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Üàð Þðæ²Ü, À. î³ñÇ,  ÂÇõ 364, àõñµ³Ã,  16 ¸ºÎîºØ´ºð, 2016 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՅ ԵՒ Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ԱՌԻԹՈՎ 

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ-ՎԱՃԱՌՔ 

Հովանաւորութեամբ Թեմիս Առաջնորդ Գերպ. Տ. 

Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանին եւ 

կազմակերպութեամբ Ազգային Առաջնորդարանի 

Դրամահաւաքի յանձնախումբին, Ուրբաթ, 9 

Դեկտեմբեր 2016ի առաւօտեան ժամը 10:00-ին, 

Քուէյթի Ազգ. Առաջնորդարանի «Արարատ» 

սրահէն ներս բացումը կատարուեցաւ Նոր 

Տարուայ եւ Ս.  Ծննդեան ցուցահանդէս-

վաճառքին՝ ձեռամբ Քուէյթի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան Դեսպանին Տիկնոջ՝ 

Տիկ. Լիլիթ Գալստեան-Բադէեանի: Բացման Հանդիսութեան Ներկայ էին Քուէյթի մօտ 

Հայաստանի Հանրապետութեան Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան Տիար Մանուէլ 

Բադէեան, Լիբանանի Հանրապետութեան Դեսպան Տիար Մահէր Ալխէր, գաղութիս 

Հոգեւոր Հովիւ Արժանապատիւ Տ. Արտակ Քհնյ. Քէհեաեան, ազգային-միութենական 

ներկայացուցիչներ, տարբեր երկիրներու դեսպաններու տիկիններ եւ տարբեր 

լրատուամիջոցներու թղթակիցներ: 

Բացման խօսքով ելոյթ ունեցաւ 

յանձնախումբի ատենապետ Տիկ. Նուէր 

Սեփիլեան, որ յանձնախումբի 

ընկերուհիներուն անունով շնորհակալ-

ութիւն յայտնեց ՀՀ Դեսպանին Տիկնոջ, 

ներկայ ազգայիններուն եւ ժողովուրդին՝ 

իրենց քաջալերանքին համար: Ապա 

խօսք առաւ գաղութիս Հոգեւոր Հովիւը, որ 

Թեմիս Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանին ողջոյններն ու 

շնորհաւորութիիները փոխանցեց ներկաներուն, նկատի ունենալով, որ Առաջնորդ Հայր 

Սուրբը միօրեայ այցելութեամբ մեկնած էր Պահրէյն: Տէր Արտակ նաեւ բարձր 

գնահատեց Դրամահաւաքի Յանձնախումբի տիկիններուն աշխատանքը եւ բարի տարի 

մաղթեց ներկաներուն: Ապա իր սրտի խօսքը արտասանեց Տիկին Լիլիթ Գալստեան-
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Բադէեան, որ բարձր գնահատեց հայ տիկիններուն նուիրումը եկեղեցւոյ, 

անդրադառնալով, որ այս տօնավաճառին ամբողջ հասոյթը պիտի տրամադրուի նոր 

եկեղեցւոյ ներքին բարեկարգման աշխատանքներուն: Տիկ. Լիլիթ իր խօսքին մէջ 

ըսաւ.«Այս չորս ամիսների ընթացքին ես ու ամուսինս համոզուեցինք, որ Քուէյթի մեր 

համայնքը սփիւռքի ամենակազմակերպուած համայնքներից մէկն է»:  

Ցուցահնդէսի պաշտօնական բացումէն ետք ներկաները բարձր տրամադրութեամբ 

կատարեցին իրենց տօնական գնումները: 

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՀԱՅՐ ՍՈՒՐԲԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ՊԱՀՐԷՅՆ 

Ուրբաթ, 9 Դեկտեմբեր 2016ի առաւօտուն, 

Թեմիս Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպուեան միօրեայ այցելութեամբ 

մեկնեցաւ Պահրէյն: Հայր Սուրբին 

ընկերացաւ Քուէյթի Ազգ. Վարչութեան 

ատենադպիր տիար Պերճ Կէնճոյեան: 

Անոնք Պահրէյնի Միջազգային 

օդակայանին մէջ դիմաւորուեցան Տիար 

Սեդրաք Տաքէսեանին կողմէ, որուն ընկերացած էին Սէուտական Արաբիոյ եւ Պահրէյնի 

համայնքներէն անդամներ: 

Առաջնորդ Հայր Սուրբը օդակայանէն անմիջապէս ուղղուեցաւ Պահրէյնի Յոյն 

Ուղղափառ եկեղեցի եւ հանդիպում ունեցաւ տեղւոյն Յոյն Ուղղափառ եկեղեցոյ 

հոգեւոր հովիւին՝ Տ. Սապա Քհնյ. Հայտոսեանին հետ եւ պատարագին ներկայ 

գտնուեցաւ: Ապա Առաջնորդ Հայր Սուրբը իր պատուիրակութեամբ մեկնեցաւ British 
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Club, ուր համախմբուած եւ ճաշկերոյթ մը կազմակերպած էին Պահրէյնի հայ 

համայնքէն եւ Սէուտական Արաբիոյ Խուպար շրջանէն ժամանած ընտանիքներ: 

Ճաշկերոյթին խօսք առին Պահրէյնի հայ համայնքի անդամներէն Տիար Միրօ 

Հայթաեան եւ Սէուտական Արաբիոյ Խուպար քաղաքէն ժամանած Տիար Սեդրաք 

Տաքէսեան: Անոնք ներկաներուն անունով բարի գալուստ մաղթեցին Հայր Սուրբին 

Պահրէյն կատարած իր այցելութեան առթիւ եւ իրենց խնդակցութիւնն ու 

գոհունակութիւնը յայտնեցին իրականացած հաւաքոյթին եւ համախմբումին համար: 

Ճաշկերոյթի ընթացքին Հայր Սուրբը 

առիթը ունեցաւ առանձնաբար 

ծանօթանալու ներկաներուն հետ, 

լսելու անոնց մտահոգութիւնները եւ 

առաջարկները շրջանի հայութեան 

կեանքը առաւել աշխուժացնելու 

կապակցութեամբ: Խանդավառուած 

մթնոլորտէն՝ հաւաքոյթի ընթացքին 

երգուեցան ազգային երգեր:  

Ճաշկերոյթի աւարտին Հայր Սուրբը խօսք առնելով նախ ներկաներուն փոխանցեց 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Գահակալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին հայրական 

օրհնութիւններն ու ողջոյնները: Ան նաեւ Քուէյթի Ազգային Իշխանութեան ու 

ժողովուրդին ողջոյնները փոխանցեց ներկաներուն:  Ապա արագ ակնարկով 

անդրադարձաւ Քուէյթի նոր եկեղեցոյ վիճակին եւ գաղութի ազգային աշխոյժ կեաքին 

եւ մանաւանդ Ազգ. Վարժարանի հայակերտումի յատուկ առաքելութեան: Հայր Սուրբը 

շեշտեց ըսելով, որ Պահրէյնի եւ Սէուտական 

Արաբիայէն յաճախակի Պահրէյն այցելող 

հայութեան կեանքը պէտք է ըլլայ կազմակերպ, 

Տարուան ընթացքին յաճախ պատարագներ եւ 

հանդիպումներ պէտք է կազմակերպուին՝ ի 

խնդիր հայուն մէջ ազգային նկարագիրը 

կենսունակ պահելուն: Ապա ան յատուկ 

կերպով գնահատեց Պահրէյնի հայ համայնքի 

զաւակներէն Տիար Միրօ Հայթաեանը եւ Սէուտական Արաբիոյ Խուպար քաղաքի հայ 

համայնքի զաւակներէն Տիար Սեդրաք Տաքէսեանը, որոնց հետ համագործակցելով 

կարելի եղած էր յաջողեցնել սոյն հանդիպումը:  

Վերջապէս Հայր Սուրբը բոլորին շնորհակալութիւն յայտնեց իրենց ներկայութեան 

համար եւ Նոր Տարուայ եւ Ս. Ծննդեան իր շնորհաւորութիւնները փոխանցեց անոնց:  

Հայր Սուրբը Քուէյթ վերադարձաւ նոյն օրը երեկոյեան: 

www. armenianprelacykw.org 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ԵԱՀԿ-ի Մինսքի Խմբակի Ֆրանսացի Նոր Նշանակուած 

Համանախագահը Այցելեց Նախագահին Եւ Արտաքին 

Գործոց Նախարարին 

Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան 14 

Դեկտեմբերին ընդունած է ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի 

ֆրանսացի նոր նշանակուած համանախագահ Սթեֆան 

Վիսքոնթին, որ աւելի ուշ հանդիպում ունեցած է նաեւ 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ 

Նալբանդեանի հետ:  

Նախագահը իր շնորհաւորութիւնը յայտնած է` 

յաջողութիւն մաղթելով դիւանագիտական 

կարեւորագոյն առաքելութեան իրականացման մէջ: Ան յոյս յայտնած է, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի 

խմբակի համանախագահ երկիրներուն` Ռուսիոյ, Միացեալ Նահանգներու եւ Ֆրանսայի 

միջնորդական ջանքերը տագնապը բացառապէս խաղաղ ճամբով եւ միջազգային իրաւունքի 

եզրերուն ու սկզբունքներուն համապատասխան լուծելու ուղղութեամբ կ՛ընթանան 

կառուցողական հունով եւ ընդգծած, որ Հայաստան պատրաստակամ է շարունակելու ԵԱՀԿ-ի 

Մինսքի խմբակի համանախագահներուն հետ այդ նպատակով ջանքեր ի գործ դնել: 

Ֆրանսացի համանախագահը Սերժ Սարգսեանին փոխանցած է Ֆրանսայի նախագահ 

Ֆրանսուա Հոլլանտի ջերմ ողջոյնները եւ հաստատած, որ նոր պաշտօնին վրայ պիտի աշխատի 

ջանասիրաբար` բոլոր դժուարութիւնները եւ խնդիրի կարեւորութիւնը գիտակցելով, քանի որ 

անիկա կը վերաբերի ամբողջ շրջանի կայունութեան, անվտանգութեան ու բարգաւաճման: 

Նախարար Նալբանդեանի հետ եւս Սթեֆան Վիսքոնթի հանգամանալից կերպով քննարկած է 

ղարաբաղեան տագնապի խաղաղ լուծման առնչուող հարցեր: Էդուարդ Նալբանդեան շեշտած 

է, որ բանակցային հոլովոյթը յառաջ մղելու համար հրամայական է Վիեննայի եւ Ս. 

Փեթերսպուրկի մէջ տեղի ունեցած վեհաժողովներուն ձեռք բերուած համաձայնութիւններու 

անշեղ գործադրութիւնը: Այս առումով կարեւոր նկատուած է Համպուրկի մէջ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի 

խմբակի համանախագահ պետութիւններու պատուիրակութիւններու ղեկավարներուն 

յայտարարութիւնը: 

Ազգային Ժողովը Կը Քննարկէ Պաշտօնատարներու 

Ապօրինի Հարստացումը Քրէականացնող Օրինագիծը 

Արդարադատութեան նախարար Արփինէ Յովհաննիսեան Ազգային ժողովի արտակարգ 

նիստին յայտարարած է, որ քննարկուող «Հայաստանի Հանրապետութեան քրէական 

օրէնսգիրքին մէջ լրացում կատարելու մասին» եւ «Հայաստանի Հանրապետութեան քրէական 

դատավարութեան օրէնսգիրքին մէջ լրացում կատարելու մասին» օրէնքի նախագիծերուն մէջ 

փոփոխութիւններ եւ լրացումներ կատարելով` կ՛առաջարկուի պատասխանատուութիւն 

նախատեսել յայտարարագիր ներկայացնելու պարտաւորութիւն ունեցող պաշտօնատար այն 

անձերուն, որոնք արձանագրած են գոյքի յաւելում կամ պարտաւորութիւններու նուազում` 

առանց հիմնաւորելու գոյացած եկամուտները: Այս մասին կը գրէ Տիանա Ղազարեան: 
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Նախարարը ակնյայտ կը նկատէ այն, որ այս օրէնքի նախագիծը կը վերաբերի ապօրինի 

հարստացման եւ անոր քրէականացման: «Ապօրինի հարստացումը կը դրսեւորուի 

պաշտօնատար անձի կողմէ գոյքի էական յաւելումով կամ պարտաւորութիւններու էական 

նուազումով: Միջազգային փորձը ցոյց կու տայ, որ բոլոր պարագաներուն խօսքը կը վերաբերի 

նուազագոյն աշխատավարձի սահմանը գերազանցող կամ միջին չափի որոշակի գումարի 

մասին, որուն համար հետեւեալ հիմնաւորումը կը տրուի` իրաւապահ մարմինները պէտք չէ 

իրենց ջանքերը փոշիացնեն մանր խախտումներ ը հետապնդելով. այդ պատճառով միշտ կը 

սահմանուի որոշակի էական չափ: Օրինակ` Սլովաքիոյ մէջ այդ չափը նուազագոյն 

աշխատավարձի 1500-ապատիկն է` շուրջ 500 հազար եւրոյին համարժէք գումար», դիտել 

տուած է Յովհաննիսեան: 

Ըստ նախարարին, Հայաստանի մէջ 

սահմանուած է յայտարարագիր ներկայացնող 

բարձրագոյն եւ նուազագոյն պաշտօնի վրայ 

եղողներուն աշխատավարձերու միջին 

թուաբանականը` վեց ամսուան դրութեամբ: 

Ըստ օրէնքի նախագիծին, ապօրինի 

հարստացման յանցանք ունենալով կրնան 

ամբաստանուիլ յայտարարագիր ներկայացնող 

այն անձերը, որոնք պաշտօնատար են եւ կամ 

անոր հետ ուղղակի կապ ունեցող: 

Իսկ իբրեւ ապօրինի հարստացման պատիժ նկատի առնուած է ազատազրկումը կամ որոշակի 

պաշտօններ զբաղեցնելու, որոշ գործունէութեամբ զբաղելու իրաւունքէն զրկումը: 

Նախարարին դիտարկումով` «ամէնէն վիճելի, խնդրայարոյց եւ ամէնէն շատ քննարկուած 

հարցերէն եղած է ապօրինի հարստացման ապացուցման բեռն ու անմեղութեան 

կանխավարկածի յարաբերակցութիւնը»: 

Մէջբերելով միջազգային փորձը` Յովհաննիսեան դիտել տուած է, որ տարբեր երկիրներու մէջ 

ապօրինի հարստացման հոլովոյթը քրէականացուած է, սակայն իւրաքանչիւր պետութիւն պէտք 

է հաշուի առնէ իր երկրի իրաւական համակարգի առանձնայատկութիւնները: Յիշեցնելով 

միջազգային ուխտերն ու փորձառութիւնը` նախարարը նշած է, որ կրնան ըլլալ իրավիճակներ, 

երբ խորքին մէջ ապացուցման բեռը պէտք է դրուի ոչ թէ համապատասխան մարմինի, այլ 

իրաւասու պաշտօնատար անձին վրայ: Այս առումով փորձած են աւելի  հաւասարակշռուած 

մօտեցում ամրագրել, մասնաւորապէս վարոյթ իրականացող մարմինին վրայ «պիտի դրուի» 

պարտականութիւնը` ապացուցելու, որ պաշտօնատար անձը ունի գոյքի էական յաւելում կամ 

պարտաւորութիւններու էական նուազում, որոնք չեն համապատասխաներ անոր 

յայտարարագրած օրինական եկամուտներուն: 

Անմեղութեան կանխավարկածի համար Յովհաննիսեան ասիկա շատ կարեւոր գործօն կը 

նկատէ: Այսինքն, եթէ պաշտօնատար անձը յայտարարագիր ներկայացնէ որոշակի օրինական 

եկամուտներու մասին, իսկ իրաւասու պետական մարմինը բացայայտէ, որ կան այդպիսի 

օրինական եկամուտներ, գոյքի յաւելում եւ պարտաւորութեան նուազում, որ չի 

համապատասխաներ օրինական եկամուտներուն, պաշտօնատար անձը պարտաւոր է 

ապացուցել, որ գոյքի յաւելումը օրինական եկամուտներով պայմանաւորուած է: 
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«1000 Դրամ» Նախագիծը Երկրորդ Ընթերցումով 

Ընդունուեցաւ 

Կառավարութեան նախաձեռնութեամբ կայացած 

Ազգային ժողովի արտակարգ նիստին 

պատգամաւորները քուէարկած են «Հայաստանի 

պաշտպանութեան ժամանակ զինուորներու 

կեանքին կամ առողջութեան պատճառուած 

վնասներու  հատուցման մասին» նախագիծերու 

ծրարին: 

Նախագիծը ընդունուած է 96 թեր, 4 դէմ եւ 1 

ձեռնպահ ձայներու յարաբերակցութեամբ: 

Մինչ քուէարկութիւնը, Հայ ազգային քոնկրեսի խմբակցութեան պատգամաւոր Հրանդ 

Բագրատեան յայտարարած է, որ դէմ է նախագիծին, սակայն քուէարկութեան պիտի 

չմասնակցի: 

ՀԱՔ-ի պատգամաւորներ Լեւոն Զուրաբեանն ու Արամ Մանուկեանը յայտարարած են, որ իրենք 

շփոթած են` թեր քուէարկելով, այնպէս որ իրենց ձայները եւս պէտք է հաշուեն որպէս դէմ: Եւ 

այսպիսով, դէմ ձայները դարձած են չորս: Այս մասին գրած է «Ա1+»-ը: 

«1000-ական դրամ»-ի օրինագիծը առաջին ընթերցումով ընդունուած էր 101 թեր, 3 դէմ եւ 0 

ձեռնպահ քուէարկութեամբ: Դէմ քուէարկած էին ՀԱՔ խմբակցութեան ղեկավար Լեւոն 

Զուրաբեանը, խմբակցութեան քարտուղար Արամ Մանուկեանը եւ «Ժառանգութեան» 

պատգամաւոր Զարուհի Փոստանջեանը: 

Զինուորներու Հատուցման Նախագիծը Երկրորդ 

Ընթերցումով Ներկայացուած Է Ազգային Ժողովի 

Քննարկման` Պարտադիր Բաղադրիչով 

Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցումով կը քննարկէ «Հայաստանի Հանրապետութեան 

պաշտպանութեան ժամանակ զինուորներու  կեանքին կամ առողջութեան պատճառուած 

վնասներու հատուցման մասին» եւ կից ներկայացուած օրէնքի նախագիծերու ծրարը: 

Հիմնական զեկուցող, Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար Վիգէն Սարգսեան նշած է, որ 

օրէնսդրական նախաձեռնութեան վերաբերեալ պատգամաւորները կատարած են կարգ մը 

դիտողութիւններ եւ որոշ դրոյթներու գծով իրենց մտահոգութիւնը յայտնած, եւ անոնց 

համապատասխան պարզաբանումներ տրուած են օրէնսդրական նախաձեռնութեան առաջին 

ընթերցումով քննարկման ատեն: «Այնուամենայնիւ, մենք անգամ մը եւս անդրադարձած ենք 

գրաւոր ներկայացուած բոլոր առաջարկներուն, որուն արդիւնքով անոնց մէկ մասը ընդունուած 

է, իսկ միւսները չեն ընդունուած համապատասխան պատճառաբանութիւններով», նշած է 

Վիգէն Սարգսեան: Ան աւելցուցած է, որ քննարկումներ կատարուած են նաեւ 

հասարակութեան գրեթէ բոլոր խումբերու ներկայացուցիչներուն հետ` հասկնալու համար 
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իրենց դիրքորոշումները, մօտեցումները եւ առաջարկները` ներկայացուած նախագիծերուն 

վերաբերեալ: «Ներկայացուած առաջարկները կը  վերաբերին օրէնքի յետադարձ ուժի, 

յառաջատուական վճարման սկզբունքի կիրարկման, ինչպէս նաեւ վճարման ենթակայ 

գումարները  այլ աղբիւրներէ հաւաքագրելու գաղափարին», յայտնած է Սարգսեան: 

Կարէն Կարապետեան Հանդիպում Ունեցած Է 

Հայաստանի 10 Մեծ Հարկ Վճարող 

Կազմակերպութիւններու Ղեկավարներուն Հետ 

Հայաստանի վարչապետ Կարէն Կարապետեան 14 Դեկտեմբերին կառավարութեան մէջ 

հանդիպում ունեցած է Հայաստանի 10 մեծ հարկ վճարող կազմակերպութիւններու 

ղեկավարներուն հետ` լսելու անոնց գործունէութիւնը խոչընդոտող խնդիրները եւ 

կառավարութենէն ակնկալուող այն քայլերը, որոնք բարենպաստ պայմաններ պիտի ստեղծեն 

հետագայ զարգացման համար:  

Հարկատուները, խօսելով զիրենք յուզող խնդիրներուն 

մասին, անդրադարձած են հարկային բարձր 

վճարումներուն, հարկային եւ մաքսային 

վարչարարութեան պարզեցման, մաքսազերծման 

ժամկէտներու կրճատման, մրցակցային դաշտին 

վերաբերող տարբեր հարցերու: 

Անդրադառնալով բարձր հարկերու հարցին` 

վարչապետը նշած է, որ յաջորդ տարի պէտք է 

միասնաբար աշխատին` Հայաստանի կառավարութեան առընթեր Պետական եկամուտներու 

կոմիտէին հետ, որպէսզի կարելի ըլլայ կազմել որոշ ժամանակացոյց: 

Ի պատասխան այն հարցումին, թէ վառելանիւթի շուկային մէջ մրցակցութեան աշխուժացման 

իբրեւ արդիւնք խոշորագոյն ներկրող ընկերութիւնները կ՛աշխատին զերօ շահոյթով` 

վարչապետ Կարապետեան նշած է, որ մրցակցային դաշտը ինքնիրեն պիտի կարգաւորէ: 

Հանրային ծառայութիւններ մատուցող մեծ կազմակերպութիւններն ալ անդրադարձած են 

ենթակառոյցներու բարելաւման եւ օրինաչափական դաշտին առնչուած խնդիրներուն: 

Քննարկուած են նաեւ մեծ հարկ վճարող ընկերութիւններու գործունէութեան ընդլայնման, 

արտադրական ծաւալներու յաւելման, տնտեսութեան հետագայ զարգացման վերաբերող շարք 

մը հարցեր: 

Կառավարութեան ղեկավարը առաջարկած է շահագրգիռ նախարարութիւններուն հետ 

ձեւաւորել հարթակ` բարձրացուած խնդիրները աւելի մանրամասնօրէն քննարկելու, մնայուն 

կապի մէջ ըլլալու եւ պետութիւն սեփական մարզ երկխօսութիւնը զարգացնելու համար: 

 www.aztagdaily.com  
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Սուրիական Բանակը Վերսկսաւ Արեւելեան Հալէպի Մէջ 

Իր Գործողութեան 

Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը 

յայտարարեց, որ սուրիական բանակը ետ մղած է 

արեւելեան Հալէպի մէջ զինադադարը խախտած 

զինեալներու յարձակումը: 

Նախարարութիւնը նշեց, որ զինեալները 

զինադադարը օգտագործած են վերախմբուելու եւ 

կռիւը շարունակելու` փորձելով սուրիական 

բանակի դիրքերը շրջանցել: 

Սուրիական զինուորական աղբիւր մը սուրիական «Ուաթան» օրաթերթին յայտնեց, որ բանակը 

վերսկսած է արեւելեան Հալէպի մէջ իր գործողութեան: Սուրիական զինուորական այլ աղբիւր 

մը «Ռոյթըրզ»-ին յայտնեց, որ քաղաքի ամբողջական ազատագրութեան յայտարարութիւնը 

ժամանակի հարց է` աւելցնելով, որ այդտեղ մնացած զինեալները կը մերժեն մեկնիլ քաղաքէն: 

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու նշած է, որ Սուրիոյ 

կառավարական ուժերն ու այլ խմբաւորումները կը փորձեն արգելք հանդիսանալ 

զինադադարին, որուն իրագործման համար մեծ ջանք կը թափէ Թուրքիան: 

Ան նշեց, որ այսպիսի մարդասիրական հարցի մէջ կարիքը չկայ գնդակը նետելու դիմացի կողմի 

դաշտին մէջ, որովհետեւ գոյացած է համաձայնութիւն մը եւ պէտք է զայն գործադրել: 

Նախապէս Մարդկային իրաւանց սուրիական դիտարանը հաղորդած էր, որ զինեալները 

Հալէպէն դուրս բերելու գործողութիւնը յետաձգուած է ոչ յստակ պատճառներով: 

Ըստ համաձայնութեան, շուրջ 5000 զինեալներ եւ անոնց ընտանիքները Ռամուսա անցքին 

ճամբով Հալէպէն պիտի հեռանան Աթարեպ, որ կը գտնուի Հալէպի արեւմտեան գիւղական 

շրջանին եւ Իտլիպի արեւելեան գիւղական շրջանին միջեւ: 

ՄԱԿ յայտարարեց, որ կապ չունի զինեալները Հալէպէն դուրս բերելու ծրագիրին հետ, սակայն 

պատրաստ է զայն դիւրացնելու: 

Հմէյմիմի, ռուսական կեդրոնը իր կարգին հաղորդեց, որ վերջին 24 ժամուան ընթացքին վեց 

հազար քաղաքայիններ հեռացած են զինեալներուն վերահսկողութեան տակ գտնուող 

թաղամասերէն եւ 366 զինեալներ վար դրած են իրենց զէնքերը: 

Միւս կողմէ, Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք Օպամա իր երկրի Ազգային 

անվտանգութեան խորհուրդի նիստին ընթացքին յանձնարարեց կարելի ամէն ինչ ընել Սուրիոյ 

մէջ բռնութիւններուն վերջ տալու համար: 

«Ան իր խմբակին յանձնարարած է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները իրենց 

գործողութիւնները համաձայնեցնելով դաշնակիցներու եւ գործընկերներու հետ` բռնութեան 

կրճատման, մարդասիրական օգնութեան տրամադրման, ինչպէս նաեւ անվնաս դուրս բերելու 
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անոնց, որոնք փակուած են պաշարուած քաղաքին մէջ (Հալէպի մէջ), եթէ անոնք ատիկա ուզեն», 

նշուած է Սպիտակ տան հրապարակած հաղորդագրութեան մէջ: 

Լաւրով Սուրիոյ Շուրջ Թուրքիոյ Հետ Երկխօսութիւնը Կը 

Նախընտրէ Միացեալ Նահանգներու Հետ 

Բանակցութիւններէն 

Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրովի կարծիքով` Սուրիոյ շուրջ ռուս-

թրքական գործակցութիւնը կրնայ աւելի արդիւնաւէտ ըլլալ, քան Միացեալ Նահանգներու հետ 

գործակցութիւնը: 

«Ինթըրֆաքս» կը հաղորդէ, որ «երկխօսութիւն յանուն ապագայի» ծրագիրի մասնակիցներուն 

առջեւ իր արտասանած խօսքին մէջ ան «ապարդիւն հաւաքներ» որակած է Սուրիոյ շուրջ 

Միացեալ Նահանգներու հետ կատարուող բանակցութիւնները: Ըստ անոր, Անգարայի հետ 

փոխադարձ գործակցութիւնը «կրնայ աւելի արդիւնաւէտ ըլլալ»: 

13 Դեկտեմբերին Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը յայտնած էր, որ թրքական 

կողմին նախաձեռնութեամբ Ռուսիոյ եւ Թուրքիոյ  արտաքին գործոց նախարարներուն միջեւ 

տեղի ունեցած է հեռաձայնային հաղորդակցութիւն մը: 

Լաւրով նաեւ մեկնաբանած է Հալէպի կացութիւնը` նշելով, որ Մոսկուայի մէջ յոյս ունին, որ 

Հալէպի մէջ զինեալները մօտ օրէն պիտի դադրեցնեն դիմադրութիւնը, եւ կացութիւնը պիտի 

կարգաւորուի: 

«Ազրպէյճանն Ու Իսրայէլը Կրնան Միասին Հրաշքներ 

Գործել Որեւէ Մարզի Մէջ» Կ՛ըսէ Նեթանիահու 

ԱՓԱ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին Նեթանիահու 

յայտարարած է, որ Ազրպէյճան եւ Իսրայէլ կրնան միասին հրաշքներ գործել որեւէ մարզի մէջ: 

«Մենք վստահ ենք, որ միասին կրնանք հրաշքներ գործել գիւղատնտեսութեան, կրթութեան, 

տեղեկատուական արհեստագիտութեան եւ որեւէ այլ մարզի մէջ: Մենք կ՛ողջունենք այդ 

համագործակցութիւնը, որովհետեւ կը կարծենք, որ ի վերջոյ, ատիկա մեծագոյն ներուժն է, որ 

մենք ունինք: Ատիկա յղացական արտադրանքի ներուժն է, արդիւնաբերութեան բոլոր ճիւղերուն 

մէջ ալ աւելի մեծ արդիւնաւէտութեան հասնելու կարողութիւնը», նշած է Իսրայէլի վարչապետը: 

Նեթանիահու նշած է, որ ստորագրուած փաստաթուղթերուն մէջ նշուած են բազմաթիւ մարզեր, 

որոնց մէջ կը համագործակցին երկու երկիրները: 

«Հասկնալի է, որ մենք սերտ կապեր ստեղծած ենք ուժանիւթի մարզին մէջ: Այսօր մենք կը 

խօսինք ոչ միայն քարիւղի վաճառքի մասին, որ Ազրպէյճան կը մատակարարէ Իսրայէլին եւ որ 

մեր երկրի քարիւղի ներածման լուրջ մասն է, այլ նաեւ բնական կազի արտածման համար մեր 
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միացեալ ձեռնարկութիւններուն օգտագործման մասին: Մենք կը խօսինք Իսրայէլի` 

Ազրպէյճանէն Թուրքիա կազի մեծ խողովակաշարին կազի ներածման միանալու մասին: 

Ատիկա ուղղութիւն մըն է, որ անկասկած կրնայ զօրացնել երկու երկիրներու տնտեսութիւնը», 

ըսած է ան: 

Նեթանիահու Ազրպէյճանէն մեկնեցաւ Ղազախստան: 

«Թատմորի Դէմ ՏԱՀԵՇ-ի Յարձակումը Հակադարձութիւն 

Է Հալէպի Մէջ Սուրիական Բանակի Արձանագրած 

Յառաջխաղացքին» Կ՛ըսէ Ասատ 

Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատ «Ռաշա Թուտէյ» 

պատկերասփիւռի կայանին հետ հարցազրոյցի ընթացքին յայտնեց, 

որ Թատմոր քաղաքին դէմ ՏԱՀԵՇ-ի յարձակումը հակադարձութիւն 

է Հալէպի մէջ սուրիական բանակին արձանագրած 

յառաջխաղացքին: 

Ան ըսաւ, որ նպատակը Հալէպի մէջ սուրիական բանակին 

յաղթանակը ձախողութեան մատնելն էր, սակայն այդ նպատակը 

չիրագործուեցաւ: 

Ասատ ըսաւ, որ Արեւմուտքը հետաքրքրուած չէ Թատմորի 

կացութեամբ, որովհետեւ անցած է ահաբեկիչներուն ձեռքը: «Եթէ 

այդտեղ մուտք գործէր կառավարական բանակը, Արեւմուտքի 

քաղաքագէտները կը մտահոգուէին ժառանգութեան ու 

քաղաքայիններու հարցով», նշեց ան: 

Անդրադառնալով Հալէպի մէջ անմիջապէս զինադադար հաստատելու վերաբերեալ Գերմանիոյ, 

Բրիտանիոյ, Ֆրանսայի, Իտալիոյ, Միացեալ Նահանգներու եւ Քանատայի ղեկավարներուն 

միացեալ հաղորդագրութեան` Ասատ ըսաւ, որ ատոր նպատակը ահաբեկիչները փրկելն է: 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Յունաստանի Համազգայինի 60-

Ամեակի Տօնակատարութիւնը 

Յունաստանի Համազգային հայ կրթական եւ 

մշակութային միութեան հիմնադրութեան 60-

ամեակին նշումը տեղի ունեցաւ Աթէնքի 

«Աննա եւ Մարիա Քալութա» 

թատերասրահին մէջ, շաբաթ, 26 նոյեմբերի 

երեկոյեան: 

Յայտագիրը սկսաւ այս առիթով յատուկ 

պատրաստուած պատմական-վաւերագրա-

կան տեսերիզի մը ցուցադրութեամբ, որ 

անցեալն ու ներկան ցոյց տալու ծառայեց: Պաստառին վրայ տողանցեցին միութեան 

թատերական, պարախումբի եւ երգչախումբի վարչութեանց, Համազգայինի գրական-

գեղարուեստական երեկոներուն մասնակցած հին ու նոր դէմքեր: 

Նոյն առիթով սրահի մուտքին ներկայացուած էր լուսանկարներու, որմազդներու, 

ձեռնարկներու յայտագիրներու ամփոփ ցուցադրութիւն մը, որ կու տար Համազգայինի 

ընդարձակ ու ծաւալուն գործունէութեան վկայութիւնը: 

Ձեռնարկին ներկայ գտնուեցան թեմակալ առաջնորդ Խորէն արք. Տողրամաճեանը, Քոքինիոյ 

հոգեւոր հովիւ Վահրիճ վրդ. Ղարախանեանը, ՀՅԴ Կեդրոնական կոմիտէի, յունահայոց 

Ազգային վարչութեան, Հայ կապոյտ խաչի, ՀՄԸՄ-ի ու ՀՅԴ երեք շրջաններու կոմիտէներու 

ներկայացուցիչներ, համազգայնականներ եւ հայրենակիցներ: 

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ հանդիսավար, Յունաստանի Համազգայինի Շրջանային 

վարչութեան անդամ Հռիփսիմէ Յարութիւնեանը, որ խօսեցաւ միութեան հիմնադրութեան 

պայմաններուն մասին` շեշտելով հայ մշակոյթի պահապանն ու քարոզիչը հանդիսանալու 

միութեան յանձնառութիւնը: 

Տօնակատարութեան գլխաւոր բանախօսն էր Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան 

ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեան, որ խօսեցաւ միութեան գործունէութեան յաւելեալ 

ամրապնդման եւ նոր մթնոլորտի մը ստեղծման մասին: Ան շեշտեց մեր ժողովուրդին առջեւ մեր 

յանձնառութեան վերահաստատման կարիքը, ժամանակավրէպը թօթափելու եւ նոր միջոցներ ու 

մտայնութիւններ որդեգրելու անհրաժեշտութիւնը` միաժամանակ հին, սակայն անժամանցելի 

արժէքները պահպանելով, անոնցմէ ներշնչուելով եւ ուղեցոյց քաղելով: 

Ձեռնարկի գեղարուեստական բաժինով հանդէս եկաւ երիտասարդ դաշնակահարուհի 

Վարդենի Սպարթալեան, որ դաշնակի վրայ կատարեց Առնօ Բաբաջանեանի «Գիշերային» եւ 

«Վաղարշապատի պար» կտորները: 

Իսկ աւարտին «Կարմիր նուռ» եւ Շատախի պարերու ներկայացումով ելոյթ ունեցան 

Համազգայինի «Նայիրի» պարախումբի տղաքն ու աղջիկները` Էտկար Էկեանի 

պարուսուցութեամբ: 
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Հանդիսութեան երկրորդ բաժինը ամբողջութեամբ յատկացուած էր Յունաստանի Համազգայինի 

շարքերը համալրած հարիւրաւոր նուիրեալներուն: 

Լուսարձակի տակ առնուեցաւ բոլոր նուիրեալներուն գործունէութիւնը` յատկապէս 

պատրաստուած կարճ տեսերիզով մը: Ապա բեմ հրաւիրուեցան օրուան պարգեւատրեալները, 

որոնք ծառայած են միութեան, տարբեր դիրքերէ. անոնք են` Ահարոն Ստեփանեան, Ծաղիկ 

Գազանճեան, Եղիս Թերզիպաշեան, Սոնա Սպարթալեան, Կիրակոս Մկրտիչեան, Միքայէլ 

Տիլսիզեան, Յակոբ Ճելալեան, Յովհաննէս Տումանեան, Շաքէ Էլմասեան, Շաքէ Աճերեան, 

Յարութիւն Նալճեան: 

Իւրաքանչիւրին մասին կարճ ներկայացում մը տրուեցաւ հանդիսավարին կողմէ`  

անդրադառնալով պարգեւատրեալներու միութենական բարոյական տիպարն ու ծառայասէր 

գործունէութիւնը, ապա տեղի ունեցաւ մեծարուող համազգայնականներու պարգեւատրումը` 

թեմակալ առաջնորդ Խորէն արք. Տողրամաճեանի, Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան 

ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեանի եւ Յունաստանի Համազգայինի Շրջանային վարչութեան 

ատենապետ Յովսէփ Պարազեանի ձեռամբ: 

Հայաստանի Անկախութեան 25-Ամեակին Նուիրուած 

Ռիհամ Աֆիֆիի Նկարչական Ցուցահանդէսը 

Ուրբաթ, 2 Դեկտեմբերին Գահիրէի Զամալեք թաղամասին մէջ գտնուող «Փիքասօ» 

պատկերասրահին մէջ, հովանաւորութեամբ Եգիպտոսի հայոց առաջնորդ Աշոտ եպս. 

Մնացականեանի եւ հայ կաթողիկէ համայնքի առաջնորդ Գրիգոր Օգոստինոս եպս. Գուսանի եւ 

ներկայութեամբ եգիպտացի լրագրողներու, արուեստագէտներու, հանրային դէմքերու եւ հայ 

հասարակութեան` բացումը կատարուեցաւ եգիպտացի ակնաբուժ-վիրաբուժ, նկարչուհի 

Ռիհամ Աֆիֆիի ջրաներկով աւելի քան 80 աշխատանքներու ցուցահանդէսին, որ 

շարունակուեցաւ յաջորդ օր: «Նկարներ ու պատմութիւններ` առասպելներու երկրէն» 

ընդհանուր բնաբանով ցուցադրուած նկարները, որոնք կը պատկերեն հայաստանեան 

բնանկարներ, արդիւնք են դէպի Հայաստան երեք ուղեւորութիւններու եւ երկու տարուան 

աշխատանքի ու նուիրուած են Հայաստանի անկախութեան 25-ամեակին: 

Ցուցահանդէսը, որուն հասոյթը արուեստագիտուհին նուիրած է «Թահիա Մասր» («Կեցցէ 

Եգիպտոս») հիմնադրամին` աջակցելու երկրի կրթական ծրագիրներու զարգացման: 

Պատկերասրահին տէրը` Իպրահիմ Ապտել Ռահման եւս միացած էր այս նախաձեռնութեան ու 

իր հերթին անհատոյց յատկացուցած էր պատկերասրահը: Ցուցահանդէսը աննախընթաց 

յաջողութիւն արձանագրեց, յայտնեց նկարչուհիին Հայաստան ուղեւորութիւնները դասաւորած 

եւ աշխատանքը համակարգած Եգիպտոսի Հայ դատի յանձնախումբի ներկայացուցիչ տոքթ. 

Արմէն Մազլումեանը. վաճառուած է 52 նկար, ինչը բացառիկ է նման ցուցահանդէսներու 

համար: Նկարներու վաճառքը ցուցահանդէսի աւարտէն ետք ալ կը շարունակուի: 

Ցուցահանդէսին անդրադարձան պատկերասփիւռի տեղական երեք կայաններ եւ տասնեակ մը 

թերթեր: 

www. tert .am 
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Աքթոպէի Մէջ Խաչքար Մը Տեղադրուեցաւ 
29 հոկտեմբերին Ղազախստանի Աքթոպէ քաղաքին մէջ «Ուրարտու» հայկական համայնքին 

ջանքերով Ռուս ուղղափառ եկեղեցւոյ 

տարածքին խաչքարի բացում տեղի 

ունեցաւ: Անիկա Աքթիւպինսքի 

մարզին մէջ գտնուող առաջին 

հայկական քրիստոնէական 

խորհրդանիշն է: Բացման 

արարողութեան ներկայ էին` շրջանի 

մարզպետի տեղակալ Ասքար 

Շերիազտանով, Ղազախստանի 

Հանրապետութեան մէջ Հայաստանի 

հիւպատոս Մհեր Բադալեան, 

Ղազախստանի եւ Ռուսիոյ տարբեր 

քաղաքներէն եկած համայնքներու 

նախագահներ, Աքթոպէի հայկական 

համայնքի բազմաթիւ 

ներկայացուցիչներ, քաղաքին իմամը 

եւ շրջանի բնակիչներ: Խաչքարը օծեցին Հայ առաքելական եկեղեցւոյ Թաշքենդ քաղաքի Ս. 

Փիլիպոս եկեղեցւոյ հովիւ, Ղազախստանի եւ Ուզպեքիստանի հայերու հոգեւոր հովիւ 

Յովհաննէս քհնյ. Գրիգորեան եւ Աստրախանի Հայ առաքելական Ս. Հռիփսիմէ եկեղեցւոյ հովիւ 

Մարկոս քհնյ. Սարգսեան: 

Հիւպատոս Մհեր Բադալեան Հայաստանի դեսպանութեան եւ դեսպանին անունով հայ 

համայնքը շնորհաւորեց խաչքարի տեղադրման առիթով եւ նշեց, որ այս օրը Ղազախստանի 

մէջ ապրող հայերուն համար հոգեւոր տօն է: «Առաւօտ»-ին հետ զրոյցի մը ընթացքին 

«Ուրարտու» համայնքի ղեկավար Հայկ Տէրտէրեան շեշտեց. «Խաչքարը այստեղ բնակող մօտ 

երկու հազար հայերուն համար սրբատեղի եւ կոթող մըն է, որովհետեւ Աքթոպէ քաղաքին մէջ 

հայկական եկեղեցի չկայ»: Կրանիթէ խաչքարը Երեւանի մէջ պատրաստուած է, ապա 

տեղափոխուած է Աքթոպէ: Անիկա Ղազախստանի մէջ տեղադրուած 7-րդ խաչքարն է: 

Անի Քաղաքի Լուսանկարներու ՑուցադրութեանՇնորհահանդէս 

Քանատայի մէջ Հայաստանի դեսպանատան մէջ 23 

նոյեմբերին տեղի ունեցաւ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի 

համաշխարհային մշակութային ժառանգութեան 

ցանկին մէջ ընդգրկուած Անի քաղաքին վերաբերող 

«Ճանապարհորդութիւն դէպի Անի` միջնադարեան 

Հայաստանի մայրաքաղաք» թեմայով 

լուսանկարներու ցուցադրութեան շնորհահանդէսը: 

Քանատայի մէջ Հայաստանի դեսպան Արէն 

Եգանեան շնորհակալութիւն յայտնեց «Հայաստան» 

համահայկական հիմնադրամի Թորոնթոյի մասնաճիւղի ղեկավար Մկրտիչ Մկրտչեանին` 

շնորհահանդէսի իրականացման համար, ընդգծելով անոր երկարատեւ անձնուէր գործունէութիւնը ի 

նպաստ Հայաստանի եւ Արցախի զարգացման: Դեսպանը անդրադարձաւ նաեւ Անի քաղաքի մեծագոյն 

մշակութային ժառանգութեան: Շնորհահանդէսին ընթացքին լուսանկարներու միջոցով Մկրտիչ 
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Մկրտչեան ներկայացուց Անի քաղաքի պատմութիւնն ու ճարտարապետութիւնը` ցուցադրելով Անիի 

եկեղեցիներն ու այլ ճարտարապետական կոթողներ: 

Միքայէլ Հեզեմանի 

«Հայոց Ցեղասպանութիւնը» ԳիրքիՆերկայացում 

Վերջերս ռումանական «Մեթէոր փրես» հրատարակչութիւնը լոյս ընծայեց գերմանացի 

լրագրող, պատմաբան Միքայէլ Հեզեմանի «Հայոց ցեղասպանութիւնը» գիրքը` 

թարգմանութեամբ Ալեքսանտրա-Քաթրինա Սիորնէի: 18 նոյեմբերին գիրքը ներկայացուեցաւ 

Պուքրէշի «Քաուտէամուս» գիրքի միջազգային տօնավաճառին, որ իր տեսակին մէջ մեծագոյնն 

է Ռումանիոյ մէջ: 

Ձեռնարկին ընթացքին այս գիրքին, ինչպէս նաեւ Հայոց ցեղասպանութեան ու անոր 

հետեւանքներուն մասին խօսեցան պատմաբան Սորին Անտոխին, «Հիսթորիա» հանդէսի 

գլխաւոր խմբագիր Եոն Եոնիցա, ռումանահայ գրող, հրապարակախօս Պետրոս Խորասանճեան 

եւ Ռումանիոյ մէջ Հայաստանի դեսպան Համլեթ Գասպարեան: 

Գիրքին մէջ առաջին անգամ ըլլալով ներկայացուած են Վատիկանի գաղտնի արխիւներէն 

նիւթեր` Ա. Համաշխարհային պատերազմի մեծագոյն ոճիրին մասին, իսկ իբրեւ բնաբան 

զետեղուած է Ֆրանչիսկոս պապի 8 մայիս 2014-ին արտասանած խօսքերը` հայ 

նահատակներուն վերաբերեալ: 

Յայտնենք, որ «Մեթէոր փրես»-ը հայկական թեմաներով անցեալ տարիներուն հրատարակած է 

շարք մը այլ գիրքեր, իսկ յառաջիկայ տարի հրատարակութեան կը պատրաստէ Սորին 

Անտոխիի Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերեալ հատորը: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Ազդեցիկ Կապեր. Փոխնախագահ Փենս Կը Հեռաձայնէ 

Նախագահ Սարգսեանին, Իսկ Էրտողան Եւ Ալիեւ` 

Նորընտիր Նախագահ Թրամփին 

Նոյեմբերի ընտրութիւններէն շատ չանցած, ես յօդուած մը գրած էի` առաջարկելով 

ամերիկահայերուն ամէն ջանք գործադրել` կապ հաստատելու համար նորընտիր նախագահ 

Թրամփին կամ անոր օգնականներուն հետ, մինչեւ Յունուար 20-ի նախագահական 

երդմնակալութիւնը, որմէ ետք շատ աւելի դժուար կ՛ըլլայ կապուիլ նախագահին հետ: 

Ուրախ եմ յայտնելու, որ վերջերս նման յաջող կապ ստեղծուեցաւ գլխաւորաբար Ուաշինկթընի 

մէջ Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Յովհաննիսեանին, եւ Կլէնտէյլի Փրայմ Հիլթ Քէյր-ի 

նախագահ Մայք Սարեանին համատեղ ջանքերով: Վերջինս սերտ կապեր ունի Միացեալ 

Նահանգներու Հանրապետական կուսակցութեան բարձրաստիճան ներկայացուցիչներու հետ: 

Ասոր շնորհիւ` նորընտիր փոխնախագահ Մայք Փենս Դեկտեմբեր 1-ին հեռաձայնեց նախագահ 

Սերժ Սարգսեանին` շնորհակալութիւն յայտնելով` նորընտիր նախագահ Թրամփի աւելի վաղ 

ուղղուած անոր շնորհաւորական նամակին համար: Ըստ Հայաստանի Հանրապետութեան 

նախագահի պաշտօնական կայքին, Փենս եւ Սարգսեան ընդգծած են Հայաստանի եւ Միացեալ 

Նահանգներու միջեւ տնտեսական եւ քաղաքական յարաբերութիւններու ընդլայնման 

կարեւորութիւնը: «Անդրադարձ եղած է նաեւ փոխադարձ հետաքրքրութիւն ներկայացնող 

օրակարգային հարցերուն, որոնց շարքին` տարածաշրջանային խնդիրներուն եւ 

մարտահրաւէրներուն մասին»: 

Հայաստանի նախագահին պաշտօնական կայքը յատուկ ուշադրութիւն դարձուցած է այն 

հանգամանքին, որ Փենս-Սարգսեան «հեռաձայնային զրոյցը կայացած է ամերիկեան կողմի 

նախաձեռնութեամբ»: Ի տարբերութիւն Ազրպէյճանի նախագահ Ալիեւի եւ Թուրքիոյ նախագահ 

Էրտողանի կողմէ համապատասխանաբար նոյեմբերի 9-ին եւ 17-ին կատարուած նորընտիր 

նախագահ Թրամփի հեռաձայնային զանգերուն` նորընտիր փոխնախագահ Փենսի 

հեռաձայնային զանգը Սարգսեանին համար քաղաքականապէս աւելի արժէքաւոր է… 

Հնարաւոր է, որ Թրամփ խնդրած է Փենսի` հեռաձայնել Սարգսեանին` Ներկայացուցիչներու 

տան մէջ անոր 10-ամեայ պաշտօնավարման ընթացքին հայկական հարցերուն ծանօթ ըլլալուն 

պատճառով: Քոնկրեսական Փենս, իբրեւ Ներկայացուցիչներու տան արտաքին 

յարաբերութիւններու Յանձնախումբի անդամ, 2005 թուականին քուէարկած է Հայոց 

ցեղասպանութեան ճանաչման բանաձեւի օգտին, սակայն 2007 եւ 2010 թուականներուն դէմ 

քուէարկած է համանման բանաձեւերուն` անհանգստութիւն յայտնելով Միացեալ Նահանգներ-

Թուրքիա յարաբերութիւններու հնարաւոր հետեւանքներու առնչութեամբ: 

Էրտողանի եւ Ալիեւի միւս անբարենպաստ կացութիւնը այն էր, որ անոնց հեռաձայնները, 

ամենայն հաւանականութեամբ, կազմակերպուած էին միլիոնաւոր տոլարներով 

վարձակալուած ուաշինկթընեան` hանրային յարաբերութեանց եւ լոպիստական 

ընկերութիւններու միջոցով, իսկ Հայաստան ոչ մէկ լումայ ծախսած է Փենս-Սարգսեան 

հեռաձայնային զրոյցին համար: Այս յաջողած կապը Թրամփի նորընտիր վարչամեքենային 

հետ` կ՛ապացուցէ ամերիկեան քաղաքական կեանքին մէջ ներգրաւուած ըլլալու 

կարեւորութիւնը, որ անհրաժեշտութեան պարագային նման կարգադրութիւններու 

կազմակերպումը աւելի կը դիւրացնէ: 
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Ասկէ զատ, Թրամփի եւ շարք մը այլ երկիրներու ղեկավարներու միջեւ հեռաձայնային զանգերը, 

ներառեալ` Թայուանի, Թուրքիոյ եւ Փաքիստանի, արժանացած են ամերիկեան լրատուական 

միջոցներու խիստ քննադատութեան: Չինաստանի ղեկավարները հիասթափուած են, որ 

Թրամփ զրուցած է Թայուանի նախագահին հետ: Միացեալ Նահանգներու ոչ մէկ նախագահ 

կամ նորընտիր նախագահ նման բան ըրած էր 1979 թուականէն ի վեր` համաձայն Միացեալ 

Նահանգներու «Մէկ Չինաստան» քաղաքականութեան, որ Թայուանը կը ճանչնայ իբրեւ 

Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետութեան մաս: 

Թուրքիոյ կապուած տարաձայնութիւնը կը ներառէ Իվանքա Թրամփի մասնակցութիւնը 

նախագահ Էրտողանին հետ իր հօր հեռաձայնային զրոյցին, որ ոմանց կողմէ կը դիտարկուի 

իբրեւ շահերու բախում: Իվանքան սերտօրէն կապուած եղած է Պոլսոյ մէջ «Թրամփ 

թաուըրներ»-ու ծրագրին` թուրք գործարար Մեհմետ Ալի Եալչինտաղի հետ: 2012-ին ան ներկայ 

գտնուած է Պոլսոյ մէջ «Թրամփ Թաուրներ»-ու բացման արարողութեան: Հեռաձայնային զրոյցի 

ընթացքին Թրամփ ըսած է Էրտողանին, որ ինք եւ Իվանքան հիացած են իրմով եւ 

Եալչինտաղով: Թրամփի շռայլ խօսքերը նախատեսուած էին մեղմելու աւելի վաղ անոր 

յայտարարած ծրագիրները` արգիլելու բոլոր մահմետական ներգաղթեալներու մուտքը 

Միացեալ Նահանգներ: Այդ ժամանակ, իբրեւ պատասխան, Էրտողան պահանջած էր Թրամփին 

անունը hանել Պոլսոյ «թաուրներ»-էն: 

Նորընտիր նախագահ Թրամփ մէկ այլ հեռաձայնային վիճայարոյց զրոյց մը ունեցած է 

Փաքիստանի վարչապետ Նաուազ Շերիֆին հետ: Յղումներ կ՛ըլլան Թրամփի կողմէ 

կատարուած շռայլ գովասանքներուն` Փաքիստանի, անոր ժողովուրդին եւ մշակոյթին 

վերաբերեալ, եւ ասոր կը յաջորդէ Միացեալ Նահանգներու կարեւոր դաշնակից եւ Փաքիստանի 

ոխերիմ թշնամի Հնդկաստանի շատ կոշտ պատասխանը: Սակայն 2012-ին Թրամփ թուիթըրեան 

գրառում մը կատարած է. «Լա՛ւ hասկցէք, Փաքիստանը մեր բարեկամը չէ: Մենք անոնց 

միլիառաւոր ու միլիառաւոր տոլարներ տուած ենք, իսկ ի՞նչ ստացած ենք. դաւաճանութիւն եւ 

անարգանք եւ շատ աւելի վատ բաներ: #TimeToGetTough (ժամանակն է աւելի խիստ ըլլալ)»: 

Վերջապէս, ընթերցողները հաւանաբար կը յիշեն, որ իմ նախորդ յօդուածիս մէջ ես դրական 

գնահատած էի Հայաստանի իշխանութիւնները, որոնք արգելք դրած էին Փաքիստանի` 

Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագրի կազմակերպութեան (ՀԱՊԿ) Խորհրդարանական 

վեհաժողովի մէջ դիտորդի կարգավիճակ ստանալու խնդրանքին վրայ, ինչ որ 

պայմանաւորուած էր Փաքիստանի ազրպէյճանամէտ, թրքամէտ եւ հակահայաստանեան ու 

հակաարցախեան քաղաքականութեամբ: Թրքական լրատուական միջոցները տարածած էին իմ 

յօդուածս, սակայն սխալմամբ Հայաստանի կառավարութեան վերագրելով իմ չորս 

առաջարկները` հակազդելու Փաքիստանին ՄԱԿ-ի, Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսի, 

Եւրասիական տնտեսական միութեան (ԵՏՄ) մէջ եւ աջակցիլ Հնդկաստանին` Փաքիստանի հետ 

Քաշմիրի հակամարտութեան մէջ: 

Ամերիկահայերը պէտք է շարունակեն իրենց ջանքերը` մշակելու լաւ յարաբերութիւններ 

Թրամփի վարչամեքենային եւ Քոնկրեսի անդամներու հետ` Ազրպէյճանի, Թուրքիոյ եւ 

Ուաշինկթընի մէջ անոնց մեծածախս լոպիստական ընկերութիւններու բոլոր հակահայկական 

փորձերուն հակազդելու համար… 

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ 

«Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի  

հրատարակիչ եւ խմբագիր 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Հազը Արագ Բուժելու Բնական Միջոց 

Տարուան այս եղանակին հազը շատ տարածուած է, 

սակայն կայ բնական միջոց մը, որ կ՛օգնէ մեզի 

ձերբազատիլ անկէ: 

Բաղադրութիւն 

– 150 մլ ջուր 

– 6 հատ դափնիի տերեւ 

– 1 կիտրոն 

– 6 ապուրի դգալ շէկ շաքար 

Պատրաստութիւն 

Ջուրը լեցնել մաքուր կաթսայի մը մէջ, աւելցնել 

դափնիի տերեւները եւ եփել փակ կափարիչով 6 – 10 

վայրկեան: 

Տերեւները ջուրէն հանել, իսկ ջուրը լեցնել ապակեայ մաքուր շիշի մը մէջ: Աւելցնել շաքարը եւ 

կիտրոնի հիւթը: Լաւ ցնցել, որպէսզի շաքարը լուծուի: 

Այս օշարակէն կարելի է խմել օրական 5 – 6 դգալ, գաղջ վիճակի մէջ: Կարելի է այս օշարակին 

կողքին օրական քանի մը անգամ շերտ մը կիտրոն ծամել: 

  

Յոռետեսութիւնը Կ՛ազդէ Մեր Առողջութեան Վրայ 

Ֆինլանտացի գիտնականներ երկարատեւ ուսումնասիրութիւններէ ետք հասած են այն 

եզրակացութեան, որ յոռետեսութիւնը բացասաբար կ՛ազդէ մեր առողջութեան վիճակին վրայ: 

Հետազօտութիւնները ցոյց տուած են, որ յոռետես մարդիկ աւելի յաճախ կը տառապին 

սրտանօթային  հիւանդութիւններէ, քան` լաւատեսները: Այսպէս, առաջիններուն մօտ գլխու 

կամ սիրտի կաթուածէ մահանալու հաւանականութիւնը զգալիօրէն աւելի բարձր է: 

Գիտափորձին մասնակցած են 52-76 տարեկան մօտ 2 հազար կամաւորներ, որոնց առողջական 

վիճակին հետեւած են 11 տարի շարունակ: Այդ ընթացքին գիտնականները հաւաքած են 

կամաւորներու կեանքին մասին տուեալներ` անոնց զգացական եւ առողջական վիճակին 

վերաբերող: 

11 տարի ետք կամաւորներէն 121-ը մահացած են սրտանօթային հիւանդութիւններով: Անոնց 

ճնշող մեծամասնութիւնը յոռետես մարդիկ էին, հետեւաբար փորձագէտները յանգած են այն 

եզրակացութեան, որ յոռետեսութեան բարձր մակարդակը մեծ ազդեցութիւն ունի մեր 

առողջութեան վրայ: 

www.aztarar.com 

http://www.aztarar.com/
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