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Շնորհակալական Նամակներ՝ Առաջնորդ Սրբազան Հօր
Թեմիս Բարեջան Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպույեան Ռամատանի սկիզբը
շնորհաւորական նամակներ յղած էր Երկրի Իշխան Շէյխ Սապահ Ալ-Ահմատ Ալ-Ճապէր ԱլՍապահին, Գահաժառանգ Շէյխ Նաուաֆ Ալ-Ահմատ Ալ-Ճապէր Ալ-Սապահին եւ Վարչապետ
Շէյխ Ճապէր Ալ-Մուպարաք Ալ-Համատ Ալ-Սապահին, մաղթելով քաջառողջութիւն,
յաջողութիւն եւ երկրին յարատեւ բարգաւաճում:
Որպէս պատասխան՝ Սրբազան Հայրը սոյն շնորհակալական նամակները ստացաւ Իշխանական
Դիւանատան Նախարարէն, Երկրի Գահաժառանգէն եւ Վարչապետէն:
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Ք.Ա.ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՊԱՔԱԼՕՐԻԱՅԻ ՊԱՏՈՒԱԲԵՐ
ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ
Ուրախութեամբ կը ծանուցենք, որ 2017-2018 տարեշրջանի «Արամ Մանուկեան»
սերունդի շրջանաւարտներու պետական քննութեանց արդիւնքներու լոյսին տակ,
Քուէյթի Ազգային Վարժարանի բոլոր աշակերտները յաջողած են։

24 աշակերտներէն 10 աշակերտ-աշակերտուհի ապահոված են 90% գնահատականէն
վեր, վերաքննութիւն ունեցողներ չկան։
Առաջին երեք բարձրագոյն նիշերը ապահոված են.-

Նայիրի Միքայէլեան 97.09 %
Քրիստ Աբիկեան 95.86 %
Սէրլի Յարութիւնեան 94.31 %
Ի սրտէ կը շնորհաւորենք բոլոր շրջանաւարտները, մաղթելով նորանոր
յաջողութիւններ եւ լուսաշող ապագայ։

www.aztarar.com
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Արցախի Մէջ Բարձրաստիճան Պաշտօնեաներու
Հրաժարականներ Եւ Նշանակումներ
7
Յունիսին
Արցախի
մէջ
իրենց
հրաժարականները ներկայացուցին Արցախի
պետական նախարար Արա Յարութիւնեան,
Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան
պետ
Արշաւիր
Ղարամեան
եւ
ոստիկանապետ զօրավար-գնդապետ Կամօ
Աղաջանեան:
Անոնց փոխարէն, Արցախի նախագահ Բակօ
Սահակեանի
կողմէ
հրապարակուած
հրամանագիրներով Արցախի պետական
նախարար
նշանակուած
է
Գրիգորի
Մարտիրոսեան, որ մինչ այդ Արցախի
ելեւմուտքի նախարար էր, գնդապետ Իգոր Գրիգորեան նշանակուած է Արցախի
Հանրապետութեան ոստիկանութեան պետ, գնդապետ Սամուէլ Շահրամանեան` Ազգային
անվտանգութեան ծառայութեան տնօրէն, իսկ Արթուր Յարութիւնեան` Արցախի ելեւմուտքի
նախարար:
Իր հրաժարականը ներկայացնելէ քանի մը ժամ ետք տուած մամլոյ ասուլիսին ընթացքին
պետական նախարար Արա Յարութիւնեան յայտարարած է, որ իր հրաժարականը կապուած չէ
ցուցարարներուն պահանջին` աւելցնելով, որ, բայց եւ այնպէս երիտասարդ դէմքերու կարիք
կայ:
Ըստ անոր, հանրութեան մէջ ձեւաւորուած պահանջ եւ տրամադրութիւն կայ` երկրին մէջ
բարեփոխումներու նոր փուլ իրականացնելու: «Վերջին քանի մը ամիսներուն, մանաւանդ
Հայաստանի մէջ կատարուած իշխանափոխութենէն ետք, Արցախի ժողովուրդին մէջ եւս
ձեւաւորուեցաւ փոփոխութիւններ կատարելու պահանջ», ըսած է Յարութիւնեան` միեւնոյն
ժամանակ յայտարարելով, որ պիտի չհրաժարի քաղաքականութենէն, այլ պիտի շարունակէ
ղեկավարել իր կուսակցութիւնը: «Կ՛ուզեմ աւելի ազատ քաղաքական գործիչ ըլլալ, որպէսզի
կարելիութիւն ունենամ հանրութեան կողմէ պահանջուած բարեփոխումներուն աւելի մեծ
մասնակցութիւն բերել», պարզաբանած է ան:
Պատասխանելով այն հարցումին, թէ կրնա՞յ ըլլալ, որ իր հրաժարականը կապ ունի 2020-ին
Արցախի մէջ կայանալիք նախագահական ընտրութիւններուն մասնակցութեան` Ա.
Յարութիւնեան ըսած է. «Արցախի մէջ ամէն բան կարելի է 50 տոկոսով, որովհետեւ այստեղ
ամէն պահու սահմանագիծին վրայ կրնան արձանագրուիլ լուրջ փոփոխութիւններ, որոնք կը
փոխեն մեր ամբողջ օրակարգը»:
«Վերջին ամսուան ընթացքին նախագահին հետ կը քննարկէինք, թէ կարիք կայ ինչպիսի՛
բարեփոխումներու, որոնք հանրութեան վստահութիւն կը ներշնչեն: Այդ քննարկումներուն
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առանցքը հանդիսացաւ մարդուժի լուրջ փոփոխութիւններու հարցը», ըսած է հրաժարեալ
պետական նախարարը:
Լրագրող մը հարցուցած է նախագահ Բակօ Սահակեանի հաւանական հրաժարականին
մասին, իսկ Ա. Յարութիւնեան պատասխանած է. «Բակօ Սահակեան Արցախի
սահմանադրութեան ու անվտանգութեան երաշխաւորն է, եւ նախագահի յաճախակի
փոփոխութիւնը անիմաստ է, մանաւանդ որ անոր լիազօրութիւններուն ժամկէտը չէ
աւարտած»:
Արա Յարութիւնեան նշած է, որ իր պաշտօնավարութեան ընթացքին Արցախի մէջ կատարուած
են բազմաթիւ բարեփոխումներ, ժողովրդագրական աճ արձանագրուած է, նուազած են
արտագաղթողները, ծնելիութիւնը աւելցած է: Անոր համաձայն, վերջին ամիսներուն Արցախի
մէջ իրականացուած են վերաբնակեցման լուրջ ծրագիրներ, որոնք պէտք է շարունակուին:
Արցախի Հանրապետութեան ոստիկանապետ Կամօ Աղաջանեան եւս իր հրաժարականէն ետք
ուղերձ յղած է արցախցիներուն` դիտել տալով, որ վերջին օրերուն տեղի ունեցած բողոքի ալիքը
առիթ տուած է մտածելու, իսկ իր մտահոգութեան տուն տուող պատճառը իր հրաժարականին
պահանջը չէր միայն, այլեւ երկրի ներքին ապահովութիւնը չխաթարելն ու երկիրը
ներքաղաքական լարուածութենէ զերծ պահելը:
«1991-էն ես հող հայրենիի կանչով եւ ձեզմէ շատ շատերու օրինակով կամաւորագրուած եմ
արցախեան ազատամարտին: Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական ուժերու
Ուխտաձորի ջոկատի հրամանատարէն հասնելով Հայաստանի պաշտպանութեան բանակի
բանակային
զօրախումբի
հրամանատարի
պատասխանատու,
պաշտօնիս
ամբողջ
ծառայութեան ընթացքին սեփական կենսագրութեամբ ու օրինակով փորձած եմ ներկայացնել
հայրենիքին հանդէպ գերագոյն նուիրումի դրսեւորումը: 25 մարտ 2013-էն մինչեւ օրս կը վարեմ
ոստիկանութեան պետի պաշտօնը, իմ հիմնական նպատակս ու առաքելութիւնս կը նկատեմ
ծառայել ժողովուրդիս, ստեղծել ու ամրապնդել լիարժէք վստահութեան մթնոլորտ
ոստիկանութեան եւ հասարակութեան միջեւ:
«Թէ` որքան յաջողած եմ այդ առումով, կը ձգեմ ձեր դատին: Որքան ալ բարձրագոչ հնչէ, ինծի
համար միշտ ամէնէն առաջնայինը եղած է ու կը շարունակէ մնալ արտաքին, ինչպէս նաեւ
ներքին անվտանգութիւնը, ժողովուրդին խաղաղ կենսագործունէութեան համար բոլոր
պայմաններու ապահովումը, որուն համար ոչինչ պարտաւոր ենք խնայել ու ոչ մէկ խոչընդոտի
առջեւ կանգնիլ:
«Սիրելի՛ բարեկամներ, հաշուի առնելով իմ հրաժարականի ներկայացման վերաբերեալ
հասարակութեան մէջ յառաջացած պահանջը, ոստիկանութեան պետի պաշտօնէն զերծ
կացուցուելու զեկուցագիր ներկայացուցած եմ Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ
Սահակեանին: Կ՛ուզեմ հաստատել, որ այսուհետեւ եւս պիտի շարունակեմ հաւատարիմ մնալ
Արցախի Հանրապետութեան պետականութեան ամրապնդման գործին եւ հայրենիքին
սպառնացող իւրաքանչիւր վտանգի պարագային պատրաստ եմ սեփական օրինակով
ապացուցել ատիկա: Եղած եմ ու կը մնամ հայրենիքիս զինուորը», եզրափակած է
ոստիկանապետը:
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Իշխանեան. «Մեր Անվտանգութեան Ու
Պաշտպանութեան Համակարգը Յուսալի Է Եւ
Երաշխաւորուած»
Արցախի մէջ տեղի ունեցած պաշտօնանկութիւններու, Արցախի ներքին կայունութեան եւ այլ
հարցերու շուրջ «Երկիր»-ը զրուցած է ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ,
Արցախի Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան պատգամաւոր Դաւիթ Իշխանեանի հետ:
Իշխանեան ընդգծեց, որ պաշտօնանկութիւններէն
ետք ՀՅԴ-ն Արցախի մէջ իբրեւ քաղաքական ուժ
նախ
ներկուսակցական
քննարկումներ
կազմակերպած է, ապա հանդիպումներ ունեցած
է նախագահ Բակօ Սահակեանի եւ պետական
նախարար
Արա
Յարութիւնեանին
հետ`
պատկերացնելու
եւ
հասկնալու,
թէ
այս
զարգացող գործընթացները ո՛ւր կրնան տանիլ եւ
ի՛նչ դրդապատճառներ կան աւելի խորքը:
«Մենք բաւարարուած զգացինք նախագահին հետ
ունեցած
մեր
հանդիպումէն:
Մեզի
որոշ
բացատրութիւններ
տրուեցան,
նաեւ
որոշ
քայլերու յաջորդականութեան, քատրային փոփոխութիւններու առումով: Շեշտուեցաւ, որ
Արցախի մէջ յառաջացած էր բարեփոխումներու եւ քատրային փոփոխութիւններու որոշ
անհրաժեշտութիւն», ըսաւ ան, ապա տեղեկացուց, որ յառաջիկայ ժամերուն պիտի ըլլան շարք
մը հրամանագիրներ եւ նոր նշանակումներ:
Անոր համաձայն, իրենք նախագահին տուած տեղեկութիւններն ու բացատրութիւնը լսելէ ետք
իրենց տեսակէտները ներկայացուցած են անոր: «Ընդգծած ենք, որ անհրաժեշտ է այդ
ընդհանուր բարեփոխումներու շրջանակին մէջ կարեւոր տեղ տալ բարեփոխումներու բերումով
յաւելեալ զարգացման գործընթաց ապահովելու անհրաժեշտութեան` քաղաքական,
տնտեսական, անվտանգութեան համակարգի, ընկերային երաշխիքներու, ընկերային
լարուածութեան թուլացման եւ այլ բնագաւառներու մէջ»:
Պատասխանելով այն հարցումին, թէ Արցախի մէջ զարգացող այս իրադարձութիւնները պիտի
ազդե՞ն Արցախի ներքին անվտանգութեան վրայ, Իշխանեան շեշտեց, որ Արցախի
Հանրապետութեան ներքին կեանքին մէջ տեղի ունեցող այս անցուդարձերը ուղղակի
փոխկապակցուած են Արցախի տագնապին: «Մենք չենք կրնար ունենալ անկայուն ու լարուած
ներքին մթնոլորտ եւ ձգտիլ յուսալի անվտանգութեան համակարգի:
Մեր անվտանգութեան ու պաշտպանութեան համակարգը յուսալի է եւ երաշխաւորուած, եթէ
առկայ
է
ներքին
կայունութիւն,
համախոհութեան
մթնոլորտ,
քաղաքական
հանդուրժողականութիւն, ընկերային արդարութիւն, քաղաքացիական հասարակութիւն եւ
նման շարք մը կարեւոր բաղադրիչներ, որոնք կը լրացնեն այդ անվտանգութիւնն ու
պաշտպանութիւնը», ըսաւ ան:
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Իսկ թէ արդեօք քատրային փոփոխութիւնները անցնցում կ՛անցնի՞ն, ըստ Իշխանեանի, որեւէ
փոփոխութիւն որոշակի ցնցումներ կ՛ենթադրէ: «Էական ու լուրջ ցնցումներ պիտի չըլլան: Օրեր
առաջ տեսանք, որ որոշակի դժգոհութիւններու ալիք ծագեցաւ ժողովուրդին մէջ, ճիշդ է`
պատճառները այլ տեղ էին, բայց, այնուհանդերձ, շրջանառուող տեսակէտները, թէ Արցախի
մէջ ռազմական յեղաշրջում կայ, ինչ որ ուժային կառոյցներու կողմէ իշխանութիւնը վերցնելու
փորձեր կան եւ այսպիսի այլ ըսի-ըսաւներ չեն համապատասխաներ իրականութեան: Ժամեր
ետք, երբ ըլլան նշանակումները, աւելի յստակութիւն պիտի մտցուի բարեփոխումներու այս
գործընթացին մէջ», ընդգծեց ան:
Ամփոփելով խօսքը` Իշխանեան նշեց, որ փոփոխութիւնները այս փուլին որոշակի
մտահոգութիւններ յառաջացուցած էին, սակայն նախագահին հետ հանդիպումէն ետք այդ
մտահոգութիւնները փարատած են: «Դեռ կան որոշ մտահոգութիւններ, որոնք յաւելեալ
քայլերու եւ բացատրութիւններու անհրաժեշտութիւն կը պահանջեն: Կ՛ուզեմ շեշտել, որ
Դաշնակցութեան համար կարեւոր է անվտանգութեան եւ պաշտպանութեան ամուր
համակարգը եւ երկրին ներքին կայունութիւնը», եզրափակեց ան:

Արծուիկ Մինասեան Ընդունած Է Հայաստանի Մէջ
Բրիտանիոյ Արտակարգ Եւ Լիազօր Դեսպանը
5 Յունիսին Հայաստանի Հանրապետութեան տնտեսական զարգացման եւ ներդրումներու
նախարար Արծուիկ Մինասեան հանդիպում
ունեցած է Հայաստանի մէջ Բրիտանիոյ
արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուտիթ Մարկարեթ Ֆարնուորթի հետ:
Ողջունելով դեսպանը` նախարարը ներկայացուցած է նախարարութեան կողմէ իրականացուող
բարեփոխումներու ընթացքը, խօսած մրցակցային դաշտի բարելաւման, փտածութեան դէմ
պայքարի եւ տնտեսութեան թափանցիկութեան բարձրացման մասին:
Անդրադառնալով գործարարական կապերու խթանման եւ ներդրումներու ներգրաւման`
Արծուիկ Մինասեան ներկայացուցած է այս ոլորտին մէջ իրականացուող շարք մը
բարեփոխումներ, որոնք կ՛անդրադառնան ներդրողներու պաշտպանուածութեան խնդիրներուն
եւ ներդրումներու ապահովագրութեան համակարգին: Շարք մը ուղղութիւններով նախարարը
կարեւոր նկատած է բրիտանական կառավարութեան օժանդակութիւնն ու աջակցութիւնը:
Դեսպան Ֆարնուորթ շնորհաւորած է նախարարը պաշտօնը ստանձնելուն առիթով եւ
վստահեցուցած նախորդ պաշտօնավարումէն սկսած լաւ գործընկերային յարաբերութիւններու
շարունակութիւնը ներկայիս: Դեսպանը յայտնած է Բրիտանիոյ կառավարութեան
աջակցութիւնը Հայաստանի կառավարութեան կողմէ իրականացուող բարեփոխումներուն,
յատկանշած յստակ ուղղութիւններով քայլերու ձեռնարկումը, որուն վկայութիւնը նաեւ
բրիտանական յայտնի ընկերութիւններու ներկայացուցիչներու այցելութիւնն է Հայաստան եւ
պատկան մարմիններու հետ ներդրողներու նախանշուած յառաջիկայ հանդիպումը:
Կողմերը քննարկած են նաեւ տնտեսական երկարաժամկէտ եւ կարճաժամկէտ ծրագիրները,
ենթակառուցուածքներու վերազինման եւ շարք մը այլ խնդիրներու վերաբերող հարցեր:
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Ազգային Ժողովին Մէջ Քննարկուեցաւ Եւ
Վաւերացուեցաւ Հայաստանի Կառավարութեան
Ծրագիրը
Հայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային
ժողովին մէջ Չորեքշաբթի օր քննարկուած եւ
ընդունուած է կառավարութեան ծրագիրը:
Ներկայացուած ծրագիրը ընդունուած է ձայներու
69 կողմ, 39 դէմ յարաբերակցութեամբ:
Իր
ելոյթին
ընթացքին
Հայաստանի
Հանրապետութեան
վարչապետ
Նիկոլ
Փաշինեան
անդրադարձած
է
զանազան
հարցերու, ծրագիրներու: «Մեր կարեւորագոյն
խնդիրը
արտահերթ
խորհրդարանական
ընտրութիւններու կազմակերպումն է` ազատ,
արդար
ու
թափանցիկ
ընտրութիւններու
կազմակերպումը», ըսած է վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան:
Ան նշած է, որ ժողովուրդին պէտք է վերադարձնել իշխանութիւնը: «Ընտրութիւնները հիմա
կազմակերպելը մեր քաղաքական խմբակին համար ամէնէն յարմար պահն է, որովհետեւ
թաւշեայ յեղափոխութեան ոգեւորութիւնը կը գտնուի իր գագաթնակէտին, եւ կասկած չկայ, որ
մեր քաղաքական խմբակը կրնայ յաղթել բացարձակ մեծամասնութեամբ, եթէ ընտրութիւնները
այսօր կազմակերպուին», ըսած է վարչապետը:
Փաշինեանը միեւնոյն ժամանակ ընդգծած է, որ եթէ առաջնորդուին այս տրամաբանութեամբ,
ապա կը նշանակէ, որ իշխանութիւնը փոխուած է, բովանդակութիւնը` ոչ, եւ նոր իշխանութեան
դիմաց կը մղէ իշխանութիւնը պահելու մոլուցքը:
«Մէկ տարուան ընթացքին պէտք է կազմակերպուին
ընտրութիւնները, որոնց շնորհիւ քաղաքական միւս
ուժերը
քիչ
ժամանակուան
մէջ
կարենան
ընտրական նախապատրաստութիւններ տեսնել:
Ասիկա ժողովուրդին կարելիութիւն կու տայ
կատարելու
կշռադատուած
ընտրութիւն»,
յայտարարած է վարչապետը:
Կառավարութեան ծրագիրի քննարկման ընթացքին
ելոյթ
ունեցած
են
նաեւ
Հայաստանի
Հանրապետական կուսակցութեան (ՀՀԿ) պատգամաւորներ, որոնք հարցեր տուած են
ներկայացուած ծրագիրին շուրջ:
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Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան չէ կիսած Հանրապետական պատգամաւորներու այն
տեսակէտը, թէ կառավարութեան ծրագիրը բարեմաղթանքներու եւ ցանկութիւններու ծրագիր է:
Խորհրդարանին մէջ լրագրողներու հետ զրոյցի մը ընթացքին ան ըսած է. «Նշուած է շատ յստակ
ժամանակահատուած` 1 տարուան ընթացքին արտահերթ ընտրութիւններու կազմակերպում»:
Պատասխանելով այն հարցումին, թէ չի՞ անհանգստանար, որ գործարարները հարկային դաշտ
մտնելէ ետք կրնան հակադարձել վարչապետին, ան արձագանգած է. «Դուք կը մտածէք, ոեւէ
մէկը կրնայ հակադարձ քա՞յլ կատարել: Անոնք կ՛ազատին փտածութեան բոլոր
պարտականութիւններէն, ես անոնց շատ մեծ գումարներ նուիրած եմ»:

«Սասնայ Ծռեր»-ու Գործով Ամբաստանեալ Արեգ
Կիւրեղեան Ազատ Արձակուեցաւ
Չորեքշաբթի օր Երեւան քաղաքի ընդհանուր
իրաւասութեան
դատարանի
դատաւոր
Մեսրոպ Մակեան բաւարարեց «Սասնայ
ծռեր» խումբի անդամ Արեգ Կիւրեղեանի
պաշտպանի
ներկայացուցած
միջնորդութիւնն ու փոխեց Կիւրեղեանի
խափանման միջոցը: Նշենք, որ Արեգ
Կիւրեղեանի համար Ազգային ժողովի «Ելք»
խմբակցութեան պատգամաւորներ Հրաչ
Յակոբեան
եւ
Լենա
Նազարեան
ներկայացուցած
էին
անձնական
երաշխաւորագիր:
Աւելցնենք, որ օրեր առաջ ալ Արեգ Կիւրեղեանի եղբայրը` Հայկ Կիւրեղեանը, կիսաբաց
դրութենէ ուղղիչ հիմնարկէն տեղափոխուած էր բաց ուղղիչ հիմնարկ:

Սամուէլ Ալեքսանեան Լքած Է ՀՀԿ Խմբակցութիւնը
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան
(ՀՀԿ) խմբակցութեան պատգամաւոր Սամուէլ
Ալեքսանեան լքած է խմբակցութիւնը: Այս
տեղեկութիւնը Ազգային ժողովի լրագրողներուն
հետ զրոյցի մը ընթացքին հաստատած է ինք`
Ալեքսանեանը:
Նշենք, որ ան կուսակցական չէ եւ միայն
խմբակցութեան անդամ է:
ՀՀԿ խմբակցութիւնը լքած են նաեւ պատգամաւորներ Ֆելիքս Ցոլակեան, Արտակ Սարգսեան,
Շիրակ Թորոսեան, Արման Սահակեան եւ Արթուր Գէորգեան:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Քիւրտ Զինեալները Հեռացան Մընպեժէն
Քրտական Ժողովուրդի պաշտպանութեան ջոկատները
յայտարարեցին, որ կը հեռանան Մընպեժէն:
Ջոկատները հաղորդագրութիւն մը հրապարակելով
յայտնեցին, որ «Մընպեժի զինուորական խորհուրդը»
մարզումի ոլորտին մէջ ինքնաբաւութեան հասնելէ ետք
կը հեռացնէ իր զինեալները, սակայն պիտի շարունակէ
ահաբեկչութիւնը
հետապնդել,
եւ
իր
ուժերը
անհրաժեշտութեան պարագային աջակցութիւն պիտի
տրամադրեն Մընպեժին:
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու յայտնեց, որ Մընպեժի քիւրտ
զինեալներէն ամերիկեան զէնքերու վերստանձնումի հոլովոյթը պիտի սկսի 10 օրէն, եւ
քաղաքին համար պատրաստուած ճամբու քարտէսը պիտի գործադրուի նաեւ այլ քաղաքներու
մէջ:
Նշենք, որ Թուրքիոյ կառավարութիւնը Չորեքշաբթի օր յայտարարեց, որ այդ քարտէսը պիտի
գործադրուի 90 օրուան ընթացքին:
Ան յայտնեց, որ Մընպեժի մէջ Թուրքիոյ, Միացեալ Նահանգներու, Պաղտատի եւ Էրպիլի միջեւ
քառակողմ գործակցութիւն պիտի ըլլայ: Մեծամասնութեամբ արաբներով բնակուած
քաղաքներուն մէջ վարչական եւ ապահովական դիրքերու վրայ պիտի ըլլան արաբները, իսկ
մեծամասնութեամբ քիւրտերով բնակուած քաղաքները պիտի կառավարեն «ահաբեկչական
կազմակերպութեան» չառնչուած քիւրտեր:

Ամերիկացի Պաշտօնատար Մը Կը Շեշտէ Միջին Արեւելքի
Մէջ Թուրքիոյ Աշխարհաքաղաքական Կարեւորութիւնը
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարի Եւրոպայի եւ Եւրասիոյ հարցերով
օգնական Ուես Միչըլ շեշտեց, որ «Միջին Արեւելքի շրջանին մէջ Թուրքիոյ
աշխարհաքաղաքական կարեւորութիւնը»` նշելով. «Անիկա միակ պետութիւնն է, որ կրնայ
շրջանին մէջ Իրանին հակակշիռ ըլլալ»:
«Մենք հաստատօրէն կ՛աշխատինք Թուրքիոյ հետ յարաբերութիւնները դարձնել կայուն` զայն
արեւմտեան ռազմավարութեան գիծին վրայ դնելու նպատակով», ըսաւ ան` նշելով. «Անիկա
շրջանին մէջ միակ պետութիւնն է, որ կարողութիւնը ունի Իրանը հակակշռելու»:
Միչըլ նաեւ նշեց «Ամերիկայի համար Թուրքիոյ` իբրեւ ՕԹԱՆ-ի դաշնակից կարեւորութիւնը»:
«Թուրքիան ապահովական արդար մտավախութիւններ ունի, եւ մենք անոնցմէ ոմանց
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համամիտ ենք: Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մայք Փոմփէօ եւ անոր
թուրք պաշտօնակից Մեւլութ Չաւուշօղլու այդ մտավախութիւններուն մեծ մասը քննարկեցին»:
«Ուաշինկթըն կ՛ուզէ Անգարայի հետ գործակցիլ», ըսաւ ան` նշելով. «Ամերիկայի մօտ Թուրքիոյ
նկատմամբ գոյութիւն ունին «Էս-400» հրթիռային պաշտպանութեան համակարգերուն, որոնք
Անգարան մտադիր է գնել Ռուսիայէն, ինչպէս նաեւ Թուրքիոյ մէջ ձերբակալուած ամերիկացի
քաղաքացիներուն վերաբերեալ կարգ մը մտահոգութիւններ»:
Միւս կողմէ, Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութիւնը դարձեալ Թուրքիան
զգուշացուց ռուսական «Էս-400»-ներ գնելէ` նշելով, որ ատիկա «ժխտական անդրադարձ
կ՛ունենայ «Էֆ-35» օդանաւերու արդիականացման ծրագիրին անոր մասնակցութեան վրայ»:
Միչըլ ամերիկեան «Ժառանգութիւն» հիմնարկին մէջ իր արտասանած խօսքին ընթացքին ըսաւ.
«Մեր բոլոր հաղորդակցութիւններուն ընթացքին թուրք պաշտօնատարներու յստակ կերպով
կ՛ըսեն, որ եթէ որոշեն «Էս-400»-ներու գնման ճամբով ընթանալ, ատիկա պիտի ունենայ
հետեւանքներ, որոնցմէ մէկը յստակօրէն նշուած է Ամերիկայի թշնամիները պատժամիջոցներու
միջոցով դիմակայելու օրէնքի թիւ 231 յօդուածին մէջ»:

Իր Քրտական Արմատները Բացայայտելով` «Քիւրտերուն
Պետութիւնը Թուրքիան Է» Կ՛ըսէ Եըլտըրըմ
Թուրքիոյ վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմ յայտնեց. «Ամերիկացիներն ու եւրոպացիները միացան
եւ կ՛ըսեն. «Քիւրտերուն պետութիւն ստեղծենք»: «Քիւրտերուն համար պետութիւնը Անատոլուի
հողերն են», շեշտեց ան:
Կորճայք նահանգին մէջ իշխող Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութեան ընտրական
հաւաքի մը ընթացքին իր արտասանած խօսքին մէջ Եըլտըրըմ ըսաւ, թէ` «իմ անցեալս ալ
քրտական է: Մենք քիւրտերուն հետ հարց չունինք, դուք մեր եղբայրներն էք: Հպարտութեամբ
յայտարարեցէք ձեր քիւրտ ըլլալը: Ատոր համար ոչ ոք կրնայ ձեզի բան մը ընել»` աւելցնելով, որ
թրքական ներկայ իշխանութիւնները իրենց ետին ձգած են խտրականութեան
քաղաքականութիւնը:
«Քիւրտերը Քրտական աշխատաւորական կուսակցութեան հետ հարց ունին: Այդ
կազմակերպութիւնը քիւրտերուն, թուրքերուն եւ բոլոր անմեղներուն համար փորձանք է»,
յայտնեց Թուրքիոյ վարչապետը եւ շեշտեց. «Որոշած ենք միասնաբար վերջ տալ այդ
փորձանքին: Թուրքիոյ մէջ ոեւէ ստոր ահաբեկիչ պիտի չմնայ»:
Իշխանամէտ շարք մը լրատուամիջոցներ չէին հրապարակած Եըլտըրըմի` «քրտական անցեալ»
ունենալուն մասին խոստովանութիւնը: Թուրքիոյ վարչապետը ծնունդով Աղրը (պատմական
Բայազիտ) շրջանէն է, որ այժմ ամբողջովին քրտաբնակ է:
Յայտնենք, որ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան վերջերս քրտաբնակ
Տիգրանակերտի մէջ իր արտասանած խօսքին ընթացքին յայտարարած էր, որ Թուրքիոյ մէջ
այլեւս քրտական հարց գոյութիւն չունի:
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«Այսօր` 2018 թուականին, Թուրքիոյ մէջ այլեւս չկայ այն խնդիրը, որ կը կոչուի քրտական հարց:
Մեր առջեւ կայ միայն մէկ խնդիր` ահաբեկչութեան խնդիրը, որն ալ հիմա կը լուծենք», ըսած էր
Էրտողան:

Ռուս-Ազրպէյճանական Սահմանին Վրայ Զինեալ
Միջադէպ
4 Յունիսի ուշ գիշերին ռուս-ազրպէյճանական
սահմանի ազրպէյճանական Ղուսարի շրջանի
Եուխարը
Զէյխուր
գիւղի
տարածքին
մէջ
ազրպէյճանցի
սահմանապահները
ապօրինի
սահման անցնելու փորձ մը կանխարգիլած են: Այս
մասին կը հաղորդէ ազրպէյճանական ԱՓԱ լրատու
գործակալութիւնը:
Կը նշուի, որ սահմանը խախտող անձը 1996-ի
ծնունդ Վատիմ Մարտանի Զէյնալովն է: Ան մերժած
է ենթարկուիլ սահմանապահներու հրահանգներուն
եւ վերջիններուս զինեալ դիմադրութիւն ցոյց տուած:
22 տարեկան սահմանախախտը կրակ բացած է սահմանապահ ծառայութեան
աշխատակիցներուն ուղղութեամբ, ապա պատասխան կրակոցի պատճառով սպաննուած է:
Անոր մօտ յայտնաբերուած է «Մաքարով» տեսակի ատրճանակ: Դէպքին առիթով կը կատարուի
հետաքննութիւն:

Իրաքի Վարչապետը Անընդունելի Կը Նկատէ Իրաքի Մէջ
Թրքական Բանակի Հաւանական Գործողութիւնը
Իրաքի վարչապետ Հայտար Ապատի մեկնաբանած է Թուրքիայէն հնչող այն
յայտարարութիւնները, թէ թրքական բանակը որեւէ պահու կրնայ զինուորական գործողութեան
նախաձեռնել Կորդուաց լեռներուն մէջ, ուր կեդրոնացած են Քրտական աշխատաւորական
կուսակցութեան (ՔԱԿ) զինեալները:
Թրքական «ՀապերԹիւրք»-ը կը հաղորդէ, որ Ապատի շեշտած է, թէ Թուրքիոյ իշխանութիւնները
նման յայտարարութիւնները կ՛օգտագործեն երկրին մէջ նախագահական եւ խորհրդարանական
ընտրութիւններէն առաջ լայն զանգուածներու աջակցութիւնը շահելու նպատակով: Իրաքի
վարչապետը ընդգծած է, որ իրենք պիտի չարտօնեն Իրաքի տարածքային ամբողջականութեան
ու գերիշխանութեան այդպիսի խախտում:
«Իրաքի գերիշխանութիւնը խախտող որեւէ գործողութիւն մեզի համար անընդունելի է»,
յայտարարած է Ապատի:
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«Սուրիան Արաբական Լիկայէն Հեռացնելը Սխալ Էր»
Կ՛ըսէ Քըրքաշ
Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու արտաքին գործոց նախարար Անուար Քըրքաշ
էմիրաթական «Տը Նեշընըլ» կայքին հետ ունեցած հարցազրոյցի մը ընթացքին յայտնեց, որ
Սուրիան Արաբական լիկայէն հեռացնելը սխալ էր:
Ան յայտնեց, որ քաղաքական լուծումը միակ լուծումն է Սուրիոյ ճգնաժամին: Ան նշեց, որ
սուրիական տագնապը «միջազգային ընտանիքին եւ արաբական աշխարհին համար
դիւանագիտական ձախողութիւն մըն է, մասնաւորաբար արտաքին շարք մը կողմերու
քաղաքական, ելեւմտական եւ զինուորական միջամտութեան պատճառով»:
Քըրքաշ ըսաւ, թէ Սուրիոյ Արաբական լիկա վերադարձը լիկայի անդամ երկիրներուն համար
հարց կը ստեղծէ եւ բազմաթիւ բացեր կը յառաջացնէ` նշելով, որ տագնապի քաղաքական
լուծումին հասնելու արաբական դերակատարութիւնը սահմանափակ էր:
Էմիրաթական դիւանագիտութեան պետը յայտնեց, որ Իրան, Թուրքիա եւ այլ ոչ արաբական
երկիրներ մեծ դեր ունեցան Սուրիոյ մէջ արաբական դերակատարութեան տկարացման մէջ:
Ան ըսաւ, թէ Իրան այլ դրդապատճառներ ունի եւ կը փորձէ Սուրիոյ մէջ ստեղծել ազդեցութեան
գօտի` մեկնելով «Իրաքի եւ Լիբանանի մէջ երեւան եկած` արաբական աշխարհին մէջ իրանեան
աշխարհաքաղաքական արշաւող ծրագիրի» մը վրայ:

Եւրոպական Միութիւնը Յուլիսի Սկիզբէն Մաքսատուրքեր
Պիտի Սահմանէ Միացեալ Նահանգներէն Ներածուող
Ապրանքներու Վրայ
Եւրոպական յանձնաժողովը յուլիսի սկիզբը ներածուող ամերիկեան ապրանքներու համար նոր
մաքսատուրքեր պիտի սահմանէ: «Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ այդ
մասին նշուած է Եւրոպական յանձնաժողովի կայքին վրայ:
Եւրոպական յանձնաժողովը յոյսով է անդամ պետութիւններու հետ համակարգումով
համապատասխան հոլովոյթը աւարտին հասցնել մինչեւ Յունիսի վերջը, որպէսզի նոր
մաքսատուրքերը սկսին կիրարկուիլ յուլիսին:
Փաստաթուղթին մէջ կ՛ընդգծուի, որ Եւրոպական Միութեան քայլերը ամբողջութեամբ կը
համապատասխանեն Առեւտուրի համաշխարհային կազմակերպութեան կանոններուն եւ
պիտի արտօնեն վերականգնել Եւրոպական Միութեան մաքսատուրքերէն 64 միլիառ եւրոյի
վնասը: Առեւտուրի հարցերով յանձնակատար Սեսիլիա Մալմսթրիոմի համաձայն, «ատիկա
հաւասարակշիռ եւ համաչափ պատասխան է Միացեալ Նահանգներու միակողմանի եւ
անօրինական որոշումներուն»:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Մընպեժի Անկումն Ու Եփրատի Արեւմտեան Ափին Վրայ
Քրտական Գործօնի Չքացումը
Միացեալ Նահանգներու եւ Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարները Ուաշինկթընի մէջ Մընպեժի
«Ճամբու քարտէս»¬ին շուրջ գոյացուցին համաձայնութիւն մը, որ առանց Սուրիոյ կառավարութեան
արտօնութեան Սուրիոյ տարածք մուտք գործած երկու երկիրներուն միջեւ գոյացած համաձայնութիւն մըն
է, ուստի եւ ժամանակաւոր:
Թրքական դիւանագիտութեան պետը նշեց, որ ատիկա «Միացեալ Նահանգներու հետ վատթարացած
յարաբերութիւնները իրենց հունին վերադարձնելու առիթ մըն է»: Թիւր ընկալումները բացառելով թուրքռուսական յարաբերութիւնները թուրք-ամերիկեան համաձայնութեան կողմնակի ազդեցութենէն
պաշտպանելու փորձով մը, Անգարա Մընպեժի շուրջ համաձայնութեան մանրամասնութիւններէն
տեղեակ պահեց Մոսկուան:
Թուրքիա սկզբնական շրջանին, մասնաւորաբար ռուսական ռմբաձիգի վար առնուելէն ետք, Սուրիոյ եւ
շրջանին մէջ իր կրած ծանր կորուստներէն ետք հասկցաւ, որ չի կրնար իր շահերը պաշտպանել
առնչակից շրջանային ու միջազգային կողմերուն` Ռուսիոյ, Միացեալ Նահանգներու եւ Իրանի հետ
ուղղակիօրէն հակադրուելով կամ անոնց միջեւ գոյութիւն ունեցող մրցակցութեան մէջ «կողմ» ըլլալով,
ուստի
ճակատումի
քաղաքականութիւնը
փոխարինեց
համադրումի
քաղաքականութեամբ`
արձանագրելով նկատառելի յաջողութիւններ, ինչպէս` Աֆրինի գրաւումը եւ այժմ Մընպեժէն քրտական
ուժերու հեռացումը: Ձեռքբերումներ, որոնք կրնան նպաստել Էրտողանի ընտրապայքարին:
Մընպեժի շուրջ համաձայնութիւն գոյացաւ հակառակ թրքական կողմէն Ուաշինկթընի հասցէին հնչող
սուր կեցուածքներուն: Վերջիններուս անհետեւանք մնալը կարելի չէ վերագրել ամերիկեան կողմի
«համբերատարութեան», այլ պարզապէս Պաղ պատերազմին յաջորդած պայմաններուն: Արդարեւ,
շնորհիւ շրջանին մէջ իրանեան գործօնի գոյութեան, Պաղ պատերազմի աւարտը մեծ ազդեցութիւն
չունեցաւ Թուրքիոյ աշխարհաքաղաքական կարեւորութեան վրայ եւ նոյն ատեն անոր շնորհեց
ճկունութիւն ու ազատ գործելու կարելիութիւն: Նկատելի է, որ Պաղ պատերազմի աւարտին շնորհիւ
համաձայնութիւնները դուրս եկան «ինծի հետ կամ ինծի դէմ» եւ «ամբողջը կամ ոչինչ» մտածելակերպէն ու
սկսան գոյացուիլ տարբեր խնդիրներ իրարմէ անջատելով: Այսպէս, Թուրքիոյ ռուսական «Էս¬400»-ներ
գնելու «գայթակղութիւն»-ը արգելք չեղաւ Մընպեժի շուրջ համաձայնութեան գոյացման:
Անգարան յաջողեցաւ քիւրտ զինեալները հեռացնել Մընպեժէն, սակայն չկրցաւ ամերիկեան զէնքերու
յանձնումը ապահովել եւ Ուաշինկթընի կողմէ քրտական ուժերուն աջակցութիւնը արգիլել: Արդարեւ,
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութիւնը Թուրքիոյ հետ համաձայնութեան օրն իսկ
հաղորդագրութիւն մը հրապարակելով աջակցութիւն յայտնեց Սուրիոյ արեւելքին մէջ ՏԱՀԵՇ-ի դէմ
քրտական ուժերու գործողութիւններուն եւ հպարտութիւն յայտնեց անոնց հետ գործակցելուն համար: Այլ
խօսքով` մերժեց «ահաբեկչական խմբաւորում»-ի մը հետ գործակցելու թրքական ամբաստանութիւնը եւ
ընդգծեց, որ քիւրտերուն նկատմամբ ամերիկեան աջակցութիւնը պիտի շարունակուի:
Միւս կողմէ, քիւրտերը Աֆրինէն ետք կորսնցուցին նաեւ Մընպեժը, սակայն այս անգամ առանց
դիմադրութեան: Թուրք¬ամերիկեան համաձայնութեան կնքումէն ետք, անոնք իրենց հովիւին
թելադրանքով արտօրալով ու առանց գանգատի հեռացան շրջանէն: Մընպեժի անկումով չքացաւ
Եփրատի արեւմտեան ափին վրայ քրտական գործօնը: Իսկ ինչպիսի՞ն պիտի ըլլայ Եփրատի արեւելեան
ափին վրայ քրտական գործօնին վերջալոյսը:
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան
100-ամեակին Նուիրուած Ձեռնարկներ
Հովանաւորութեամբ Հայաստանի Հանրապետութեան հիմնադրման 100-ամեակի կեդրոնական
յանձնախումբին, նախաձեռնութեամբ Փերիոյ Կրթ. միութեան Շահինշահրի մասնաճիւղի
վարչութեան,
Հայաստանի
անկախութեան 100-ամեակին առթիւ,
24-26 մայիսին «Սրբոց Վարդանանց»
դպրոցի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ
Փերիոյ գաւառի հին լուսանկարներու
եւ
իրերու
ցուցահանդէս,
ուր
ներկայացուած էին մօտաւորապէս
300 լուսանկարներ` գիւղերէ եւ
առօրեայ կեանքէ, ինչպէս նաեւ` այդ
շրջանին պատկանող կենցաղային
իրեր,
մանրակերտեր,
հին
գրութիւններ ու նամակներ:
Ցուցահանդէսի բացումը տեղի ունեցաւ 24 մայիսին: Բացման խօսքով հանդէս եկաւ
կազմակերպիչ վարչութեան անդամ Գայեանէ Վարդանեան, որ անդրադառնալով
ցուցահանդէսի բնոյթին` նշեց, թէ Փերիոյ գաւառի ժողովուրդը կապուած է իր արմատներուն,
հպարտ է իր անցեալով եւ սոյն ցուցահանդէսի կազմակերպումը այդ կապուածութեան վառ
ապացոյցն է:
Մասնաճիւղի վարչութեան նախագահ Ջանիկ Թահմազեանը իր խօսքին մէջ ընդգծեց, որ
ձեռնարկի կազմակերպման նպատակը նախնիներու աւանդոյթներն ու ապրելակերպը նոր
սերունդին յիշեցնելն ու սորվեցնելն է:
Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ Սիփան եպս. Քեչեճեանը իր պատգամին մէջ գնահատելով
կազմակերպիչներուն տարած աշխատանքը` նշեց, որ դպրոցին սրահը վերածուած է փոքրիկ
թանգարանի, որ իւրաքանչիւրին մէջ կրնայ գեղեցիկ յուշեր արթնցնել: Սրբազան հայրը
քաջալերեց նման ձեռնարկներու կազմակերպումը` շեշտելով, որ անոնք կամուրջներ են
անցեալի եւ ներկայի միջեւ:
30 մայիսին, մասնակցութեամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի, Թիֆլիսի
Երիտասարդութեան տունին մէջ տեղի ունեցաւ բացումը Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան
անկախութեան հռչակման 100-ամեակին նուիրուած յուշատախտակին:
Այնուհետեւ Թիֆլիսի Քաղաքային խորհուրդի շէնքին մէջ տեղի ունեցաւ ձեռնարկ, որուն
ընթացքին ելոյթներով հանդէս եկան Նիկոլ Փաշինեանը եւ Վրաստանի կառավարութեան
ղեկավար Կիորկի Քվիրիքաշվիլին:
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ՀՅԴ Բիւրոյի Անդամ Ճրտգ. Վիգէն Բաղումեանի Ելոյթը
22 մայիսին ՀՄ «Սիփան» միութեան յարկին տակ տեղի ունեցաւ հասարակական հանդիպում`
ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ ճրտգ. Վիգէն Բաղումեանի հետ: Հանդիպումին հիմնական թեմաներն էին`
Հայաստանի վերջին իրադարձութիւններու զարգացման ընթացքը, կուսակցութիւններու
դերակատարութիւնը, շարժման դրդապատճառները եւ արդիւնքները:
Դասախօսը իր ելոյթին մէջ ընդգծեց, որ այն, ինչ որ տեղի ունեցաւ Հայաստանի մէջ, հետեւանքն
էր երկու հիմնական հարցերու. ա) ժողովուրդի մօտ ներկայ էր այն ընդհանուր զգացումը, թէ
հասարակութեան հասանելի չեն երկրի ներկայ հնարաւորութիւնները, եւ բ) հասարակութեան
մտաւոր եւ ուսանողական խաւը կը բողոքէր տիրող անարդարութեան նկատմամբ եւ գոյութիւն
ունեցող կարելիութիւններու հաւասար բաժանման կապակցութեամբ: Ժողովուրդը դժգոհ էր, որ

բոլորը օրէնքի դիմաց համահաւասար չեն եւ նոյն հաւասարութեամբ պարտաւորութիւններու
դիմաց չեն կանգնած: Ճրտգ. Վիգէն Բաղումեանը կարեւորութեամբ անդրադարձաւ այն
հանգամանքին, որ ծայր առած շարժումը բռնութիւններու չենթարկուեցաւ եւ ընթացաւ առանց
արիւնահեղութեան ու քաղաքակիրթ ձեւով, շեշտելով, որ Նիկոլ Փաշինեանը իր վստահութեան
քուէն ստացաւ Ազգային ժողովի կողմէ` ձեւաւորելով նոր կառավարութիւն, որուն մաս կը
կազմեն տարբեր կուսակցութիւններու անդամներ: Ան ընդգծեց, որ շուտով պիտի նշանակուին
նաեւ մարզպետները, եւ կառավարութիւնը Ազգային ժողովին պիտի ներկայացնէ իր ծրագիրը:
Ան մանրամասնօրէն բացատրեց բոլոր այն գործընթացները, որոնք կը սպասեն իրենց
տրամաբանական լուծումներուն:
ՀՅԴ
Բիւրոյի
անդամը
անդրադարձաւ
կուսակցութեան
դերակատարութեան
եւ
մօտեցումներուն, որոնք եղած են ռազմավարական բնոյթով, նպատակ ունենալով երկիրը հեռու
պահել ներքին ցնցումներէ, ապահովելով երկրի անվտանգութիւնը: Ան նաեւ անդրադարձաւ
նորընտիր կառավարութեան կողմէ Հայաստանի արտաքին քաղաքականութեան` կապուած
Արցախի հակամարտութեան հիմնախնդրին, Ռուսիոյ, Իրանի եւ այլ երկրներու հետ
յարաբերութիւններուն:
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Բաղումեան ընդգծեց, որ անհրաժեշտ է ժամանակի ընթացքին բարեփոխել սխալ բարքերը եւ
քայլ առ քայլ արդիւնաւորել շարժումին գաղափարական նպատակները: Ան կարեւոր նկատեց
նաեւ Հայաստանի Ընտրական օրէնսգիրքին մէջ տեղ գտած որոշ փոփոխութիւններու
անհրաժեշտութիւնը, խորհրդարանական ընտրութիւններու կայացումը` շեշտելով, որ այդ
փոփոխութիւնները աւելի արդար կը դարձնեն ընտրութիւնները: Բաղումեան յոյս յայտնեց, որ
Հայաստանի նոր կառավարութիւնը ընթանայ Հայաստանի անվտանգութեան եւ ազգային
գերագոյն խնդիրներու իրականացման ճամբով:

Ազգ. Առաջնորդարանի
«Լուսաւորիչ» Երգչախումբը Մասնակցեցաւ
«Ուղղափառ Փառաբանութեան Օր»-ուան Հաւաքին
19 մայիսին Սանթա Մոնիքայի Ս. Պօղոս եւ Ս. Պետրոս Ղըպտի ուղղափառ եկեղեցին
հիւրընկալեց «Ուղղափառ փառաբանութեան օր»-ուան 11-րդ տարեկան հաւաքը: Հիւրընկալ
համայնքին կողքին, ներկայ էին հայ, Մալապար, Եթովպիոյ, յոյն, Ուքրանիոյ եւ Սերպիոյ
ուղղափառ եկեղեցիներէն ներկայացուցիչներ, որոնք ունեցան աղօթքի եւ միացեալ

արարողութիւններու պահ մը: Առաւօտուն մատուցուեցաւ Ս. պատարագ, որմէ ետք տեղի
ունեցաւ ճաշի հիւրասիրութիւն. մասնակիցները առիթ ունեցան իրարու ծանօթանալու:
Այնուհետեւ, իւրաքանչիւր համայնքի երգչախումբ իր լեզուով ներկայացուց քանի մը շարական:
Թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանի տնօրինութեամբ, Ազգ. առաջնորդարանի
«Լուսաւորիչ» երգչախումբը, խմբավարութեամբ Ղեւոնդ քհնյ. Քիրազեանի, այս տարի եւս
մասնակցեցաւ հաւաքին եւ հնչեցուց հայկական երգեր ու շարականներ: Երգչախումբի
անդամներէն Գարեգին Քիրազեան առաջին հերթին փոխանցեց առաջնորդ սրբազանին
ողջոյնները, ապա հակիրճ բացատրութիւններ տուաւ ներկայացուելիք շարականներուն ու
երգերուն մասին: Այնուհետեւ երգչախումբը մեկնաբանեց «Ո՜վ հայոց աշխարհ», «Մինչ
օրրանէս», «Տէր, ողորմեա՛», «Օրհնեալ է Աստուած» երգերն ու շարականները:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Մեզ Շրջապատող Իրեր,
Որոնք Մանրէներու Բոյն Են…
Ակռայի խոզանակները մանրէներու բոյն են. միլիոնաւոր մանրէներ հոն բոյն դրած են: Լաւագոյն
միջոցը զանոնք տաք ջուրով եւ պէյքինկ սոտայով լուալն է: Ակռայի խոզանակը պէտք է նորով մը
փոխարինուի 3 ամիսը անգամ մը:
***
Սառնարանը նոյնպէս մանրէներու բոյն է, յատկապէս`
բանջարեղէններու դարակը: Մանրէներու բազմացումը
արգիլելու համար պէտք է մնայուն ստուգել, որ
սառնարանին ջերմաստիճանը 0-էն 4-ի միջեւ ըլլայ: Նաեւ
պէտք է զգուշանալ տաք կերակուրներ սառնարանը դնելէ:
***
Սուրճի
գործիքը
նոյնպէս
առողջութեան…
Սպանացի
հետազօտներու
կարծիքով
գործատեղիներու մէջ օգտագործուող այս գործիքը կրկնակի
անապահով է, տրուած ըլլալով, որ օրական քանի մը
տասնեակ ոչ մաքուր ձեռքեր կը ձեռնեն զայն, իսկ միւս կողմէ`
օգտագործուած «քափսիւլ»-ներու գզրոցը, որ թէ՛ տաք է եւ թէ`
խոնաւ, մանրէներու յարմար միջավայր է…

կը

սպառնայ

մեր

Հետեւաբար այս գործիքը մնայուն ձեւով պէտք է մաքրուի, թէ՛
դուրսէն եւ թէ ներսէն:
***
Բջիջային հեռախօսը 500 անգամ աւելի մանրէ կը պարունակէ քան… բաղնիքին նստարանը:
Այսպէս, զայն կը դնենք աշխատանքի սեղանին կամ
ճաշի սեղանին վրայ, մեզի հետ կը տանինք
ամէնուրեք, կը փակցնենք մեր այտին կամ շուրթին,
երբեմն
ստիպողաբար
կը
բռնենք
աղտոտ
ձեռքերով…
Միակ ճարը` օրական առնուազն մէկ անգամ զայն
մաքրելն ու հականեխելն է:
***
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Մարզանքի գորգերը, որոնց վրայ քրտնած մարմնով կը
պառկինք, կամ գետինը կը փռենք, դարձեալ մանրէներու բոյն
են: Իւրաքանչիւր անգամ պէտք է հականեխել զանոնք եւ կամ
մաքուր անձեռոց մը փռել վրան:
***
Ճաշարաններու ճաշացուցակները հազարաւոր մարդոց
ձեռքերէն կ՛անցնին: Ապացուցուած է, որ կրիփի մանրէ մը 18
ժամ կրնայ գոյատեւել ճաշացուցակի մը կողքին վրայ: Միւս կողմէ` E.coli-ի մանրէն եւ
salmօnelle-ները կրնան գոյատեւել յաջորդաբար 24 եւ 72 ժամ:
Զանոնք օգտագործելէ ետք եւ նախքան ճաշի նստիլ թելադրելի է ձեռքերը թաց թաշկինակով
հականեխել:
Տակաւին ցանկը շատ երկար է… կնոջական ձեռքի
պայուսակները,
մարզարաններու
գործիքները,
դրամը,
աղամանները, բաղնիքի եւ խոհանոցի անձեռոցները նոյնպէս
մանրէներու բոյն են: Մաքրութեան տարրական կանոնները
կիրարկելով` կարելի է 70 տոկոսով պաշտպանուիլ
մանրէներէն: Ինչ կը վերաբերի մնացեալին, կ՛ըսուի, որ մեր
մարմինը պէտք է վարժուի անոնց:

Մանըքեն Փիսը Նշեց Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան
100-ամեակը
Անցեալ կիրակի, 3 Յունիսին, Պրիւքսելի նշանաւոր Մանըքեն
Փիսը առաւօտեան ժամը 9:00-էն երեկոյեան ժամը 6:00-ը
հայկական ազգային տարազ կրեց նշելու համար Հայաստանի
Ա. Հանրապետութեան 100-ամեակը:
Մանըքեն Փիսը մերկ մանչուկի տեսքով պրոնզեայ փոքրիկ
արձան-շատրուան մըն է, որ տարեկան միլիոնաւոր
այցելուներ կ՛ընդունի աշխարհի չորս կողմերէն:
Նշենք, որ յատուկ ցուցակի մը հիմամբ, արձանը ամիսը քանի
մը անգամ տարազ կը փոխէ այդ արարողութեան նաեւ կը
մասնակցի փողային նուագախումբ մը:
Արձան-շատրուանէն ոչ շատ հեռու, քաղաքին կեդրոնական
հրապարակին վրայ, թագաւորական թանգարանին մէջ
ցուցադրուած են Մանըքեն Փիսի «զգեստապահարան»-ի
աւելի քան 900 զգեստներ:

Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ, ÂÇõ 440, àõñµ³Ã, 08 ÚàôÜÆê, 2018

20

