆ-ից ինչ ակնկալիքներ ունի,
նշել է. «Անհրաժեշտ է ապահովւի Իրանի
շահերը միջուկային համաձայնագրի շրջանակում, որոնցից կարեւորագոյնը Իրանի
հնարաւորութիւնն է իր նաւթը վաճառելու
առումով եւ եկամուտների ստացումը բանկային փոխանակումների միջոցով»:
«Միջուկային էներգիա. զինաթափում եւ
չտարածում» միջազգային եռօրեայ նիստը
մեկնարկել է նոյեմբերի 8-ից Մոսկւայում՝
40 երկրների եւ 250 միջազգային դէմքերի
մասնակցութեամբ:

«Մենք...
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Յարութիւնեանի վիրաւորական արտայայտութիւնները՝ ուղղւած իրենց, եւ ժետոն,
ինչին ի պատասխան՝ Փաշինեանն ասաց.
«Կը ծանօթանամ թղթին, իսկ ժետոնի
համար, կարծում եմ, ինքը հարիւր դրամ
ունի»:
Երիտասարդներից մէկն էլ պնդեց, որ
իրենց ժետոնը փոխանցի: Վարչապետն ի
վերջոյ վերցրեց ժետոնը եւ նշեց, որ կը պահի
իրեն՝ որպէս յիշատակ:
Այնուհետեւ վարչապետը յայտարարեց,
որ հիմա կարող են զրուցել, քանի որ բոլորն
էլ կովկասցի են, բարեբախտաբար: «Մենք
կովկասցի չենք, պարոն վարչապետ, մենք
արիացի ենք»,- պատասխանեցին երիտասարդները:
Ապա նրանք վարչապետից հետաքրքրւեցին՝ արդեօք արդարացնում է ծանրամարտիկ Մելինէ Դալուզեանի մասին
պատմող «Մել» ֆիլմի ֆինանսաւորումը:
Վարչապետն էլ ասաց, որ չի արդարացնում, բայց այդ մարդը աշխարհի եռակի
չեմպիոն է: «Այն մարդը, որի մասին դուք
խօսում էք, Եւրոպայի չեմպիոն է եւ երեք
անգամ Հայաստանի դրօշը բարձրացրել է,
եւ Հայաստանի օրհներգն է հնչել: Հիմա,
եթէ աշխարհի տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ, ովքեր մեր քաղաքացու,
մեր չեմպիոնի մասին ֆիլմ են նկարում,
ովքեր իրականացնում են 90 տոկոս ֆինանսաւորումը, մի պուճուր էլ մենք չֆինանսաւորե՞նք»,- ասաց նա:
Երիտասարդներն էլ վարչապետից հետաքրքրւեցին, թէ այդ ֆիլմից ինչ ուղերձ են
ստանալու սերունդները: Իսկ հարցին էլ՝
ինչու, օրինակ, մեր թագաւորների մասին
ֆիլմ չի նկարահանւում ու ֆինանսաւորում,
վարչապետն ասաց. «Ես ինքս եմ խնդիր
դրել, որ մեր թագաւորների մասին ֆիլմեր
նկարւեն, ես եմ հրապարակային էդ թեմաներով խօսել»:
Երիտասարդներն էլ հակադարձեցին.
«Նախարարը Ձեր բարձրացրած խնդիրը չի
իրականացնում, երեւի նախարարը խառնել
է թագաւորներին ու Մելին, եւ հիմա նրա
մասին է ֆիլմ նկարահանւում»:
Վարչապետը իր հերթին նշեց՝ խնդիրը հետեւեալն է. նախարարութիւնը ֆինանսաւորել է եռակի չեմպիոնին, ում
պատւին Հայաստանի դրօշը բարձրացւել է:
Ապա վարչապետը նշեց, թէ ուշանում է
եւ պէտք է գնայ: Վարչապետին ուղեկցեցին
«Արայի՛կ, հեռացի՛ր, կոչերով»:

