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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Մանոյեան. «Ազրպէյճանի Ապակառուցողական 

Կեցուածքին Մէջ Մեղքի Իրենց Բաժինը Ունին 

Համանախագահները» 

ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի ամերիկացի 

համանախագահը յայտարարութիւն մը 

կատարեց, Միացեալ Նահանգներու 

կեցուածքը ներկայացուց, եւ անոր միջոցով 

Միացեալ Նահանգներ ուզեցին ցոյց տալ, որ 

շրջանին մէջ տակաւին աշխոյժ են եւ 

պատրաստ համագործակցելու Ռուսիոյ հետ 

որոշ խնդիրներու շուրջ` անկախ Ուքրանիոյ 

հարցէն: Այս մասին «Երկիր»-ին ըսաւ ՀՅԴ 

Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական հարցերու 

գրասենեակի պատասխանատու Կիրօ 

Մանոյեան: «Անկէ ետք համանախագահները 

եկան շրջան: Համանախագահներու 

առաքելութիւններէն մէկը Լեռնային Ղարաբաղի յարակից, անոնց գնահատումով` «գրաւուած» 

տարածքներ այցելելն էր: Անոնք եկած էին նաեւ` այդ տարածքներուն զարգացումները 

տեսնելու», ըսաւ Մանոյեան: 

Անդրադառնալով «Երկիր»-ի այն դիտարկման, թէ նախքան համանախագահները 

հանդիպումներ ունենան ու յայտարարութիւններ կատարեն, այդ ընթացքին Ազրպէյճանի մէջ 

գերութեան մեջ գտնուելու ընթացքին ստացած վէրքերուն պատճառով մահացաւ հայկական 

կողմին վերադարձուած Մամիկոն Խոջոյեան, եւ ինչո՞ւ համանախագահներու 

յայտարարութիւններուն ու դիրքորոշումներուն վրայ չեն անդրադառնար այսպիսի դէպքերը, 

կամ չի՞ կրնար, օրինակ, այդ ցաւալի դէպքը առիթ դառնալ, որ հայկական կողմը փոխէ 

բանակցային հոլովոյթին նկատմամբ իր մօտեցումները, Մանոյեան պատասխանեց, թէ անոր 

համար աւելի լաւ առիթներ եղած են, պարտադիր չէ, որ նախկին գերիի մահուան առնչութեամբ 

Հայաստան քայլեր առնէ: «Այդ առիթներէն վերջինը, թերեւս, կապուած է համանախագահներու 

այցելութեան հետ` Պաքուի մէջ համանախագահներու հետ Ազրպէյճանի նախագահն ու 

արտաքին գործոց նախարարը չէին հանդիպած, բայց համանախագահները իրենց 

յայտարարութեան մէջ փորձեցին համահաւասարեցնել` ըսելով, թէ ե՛ւ Երեւանի, ե՛ւ Պաքուի 

մէջ հանդիպած են բարձրագոյն իշխանութեան ներկայացուցիչներու հետ: Թող ըսէին` 

Հայաստանի մէջ հանդիպեցանք նախագահին հետ, իսկ Ազրպէյճանի մէջ` պաշտպանութեան 

նախարարին հետ: Այսինքն` անոնց պահուածքին` կեղծ հաւասարութեան նշան դնելու 

փորձերու պատճառով արդէն իսկ համանախագահներուն նկատմամբ վերաբերմունքի հարց 

պէտք է բարձրացուի Հայաստանի կողմէ: Չնշենք, որ այլ առիթներ ալ եղած են, ինչպէս 

Հունգարիոյ խնդիր, յարձակումներ եւ այլն», նշեց Կիրօ Մանոյեան: 

Ըստ անոր, այսքան անարդարութիւն շատ է. «Չէք տեսնուած, գրեցէք չենք տեսնուած, կամ 

գրեցէք, թէ որուն հետ տեսնուած  էք, ու կարդացողը կը հասկնայ, թէ ի՛նչ մակարդակի 

հանդիպումներ տեղի ունեցած են: Այլապէս` կարդացողը չի հասկնար, որ նախագահի հետ 

անոնք Պաքուի մէջ չեն հանդիպած»: 
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Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման հարցին մէջ գլխաւոր թերացումը, որ կայ 

այս ձեւաչափին մէջ, ըստ Մանոյեանի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան լիիրաւ 

մասնակցութեան բացակայութիւնն է բանակցային հոլովոյթին: 

Թէ ինչի՞ կրնայ յանգեցնել իրադարձութիւններու այսպիսի ընթացքը, ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ 

քաղաքական հարցերու գրասենեակի պատասխանատուն պարզաբանեց, որ եթէ 

համանախագահները այսքան անարդար պէտք է ըլլան` բոլորին աչքերուն առջեւ եղածը կամ 

չեղածը չտեսնելու պէտք է տան եւ փորձեն ամէն ինչ հաւասարեցնել, ապա պարզ է, որ 

Ազրպէյճան անոնցմէ երես կ՛առնէ ու անընդհատ կը փորձէ իր ձեւերով իր ուզածին հասնիլ: 

«Ազրպէյճանի, մեղմ ըսելով, ոչ կառուցողական կեցուածքին մէջ մեղսակից կը նկատուին թէ՛ 

համանախագահները` իբրեւ անհատներ, թէ՛ համանախագահող պետութիւնները` իբրեւ 

պետութիւններ, երբ այսքան անարդար ձեւով կը մօտենան հարցերուն», շեշտեց Մանոյեան: 

Պատասխանելով այն հարցումին, թէ Ազրպէյճան բազմիցս հրաժարած է իր նախնական 

դիրքորոշումներէն, խախտած է կամ չէ կատարած համաձայնութիւնները, իսկ հիմա 

Հայաստան կրնա՞յ նոյն կերպով խախտել որոշ համաձայնութիւններ, Մանոյեան նշեց, թէ նոր 

համաձայնութիւն չկայ, համաձայնութիւն ընդհանրապէս չկայ: Անկէ հրաժարած է 

Ազրպէյճանը, ու անոնք արդէն գոյութիւն չունին: 

Իսկ թէ որո՞նք պէտք է ըլլան Հայաստանի քայլերը ստեղծուած իրավիճակին մէջ, Մանոյեան 

նշեց, որ հայկական կողմը քանի մը ուղղութիւններով պէտք է շարունակէ աշխատիլ` 

բանակցութիւններէն անկախ, եւ եթէ հակառակ կողմը չ՛ուզեր բանակցիլ, թող չբանակցի: 

«Հայկական կողմը պէտք է շարունակէ փաստացի, առկայ իրավիճակը փոխել, որուն համար 

կրնայ նաեւ քննադատութեան ենթարկուիլ, ատիկա գիտնալով հանդերձ` պէտք է ընէ: Միւսը` 

Արցախի Հանրապետութեան անկախութեան միջազգային ճանաչման ուղղութեամբ 

աշխատանքներ իրականացնէ: Եթէ մենք 5-6, թէկուզ 3 պետութիւն գտնենք, որ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետութեան հետ ունենան այն մակարդակի յարաբերութիւններ, որ 

Հայաստանի Հանրապետութիւնը ունի, արդէն ատիկա բաւական մեծ ճնշում կ՛ըլլայ 

Ազրպէյճանի վրայ, որպէսզի իր երեխայական մօտեցումներէն հրաժարի ու  քիչ մը լրջանայ », 

նշեց Կիրօ Մանոյեան: 

Ազրպէյճանական Գերութենէն Ազատած Ծերունի 

Մամիկոն Խոջոյեան Մահացաւ 

Երեքշաբթի, 21 Մայիսին մահացաւ ազրպէյճանական 

գերութենէն ազատած 77-ամեայ Մամիկոն Խոջոյեան: 

«Երկիր»-ի հետ զրոյցի մը ընթացքին, Վերին 

Կարմիրաղբիւրի գիւղապետ Կամօ Չոպանեան նշեց, որ 

Խոջոյեան արդէն մէկ շաբաթէ ի վեր ինքզինք անհանգիստ 

կը զգար: «Ճաշ չէր ուտեր, անշարժ վիճակի մէջ կը 

գտնուէր, նոյնիսկ զայն հիւանդանոց փոխադրել չէինք 

կրնար, բժիշկները կու գային անոր այցելութեան: Վերջին 

օրերուն անգիտակից վիճակի մէջ կը գտնուէր»: յայտնեց 

Չոպանեան: 

Յիշեցնենք, որ ազրպէյճանցիները խոշտանգած էին 77-ամեայ ծերունին, որ ունէր նաեւ 

հոգեկան տագնապներ: 
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Ազգային Ժողովը Ընդունեց Կառավարութեան Ծրագիրը. 

Ոչ Իշխանական Քառեակը Չմասնակցեցաւ 

Քուէարկութեան 

Հայաստանի Ազգային ժողովին մէջ քուէարկութեան դրուեցաւ կառավարութեան ծրագիրը: 

Անիկա ընդունուեցաւ 70 թեր, 1 դէմ, եւ 2 ձեռնպահ ձայներով: Հանրապետականները 

ծափողջոյններով ընդունեցին քուէարկութեան արդիւնքները: 

Նախքան քուէարկութիւնը` ելոյթ ունեցաւ Հրանդ Բագրատեան` ըսելով, որ ինք եւ Ալեքսանտր 

Արզումանեան ձեռնպահ պիտի քուէարկեն: Իսկ Օրինաց երկիր կուսակցութեան պատգամաւոր 

Կարէն Բոթոյեան ելոյթ ունենալով յայտարարեց, որ ինք կը հրաժարի Օրինաց երկիր 

կուսակցութեան խմբակցութենէն եւ թեր պիտի քուէարկէ կառավարութեան ծրագիրին: 

Միւս կողմէ, խորհրդարանական քառեակը` ՀՅԴ-ն, Հայ ազգային քոնկրեսը, Բարգաւաճ 

Հայաստան կուսակցութիւնը եւ Ժառանգութիւն կուսակցութիւնը, չմասնակցեցան 

կառավարութեան ծրագիրի քուէարկութեան: 

Այդ մասին լրագրողներուն յայտնեց ՀՅԴ 

խմբակցութեան ղեկավար Արմէն Ռուստամեան: Ան 

նշեց, որ Չորեքշաբթի օր առաւօտեան քառեակը նիստ 

գումարած է եւ այսպիսի որոշում տուած է: 

«Քառեակէն ոչ ոք քուէարկութեան պիտի մասնակցի` 

ցոյց տալով  այս ծրագիրին նկատմամբ մեր 

դժգոհութիւնը եւ մերժումը», յայտնեց Արմէն 

Ռուստամեան` աւելցնելով, որ հարցին վերաբերեալ 

Օրինաց երկիր կուսակցութեան հետ քննարկում չէ 

կատարուած: 

Պատասխանելով այն հարցումին, որ եթէ պիտի չմասնակցէին քուէարկութեան, ապա ինչո՞ւ 

ՀՅԴ-ն առաջարկներ ներկայացուց կառավարութեան, ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավարը նշեց 

հետեւեալը. «Ատիկա ին՞չ կապ ունի: Մեր մերժումը աւելի հիմնաւորուած է: Առաջարկներ 

ներկայացուցած ենք եւ միշտ պատրաստ ենք, եթէ որեւէ մէկը մեր առաջարկները ընդունի: 

Բոլորն ալ կը հասկնան, որ եթէ անոնք ընդունուին, էական բան կը փոխուի, անոր համար չեն 

ընդունած»: 

Քառեակը կողմնորոշուած է նոյն տրամաբանութեամբ, որ գոյութիւն ունէր` ոչ միայն 

կառավարութեան կազմը պէտք է փոխուի, այլ նաեւ քաղաքականութիւնը: «Փոփոխութիւնները, 

որոնք կրնային երաշխաւորուիլ այն ուղղութեամբ, որ մենք կը տեսնէինք, չկան», շեշտեց 

Ռուստամեան: 

Երբ Ազգային Ժողովի  նիստի ընթացքին կը քննարկուէր կառավարութեան ծրագիրը, ՀՅԴ 

խմբակցութեան պատգամաւոր Արծուիկ Մինասեան առանձնացուց ծրագիրին վերաբերեալ 

խնդիրները եւ մտահոգութիւնները: 
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Ան նշեց, որ այդ մտահոգութիւնները կը բխին այն իրողութենէն, որ երկրին մէջ կուտակուած են 

թէ՛ ներքին, թէ՛ արտաքին բազմաթիւ մարտահրաւէրներ, որոնք կը պահանջեն շուտափոյթ ու 

համակարգուած լուծումներ` հիմնուած քանի մը սկզբունքներու վրայ: 

Պատգամաւորը, իբրեւ սկզբունք, առանձնացուց ներքին համախմբուածութեան հարցը, առանց 

որուն որեւէ երկիր չէ յաջողած դուրս գալ ծանր վիճակէն: 

Երկրորդ սկզբունքը հանդուրժողականութիւնն է, իրար լսելը, 

ընկալելը եւ անոր հիման վրայ ծրագիրներ իրականացնելը, 

ինչպէս նաեւ այդ փուլին մէջ անհրաժեշտ 

ներգրաւուածութիւնը, որ կը վերաբերի թէ՛ հանրութեան եւ թէ՛ 

այն ուժերուն, որոնք կը ձեւաւորեն հանրութեան քաղաքական 

կամքը: «Կառավարութեան ծրագիրին մէջ պէտք է ընդգրկուէին 

քաղաքական ընդդիմութեան դերակատարութեան վերաբերեալ 

կառավարութեան տեսակէտը, մօտեցումը եւ յստակ 

ծրագրային առաջարկները: Կ՛ուզէինք ծրագիրին մէջ տեսնել կառավարութեան 

վճռականութիւնը ընդդիմութեան մասին օրէնքի ընդունման եւ գործադրման մասով, կ՛ուզէինք 

տեսնել, որ կառավարութիւնը եւ իշխանութիւնը պատրաստ են իշխանութեան 

գործողութիւններուն նկատմամբ վերահսկումը վերապահել նաեւ ընդդիմութեան, որովհետեւ, 

առանց այսպիսի միացեալ աշխատանքի եւ փոխադարձ զսպումներու, կարելի չէ ապահովել 

ներքին համախմբուածութիւնը եւ առջեւ երթալ, հակառակը` կ՛ամրապնդուի փոխադարձ 

անհանդուրժողականութիւնը եւ մէկզմէկու ծրագիրներ չընդունիլը», ըսաւ Արծուիկ Մինասեան: 

Ան նշեց, որ ծրագիրին մէջ ցաւալիօրէն չկան հակափտածութիւն գործակալութեան ստեղծման, 

ընդդիմութեան դերակատարութեան ընդլայնման վերաբերեալ դրոյթներ: 

Ըստ պատգամաւորին, հանրութիւնը կը դժգոհի, որովհետեւ օտարուած է որոշումներու 

կայացումէն, եւ պատահական չէ, որ կուտակային օրէնքի, արագաչափերու, կարմիր գիծերու, 

փոխադրամիջոցներու սղութեան դէմ պայքարի ծիրին մէջ քաղաքացիները յարձակողական 

մօտեցում կը ցուցաբերեն, որովհետեւ անոնք ներգրաւուած չեն որոշումներու կայացման մէջ: 

«Մենք կ՛ակնկալէինք, որ կառավարութիւնը առաջարկէ յստակ քայլեր, որ նշուած խնդիրներու 

մասով կասեցումներ տեղի ունենան, չի կրնար փոխադրամիջոցներու գինը բարձրանալ, եթէ 

երկրին մէջ չէ ձեւաւորուած միասնական փոխադրամիջոցներու համակարգ մնայուն 

դիտարկում իրականացնող», յայտնեց պատգամաւորը: 

Ան նշեց, որ կառավարութեան ծրագիրին մէջ չկայ նաեւ աշխատատեղերու ստեղծման 

ուղղութեամբ ճամբու քարտէս, որուն մասին առաջարկ ներկայացուցած էր Դաշնակցութիւնը` 

չհամաձայնելով հնչած այն տեսակէտին հետ, թէ կառավարութիւնը պատասխանատու չէ 

աշխատատեղերու ստեղծման համար: Պատգամաւորը հարցուց, թէ այդ պարագային ո՞վ  

պատասխանատու է աշխատատեղերու ստեղծման համար, եթէ ոչ` կառավարութիւնը: 

«Պետութիւնը, կառավարութիւնը պէտք է ապահովեն քաղաքացիի արժանապատիւ 

աշխատատեղ ստեղծելու համար անհրաժեշտ միջավայրը, անոր ստեղծման գործիքներն ալ 

առաջարկած ենք: Ծրագիրին մէջ կան լոկ ցանկութիւններ, բայց անոնց հետ միասին կան 

դրոյթներ, որոնք արդէն մերժուած են հանրութեան կողմէ, ատիկա պարտադիր կուտակային 

համակարգն է», ըսաւ դաշնակցական պատգամաւորը` աւելցնելով, որ կուտակայինի մասին 

պիտի կրկնէ այնքան ժամանակ, քանի տակաւին հանրութեան պահանջը լիարժէքօրէն չէ 

գոհացուած, եւ պիտի պայքարին մինչեւ վերջ, որովհետեւ ատիկա հակասահմանադրական է եւ 

հակաիրաւական: 
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Խորհրդարանը Մերժեց Համամասնական Դրութեան 

Անցնելու Մասին Դաշնակցութեան Ներկայացուցած 

Օրինագիծը 

Հայաստանի Ազգային ժողովը ձայներու 53 թեր, 66 դէմ եւ 3 ձեռնպահ յարաբերակցութեամբ 

մերժեց Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան պատգամաւորներ Արմէն Ռուստամեանի, 

Աղուան Վարդանեանի, Արծուիկ Մինասեանի եւ Արմէն Բաբայեանի ներկայացուցած 

օրինագիծը Հայաստանի Հանրապետութեան ընտրական օրէնսգիրքին, Ազգային ժողովի 

կանոնակարգ օրէնքին եւ «Սահմանադրական դատարանի մասին» Հայաստանի 

Հանրապետութեան օրէնքին մէջ փոփոխութիւններ կատարելու մասին, որոնց հիման վրայ 

կ՛առաջարկուի անցում կատարել հարիւր տոկոսնոց համամասնական ընտրակարգին: 

Ազգային Ժողովի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան խմբակցութեան ղեկավար 

Վահրամ Բաղդասարեան ելոյթ ունեցաւ` ըսելով, որ խնդիրը քննարկման կարիք ունի, եւ 

տրուած ըլլալով, որ յառաջիկային սահմանադրական փոփոխութիւններ պէտք է ըլլան, ուրեմն 

այս հանգրուանին  Հանրապետական կուսակցութիւնը դէմ պիտի քուէարկէ այդ օրինագիծին, 

որպէսզի հետագային ատիկա մանրամասն քննարկէ: 

Վարդանեան. «Ե՞րբ Իրական Հաշուառում Պիտի Կատարուի» 

Չորեքշաբթի օր Ազգային ժողովի նիստին, 

երբ կառավարութիւնը Ազգային ժողովի 

հաւանութեան ներկայացուցած էր իր 

ծրագիրը, Ազգային ժողովի ՀՅԴ 

խմբակցութեան քարտուղար Աղուան 

Վարդանեան հարցում ուղղեց 

վարչապետին: Նախ եւ առաջ ան նշեց, որ 

եթէ կառավարութիւնը իր հսկայական 

պատասխանատուութեամբ յաջողի, 

բոլորը ուրախ կ՛ըլլան, սակայն իրենց 

գնահատականը արդիւնքներով 

պայմանաւորուած կ՛ըլլայ: Աղուան 

Վարդանեան յայտնեց, որ առաջին հարցումը կը վերաբերի արցախեան ազատամարտի 

մասնակիցներուն, որոնց մասին կէտեր կան ծրագիրին մէջ, բայց պետութեան սուղ միջոցներով 

մինչեւ այսօր կարելի չէ եղած հարցը լուծել, ե՛ւ ընկերային, ե՛ւ բարոյահոգեբանական 

տեսանկիւնէն: Վարդանեան հարց տուաւ, որ արդեօք նոր կառավարութիւնը մտադիր չէ՞ 

իրական հաշուառում կատարել, թէ որո՛նք մասնակցած են ազատամարտին: Ըստ անոր, 

Շուշիի ազատագրման մասնակցած են մօտ հազար անձեր, բայց չորս հազար անձեր մետալ 

ստացած են Շուշիի ազատագրման համար: Եթէ իրական հաշուառում կատարուի, անշուշտ 

եթէ ուշ չէ, ապա այդ սուղ միջոցները կարելի պիտի ըլլայ աւելի արդիւնաւէտ օգտագործել: 

Դաշնակցական պատգամաւորը հարցուց նաեւ, թէ նոր կառավարութեան համար 

կենսաթոշակային բարեփոխման նպատակը ի՞նչ է, ատիկա ընկերայի՞ն ոլորտի բարեփոխում է, 

թէ՞ տնտեսական: Եւ երրորդ հարցը, ըստ Վարդանեանի, արդէն թեւաւոր խօսքի վերածուած է: 

Վարչապետին ուղղելով խօսքը` Աղուան Վարդանեան հարց տուաւ, որ այն արտայայտութիւնը` 
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պարտադիր, բայց ոչ պարտադրուած` ինչո՞ւ այդ արտայայտութիւնը չէ դրուած ծրագիրի 

պարտադիրի կէտին մէջ: Դաշնակցական պատգամաւորը յայտնեց, որ չորրորդ հարցը, որ 

խնդիրներուն մեծ մասը անկէ կը բխի, որ մենք մէկ բան կ՛ըսենք, մէկ բան կը յայտարարենք, 

բայց այլ բան կ՛ընենք. պատգամաւորը հետաքրքրուեցաւ վարչապետին անձնական 

վերաբերմունքով: Ըստ անոր, նախանցեալ օր վարչապետին ներկայութեամբ կատարուեցաւ  

քուէարկութիւն` իրաւունք- պարտաւորութիւն բառերու վրայ խաղալով, քուէարկութիւն 

կատարուեցաւ եւ անցաւ: Վարդանեան  շեշտեց, որ եթէ այսպէս պիտի շարունակուի, 

վստահութեան խնդիրը պիտի դառնայ մեծագոյն խնդիրը: 

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Յովիկ Աբրահամեան, պատասխանելով 

հարցումներուն` նախ նշեց, որ Ազգային ժողովի քուէարկութիւններուն հետ ինք այլեւս կապ 

չունի եւ պատգամաւորներուն հարցն է իրենց կամքը ազատ արտայայտել: «Ինչ կը վերաբերի 

Արցախի ազատամարտի մասնակիցներուն, հաշուառման մասով, ձեզի հետ համաձայն եմ, 

պէտք է ունենանք յստակ հաշուառում: Հաշուի կ՛առնենք ձեր առաջարկը: Կուտակային 

բարեփոխման վերաբերեալ, ատիկա ընկերային բարեփոխում է, այլ ոչ թէ տնտեսական: Ի՞նչ կը 

նշանակէ պարտադիր, բայց ոչ 

պարտադրուած, ատիկա կը 

նշանակէ, որ մենք պիտի ընենք ամէն 

ինչ, որ մեր քաղաքացիներուն մօտ 

ընկերային լուրջ խնդիր չյառաջանայ: 

Ձեր հարցումին պատասխանը պիտի 

ըլլայ այն ծրարը, որ պիտի բերուի 

խորհրդարան, մեր բոլորին 

նպատակն է ունենալ այնպիսի օրէնք, որ կը բխի բոլորին շահերէն եւ հաշուի կ՛առնէ 

քաղաքական ուժերուն եւ քաղաքացիական նախաձեռնութիւններուն առաջարկները: Ատիկա 

շատ կարեւոր բարեփոխում է, թէ ի՛նչ ձեւով կը կատարուի, քիչ մը համբերենք, Յունիս 

ամսուան ընթացքին զայն կը բերենք Ազգային ժողով», յայտնեց Աբրահամեան: 

Ֆիւլէ. «Եւրոպական Միութեան Համար Արցախեան 

Հարցը Կը Մնայ Առաջնահերթ Հարց» 

«Մարմարա» կը հաղորդէ, որ «Տը Պիզնըս Եիր» կայքը 15 Մայիսին հրապարակած է 

հարցազրոյց մը, որուն մէջ Եւրոպական Միութեան ընդլայնման պատասխանատու 

յանձնակատար Շթեֆան Ֆիւլէ յայտարարած է, որ ղարաբաղեան տագնապին լուծումը կը 

շարունակէ մնալ Եւրոպական Միութեան արտաքին քաղաքականութեան առաջնահերթ 

հարցերէն մէկը: 

Ըստ Ֆիւլէի, Եւրոպական Միութիւնը ամբողջութեամբ կ՛աջակցի ղարաբաղեան հարցի խաղաղ 

լուծման հոլովոյթին: «Տագնապին խաղաղ միջոցներով լուծումը կարելիութիւն պիտի տայ 

Հարաւային Կովկասին, որ Եւրոպայի եւ Ասիոյ միջեւ կամուրջ մը ըլլալու իր ներուժը 

ամբողջութեամբ ցուցադրէ: Եւրոպական Միութիւնը մտահոգ է, որ այս տագնապը լուծելու 

ուղղութեամբ յատկանշական յառաջընթաց մը չէ արձանագրուած: Կ՛ողջունենք Ազրպէյճանի եւ 

Հայաստանի միջեւ անցեալ տարուան նոյեմբերին տեղի ունեցած հանդիպումը եւ գոհ ենք այն 

ջանքերէն, զորս ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակը կը թափէ բարձր մակարդակի հանդիպումներու 

վերսկսելու նպատակով», յայտարարեց Ֆիւլէ: 
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Ըստ Թրայան Հրիսթիայի. Ղարաբաղեան Տագնապը Պէտք 

Է Լուծուի Մինսքի Խմբակի Ծիրին Մէջ 

«Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ Հայաստանի մէջ Եւրոպական Միութեան պատուիրակութեան 

ղեկավար, դեսպան Թրայան Հրիսթիան Երեւանի մէջ ընթացող Եւրոպական Միութեան 

ընդլայնման 10-րդ տարեդարձին նուիրուած հանրային քննարկումին ընթացքին 

պատասխանելով այն հարցումին, թէ Եւրոպական Միութիւնը ի՞նչ քայլերու կը ձեռնարկէ 

ղարաբաղեան տագնապի լուծման համար, ըսած է, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի 

համանախագահները իրենց բոլոր ջանքերը ի գործ կը դնեն ղարաբաղեան տագնապի լուծման 

համար: Տագնապը պէտք է լուծուի այս ծիրին մէջ: 

Դեսպանը ընդգծած է, որ Եւրոպական Միութիւնը մշտապէս ջանքեր կը թափէ, կը փորձէ 

ստեղծել վստահութիւն ներշնչող պայմաններ, որոնք պիտի նպաստեն տագնապի լուծման: 

«Սակայն բուն լուծումին հոլովոյթը վերապահուած է ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակին: Զինադադարի 

հաստատումէն ետք ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակը կը զբաղի տագնապի լուծման հարցով, եւ 

խնդիրին լուծումը այդ կառոյցի ծիրին մէջ պէտք է ըլլայ», ըսած է դեսպանը: 

Քննարկման ներկայ եղած Հայաստանի մէջ Ֆրանսայի դեսպան Անրի Ռենոն իր կարգին 

յայտնած է, որ Եւրոպական Միութիւնը կը սատարէ Մինսքի խմբակի քայլերուն` տագնապը 

լուծելու ուղղութեամբ եւ բազմիցս յայտարարած է, որ տագնապի լուծումը Մինսքի խմբակի 

ձեւաչափով պէտք է ըլլայ: 

Հրիսթիա. «Հոլլանտի Յայտարարութիւնը 

Պատշաճօրէն Պիտի Լսուի Ամէնուր» 

Եւրոպական Միութեան դեսպանին գնահատումով, Ֆրանսայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլլանտի 

յայտարարութիւնը ուժեղ ու համոզիչ էր Հայաստանի համար եւ պատշաճօրէն պիտի լսուի 

ամէնուր: 

«Ինչ կը վերաբերի Եւրոպական Միութեան հետ համագործակցութեան, ապա միացեալ 

պարտաւորութիւնները տակաւին կ՛իրականացնենք եւ իբրեւ երկկողմանի 

համագործակցութեան անկիւնաքար Վիլնիւսի Արեւելեան գործընկերութեան ծրագիրը պէտք է 

իրականացնենք միասին», ըսած է ան` աւելցնելով, որ այժմ խորհրդակցութիւններ տեղի 

կ՛ունենան, թէ ինչպէ՛ս կարելի է իրականացնել Վիլնիսեան թղթածրարը, եւ ասիկա 

Հայաստանի իշխանութիւններուն եւ Եւրոպական Միութեան սպասող աշխատանքն է, որ պէտք 

է իրականացնել: 

«Կայ երկկողմանի համաձայնագիր, որ ստորագրուած եւ իրաւականօրէն պարտադիր է 

կողմերուն համար: Նախ պէտք է յստակացնենք իրաւական շրջանակը, որմէ ետք կ՛անցնինք 

գործողութիւններու ծրագիրին», ըսած է դեսպանը: 

Յիշեցնենք, որ Ֆրանսայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլլանտ յայտարարած էր, որ Հայաստանին 

անհրաժեշտ են իւրայատուկ պայմաններ` Եւրոպական Միութեան հետ ընկերակցութեան 

համար: 
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ՀՅԴ Երեւանի Քաղաքային Կոմիտէն Կը Պահանջէ 

Բեկանել Միկոյեանի Արձանը Տեղադրելու Որոշումը 

ՀՅԴ Երեւանի Քաղաքային կոմիտէն մայրաքաղաքի աւագանիէն պահանջեց բեկանել Անաստաս 

Միկոյեանի արձանը տեղադրելու որոշումը եւ հետագային ձեռնպահ մնալ առանց հանրութիւնը 

մասնակից դարձնելու մայրաքաղաքի համար կարեւոր որոշումներ առնելու գործելակերպէն: 

«30 ապրիլին Երեւանի քաղաքապետարանը, առանց հանրային քննարկման, որոշում տուաւ 

մայրաքաղաքին մէջ տեղադրել խորհրդային պետական-կուսակցական գործիչ Անաստաս Միկոյեանի 

արձանը: Որոշումը տրուեցաւ ոչ միայն առանց հասարակութիւնը տեղեկացնելու, այլեւ առանց 

վերոնշեալ գործիչի գործունէութեան, Հայաստանի ու հայ ժողովուրդի հանդէպ անոր 

«ծառայութիւններու» արժեւորման շուրջ մասնագիտական քննարկումներ կատարելու: Մինչդեռ 

Հայաստանի առաջին հանրապետութեան կործանման, հետագային ստալինեան մարդատեաց 

վարչակարգի կողմէ բազմահազար մարդոց ոչնչացման մէջ գործուն դերակատարութիւն ունեցած այս 

անձի արձանին տեղադրումը սրբապղծութիւն է այդ անմեղ զոհերուն յիշատակին եւ անոնց 

ժառանգներու զգացումներուն առջեւ»,  ըսուած է Դաշնակցութեան Քաղաքային կոմիտէի նախանցեալ 

օրուան յայտարարութեան մէջ: 

ՀՅԴ Երեւանի Քաղաքային կոմիտէն ընդգծեց, որ արձանները ոչ միայն գեղագիտական ճաշակի 

դաստիարակութեան համար ստեղծուած արուեստի գործեր են, այլեւ ազգային ու բարոյական 

արժէքներու քարոզչութեան միջոցներ: 

«Ամէնէն մակերեսային ուսումնասիրութիւնը նոյնիսկ ակնյայտ կը դարձնէ, որ արձանի տեղադրումը 

պիտի վնասէ մեր պետութեան միջազգային վարկին, զայն տեղադրելով այն երկիրներու շարքին, ուր կը 

ծանուցուին ու կը քարոզուին բռնապետական վարչակարգերը եւ անոնց գործիչները», ըսուած է 

յայտարարութեան մէջ:  

Հայաստանեան Պատուիրակութիւնը Մասնակցեցաւ 

ՕԹԱՆ-ի Զինուորական Կոմիտէի Նիստերուն 

Հայաստանի Հանրապետութեան զինեալ ուժերու 

սպայակոյտի պետ, զօրավար-գնդապետ Եուրի 

Խաչատուրովի գլխաւորած պատուիրակութիւնը նախանցեալ 

օր Պրիւքսէլի մէջ մասնակցեցաւ ՕԹԱՆ-ի զինուորական 

կոմիտէի «Աֆղանիստանի մէջ ապահովութեան 

աջակցութեան միջազգային ուժերու» գործողութեան եւ 

«Վճռական աջակցութիւն» ձեւաչափով իրականացուելիք 

առաքելութեան մասնակից երկիրներու զինեալ ուժերու 

սպայակոյտի պետերու ձեւաչափով հերթական նիստերուն: 

Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարութեան տարածած հաղորդագրութեան համաձայն, 

նիստերուն ընթացքին քննարկուած են Աֆղանիստանի մէջ տեղի ունեցած նախագահական 

ընտրութիւններու առաջին հանգրուանէն ետք ստեղծուած քաղաքական իրավիճակին, Աֆղանիստանի 

ապահովութեան ուժերու կարիքներուն, «Աֆղանիստանի մէջ Ապահովութեան աջակցութեան 

միջազգային ուժերու» վերատեղակայման ժամանակացոյցին, ինչպէս նաեւ «Վճռական աջակցութիւն» 

առաքելութեան ծրագիրի մշակման ընթացքին, նախնական պատրաստականութեան ժամանակացոյցին, 

ռազմավարական հաղորդակցութիւններուն, առաքելութեան սկիզբի իրաւական խնդիրներու լուծման 

վերաբերող հարցեր: 
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ԱԿՆԱՐԿ 

Համանախագահներուն Յիշողութիւնը Վերաթարմացնող 

Ցոյց Մը 

Շաբաթ, 17 Մայիսին ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի 

համանախագահներու Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետութեան Բերձոր շրջան այցելութեան ընթացքին 

Արցախի Քաշաթաղ շրջանի բնակիչներն ու արցախցի 

երիտասարդներ ՀՅԴ Արցախի երիտասարդական միութեան 

նախաձեռնութեամբ բողոքի ցոյց մը կատարեցին: Անոնք 

համանախագահները դիմաւորեցին բարձրացնելով «Ոչ մէկ 

թիզ հող», «Յարգեցէ՛ք մեր իրաւունքները»,«Ոչ մէկ օտար 

զինուոր Արցախի մէջ» եւ «Մեր ընտրանքը 1991-ին 

կատարեցինք» գրութիւններով պաստառներ: 

Մէկ օր ետք, համանախագահները հանդիպում ունեցան 

Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեանին հետ, որ իր 

կարգին շեշտեց, թէ Արցախի անկախութիւնն ու ազատութիւնը բացառիկ արժէքներ են 

եւ վերադարձ անցեալին` թէ՛ կարգավիճակի եւ թէ՛ սահմաններու իմաստով, անկարելի 

է: Հանդիպումէն ետք Ուորլիք յայտարարեց, որ ինք անակնկալի եկած է Բերձորի մէջ 

տեղի ունեցած բողոքի ցոյցէն, ինչ որ զարմանալի է: Իբրեւ ղարաբաղեան տագնապի 

լուծման աշխատանք տանելու պարտականութիւնը ունեցող համանախագահ մը, ան 

բնականաբար ծանօթ է կամ պէտք էր ըլլար այդ տագնապի թղթածրարին: Ամերիկացի 

համանախագահին յիշողութենէն կը թուի վրիպած ըլլալ այն իրողութիւնը, որ  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան մէջ քուէարկողներուն 99 առ հարիւրը 10 

դեկտեմբեր 1991-ին անկախութեան շուրջ հանրաքուէին ընթացքին «այո» քուէարկած 

էր, իսկ ատկէ 15 տարի ետք` 10 դեկտեմբեր 2006-ին տեղի ունեցած հանրաքուէի մը 

ընթացքին երկրին սահմանադրութիւնը որդեգրելով, անոնք վերահաստատած էին 

անկախութեան հանրաքուէին արդիւնքը: 

Բերձորի մէջ ցուցարարները եկան մոռացկոտ համանախագահներուն յիշողութիւնը 

վերաթարմացնելու եւ ընդգծելու, որ նախագահ Բակօ Սահակեանին շեշտած կէտերը 

անհատական կամ իշխանութեան կարծիքը չէ, այլ ժողովուրդի հաստատ կամքին 

արձագանգը: Ուորլիք առիթը ունեցաւ ցուցարարներուն հետ զրուցելու եւ իր 

յայտարարութեան մէջ գնահատեց ցոյցին խաղաղ բնոյթը: Թերեւս այդ ալ իրեն համար 

անակնկալ մըն էր: Այո՛, Արցախի ժողովուրդը քաղաքակիրթ է, սակայն իր 

իրաւունքները բուռն եւ ազդու կերպով կը պաշտպանէ, եւ 1988-էն մինչեւ օրս երկարող 

արցախեան իրադարձութեանց ծանօթ ոեւէ անձ այդ առնչութեամբ որեւէ կասկած չի 

կրնար ունենալ: 

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ 
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ՄԻՋԱԶՑԳԱՅԻՆ 

Ռուսիա Չինաստանի Հետ Կազի Շուրջ Համաձայնութիւն 

Մը Կնքած Է 

Gazeta.ru կը հաղորդէ, որ ռուսական «Կազփրոմ» ընկերութիւնն ու Չինաստանի քարիւղի եւ 

կազի «Սի.Էն.Փի.Սի.» ընկերութիւնը Չինաստան ռուսական կազի մատակարարման մասին 

համաձայնութիւն ստորագրած են: 

Խօսքը տարեկան մինչեւ 38 միլիառ խորանարդ մեթր կազի մատակարարման վերաբերեալ 

համաձայնութեան մասին է: 

Համաձայնութեան ստորագրութիւնը տեղի ունեցած է Ռուսիոյ եւ Չինաստանի ղեկավարներ 

Վլատիմիր Փութինի եւ Սի Ձինփինի ներկայութեամբ: 

Երեսուն տարուան ժամկէտով համաձայնագիրին ընդհանուր արժէքը 400 միլիառ տոլար է: 

Շուէտի Շրջաններէն Մէկուն Մէջ Ուսուցիչներուն 

Կ՛արգիլեն Աշակերտներուն Տնային Պարտականութիւն 

Յանձարարել 

ԻԹԱՐ-ԹԱՍՍ կը հաղորդէ, որ կեդրոնական Շուէտի Հալսթամմար քաղաքը պիտի դառնայ 

թագաւորութեան առաջին շրջանը, ուր աշակերտներուն տնային աշխատանքներ պիտի 

չյանձնարարեն: Ատիկա կարելի պիտի դառնայ շրջանային վարչակազմին մէջ Ձախ եւ 

Ընկերվար-ժողովրդավարական աշխատանքային կուսակցութեան ներկայացուցիչներուն միջեւ 

ձեռք բերուած համաձայնութեան իբրեւ արդիւնք: 

Առաջարկին նախաձեռնողը նախկին ուսուցիչ, այժմ քաղաքական գործիչ Ռիքարտ Անտերսընն 

է, որ «Սի.Պի.Թի.» պատկերասփիւռի կայանին հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին բացատրած է. 

«Մենք հարցականի տակ կը դնենք տնային պարտականութիւններու վերաբերեալ աւանդական 

մօտեցումը: Ատոր փոխարէն մենք պիտի փափաքէինք դպրոցներուն մէջ ստեղծել պայմաններ, 

որպէսզի աշակերտները կարենան պարտականութիւնները կատարել տեղւոյն վրայ` 

դասարաններուն մէջ»: 

Անտերսըն չի հերքեր անցած դասերը տան մէջ կրկնելու օգուտը, սակայն իր կարծիքով` 

տնային պարտականութիւնները պէտք չէ դառնան ծնողներու պարտականութիւնը: 

Առաջարկը կեանքի պիտի կոչուի արդէն 2015-ի աշնան: Սեպտեմբեր 2014-ին Շուէտի մէջ 

քաղաքային եւ խորհրդարանական ընտրութիւններ նախատեսուած են: «Ատիկա 

նախընտրական ծրագիրի կարեւորագոյն կէտերէն մէկն է. բոլորին համար հաւասար 

դպրոցներու ստեղծում», կը նշէ Անտերսըն: 

www.armenianprelacykw.org 

www.aztagdaily.com 

http://www.armenianprelacykw.org/
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Ուքրանիա. «Ընտրութիւնները Պէտք Է Կատարուին Մէկ 

Փուլով, Որովհետեւ Երկրորդը Կրնայ Չկատարուիլ» Կ՛ըսէ 

Փորոշենքօ 

«Քոմերսանթ» կը հաղորդէ, որ Ուքրանիոյ 

նախագահութեան թեկնածու Փիոթր 

Փորոշենքօ յայտարարած է, որ եթէ 25 

Մայիսին նշանակուած նախագահական 

ընտրութիւնները մէկ փուլով տեղի չունենան, 

ապա երկրորդ փուլը կրնայ ընդհանրապէս 

տեղի չունենալ: 

«Այսօր յստակ է, որ եթէ առաջին փուլին 

ընտրութիւն չըլլայ, երկրորդ փուլը կրնայ 

տեղի չունենալ: Ապակայունացման 

մակարդակը հաւանաբար դառնայ այնպիսին, 

որ մենք ստիպուած ըլլանք պայքարիլ օրինականութեան համար», ըսած է Փորոշենքօ: 

Ան նաեւ նշած է, որ այժմ քաղաքացիներուն քաղաքական աշխուժութիւնը չափազանց բարձր է, 

եւ ընտրատեղամասերուն մէջ 25 Մայիսին ընտրողներու մասնակցութիւնը բարձր պիտի ըլլայ: 

Ռուսիա Եւ Չինաստան Վեթոյի Ենթարկեցին Սուրիոյ 

Թղթածրարը Միջազգային Քրէական Դատարան 

Փոխանցելու Բանաձեւը 

Ռուսիա եւ Չինաստան երէկ ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդին մէջ օգտագործեցին իրենց 

վեթոյի իրաւունքը` ձախողութեան մատնելով Սուրիոյ թղթածրարը Միջազգային քրէական 

դատարան փոխանցելու ֆրանսական բանաձեւը: 

Ռուսիա նախապէս զգուշացուցած էր, որ Ֆրանսայի պատրաստած բանաձեւը վեթոյի պիտի 

ենթարկէ, եթէ Ապահովութեան խորհուրդին ներկայացուի: Ասիկա երրորդ անգամն էր, որ 

Ռուսիան եւ Չինաստանը Ապահովութեան խորհուրդին մէջ սուրիական հարցով իրենց վեթոյի 

իրաւունքը կ՛օգտագործեն: 

ՄԱԿ-ի մօտ Ֆրանսայի մնայուն ներկայացուցիչը նիստին ընթացքին իր արտասանած խօսքին 

մէջ յայտնեց, որ «ոչինչ աւելի վատ է, քան Սուրիոյ մէջ տեղի ունեցածին նկատմամբ լուռ 

մնալը»: Ան նշեց, որ այն տեսակէտը, որ սուրիական թղթածրարը Միջազգային քրէական 

դատարանին փոխանցելը տագնապի լուծման ջանքերը կը խանգարէ, «անօգուտ խօսք է»: 

Ան աւելցուց, որ «Սուրիոյ մէջ երկու կողմերն ալ ահաւոր արարքներ եւ մարդկութեան դէմ 

ոճիրներ գործեցին»` աւելցնելով. «Այժմ Սուրիոյ իրադարձութիւններուն համար որեւէ կողմ 

պատասխանատու նկատելու յարմար ժամանակը չէ»: 

ՄԱԿ-ի մէջ Միացեալ Նահանգներու մնայուն ներկայացուցիչ Սամանթա Փաուըր ցաւ յայտնեց 

բանաձեւը վեթոյի ենթարկելու Ռուսիոյ որոշումին համար: 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Պոլիս 

Երուանդ Օտեանին Նուիրուած Օր 
Մայիս 3-ին Պոլսոյ համալսարանի Համաժողովի մշակութային 

կեդրոնին մէջ, «Իսթանպուլ. Սիրողական թատրոնի օրեր» անուան 

տակ կազմակերպուեցաւ զրոյց մը` նուիրուած նշանաւոր թատերագիր 

եւ գրագէտ Երուանդ Օտեանին: Այս ձեռնարկը միասնական 

աշխատանքն էր թուրք եւ հայ թատրոնի մասնագէտներու: Օրուան 

բանախօսներն էին` Պոլսոյ Շեհիր համալսարանէն Մեհմեթ Ֆաթիհ 

Ուսլու, Էօզեղին համալսարանէն Ֆըրաթ Կիւլլիւ եւ Մուրատ 

Ճանքարա, իսկ ընթերցումով ներկայացման բաժինին մէջ` 

«Պէրպէրեան» խումբէն Պօղոս Չալկըճեան եւ Պոլսոյ համալսարանի 

ուսանողներ: 

Մեհմեթ Ֆաթիհ Ուսլու լայն գիծերու մէջ ներկայացուց Երուանդ Օտեանը` որպէս թատերագիրի 

եւ գրագէտի, ապա անդրադարձաւ անոր գործերուն, ինչպէս` «Ընկեր Փանջունի», «Չարշըլը 

Արթին Աղա» եւ այլն: 

Պօղոս Չալկըճեան ընթերցումով ներկայացուց Երուանդ Օտեանի գործերէն նմուշներ: 

Ֆըրաթ Կիւլլիւ խօսեցաւ Երուանդ Օտեանի թատերախաղերուն մասին, իսկ Մուրատ 

Ճանքարա լայն տեղեկութիւններ տուաւ Երուանդ Օտեանի նշանաւոր «Չարշըլը Արթին Աղա», 

«Ընկեր Փանջունի» եւ «Հերոսախաղ» գործերուն մասին: 

Թուրք Լրագրողը Վերահրատարակած Է 

Մուսա Լերան Պաշտպանութեան Մասին Գիրքը 

Յայտնի թուրք լրագրող ու հրատարակիչ Օսման Քոքեր նոր 

խմբագրութեամբ  հրատարակեց «Անթաքիա, 

Իսքենտերուն, Մուսա Տաղ» գիրքը: Գիրքը կը պատմէ լերան 

հերոսական պաշտպանութեան մասին, ուր ներկայացուած 

են մինչեւ 1915-ի Օսմանեան կայսրութեան մէջ հայերու 

կեանքին վերաբերող լուսանկարներ, բացիկներու եւ 

փաստաթուղթերու հաւաքածոներ` Օրլանտօ Քարլօ 

Քոլումելոյի հաւաքածոյէն, ինչպէս նաեւ եզակի 

լուսանկարներ` Ալեքսանտրեթի, Անտիոքի եւ Մուսա 

Լերան ստորոտի գիւղերու հայերու կեանքին մասին: 

Օսման Քոքեր կը բերէ Ցեղասպանութեան ականատեսներու վկայութիւնները, մասնաւորապէս` 

Մարաշի աւետարանական եկեղեցւոյ հովիւ Տիգրան Անդրէասեանին վկայութիւնը, որ 

մանրամասնօրէն կը նկարագրէ լերան պաշտպանութիւնը: 

Օսման Քոքեր կայսրութեան սուլթաններու յայտնի ճարտարապետ, ծագումով հայ Սինանի 

ընտանիքէն է: 
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Սուրիահայերուն Ի Նպաստ Նկարչական Ցուցահանդէս 

Մայիս 11-ին Պոլսոյ պատրիարքարանի դահլիճին մէջ, պատրիարքական փոխանորդ Արամ 

արք. Աթէշեանի հովանաւորութեամբ, կազմակերպուեցաւ նկարչական ցուցահանդէս` 

մասնակցութեամբ 53 նկարիչներու. ցուցահանդէսին ամբողջ հասոյթը պիտի նուիրուի Սուրիոյ 

աղէտեալներուն: 

Արամ արք. Աթէշեան շնորհաւորեց բոլոր այն նկարիչները, որոնք բարեհաճած էին նուիրելու 

իրենց ստեղծագործութիւնները: Ապա բացատրութիւններ տուաւ Թուրքիա ապաստանած 

սուրիահայերու մասին: 

Կիպրոս 

Հրայր Ճէպէճեան Կ՛արժանանայ Դոկտորական Վկայականին 

Աստուածաշունչի Ընկերութեան Արաբական Ծոցի երկիրներու 

Խնամակալ մարմինը հրապարակած է յայտարարութիւն մը, որուն մէջ 

կը տեղեկացնէ, թէ ընկերութեան ընդհանուր քարտուղար Հրայր 

Ճէպէճեան, 14 Մայիս 2014-ին ստացած է  դոկտորական վկայական` 

յաջողութեամբ պաշտպանելէ ետք իր աւարտաճառը` 

«Քրիստոնէական յոյսի պատգամին ընկալումը եւ  կիրարկումը հնդիկ 

աշխատաւորներու կողմէ անոնց արտերկեայ  աշխատանքային 

կեանքին մէջ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններուն մէջ»: 

Ճէպէճեան իր վկայականը  ստացաւ Նիւ Եորքի Աստուածաբանական  

Ճեմարանէն` Աստուածաշունչի յանձնառութիւն ճիւղին մէջ, որ կը 

ձգտի քաջալերել Աստուածաշունչը կարդալն ու  հասկնալը` մեկնելով 

անհատին  եւ հաւաքականութեան լեզուական եւ ընկերամշակութային  տուեալներէն: 

Այս առիթով «Ազդակ» կը շնորհաւորէ իր մնայուն աշխատակիցներէն Հրայր Ճէպէճեանը: 

Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» 

Մասնաճիւղի Ձեռնարկները 
* Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» մասնաճիւղի «Դիմակ» 

թատերախումբը Մայիսի սկիզբը Նիկոսիոյ «Փալլաս» 

թատերասրահին մէջ  ներկայացուց Նաթաշա Թաւուգճեանին 

հեղինակած ու բեմադրած «Դրախտին ճամբան գիտե՞ս…» 

կատակերգութիւնը: 

* 10  Մայիսին Ստրովոլոսի քաղաքապետական հանդիսասրահին մէջ 

ելոյթ ունեցաւ Համազգայինի «Սիփան» պարախումբը` 

ընկերակցութեամբ մանկապատանեկան «Նանօր» պարախումբին: 

15 պարերէ բաղկացած յայտագիրը ընթացաւ սահուն կերպով, հայրենի արուեստագէտ եւ 

պարուսոյց Պետրոս Ղարիպեանի ղեկավարութեան տակ: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Պանան 

Պանանը սննդարար պտուղ է, կը պարունակէ կենսանիւթ Ա, Պէ, Փէ, Սէ: փոթասիոմ, 

քալսիոմ, երկաթ, մակնեզիոմ, հարուստ է 

բնաթելերով: Պանանը օգտակար պտուղ է բոլոր 

տարիքի մարդոց համար: Ըստ արեւելեան 

բժշկութեան, պանան ուտելէ ետք կը բարձրանայ 

տրամադրութիւնը, կը փափկի չոր հազը, կը 

բարձրանայ սեռական կարողութիւնը:  

Պարունակած փեքթինին շնորհիւ` կը կարգաւորէ 

քոլեսթերոլի քանակը արեան մէջ, իսկ փոթասիոմը 

կը նպաստէ սրտի կշռութաւոր աշխատանքին, կը 

կարգաւորէ արեան զարկերակային ճնշումը: Միւս կողմէ, ոչ հասուն պանանը 

պնդութիւն կը յառաջացնէ, իսկ հասուն պանանը փորհարութեան դէմ բուժիչ 

ազդեցութիւն ունի: Անիկա կը կանոնաւորէ քունը, կարեւոր է ոսկորներու աճման եւ 

անոնց զօրացման համար: Պանանը, համեմատած միւս պտուղներուն հետ, դանդաղ կը 

մարսուի: Գիրութեան, շաքարախտի պարագային, սահմանափակել պանանի 

գործածութիւնը` անոր բարձր քալորականութեան պատճառով: Երբ պանանը 

հասունցած է, անոր պարունակած ածխաջրատները կը վերածուին շաքարի: Սեւ 

կէտերով ծածկուած հասուն պանանի կեղեւը ունի հզօր հականեխիչ ազդեցութիւն 

վէրքերու եւ բորբոքած մորթի համար: Երբեք չգնել վնասուած կեղեւով պանան` 

խուսափելու համար անոր մէջ ոչ ցանկալի մանրէներու առկայութենէն:  

ՄՕՏ ՕՐԷՆ  

ՄԱՅԻՍԵԱՆ 

ՅԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐՈՒՆ 

ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ 

ԴԱՇՏԱՀԱՆԴԷՍ 

ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ 
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