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Հ.Յ.Դ. Քուէյթի ողջ ընտանիքը կը
դատապարտէ 18 Մայիս 2019-ին
Ազատութեան Հրապարակին մէջ
Հ.Յ.Դ. բազմամեայ ներկայացուցիչ,
Արցախեան
ազատագրական
պայքարի կազմակերպիչներէն՝ ընկ.
Հրանդ
Մարգարեանի
դէմ
կատարուած սադրանքը:
Այս անընդունելի արարքը ուղղուած
չէ միայն ընկ. Հրանդ Մարգարեանի դէմ, այլ հակադաշնակցական
մօտեցում է:
Դաշնակցութեան պատմութեան սխրագործութիւններուն եւ
բիւրաւոր նահատակներուն նկատմամբ անընդունելի երեւոյթ է
սա:
Կը
հաստատենք,
որ
վերջին շրջանին
խրախուսուող
անհանդուրժողականութիւնն ու ատելութիւնը, ազգը շերտերու
բաժնելու փորձը հասցուցին այս անընդունելի արդիւնքին, որմէ
կրնան օգտուիլ միայն հայ ազգի թշնամիները:
Ուստի,
կոչ
կ՚ուղղենք
Հայաստանի
Հանրապետութեան
իշխանութիւններուն, անմիջապէս ձեռնարկել անհրաժեշտ
քայլերու՝ կասեցնելու համար դէպքերու վատ ընթացքը,
երաշխաւորելով
բոլոր
քաղաքացիներուն
վարկն
ու
անվտանգութիւնը:
Պատահած
դէպքը
երբեք
չ'արտացոլացներ
սիրոյ
եւ
հանդուրժողականութեան
լոզունքները,
որոնցմով
առաջնորդուեցաւ հայ ժողովուրդը, ժողովրդային շարժումի օրին,
մօտ մէկ տարի առաջ:
Հ.Յ.Դ.ն էր, է եւ պիտի շարունակէ մնալ հաւատարիմ ազգին եւ
հայրենիքին ծառայելու սուրբ գործին:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Արսէն Համբարձումեան. «Իշխանութիւնը Լաւ
Չ՛աշխատիր Եւ «Դեղին Քարտ»-ի Պէտք Է Արժանանայ»
«Փոլիթիք» կայքին հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Արսէն
Համբարձումեան խօսած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի` դատարանները
շրջափակելու կոչին եւ դատական համակարգի բարեփոխումներ սկսելու վերաբերեալ ՀՅ
Դաշնակցութեան կեցուածքին` դիտել տալով, որ Դաշնակցութիւնը իր տեսակէտը արդէն
յստակօրէն արտայայտած է` նշելով միաժամանակ, որ դատական համակարգի
բարեփոխումները անհրաժեշտ են: Ան զարմանալի նկատած է քանի մը հանգամանք.
«Առաջինը` ինչո՞ւ միայն հիմա կը խօսուի դատական համակարգի բարեփոխումներուն մասին,
ինչո՞ւ կը խօսուի միայն դատական համակարգի բարեփոխման մասին, եւ ոչ` ամբողջութեամբ
դատաիրաւական համակարգի բարեփոխումներու: Նկատի ունիմ` դատախազութիւն, Յատուկ
քննչական ծառայութիւն, ոստիկանութիւն: Արդեօք այս կը նշանակէ՞, որ, օրինակ
դատախազութեան եւ միւս իրաւապահ մարմիններուն մէջ հաւաքուած են արհեստավարժներ`
անբասիր կենսագրութեամբ, եւ միայն դատարաններուն մէջ է, որ հաւաքուած են անձեր,
որոնցմէ ձերբազատելու խնդիր կայ: Եթէ կը խօսինք բարեփոխումներու մասին, պիտի խօսինք
բոլոր ոլորտներու բարեփոխումներուն մասին: Այս ընտրողական մօտեցումն է, որ մեզի համար
ընդունելի չէ:
«Երկրորդ` մենք կը հասկնանք, որ մէկ տարին բաւարար ժամկէտ չէր լուրջ, արմատական
բարեփոխումներ իրականացնելու, բայց կառավարութիւնը, առնուազն հայեցակարգային
մակարդակով, պէտք է կարենար իր տեսլականը, իր մօտեցումն ու պատկերացումները
դարձնել հանրային քննարկման առարկայ:
«Երրորդ` չենք կարծեր, թէ դատական համակարգի բարեփոխման առնչուած կարեւորագոյն
խնդիրը լուծելու համար այս իրավիճակին մէջ պէտք է գտնուէինք, անհրաժեշտութիւն չկար
ընտրելու ոչ օրինական ուղին` կոչ ուղղելով մարդոց փակելու դատարաններու մուտքերն ու
ելքերը եւ այդ ցուցական շարժումով փորձելու ստեղծել այն տպաւորութիւնը, որ կայ հանրային
պահանջ: Հանրային պահանջ, անշուշտ, կայ. այն, որ դատական համակարգը պէտք է
բարեփոխուի, յստակ է, բայց ուղղուած կոչին բաւական խօսուն արձագանգ է այն
հանգամանքը, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի խօսքով եւ բազմաթիւ պատգամաւորներու
աշխուժ դերակատարութեամբ իսկ դատարաններուն առջեւ ընդամէնը շուրջ 1000 հոգի
հաւաքուեցաւ: Մարդիկ կը հասկնան, որ ցոյցերու, ցուցադրական շարժումներու, տարբեր
տեսակի ճնշումներու միջոցով շօ ընելու ժամանակը անցած է: Վաղուց ժամանակն է գործով
զբաղելու», յայտնած է Համբարձումեան:
Անդրադառնալով Փաշինեանի կոչին վերաբերեալ Եւրոպական խորհուրդի խորհրդարանական
վեհաժողովին արձագանգին` Համբարձումեան նշած է. «Դատական համակարգը բարեփոխելու
գծով, կը կարծեմ, բոլորը համակարծիք են: Չեմ կարծեր, թէ Հայաստանի մէջ կայ ոեւէ
քաղաքական ուժ կամ քաղաքական գործիչ, որ կը ժխտէ դատական համակարգի, ինչպէս նաեւ
միւս բոլոր ոլորտներուն լուրջ ու արմատական բարեփոխումներու անհրաժեշտութիւնը:
Խնդիրը կիրարկուող ձեւերուն ու մեթոտներուն, աշխատելաոճին մէջ է: Երբ կ՛ուզես լաւ
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նպատակ հետապնդել եւ ատիկա կ՛ընես ոչ ընդունելի միջոցներով, կրնաս սխալ ճամբով
ընթանալ ու հասնիլ սխալ տեղ»:
Խօսելով 23 մայիսին կայանալիք ՀՅԴ-ի հանրահաւաքի նպատակներուն մասին` Արսէն
Համբարձումեան ըսած է. «Տեղեկացնեմ, որ հանրահաւաքին հիմնական նպատակներէն մէկը
պիտի ըլլայ նախընթաց ժամանակահատուածի հրապարակային գնահատումը եւ
կառավարութեան յստակ ուղերձ յղելը, որ իրենք լաւ չեն աշխատիր, ճիշդ մեթոտներով չեն
աշխատիր, խախտումներ կը կատարեն, ուստի իրենք պէտք է արժանանան «դեղին քարտ»-ի»:
Արսէն Համբարձումեան ընդգծած է, թէ իրենք կ՛ուզեն, որ իշխանութիւնները զբաղին այն
գործով, որուն լիազօրուած են, եւ ոչ թէ անընդհատ փորձեն պատճառաբանել իրենց
ձախողութիւններն ու անգործութիւնը:

Արթուր Խաչատրեան. «Նպատակը Կ՛արդարացնէ
Միջոցները» Մօտեցումը Մեզի Համար Ընդունելի Չէ»
23 մայիսին Ազատութեան հրապարակին
հանրահաւաքը` «Լրջացէ՛ք» կարգախօսով:

վրայ

պիտի

կայանայ

Դաշնակցութեան

«Երկիր»-ին հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի անդամ,

գիւղատնտեսութեան նախկին նախարար Արթուր Խաչատրեան յիշեցուցած է, որ
Դաշնակցութիւնը աջակցեցաւ մէկ տարի առաջ տեղի ունեցած ժողովրդական շարժման`
անսալով քաղաքական իշխանութիւններուն կոչին, մաս կազմեց կառավարութեան,
աշխատեցան մօտ 4,5 ամիս` իրենց գիտելիքներն ու կարողութիւնը ներդնելով, որ
կառավարութիւնը յաջողի, սակայն յետոյ տեղի ունեցան այլ փոփոխութիւններ` իշխանութիւնը
մնաց նոյնը, սակայն փոխուեցաւ կառավարութեան կազմը:
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«Այս մէկ տարուան ընթացքին մենք որոշ ակնկալութիւններ ունէինք կառավարութենէն, այսօր
այդ ակնկալութիւնները, ցաւօք, չեն իրականացած: Աւելի՛ն. մենք կը տեսնենք, որ կ’առնուին
որոշ քայլեր, կ’ուղղուին կոչեր, որոնք ո՛չ միայն չեն արդարացներ մեր սպասումները, այլ նաեւ
կրնան երկիրը տանիլ բաւական ծանր փակուղային իրավիճակի: Եւ ասիկա չի վերաբերիր
միայն վերջերս տեղի ունեցած դէպքերուն, անոնք թերեւս որոշ չափով արագացուցին, բայց
փաստ է, որ այս դժգոհութիւնը մեր մէջ կուտակուած է երկար ժամանակէ ի վեր: Խօսքը կը
վերաբերի թէ՛ տնտեսական քաղաքականութեան, որովհետեւ իրականացուող տնտեսական
քաղաքականութիւնը շարունակութիւնն է նոր-ազատականութեան, երբ կ’ըսուի, որ պետութեան
դերը պէտք է նուազագոյնի հասցուի, բարենպաստ պայմաններ պէտք է ստեղծուին, իսկ քանի որ
«աղքատութիւնը մարդոց գլուխներուն մէջ է», թող ինքնուրոյն կերտեն իրենց բարեկեցութիւնը»,
նշած է ան:
Արթուր Խաչատրեան շատ մտահոգիչ նկատած է Արցախի հարցին վերաբերող վերջին
յայտարարութիւնները, թէ` Արցախի մէջ կան ուժեր, որոնք «դաւադիր» են, «դաւաճան» եւ իրենց
«դաւադիր», «ազգակործան» խնդիրները լուծելու համար պատրաստ են պատերազմ սադրելու:
«Ասիկա շատ մտահոգիչ է, առհասարակ` այս Հայաստան-Արցախ ջրբաժանը, որ վերջերս
սկսաւ խորանալ: Անկախ անկէ, թէ ուրկէ՛ կու գայ հայաստանցի-ղարաբաղցի բաժանումը,
կառավարութիւնը, իշխանութիւնները պատասխանատու են տեղի ունեցած որեւէ
իրադարձութեան համար եւ պարտաւոր են կանխել այդ բաժանումը: Ցաւօք, մենք այդ մէկը
կանխելու քայլեր չենք տեսներ, ընդհակառակն` կ’ուղղուին պետական դաւաճանութեան մէջ
մեղադրանքներ` յստակ ուժերու ուղղուած: Ասիկա մեզի համար անընդունելի է, յատկապէս`
երբ հասարակութեան մէջ կան ձեռնածութիւններ կատարողներ, որոնք կը փորձեն օգտագործել
հայաստանցի-ղարաբաղցի դաւաճանական տարբերութիւնը ներդրելու համար», շեշտած է ՀՅԴ
Հայաստանի Գերագոյն մարմինի անդամը:
Արթուր Խաչատրեան նշած է, որ անընդունելի է նաեւ առկայ հասարակական
անհանդուրժողականութեան մթնոլորտը, որ սկիզբ առաւ սեւեր-սպիտակներ բաժանումէն:
«Այսպիսի գիծ մը կայ, որ` իշխանութիւնը ձեւաւորած է ժողովուրդը, հետեւաբար, ան, որ
իշխանութեան համակարծիք չէ, համակարծիք չէ ժողովուրդին, ուստի նաեւ` ժողովուրդին
թշնամի է, անոր դէմ պէտք է պայքարիլ: Եթէ ասոր վրայ աւելցնենք նաեւ այն անհասկնալի
անցումային արդարադատութեան դրոյթը, մենք վտանգներ կը տեսնենք Հայաստանի մէջ
ժողովրդավարութեան խաթարման ուղղութեամբ: Մենք կ’ընդունինք, որ այսօրուան
իշխանութիւնը ունի բարձր օրինականութիւն, վստահութիւն, եւ կարիք չկայ դիմելու քայլերու,
որոնք կասկածներու տեղ կու տան, մասնաւորապէս` դատարանները շրջափակելու վերջին
քայլը: Մեր երկրի խնդիրներէն մէկն ալ եղած է այն, որ դատական, օրէնսդիր եւ գործադիր
իշխանութիւնները մէկ կեդրոնէ կառավարուած են: Հիմա փոխանակ քայլերու ձեռնարկելու այս
երեք իշխանութիւններուն միջեւ հակակշիռներու եւ փոխզսպումներու գործիքակազմերը
ամրապնդելու համար, օրէնսդիրն ու գործադիրը կը փորձեն դատական իշխանութեան
պարտադրել իրենց կամքը: Քաւ լիցի, մենք երբեք չենք մերժած, որ դատաիրաւական
համակարգը
վստահութեան
պակաս
ունի,
հակառակը`
մենք
կոչ
կ’ուղղէինք
իշխանութիւններուն, որ քայլերու ձեռնարկեն դատաիրաւական ամբողջ համակարգին
նկատմամբ վստահութիւնը բարձրացնելու համար: Խօսքը կը վերաբերի թէ՛ դատարաններուն,
թէ՛ դատախազութեան, թէ՛ քննչական մարմիններուն, թէ՛ ոստիկանութեան: Թիւր կարծիք կայ,
թէ քննչական մարմինները շատ աւելի ձեռնհաս եւ ազնիւ են, քան դատական մարմինները: Ո՛չ,
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ասիկա լրիւ շղթայ մըն է, եւ բոլոր մարմիններուն մէջ բարելաւման կարիք կայ: Բայց եթէ մենք
իրապէս կը խօսինք դատաիրաւական բարեփոխումներուն մասին, ասիկա չի նշանակեր, որ
գործող օրէնքները պէտք է բռնաբարել, խախտել` օրինականութիւն հաստատելու համար:
«Նպատակը կ’արդարացնէ միջոցները» մօտեցումը մեզի համար ընդունելի չէ, եւ մենք մեր
մտահոգութիւնը կը պատրաստուինք ներկայացնել ե՛ւ հասարակութեան, ե՛ւ իշխանութեան, ե՛ւ
ընդդիմութեան», եզրափակած է Արթուր Խաչատրեան:

Արմենուհի Կիւրեղեան. «Փոփոխութիւններու Լաւագոյն
Ուղին Սահմանադրականն Է»
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի կոչը` փակելու դատարաններուն մուտքերն ու ելքերը,
խնդրայարոյց է Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան համար: Հանրութեան համար անորոշ էր,
թէ ինչի՛ համար այս բոլորը կը կատարուի: «Թերթ»-ին հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին այս
հաստատումը կատարած է ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի անդամ Արմենուհի
Կիւրեղեան:
Ըստ անոր, տեղի ունեցածը սահմանադրական կարգի տապալման փորձ էր: «Ասիկա առաջին
դէպքը չէր. 2 հոկտեմբերին կատարուեցաւ նոյն բանը: Եթէ կը յիշէք, Նիկոլ Փաշինեան
հանրութեան կանչեց Ազգային ժողով», նշած է ան:
Արմենուհի Կիւրեղեան դիտել տուած է, որ, ըստ սահմանադրութեան, կայ գործադիր, օրէնսդիր,
դատական մարմին եւ անթոյլատրելի է, որ մէկը միւսին վրայ ճնշում բանեցնէ, այլ անոնք պէտք
է զիրար հակակշռեն:
«Կառավարութիւնը
կը
խափանէ
դատական
մարմինի
գործունէութիւնը: Ասիկա
հակասահմանադրական է», շեշտած է Արմենուհի Կիւրեղեան` նշելով, որ դատաիրաւական
համակարգի բարեփոխումներ կարելի էր կատարել օրէնսդիր մարմինին մէջ համապատասխան
նախաձեռնութիւններ յառաջ բերելով:

Նիկոլ Փաշինեան Եւ Թորպիոռն Եակլանտ Համաձայնած
Են` Դատական Համակարգի Բարեփոխումները Պէտք Է
Համապատասխանեն Սահմանադրութեան
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան հեռաձայնային հաղորդակցութիւն ունեցած է
Եւրոպական խորհուրդի ընդհանուր քարտուղար Թորպիոռն Եակլանտի հետ` քննարկելով
Հայաստանի մէջ առկայ իրավիճակը: Այս լուրը կու տայ վարչապետի աշխատակազմի
տեղեկատուութեան եւ հասարակութեան հետ կապերու վարչութիւնը:
Զրուցակիցները համաձայնած են, որ փտածութեան դէմ պայքարը եւ դատական համակարգի
բարեփոխումները պէտք է համապատասխանեն Սահմանադրութեան, միջազգային
չափանիշներուն եւ, իբրեւ Եւրոպական խորհուրդի անդամ պետութիւն, Հայաստանի
ստանձնած պարտաւորութիւններուն:
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Թորպիոռն Եակլանտ հաստատած է կազմակերպութեան
Հայաստանի բարեփոխումներու օրակարգին:

լիակատար

աջակցութիւնը

Մօտիկ ապագային Եւրոպական խորհուրդի փորձագէտներ պիտի այցելեն Երեւան`
բարեփոխումներուն համար անհրաժեշտ խորհրդատուութիւն եւ աջակցութիւն ցուցաբերելու
նպատակով:

Պաքու. «Հայաստանը Ցոյց Տուաւ, Որ Տրամադիր Չէ Իր
Ժողովուրդը Խաղաղութեան Նախապատրաստելու»
Երեքշաբթի օր յայտնի դարձաւ, որ, Արսենալի որոշումով, Հայաստանի ֆութպոլի հաւաքականի
կիսապաշտպան, անգլիական խումբի անդամ Հենրիխ Մխիթարեան պիտի չմեկնի Պաքու:
Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը, սակայն, մեղադրած է Հայաստանի
արտաքին գործոց նախարարութիւնը:
Ըստ «Հաքքին» կայքին, նախարարութեան բանբեր Լէյլա Ապտուլայեւա յայտարարած է, թէ
Հայաստան Մխիթարեանը կ՛օգտագործէ իր սադրիչ նպատակներուն համար:
«Ցաւօք, այդ քայլերը անգամ մը եւս ցոյց տուին, որ Հայաստան տրամադիր չէ իր ժողովուրդը
խաղաղութեան նախապատրաստելուն, ինչպէս կը նշուի ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի
համանախագահներու յայտարարութիւններուն մէջ», ըսած է ան` աւելցնելով, որ Ազրպէյճան
անվտանգութեան երաշխիքներ ներկայացուցած է:
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Աննա Նաղդալեան մէկ օր առաջ այդ
նիւթին անդրադառնալով, Ազրպէյճանը մեղադրած էր ցեղապաշտութեամբ:

Ռուսիոյ Արտաքին Գործոց Նախարարութիւն.
«Համանախագահները Երեւանին Եւ Պաքուին Պիտի
Ներկայացնեն Գերիներու Վերաբերեալ Իրենց
Առաջարկները»
ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահները մայիսի վերջաւորութեան շրջան կատարելիք
իրենց այցելութեան ծիրին մէջ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի կողմերուն պիտի ներկայացնեն
գերիներու վերաբերեալ առաջարկները: Այս մասին ազրպէյճանական «Թրենտ» լրատու
գործակալութեան յայտնած են Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութենէն աղբիւրներ`
պատասխանելով արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրովի` «բոլորը բոլորի դիմաց
սկզբունքով գերիներու փոխանակման, այդպիսով տագնապի գօտիներուն մէջ վստահութեան
մթնոլորտի ստեղծման եւ այդ գաղափարը Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման ծիրին մէջ
կիրարկելու» վերաբերեալ յայտարարութեան մասին հարցումին:
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«ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահները այս հարցով նախապատրաստած են
համապատասխան առաջարկներ, զորս մտադիր են ընթացիկ տարուան մայիսի
վերջաւորութեան շրջան կատարելիք այցելութեան ծիրին մէջ ներկայացնել կողմերուն»,
յայտնած են աղբիւրները:
Անոնք յիշեցուցած են, որ հոկտեմբեր 2010-ին Ասթրախանի մէջ տեղի ունեցած եռակողմ
հանդիպումին ընթացքին Ռուսիոյ, Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի նախագահներուն միջեւ
զինուորական ոլորտին մէջ վստահութեան ամրապնդման ուղղուած քայլերու հարցը
քննարկուած է:
«Այս նպատակով համաձայնութիւն ձեռք բերուած է ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի
համանախագահներուն եւ Միջազգային կարմիր խաչի ներկայացուցիչներուն աջակցութեամբ
գերիներու փոխանակման վերաբերեալ: Պաքու եւ Երեւան բացառապէս մեկնելով այդպիսի
հարցերու մարդասիրական բնոյթէն, համաձայնած են ապագային առաջնորդուիլ այդ
մօտեցումով: Կ՛ենթադրենք, որ այս համաձայնութիւնը կը պահպանէ իր արդիականութիւնը:
Գերիներու փոխանակման հարցին շուրջ խորհրդակցութիւնները կը շարունակուին», յայտնած
են աղբիւրները:
Անոնք նաեւ մանրամասնած են, թէ Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց
նախարարները վերջերս տեղի ունեցած հանդիպումին ընթացքին պատրաստակամութիւն
յայտնած են փոխադարձ հիմքով քայլերու ձեռնարկելու` հարազատներու գերիներուն այցելել
արտօնելու համար:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

«Իրան Հսկայական Ուժով Պիտի Դիմակայուի, Եթէ
Շրջանին Մէջ Ուաշինկթընի Շահերը Վտանգէ» Կ՛ըսէ
Թրամփ
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ
Թրամփ յայտնեց, թէ իրանցիներուն հետ պիտի
բանակցի, երբ անոնք պատրաստ ըլլան` նշելով,
որ Թեհրան բուռն թշնամանք ցուցաբերած է:
«Իրանեան տնտեսութիւնը կը քայքայուի, եւ ես կը
տխրիմ անոր ժողովուրդին համար», նշեց ան:
Թրամփ ըսաւ, թէ Իրան «շատ մեծ սխալ պիտի
գործէ եւ հսկայական ուժով պիտի դիմակայուի,
եթէ շրջանին մէջ ամերիկեան շահերը վտանգէ»:
Ան նախապէս հերքած էր, որ իր վարչակազմը ջանացած ըլլայ Իրանի հետ բանակցիլ` նշելով,
որ Թեհրանի հետ երկխօսութեան պատրաստ է` պայմանով որ երկխօսութեան դիմումը
ներկայացնողը ըլլայ իրանեան կողմը:
Միւս կողմէ` Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի նշեց, որ ներկայ պահը բանակցութեան
համար յարմար չէ, այլ` դիմադրութեան ու տոկունութեան:
Ան յայտնեց, որ իրանցի ժողովուրդը այսօր միասնական կերպով կը կանգնի Միացեալ
Նահանգներուն ու պատժամիջոցներուն դէմ, եւ այդ ծիրին մէջ ժողովուրդին ու ղեկավարութեան
միջեւ որեւէ տարակարծութիւն գոյութիւն չունի:
Իրանի նախագահը աւելցուց. «Թշնամին միշտ ալ կը ջանար, որ առաջին քայլը կատարողը
Թեհրանը ըլլայ, սակայն ատիկա երբեք պիտի չըլլայ»:

Փենթակոն. «Ուաշինկթըն Կ՛ուզէ Զսպել Իրանը, Եւ Ոչ Թէ
Անոր Դէմ Պատերազմ Մղել»
Միացեալ Նահանգներու պաշտպանութեան նախարարի պաշտօնակատար Փաթրիք Շանահան
Քոնկրեսի մէջ լսումէն ետք յայտարարեց. «Ուաշինկթըն կ՛ուզէ զսպել Իրանը, եւ ոչ թէ անոր դէմ
պատերազմ մղել»:
Ան յայտնեց, որ Իրանի նկատմամբ իր երկրին կեցուածքը կը վերաբերի զսպումի, եւ ոչ թէ
պատերազմի:
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Շանահան ըսաւ, որ Միացեալ Նահանգներ, Միջին Արեւելքի մէջ ուժեր տեղակայելով,
կանխարգիլեցին հաւանական յարձակումներու շղթայազերծումը` աւելցնելով, որ ներկայ
հանգրուանին ամէնէն շատ կեդրոնացումը իրանեան սխալ հաշուարկ մը արգիլելուն վրայ է:
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մայք Փոմփէօ իր կարգին յայտարարեց.
«Ամերիկեան վարչակազմը Քոնկրեսի օրէնսդիրներուն նոր փաստեր ներկայացուց իրանեան
սպառնալիքներու վերաբերեալ»:
«Միացեալ Նահանգներ տակաւին վերջնական եզրակացութեան չէ յանգած էմիրաթական
Ֆուժէյրա նաւահանգիստին մօտ քարիւղատար նաւերուն եւ Սէուտական Արաբիոյ մէջ քարիւղի
մղման երկու կայարաններուն դէմ վերջին յարձակումներուն վերաբերեալ», ըսաւ Փոմփէօ:
«Իրանին շատ յստակ յայտնեցինք,
թէ պիտի չարտօնենք, որ իր
գործակատար
ուժերուն
ետին
թաքնուի, եւ եթէ ամերիկեան
շահերը ուղղակիօրէն Իրանի կամ
անոր գործակատարներուն կողմէ
յարձակումի ենթարկուին, ապա
պատշաճ
կերպով
պիտի
հակադարձենք
Իրանին»,
նշեց
ամերիկեան
դիւանագիտութեան
պետը:
Մինչ այդ, Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան արտաքին յարաբերութիւններու
յանձնախումբի փոխնախագահ Մայքըլ Մքոլ յայտնեց, որ Իրանի եւ անոր գործակալներուն
կողմէ մագլցում նկատած է` աւելցնելով, թէ Ուաշինկթըն ատիկա նուազեցնելու ծրագիր մը
ունի:
«Տարածաշրջանին մէջ պատերազմ շղթայազերծելու նպատակ չունինք», նշեց քոնկրեսականը:
Իրանի խորհրդարանի Ազգային անվտանգութեան յանձնախումբի նախագահ Հիշմեթալլա
Ֆլահապիչէ յայտնեց, որ Ծոցի մէջ ամերիկեան ուժերու վերադասաւորման նպատակը շրջանին
մէջ պատերազմի շղթայազերծումն է:

Ուաշինկթըն Անգարային Երկու Շաբաթ Տուած Է` «Էս400»-ներու Մատակարարման Գործարքը Ջնջելու
Ուաշինկթըն Անգարային երկու շաբաթ ժամանակ տուած է ռուսական «Էս-400» հակաօդային
պաշտպանութեան համակարգերու ձեռքբերումէն հրաժարելու: Ամերիկեան «Սի.Էն.Պի.Սի.»
պատկերասփիւռի կայանին այս մասին փոխանցած են քաջատեղեակ աղբիւրներ:
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Ըստ տեղեկութեան, Թուրքիան երկու շաբթուան ընթացքին` «յունիսի առաջին շաբթուան
աւարտին», պէտք է չեղեալ յայտարարէ Ռուսիոյ հետ միլիառաւոր տոլարներ արժող գործարքը
եւ գնէ ամերիկեան հակաօդային պաշտպանութեան «Փաթրիոթ» համակարգեր:
Աղբիւրները կը նշեն, որ եթէ Անգարան Ուաշինկթընի պայմաններուն չհամաձայնի, ապա դուրս
պիտի մղուի ամերիկեան զինուորական արդիւնաբերութեան «Լաքհիտ Մարթին» ընկերութեան
այն ծրագիրէն, ըստ որուն, Թուրքիան Միացեալ Նահանգներէն պէտք է հարիւր «Էֆ-35»
հինգերորդ սերունդի հալածիչներ ստանայ:
Բացի ատկէ, վերջնագիրը մերժելու պարագային Թուրքիոյ նկատմամբ պատժամիջոցներ պիտի
կիրարկուին, պիտի չուշանայ նաեւ ՕԹԱՆ-ի «արձագանգը»:
Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախարար Հուլուսի Աքար յայտնեց. «Ռուսական «Էս-400»

հակաօդային պաշտպանութեան համակարգերու գնման գործարքը կատարուած է: Մենք
Ռուսիոյ հետ համաձայնութիւն կնքեցինք եւ հոյակապ յարաբերութիւններ ունինք»:
Աքար նաեւ ըսաւ, որ Ֆրանսան առաջարկած է ժամանակաւորապէս «ՍԱՄՓ-ԹԷ» հակաօդային
պաշտպանութեան համակարգեր տեղակայել Թուրքիոյ մէջ:
«Մենք որոշակի փուլի հասած ենք այդ թեմային վերաբերող բանակցութիւններուն մէջ: Անոնք
առաջարկած են «ՍԱՄՓ-ԹԷ» համակարգեր տեղակայել Թուրքիոյ մէջ: Մենք կը շարունակենք
այդ ուղղութեամբ աշխատանքը», յայտնեց Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախարարը:
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ԱԿՆԱՐԿ

Եւրոպայի Բազմերանգ Ուղերձները Երեւանին
Քաղաքականօրէն ակնկալելի էր, որ դատական համակարգի արմատական բարեփոխումներու
գործողութիւններու մեկնարկի պաշտօնական յայտարարութիւնը տեղի տար միջազգային
իրաւաքաղաքական կեդրոններու արձագանգին:
Այս պարագային դիտարժան հանգամանք կը ներկայացնէ եւրոպական միջավայրը` նկատի
ունենալով Երեւան – Պրիւքսել համաձայնագիրի վաւերացման ընթացակարգն ու
ընդհանրապէս համագործակցութեան խորացման եւ աշխուժացման ուղղութեամբ երկկողմանի
յայտարարութիւնները: Դէպի Եւրոպա ուղղութիւնը իրերայաջորդ վարչակարգերու համար կը
շարունակէ մնալ արտաքին քաղաքականութեան գերակայ օրակարգ. հետեւաբար ներքին
բարեփոխման թէ արտաքին քաղաքականութեան իւրաքանչիւր հիմնական քայլ առնելու
ընթացքին Երեւանը հաշուի կը նստի համաեւրոպական կառոյցներու պաշտօնական
հաւանական արձագանգումներուն հետ:
Այդ արձագանգումները կը թուի, թէ իբրեւ վարքագիծ ստացած են ոչ անպայման
հաւասարակշռման կամ հակամարտութեան հետ առնչուած դիրքորոշման պարագային
համահաւասար պատասխանատուութիւն բարդելու ոճ եւ բովանդակութիւն, այլ նոյնինքն
ներհայաստանեան խնդիրներուն, այս պարագային բարեփոխման նպատակին եւ
օգտագործուած եղանակին առումներով:
Այսպէս. Եւրոպական խորհուրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի (ԵԽԽՎ) Հայաստանի
մշտադիտարկման խումբի համազեկուցողներ Եուլիա Լուվոչքինա եւ Անտրէյ Շիրցել նշած են,
թէ իշխանութիւնները պէտք է զերծ մնան այնպիսի գործողութիւններէ եւ յայտարարութիւններէ,
որոնք կրնան ընկալուիլ իբրեւ ճնշում դատական համակարգին վրայ: Խօսելով իրաւունքի
գերակայութեան մասին` անոնք յայտնած էին, որ նման առաջադրանք կ՛իրականացուի, երբ
քաղաքական որեւէ միջամտութիւն չի կատարուիր: Հաստատելէ ետք այսօրուան համակարգին
նկատմամբ
գոյութիւն
ունեցող
հանրային
վստահութեան
ցած
մակարդակը,
համազեկուցողները կ՛ողջունէին դատական համակարգի արմատական բարեփոխման
մեկնարկը եւ աջակցելու տրամադրութիւն կ՛ընդգծէին:
Ուղերձի ամփոփումը մօտաւորապէս այն էր, որ ԵԽԽՎ-ն, գէթ այս զեկուցումի եզրակացութիւնը
որդեգրելու
պարագային,
կը
հաստատէ
դատական
համակարգը
բարեփոխելու
անհրաժեշտութիւնը, պատրաստակամութիւն կը յայտնէ աջակցելու անոր, իրաւական
ընթացակարգը իբրեւ ուղի մատնացոյց կ՛ընէ առաջադրանքի իրականացման համար եւ կը
զգուշացնէ գործընթացին` քաղաքական միջամտութիւն կատարելէ:
Առընթեր`
Եւրոպական
խորհրդարանի
«Եւրոպական
Միութիւն
–
Հայաստան
խորհրդարանական գործընկերութեան յանձնախումբ»-ի պատուիրակութեան ղեկավար
Սաճատ Քարիմ յայտարարութիւն հրապարակած էր Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած վերջին
զարգացումներուն առնչութեամբ` մտահոգութիւն յայտնելով դատարաններու գործունէութիւնը
արգելակելու կոչին առիթով: Այստեղ եւս կը շեշտուէր դատական բարեփոխումներու եւ
քաղաքացիներուն կողմէ արդարադատական համակարգին նկատմամբ վստահութեան
վերականգնումի անհրաժեշտութիւնը:
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Եթէ ԵԽԽՎ-ի համազեկուցողներուն եւ Եւրոպական Միութիւն – Հայաստան խորհրդարանական
բարեկամութեան
գործընկերութեան յանձնախումբի պատուիրակութեան ղեկավարին
յայտարարածներուն միջեւ օրինաչափ է նկատել երանգային եւ շեշտադրումային որոշակի
տարբերութիւններ, ապա նուազ օրինաչափ է այս վերջինին եւ Եւրոպական Միութեան
հայաստանեան ներկայացուցիչի մեկնաբանական արձագանգումներուն միջեւ նկատել
որոշակի տարբերութիւններ:
Սվիթալսքին ընդգծումներով ողջունելի նկատած է դատական համակարգի արմատական
բարեփոխումներուն առնչութեամբ կատարուած պաշտօնական յայտարարութիւնները, խօսած
ալպանական օրինակին եւ այդ օրինակի կայացման մէջ Եւրոպական Միութեան ունեցած
ներդրումին մասին. պարզ դարձնելով, որ զտման (վեթինկի) գործընթացը ստացած է Վենետիկի
յանձնաժողովի համաձայնութիւնը. խօսած` այսօրուան համակարգին նկատմամբ ժողովուրդին
ունեցած անվստահութեան մասին, աւելցնելով, որ առանց քննարկած ըլլալու օրակարգը,
Եւրոպական Միութիւնը պատրաստ է աջակցելու Երեւանի կողմէ առաջադրուող գործընթացին:
3 պաշտօնական յայտարարութիւնները լուսարձակի տակ առնելով կը նկատուի, որ
համաեւրոպական
կեդրոններու
ներկայացուցիչները
կ՛ընդգծեն
Հայաստանի
արդարադատական համակարգին նկատմամբ ժողովուրդին մօտ տեղ գտած անվստահութիւնը
եւ զայն վերականգնելու հրամայականը: Կը շեշտուի սահմանադրականութեան յարգումը եւ գէթ
երկու պարագային մտահոգութիւն կը յայտնուի արտասահմանադրական կամ իրաւունքի
գերակայութեան սկզբունքի շրջանցումով հանգուցալուծումներու առաջնորդուելու մղումներուն
առիթով: Եւրոպական ուղերձները եթէ յստակ են առաջադրուած օրակարգին աջակցելու
ուղղութեամբ, ապա խառն են օգտագործուած եղանակին գծով գնահատականներ տալու
առումով: Կը թուի սակայն, որ գործընթացի մեկնարկի կանաչ լոյսը տրուած է Եւրոպական
Միութեան կողմէ, յատկապէս երբ յղում կը կատարուի Վենետիկի յանձնաժողովի
համաձայնութեան:
Առաջադրուած իրաւունքի գերակայութիւնը կ՛առարկայանայ համոզիչ չափորոշիչներու
լիակատար յարգումով: Վեթինկը (զտումը) բնականաբար չի վերաբերիր միայն գործող
դատաւորներու կամ համակարգի աշխատակիցներու հրաժարեցումին, հրաժարումին կամ
գործէ դադրեցման երեւոյթներուն: Զտումը միայն դէպի դուրս աշխատող գործընթաց չէ
անշուշտ: Չափորոշիչները` նորերը հաւաքագրելու կամ այսօրուան համակարգին մէջ ճիշդ
աշխատածները պահելու առումով անհրաժեշտ է, որ դրսեւորուին համոզիչ ձեւով, եւ որոշուած
սկզբունքը աշխատի նաեւ դէպի ներս: Ի վերջոյ այս հրամայականը կը բխի, ըստ
յայտարարուածներուն, այս պարագային նաեւ Եւրոպայի կողմէ, համակարգին նկատմամբ
ժողովուրդին վստահութիւնը վերականգնելու առաջադրանքէն: Իսկ այստեղ անաչառ
մասնագիտականը պիտի գերադասուի քաղաքականին:
Որովհետեւ, անկախ եւրոպական ընկալումներէն, բարեփոխումը պիտի չենթադրէ
կազմաքանդում. վիրահատութեան գործողութիւնը` հաշուեյարդար, եւ վեթինկը` կամայական
պաշտօնազրկումներ:
Որպէսզի` գործընթացները արձանագրուին բացառապէս իրաւական-սահմանադրական հողի
վրայ, եւ կայանայ ամբողջովին անկախ, թափանցիկ երրորդ իշխանութիւնը:

«Ա.»
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Փրոֆ. Յովհաննէսեան Հայոց
Ցեղասպանութեան Դասաւանդման Ցուցմունքներ
Կատարեց Արիզոնայի Ուսուցիչներուն
Վերջերս, համագործակցութեամբ Հայ իրաւաբանական միութեան եւ ամերիկեան «Պէյսիս»
վարժարաններու ցանցին, Ֆինիքսի «Պէյսիս» վարժարանին մէջ յայտնի պատմաբան փրոֆ.

Ռիչըրտ Յովհաննէսեան ներկայացուց Հայոց ցեղասպանութեան դասաւանդման հիմնական եւ
ընդհանուր դրոյթները` բերելով նաեւ իր անձնական փորձառութիւններէն օրինակներ: Սոյն
ներկայացման ներկայ գտնուեցան Արիզոնայի մէջ գործող «Պէյսիս» վարժարաններէն
ընկերային գիտութեան ոլորտէն մօտաւորապէս 50 ուսուցիչներ:
Փրոֆ. Յովհաննէսեան նաեւ բաղդատական մը կատարեց Հայոց ցեղասպանութեան եւ
պատմութեան մէջ տեղի ունեցած մարդկութեան դէմ ոճիրներու այլ պարագաներու միջեւ`
նշելով, որ անոնց միջեւ նմանութիւնները շատ աւելին են, քան` տարբերութիւնները:
Ներկայացման
ընթացքին
փրոֆ.
Յովհաննէսեան
ցուցադրեց
Ցեղասպանութենէն
վերապրողներու վկայութիւններէն դրուագներ, որմէ ետք պատասխանեց ներկաներու
հարցումներուն:
Նշենք, որ Հայ իրաւաբանական միութեան եւ ամերիկեան «Պէյսիս» վարժարաններու ցանցին
համագործակցութիւնը առնուազն 4 տարուան կեանք ունի, եւ անոր շնորհիւ կարելի եղած է
Արիզոնայի երկրորդական եւ միջնակարգ վարժարաններուն մէջ Հայոց ցեղասպանութեան
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դասաւանդումները ընդարձակել: Այդ համագործակցութեան ծիրին մէջ, աշխատանիստին օրը
տեղի ունեցաւ Հայոց ցեղասպանութեան ոգեկոչման ձեռնարկ մը` մասնակցութեամբ
աշակերտներու եւ շրջանի հայ համայնքի ներկայացուցիչներուն:

Վալմարի Ցուցահանդէսի Բացում
Հովանաւորութեամբ
Հայաստանի
գլխաւոր
հիւպատոսութեան, 15 մայիսին «Սթեֆանիզ» արուեստի
ցուցասրահին
մէջ
տեղի
ունեցաւ
Հայաստանի
ժողովրդական նկարիչ Վալմարի (Վլադիմիր Մամիկոնի
Մարգարեան) եւ անոր դստեր` Հռիփսիմէ Մարգարեանի
աշխատանքներու ցուցահանդէսին բացումը:
Իր խօսքին մէջ Հայաստանի գլխաւոր հիւպատոս Արմէն
Բայբուրդեանը
գնահատեց
ցուցահանդէսի
նախաձեռնութիւնը` շեշտելով, որ ամերիկահայ համայնքի
մշակութային կեանքը հարստացնող եւ հայաստանեան արուեստի հետ հաղորդակից դառնալու
հնարաւորութիւն ընձեռող նախաձեռնութիւն մըն է:

Թումանեանի Եւ Կոմիտասի 150րդ Յոբելեաններուն Նուիրուած Ցուցահանդէս Եւ
Ձայնապնակի Շնորհահանդէս
Թումանեանի Եւ Կոմիտասի 150-րդ
Յոբելեաններուն
Նուիրուած
Ցուցահանդէս Եւ Ձայնասկաւառակի
Շնորհահանդէս
Հովանաւորութեամբ
Յորդանանի
մշակոյթի նախկին նախարար Ճիրյէս
Սամաուիի, 1-3 մայիսին Ամմանի
քաղաքապետարանի
ցուցահանդէսներու
սրահի
«Կալերի»-ին մէջ տեղի ունեցաւ
հայրենի արուեստագէտ քոյրերու`
քանատաբնակ գեղանկարիչ Նազ
Թորոյեանի
«ՆազԱրտ»
գեղանկարներու ցուցահանդէս-վաճառքը եւ յորդանանաբնակ դաշնակահարուհի-երգահան
Վարդուհի Թորոյեան-Ներսէսեանի «Իմ երազում» ձայնապնակի շնորհահանդէսը:
Հայկական մշակոյթի 3 օրերը նուիրուած էին Յովհաննէս Թումանեանի եւ Կոմիտասի 150-րդ
յոբելեաններուն:
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«Գեղարուեստական
բաժինով
ելոյթ
ունեցաւ
«Վարդավառ»
մանկապատանեկան
երգչախումբը, որ մեկնաբանեց հայկական ժողովրդական եւ կոմիտասեան երգեր, նաեւ
առաջին անգամ ըլլալով հնչեց Յովհաննէս Թումանեանի «Էս էն է» բանաստեղծութեան հիման
վրայ գրուած Վարդուհի Թորոյեան-Ներսէսեանին հեղինակած երգը:

Այցելութիւն Ազգային Առաջնորդարան
14 մայիսին Յունաստանի խորհրդարանի նախկին նախագահ եւ եւրոխորհրդարանի թեկնածու
Վանկելիս Մէյմարաքիս այցելութիւն տուաւ առաջնորդարան եւ հանդիպում ունեցաւ թեմի
առաջնորդ Գեղամ արք. Խաչերեանին հետ` ներկայութեամբ Ազգային վարչութեան

անդամներուն եւ ՀՅԴ Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ Սերգօ Գույումճեանի:
Հանդիպումին ընթացքին արծարծուեցան Յունաստանի հայկական գաղութը, Հայաստանն ու
Արցախը յուզող հարցեր: Քննուեցան նաեւ եւրոխորհրդարանի ծիրէն ներս գործակցութիւն
ծաւալելու կարելիութիւնները եւ ի մասնաւորի Արցախի Հանրապետութեան վերաբերող
հարցերու շուրջ իր դիրքաւորումը այն պարագային, որ ինք ընտրուի եւրոերեսփոխան:
Մէյմարաքիս անդրադառնալով դրուած հարցերուն` յայտնեց, որ ինք միշտ հայ ժողովուրդի
շահերուն կողմնակից հանդիսացած է թէ՛ որպէս Յունաստանի խորհրդարանի նախագահ, թէ՛
որպէս Յունաստանի պաշտպանութեան նախարար եւ խոստացաւ նոյն ընթացքը շարունակել
նաեւ ապագային:

Խնճոյք-Խրախճանք Քոքինիոյ
«Զաւարեանց Կեդրոնին Մէջ
ՀՄԸՄ-ի Երիտասարդական համաշխարհային Ա. համագումարի եւ ՀՅԴ Եւրոպայի
երիտասարդական միութիւններու խորհրդաժողովին Աթէնքի մէջ զուգադիպութեան առիթով,
կազմակերպութեամբ Յունաստանի ՀՅԴ -Յունաստանի երիտասարդական միութեան
կեդրոնական վարչութեան եւ ՀՄԸՄ-ի Շրջանային վարչութեան, 11 մայիսին Քոքինիոյ
«Զաւարեան» կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ խնճոյք-խրախճանք` կատարողութեամբ
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Հայաստանէն հրաւիրուած «Նուր պենտ» նուագախումբին մասնակցութեամբ Ճորճ
Սարգիսեանի, Շանթ Դանիէլեանի եւ Սարգիս Ադամեանի: Օրուան հանդիսավար Յովիկ
Պապօղլեանը ողջունեց բոլորին ներկայութիւնը, յատկապէս` նման բացառիկ ու եզակի
առիթով, երբ մէկ յարկի տակ կը մէկտեղուին ՀՄԸՄ-ի եւ ՀՅԴ երիտասարդական միութեան
երիտասարդները: Ան շեշտեց, թէ մեր ժողովուրդի հեռաւոր թէ մօտիկ անցեալի յաղթանակները
յիշելու եւ անոնցմով վերանորոգուելու` մայիս 1918-ի մեր հայրենիքի անկախութեան եւ Մայիս
1992-ին Շուշիի ազատագրութեան զոյգ տօները հպարտութիւն առթող եւ պատգամներ յղող
իրենց խորին խորհուրդներով, միշտ այժմէական ու զօրաւոր պատգամախօսները կը մնան մեր
ազգի պատմութեան մէջ: Ելոյթ ունեցան ՀՄԸՄ-ի Յունաստանի Շրջանային վարչութեան
անունով Մարլեն Տաքէսեանը եւ ՀՅԴ երիտասարդական միութեան Կեդրոնական վարչութեան
անունով Լոռի Գույումճեանը, որոնք անդրադարձան միութենական նախաձեռնութիւններուն`
ողջունելով խորհրդաժողովներու կայացումը Աթէնքի մէջ:
Այնուհետեւ ազգային-յեղափոխական
նուագախումբը:

երգերով

ելոյթ

ունեցաւ

հայրենի

«Նուր

պենտ»

Յունահայոց թեմի առաջնորդ Գեղամ արք. Խաչերեան, ելոյթ ունենալով, անդրադարձաւ զոյգ
միութիւններու փառապանծ ճանապարհին, անոնց ձեւաւորած համահայկական աւանդին ու
փոխանցած ժառանգութեան` շեշտելով հայ երիտասարդութեան մեծ դերակատարութիւնը
անոնց յարատեւման մէջ: ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ Գառնիկ
Մկրտիչեանը մեծ ուրախութեամբ յայտարարեց, որ յառաջիկայ յուլիսին պիտի սկսի գործել
Ստեփանակերտի մէջ ՀՄԸՄ-ի նորաստեղծ մասնաճիւղը` միանալով համասփիւռ ՀՄԸՄ-ական
ցանցին եւ իր կարեւոր նշանակութիւնը բերելով միութեան աշխատանքներուն: ՀՅԴ
Յունաստանի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ Սերգօ Գույումճեանը շեշտեց, որ հայ
երիտասարդները համախմբող երկու միութիւններու գործակցութեան այս եզակի պարագան,
որ ուժերը կազմակերպելու փայլուն օրինակ կը հանդիսանայ:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Ի՞նչ Պէտք Չէ Ընել, Եթէ Նորածին Երեխայ Ունիք
Ննջասենեակին Մէջ
– Նորածին երեխային մահճակալին մէջ
աւելորդ իրեր, խաղալիքներ, ծածկոց
կամ սաւան մի՛ ձգէք: Սաւանը թող ըլլայ
անկիւնաւոր եւ լաւ հաստատուած:
Ծածկոցի փոխարէն` նախընտրեցէք
անոր
հագցնել
ըստ
եղանակի
գիշերանոց, իսկ գիշերը հեռացուցէք
բոլոր տեսակի փափուկ խաղալիքները:
Շարժական սաւանը, ծածկոցը կամ
խաղալիքը շնչահեղձութեան դէպքեր կը
ստեղծեն:
– Նորածին երեխան փորին վրայ
չպառկեցնէք այս պարագային եւս շնչահեղձութեան դէպքեր կրնան պատահիլ: Շատեր
կ՛առաջարկեն երեխան կռնակին վրայ պառկեցնել, սակայն լաւագոյն եւ ամէնէն
անվտանգ դիրքը զայն կողմին վրայ քնացնելն է, ատոր համար ալ կան յատուկ բարձեր:
– Երեխային մահճակալին մէջ պիպերոն չձգել, քունին մէջ կաթ խմելու այս գէշ
սովորութիւնը կը վնասէ անոր ակռաներուն: Եթէ ան բան մը ծծելու պահանջը ունի
տակաւին «թիթին»-ը նուազ վնասակար է:
– Երեխային նոր հագուստները պահարանին մէջ մի՛ տեղաւորէք, եթէ լուացած չէք:
Զանոնք անպայման պէտք է լուաք նոյնիսկ եթէ կեպընկալ տոպրակներու մէջ են:
Անպայման պէտք է լուաք,

Բաղնիքին Մէջ
– Երեխան առանձին լոգարանին մէջ չձգէք, ոչ իսկ` վայրկեան մը: Ամէնէն չնչին
քանակութեամբ ջուրին մէջ իսկ երեխան կրնայ խեղդամահ ըլլալ:
– Երեխային ականջները սովորական ականջի ցպիկներով մի՛ մաքրէք, կան
երեխաներուն յատուկ տեսակները: Կարելի է մաքուր թաշկինակ մը ոլորել եւ այդպէս
մաքրեցէք:
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– Երեխան բուրաւէտ օճառներով մի՛ լոգցնէք, ոչ ալ անուշահոտ սերեր օգտագործեցէք:
Ասոնք կրնան գրգռել ձեր փոքրիկին մորթը եւ գերզգայնութիւններ պատճառել:

Խոհանոցին Մէջ
– Ձեր երեխային մէկ տարեկանէն առաջ մեղր մի՛ տաք: Առողջութեան Միջազգային
կազմակերպութեան (OMS) համաձայն, մեղրը կրնայ պարունակել մահացու նիւթեր:
– Երեխան գրկած վիճակի մէջ կրակին կամ տաք կաթսաներուն չմօտենաք: Մանուկին
կողմէ որեւէ անհանդարտ շարժում կրնայ գէշ հետեւանքներ ունենալ:

Քոյր Ունենալը Աւելի
Լաւատես Եւ Երջանիկ Կը Դարձնէ
Փոքր տարիքի, թէ մեծ քոյրերու միջեւ
վէճերն ու տարակարծութիւնները
շատ են: Անոնք կրնան կապ ունենալ,
խաղալիքի հետ, ծնողական սիրոյ
հետ,
հագուստ-կապուստի
հետ,
նախանձի հետ…
Այսուհանդերձ,
գիտական
ուսումնասիրութիւններ ցոյց տուած
են, որ քոյր ունենալը մարդը աւելի
լաւատես կը դարձնէ: Արդարեւ,
Ulster համալսարանի դասախօս Թոնի Քասիտին փորձ մը կատարած է 17-25 տարեկան 600
երիտասարդուհիներու վրայ: Ան հետաքրքրուած է անոնց ընտանիքի անդամներով, բայց նաեւ`
անոնց հոգեվիճակներով:
Քասիտիի վճիռը շատ յստակ է, այն անձերը, որոնք մեծցած են քրոջ մը կողքին, ընդհանրապէս
աւելի լաւատես եւ ուրախ են, քան` եղբօր հետ մեծցածները, կամ մէկ հատիկները: Վերջինները
ընդհանրապէս նուազ ուրախ են:
Այս երեւոյթը իր բացատրութիւնը ունի, կ՛ըսէ դասախօսը. մէկ կամ աւելի քոյրերու
ներկայութիւնը տան մը մէջ կը դիւրացնէ զգացումներու արտայայտութիւնը եւ
հաղորդակցութիւնը: Իսկ ասոնք երջանկութեան հասնելու հիմնական տարրերն են: Քոյրերու
շնորհիւ եւ անոնց միջոցով կը պահպանուին եւ կը զօրանան ընտանիքի անդամներու միջեւ
կապերը:
Քասիտիի կարծիքով, քոյրը վստահելի լսող մըն է, խորհրդատու մը, գաղտնիքներ պահող մը եւ
մանաւանդ` ուրախ եւ տխուր պահեր բաժնող մը:

www.aztarar.com
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

Մայր Իմ Անուշ
Ես կը սիրեմ քու դէմքը, քու դէմքը մա՛յր իմ անուշ.
Խաղաղութիւնն աչքերուդ, նոյնքան բարի ու անուշ,
Ես կը սիրեմ ճակատդ, ճակատդ վաղուց խորշոմած,
Եւ քու վարսերդ արծաթէ, վարսերդ, մա՛յր իմ անուշ:
Ես կը սիրեմ ձեռքերդ կապոյտ երակ գծերով,
Խորշոմները քու դէմքիդ, քու դէմքիդ, մա՛յր իմ անուշ:
Թէև արդէն ծերացած, ուսերդ մաշած են էնքան,
Սակայն գլխիդ մէջ արդէն վաղուան հազար հոգեր կան:
Ինչպէ՞ս կրնաս սրտիդ մէջ ամբողջ երկինք մը բռնել,
Ինչպէ՞ս կրնաս ժպտիդ մէջ ամբողջ արեւը բռնել,
Ինչպէ՞ս, ինչպէ՞ս դուն կրնաս, ինչպէ՞ս, մա՛յր իմ անուշիկ:
Արցունքիդ մէջ մէկ կաթիլ, քու ամբողջ սիրտդ բռնել:
Զաւակներդ դեռ երէկ կը վազէին քու գրկիդ,
Յետոյ նորէն աղմուկով կը փախչէին քու գրկէդ:
Այսօր թոռներդ են կու գան, հին օրերու խաղին պէս,
Եզերք վազող կապուտակ ալիքներու խաղին պէս:
Երբոր լուռ ես ու նստած, շալ մը ձգած ուսերուդ,
Իլիկն է, որ կը մանես հին օրերու յուշերուդ,
Կը յիշես տունն հայրենի, ճամբաները արեւավառ,
Ուրկէ անցած ես թեթեւ` հովերուն հետ բռնած պար:
Ու կը տեսնես ոսկեգոյն ցորեանները դաշտերուն,
Զանգակատունը վանքին, կարծես դրուած միշտ հեռուն:
Ու կը յիշես, թէ ինչպէ՜ս հայրս, քեզմով սիրահար,
Այգիներու ճամբայէն քու ետեւէդ միշտ կու գար:
Ու կը պատմես, թէ ինչպէ՜ս արեւն այնտեղ ուրիշ էր,
Ծաղիկներու, խոտերուն համն ու հոտն ուրիշ էր:
Էն մեր վանքին՛ լերան տակ, զանգին ձէնը ուրիշ էր,
Ա՜խ, ուրիշ էր, ուրիշ էր, հացին համն իսկ ուրիշ էր:
Ու կը պատմես թէ չկար, ողջ աշխարհին մէջ չկար,
Թնդան ձէնով տաղ ասան Ալեքսանենց փեսին պէս,
Լոգման հէքիմ դեղերով, էն Աւագենց ուստին պէս,
Ծառն արմատէն դուրս քաշող զօր ու հզօր Դաւթին պէս:
Չկար, չկար իմաստուն Մարուքենց ծեր մարդուն պէս:
Հիմա վաղուց ծերացած, ձգած շալ մը ուսերուդ,
Քու թոռներուդ կը պատմես հեքիաթը քու յուշերուդ,
Ու միտք կ՛ընես, միտք կ՛ընես, թէ ինչքա՞ն էր իրական
Քու հեքիաթը արեւոտ, ուրտեղ հազար գոյներ կան:
Թափառեցայ երկիրներ, ճամբաներով շատ անցայ,
Տեսայ զրկանք, տեսայ ցաւ, սէր ու խնդում ես տեսայ,
Բայց չտեսայ, չգտայ ոչ մէկ սիրտ այնքա՜ն արի,
Քու հոգիիդ չափ արի, մայր իմ անուշ ու բարի:

ՀԱՄԱՍՏԵՂ
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ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ

Ճնշուածութիւն
Մարդիկ կը գործածեն ընկերային լրատուամիջոցը
խօսելու, ծանուցելու ամէն բան` յաճախորդներու
սպասարկումէն մինչեւ քաղաքականութիւն, բայց
ասոր անպատեհութիւնը այն է, որ մեր գրածները,
հաղորդածները յաճախ կը նմանին ճնշուածութեան
անվերջ հոսքի մը: 2015 թուականին Ուաշինկթընի
մէջ գտնուող Փիւ ուսումնասիրական կեդրոնի
մասնագէտները կը ձգտէին պարզել, թէ արդեօք
ընկերային լրատուամիջոցը ճնշուածութիւն կը
յառաջացնէ՞, թէ՞ կը չքացնէ:
Ուսումնասիրութեան մը մէջ, որուն մէջ ներառուած են 1800 անձեր,
կը հաղորդուի, որ կիները աւելի ճնշուած են այրերէն: Բացայայտուած
է, որ Թուիթըրը ասոր «յատկանշական նպաստողն» է, որովհետեւ
Թուիթըրը
աւելցուցած
է
անոնց
գիտակցումը
մարդոց
ճնշուածութեան: Սակայն Թուիթըրը նոյնպէս գործած է որպէս
յաղթահարելու կառուցակազմ, եւ կիներ որքան աւելի շատ գործածած
են Թուիթըրը, այնքան աւելի նուազ ճնշուածութիւն ունեցած են: Նոյն
ազդեցութիւնը չէ արձանագրուած այրերու համար, որոնք աւելի
նուազ կը յարաբերին ընկերային լրատուամիջոցի հետ:

ՇԱԲԹՈՒԱՆ SUDOKU-ն

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐԸ

www.kantsasar.com
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