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ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏԻ ԱՅՑ Հ.Հ. ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ԴԵՍՊԱՆԻՆ
Հինգշաբթի, 1 Նոյեմբեր 2018ի կէսօրուան ժամը 1 ին, Թեմիս Առաջնորդ՝ Գեպ. Տ. Մասիս
Եպսկ. Զօպուեանը, այցելեց Հ.Հ. Դեսպանատուն, նորանշանակ դեսպան՝ Պրն. Սարմեն
Պաղտասարեանի որպէս բարի գալուստ: Սրբազան Հօր կ'ընկերակցէին եկեղեցւոյս
հոգեւոր հովիւ Արժ. Տէր Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանը եւ Ազգային Վարչութենէն Պրն.
Ռաֆֆի Աբիկեանն ու Տoքթ. Յակոբ Սերայտարեանը:
Սրբազան Հայրը բարի գալուստ եւ բարի կեցութիւն մաղթեց Պրն. Դեսպանին եւ իր
ազնիւ տիկնոջ՝ Դալար Գազանճեանին: Ապա, մտերմիկ զրոյցի ընթացքին Պրն.
Դեսպանը տեղեկացաւ Քուէյթի հայ համայնքի պատմութեան ու կառոյցին: Հանդիպման
մաս կազմեցին Ա. Քարտուղար եւ Հիւպատոս՝ Պրն. Վարդգէս Յովսէփեանը:
Այցելութեան աւարտին ունեցան յիշատակի նկար:

www.aztarar.com
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ՖՐԱՆՍԱՅԻ ԴԵՍՊԱՆԻ ԱՅՑԸ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ
Չորեքշաբթի, 31 Հոկտեմբեր 2018ին, Քուէյթի մէջ Ֆրանսայի Դեսպան Տիկին Մարի
Մաստիւփուայ, ընկերակցութեամբ Դեսպանատան մշակութային կցորդ Պէնժաման
Թօնէյի, այցելութիւն մը տուաւ Քուէյթի Ազգային Վարժարան, ուր շրջեցաւ դպրոցի
զանազան բաժինները եւ մօտէն ծանօթացաւ Ծոցի Երկիրներու միակ ամէնօրեայ
Հայկական վարժարանի գործունէութեան եւ մտերմիկ զրոյց ունեցաւ Վարժարանիս
Տնօրէնութեան հետ ։
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

ԵԱՀԿ-ի Մինսքի Խմբակի Համանախագահները
Ստեփանակերտի Մէջ Հանդիպումներ Ունեցած Են
Արցախի Ղեկավարութեան Հետ
ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներ Սթեֆան Վիսքոնթի (Ֆրանսա), Էնտրիւ Շոֆըր
(Միացեալ Նահանգներ) եւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անճէյ
Քասփրչիք երեքշաբթի օր Ստեփանակերտի մէջ հանդիպումներ ունեցած են Արցախի
Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանի, արտաքին գործոց նախարար Մասիս
Մայիլեանի եւ պաշտպանութեան նախարար Լեւոն Մնացականեանի հետ:
Արցախի նախագահի պաշտօնական կայքին փոխանց ումով` միջնորդներուն հետ նախագահ

Բակօ Սահակեանի հանդիպումին քննարկուած են ղարաբաղեան տագնապի խաղաղ լուծման,
Արցախի ու Ազրպէյճանի սահմաններուն տիրող իրավիճակին եւ վերջին զարգացումներուն
առնչուող հարցեր:
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը վերահաստատած է պաշտօնական Ստեփանակերտի
հաւատարմութիւնը ղարաբաղեան տագնապի խաղաղ լուծման ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի
շրջագիծին մէջ` վերստին կարեւոր նկատելով բանակցային լիարժէք ձեւաչափի
վերականգնման անհրաժեշտութիւնը եւ Արցախի մասնակցութիւնը տագնապի լուծման բոլոր
փուլերուն:
Սահակեան կարեւոր նկատած է զինադադարի դրութեան պահպանման ուղղուած
մեքանիզմներու կիրարկման անհրաժեշտութիւնը` զայն նկատելով շրջանին մէջ կայունութեան
եւ խաղաղութեան պահպանման առանցքային բաղադրամասերէն մէկը:
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Մասիս Մայիլեան համանախագահներուն հետ հանդիպումին ընդգծած է Արցախի լիիրաւ
մասնակցութեամբ
բանակցութիւններու
եռակողմանի
ձեւաչափի
վերականգնման
անհրաժեշտութիւնը, որ ժամանակին ապացուցած է իր արդիւնաւէտութիւնը: Արտաքին գործոց
նախարարին գնահատումով` Արցախի մասնակցութիւնը բանակցային հոլովոյթի բոլոր
փուլերուն
կարեւոր
է
նաեւ
շրջանային
խաղաղութեան
պահպանման
համար
պատասխանատուութիւնը կիսելու տեսանկիւնէն:
Կողմերը միտքեր փոխանակած են տագնապի լուծման հոլովոյթի յառաջ մղումին համար
անհրաժեշտ պայմաններու ստեղծման շուրջ: Այս շրջագիծին մէջ Մայիլեան նշած է, որ
ժամանակն է վերատեսութեան ենթարկել բանակցային հոլովոյթին հետ կապուած որոշ
մօտեցումներ` համոզում յայտնելով, որ լուծման կիզակէտը պէտք է ըլլայ Արցախի ու անոր
ժողովուրդին անվտանգութիւնը:
Լեւոն Մնացականեան միջնորդներուն հետ հանդիպումին ողջունած է ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի
համանախագահները, շնորհակալութիւն յայտնած վերջիններուս առաջնագիծին տիրող
իրադրութեան կայունացման ուղղութեամբ ներդրած ջանքերուն համար, այնուհետեւ
անդրադարձած արցախեան-ազրպէյճանական հակամարտ զօրքերու շփման գօտիին մէջ
տիրող ներկայ իրավիճակին:

Ազգային Ժողովը Առաջին Ընթերցումով Ընդունեց
Համաներում Յայտարարելու Մասին Օրէնքի Նախագիծը
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովը առաջին ընթերցումով ընդունեց քրէական
գործերով համաներում յայտարարելու մասին օրէնքի նախագիծը:
«Արմէնփրես»-ի հաղորդումով` նախագիծը ընդունուեցաւ Ազգային ժողովի 31 հոկտեմբերի
արտահերթ նիստին ընթացքին:
Նախագիծին կողմ քուէարկեց 72 պատգամաւոր, դէմ եւ ձեռնպահ չկար:
Օրէնքի նախագիծի երկրորդ ընթերցումն ու քուէարկութիւնը տեղի պիտի ունենան այսօր:
Համաներում յայտարարելու մասին առաջարկուած նախագիծը ամէնէն շատ շահառու ունեցող
համաներումն է: Ատով համաներում պիտի շնորհուի շուրջ 660 դատապարտեալի, Ազգային
ժողովի նիստին
ընթացքին ըսաւ Հայաստանի արդարադատութեան նախարարի
պաշտօնակատար Արտակ Զէյնալեան:
Կառավարութիւնը նպատակ ունի համաներում յայտարարել Էրեբունի-Երեւանի հիմնադրման
2800-ամեակին եւ Հայաստանի առաջին Հանրապետութեան անկախութեան հռչակման 100ամեակին առիթներով:
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ՀՅԴ Հայաստանի Երիտասարդական Միութեան
Յայտարարութիւնը
ՀՅԴ Հայաստանի երիտասարդական միութիւնը տարածած է յայտարարութիւն մը 15-էն 18
Նոյեմբերին տեղի ունենալիք միասեռականութեան ֆորումի մասին, որուն մէջ կոչ ուղղելով
Հայաստանի հասարակութեան կը նշէ, թէ մեկնելով այն իրողութենէն, որ ազգային միջավայրը,
արժեհամակարգը, բարոյական ընկալումները եւ չափանիշները կը հանդիսանան մեր
ինքնութիւնը պայմանաւորող հիմքերը, ազգային աւանդական ընտանիքը հայ ազգի
յարատեւութիւնը երաշխաւորող անսակարկելի արժէք է, որուն հանդէպ ոտնձգութիւնը
ազգային անվտանգութեան խնդիր է, ուստի անընդունելի կը նկատեն համամարդկային
արժէքներու, մարդու իրաւունքներու եւ ազատութիւններու քօղին տակ ազգային ինքնութեան
հիմքերը խարխլող երեւոյթներու ուղղակի կամ անուղղակի քարոզչութիւնը:
ՀՅԴ Հայաստանի երիտասարդական միութիւնը կոչ ուղղած է որեւէ ձեւով չաջակցելու 15-էն 18
Նոյեմբերին տեղի ունենալիք միասեռականութեան ֆորումին, ինչպէս նաեւ կոչ ուղղած է
իրաւապահ մարմիններուն յատուկ զգօնութիւն ցուցաբերելու նախատեսուող ֆորումի օրերուն
եւ չտրուելով սադրանքներուն` կանխելու անհանդուրժողականութեան եւ մարդու
իրաւունքներու խախտման որեւէ դրսեւորում: Իսկ բոլոր կողմերուն` ցուցաբերելու
խոհեմութիւն եւ գործելու ի նպաստ հայ հասարակութեան եւ Հայաստանի շահերուն:

Բակօ Սահակեան Ընդունած Է Պելճիքայի Խորհրդարանի
Պատուիրակութիւնը
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ
Սահակեան
30 հոկտեմբերին ընդունած
է
Պելճիքայի խորհրդարանի պատուիրակութիւնը`
Ժան Ժաք Ֆլաուի գլխաւորութեամբ:
Արցախի
Հանրապետութեան
նախագահի
աշխատակազմի
տեղեկատուութեան
գլխաւոր
վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ հանդիպումին
քննարկուած
են
Պելճիքա-Արցախ
յարաբերութիւններուն առնչուող տարբեր հարցեր:
Նախագահը գոհունակութեամբ նշած է, որ Պելճիքայի հետ յարաբերութիւնները կը զարգանան
բաւական աշխուժ, յատկապէս` միջխորհրդարանական հարթութեան վրայ` ընդգծելով անոր
կարեւորութիւնը եւ պահանջուածութիւնը Արցախի համար:
Արծարծուած են նաեւ Արցախի ներքին ու արտաքին քաղաքականութեան եւ շրջանային
հոլովոյթներուն վերաբերող շարք մը հարցեր:
Հանդիպումին կը մասնակցէին արտաքին գործոց նախարար Մասիս Մայիլեան, ՀՅԴ Եւրոպայի
Հայ դատի գրասենեակի ղեկավար Գասպար Կարապետեան եւ պաշտօնատար այլ անձեր:
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Արմէն Ռուստամեան. «Համաներումը Դրական Երեւոյթ Է»
Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն
Ռուստամեան խորհրդարանին մէջ լրագրողներու հետ
զրոյցի
մը
ընթացքին
նշեց,
որ
արտահերթ
ընտրութիւններուն մասնակցելու ՀՅԴ ցուցակը տակաւին
որոշուած չէ, որոշուած չէ նաեւ, թէ ով պիտի գլխաւորէ
ցուցակը:
Պատասխանելով այն հարցումին թէ հաւանակա՞ն է, որ
ցուցակին մէջ ըլլան անակնկալ անուններ, Ռուստամեան
ըսաւ, որ անակնկալներով լեցուն է կեանքը, այո՛ կրնան
նաեւ այդպիսի անակնկալներ ըլլալ: Դիտարկման` Ազգային ժողովի «Ծառուկեան»
խմբակցութեան պատգամաւոր Նայիրա Զոհրապեանը ըսած է, թէ ՀՅԴ-ն վարկանշային
թեկնածուներ չունի, եւ այդ երկու առ հարիւրնոց սահմանը յաղթահարելու դրութիւնը նուէր էր
շարք մը կուսակցութիւններու, այդ կարգին նաեւ Դաշնակցութեան համար, Ռուստամեան
արձագանգեց.
«Մեր վարկանշայինները, որ հիմա այստեղ պատգամաւոր են, հապա ովքե՞ր են, անոնք
վարկանշային չե՞ն: Ամէն մէկը թող ինքն իր մասին խօսի: Յատկապէս, այս նախընտրական
փուլին կոչ կ՛ուղղեմ չհրապուրուելու եւ այնպիսի բաներ չխօսելու, որ յետոյ չկարենան
պատասխան տալ, այս փուլը կ՛անցնի, քիչ մը աւելի առարկայական եղէք ձեր
գնահատականներուն մէջ եւ ամէն պարագայի ճիշդը խօսեցէ՛ք»:
Ան ըսաւ, որ իրենք Ընտրական օրէնսգիրքի փոփոխութիւններուն վրայ շատ լուրջ ջանք թափած
են, որ վերացուի այս գործող վարկանշային ընտրակարգը:
Իսկ «Երկիր»-ի հետ զրոյցի մը ընթացքին, անդրադառնալով համաներումին, Ազգային ժողովի
ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն Ռուստամեան նշեց, որ համաներումը միշտ ալ դրական
երեւոյթ է, որովհետեւ մարդասիրական քայլ է, եւ բնական է, որ իրենք կողմ պիտի քուէարկէին
անոր:
Անդրադառնալով ցմահ ազատազրկուածներուն` Ա. Ռուստամեան ըսաւ. «Կը ցաւիմ, որ ցմահ
դատապարտուածներուն հետ կապուած համաներման լուծում չկայ, որովհետեւ առաջարկ կար
պատգամաւորներուն կողմէ, որ անոնք նոյնպէս ընդգրկուէին ցուցակին մէջ, բայց այս
նախագիծի տրամաբանութիւնը դրական կը նկատեմ, որովհետեւ արդէն վաղաժամկէտ
ազատման փաստ կայ»:
Ռուստամեանի կարծիքով` համաներումը շարունակական բնոյթ պէտք է ունենայ, որովհետեւ
կան մարդիկ, որ իսկապէս հասկնալի չէ, թէ ի՛նչ գործերով եւ ի՛նչ հիմքերով ժամանակին
դատապարտուած են ծանր պատիժի:

www.aztagdaily.com
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Ռուհանի.«Իրան 4 Նոյեմբերին Հաստատուելիք
Ամերիկեան Պատժամիջոցներէն Չի Վախնար»
Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի յայտարարեց. «Իրան չի վախնար 4
Նոյեմբերին հաստատուելիք ամերիկեան նոր պատժամիջոցներէն»:
«Շարք մը երկիրներ մեզի յայտնեցին, որ կը կանգնին մեր կողքին: Մենք
կասկած չունինք, որ Միացեալ Նահանգներու նոր սադրանքը պիտի
ձախողի», նշեց ան:

Ուաշինկթըն. «Ժամանակն Է Վերջ Տալու Եմէնի
Տագնապին»
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութիւնը հաղորդագրութիւն մը
հրապարակելով Եմէնի տագնապին առնչակից բոլոր կողմերուն կոչ ուղղեց` աջակցելու Եմէնի
հարցով ՄԱԿ-ի յատուկ պատուիրակ Մարթին Կրիֆիցի առաքելութեան եւ տագնապին խաղաղ
լուծում մը գտնելու:
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մայք
Փոմփէօ յայտնեց, որ «ժամանակն է վերջ տալու Եմէնի մէջ
հուսիներու
վերահսկողութեան
տակ
գտնուող
տարածքներէն Սէուտական Արաբիոյ եւ Արաբական
Միացեալ Էմիրութիւններուն դէմ կատարուող թշնամական
արարքներուն,
ներառեալ
հրթիռակոծումներուն
եւ
անօդաչու
թռչող
սարքերով
ռմբակոծումներուն»`
աւելցնելով. «Ուստի, պէտք է նաեւ դադրեցնել սէուտական
դաշինքին կողմէ բնակուած բոլոր շրջաններուն դէմ օդային յարձակումները»:
«Շինիչ խորհրդակցութիւնները պէտք է Նոյեմբերին սկսին երրորդ երկրի մը մէջ` գործադրելու
համար վստահութեան հաստատման քայլերը, մասնաւորաբար տագնապի հարցերուն մէջ, եւ
վերջ տալու սահմաններուն վրայ պատերազմական վիճակին, ինչպէս նաեւ ՄԱԿ-ի խմբակին
հովանաւորութեամբ հաւաքելու բոլոր ծանր զէնքերը», ըսաւ ան:
Ամերիկեան դիւանագիտութեան պետը վերահաստատեց. «Ժամանակն է վերջ տալու
տագնապին, զայն փոխարինել զիջումներ կատարելով եւ խաղաղութեան հաստատման ու
վերաշինութեան ճամբով եմէնցի ժողովուրդին առիթ տալով շունչ քաշելու»:
Միացեալ Նահանգներու պաշտպանութեան նախարար Ճէյմս Մաթիս իր կարգին կոչ ուղղեց`
Եմէնի մէջ զինադադար հաստատելու եւ ՄԱԿ-ի հովանաւորութեամբ բանակցութիւններու
սկսելու:
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Ան Ուաշինկթընի մէջ գործող Խաղաղութեան ամերիկեան հիմնարկին մէջ դասախօսութեան
ընթացքին ըսաւ, թէ «անհրաժեշտ է, որ յառաջիկայ 30 օրուան ընթացքին Եմէնի վերաբերեալ
կեցուածք որդեգրենք»` յոյս յայտնելով, որ տագնապին առնչակից բոլոր կողմերը կը
ներկայանան խաղաղ բանակցութիւններու սեղան` «հիմնուելով զինադադարի, սահմանային
շրջաններէն հեռացման, ապա օդային հարուածներու դադրեցման վրայ»:
«Կը կարծեմ, որ սէուտցիներն ու էմիրաթցիները ատոր պատրաստ են», շեշտեց Մաթիս:
Փենթակոնի ղեկավարը նշեց, որ իր երկիրը սէուտական ղեկավարութեամբ դաշինքին Եմէնի
դէմ արշաւի ընթացքին կարիք ունեցած վառելանիւթին նուազ քան 20 առ հարիւրը կը
տրամադրէ:
Ֆրանսայի պաշտպանութեան նախարար Ֆլորանս Պարլի իր կարգին ֆրանսական «Պէ.Էֆ.Էմ.»
պատկերասփիւռի կայանին հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին յայտնեց, որ ժամանակն է վերջ
տալու Եմէնի պատերազմին:
«Փարիզ ճնշում պիտի բանեցնէ քաղաքական լուծումի հասնելու համար, որովհետեւ Եմէնի մէջ
զինուորական կացութիւնը անել է», նշեց ան:
Նշենք, որ Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մոհամետ Ճաւատ Զարիֆ հերքեց այն լուրը, թէ
Սէուտական Արաբիոյ արտաքին գործոց նախարար Ատել Ժուպէյր Եմէնի հարցով
հաղորդակցութիւններ ունեցած է Իրանի հետ:

Ըստ Թուրքիոյ Ընդհանուր Դատախազութենէն Աղբիւրի
Մը. Սէուտական Արաբիոյ Ընդհանուր Դատախազին Հետ
Հանդիպումը Դրական Չէ Եղած
Թուրքիոյ ընդհանուր դատախազի գրասենեակէն աղբիւր մը «Ժազիրա» արբանեակային
պատկերասփիւռի կայանին յայտնած է, որ Սէուտական Արաբիոյ ընդհանուր դատախազ Սէուտ
Ապտալլա պըն Մուպարաք «Մուհժապի հետ ժողովը դրական չէր, որովհետեւ ան
չպատասխանեց սէուտցի լրագրող Ժամալ Խաշոկճիի դիակին, տեղացի մեղսակիցը կամ
ամբաստանեալները Թուրքիոյ արտայանձնելու մասին հարցումներուն»:
Ան ըսած է, թէ սէուտցի ընդհանուր դատախազին փոխանցած` Սէուտական Արաբիոյ մէջ
Խաշոկճիի հարցով կալանաւորուած 18 անձերուն վկայութիւնները հետաքննութեան մէջ
նորութիւն չեն բերեր:
Նշենք, որ Սէուտական Արաբիոյ ընդհանուր դատախազը երեքշաբթի օր Թուրքիոյ ընդհանուր
դատախազ Արֆան Ֆիտանի հետ աչքէ անցուց Պոլսոյ մէջ սէուտական հիւպատոսարանը:
Նախքան այդ, երկու կողմերը արդարադատութեան պալատին մէջ գումարեցին շուրջ մէկ ժամ
տեւած ժողով մը:
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Ֆրանսայի արտաքին գործոց նախարար Ժան-Իվ Լը Տրիան շեշտեց. «Սէուտցի լրագրող Ժամալ
Խաշոկճիի սպանութեան շուրջ հետաքննութիւններուն արդիւնքները մինչեւ հիմա գոհացուցիչ
չեն»:
«Սէուտական Արաբիան պէտք է Խաշոկճիի սպանութեան վերաբերեալ իր վարկը պահելու
համար ճշմարտութիւնը յայտնէ», նշեց ֆրանսական դիւանագիտութեան պետը: Ան նաեւ նշեց,
որ Սէուտական Արաբիոյ զէնքի արտածումը դադրեցնելու առումով Գերմանիոյ որոշումը
կանխահաս է:
Թուրք պաշտօնատար մը ԱՖՓ լրատու գործակալութեան յայտնեց, որ Անգարա կը կասկածի, թէ
Ռիատ Խաշոկճիի հարցով անկեղծօրէն գործակցելու կամք ունի:

Միացեալ Նահանգներ Միջին Հասողութեամբ Թեւաւոր
Հրթիռ Չէզոքացնելու Ռազմափորձ Կատարած Են
Ամերիկացի զինուորները Խաղաղական ովկիանոսին մէջ ռազմափորձ կատարած են`
յաջողութեամբ յայտնաբերելով եւ ոչնչացնելով ենթադրեալ թշնամիին կողմէ արձակուած միջին
հասողութեամբ թեւաւոր հրթիռը:

«Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանը կը նշէ, թէ Միացեալ Նահանգներու զինեալ ուժերու
խաղաղովկիանոսեան հրամանատարութիւնը կը հաղորդէ, որ ռազմափորձը տեղի ունեցած է
անցեալ ուրբաթ օր:
Միացեալ Նահանգներու անվտանգութեան հիմնական վտանգներէն մէկը կը նկատուին միջին
հասողութեամբ հրթիռները, որոնցմով զինուած են Իրանն ու Հիւսիսային Քորէան:
Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ, ÂÇõ 461, àõñµ³Ã, 02 ÜàÚºØ´ºð, 2018

9

²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ

ԱԿՆԱՐԿ

Պոլթընի Այցի Վտանգաւոր Ազդակները. Միահեծան
Իշխանութիւնը` Հողային Զիջում Պարտադրելու Լաւագոյն
Նախապայման
Դեկտեմբերին նախատեսուող Հայաստանի ԱԺ ընտրութիւններում Նիկոլ Փաշինեանի միանձնեայ
իշխանութեան հնարաւոր հաստատումից բխող բազմաթիւ վտանգներին Միացեալ Նահանգների
ազդեցիկ պաշտօնեայ Ճոն Պոլթընի` Հայաստան կատարած այցը գումարեց եւս մէկը, եւ
ամենառանցքայինը` արցախեան խնդրում ոչ հայանպաստ բեմագրութիւնների իրագործման վտանգը:
Պարզորոշ է, որ Միացեալ Նահանգների համար մեր տարածաշրջանում առաջնային խնդիրը
կայունութիւնն է, որն անմիջականօրէն առնչւում է վառելիքաուժանիւթային պաշարներն առաւել
անվտանգ տեղափոխելու, այն է` տարանցիկութեան խնդրին, ինչը մեծապէս կ՛օժանդակի նաեւ տուեալ
երկրները Ռուսաստանի ազդեցութիւնից Միացեալ Նահանգների տնտեսաքաղաքական ազդեցութեան
գօտի տեղափոխելու բարդագոյն խնդրի լուծմանը:
Այդպէս տեղի ունեցաւ նաեւ Վրաստանի պարագայում, երբ Վարդերի յեղափոխութեամբ իշխանութեան
գլուխ եկած երիտվրացիները մի քանի տարի անց երկիրը տարանցիկ գօտու վերածելու եւ տնտեսական
վերելքի ապահովման համար անհրաժեշտ երկարատեւ կայունութիւն հաստատեցին մէկուկէս
տասնամեակ գլխացաւանք դարձած աբխազական եւ հարաւօսական հիմնահարցից վերջնականապէս
ձերբազատուելու միջոցով: Պարզորոշ է, որ առանց Միացեալ Նահանգների թոյլտուութեան անգամ
պէտքարան չգնացող Մ. Սահակաշվիլին 2008 թ. օգոստոսեան արկածախնդրութեանը գնաց յատուկ
հաշուարկներից ելնելով եւ իրերի զարգացման հնարաւոր բեմագրութիւնները քննարկելուց յետոյ:
Ցխինվալի ուղղութեամբ կայծակնային յարձակումներ գործելով` վերջինս ակնկալում էր երկու արդիւնք.
1.- Յանկարծակի բերելով օսերին` Թիֆլիսի իշխանութիւնն արագօրէն տարածել երկրամասի վրայ`
դառնալով «պատմական» այդ գործընթացի հեղինակ:
2.- Պարտութեան եւ ռուսական միջամտութեան պարագայում, կը վերանային Հարաւային Օսեթիայի 30%ը կազմող, վրացական ազգաբնակչութեամբ ստեղծուած եւ նախկին այդ ինքնավար մարզը «շերտաւոր
կարկանդակի» վերածած վրացաբնակ միջերկիրները, կ՛արդարացուէին մինչ այդ առկայ եւ շուրջ
մէկուկէս տասնամեակ բազմաթիւ ձեւաչափերով տարուող բանակցային գործընթացները միակողմանի
կերպով խզելու եւ բոլոր տեսակի յանձնաժողովներն ու միջնորդ մարմինները վերացնելու` Դագոմիսեան
պայմանագիրն անտեսելու փաստերը, եւ այս ամէնի արդիւնքում ինքը` Մ. Սահակաշվիլին,
վերջնականօրէն կը ձերբազատուէր հարաւօսական եւ աբխազական հարցերից: Աւելի՛ն. հիմնաւոր
պատճառներ կ՛ունենար իրագործելու հիմնական նպատակը կամ երազանքը` վերջնականօրէն
խզելու բոլոր տեսակի կապերը ՌԴ-ի հետ, ինչը եւ տառացիօրէն տեղի ունեցաւ: Միացեալ Նահանգներն,
եթէ անգամ չէր ծրագրել այս յարձակումը, ապա, մտքում ունենալով այսպիսի արդիւնքների
ակնկալիքներ, միանգամայն լուռ հետեւեց գործընթացներին: Բնականաբար, այս ամէնի արդիւնքում,
Ռուսաստանը յայտարարուեց միջազգային յարձակողապաշտ, զաւթիչ եւ այլն, միւս կողմից` Միացեալ
Նահանգներ ստացաւ իր համար բաղձալի երկարատեւ կայունութիւնը, որի պայմաններում միանգամայն
հանգիստ եւ անտրտունջ կերպով Վրաստանը վերածեց սեփական տարանցիկ, ուժանիւթային եւ
տնտեսաքաղաքական հետաքրքրութիւնների կայուն հարթակի:
Ի՞նչ է տեղի ունենում Հայաստանի պարագայում: Ըստ Պոլթընի ենթադրութիւնների, Դեկտեմբերին
Հայաստանում կը ձեւաւորուի Նիկոլ Փաշինեանի բացարձակ մենիշխանութիւնը, որը կ՛ունենայ լայն
ժողովրդականութիւն, որին այլեւս չի վախեցնի արցախեան հակամարտութեան կարգաւորման խնդրում
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կիրառել ցանկացած բեմագրութիւն: Ճոն Պոլթընը, այդպիսով` նաեւ Միացեալ Նահանգներն, յոյս ունեն,
որ Դեկտեմբերեան իրադարձութիւններից յետոյ ստեղծուելիք նոր իրողութիւններում իրենք, Նիկոլ
Փաշինեանի միջոցով, եւ բաւականին հեշտութեամբ կը կիրառեն իրենց գծագրած բեմագրութիւնը, որի
մէջ, ինչպէս Հայաստանից հեռացող Միացեալ Նահանգների դեսպանը պարզորոշ յայտարարեց, մտնում է
«գրաւեալ շրջանների վերադարձի» կէտը:
Պարզորոշ է, որ մինչ օրս նման բեմագրութեան կիրարկում տեղի չի ունեցել, այսինքն` Հայաստանի
նախկին իշխանութիւնները չեն գնացել այդ քայլին, քանի որ դա կը դառնար առանց այն էլ լայն
ժողովրդականութիւն չվայելող իշխանութիւնների մահախօսականը, ինչպէս տեղի ունեցաւ Լ. Տէր
Պետրոսեանի պարագայում: Անգամ կարգաւորման «Մատրիտեան սկզբունքների» առկայութեան
պայմաններում միջազգային շրջանակների (այդ թւում` Միացեալ Նահանգների) համար ակնյայտ էր այդ
իրողութիւնը, որից ելնելով էլ վերջիններս, կանխատեսելով Հայաստանի իշխանութիւնների
արձագանգների բնոյթը, ինչ-որ տեղ անիմաստ էին համարում այդ հողի վրայ ճնշել նրանց կամ կիրառել
նման բնոյթի այլ մեքանիզմներ: Արցախեան խնդրի կարգաւորման ընթացքի վերբեռնման համար
Միացեալ Նահանգներին հարկաւոր էին նոր եւ կտրուկ շրջադարձեր Հայաստանի ներքաղաքական
կեանքում, ինչը եւ այսօր առկայ է:
Նոր իրողութիւնների պայմաններում Միացեալ Նահանգները լաւ է հասկանում, որ մատի մէկ շարժումով
հարիւր հազարաւոր քաղաքացիների ոտքի հանելու ընդունակ Ն. Փաշինեանին այլեւս դժուար չի լինի
«կառավարել», «համոզել» կամ «դաստիարակել» նշեալ զանգուածներին նաեւ այս հարցում: Միացեալ
Նահանգների դեսպանատան վերլուծաբանները, կարծում ենք, շատ պարզորոշ տեսնում են, որ
նախկինում մի շարք հարցերի (փողոցներում կարմիր գծերով առանձնացուած վճարովի կայանատեղեր,
արագաչափերի սահմանած տուգանքներ, փոխադրամիջոցների ուղեվարձի թանկացում, պետական
համակարգից հարիւր հազարաւոր աշխատակիցների կրճատման
մասին յայտարարութիւններ եւ այլն) շուրջ իրենց անհամաձայնութիւնը փողոցներ փակելու եւ
զանգուածային անհնազանդութիւններ իրականացնելու միջոցով արտայայտող զանգուածներն այսօր
ինչպէս են այդ նոյն հարցերի գոյութիւնն անտեսում, լուռ եւ անտրտունջ, շատ դէպքերում`
ուրախութեամբ, համաձայնւում նոր իշխանութիւնների հետ: Միջանկեալ նշենք նաեւ, որ առաջիկայում
նախատեսուող միասեռականների համայնքի շքերթի իրականացումը եւս Միացեալ Նահանգները
դիտարկում է որպէս լրջագոյն մի փորձ` եւս մէկ անգամ համոզուելու համար Ն. Փաշինեանի`
ամբոխացման ճանապարհին գտնուող ժողովրդին ամէն տեսակի հարցերում լիարժէք համոզելու
վարպետութեան մէջ: Արդիւնքում` Միացեալ Նահանգները յետդեկտեմբերեան շրջանը դիտարկում է
արցախեան խնդրի կարգաւորման գործում սեփական բեմագրութեան իրագործման ամենայարմար
ժամանակաշրջանը:
Ունենալով Հայաստանում «բարենպաստ» պայմաններ` Միացեալ Նահանգները, ինչպէս յայտարարեց
Պոլթընը, կը սկսի այդ հողի վրայ համապատասխան լայնածաւալ աշխատանքներ տանել նաեւ Պաքւում:
Քաղաքական եւ պիզնես ահաբեկչութիւնների, «հակայեղափոխական» որակումների, Ռ. Քոչարեանի եւ
Ս. Սարգսեանի հետ վերադարձի սարսափիկների տարածման միջոցով (այստեղ եւս շատ ենք նման Մ.
Սահակաշվիլուն) երկրում ընդդիմութեան տեղի ու դերի զերոյացման արդիւնքում Ն. Փաշինեանի`
Դեկտեմբերին ձեւաւորուելիք միահեծան իշխանութիւնը այլեւս ոչ մի պատճառաբանութիւն չի կարող
ներկայացնել Միացեալ Նահանգներին, թէ ինչո՛ւ չի ցանկանում զիջել տարածքները: Բնականաբար
Միացեալ Նահանգները լաւագոյնս հաշուարկել է նաեւ այս հողի վրայ իրականացուելիք ՌԴ-ի
հակաքայլերը, որոնք, եթէ դիտարկենք Ռուսաստան-Ազրպէյճան յարաբերութիւնների եւ փոխադարձ
շահերի, ինչպէս եւ ՌԴ-տարածաշրջան զարգացումների հարթութեան մէջ, իրականում կարող են
վերածուել զիջումներ պարտադրող քայլերի եւ լիովին համընկնել Միացեալ Նահանգների
դիրքորոշումների հետ (տե՛ս Հայաստան-Թուրքիա յարաբերութիւնների կարգաւորման եւ սահմանի
բացման մասին տխրահռչակ արձանագրութիւնների ստորագրման փաստը):
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Ի վերջոյ, պարզորոշ է, որ Միացեալ Նահանգներն, ինչպէս հարաւաօսական շուրջ 15.000 վրացի
փախստականների, Վրաստանի տարանցիկ համակարգերի ջախջախման, երկրի տնտեսութեան
փլուզման եւ բազմաթիւ այլ անդառնալի վնասների պայմաններում Վրաստանին, այնպէս էլ հողային
զիջումների, ՀՀ եւ ԱՀ պետականութիւններին եւ հայ ժողովրդին հասցրած նիւթաբարոյական անդառնալի
վնասների պայմաններում, Հայաստանին կարող է տրամադրել դրամական կամ այլ տիպի
օժանդակութիւններ, ինչը մեծ հաշուով ծիծաղելի է եւ որեւէ կերպ չի կարող դրուել հակառակ նժարին
(տե՛ս Վրաստանի ներկայ կախեալ եւ անմխիթար վիճակը):
Փաստենք. արցախեան հակամարտութեան կարգաւորման սարգսեանական պատմափուլում
իշխանութիւնների` զիջումների չգնալու հիմնական կռուանը վերջիններիս
կողմից լայն
ժողովրդականութիւն չունենալն էր կամ, եթէ աւելի հասկանալի ձեւակերպենք մեր միտքը,
իշխանութիւնների` հասարակութեան լայն հատուածներին այս հարցում որեւէ ձեւով կամ ձեւաչափով
համոզելու անկարողութիւնը, ինչն էլ ստիպում էր միջազգային հանրութեանը անիմաստ եւ անպտուղ
ճնշումներ չբանեցնել Հայաստանի նախկին իշխանութիւնների վրայ` չձեռնարկելով այս գործընթացում
որեւէ կտրուկ կամ շրջադարձային քայլ: Նոր իրողութիւնների պայմաններում այդ կռուանն ի սպառ
անհետացել է, աւելի՛ն, հակամարտութեան կարգաւորման խնդրում առկայ է Հայաստանի նոր
իշխանութիւնների` խորքի մէջ տէրպետրոսեանական զիջողական մօտեցումներից էապէս չտարբերուող
դիրքորոշում կամ, առնուազն, նոր կառավարութեան կազմում են տէրպետրոսեանական գաղափարները
եւ հայեացքներն անվերապահ ընդունող երբեմնի ընդդիմադիրները, որոնց` արցախեան խնդրի հանդէպ
ունեցած տէրպետրոսեանական վտանգաւոր դիրքորոշումները պատից կախուած զէնքի նման մի գեղեցիկ
օր կրակելու են:
Արդիւնքում` դեկտեմբերեան ընտրական գործընթացների աւարտն ազդարարելու է արցախեան խնդրի
կարգաւորման նոր եւ անչափ վտանգաւոր փուլի սկիզբը, եւ տուեալ փուլում հայոց պետականութեան
համար կործանարար զիջումներ թոյլ չտալու համար հայ հանրութիւնն, առաջին հերթին, պէտք չէ թոյլ
տայ միահեծան իշխանութեան հաստատում Հայաստանում: Այդպիսի իշխանութեան գերին դառնալու է
հէնց ինքը` Ն. Փաշինեանը, եւ նրան այլեւս չի կարողանայ մօտալուտ արտաքին ճնշման պայմաններում,
հողային զիջման հարցում իր հակադիր կեցուածքով օժանդակել որեւէ քաղաքական ուժ: Երկրում պէտք է
ձեւաւորուի ուժեղ, արմատական եւ գաղափարական ընդդիմութիւն, որը ոչ միայն երկրի բնականոն
զարգացման նախապայմանն է, այլեւ փաշինեանական իշխանութեան` արցախեան խնդրում հողային
զիջումներ թոյլ չտալու միակ գրաւականը: Աւելորդ չենք համարում յիշեցնելու, որ արցախեան
գոյապայքարի ողջ ընթացքում Լ. Տէր Պետրոսեանի վարչախումբը միջազգային հանրութեան հետ
յարաբերութիւններում յենւում էր հէնց այդ ներկայացման վրայ, այն է` «Արցախում զինուած պայքարը
«հրահրում է» տեղի ժողովուրդը, եւ ինքը որեւէ կապ չունի այդ ամէնի հետ, աւելի՛ն չի կարող ազդել
արցախցիների ազատագրական պայքարի վրայ»: Սա կիրառւում էր ե՛ւ նախայարձակի պիտակից, ե՛ւ
միջազգային ճնշումների գլխացաւանքից ազատուելու համար: Փաստենք նաեւ, որ այս բեմագրութիւնը Լ.
Տէր Պետրոսեանը լաւագոյնս կիրառում էր նաեւ շնորհիւ երկիր վերադարձած ՀՅԴ-ի, որը տուեալ շրջանի
հասարակական-քաղաքական կեանքում եւ Արցախի ազատագրման գործում առանցքային
դերակատարում ունեցող ընդդիմադիր քաղաքական ուժն էր: Կրկին յիշատակելով Վրաստանը`
փաստենք, որ հողային զիջման գնով հակամարտութեան գլխացաւանքից իրեն ազատած, երկրում
միահեծան իշխանութիւն հաստատած սահակաշվիլիական արկածախնդրութիւնները չներելով` երկրի
հասարակութիւնն ընդամէնը 4 տարի անց դուրս եկաւ փողոց եւ վռնտեց Նոպելեան մրցանակի
յաւակնորդ երբեմնի «մեծ ժողովրդավարին»: Վռնտեցին, սակայն` ուշ էր. հարաւօսական
հակամարտութիւնն այլեւս երբեք չի վերադառնայ այն բաղձալի սթաթիւս քուոյին, ինչը կար 2000-ական
թթ. կէսերին` մինչ «ժողովրդավարների» միահեծան իշխանութեան ամրապնդումը Վրաստանում:
Հայաստանում եւս չի ներուի փաշինեանական ցանկացած արկածախնդրութիւն: Ժողովրդի մէջ ապրող
ազգը շատ շուտ կ՛արթնանայ, սակայն նշեալ արկածախնդրութիւններով պայմանաւորուած կորուստները
կարող են անդառնալի հետեւանքներ ունենալ հայոց պետականութեան գոյութեան համար:

ՎԱՀԷ ՍԱՐԳՍԵԱՆ
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻՆ ԱՆԿԻՒՆԸ

Ուսուցիչին Եւ Աշակերտին Միջեւ
Սերտ Յարաբերութիւններու Մշակման
Անհրաժեշտութիւնը
Ժամանակակից ուսուցիչին որակաւորումը
եւ անոր ա շխատանքի արդիւնաւէտութիւնը
ապահովելու հիմնական նախապայմանը
անոր հոգեբանական գրագիտութեան աճը,
տարիքային եւ ընդհանուր մանկավարժական հոգեբանութեան առնչուող գիտելիքներու իւրացումն է:
Ուսուցիչին հոգեբանական հմտութիւնը
հնարաւորութիւն կ՛ընձեռէ անոր, մանկավարժական խնդիրներ լուծելու համար ժամանակակից անհրաժեշտ միջոցներ որդեգրել:
Դպրոցներու մէջ աշակերտներու հիմնական դժուարութիւնը սորվելու դժուարութիւնն է:
Սորվելու դժուարութիւնը յաճախ կապուած է սորվելու փափաք չունենալու, անկարգապահութեան, ուսուցուող նիւթերու, ուսուցիչին նկատմամբ աշակերտի անլուրջ վերաբերմունքին հետ: Այստեղ իրենց ազդեցութիւնը ունին ե՛ւ ծնողները, ե՛ւ շրջապատը, ե՛ւ
այն ուսուցիչները, որոնք չեն մտածեր իրենց վարուելակերպի հոգեբանական ազդեցութեան մասին եւ յաճախ աշակերտներուն մօտ հոգեկան ցնցումներ յառաջացնելու ուղի
կը հարթեն:
Այսպէս օրինակ սուր նկատողութիւնները, ծաղրական կամ կոպիտ դիտողութիւնները,
աշակերտը վիրաւորող արտայայտութիւնները, որոնք կ՛ուղղուին աշակերտին իր ընկերներուն ներկայութեան, կը վիրաւորեն անոր արժանապատուութեան զգացումը: Դեռահաս տարիք ունեցող աշակերտին համար էական է իր ընկերներուն յարգանքին արժանանալը, անոնց ուշադրութեան կիզակէտին մէջ ըլլալը: Ահա թէ ինչո՛ւ դերահաս
աշակերտին ստորացումը անոր մօտ կը յառաջացնէ ներքին պոռթկում, վիրաւորանք:
Եւ շատ հաւանական է, որ ան հետագային մեծերու պահանջքներուն նկատմամբ արհամարհական վերաբերմունք, ուսուցիչին, տուեալ դասանիւթին եւ ընդհանրապէս դպրոցին նկատմամբ ատելութեան զգացում դրսեւորէ:
Ուսուցիչին իւրաքանչիւր քայլը, իւրաքանչիւր բառը, իւրաքանչիւր շարժումը աշակերտին մօտ կը յառաջացնէ հոգեբանական համապատասխան արձագանգ: Ահա, թէ ինչո՛ւ
անհրաժեշտ է, որ իւրաքանչիւր ուսուցիչ ունենայ հոգեբանական հմտութիւն, որ անհրաժեշտ է իր ուսումնադաստիարակչական գործունէութեան ճիշդ եւ արդիւնաւէտ ընթացքին համար:
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Ուսուցիչը տեւաբար հոգեբանական կապի մէջ է իր աշակերտներուն հետ: Այս առումով անհրաժեշտ է, որ ան դասի ընթացքին հետեւի իւրաքանչիւր աշակերտի մտքերուն,
զգացումներուն: Ստեղծագործ ուսուցիչը տեւաբար կը զարգացնէ իր մտահորիզոնը,
կ՛ընդլայնէ հետաքրքրութիւններու դաշտը եւ հոգեբանական գիտելիքները, որովհետեւ
դեռահասներու հետ տարուող ոեւէ մանկավարժական աշխատանք կը յաջողի այն պարագային, երբ կ՛ընթանայ անոնց տարիքային եւ հոգեբանական առանձնայատկութիւններուն համապատասխան:
Ուսուցիչին վերաբերմունքը պէտք է ըլլայ բնական ե ւ պարզ, առանց անպատշաճ սերտութիւններու: Ան պէտք է վստահի աշակերտներուն, ըլլայ լուրջ, բայց ոչ ջղագրգիռ, պահանջկոտ, բայց
ոչ խիստ: Բարի, բայց դասարանը կառավարելու
ընդունակ:
Ուսուցիչին եւ աշակերտներուն միջեւ հոգեբանական մերձեցումը կը նպաստէ դասարանէն
ներս այնպիսի մթնոլորտի մը ստեղծումին,
որուն առկայութեամբ իւրաքանչիւր աշակերտ գործուն մասնակցութիւն կը բերէ դասարանային աշխատանքներուն եւ լրջօրէն կը հետեւի ուսումնական ծրագիրին` ուսուցիչին
հետ քննարկելով բոլոր դժուարութիւնները:
Ուսուցիչը պէտք է հաւասար հետաքրքրութիւն ցուցաբերէ բոլոր աշակերտներուն
նկատմամբ, չ՛ընդգծէ ոմանց յաջողութիւնները, ոմանց անյաջողութիւնները, աշակերտներուն հետ անհատական զրոյցներ ունենայ, նկատէ համեմատաբար տկար աշակերտներուն ամենափոքր յաջողութիւնները: Ուսուցիչը պէտք է աշակերտին մօտ զարգացնէ այն ըմբռնումը, որ լաւ սորվելու ընդունակութիւնը դրական յատկութիւն է: Ան
պէտք է յաճախ զրուցէ հոգեբանական հարցեր ունեցող աշակերտներու հետ, եւ մղէ որ
ընկերները հետաքրքրուին անոնցմով: Այլ խօսքով, իւրաքանչիւր աշակերտի մէջ պէտք
է փնտռէ եւ գտնէ բարի, դրական գիծեր:
Այսպիսով, ուսուցիչին բարիացակամ եւ արդար վարուելակերպը իւրաքանչիւր աշակերտի հետ կ՛ամրապնդէ իրեն նկատմամբ աշակերտներուն սէրն ու յարգանքը:
Նախակրթարանի աշակերտութեան մօտ կը ձեւաւորուի ուսուցիչի գործունէութիւնն ու
անոր անձնաւորութիւնը գնահատելու որոշ չափանիշներ: Աշակերտները կը սիրեն այն
ուսուցիչը, որ կ՛ոգեւորէ, ունի խօսելու եւ պատմելու հետաքրքրական ոճ: Ան կը յարգէ
խստապահանջ եւ իր պահանջներուն մէջ հետեւողական ուսուցիչը:
Հոգեբան ուսուցիչը պէտք է կարենայ դասերը կազմակերպել աշակերտներու տարիքային իւրայատկութիւններուն համաձայն եւ ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնց շնորհիւ անոնք կարենան լաւապէս իւրացնել դասանիւթերը եւ քննարկումներու ճամբով արտայայտել իրենց կարծիքը:

Պէթի Քիլէրճեան
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Թնճուկը
Խաշոկճիի սպանութեան հարցին շուրջ ստեղծուած կացութիւնը թերեւս կարելի է բացատրել հետեւեալ
ձեւով.
Ստեղծուած է Թուրքիա-Միացեալ Նահանգներ-Սէուտական Արաբիա եռանկիւն մը: Էրտողան
սէուտական իշխանութիւններուն թոյլ տուած մեծ սխալը կը փորձէ օգտագործել` հարուածելու համար
իսլամական աշխարհի ղեկավարութեան համար իր մրցակից Սէուտական Արաբիոյ վարկը եւ վրէժ
լուծելու Եգիպտոսի մէջ իր գաղափարակից Իսլամ եղբայրներու իշխանութեան սէուտական
աջակցութեամբ տապալման համար: Անգարան ատիկա կատարելու համար սէուտցի ընդդիմադիր
լրագրողին Պոլսոյ սէուտական հիւպատոսարանին մէջ սպանութեան վերաբերեալ կը թուի բաւարար
փաստեր հաւաքած ըլլալ:
Ուաշինկթըն չ՛ուզեր Խաշոկճիի սպանութեան մանրամասնութիւններուն բացայայտումը, որովհետեւ այդ
պարագային հանրային կարծիքի ճնշումին տակ պիտի ստիպուի խիստ պատժամիջոցներ որդեգրել իր
գլխաւոր դաշնակիցներէն Սէուտական Արաբիոյ դէմ: Վերջինս իր կարգին կը սպառնայ չգոցել 5
Նոյեմբերին Իրանի քարիւղի արտածումը զերոյի հասցնելու ամերիկեան պատժամիջոցներուն
պատճառով քարիւղի շուկային մէջ գոյանալիք բացը, ինչ որ պատճառ պիտի դառնայ համաշխարհային
շուկային մէջ քարիւղի գինի սուր աճի, որ ամերիկեան տնտեսութեան համար մեծապէս վնասակար
զարգացում մըն է:
Խաշոկճիի սպանութեան մանրամասնութիւններուն հրապարակումը եւ գահաժառանգ Մոհամետ պըն
Սալման իշխանին հաւանական մեղսակցութեան բացայայտումը պիտի յառաջացնեն վերջինս
պաշտօնազրկելու հրամայականը, ինչ որ արքայական տոհմին մէջ վերջերս ստեղծուած լարուածութեան
լոյսին տակ կրնայ ապակայունացնել թագաւորութիւնը:
Ուաշինկթըն, բնականաբար, չ՛ուզեր այդ մանրամասնութիւններուն` ամբողջական ճշմարտութեան
հրապարակումը, իսկ Անգարան, բնականաբար, ամերիկեան կողմի փափաքը կատարելու համար պիտի
պահանջէ իր գինը` Սուրիոյ մէջ Եփրատի արեւելեան ափին վերահսկող եւ ամերիկեան աջակցութիւն
վայելող քիւրտերուն գլուխը: Արդէն կը հաղորդուի Թուրքիա-Սուրիա սահմանին վրայ Արաբ Բունարի
շրջանին մէջ թուրք-քրտական բախումներու եւ ատոր զուգահեռ Տէր Զօրի Պաղուզ ու Սուսա
շրջաններուն մէջ ՏԱՀԵՇ-ի յարձակումին դիմաց քրտական ծանր կորուստներու եւ նահանջի մասին:
ՏԱՀԵՇ-ի վերստին Իրաքի սահման հասնելուն պատճառով պատրաստ վիճակի մէջ դրուած է Իրաքի
շիիներու աշխարհազօրը, ինչ որ ընթացող խաղին մէջ կ՛աւելցնէ նոր դերակատար մը` Իրանը, որ արդէն
իսկ մեծապէս հետաքրքրուած է այդ եռանկիւն խաղին ելքով` նկատի ունենալով, որ քարիւղի շուկային
մէջ բացի ստեղծումն ու գիներու աճը իրանեան քարիւղի ներածման դէմ ամերիկեան արգելքը կը դնէ մեծ
ճնշումի տակ:
Միացեալ Նահանգներ Խաշոկճիի սպանութեան պատճառով կ՛ենթարկուին երկու շանթաժներու` մէկը
սէուտական, իսկ միւսը` թրքական: Գոյութիւն ունի յստակ ժամկէտ մը, որմէ ետք հարցերը անհամեմատ
անախորժ եւ բարդ կը դառնան: Ուաշինկթընի շահերէն կը բխի այս հարցը լուծել 5 Նոյեմբերէն` Իրանի
դէմ պատժամիջոցներու նոր փուլի հաստատումէն առաջ: Կը մնայ սպասել եւ տեսնել այս թնճուկին
զարգացումները:

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Արեւելեան Միացեալ Նահանգներու Հայ Դատի Յանձնախ
ումբի Տարեկան Մեծարանքի 12-րդ Հանդիսութիւն
13 հոկտեմբերին Նիւ Եորքի «Կրանտ հայաթ»
պանդոկի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Միացեալ
Նահանգներու Արեւելեան շրջանի Հայ դատի
յանձնախումբին կազմակերպած մեծարանքի
ութերորդ հանդիսութիւնը:
Օրուան հանդիսավար, Միջին Արեւելքի եւ
Հիւսիսային Ափրիկէի «Հիւմըն ռայց ուոչ» ոչ
կառավարական հիմնարկի պատասխանատու
Սառա Լիա Ուիթսընը յայտնեց, որ այս
տարուան մեծարանքի երեկոն կը զուգադիպի
Հայաստանի Ա. անկախութեան 100-ամեակին, աւելցնելով, որ այս հարիւր տարիները ցոյց կու
տան, թէ որքա՜ն ճամբայ կտրած ենք, յատկապէս` պայքարելով ահաւոր կացութիւններու դէմ,
եւ այս գծով Հայ դատը առաջնահերթ դերակատարութիւն ունեցած է, յատկապէս`
քաղաքականութեան բեմին վրայ:
Ձեռնարկի կազմակերպիչ յանձնախումբին անունով Օտրի Մարտոյեանը տեղեկացուց, որ
յիշատակի շքանշաններ պիտի ստանան Հայ դատի բնագաւառէն ներս ծառայած
անձնաւորութիւններ: Մարտոյեանը վեր առաւ երիտասարդներու կատարած ներդրումը եւ այս
առթիւ շքանշաններ յանձնեց անցեալ ամրան երիտասարդներու յատուկ «Լէօ Սարգիսեան»
դասընթացքին մասնակցած Ատրիէն Թազեան-Շուարցին, Վիքթորիա Միսիկեանին եւ
Անդրանիկ Քեչեճեանին:
«Վահան Գարտաշեան» մրցանակը ստացաւ Քեն Սարաճեանը, «Ազատութեան» մրցանակը`
«Խոստումը» ժապաւէնի իրլանտացի բեմադրիչ Թերի Ճորճը, «Ազատութեան» մրցանակ Էրիք
Իսրայէլեանը:
Մարդկային իրաւունքներուն համար պայքարող ռուանտացի Քոնսոլի Նիշիմուէ, որ իր կարգին
1994-ին կորսնցուցած է ընտանեկան պարագաները թութսիներու դէմ կատարուած ջարդի
ընթացքին, նկատել տուաւ, որ ցեղասպանութեան մը ետին կանգնող պետութիւններ եթէ
չպատժուին, բնականաբար պիտի շարունակուին նմանօրինակ զարհուրելի դէպքեր: Ան կոչ
ուղղեց, որ նմանօրինակ արարքներու ետին կանգնող անձնաւորութիւններ եւ պետութիւններ
դատի կանչուին:
Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան շրջանի ՀՅ Դաշնակցութեան ներկայացուցիչ Ճորճ
Աղճայեանը իր ելոյթին մէջ շեշտեց, որ հայորդին անվերապահ եւ ամբողջական
գիտակցութեամբ կ՛ընդառաջէ Հայ դատի կոչերուն, որովհետեւ հաւատացած է, որ այս մէկը
գոյութեան իմաստ է, եւ առանց անոր` գործընթացը դժուար կ՛ըլլայ եւ ենթակայ` մեծ
մարտահրաւէրներու եւ վտանգներու:
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Ուաշինկթընի Հայ դատի գրասենեակի պատասխանատու Րաֆֆի Համբարեանը յայտնեց, որ
Հայ դատի յանձնախումբը կը լսէ տեսակէտները եւ կը հունաւորէ իր աշխատանքը, աւելցնելով,
որ աշխատանքը այնքան բազմածիր է, որ իսկապէս հայ ժողովուրդէն նիւթական թէ
բարոյական մեծ ներդրում եւ մեծ կարողականութիւն կ՛ենթադրէ:
Յայտնենք, որ յայտագիրէն առաջ կատարուած աճուրդի որպէս արդիւնք` գոյացաւ կոկիկ
գումար մը: Կատարուեցան նաեւ նուիրատուութիւններ, որոնք փոխանցուեցան Հայ դատի
յանձնախումբի անձեռնմխելի հիմնադրամին:

Կլենտէյլի Մէջ Տեղի Ունեցաւ
«Արցախ» Փողոցի Անուանակոչութեան
Պաշտօնական Արարողութիւնը
Կլենտէյլի կեդրոնը գտնուող «Արցախ»
պողոտայի անուանակոչման պաշտօնական
արարողութիւնը տեղի ունեցաւ հոկտեմբեր 2ին:
Կլենտէյլի
քաղաքապետ
Զարեհ
Սինանեանը պատմական համարեց օրը`
նշելով, որ այսպիսով, քաղաքը կը ճանչնայ
հայ
համայնքի
տասնեակ
տարիներու
ներդրումը
Կլենտէյլի
կայացման
ու
զարգացման գործին մէջ:
«Կլենտէյլի մէջ հայ համայնքը սկսած է ձեւաւորուիլ նախորդ դարու 70-ականներէն, երբ
տարբեր երկիրներէն ժամանած հարիւր հազարաւոր հայերու համար քաղաքը դարձաւ տուն,
ուր հայերը հիմնեցին տուներ, աշխատանք ստեղծեցին, մեծցուցին իրենց զաւակները: Հայերը
իրենց սիրտն ու հոգին դրած են` աշխուժօրէն մասնակցելով Կլենտէյլի զարգացման, եւ այսօր
այս քաղաքը կը համարուի Միացեալ Նահանգներու մէջ հայերու կեդրոնը», ըսաւ Զարեհ
Սինանեանը:
Խօսք առաւ նաեւ Քալիֆորնիոյ ծերակոյտի անդամ Էնթընի Փորթանթինոյին, որ կարեւոր
նկատեց հայկական անուանումով պողոտայի առկայութիւնը աշխարհի ամենահայաշատ
քաղաքներէն մէկուն մէջ: Նոր վերադարձած եմ Արցախ իմ երկրորդ ուղեւորութենէս, եւ կ՛ուզեմ
ըսել, որ շատ կը սիրեմ Արցախն ու արցախցիները, որոնք ապրելով հրադադարի խախտման
ամէնօրեայ սպառնալիքի պայմաններու մէջ` խաղաղասէր են ու շատ հանգիստ: «Արցախ»
փողոցի պաշտօնական բացման արարողութեան ներկայ էր նաեւ Միացեալ Նահանգներու մէջ
Արցախի Հանրապետութեան մնայուն ներկայացուցիչ Ռոպերթ Աւետիսեանը, որ ըսաւ.
«Արցախի մէջ շատ ոգեւորուած էինք, որ Կլենտէյլի մէջ փողոց պիտի անուանակոչուի մեր
երիտասարդ հանրապետութեան պատուին: Սա վկայութիւնն էր, որ մեր համագործակցութիւնը
Քալիֆորնիոյ հետ կը շարունակուի` հաշուի առնելով փաստը, որ նահանգը ճանչցած է
Արցախի անկախութիւնը»: Կլենտէյլի Ուիլսըն եւ Հարվըրտ փողոցներուն մէջտեղը ձգուող
Մերիլենտ փողոցը «Արցախ» անուանակոչելու որոշումը ընդունուած է Կլենտէյլի Քաղաքային
խորհուրդի անդամներու միաձայն քուէարկութեամբ, 2018-ի յունիսի նիստին:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

6 Բան, Որ Պէտք Չէ Ընէք Ձեր Զաւկին Չվնասելու Համար
Բոլոր ծնողներուն փափաքն է իրենց առաւելագոյնը տալ` զաւակը լաւագոյն պայմաններու մէջ
մեծցնելու եւ անոր թիկունք կանգնելու համար: Բայց շատ յաճախ ծնողական սէրը կը կուրցնէ
զանոնք եւ չափազանցութեան մէջ իյնալով` կ՛ընեն այնպիսի բաներ, որոնք կրնան աւելի շատ
վնաս պատճառել, քան` օգուտ:
1-Յատուկ Կերակուր Մի՛ Պատրաստէք
Եթէ դուք ամբողջ ընտանիքին կերակուր կը պատրաստէք, իսկ ձեր 5-6 տարեկան մանչուկը կը
մերժէ ուտել եւ ուրիշ ուտելիք կը պահանջէ, շատ սխալ կ՛ըլլայ անոր ցանկութիւնը կատարելը:

Ատիկա գէշ սովորութեան կը վերածուի եւ տեւաբար ձեզմէ յատուկ ուտելիքներ կը պահանջէ:
2-Մի՛ Հաւաքէք Անոր Իրերը
Շատ կանուխէն երեխան պէտք է վարժուի խաղալիքները հաւաքել, սենեակը կոկել եւ
կերակուրի ամանն ու ջուրի բաժակը խոհանոց տանիլ ու լուացարանին մէջ դնել: Սկիզբը դուք
օրինակ ծառայեցէք, բացատրեցէք, ձեռք երկարեցէք, բայց յետոյ ձգեցէք, որ ինք կատարէ այդ
գործերը:
3-Մի՛ Կատարէք Անոր Տնային Աշխատանքները
Այդ քայլով դուք մի միայն կը վնասէք ձեր զաւկին: Դուք պարզապէս ձեր զաւակը կը զրկէք
կեանքի դժուարութիւնները ինքնուրոյն դիմակայելու հնարաւորութենէն:
4-Մի՛ Ծրագրէք Անոր Օրը
Մի՛ ստիպէք ձեր երեխային, որ արտադպրոցական տարբեր տեսակի խմբակներու մաս կազմէ:
Յաճախ ծնողները կ՛ուզեն իրենց զաւկին միջոցով իրականացնել սեփական անկատար
երազները: Որեւէ խմբակ ընտրելէ առաջ նկատի առէք ձեր զաւկին ունակութիւններն ու
նախասիրութիւնները:
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5-Մի՛ Հագցնէք Զայն
Խօսքը շատ փոքրերուն չի վերաբերիր, սակայն 5 տարեկանէն սկսեալ պէտք է երեխան
ինքնաբաւ դառնայ եւ առանձին հագուի տաբատն ու շապիկը, առանձին կապէ կօշիկին
կապերը… կարեւոր է նաեւ, որ երեխան հագուի իր ճաշակին. հագուստի ընտրութիւնը
անձնական ոճի զարգացման կարեւոր դրսեւորումներէն է:
6-Մի՛ Լուծէք Անոր Բոլոր Հարցերը
Ասիկա ծնողներուն ամենատարածուած սխալն է: Երեխան պէտք է կարենայ իր հարցերը
լուծել` առանց կողմնակի օգնութեան: Ասիկա անոր կը սորվեցնէ յարաբերութիւններուն մէջ
փոխզիջումներ կատարել եւ կարեկցիլ մարդոց:

10 Ուտելիքներ, Որոնցմէ Պէտք Է Հրաժարին
Արեան Բարձր Ճնշում Ունեցողները
Արեան բարձր ճնշումը կ՛աւելցնէ սրտանօթային հիւանդութիւններու եւ կաթուածներու
հաւանականութիւնը` ատենին չդարմանուելու եւ սխալ սնանելու պարագային: Աշխարհի
երեսին շատ մեծ է թիւը արեան ճնշումէ տառապող անձերուն, յատկապէս` Միացեալ
Նահանգներու մէջ, ուր չափահասներուն 75 առ հարիւրը արեան բարձր ճնշումով
ախտաճանաչուած են: Բարեբախտաբար այս հիւանդութիւնը կառավարելի է դեղերու եւ ճիշդ
սննդականոնի ճամբով:
Ստորեւ կը ներկայացնենք ցանկը այն տասը ուտելիքներուն, որոնցմէ պէտք է հրաժարին
արեան բարձր ճնշում ունեցող անձերը:
1.- ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԸ, ինչպէս` լուբիան, ոլոռնը, թթուաշները, մեծ քանակութեամբ աղ կը
պարունակեն, եթէ անպայման պիտի օգտագործէք, առնուազն նախապէս զանոնք քամոցի մէջ
փոխադրեցէք եւ հոսող ջուրի տակ երկար ցօղուեցէք:
2.- ՊԱՏՐԱՍՏ ԱՊՈՒՐՆԵՐԸ, երբեք յանձնարարելի չեն արեան բարձր ճնշում ունեցողներուն,
նախապատուութիւնը տուէք տունը պատրաստուածներուն եւ չափաւորեցէք աղին քանակը:
3.- ԼՈԼԻԿՈՎ ԹԱՑԱՆՆԵՐԸ, որոնց կարգին` քեչափը, փոխարինեցէք թարմ լոլիկով, տունը
պատրաստուած տարբերակով:
4.- ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒԱԾ ՄԻՍԵՐԸ, ինչպէս` նրբերշիկը, խոզապուխտը, հաթտոկը, պէյքոնը,
պէտք է վերջնականապէս դուրս մնան ձեր ճաշացուցակէն, բոլորն ալ մեծ քանակութեամբ աղ
կը պարունակեն:
5.- ՍԱՌԱԾ ՈՒՏԵԼԻՔՆԵՐԸ, ինչպէս` ձուկ, փիցա, ծովային պտուղներ… Բոլորն ալ լաւ
պահպանուելու համար աղով հարստացուած են: Ճիշդ է, որ անոնք գործնական են եւ դիւրին ու
արագ պատրաստուող, սակայն վնասները ի մտի ունենալով` նախապատուութիւնը տուէք
թարմ տարբերակներուն:
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6.ՇԱՔԱՐԵՂԷՆՆԵՐԸ.Շաքարով
եւ
ջերմուժով
հարուստ
այս
ուտելիքները
նոյնքան վնասակար են արեան բարձր
ճնշումին, որքան` աղ պարունակողները:
Զանոնք փոխարինեցէք թարմ պտուղներով:
7.- ԶՈՎԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ նոյնպէս շաքարի եւ
ջերմուժի հանք են: Նախապատուութիւնը
տուէք ջուրին, որուն կրնաք կիտրոնի շերտ
մը, անանուխի տերեւ մը եւ կամ քանի մը
կաթիլ պտուղի հիւթ աւելցնել:
8.- ՔԱՂՑՐԵՂԷՆՆԵՐԸ, ինչպէս` կարկանդակը, արեւելեան անուշեղէնը, պաղպաղակը…
Զանոնք փոխարինեցէք տունը պատրաստուած եւ քիչ շաքար պարունակող պտուղի
քոմփոթներով, մեղրով, արմաւով, անշուշտ` միշտ ալ չափաւոր քանակով:
9.- ԹԱՑԱՆՆԵՐԸ իրենց բոլոր տարբերակներով` չինական, մեքսիքական, իտալական,
հնդկական մեծ քանակութեամբ աղ կը պարունակեն, պիտակները լաւ կարդացէք նախքան

գնելը:
10.- ՈԳԵԼԻՑ ԸՄՊԵԼԻՆԵՐԸ ընդհանրապէս յանձնարարելի չեն առողջական հարցեր
ունեցողներուն համար, հետեւաբար կին մը օրական մէկ բաժակով, իսկ տղամարդ մը երկու
բաժակով պէտք է բաւարարուին:

www.kantsasar.com
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