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ՀՅԴ-ի Պաշտօնական Մօտեցումները` Արցախի Մէջ
Բարեփոխումներուն Վերաբերեալ
Վերջին
երկու
շաբթուան
ընթացքին
Արցախի
Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան քաղաքական
կուսակցութիւններու եւ հասարակական տարբեր խաւերու
ներկայացուցիչներու հետ հանդիպումներ ունեցած է, որոնց
օրակարգը երկրին մէջ գործադրուելիք բարեփոխումներու
վերաբերեալ միտքերու փոխանակումն էր: Այդ շարքին
նախագահ Բակօ Սահակեանի առաջին հանդիպումներէն մէկը
ՀՅԴ Արցախի կառոյցի ներկայացուցիչներուն հետ էր:
Առաջնորդուելով ներկազմակերպական աւանդութիւններով եւ
ընթացակարգով` ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէն
համապատասխան քննարկումներ կազմակերպած է կուսակցական լայն շրջանակներու հետ.
այդ քննարկումներուն հիմամբ ձեւաւորուած եւ նախագահին ներկայացուած է հրատապ
բարեփոխումներու առաջարկներու ամբողջական փաթեթ:
Մեզի համար կարեւոր է, որ առաջարկուած բարեփոխումներուն զուգահեռ լայնածաւալ
աշխատանքներ իրականացուին կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի, վերաբնակեցման եւ
ընկերային ոլորտներուն մէջ եւս: Համոզուած ենք, որ 2020-ին նախատեսուող ընտրութիւններու
նախօրեակին քաղաքական կուսակցութիւնները եւ հասարակական կազմակերպութիւնները
առիթ պիտի ունենան իրենց առաջարկները ներկայացնելու նաեւ այս ոլորտներուն մէջ:
Անդրադառնանք ՀՅԴ-ի կողմէ ներկայացուած` մինչեւ 2020 Արցախի Հանրապետութեան մէջ
կայունութիւն
եւ
զարգացում
ապահովելու
համար
իրականացուելիք
հրատապ
բարեփոխումներու շուրջ` ՀՅԴ Ապառաժի կառոյցի մօտեցումներուն ու տեսլականներուն:
Առաջարկներու փաթեթը բաղկացած է 6 գլուխներէ, որոնք կը ներառեն Սահմանադրութեան
բարեփոխումներու, օրէնսդրական դաշտի, կառավարման համակարգի, վերահսկողական
ոլորտի, տնտեսական հարցերու եւ հասարակութեան մէջ հնչեղութիւն ունեցող հարցերու
մասին յստակ եւ վճռական քայլերու փաթեթ:
Կառավարման
համակարգին
մէջ
մենք
առաջարկած
ենք
կուսակցութիւններու
դերակատարութեան բարձրացում, ինչպէս նաեւ` տեղական ինքնակառավարման մարմիններու
լիազօրութիւններու յաւելում ու պետական մարմիններու մէջ երիտասարդ եւ արհեստավարժ
ուժերու ներգրաւում:
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Սահմանադրական բարեփոխումները Դաշնակցութեան դիտանկիւնէն անհրաժեշտ են
իշխանութեան կեդրոնացումը ցրելու եւ Ազգային ժողովի դերը կառավարման համակարգին մէջ
աւելի ազդեցիկ դարձնելու ուղղութեամբ:
Տնտեսական մարզին մէջ հասարակութեան մօտ առկայ է կասկածամտութիւն:
Հասարակութիւնը յաճախ անարդար նկատած է իշխանութիւններուն կողմէ կազմակերպուող
բազմաբնոյթ մրցումներն ու զանազան մարզերու մէջ պետական պիւտճէի միջոցներով տրուող
օժանդակութիւններն ու արտօնութիւնները: Անհրաժեշտ է հասարակութեան մօտ փարատել
այդ կասկածները, եւ ատիկա կարելի է միայն ու միայն թափանցիկ գործունէութեամբ:
Կառավարութեան գործունէութեան վրայ հանրային վերահսկողութիւնը ապահովելու համար
անհրաժեշտ է ազատ եւ անկաշկանդ զանգուածային լրատուամիջոցներու առկայութիւն:
ՀՅԴ-ն միշտ պատրաստ եղած է երկրի կառավարման ասպարէզին մէջ ստանձնելու
պատասխանատուութիւն` միաժամանակ ունենալով իր տեսլականներն ու մօտեցումները
երկրի կառավարման ու զարգացման ուղղութեամբ: Մեզի համար կարեւոր է նմանօրինակ
քննարկումներու շարունակութիւնը` առողջ քննադատութիւններու խորապատկերին վրայ
տեսակէտներու բիւրեղացումը: Մենք կարեւոր կը նկատենք նաեւ բարեփոխումներու
հանրայնացման ուղղութեամբ գործնական միջոցներու կիրարկումը:

Տիգրան Բալայեան Խօսած Է Ռուսական Կողմի
Արձագանգին Մասին
Հայաստանի
Հանրապետութեան
արտաքին
գործոց նախարարութեան մամլոյ բանբեր Տիգրան
Բալայեանէն «Արմինֆօ»-ն հետաքրքրուած է, թէ
ինչպէ՞ս
կը բացատրէ ռուսական կողմի
գնահատականները Հայաստանի մէջ տեղի
ունեցող
վերջին
իրադարձութիւններուն
վերաբերեալ:
«Մենք կը հետեւինք միջազգային արձագանգին`
Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող ներքին հոլովոյթներուն առնչութեամբ, որոնք ուղղուած են
իրաւական պետութիւն դառնալուն, անկախ արդարադատութիւն ունենալուն, փտածութեան
դէմ պայքարին, որոնք կառավարութեան ներքաղաքական առաջնահերթութիւններն են», ըսած
է ան:
Ըստ
Բալայեանի, այդ գործընթացները
կապուած
չեն Հայաստանի
արտաքին
քաղաքականութեան հետ: «Այդ առնչութեամբ կը հաստատենք, որ արտաքին քաղաքական
առաջնահերթութիւնները ուղղուած են հայ-ռուսական դաշնակցային յարաբերութիւններու
ամրապնդման եւ խորացման, ՀԱՊԿ-ի եւ Եւրասիական տնտեսական միութեան շրջագիծին մէջ
փոխադարձ գործակցութեան արդիւնաւէտութեան բարձրացման: Մենք կը հետեւինք այդ
ուղեգիծին», ըսած է մամլոյ բանբերը:
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ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական Կոմիտէն Իրաւական
Գործընթացի Պիտի Սկսի Զոյա Թադեւոսեանի Դէմ
31 յուլիսին Հայ ազգային քոնկրես (ՀԱՔ) կուսակցութեան անդամ Զոյա Թադեւոսեան
լրագրողներուն ըսած էր, թէ Արցախի ազատագրուած տարածքները գրաւեալ տարածքներ են, եւ
պէտք է զանոնք վերադարձնել Ազրպէյճանին, եթէ տագնապի լուծումը այդ կը պահանջէ:
ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէն այդ առնչութեամբ գումարած է նիստ մը, որուն աւարտին
ՀՅԴ Արցախի կառոյցի ներկայացուցիչ Դաւիթ Իշխանեան «Ապառաժ»-ին տեղեկացուցած է
Կեդրոնական կոմիտէի որոշումին մասին:
«Տիկին Թադեւոսեանի հնչեցուցած տեսակէտին առիթով բազմաթիւ կարծր արձագանգներ եղած
են թէ՛ Արցախի եւ թէ՛ Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ:
«Անցած տասնամեակներուն ընթացքին մենք բազմիցս անդրադարձած ենք նման
յայտարարութիւններու: Սակայն այդ տեսակէտները երբեմն կը դիտարկուէին իբրեւ զգացական:
Պէտք է խոստովանինք, որ անցեալին այս կարգի տեսակէտներ ներկայացնող քաղաքական
գործիչներու կամ անձերու նկատմամբ քրէական գործընթաց եւ համապատասխան
պատժամիջոցներ չեն կիրարկուած: Թերեւս ատիկա մեր թերութիւնը եղած է: Ստեղծուած է նոր
իրավիճակ. օրէնքներու գերակայութեան սկզբունքը նկատի ունենալով` ՀՅԴ Արցախի
Կեդրոնական կոմիտէն համապատասխան քայլեր պիտի ձեռնարկէ իրաւական գործընթացի
սկսելու համար:
«Տիկին
Թադեւոսեանի
հնչեցուցած
տեսակէտը
Արցախի
Հանրապետութեան
Սահմանադրութեան դէմ ընթանալու կոչ է: Այդ կոչով կը վտանգուի Արցախի տարածքային
ամբողջականութիւնը եւ Արցախի ինքնիշխան պետութիւն ըլլալու հանգամանքը:
«Մեզի չի բաւարարեր քաղաքական ուժերու եւ անհատներու քաղաքական գնահատականները:
ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէն որոշած է հարցը տեղափոխել իրաւական եւ քաղաքական
դաշտ: Պաշտօնական գրութեամբ պիտի դիմենք Արցախի Հանրապետութեան նախագահին`
իբրեւ Արցախի Հանրապետութեան Սահմանադրութեան երաշխաւոր, եւ Արցախի
Հանրապետութեան դատախազութենէն պիտի պահանջենք համապատասխան միջոցներուն
ձեռնարկել»:

Բաբայեան. «ՀԱՔ-ի Ներկայացուցիչին Յայտարարութիւնը
Ազգային Շահերուն Քաղաքական Դաւաճանութիւն Է»
Հայ ազգային քոնկրեսի (ՀԱՔ) ներկայացուցիչ Զոյա Թադեւոսեանի յայտարարութիւնը ուրիշ
բան չէ, եթէ ոչ ազգային շահերուն քաղաքական դաւաճանութիւն: Այս մասին, ըստ «Նիուզ»-ին,
ըսած է Արցախի նախագահի մամլոյ քարտուղար Դաւիթ Բաբայեան:
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«Ոմանք հրաշալի կը խօսին հայերէն, բայց արդեօք անոնք հայերէ՞ն կը մտածեն: Նշուած կնոջ
լսելով` տպաւորութիւն կը ստեղծուի, որ մեր առջեւ ո՛չ թէ հայկական կուսակցութեան
ներկայացուցիչ է, այլ` Ազրպէյճանի նախագահի աշխատակազմի: Զարմանալի է, որ
հասարակութեան մէջ մարդիկ կան, որոնք նման կարծիք կը յայտնեն: Ասիկա սարսափելի է:
Ասիկա ազգային շահերուն քաղաքական դաւաճանութիւն է, բարոյական վճիռի դրսեւորում»,
շեշտած է Դաւիթ Բաբայեան:

Միաժամանակ, ան բոլոր անոնց, որոնք նման կարծիք ունին, յիշեցուցած է, որ Լեռնային
Ղարաբաղը ձգտած է անկախութիւն ձեռք բերել բացառապէս խաղաղ ճամբով, իսկ պատերազմը
Ազրպէյճանը պարտադրած է: «Ի պատասխան Ազրպէյճանի յարձակման` մենք ստիպուած էինք
ազատագրելու հայկական պատմական հողերը: Հակառակ պարագային Ղարաբաղի
ժողովուրդին բնաջնջում կը սպառնար: Գիտնալով, թէ ինչո՛վ կը սպառնայ Արցախի
անվտանգութեան համակարգի թուլացումը` ո՛չ միայն հանրապետութեան, այլեւ Հայաստանի
եւ ամբողջ հայութեան համար անթոյլատրելի է նման յայտարարութիւններ կատարելը: Կը մնայ
միայն յոյս ունենալ, որ այդ յայտարարութեան հեղինակի գլխուն հետ սխալ բան կայ: Հակառակ
պարագային անհրաժեշտ է իրադարձութիւններու նման զարգացում չարտօնել», նշած է
Արցախի նախագահի մամլոյ քարտուղարը:
Դաւիթ Բաբայեան նաեւ նշած է, որ Ազրպէյճանը, ըստ էութեան, ինքզինք աւելի ազնիւ կը
պահէ` բացայայտօրէն յայտարարելով Արցախը ոչնչացնելու մտադրութեան մասին, իսկ նման
անձերու յայտարարութիւնները արդարացում չունին. «Այդպիսի մարդիկ պէտք է ամչնան
փողոց ելլելէ»:

www.aztarar.com
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Ռոպերթ Քոչարեանի Կալանաւորման Դէմ Վերաքննիչ
Բողոք Ներկայացուեցաւ
Հայաստանի Ազգային ժողովի 38 պատգամաւոր
անձնական երաշխաւորութիւն յայտնած են` Ռոպերթ
Քոչարեանի
կալանքը
փոխելու
համար:
Ըստ
«Արմէնփրես»-ի, այս մասին յայտնած է երկրորդ
նախագահի
գրասենեակի
ղեկավար
Վիքթոր
Սողոմոնեանը` աւելցնելով, որ ցուցակը տակաւին
վերջնական չէ, ստորագրահաւաքը կը շարունակուի:
Յիշեցնենք, որ 27 յուլիսին Երեւանի ընդհանուր
իրաւասութեան դատարանի դատաւոր Վաչէ Մարգարեանը 8 ժամ տեւած քննութենէ ետք
բաւարարեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանը կալանաւորելու
վերաբերեալ նախաքննական մարմինի ներկայացուցած միջնորդութիւնը: Հայաստանի երկրորդ
նախագահը կալանաւորուեցաւ 2 ամիս ժամկէտով եւ տեղափոխուեցաւ «Երեւան-Կեդրոն»
քրէակատարողական հիմնարկ:
Յայտնենք նաեւ, որ Ռոպերթ Քոչարեանը «Երկիր Մետիա» պատկերասփիւռի կայանին տուած
հարցազրոյցին ընթացքին յայտարարած էր, որ իրեն առաջադրուած մեղադրանքը շինծու է:

48 Քոնկրեսականներ Թրամփին Կոչ Կ՛ուղղեն
Հանդիպելու Հայաստանի Վարչապետին Հետ
Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսի Հայկական հարցերով
յանձնախումբին նախաձեռնած նամակը, որուն աջակցած են
Ներկայացուցիչներու
տան
արտաքին
հարցերու
յանձնախումբի
եւ
հետախուզութեան
հարցերու
յանձնախումբի ղեկավարները եւ որուն տակ ստորագրած է
քոնկրեսի 48 անդամ, ուղարկուած է Միացեալ Նահանգներու
նախագահ Տանըլտ Թրամփին:
Անոնք իրենց նամակով կոչ կ՛ուղղեն Թրամփին հանդիպելու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանի հետ` հայ-ամերիկեան երկխօսութիւնը եւ երկկողմանի համագործակցութիւնը
ընդլայնելու ու խորացնելու համար:
«Կ՛ուզենք շնորհակալութիւն յայտնել Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսի Հայկական հարցերով
յանձնախումբի ղեկավարներուն եւ բոլոր անոնց, որոնք միացած են այս նամակին: Մենք կը
միանանք մեր օրէնսդիր ընկերներուն` բարձր մակարդակով երկխօսութիւնը եւ երկկողմանի
առաջնահերթութիւններու ծիրին մէջ համագործակցութիւնը խթանելու նպատակով, յատուկ
ուշադրութիւն կը դարձնենք հայ-ամերիկեան փոխշահաւէտ տնտեսական յարաբերութիւններու
զարգացման հարցին», ըսած է Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի գործադիր տնօրէն Արամ
Համբարեան:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Ազրպէյճան Հետաքրքրուած Է Ուքրանական «Ան-178»
Օդանաւի Ձեռքբերումով
Ազրպէյճան հաստատած է 10 հատ ուքրանական «Ան-178» օդանաւ ձեռք բերելու վերաբերեալ իր
հետաքրքրութիւնը: Այդ մասին ուքրանական «112» կայքին հետ զրոյցի ընթացքին յայտնած է
«Անթոնով» ընկերութեան նախագահ Ալեքսանտր Տոնեց:
«Մեր ճարտարագիտութիւնը պահանջ եւ գնորդներ ունի: Ահա «Սիլք Ուէյ»-ի (Ազրպէյճան)
ներկայացուցիչներու հետ 11 յուլիսին վերջին հանդիպումին արձանագրութիւնը: Անոնք
հաստատած են 10 հատ «Ան-178» օդանաւ ձեռք բերելու վերաբերեալ հետաքրքրուածութիւնը»,
ըսած է ան:
«Անթոնով» ընկերութեան նախագահին համաձայն, հաւանաբար այդ օդանաւերը պիտի ըլլան
ՆԵՔՍԹ շարքէն:
Գինի մասին լրագրողի հարցումին պատասխանելով` Ալեքսանտր Տոնեց ըսած է, թէ այդ
հարցումին պատասխանել պիտի կարենայ այն ժամանակ, երբ յստակացուին
պահեստամասերու արտածման պայմանները:
«Կ՛ուզեմ ձեր ուշադրութիւնը հրաւիրել այն փաստին վրայ, որ արեւմտեան արտադրութեան
պահեստամասերու շուրջ 60 առ հարիւրը աւելի աժան են, քան ռուսականները», ըսած է ան:

Թրամփ Կը Յանձնարարէ Պատժամիջոցներ Հաստատել
Թուրքիոյ Արդարադատութեան Եւ Ներքին Գործոց
Նախարարներուն Դէմ
«Ուաշինկթընի Սպառնական Ոճը Ոչ Ոքի Օգուտ Պիտի Բերէ»

Կ՛ըսէ Էրտողան
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան Չորեքշաբթի օր յայտնեց, որ Թուրքիան
«կարեւորութիւն պիտի չտայ (Միացեալ Նահանգներու) սպառնական ոճին»:
«Մեզի սպառնական խօսքերով դիմելը ոչ ոքի օգուտ պիտի բերէ: ՕԹԱՆ-ի մէջ Միացեալ
Նահանգներու նկատմամբ լաւագոյն միասնականութիւնը ցուցաբերեցինք: Անոնց հետ էինք
Քորէայի (պատերազմին) մէջ: Թուրքիոյ համար անյարմար է, որ սպառնական այսպիսի ոճ
օգտագործուի, երբ ՕԹԱՆ-ի մէջ միասնականութեան բարձրագոյն մակարդակը կը ցուցաբերէ:
Եւ կը ներէք ինծի, սակայն այդպիսի սպառնական ոճին կարեւորութիւն պիտի չտանք»:
Միւս կողմէ, թրքական «Կազեթէտուվար» կայքը հաղորդեց, թէ Էրտողանի բանբեր Իպրահիմ
Քալըն յայտարարած է. «Թուրքիան որեւէ սպառնալիքի դիմաց տեղի պիտի չտայ, այդպիսի
արտայայտութիւններու ընդունումը անկարելի է»:
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«Բոլորը պէտք է յարգեն պատուելի Պրանսընի առնչուած դատական գործի ընթացքը, թրքական
արդարադատութեան վրայ ճնշում գործադրելու մասին խօսք չի կրնար ըլլալ», ըսած է
Էրտողանի բանբերը:
Յիշեցնենք, որ Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ 26 յուլիսին սպառնացած էր
տնտեսական պատժամիջոցներ հաստատել Թուրքիոյ դէմ` կալանաւորուած ամերիկացի
հոգեւորական Էնտրիւ Պրանսընը անմիջապէս ազատ չարձակելու պարագային:
Չորեքշաբթի օր աւելի ուշ Սպիտակ տունը հաղորդեց, որ Միացեալ Նահանգներու նախագահ
Տանըլտ Թրամփ իր երկրին ելեւմուտքի նախարարութեան յանձնարարած է պատժամիջոցներ
հաստատել Թուրքիոյ արդարադատութեան եւ ներքին գործոց նախարարներուն դէմ` նշելով, որ
պատժամիջոցները կը հաստատուին Թուրքիոյ մէջ արգելափակուած ամերիկացի պատուելիին
հարցով Ուաշինկթընի եւ Անգարայի միջեւ լարուածութեան լոյսին տակ:

Առայժմ Իտլիպի Դէմ Լայնածաւալ Յարձակումի Ծրագիր
Չկայ
«Իրան Ռուսական Հովանաւորութեամբ
85 Քմ Նահանջեց Հարաւային Սուրիոյ Մէջ` Չնեղացնելու Համար
Իսրայէլի Ղեկավարները»

Ըսաւ Լաւրենթիեւ
Ռուսիոյ նախագահի Սուրիոյ հարցով յատուկ պատուիրակ Ալեքսանտր Լաւրենթիեւ
յայտարարեց. «Իրանեան ուժերը Ռուսիոյ հովանաւորութեամբ 85 քիլոմեթր նահանջեցին
հարաւային Սուրիոյ մէջ իրենց դիրքերէն` չնեղացնելու համար Իսրայէլի ղեկավարները»: Ան
այս յայտարարութիւնը կատարեց Սոչիի մէջ Սուրիոյ շուրջ բանակցութիւններու աւարտին
ռուսական «Ինթըրֆաքս» լրատու գործակալութեան հետ ունեցած հարցազրոյցի մը ընթացքին:
«Այս համաձայնութիւնը տակաւին գործադրութեան ընթացքի մէջ է, եւ իրողապէս իրանեան
ուժերը այդ շրջանէն հեռացուեցան` չնեղացնելու համար իսրայէլեան ղեկավարութիւնը, որ
սկսաւ հետզհետէ աւելի դիմել ուժի կիրարկման` օդային հարուածներ հասցնելով իրանեան
անջատ այն դիրքերուն դէմ, որոնք գոյութիւն ունէին այդ հողերուն վրայ»:
«Մեր օժանդակութեամբ իրանեան ուժերը այդ շրջանէն հեռացուեցան 85 քիլոմեթրով, եւ այդ
համաձայնութիւնը տակաւին ի զօրու է», նշեց ան:
«Կը նախատեսուի, որ Սուրիոյ եւ Իսրայէլի միջեւ ապազինեալ շրջանին մէջ ատկէ ետք ընթացք
տրուի ՄԱԿ-ի խաղաղապահ ուժերու` ՈՒՏՈՖ-ի ամբողջական աշխատանքին», ըսաւ
Լաւրենթիեւ` նշելով. «Ռուսական կողմը այս ծրագիրը համակարգեց իսրայէլեան կողմին հետ»:
Ռուսիոյ նախագահի յատուկ պատուիրակը յայտնեց, որ ներկայիս Իտլիպի դէմ մեծ յարձակումի
հարց գոյութիւն չունի, «տակաւին կը յուսանք, որ չափաւորական ընդդիմութիւնը եւ մեր թուրք
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գործընկերները, որոնք այդ շրջանը կայունացնելու պատասխանատուութիւնը ստանձնեցին,
պիտի յաջողին ատիկա կատարել»:
«Այս գօտիէն եկող վտանգը տակաւին նկատառելի է», ըսաւ ան:
Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատ անցեալ շաբաթ յայտարարած
վերատիրացումը սուրիական բանակի առաջնահերթութիւններէն է:

էր,

որ

Իտլիպի

Թրամփ. «Ունիմ Այն Զգացումը, Թէ Իրանցի Ղեկավարները
Մօտ Օրէն Պիտի Խօսին Ամերիկայի Հետ»
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ Ֆլորիտայի մէջ իր արտասանած խօսքին
մէջ յայտարարեց, թէ ունի այն զգացումը, թէ իրանցի ղեկավարները «մօտ օրէն պիտի խօսին
Միացեալ Նահանգներու հետ»:
Ան յոյս յայտնեց, որ Իրանի հետ հարցերը լաւ ընթացք մը կ՛ունենան` նշելով. «Անոնք ներկայիս
բազմաթիւ խնդիրներ ունին, եւ ունիմ այն զգացումը, որ մօտ օրէն մեզի հետ պիտի խօսին… կամ
թերեւս ոչ, այդ մէկն ալ բնական պիտի ըլլայ»:
Նշենք, որ Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ քանի մը օր առաջ յայտարարեց,
թէ պատրաստ է «որեւէ տեղ, որեւէ ժամանակ եւ առանց նախապայմաններու» հանդիպում
ունենալու իր իրանցի պաշտօնակից Հասան Ռուհանիի հետ:
Թրամփ Իտալիոյ վարչապետ Ճոզեփփէ Քոնթիի հետ Սպիտակ տան մէջ տրուած միացեալ
մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին աւելցուց. «Ես երկխօսութեան եւ ուրիշներու հետ
հաղորդակցութեան կողմնակիցներէն եմ, ինչպէս ատիկա փաստեցի Հիւսիսային Քորէայի եւ
Ռուսիոյ հետ»:
Բայց եւ այնպէս, Թրամփ բոլոր երկիրներուն կոչ ուղղեց «Իրանի վրայ ճնշում բանեցնելու,
որպէսզի ամբողջութեամբ դադրեցնէ իր վնասակար գործունէութիւնը»:
Իրանի քաղաքական խորհրդատուն մեկնաբանելով Թրամփի յայտարարութիւնը ըսաւ, թէ
երկխօսութեան հաւատացողը պէտք է յարգէ իրանցի ժողովուրդը եւ վերադառնայ հիւլէական
թղթածրարին շուրջ գոյացած համաձայնութեան:
«Ան որ երկխօսութեան կը հաւատայ, պէտք է հեռանայ Թեհրանի նկատմամբ թշնամական
հռետորաբանութենէն», նշեց ան:
Իրանի ներքին գործոց նախարար Ապտելռիտա Ռահմանի Ֆատելի, անդրադառնալով Թրամփի
առաջարկին, ըսաւ. «Միացեալ Նահանգներ վստահելի չեն: Երբ այդ ամբարտաւան երկիրը
միակողմանի կերպով կը հեռանայ հիւլէական թղթածրարին շուրջ համաձայնագիրէն` ինչպէ՞ս
կրնանք անոր վստահիլ»:
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ԱԿՆԱՐԿ

Իրաւական Գործընթացով Արձագանգելու Քայլը
Հայ ազգային քոնկրեսի (ՀԱՔ) անդամ Զոյա Թադեւոսեանի յայտարարութիւնը, թէ`
Արցախի ազատագրուած տարածքները պէտք է վերադարձնել Ազրպէյճանին, եթէ
հիմնախնդիրի լուծումը ատիկա կը պահանջէ, պէտք է ըսել, որ բոլորովին միակ ու նոր
զգայացունց յայտարարութիւնը չէ: Թադեւոսեանէն առաջ եւս այդ տարածքներու
կարգավիճակին մասին տարբեր ձեւակերպումներ հնչած են, նոյնիսկ անոնց հայկական
պատմական պատկանելիութիւնը խնդրոյ առարկայ դարձած է: Թադեւոսեան աւելի
մանրամասնելով

իր

միտքերը

կը

հաստատէ,

որ

նման

հարց

կ՛որոշեն

եռանախագահները, եւ թէ տարածքներու կարգավիճակի ձեւակերպումը իբրեւ
«բռնագրաւուած» տուած է միջազգային ընտանիքը:
Ահա այստեղ արդէն հարցի մասին ճիշդ նման հաստատումներ կատարելով փաստօրէն
Թադեւոսեանի ըսածը կը նոյնանայ Հայաստանի առաջին նախագահին այս մասին
կատարած բազմաթիւ յայտարարութիւններու հիմնական առանցքին հետ: Վերջին
խորհրդարանական ընտրութիւններու նախընտրական արշաւը Լեւոն Տէր Պետրոսեան
հիմնած էր ամբողջ հիմնախնդիրի իր այս պատկերացումներուն վրայ: Զիջիլ
տարածքները` ապահովելու համար խնդիրի կարգաւորումը, հաստատելու համար
խաղաղութիւնն ու Հայաստանի Հանրապետութեան ապաշրջափակումը: Զիջումները
կատարել միջազգային ընտանիքին, միջնորդներու ճամբով:
Այս առումով ալ Թադեւոսեանի հնչեցուցած տեսակէտները ոչ թէ նորութիւն չեն, այլ
բարձրաձայնուած են իր պատկանած կուսակցութեան առաջին դէմքով:
Հիմա անմիջապէս անհրաժեշտ է մէջբերել ՀԱՔ-ի բանբեր Արման Մուսինեանի
յայտարարութիւնը, թէ Թադեւոսեանը արտայայտած է իր անձնական կարծիքը, որ
քոնկրեսի դիրքորոշումը չէ:
Փորձենք մնալ տրամաբանութեան շղթայի սահմաններուն մէջ` հետեւցնելու համար, որ
հիմք ընդունելով Մուսինեանի յայտարարութիւնը, ապա կը նշանակէ, որ առաջին
նախագահը եւս անձնական կարծիք ունեցած է ազատագրուած տարածքներու
յանձնման մասին, ինչ որ պաշտօնական դիրքորոշումը չէ ՀԱՔ-ին: Դժուար պիտի ըլլայ
անշուշտ

պատկերացնել,

որ

նման

ճակատագրորոշ

խնդիրներու

պարագային

կուսակցութեան մը նախագահի անձնական տեսակէտը ինչպէ՛ս կը տարանջատուի իր
կուսակցութեան պաշտօնական դիրքորոշումէն. մանաւանդ եթէ մտաբերենք, որ ամբողջ
նախընտրական արշաւի փիլիսոփայութիւնը, գաղափարախօսութիւնը հիմնուած էր
զիջումնային մօտեցումներով հակամարտութեան կարգաւորման լուծում ապահովելու
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առաջադրանքին վրայ: Փաստօրէն, առաջին նախագահը խաղաղութեան իր անձնական
ծրագիրով կ՛ուզէր մուտք գործել խորհրդարան, կազմել ՀԱՔ-ի խմբակցութիւն: Այն ՀԱՔին,

որ

տարածքներու

կարգավիճակի

իր

նախագահին

կողմէ

յառաջ

քշուող

պատկերացումները չէր բաժներ:
Մուսինեան այն ատեն անհրաժեշտութիւն
չէր զգացած հերքելու իր նախագահին
տեսակէտները:

Բայց

փորձենք

մնալ

տրամաբանութեան սահմաններուն մէջ եւ
կատարել լաւատեսական ենթադրութիւն:
ՀԱՔ-ը

այն

ժամանակ

խաղաղութեան

համաձայն

ծրագիրին

եւ

էր
իր

դիրքորոշումը չէր տարբերեր թէ՛ ՀԱՔ-ի
նախագահին եւ թէ՛ բնականաբար ՀԱՔ-ի անդամին մօտեցումներէն, սակայն այժմ
փոխուած է իր դիրքորոշումը եւ չի բաժներ ազատագրուած տարածքները յանձնելու
գաղափարը…
Մտածումի տեղի կու տան ներկայ ժամանակահատուածին նման տեսակէտներ
հրապարակ նետելու մղումները:
ՀԱՔ-ի նախագահի կամ շարքային անդամներու մօտ հիմնական փոփոխութիւն չկայ
այս

հարցով:

Փոխուած

են

արձագանգումներու

եղանակները:

ՀՅԴ

Արցախի

Կեդրոնական կոմիտէն իրաւական գործընթաց կը սկսի Արցախի Հանրապետութեան
սահմանադրութեան մէջ ամրագրուած դրոյթները խախտող նման յայտարարութեամբ
հանդէս եկած Զոյա Թադեւոսեանին դէմ:
Իրաւական առումով ճշդելի մէկ կէտով: Թադեւոսեանը Հայաստանի քաղաքացի է, իսկ
Հայաստանի

Հանրապետութեան

Սահմանադրութիւնը

բնականաբար

Արցախի

տարածքային ամբողջականութեան կամ փաստացի սահմաններուն մասին որեւէ
յօդուած չունի, ինչ որ հաւանաբար հաշուի առած է Դաշնակցութեան Արցախի
ղեկավարութիւնը:
Հասարակութեան համար կարեւորը այս պարագային իրաւական գործընթացի
ձեռնարկելով արձագանգելն է` քաղաքական ախտահարուած յայտարարութիւններու
տարածման կանխարգիլման նպաստելու համար:

«Ա.»
Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ, ÂÇõ 448, àõñµ³Ã, 03 ú¶àêîàê, 2018

10

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

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Հանրութեան Պառակտում` «Մեծ Սիրոյ»
Փաթեթաւորմամբ
Որ համերաշխ հանրութիւնը մեծ ուժ է,
կարծէք, ոչ մէկը դեռ կասկածի տակ չի
առել:

Բայց

«մեծ

սիրոյ»

փաթեթաւորմամբ
պառակտումը

հանրային

սկսուել

է,

ցաւօք:

Դիմատետրը դարձել է ատելութեան
մի

եռացող

կաթսայ,

որտեղ

հայհոյանքների,

իրար

ոչնչացնելու,

մեղադրանքներ

ու

լուտանքներ

թափելու եւ պաշտպանական ճառերի
պակաս չի զգացւում: Իշխանութեան եւ ընտրութիւնների հոտը շատերն արդէն իրենց
քթներին են քնում ու յօրինում իրենց ճառերն ու բեմական բեմագրութիւններ`
կատաղած փնչացնելով այս ու այն կողմ: Կարծում եմ ` «կարգին» ընտրութիւններն էլ
այնքան հեռու չեն:
Սա

էլ

է

բնական`

ներկայ

պայմաններում:

Բայց

անբնական

է

թոյնն

ու

անհանդուրժողականութիւնը` այլակարծութեան նկատմամբ, որին հետեւում է շատ
տրամաբանական մի հարց` այս ատելութիւնը իրօ՞ք «մեծ սիրոյ» արգասիք է:
«Հանդուրժողականութիւնը» հասել է այնտեղ, որ Լեւոն Տէր Պետրոսեանի միակ ճիշդ
քայլն է որակւում Դաշնակցութեան կասեցումը, եւ սա մի ինչ-որ պատահական մարդու
զառանցանք չէ: Ծիծաղելի է, որ ոմանք կարդալ գիտեն, բայց հասկանալ` ոչ: Եթէ
մտահոգութիւն է հնչում երկրի երկրորդ նախագահին եւ նախկին բարձրաստիճան
զինուորականներին

ներկայացուած`

սահմանադրական

կարգը

տապալելու

մեղադրանքի տարօրինակութեան եւ անկանխատեսելի հետեւանքների մասին, ոմանք
դա ընկալում են, որ Դաշնակցութիւնը իրեն դատապաշտպանի տեղ է դրել:
Հանգստացէ՛ք, սիրելինե՛րս, Դաշնակցութիւնը գործընթացները չի անձնաւորում, երբ
հարցը վերաբերւում է պետական եւ ազգային շահին: Մենք մեր սկզբունքային
դիրքորոշումը 2008-ի մարտի 1-ի վերաբերեալ այն ժամանակ ենք դեռ ասել, հիմա էլ ենք
կրկնում. մենք պատնէշների վրայ սպիտակ աղաւնիներ էինք թռցնում, երբ պատնէշների
երկու կողմերում իրենց սրերն էին սրում եւ վրէժխնդրութիւնն ու իշխանական կիրքը
մթագնել էր բախման պատրաստուողների ուղեղն ու սիրտը: Լեւոնի վրէժխնդրութեան
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մոլի

վկաներին`

ՀԱՔ-ի

լեգէոնականներին,

կրկին

յիշեցնում

ենք,

որ

մենք

ազատագրուած հայրենիք չունենք թշնամուն տալու: Դաշնակցութիւնը երեւոյթները
կոչում է իրենց անունով:
Մի՛ գնացէք պառակտման ճանապարհով` պետութիւնը համախմբիչ դեր ու ֆունկցիայ
ունի: Մի՛ գնացէք երկրի հեղինակութիւնը վարկաբեկելու ճանապարհով` միջազգային
հարթակներում

հեղինակութեան

կորուստն

ուղղակի

հարուած

է

մեր

անվտանգութեանը: Մի՛ գնացէք երեւոյթներն ընտրողաբար քննելու ճանապարհով, եթէ
այդպէս պիտի արուի, ապա անկախ արդարադատութեան նկատմամբ հաւատը
խորտակւում է:
Մի՛

վարկաբեկէք

բանակը,

այն

յաղթանակած բանակ է: Մի՛ վարկաբեկէք
իրօք

վաստակաշատ

հրամանատարներին,

բոլորը

գողացող

վարկաբեկէք

չեն:

Մի՛

պահածոյ
մեր

յաղթանակները, դրանք արեամբ են ձեռք
բերուել:
Մի՛ վարկաբեկէք մեր հերոսներին, նրանք մանկամիտ չեն եղել, այլ իմացեալ մահով են
անմահացել: Մի՛ վարկաբեկէք մեր եկեղեցուն, այն համազգային եւ հոգեւոր
անվտանգութեան մեր կայուն եւ բազմադարեայ Սուրբ Տունն է: Մանկամիտներին մի՛
տուէք «դուխ» եւ քարոզչական զէնք, նրանք դեռ բահ բռնած չկան: Մի տարէք մեզ
փորձութիւնների

նոր

աշխարհաքաղաքացիների

ճանապարհներով,
եւ

մենք

այլասերուածների

որոշ
մատաղ

«ժողովրդավարների»,
անելու

հայրենիք,

պետականութիւն եւ ազգային արժէքներ չունենք:
Մի՛ մսխէք ժողովրդի յոյսը, այն վերականգնելը չափազանց դժուար է:
Մի՛ վարկաբեկէք, վերջապէս, Դաշնակցութեանը, այն դեռեւս միակ համազգային եւ
համաշխարհային հայ ազգային-քաղաքական կուսակցութիւնն է, որը միշտ եւ այսօր
պատրաստ է կեանքի գնով պաշտպանել Հայաստանի եւ հայութեան բովանդակ
շահերը»:
ԱՐՏԱԿ ՍԱՐԳՍԵԱՆ
ՀՅԴ Հանրային Կապերի
Պատասխանատու
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱԾ Է ԱՆԻ ՖԻՇԵՆԿՃԵԱՆԻ «ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՅ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ՝ 1946-1970 ԹԹ.»
ՄԵՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ
Երեւանի մէջ լոյս տեսած է պատմական գիտութիւններու թեկնածու, սուրիահայ, ներկայիս՝
հայաստանաբնակ, Անի Ֆիշենկճեանի «Սուրիոյ Հայ Համայնքի Պատմութիւնը՝ 1946-1970 ԹԹ.»
մենագրութիւնը:
344 էջանի այս գիրքը կ՛ընդգրկէ նկարներ,
ներածութիւն եւ չորս գլուխներ ու ենթագլուխներ։

քարտէզներ

եւ

փաստաթուղթեր,

Հեղինակը համառօտ ձեւով կը ներկայացնէ համայնքի կազմաւորման տարիները՝ մինչեւ
Սուրիոյ անկախութիւն, ինչպէս նաեւ սուրիահայերուն նպաստը Սուրիոյ բանակին, յետանկախութեան
տարիներուն
հայութեան
մասնակցութիւնը
երկրի
տնտեսականհասարակական կեանքին, Հայրենիք-Սփիւռք եւ Սուրիա- Խորհրդային Միութիւն
յարաբերութիւնները, սուրիահայ բժիշկներ, ճարտարապետներ եւ երեսփոխաններ: Ապա ան
կ՛անդրադառնայ հայրենադարձութեան տարիներուն՝ 1946-1948 թթ., վաթսունական
թուականներու զարգացումներուն՝ մինչեւ 1970, ինչպէս նաեւ համայնքի կրթամշակութային
կեանքին, մամուլին, գրականութեան, երաժշտութեան, թատրոնին, մշակութային եւ
հայրենակցական
միութիւններու
գործունէութեան
ու
առաքելութեան:
Հատորը ունի մատենագիտական յատուկ բաժին, արաբերէն եւ անգլերէն ամփոփում, իսկ
վերջաւորութեան կը ներկայացուի հեղինակին կենսագրութիւնը:
Տպագրութեան յանձնուած է ՀՀ ԳԱԱ Պատմութեան ինստիտուտի գիտական խորհուրդին
որոշումով, իսկ տպագրութեան ծախսին իրենց նիւթական օժանդակութիւնը բերած են
գամիշլիահայ, ներկայիս Հայաստանաբնակ` Տիգրան Պարսումեանը եւ մայրը` Հերմինէ
Պարսումեանը, ինչպէս նաեւ Ֆիշենկճեան ընտանիքը։
Հեղինակը մենագրութիւնը նուիրած է իր հօր՝ Աւետիս Ֆիշենկճեանի յիշատակին:
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Լիզպոնի Հինգ Հերոսներու Նահատակութեան 35Ամեակին Առիթով Հոգեհանգիստ
Լիզպոնի հինգ հերոսներու նահատակութեան 35-րդ տարելիցին առիթով, համաձայն
տարիներու աւանդութեան եւ տնօրինութեամբ Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք.
Մարտիրոսեանի, կիրակի, 29 յուլիսին, յաւարտ Ս. պատարագի թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մէջ
հոգեհանգստեան պաշտօն կատարուեցաւ Լիզպոնի հինգ նահատակներու հոգիներուն համար:
Նախքան հոգեհանգստեան արարողութիւնը` կարդացուեցաւ առաջնորդ սրբազանին
յիշատակի խօսքը, որուն մէջ ան կը շեշտէր, որ Թուրքիոյ դիւանագիտական
ներկայացուցչութեան դէմ յանդուգն գործողութեամբ եւ իրենց կեանքը զոհաբերելով` անոնք
աշխարհին յիշեցուցին, որ Ցեղասպանութեան զոհ գացած եւ հայրենի հող կորսնցուցած հայ
ժողովուրդը չէ մոռցած ու պիտի չմոռնայ իր իրաւունքները, Թուրքիոյ պետութեան դէմ
պայքարը պիտի շարունակուի` մինչեւ արդար ու ամբողջական հատուցում: Սրբազանը
նկատել տուած էր, որ անոնց նահատակութենէն հազիւ 5 տարի ետք բազմահազար
երիտասարդներ, ու անոնց հետ` ամբողջ հայութիւնը, ոտքի կանգնեցան` կերտելու մեր
նորագոյն
պատմութեան
փառապանծ
հերոսամարտերը,
ապահովեցին
Արցախի
ազատագրումը. վերականգնեցաւ Հայաստանի անկախ պետականութիւնը եւ ահաւասիկ
վերջին ամիսներուն նոր թափով կը քալէ դէպի հայրենակերտում ու ժողովուրդի բարօրութեան
ապահովում: Սրբազանը իր խօսքին մէջ նշած էր, որ մեր նահատակներուն արեամբ ոռոգուած
պայքարի էջերը կրնան վաղն ալ նոր զոհաբերութիւններ արձանագրել, սակայն իւրաքանչիւր
իմացեալ զոհաբերութիւն` նոր քայլ մը պիտի աւելցնէ մեր իրաւունքներու պաշտպանութեան
ուղիին վրայ, նոր մղում պիտի տայ մեր պայքարին, որ պիտի շարժի մի՛շտ յառաջ` մինչեւ մեր
արդար իրաւունքներուն, բոլո՛ր իրաւունքներուն իրականացումը: Նոր սերունդներ, նոր
երիտասարդներ պիտի գան յանձն առնելու Լիզպոնի ու մերօրեայ հերոսներուն բարձրացուցած
ջահը, ու մենք ազգովին, Հայաստանի մէջ թէ սփիւռքի, պիտի վկայենք, որ մեր հերոսներուն
նահատակութիւնը ի զուր չէ անցած, այլ իբրեւ լուսաւոր փարոսներ` կը կանգնին մեր ազգային
առաքելութեան ուղիին վրայ ու մեզ անշեղօրէն կ՛առաջնորդեն դէպի մեր ազգային տենչերուն
իրականացումը, դէպի հողահաւաք, դէպի ազգահաւաք, դէպի արդար հատուցում ու
ամբողջական յաղթանակ:

Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեանը Ընդունեց Ատրպատականի
Թեմի Առաջնորդ Գրիգոր Եպս. Չիֆթճեանը
25 յուլիսին Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանը Ազգային
առաջնորդարանին մէջ ընդունեց այցելութիւնը Ատրպատականի թեմի առաջնորդ Գրիգոր եպս.
Չիֆթճեանին, որ կարճատեւ այցելութեամբ մը Լոս Անճելըս կը գտնուի իր նոր լոյս ընծայած`
«Ուղեւորութիւն Ատրպատականի հայոց թեմում. հայկական յուշարձանների հետքերով»
պատմաուսումնասիրական հատորի ողջունահանդէսին առիթով: Հանդիպումի ընթացքին երկու
առաջնորդները տեղեկութիւններ փոխանակեցին թեմական աշխատանքներուն մասին,
յատկապէս` վերջերս տեղի ունեցած Ս. Թադէի վանքի աւանդական ուխտագնացութեան մասին,
որուն մասնակցած էին շուրջ վեց հազար ուխտաւորներ` ապահով պայմաններու մէջ
հաղորդակից դառնալով մեր պատմութեան ու քրիստոնէական մշակոյթի աւանդներուն:
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ՀՄԸՄ-ի Նորընտիր Շրջանային Վարչութեան
Այցելութիւնը Առաջնորդ Սբազանին
11 յուլիսին ՀՄԸՄ-ի Յունաստանի նորըտիր Շրջանային վարչութիւնը Ազգային
առաջնորդարանին մէջ պաշտօնական այցելութիւն մը տուաւ Յունաստանի հայոց թեմի
առաջնորդ Գեղամ արք. Խաչերեանին: Այցելութեան ներկայ էր նաեւ Ազգային վարչութեան
ատենապետ Պօղոս Չոլաքեանը: Նորընտիր Շրջանային վարչութեան ատենապետ Յակոբ
Եթիմեանը շնորհակալութիւն յայտնելէ ետք ընդունելութեան համար, ներկայացուց
վարչութեան նոր անդամները եւ ապա ընդհանուր գիծերու մէջ անդրադարձաւ ՀՄԸՄ-ի
Յունաստանի գործունէութեան եւ Շրջանային վարչութեան յառաջիկայի ծրագիրներու մասին, ի
մասնաւորի` Հայաստանի Հանրապետութեան եւ ՀՄԸՄ-ի 100-ամեակի յոբելենական զոյգ
առիթներու կապակցութեամբ:
Ազգային վարչութեան ատենապետ Պօղոս Չոլաքեանը` ըլլալով ՀՄԸՄ-ական, նաեւ
Յունաստանի նախկին երկարամեայ սկաուտապետ, պատմական ակնարկով մը նշեց ՀՄԸՄ-ի
Յունաստանի յիշատակարժան իրագործումները:
Սրբազան հայրը իր ուրախութիւնը եւ շնորհակալութիւնը յայտնեց նորընտիր Շրջանային
վարչութեան` այս պաշտօնական այցելութեան համար, թէ այնքան ատեն որ առաջնորդի
հանգամանքը կը թելադրէ թեմէն ներս գործող միութիւններու շրջանային վարչութեանց նման
պաշտօնական այցելութիւններ, այնքան ալ փոխադարձ պատասխանատուութիւնը կը շեշտէ
առաջնորդին հովանաւորելու, մօտէն հետեւելու, քաջալերերու եւ աջակցելու միութիւններու
գործունէութեանց` գաղութէն ներս հայկական կեանքի կենսունակութեան ի խնդիր: Ան
յաջողութիւն մաղթեց նորընտիր Շրջանային վարչութեան` անգամ մը եւս վստահեցնելով, որ
Ազգային առաջնորդարանը քաջալեր եւ աջակից է, որ ՀՄԸՄ-ը շարունակէ իր պատմակերտ
100-ամեակով հարուստ ազգանուէր առաքելութիւնը:

«Կռունկ» Պարախումբի Ելոյթ
4 յուլիսին Նոր Ջուղայի ՀՄՄ «Արարատ» միութեան
Մշակութային միաւորի «Կռունկ» պարախումբը,
գեղարուեստական ղեկավարութեամբ պարուսոյց
Նունէ Մկրտիչեանի, նոյն միութեան սրահին մէջ
ելոյթ ունեցաւ տարեկան համերգով:
Օրուան հանդիսավարներ Սօսէ Ասատուրեանը եւ
Լիանա
Ղազարեանը
ամփոփ
կէտերու
մէջ
անդրադարձան 25-ամեայ «Կռունկ» համոյթի հիմնադրման պատմականին եւ ներկայացուցին
խումբի պարուսոյց եւ գեղարուեստական ղեկավար Նունէ Մկրտիչեանին կենսագրական
գիծերը:
Երեկոյի ընթացքին ներկայացուեցան հայ եւ օտար ազգերու եւ ժամանակակից շուրջ 20խմբական պարեր, նաեւ` ասմունքներ:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Գարեջուրի Համաշխարհային Օրը
2008-ին չորս քալիֆորնիացիներ գաղափարը յղացան Գարեջուրի համաշխարհային օր
ստեղծելու: Այդ օրէն աշխարհը կը նշէ Գարեջուրի միջազգային օրը` Օգոստոս ամսուան
առաջին ուրբաթը:
Գարեջուրը կը համարուի աշխարհի ամէնէն հին եւ ամէնէն աւելի ժողովրդականութիւն
վայելող խմիչքներէն մէկը: Երկրագունդի երեսին ամէնէն շատ գարեջուր սպառող երկիրներու
եռեակը կը գլխաւորէ Գերմանիան, որուն կը յաջորդեն Չեխիան եւ Իրլանտան:
Սննդական մեծ արժէք ներկայացնող գարեջուրը, շնորհիւ իր բաղադրիչներուն, անհամար
բարիքներով օժտուած է: Թէեւ անիկա նուազ ջերմուժ կը պարունակէ, քան` գինին եւ
շամփանիան, այսուհանդերձ, ինչպէս որեւէ ալքոլ պարունակող խմիչք, յանձնարարուած չէ
անոր չափազանցութիւնը: Այսպէս, կին մը միջին հաշուով օրական մէկ գարեջուրի (340 մլ.)
իրաւունք ունի, իսկ տղամարդ մը` երկու: Ալքոլի չարաշահումը կը վնասէ առողջութեան եւ
մասնաւորաբար լեարդին ու սիրտին:
Եկէք` ծանօթանանք գարեջուրի անհամար բարիքներէն մէկ քանիին:
– Գարեջուրը երիկամներուն թիւ մէկ բարեկամն է. չափաւոր գործածելու պարագային, ան
բարձր տոկոսով կը նուազեցնէ երիկամներուն մէջ քար կազմելու հաւանականութիւնը:
– Օրական բաժակ մը գարեջուր խմելով` նաեւ կը
նուազի ապագային օսթէոբորոզ ունենալու
հաւանականութիւնը:
– Գարեջուրը կ՛օգնէ քունին: Եթէ մնացեալ ոգելից
ըմպելիները կը թմրեցնեն ու քուն կու տան, խօսքը չի
վերաբերիր որակեալ, հանգիստ քունի: Մինչդեռ
գարեջուրի պարագային բոլորովին տարբեր է,
երեկոյեան խմուած բաժակ մը գարեջուրը հանգիստ
քուն կրնայ պարգեւել:
– Գարեջուրը կը բարելաւէ յիշողութիւնն ու
կեդրոնացումը եւ կրնայ նոյնիսկ պաշտպանուիլ
Ալցայմըրէն:
– Չափաւոր եւ հետեւողական գարեջուրի սպառումով կարելի է 40-60 տոկոսով պաշտպանել
սրտի կաթուածէն:
– Երկրորդ տիպի շաքարախտը, հարբուխը, ստամոքսային խանգարումները եւս նուազագոյնի
կ՛իջեցնեն գարեջուրի չափաւոր եւ հետեւողական սպառումով:
– Գարեջուրը կը դարմանէ դէմքին բշտիկները:
– Գարեջուրը փայլք եւ առողջութիւն կը պարգեւէ մազերուն:
– Գարեջուրը կը փայլեցնէ տան բոյսերուն տերեւները:
– Գարեջուրը նաեւ կ՛օգտագործուի կաշին, ժանգը, տարբեր տեսակի մետաղներ մաքրելու
համար:
– Վերջապէս գարեջուրը կ՛օգտագործուի միսը փափկացնելու եւ թացաններ պատրաստելու
մէջ:
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