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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

Տեղի Ունեցաւ Հ.Օ.Մ. Ք.Մ.Մ.-ի Նորընտիր Վարչութեան
Առաջին Ձեռնարկը
Հայ Օգնութեան Միութեան Քուէյթի Մեկուսի Մասնաճիւղը, Շաբաթ 26-11-2016-ին
կազմակերպեց իր տարեկան ծրագիրի առաջին ձեռնարկը՝ նախաճաշ, որ տեղի ունեցաւ
" "قصر النخيلճաշարանէն ներս:
Ձեռնարկին ներկայ էր Տիկ. Լիլ իթ Գալուստեան-Բադէեան:

Օրուան խօսնակը՝ ընկհ. Սիւզի Գայթանճեան, բարի գալուստի խօսքէն ետք հրաւիրեց
ատենապետուհի` ընկհ. Անժելլա Գահուէճեանը՝ վարչութեան խօսքը փոխանցելու:
Ընկերուհին շեշտելէ ետք ՀՕՄ-ի բարեսիրական առաքելութիւնը, շնորհաւորեց
Ամանորը, մաղթելով, որ հայ ընտանիքին սեղանը մնայ միշտ ճոխ, որմէ ետք ընկհ.
ատենապետուհին հրաւիրեց Տիկ. Լիլիթ Գալուստեան-Բադէեանը իր սիրտի խօսքը
փոխանցելու:
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Տիկ. Լիլիթ շնորհակալութիւն յայտնեց գեղեցիկ
հրաւէրին համար եւ նորակազմ վարչութեան բոլոր
ծրագիրներուն յաջողութիւն մաղթեց:
Մթնոլորտը

ճոխացնելու

համար,

ընկերային

յանձնախումբը պատրաստած էր կարգ մը հաճելի
խաղեր՝ որոնք

մասնակիցներուն մօտ բարձր

խանդավառութիւն ստեղծեցին:
Ձեռնարկի աւարտին ներկաները բարձր տրամադրութեամբ մեկնեցան:
ՀՕՄ ՔՄՄ-ի
Քարոզչական Յանձնախումբ
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Հայաստանն Ու Ռուսիան Ստորագրեցին Երկու
Երկիրներու Միացեալ Զօրախումբի Համաձայնագիրը
ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Ռուսիոյ եւ Հայաստանի պաշտպանութեան
նախարարութիւնները երէկ ստորագրած են երկու երկիրներու միացեալ զօրախումբի մասին
համաձայնագիրը: Փաստաթուղթը ստորագրած են Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար
Վիգէն Սարգսեան եւ Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարար զօր. Սերկէյ Շոյկու:
Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութին 14 նոյեմբերին վաւերացուցած էր եւ յանձնարարած
ստորագրել Հայաստանի հետ հաւաքական անվտանգութեան կովկասեան շրջանին մէջ երկու
երկիրներու միացեալ զօրախումբին մասին համաձայնագիրի նախագիծը, որ «համարժէք
հակազդում պիտի ապահովէ զինեալ յարձակումին, ինչպէս նաեւ կողմերու անվտանգութեան
միւս մարտահրաւէրներուն ու սպառնալիքներուն»:
Ինչպէս նշած է Վիգէն Սարգսեան, զօրախումբը պիտի ներառէ Հայաստանի տարածքին մէջ
տեղակայուած 102-րդ ռուսական ռազմակայանը եւ Հայաստանի զինեալ ուժերու
ստորաբաժանումներ:
Երկու երկիրներու պաշտպանութեան
համագործակցութեան ծրագիրը:

նախարարները

նաեւ

ստորագրած

են

2017-ի

Հայաստան – Ռուսիա Միացեալ Զօրախումբը Կոչուած Է
Հակազդելու Երկու Երկիրներուն Դէմ Եղած Յարձակման
Հայաստանի զինուած ուժերու եւ Ռուսիոյ զինուած ուժերու զօրքերու միացեալ խմբաւորման
հրամանատար, զօրավար Անդրանիկ Մակարեան «Առաջին լրատուական»-ին խնդրանքով
մեկնաբանած է Հայաստանի եւ Ռուսիոյ միջեւ 30 նոյեմբերին Մոսկուայի մէջ ստորագրուած
միացեալ խմբաւորման վերաբերող համաձայնագիրը:
Անդրանիկ Մակարեան նշած է, որ ստորագրուած փաստաթուղթով Հայաստանն ու Ռուսիան
պարտաւոր են միասնաբար վերլուծել ռազմաքաղաքական իրավիճակը, սահմանել զօրքերու
միաւորուած խմբաւորման կազմը, կազմակերպել խմբաւորման ղեկավարումն ու
օգտագործումը, լուծել միացեալ հրամանատարութեան ստեղծման հետ կապուած հարցերը,
ապահովել զօրքերու, հետախուզութեան, զէնքի կառավարման, նիւթական-համակարգային
հիմքի միասնականութեան, կառավարման միացեալ համակարգի ստեղծման, ինչպէս նաեւ
մարտավարական խնդիրներու իրականացումը:
Զօրավար Մակարեան ընդգծած է նաեւ, որ Միացեալ զօրախումբին սահմանուած
պատասխանատուութեամբ նախատեսուած է հակազդել Հայաստանի եւ Ռուսիոյ դէմ եղած
յարձակումի:

Վարդանեան. «Ընտրութիւններուն Առանձին Պիտի
Մասնակցինք` Մեր Ցանկով»
ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ, Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան
քարտուղար Աղուան Վարդանեան «Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանին տուած
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հարցազրոյցին ընթացքին յայտնած է, որ Հայաստանի մէջ քաղաքական համակարգի մեծագոյն
հարցերէն մէկը այն է, որ կուսակցութիւններուն գրեթէ 99 առ հարիւրը մէկ անձի շուրջ
ստեղծուած եւ մէկ անձի կարծիքով կ՛արտայայտուին:
«Այդպիսին է Հանրապետականը (ՀՀԿ) եւ այդպիսին եղած է միշտ, բայց ամբողջ խնդիրը այն է,
որ այդպիսին են նաեւ նոր ստեղծուող, աւելի ժամանակակից, երիտասարդ կուսակցութիւնները,
որոնք վերջին շրջանին անընդհատ կ՛աճին, կը բազմանան: Եթէ ուշադրութեամբ դիտենք,
դարձեալ այս նոր կուսակցութիւնները կը ձեւաւորուին մէկ անհատի շուրջ», ըսած է
Վարդանեան:
Լրագրողը հարցուցած է, որ արդեօք հաւանակա՞ն է, որ Դաշնակցութիւնը որեւէ ոչ իշխանական
դաշինքի, խմբաւորման հետ համագործակցի 2017 թուականի ընտրութիւններէն առաջ. ՀՅԴ
խմբակցութեան քարտուղարը պատասխանած է. «Մենք անկախ քաղաքական ուժ ենք,
ինքնուրոյն քաղաքական ուժ ենք եւ բոլոր ընտրութիւններուն մասնակցած ենք առանձին` իբրեւ
Դաշնակցութիւն: 99,9 առ հարիւրով, ասիկա կ՛ըսեմ, որովհետեւ` «երբեք մի՛ ըսեր երբեք», մենք
պիտի մասնակցինք առանձին եւ մեր ցանկով, մեր թեկնածուներով: Քիչ ժամանակ մնացած է, ես
կը կարծեմ, որ այստեղ անակնկալներ պիտի չըլլան»:
Դաշնակցութեան համար, ըստ Վարդանեանի, իշխանութեան մէջ ըլլալը, համախոհական
կառավարութեան մէջ ըլլալը, ընդդիմութեան մէջ ըլլալը «տոկմա» չէ: «Եթէ մեր սկզբունքներուն
կը հակասէ, եթէ մեր առաջադրած խնդիրները այդ ճամբով պիտի չլուծուին, մենք կրնանք ըլլալ
ե՛ւ իշխանութեան, ե՛ւ ընդդիմութեան մէջ, մեզի համար տարբերութիւն չկայ, կարեւորը այն է, որ
մեր այն պատկերացումը` երկրի յառաջընթացի, զարգացման առումով, որ մենք ունինք, ատիկա
իրականութիւն դարձնելու կարելիութիւն ըլլայ, ատիկա ընդդիմադիր դաշտին մէջ կ՛ըլլայ… կը
հաշուենք, կը չափենք, կը կշռենք, կ՛որոշենք»:
Պատասխանելով այն հարցումին, թէ նախնական պայմանաւորուածութիւն չկա՞յ
Հանրապետականին հետ` հետագայ աշխատանքներուն առնչուած, ՀՅԴ խմբակցութեան
քարտուղարը ըսած է. «Մենք ընտրական պայքար պիտի մղենք, ընտրութիւններու
արդիւնքներով պայմանաւորուած է: Շատ հետաքրքրական է` ընտրութիւնները յատկութիւն
ունին` կ՛աւարտին եւ թուղթի վրայ կը գրուի, թէ ո՛ր քաղաքական ուժը քանի՛ աթոռ ունեցած է,
քանի՛ ձայն ստացած է խորհրդարանին մէջ: Մենք ամէն ինչ պիտի ընենք, որ յաջորդ
խորհրդարանին մէջ շատ աւելի լուրջ ներկայութիւն ունենանք, սկսած ենք արդէն
նախապատրաստուելու, ձեւաւորած ենք ընտրական կեդրոնական գրասենեակ` իր
կառուցուածքով, իբրեւ Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ ես պիտի ղեկավարեմ յառաջիկայ
ընտրութիւնները»:

Արցախի Նախագահը Թալիշ Այցելեց
Արցախի
Հանրապետութեան
նախագահ
Բակօ
Սահակեան 29 նոյեմբերին այցելեց Թալիշ գիւղ եւ
գետնի վրայ ծանօթացաւ իր կողմէ տրուած
յանձնարարականներու կատարման ընթացքին: Այս
լուրը փոխանցած է Արցախի Հանրապետութեան
նախագահի աշխատակազմի տեղեկատուութեան
գլխաւոր վարչութիւնը:
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Եւրասիական Տնտեսական Միութեան Երկիրներու
Մաքսային Ծառայութիւններու Պատուիրակութիւններու
Հանդիպում Հայաստանի Մէջ
30 նոյեմբերին Հայաստանի մէջ գումարուեցաւ Մաքսային միութեան անդամ պետութիւններու
մաքսային ծառայութիւններու միաւորուած անձնակազմի 21-րդ նիստը, որուն ընթացքին
հաստատուած է անձնակազմին ու անոր հովանիին տակ գործող աշխատանքային խումբերու
2017 թուականի գործունէութեան ծրագիրը` կապուած Եւրասիական տնտեսական միութեան
(ԵՏՄ) անդամ պետութիւններուն միջեւ մաքսային հոլովոյթներու համակարգման:
Քննարկուած է ԵՏՄ արտաքին տնտեսական գործունէութեան ապրանքային միասնական
անուանացանկին համապատասխան առանձին ապրանքատեսակներու դասակարգման եւ
միութեան տարածքով տարանցման ժամանակ երաշխիքային մեքանիզմներու հարցը:
Անդրադարձ կատարուած է ներածումներու տուրքերու միասնականացման եւ ապրանքներու
գաղտնագիրերու միաւորման կարելիութիւններուն: Ուշադրութեան առարկայ եղած են օտար
անձերու կողմէ անձնական օգտագործման նպատակով երթեւեկի միջոցներու ժամանակաւոր
ներածման պայմաններու խախտումներու թիւի նուազեցման վերաբերող քայլերը, ինչպէս նաեւ
երրորդ երկրէ բերուած կամ երրորդ երկիր
տարուող
ապրանքներու
առանձին
տեսակներու
տեղափոխման
ժամանակ
մաքսային մարմինի գործունէութիւնը:
Անդրադառնալով
ԵՏՄ
մաքսային
օրէնսգիրքին`
Պետական
եկամուտներու
կոմիտէի նախագահ Վարդան Յարութիւնեան
նշած
է,
որ
կառավարութիւններու
ղեկավարներու մակարդակով օրէնսգիրքի նոր
խմբագրութիւնը արդէն համաձայնեցուած է եւ մինչեւ տարեվերջ պիտի ընդունուի:
Նոյն օրը ԵՏՄ անդամ պետութիւններու մաքսային ծառայութիւններու պատուիրակութիւններու
ղեկավարները հանդիպումներ ունեցած են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի եւ
վարչապետ Կարէն Կարապետեանի հետ:
Հանրապետութեան նախագահը շեշտած է, որ մաքսային ծառայութիւնները այն կարեւոր
կառոյցներն են, որոնց հետ ամէն օր կապ կ՛ունենան Մաքսային միութեան անդամ
պետութիւններու տնտեսվարող կառոյցները` աւելցնելով, որ անոնց աշխատանքի եւ
համագործակցութեան որակէն ԵՏՄ-ի մասին տպաւորութիւն կը կազմուի, այդ կառոյցներու
գործունէութենէն կախեալ է որեւէ երկրի գործարար միջավայրի բարելաւումը, միասնական
տնտեսական տարածքի մէջ ապրանքներու, ծառայութիւններու, դրամագլուխի եւ աշխատուժի
շուկայի ձեւաւորումն ու զարգացումը:
Նախագահ Սարգսեան յոյս յայտնած է, որ ծաղկաձորեան նիստին քննարկուած արդիական
հարցերն ու տրուած որոշումները կը նպաստեն վերոնշեալ խնդիրներու լուծման եւ միութեան
անդամ պետութիւններու տարբեր նպատակներու իրագործման:
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Մաքսային
միութեան
անդամ
պետութիւններու
մաքսային
ծառայութիւններու
պատուիրակութիւններու ղեկավարները Սերժ Սարգսեանին ներկայացուցած են միաւորուած
անձնակազմի 21-րդ նիստի արդիւնքները: Անոնք ընդգծած են, որ որեւէ միութիւն նախ եւ առաջ
հիմնուած է փոխադարձ վստահութեան վրայ, եւ Մաքսային ծառայութիւններու միաւորուած
անձնակազմի աշխատանքը նպատակաուղղուած է այդ վստահութիւնը ամէնօրեայ սերտ
փոխադարձ գործակցութեամբ ամրապնդելուն:
Հանդիպումին մասնակիցները Հայաստանի նախագահին ներկայացուցած են նաեւ ԵՏՄ
մաքսային օրէնսդրութեան կատարելագործման նպատակով Մաքսային նոր օրէնսգիրքի
մշակման ուղղութեամբ իրականացուող աշխատանքը, մաքսային ծառայութիւններու ներկայ
խնդիրներն ու մարտահրաւէրները, զարգացման հեռանկարը:
Միւս կողմէ, վարչապետ Կարէն Կարապետեան իր կարգին կարեւոր նկատած է այդ ձեւաչափով
հանդիպումները, որոնք պիտի նպաստեն մաքսային ծառայութիւններու համագործակցութեան
արդիւնաւէտութեան բարձրացման` շեշտելով, որ միայն միացեալ ջանքերով կարելի պիտի
ըլլայ հասնիլ ազգային տնտեսութիւններու մրցունակութեան բարձրացման ու գործարարական
կայուն զարգացման պայմաններու ապահովման:
Կարեւոր նկատելով մաքսային մարզին մէջ փոխադարձ գործակցութեան զարգացումը` Կ.
Կարապետեան ընդգծած է, որ անիկա կարելիութիւն պիտի տայ աւելի գործնական կերպով
արձագանգել խնդիրներուն, գտնել փոխընդունելի ու արդիւնաւէտ որոշումներ: Նշելով, որ ԵՏՄ
միջկառավարական խորհուրդի վերջին նիստին համադրուած է ԵՏՄ Մաքսային օրէնսգիրքի
նախագիծը` կառավարութեան ղեկավարը վստահութիւն յայտնած է այն մասին, որ անիկա
պիտի ըլլայ ԵՏՄ իրաւական դաշտի հիմնական փաստաթուղթերէն մէկը եւ կը նպաստէ
միութեան տնտեսական գործունէութեան արդիւնաւէտութեան բարձրացման` բարելաւելով
արտաքին տնտեսական գործունէութեան պայմանները:
Ռուսիոյ դաշնակցային մաքսային ծառայութեան ղեկավար Վլատիմիր Պուլաւին նշած է, որ ԵՏՄ
Մաքսային օրէնսգիրքի ընդունումը նոր թափ պիտի հաղորդէ համարկման հոլովոյթներու
զարգացման, մաքսային մարզին մէջ արդիւնաւէտութեան եւ թափանցիկութեան բարձրացման,
առեւտրական շրջանառութեան դիւրացման:

«Ազգային Ժողովի Կանոնակարգ» Օրէնքի Նախագիծը
Ընդունուեցաւ Առաջին Ընթերցումով
Երէկ Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային
ժողովի արտահերթ նիստին քուէարկութեան դրուեցաւ
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» օրէնքին մէջ
փոփոխութիւններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
նախագիծը, որուն կողմ քուէարկեց 93 պատգամաւոր,
դէմ` 2 եւ ձեռնպահ` 7:
Այնուհետեւ քուէարկութեան դրուեցաւ «Ազգային
ժողովի պատգամաւորի գործունէութեան մասին»
Հայաստանի
Հանրապետութեան
օրէնքին
մէջ
փոփոխութիւններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը: Կողմ քուէարկեց 95, ձեռնպահ` 7
պատգամաւոր, իսկ դէմ քուէարկողներ չկային:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Քրեմլին Ասատը Տապալելու Էրտողանի
Յայտարարութեան Առնչութեամբ Բացատրութիւն Կը
Սպասէ
«ՌԻԱ Նովոսթի» կը հաղորդէ, որ Ռուսիոյ նախագահի
մամլոյ քարտուղար Տմիթրի Փեսքով յայտնած է, որ
Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատը տապալելու
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի
խօսքերը չեն համընկնիր Սուրիոյ տագնապի լուծման
առնչութեամբ Մոսկուայի դիրքորոշման հետ:
Քրեմլին յոյսով են, որ Անգարա բացատրութիւններ
պիտի տրամադրէ այդ առնչութեամբ:
«Էրտողանի յայտարարութիւնը իսկապէս նորութիւն էր: Ատիկա շատ լուրջ յայտարարութիւն է:
Յայտարարութիւն, որ ընդհանուր առմամբ կը հակասէ նախորդ յայտարարութիւններուն, եւ
յայտարարութիւն, որ կը հակասէ իրավիճակի մեր ընկալումին` իբրեւ պետութեան, որուն
զինեալ ուժերը միակն են, որ օրինական կերպով կը գտնուին Սուրիոյ արաբական
հանրապետութեան տարածքին մէջ` համաձայն իշխանութիւններու դիմումին. ատիկա շատ
կարեւոր է յիշել», յայտարարած է Փեսքով` մեկնաբանելով Էրտողանի յայտարարութիւնները:
Քրեմլինի ներկայացուցիչը նաեւ նշած է, որ տակաւին կանուխ է խօսիլ ռուս-թրքական
յարաբերութիւններուն վրայ Էրտողանի խօսքերուն հաւանական ազդեցութեան մասին:
«Այդ յայտարարութիւնը նորութիւն է: Այդ պատճառով եզրակացութիւններ ընելէ առաջ մենք
դիրքորոշման պարզաբանման յոյս ունինք», աւելցուցած է Փեսքով:
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Մարիա Զախարովա նախապէս նշած էր,
որ սուրիական հարցին մէջ Մոսկուան կը հիմնուի Թուրքիոյ հետ իր ունեցած
համաձայնութիւններուն վրայ:
Ռուսիոյ նախագահի Միջին Արեւելքի եւ Ափրիկէի հարցերով յատուկ պատուիրակ, արտաքին
գործոց փոխնախարար Միխայիլ Պոկտանով իր կարգին յայտարարեց, որ Էրտողանի
յայտարարութիւնները
կը
հակասեն
Ռուսիոյ
եւ
Թուրքիոյ
միջեւ
գոյացած
համաձայնութիւններուն:
Էրտողան յայտարարած էր, որ Թուրքիա Սուրիա մուտք գործած է Ասատի իշխանութեան վերջ
տալու համար: «Սուրիոյ մէջ մահերը կը շարունակուին, ՄԱԿ-ը ի՞նչ կ՛ընէ: Իրաքի մէջ ներկա՞յ
է, դարձեալ ներկայ չէ: Մենք ըսինք` համբերութիւն, համբերութիւն, համբերութիւն… Եւ, ի
վերջոյ, չդիմացանք եւ ստիպուած եղանք մուտք գործել Սուրիա` Սուրիական ազատ բանակին
օգնութեամբ: Ինչո՞ւ մտանք: Մենք Սուրիոյ հողերուն վրայ աչք չունինք: Խնդիրը հողը իրական
տէրերուն վերադարձնելն է: Այսինքն` մենք այնտեղ ենք արդարութեան վերականգնումին
համար: Պետական ահաբեկչութիւն իրականացնող Ասատի իշխանութեան վերջ տալու համար
մտած ենք Սուրիա, ուրիշ ոչինչ», յայտարարած էր Թուրքիոյ նախագահը:

www.aztarar.com
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«Թուրքիան Սուրիոյ Խնդիրին Շուրջ Ոչ Բոլոր Հարցերուն
Մէջ Ռուսիոյ Համամիտ Է, Սակայն Երկուքս Ալ Կողմ Ենք
Քաղաքական Լուծման».-Կ՛ըսէ Չաւուշօղլու
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով երէկ այցելեց Թուրքիոյ Անթալիա
քաղաքը, ուր իր թուրք պաշտօնակից Մեւլութ Չաւուշօղլուի հետ ունեցած հանդիպումէն ետք
յայտարարեց, որ քննարկումները դրական էին եւ սուրիական թղթածրարին վերաբերեալ
կեցուածքները իրարու համահունչ` աւելցնելով, որ Ռուսիան պիտի շարունակէ Սուրիոյ մէջ
խաղաղութեան հաստատման համար Թուրքիոյ հետ գործակցութիւնը:
«Ռուսիան պատրաստ է Սուրիոյ վերաբերեալ բոլորին հետ երկխօսութիւն կատարելու»,
ընդգծեց ան:
Չաւուշօղլու իր կարգին ըսաւ, որ Ռուսիան ու Թուրքիան ահաբեկչութեան դէմ պայքարին մէջ
միացեալ աշխատանք կը տանին` շեշտելով. «Անոնց միջեւ գործակցութիւնը պիտի
շարունակուի»:
«Ասատի վերաբերեալ մեր նախագահին դիրքորոշումը յստակ է: Մենք գիտենք, որ Ասատ
պատասխանատու է Սուրիոյ մէջ սպաննուած 600 հազար մարդոց համար: Ռուսիոյ հետ
կրնանք տարբեր կերպ մտածել, ատիկա բնական է: Սակայն քաղաքական հանգուցալուծման
հարցին մէջ մենք համամիտ ենք Ռուսիոյ հետ: Թուրքիան մեծ կարեւորութիւն կու տայ Սուրիոյ
տարածքային ամբողջականութեան: Մենք աչք չունինք Սուրիոյ հողերուն վրայ», ըսաւ
Չաւուշօղլու:
Թրքական «Հիւրրիյէթ» օրաթերթը կը գրէ, որ Չաւուշօղլու նաեւ յայտնեց. «Մենք կը յարգենք
Ռուսիոյ` Ղարաբաղի հիմնահարցը լուծելու կամքը: Իրաքի եւ Սուրիոյ հարցին մէջ ալ մեր
համագործակցութիւնը շատ կարեւոր է երկու երկիրներու յարաբերութիւններուն համար: Մենք
ալ Սերկէյի հետ ամէն հարթակի վրայ կը հանդիպինք: Ասիկա ցուցադրական բան չէ»:
«Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ մամլոյ ասուլիսի ընթացքին Ռուսիոյ արտաքին գործոց
նախարարին խօսքը սխալ թարգմանուած է, ինչ որ դարձած է թիւրիմացութեան եւ
գայթակղութեան պատճառ:
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Մարիա Զախարովա անդրադառնալով
այդ հարցին յայտնած է. «Թրքական մամուլը կը գրէ, որ Սերկէյ Լաւրով մամլոյ ասուլիսին
ընթացքին յայտարարած է. «Թրքական դիրքերու դէմ յարձակումը կատարած է սուրիական
բանակը»: Նախարարը ըսած է ճիշդ հակառակը. ո՛չ Ռուսիան, ո՛չ ալ Սուրիան թրքական
դիրքերը հարուածած են: Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան ներկայացուցիչները
իրենց լրատուամիջոցներու այդ սխալը մեկնաբանած են թրքերէնի իւրայատկութիւններով եւ
թարգմանութեան դժուարութիւններով»:
Միւս կողմէ, թրքական «Ճումհուրիյէթ» օրաթերթը կը հաղորդէ, որ Իրանի Յեղափոխական
պահակագունդի հրամանատարի տեղակալ Ռեսուլ Սենայիրատ յայտարարութիւն կատարած է
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի` գայթակղութիւն յառաջացուցած
յայտարարութեան վերաբերեալ:
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Մերքել Դէմ Արտայայտուած Է Թուրքիոյ` Եւրոպական
Միութեան Անդամակցութեան Շուրջ Բանակցութիւններ
Սկսելուն
«Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ,
որ Գերմանիոյ վարչապետ Անկելա Մերքել իր
ղեկավարած

Քրիստոնեայ-ժողովրդավարական

միութիւն կուսակցութեան անդամներուն առջեւ իր
արտասանած խօսքին մէջ յայտարարած է, որ դէմ է
Թուրքիոյ`

Եւրոպական

Միութեան

անդամակցութեան շուրջ այդ երկրին հետ նոր
բանակցութիւններ սկսելուն:
Գործակալութիւնը յղում կատարած է գերմանական
«Պիլտ» օրաթերթի տեղեկատուութեան: Օրաթերթը, վկայակոչելով կուսակցական
վերոնշեալ ժողովին ներկայ գտնուած աղբիւրներ, կը նշէ, որ ատիկա կը նշանակէ, թէ
քննարկումները փաստօրէն աւարտած են:
Միւս կողմէ, «Տէօչէ Վելլէ» կը հաղորդէ, որ Մերքել Մալթայի վարչապետին հետ
Պերլինի մէջ ունեցած հանդիպումէն ետք մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին Թուրքիոյ
նախագահ

Ռեճեփ

պարտաւորութիւնները,

Թայիփ
որոնք

Էրտողանը
ստանձնած

յորդորած
է

է

կատարել

այն

Եւրոպական

Միութեան

հետ

գաղթականներու վերաբերեալ համաձայնագիրի կնքումէն ետք:
Մալթայի վարչապետին հետ հանդիպումէն ետք Պերլինի մէջ կազմակերպուած մամլոյ
ասուլիսին

ընթացքին

Մերքել

յայտնած

է,

որ

գաղթականներու

հարցով

համաձայնագիրը կարեւոր է բոլոր կողմերուն համար: Ան յոյս յայտնած է, որ Թուրքիան
ալ Եւրոպայի նման համաձայնագիրի վստահելի գործընկեր է:
Եւրոպական խորհրդարանը ընդունած է Եւրոպական Միութեան անդամակցութեան
շուրջ

Թուրքիոյ

հետ

բանակցային

հոլովոյթը

սառեցնելու

մասին

առաջարկը:

Առաջարկի ընդունումէն ետք Թուրքիոյ նախագահը սպառնացած է չեղեալ նկատել
Եւրոպական Միութեան հետ կնքած համաձայնագիրը:
Համաձայնագիրին հիմամբ` Թուրքիան պէտք է վերընդունի իր տարածքով Յունաստան
անցած գաղթականները: Փոխարէնը Եւրոպական Միութիւնը խոստացած էր մուտքի
արտօնագիրի ազատականացում Թուրքիոյ քաղաքացիներուն համար:
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Վերջին 72 Ժամուան Ընթացքին Հալէպի Մէջ Շուրջ 20
Հազար Անձ Լքած Է Իր Տունը
Հալէպի մէջ պատերազմական սաստկացող վիճակին պատճառով վերջին 72 ժամուան
ընթացքին մօտ 20 հազար սուրիացի լքած է իր տունը:
Այս տեղեկութիւնը 29 նոյեմբերին հաղորդեց ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը`
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտէի Ժընեւի կեդրոնատեղիէն քաղելով զայն:
«Ըստ կատարուած ուսումնասիրութեան, օգոստոս ամիսէն ի վեր Հալէպի մէջ մօտ 60
հազար հոգի ստիպողաբար լքած է իր տունը: Անոնց քսան հազարը փախուստ տուած է
վերջին 72 ժամուան ընթացքին», նշուած է կազմակերպութեան հաղորդագրութեան մէջ:
Լուսարձակի տակ առնուած է այն իրողութիւնը, որ Հալէպի արեւմտեան մասի սուր
մարտական գործողութիւններու թատերաբեմ եղած շրջաններէն աւելի քան 40 հազար
հոգի հեռացած է, իսկ քաղաքի արեւելեան մասին մէջ անընդհատ կռիւներու լոյսին տակ
քսան հազար հոգի հեռացած է` ապահովութիւն փնտռելով տարբեր ուղղութիւններով:

Ռուսիան Եւ Ազրպէյճանը Մտադիր Են Ընդլայնել
Զինուորական Համագործակցութիւնը
ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ
Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարար Սերկէյ
Շոյկու Ազրպէյճանի պաշտպանութեան նախարար
Զաքիր Հասանովի հետ Մոսկուայի մէջ երէկ տեղի
ունեցած հանդիպումին ընթացքին յայտնա է, որ
Ռուսիոյ

եւ

Ազրպէյճանի

պաշտպանութեան

նախարարութիւնները

պիտի

համագործակցութիւնը,

ներառեալ

ուսումնական

ընդլայնեն
Ռուսիոյ

հաստատութիւններուն

մէջ

ազրպէյճանցի զինուորականներու ուսուցման մարզին մէջ:
Շոյկու նշած է, որ երկու երկիրներու զինուորական համագործակցութեան ծրագիրները
կատարուած են ու կը կատարուին: «Մենք ձեզի հետ պատրաստած ենք 2018-ի ծրագիրը: Մենք
այսուհետեւ ալ պիտի ընդլայնենք այն ամէնը, ինչ որ զինուորական համագործակցութիւն կը
կոչուի: Ատիկա կը վերաբերի թէ՛ սպայակոյտերու բանակցութիւններուն, թէ՛ գլխաւոր
հրամանատարութիւններու

մակարդակով

հաղորդակցութիւններուն,

թէ՛,

անկասկած,

կրթութեան: Մենք ատիկա պիտի ընդլայնենք, ձեզի պիտի առաջարկենք համագործակցութեան
լրացուցիչ կէտեր», ընդգծած է Շոյկու:
Ան նաեւ յայտնած է, որ Ռուսիա եւ Ազրպէյճան պիտի ընդլայնեն համագործակցութիւնը`
Կասպից ծովուն մէջ անվտանգութիւնը ապահովելու համար:
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Հայաստան` Գահիրէի Գիրքի 2019ի ՑուցահանդէսիՊատուոյ Հիւր
12 նոյեմբերին Եգիպտոսի մշակոյթի նախարար Հելմի Նեմնեմ ընդունեց այցելութիւնը
Հայաստանի մշակոյթի նախարարի տեղակալ Ներսէս Տէր Վարդանեանի: Հանդիպման
ընթացքին նախարարը յայտնեց, որ կը հրաւիրէ Հայաստանը պատուոյ հիւրը ըլլալու 2019-ի
Գահիրէի Գիրքի միջազգային ցուցահանդէսին:
Վեց տարուան ընդմիջումէ ետք Հայկական մշակութային շաբթուան կազմակերպման առիթով
Ներսէս Տէր Վարդանեան ողջունեց Եգիպտոսի մշակոյթի նախարարութիւնը` շեշտելով, որ հայեգիպտական յարաբերութիւնները յարատեւ յարաբերութիւններ են: Ան կոչ ուղղեց
թարգմանչական, շարժապատկերի թէ թանգարաններու մարզերէն ներս գործակցութեան
սերտացման, նաեւ` յառաջիկայ տարի Հայաստանի մէջ եգիպտական մշակութային շաբթուան
հիւրընկալութեան, հայաստանեան մշակութային նախաձեռնութիւններու եգիպտացի
գրագէտներու եւ մտաւորականներու մասնակցութեան եւ Գահիրէի մէջ հայկական
ժապաւէններու շաբթուան կազմակերպման:

Հայաստանի Դեսպանի Այցելութիւնը Թեսաղոնիկէի
Ծաղկոց
19 նոյեմբերին Հայաստանի դեսպան Ֆատէյ
Չարչօղլեան եւ ՀՅԴ Յունաստանի ԿԿ-ի
ներկայացուցիչ Քերովբէ Էքիզեան այցելեցին
«Մալաքեան-Գասպարեան»
ծաղկոց
եւ
շրջեցան
բոլոր
դասարանները,
ուր
աշակերտները երգով եւ ասմունքով իրենց
ողջոյնի խօսքը ուղղեցին հիւրերուն:
Այնուհետեւ, «Հայաստան» սրահին մէջ տեղի
ունեցաւ
հանդիպում,
որուն
ընթացքին
քննարկուեցան զանազան հարցեր` առնչուած
լեզուի
եւ
մշակոյթի
պահպանման
եւ
գաղութներու մէջ հայկական կրթօճախներու
գոյութեան կարեւորութեան: Դեսպանը անգամ մը եւս հաստատեց, որ ինք միշտ դպրոցի
կողքին է եւ իր կարելիութեան սահմաններուն մէջ իր աջակցութիւնը պիտի բերէ ուսումնական
նիւթերու եւ այլ հարցերու վերաբերեալ:
Հայ գթութեան խաչի Մակեդոնիոյ եւ Թրակիոյ Շրջանային վարչութեան ատենապետ Նուէր
Տէրէեան եւ դպրոցի տնօրէն Զապէլ Գալֆայեան ներկայացուցին դպրոցի պատմութիւնը եւ
ներկայ իրավիճակը` հաստատելով, որ ուսուցչուհիները կամաւոր կերպով կանգնած են
դպրոցի եւ միութեան կողքին:
Ձեռնարկին ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր:
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Տոքթ. Կարպիս Հարպոյեանի Զոյգ Հատորներուն
Շնորհահանդէսը
10 նոյեմբերին Ազգային առաջնորդարանի «Տիգրան եւ Զարուհի Տէր Ղազարեան» սրահին մէջ
տեղի ունեցաւ բժիշկ, ազգային գործիչ ու մամուլի ծառայող տոքթ. Կարպիս Հարպոյեանի
նորագոյն երկու հատորներուն` «Բժիշկին խօսքը-Գ.» եւ «Բժիշկին խօսքը-Դ.» շնորհահանդէսը:
Օրուան հանդիսավար Սարգիս Մահսէրէճեան իր խօսքին մէջ վեր առաւ դերակատարութիւնն
ու արժանիքները այն հայ բժիշկներուն եւ այլ արհեստավարժներու, որոնք մեր վերջին 150
տարիներու կեանքին մէջ, իրենց գործի ասպարէզին կողքին, գործօն դերակատարութիւն
ունեցած են մեր մշակոյթի ու ազգային կեանքի զարգացման մէջ:

«Ասպարէզ»-ի խմբագիր Աբօ Պօղիկեան ամփոփ կէտերու մէջ ներկայացուց տոքթ. Կարպիս
Հարպոյեան հայը, բժիշկը, դասախօսը, ազգային կեանքի տարբեր բնագաւառներուն մէջ գործող
մարդու վաստակը եւ ծառայութիւնները:
Տոքթ. Յարութիւն Արմէնեան սահիկներու ցուցադրութեամբ ներկայացուց երկու հատորները`
վեր առնելով հեղինակին մտասեւեռումը այս հատորներու պատրաստութեան մէջ,
մասնաւորաբար շեշտելով երկրորդ հատորին մէջ տեղ գտած ընդարձակ բառարանին վրայ:
Արմէնեան նաեւ ներկայացուց հեղինակին անձն ու վաստակը` շեշտելով, որ ան եղած է հմուտ
բժիշկ, ինչպէս նաեւ` ազգային կեանքի անսակարկ նուիրեալ:
Սրտի խօսքով ելոյթ ունեցաւ նաեւ Ամերիկահայ բժիշկներու ընկերակցութեան ներկայացուցիչ
տոքթ. Վարդան Թաշճեան:
Տոքթ. Կարպիս Հարպոյեան իր կարգին շնորհակալական
կազմակերպիչներուն,
մասնակիցներուն,
նաեւ`
հատորի
գործակիցներուն:
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խօսք ուղղեց երեկոյի
պատրաստութեան
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Երեկոյի եզրափակիչ խօսքը արտասանեց թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան, որ
նկատել տուաւ, թէ հեղինակին կեանքն ու գործը վկայութիւն են, որ ան մարդոց բժիշկ ըլլալու
կողքին, դարմանած է նաեւ ազգային ցաւեր: Սրբազանը նաեւ անդրադարձաւ հեղինակին
անձնական արժանիքներուն` մաղթելով, որ ան շարունակէ մեր գանձարանը աւելի եւս
հարստացնելու առաքելութիւնը:
Երեկոյի ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր:

Առաջնորդ Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեան Օրհնութեան
Գիր Կը Շնորհէ Ատիս Հարմանտեանին
17 նոյեմբերին երաժիշտ եւ ժողովրդային երգիչ Ատիս
Հարմանտեան այցելեց Ազգային առաջնորդարան, ուր
հանդիպում ունեցաւ Արեւմտեան թեմի առաջնորդ
Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանին հետ:
Սրբազանը գնահատեց արուեստագէտին վաստակը`
վեր առնելով հայկական երգարուեստի մարզին մէջ
անոր ունեցած աւելի քան կէս դարու վաստակն ու
արգասիքը եւ անոր շնորհեց օրհնութեան ու
գնահատանքի գիր մը:
Ատիս Հարմանտեան իր կարգին շնորհակալութիւն
յայտնեց իրեն ընծայուած այս պատիւին համար եւ
առաջնորդ սրբազան հօր նուիրեց «Երգի ճամբով» իր յուշերու նոր ժողովածուէն օրինակ մը:
Յայտնենք, որ նոյն օրը երեկոյեան, կազմակերպութեամբ Համազգայինի «Պարոյր Սեւակ»
մասնաճիւղին, Ազգ. Ֆերահեան վարժարանի «Տիգրանեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ «Երգի
ճամբով» գիրքին շնորհահանդէսը, որուն ընթացքին Էնսինոյի Ս. Նահատակաց եկեղեցւոյ
հովիւ Ռազմիկ Ա. քհնյ. Խաչատուրեան կարդաց առաջնորդ սրբազանին գիրը:

Պատմական Հայաստանի Եւ Կիլիկիոյ Հայ
Աւետարանական Եկեղեցիներու Նուիրուած Երկլեզու
Հատոր Մը
Հայոց ցեղասպանութեան 101 եւ Հայ աւետարանական շարժումին 170-ամեակներուն առիթով,
վերջերս Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ աւետարանական միութեան քրիստոնէական
ժառանգութեան յանձնախումբը հրատարակեց պատմական Հայաստանի եւ Կիլիկիոյ Հայ
աւետարանական եկեղեցիներու նուիրուած երկլեզու (հայերէն եւ անգլերէն) հատոր մը`
«Արմատներու մրմունջը», հեղինակ` վեր. Վաչէ Էքմեքճեան:
Հեղինակը զանազան առիթներով այցելած է Կիլիկիա եւ Արեւմտեան Հայաստան եւ
տեղեկութիւններ հաւաքած է Այնթապի, Գըրըգխանի, Գոնիայի, Խարբերդի, Մարզուանի,
Ուրֆայի, Պիթիասի, Տիգրանակերտի, ինչպէս նաեւ Պոլսոյ հայ աւետարանական
եկեղեցիներուն մասին:
Üàð Þðæ²Ü, À. î³ñÇ, ÂÇõ 362, àõñµ³Ã, 02 ¸ºÎîºØ´ºð, 2016
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Հատորը հարուստ է պատմական լուսանկարներով: Հոն կը տեսնենք գունաւոր նկարներ` նշեալ
եկեղեցիներէն եւ եկեղեցապատկան կառոյցներէն: Հատորին մէջ կը կարդանք նաեւ
պատմական ամփոփ տեղեկութիւններ Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ հիմնադրութեան եւ
Թուրքիոյ փոքրամասնութեանց դիմագրաւած հալածանքին, ներառեալ` Ատանայի մէջ հայ
աւետարանական հովիւներու ջարդին մասին:

Չինահայերու Միասնականութեան Օրը
Վերջերս Չինաստանի կարգ մը քաղաքներու մէջ,
ինչպէս` Հոնկ Քոնկ, Նանճինկ, Կուանկճու,
Շանկհայ, Չանկճուն, տեղի ունեցան չինահայերու
միասնականութեան
օրուան
նուիրուած
ձեռնարկներ, որոնց ընթացքին պատուոյ գիրեր եւ
շնորհակալագրեր շնորհուեցան համայնքէն ներս
իրենց ներդրումը ունեցած ազգայիններուն:
Այս ձեռնարկներուն կազմակերպման հիմնական
նպատակն է պահպանել հայկական աւանդոյթները, լեզուն ու մշակոյթը, կապեր ստեղծել
իրարմէ հեռու բնակող հայրենակիցներու միջեւ:
Չինաստանի հայկական համայնքի նախագահ Մհեր Սահակեան կոչ ուղղեց բոլորին`
պահպանելու միասնական շարքերը, շարունակելու հայապահպանման աշխատանքները եւ
իրագործելու չինահայը ամուր ու արդար կառոյց դարձնելու նպատակը:
Սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան համայնքին ուղղուած իր շնորհաւորական ուղերձին
մէջ շեշտած էր, որ համախմբումն ու միասնականութիւնը կենսական անհրաժեշտութիւն են
մեր ժողովուրդին համար:

Մարիա Մեհրանեան Կը Մեծարուի
5 նոյեմբերին բնապահպանութեան ջատագով
«Երկրագունդի կիներ» կազմակերպութիւնը իր
տարեկան
«Բուժող»
մրցանակը
շնորհեց
ելեւմտական հարցերու գլխաւոր պաշտօնատար եւ
վարիչ
գործընկեր
ճարտարագիտական
եւ
շինարարական «Քորտոպա» ընկերութեան, նաեւ`
«Հայաստան»
համահայկական
հիմնադրամի
Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան շրջանի
նախկին նախագահ Մարիա Մեհրանեանին, Լոս
Անճելըսի Շրջանային ջուրի որակի կառավարման
մարմինի անդամակցութեան միջոցով անոր կատարած բնապահպանական աշխատանքին
համար:
Նշենք, որ Մարիա Մեհրանեան 2008-էն ի վեր Լոս Անճելըսի ջուրի որակը հսկող մարմինին
անդամ է, իսկ 2012-ին ու 2013-ին եղած է այդ մարմինի ատենապետը:

www. armenianprelacykw.org
Üàð Þðæ²Ü, À. î³ñÇ, ÂÇõ 362, àõñµ³Ã, 02 ¸ºÎîºØ´ºð, 2016
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ԱԿՆԱՆԿ

Հալէպի Մէջ Արձանագրուող Տեղաշարժին Քաղաքական
Բաժինը
Հաւանաբար առաջին անգամ ըլլալով է, որ Հալէպի
շուրջ ընթացող մարտերուն կ՛արձանագրուին
գետնի
վրայ
նկատելի
տեղաշարժեր։
Կառավարական ուժերը կ՛արձանագրեն յստակ
առաւելութիւն եւ իրենց վերահսկողութեան տակ
կ՛առնեն Հալէպի այն շրջանները, որոնք կը
գտնուէին առաւելաբար կրօնական անուան տակ
կռուող
տարբեր,
բազմատեսակ
զինեալ
խմբաւորումներու տիրապետութեան տակ։
Մինչ այս արձանագրուած տեղաշարժը, թէժ մարտերը, ռուսական կործանիչներու
աշխուժ ներգրաւումը եւ կառավարական ուժերու թափանցման փորձերը չէին յաջողեր
գետնի վրայ դիրքերու գրաւման տեղաշարժեր ապահովել։ Հայկական թաղամասերէն
որոշ հատուածներ կը գտնուէին շփման գիծերու անմիջական շրջակայքը, եւ այդ
սահմանագիծը փաստօրէն կը մնար անշարժ՝ երկկողմանիօրէն քարացած պահելով
նաեւ զինուորական դիրքերը։
Հիմա փոխուած է կացութիւնը.աւելի ճիշդը փոփոխութեան ընթացք մը ծայր առած է, որ
զինուորական
բացատրութեան
առընթեր
ունի
նաեւ
իր
քաղաքական
տրամաբանութիւնը։ Սուրիական կառավարական ուժեր-Իրանի զինուորական
ներկայութիւն, գումարած լիբանանեան Հըզպալլայի ցուցական մասնակցութիւն եւ այս
բոլորին վրայ աւելցող ռուսական կործանիչներ ամիսներ շարունակ Հալէպի
պարագային չէին կրցած գետնի վրայ տեղաշարժ ապահովել մինչեւ օրեր առաջ
արձանագրուածը։
Զինուորական ուժերու այս հանրագումարային պատկերը տրամաբանօրէն պիտի
յաջողէր նահանջի մատնել ահաբեկչական խմբաւորումները, եւ անոնց հետ նաեւ
երկրորդ գիծի վրայ կռուող հակակառավարական ուժերը, ճանչցուած՝ «ընդդիմադիր
ուժեր» տարազով։
Ուղղակի-անուղղակի հովանաւորչութիւն, աջակցութիւն եւ պաշտպանութիւն
գոյութիւն ունէր փաստօրէն զինեալ խմբաւորումներուն։ Այն երկուութիւնը, թէ զինեալ
խմբաւորումները չէզոքացնելով նպաստած պիտի ըլլային Սուրիոյ նախագահով
մարմնաւորուած
վարչակարգին,
պատճառ
էր
հիմնական
քաղաքական
համաձայնութիւներու ուշացման, ձգձգման եւ անոր առընթեր զինուորական
գործողութիւններու սահմանափակման։
Միայն որոշ ժամանակի համար կայացած քաղաքական համաձայնութիւն մը
գերտէրութիւններու միջեւ կրնար յանգիլ տեղաշարժային այս արդիւնքին։ Այլապէս,
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նախորդ ամիսներուն վրայ երկարող սթաթիւս քոն (գոյավիճակը) կամ գրաւումնահանջ պարանաձգութիւնը պիտի շարունակուէր։
Երեւոյթները մտածել կու տան, որ իրար հակակշռող զսպիչ գօտիներու ընդհանուր
դաշտին մէջ կ՛արձանագրուէին զինուորաքաղաքական գործողութիւները եւ ընդհանուր
միջգերտէրութենական վերահսկողութիւնը կը պահպանուէր։ Այս տեղաշարժը կը
նախանշէ բարձր մակարդակի վրայ համաձայնեցուած վերահսկողութեան տակ ռուսիրանեան
դաշինքի
զինուորաքաղաքական
գործողութիւններու արդիւնաւէտութիւնը։ Եւ այնպէս
չէ, որ միայն ռուս-թրքական կարճաժամկէտ
մերձեցման արդիւնքն է, որ Անգարան աւելի
կրաւորական դիտեց ռուսական կործանիչներու կամ
իրանեան
ռազմական
միջամտութիւներուն
հետեւանքով
Հալէպի
որոշ
հատուածի
ազատագրումը ահաբեկչական խմբաւորումներէն։ Առանց Ուաշինկթընի լուռ
համաձայնութեան
դժուար
թէ
իրականանար
տեղաշարժը,
կամ
Հալէպի
ռազմավարական հատուածին ռուս-իրանեան գործօնի ճամբով կառավարական
ուժերուն վերահսկողութեան տակ առնուիլը։
Ինչ կը վերաբերի ռուս-թուրք կարճաժամկէտ մերձեցման, ապա գէթ յայտարարողական
մակարդակի վրայ արդէն իսկ կ՛երեւի սուր հակասութիւն։ Թուրքիոյ նախագահը
սուրիական պատերազմին իր ներկայութիւնը կը պայմանաւորէ Ասատի վարչակարգի
հեռացման նպատակով։ Բնական է նաեւ, որ դէպի Մոսկուա շրջադարձ կատարած,
ներողութիւն խնդրած-չխնդրած, Սոչիի մէջ ռուսական ձայները շատ արագ լսող
Անգարան այս բոլորը նաեւ կը գործադրէր սպառնական ուղերձներ ուղղելու համար
ընդհանրապէս Արեւմուտքին։ Հիմա նաեւ Հալէպի ազաագրումը կրաւորական դիտող
Անգարան ներգործօն դեր կը փորձէ ստանձնել այս անգամ Դամասկոսի մէջ
իշխանափոխութիւն իրականացնելու Արեւմուտքի պահանջը իր սեփականը
նկատելով։
Անգարայի այս խաղերը արդիւնաւորուելու շատ տեղ չունին փաստօրէն։ Անգարան
ինքը յայտնուած է այլեւս այլոց խաղի կանոններուն հետեւելու, իբրեւ խաղաթուղթ
օգտագործուելու
տուեալ
պահուն
զինուորաքաղաքական
գործողութիւն
իրականացնելու համար։ Մնացեալը զուտ յայտարարողական սպառնական ուղերձներ
են, որոնք առարկայացում չեն գտներ յաճախ։
Իսկ թե ի՛նչ պատճառով ի յայտ եկաւ ամերկիեան կողմի այս «կրաւորական»
կեցուածքը, թերեւս նոյնպես լայն անդրադարձի նիւթ է: Կարելի է այս երեւոյթը կապել
նոր նախագահի ընտրութեան հետ: Ամերիկեան արտաքին քաղաքականութեան
վերաբերեալ նորընտիր նախագահ Թրամփի արտայայտութիւններուն արդէն ծանօթ
ենք: Եւ գուցէ Սուրիոյ մէջ դրսեւորած դիրքորոշման փոփոխութեան մէջ արտայայտուիլ
սկսած է ամերիկեան նոր քաղաքականութիւնը: Շատ ժամանակ չէ մնացած այս
ենթադրութեան ճիշդ կամ սխալ ըլլալու ուղղութեամբ համոզուելու համար:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Գովասանքին Կարեւորութիւնը
Ինչպէ՞ս ճիշդ խրախուսել, գովել երեխան. այս հարցը շատ կարեւոր է, քանի որ
խրախուսանքը, գովասանքը կրնան ունենալ ինչպէս դրական, այնպէս ալ բացասական
ազդեցութիւն:
Հոգեբաններու

կարծիքով,

գովասանքը

վնասակար է, եթէ`
1.- Երեխան կը գովաբանուի բանի մը համար,
որ իրեն տրուած է ի ծնէ, կամ երբ տուեալ
բանը

ընելու

համար

իրմէ

ջանք

չի

պահանջուիր:
Գովասանքը միայն բնատուր ունակութեան
համար երեխային ոչինչ կու տայ անոր
հետագայ

կայացման

համար,

փոխարէնը`

կրնայ

վնասել

յաճախ

կրկնուելու

պարագային:
Առանց հիմքի գովասանքը կը գործէ թմրադեղի նման. երեխան կը վարժուի անոր եւ
տեւաբար գովասանք կը սպասէ շրջապատէն:
2.- Աւելի եւս վտանգաւոր է, երբ երեխան կը գովաբանուի բանի մը համար, որ իր մօտ
շատ դիւրին կը կատարուի, եւ զինք օրինակ կը դարձնեն այն երեխաներուն, որոնց մօտ
նոյնը կը կատարուի դժուարութեամբ եւ մեծ ջանքերով: Ջանքերու սխալ գնահատումը
կ՛ազդէ երեխային հոգեկանին վրայ եւ կը նուազեցնէ այդ գործով զբաղելու անոր
ցանկութիւնը:
3.-

Վնասակար

է,

երբ

երեխան

կը

գովաբանուի

շատ

յաճախ,

առանց

անհրաժեշտութեան: Ասիկա կ՛արժեզրկէ գովասանքը եւ երեխան կը վարժեցնէ աժան
յաղթանակներու:

Ինչպէ՞ս գովաբանել երեխան
Երեխան պէտք է գովաբանել անկեղծ, լուրջ եւ համոզիչ ձեւով: Գովասանքը
անհրաժեշտ է երեխային ինքնավստահութեան, եռանդ տալու համար, կեանքի հանդէպ
անոր ունեցած լաւատեսութիւնը լրացնելու համար: Իւրաքանչիւր գովասանք պէտք է
որոշակի նպատակաուղղուածութիւն ունենայ եւ երբեք պատահականօրէն չհնչէ:

www.aztagdaily.com
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Վտանգաւոր Սովորութիւններ,
Որոնք Դանդաղօրէն Կը Սպաննեն
Ուղեղը
Ուղեղը լաւ գործելու համար սնունդի, մաքուր օդի,
մարզումի եւ քունի պէտք ունի: Ստորեւ կը
ներկայացնենք սովորութիւններ, որոնք դանդաղօրէն
կը սպաննեն ուղեղը:
Նախաճաշէն հրաժարիլը
Մարդիկ, որոնք առտուն նախաճաշ չեն ըներ, անոնց
արիւնին մէջ կլիւքոզի մակարդակը ցած կ՛ըլլայ, ինչ որ
կը վնասէ ուղեղի աշխուժ գործունէութեան:
Շատակերութիւնը
Շատակերութիւնը կ՛առաջնորդէ մարմնին մէջ
քոլեսթերոլի կուտակման, իսկ քոլեսթերոլի բարձր
տոկոսը կը խոցէ արիւնատար երակները, որոնց
կարգին` ուղեղը մատակարարողները:
Ծխելը
Ծխախոտը կը վնասէ ուղեղի գործունէութեան եւ քիչ-քիչ կը սպաննէ ուղեղին բջիջները:
Վերջերս հետազօտութիւններ ցոյց տուած են, որ ծխելը կրնայ Ալցհայմըր հիւանդութեան
պատճառներէն մէկը ըլլալ:
Շաքարի չափազանց գործածութիւնը
Որքան բարձր է շաքարի տոկոսը մարմնին մէջ, այնքան շատ եւ այնքան աւելի կը տուժեն մեր
մարմնին կարգ մը գործարանները, որոնց կարգին` ուղեղը:
Ապականած օդը
Այս մէկը անշուշտ մեզմէ կախեալ չէ, բայց պէտք է լաւ իմանանք, որ եթէ ուղեղին թթուածինը
անբաւարար է, բնականաբար անոր գործունէութիւնը կը դանդաղի:
Քունի պակասը
Անբաւարար քունը դանդաղօրէն կը սպաննէ ուղեղին բջիջները: Գիտենք նաեւ, որ յոգնած
ուղեղը կեդրոնացումէ եւ ընկալումէ կը զրկէ խնդրոյ առարկայ անձը:
Թմրանիւթերը եւ ալքոլը
Չափազանցուած խմիչքը, բայց նաեւ թմրանիւթերը իրենց բոլոր տեսակներով անդարձ
վնասներ կը պատճառեն ուղեղին:
Խթանման եւ զարգացման բացակայութիւնը
Ուղեղին մշտական զարգացում եւ մարզում պէտք են: Հետեւաբար հեռատեսիլին դիմաց
բթանալու փոխարէն` յանձնարարելի է գիրք կարդալ, խաչբառ լուծել, ճատրակ խաղալ եւ
այլն…
Անխօս մնալը
Խօսակցութիւնը եւս ուղեղի խթանման տեսակ է: Զրուցելը, միտքեր փոխանակելը, նոր նիւթեր
արծարծելը մշտապէս աշխուժ կը պահեն ուղեղը:
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