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Եւրոպական Խորհրդարանը Կողմ Քուէարկեց
Եւրոպական Միութիւն – Հայաստան Ընդլայնուած
Համագործակցութեան Համաձայնագիրին
Եւրոպական
խորհրդարանը
կողմ
քուէարկած է Եւրոպական ՄիութիւնՀայաստան Համապարփակ եւ ընդլայնուած
համագործակցութեան համաձայնագիրին
եւ
Եւրոպական
Միութիւն-Հայաստան
յարաբերութիւններուն
վերաբերող
բանաձեւին: «Արմէնփրես»-ի հաղորդումով
այս մասին իր ֆէյսպուքեան էջին մէջ գրած
է Ազգային ժողովի պատգամաւոր Արմէն
Աշոտեան:
Պատգամաւորը
գրած
է.
«Եւրոպական Միութիւն- Հայաստան յարաբերութիւններուն վերաբերող բանաձեւին կողմ
քուէարկած է 598, դէմ` 52, ձեռնպահ` 27 պատգամաւոր»:
Եւրոպական խորհրդարանը 3 Յուլիսի նիստին քննարկած է Եւրոպական Միութիւն-Հայաստան
Համապարփակ եւ ընդլայնուած համագործակցութեան համաձայնագիրին համաձայնութիւն
տալու հարցը, կը յայտնէ Աշոտեան` աւելցնելով. «Համաձայնագիրը գնահատուած է իբրեւ
յաջողութեան պատմութիւն եւ պատմական կարելիութիւն, ընդգծուած է, որ անիկա կազմուած,
աշխատցուած եւ ստորագրուած է նախորդ կառավարութեան օրերուն:
«Անդրադարձ կատարուած է նաեւ Հայաստանի ներքին քաղաքական կեանքին, վերջին
զարգացումներուն, յատուկ ուշադրութեան արժանացած է իշխանափոխութեան խաղաղ եւ
սահմանադրական բնոյթը, կարեւոր նկատուած է Ընտրական օրէնսգիրքի բարեփոխումներու
ներառական
ընթացակարգի
ապահովումը,
ընդդիմութեան
ներգրաւուածութիւնը
բարեփոխումներու հոլովոյթին եւ ԵԱՀԿ-ի Ժողովրդավարական հաստատութիւններու եւ
մարդու իրաւունքներու գրասենեակի յանձնարարականներու կատարումը: Եւրոպական
խորհրդարանը նաեւ պատրաստակամութիւն յայտնած է հաւանական ընտրութիւններուն
դիտորդական առաքելութիւն ուղարկել»:
Բարձրացուած է նաեւ մուտքի արտօնագիրներու ազատականացման հարցը:
Կարեւոր նկատուած է Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ եւ արագ լուծումը:
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ՀՅԴ-ն Կ՛առաջարկէ Ընտրութիւններուն Երթալ Բաց
Համամասնական Ցուցակներով
ՀՅԴ-ն կ՛առաջարկէ հրաժարիլ վարկանշայինտարածքային ընտրակարգէն եւ անցնիլ բաց
ցուցակներով համապետական համամասնական
ընտրութիւններու: Այս մասին Չորեքշաբթի օր` 4
Յուլիսին, Ընտրական օրէնսգիրքի բարեփոխման
հարցին շուրջ ձեւաւորուած Ազգային ժողովի
աշխատանքային խումբի առաջին նիստի ընթացքին
նշեց ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն
Ռուստամեանը` աւելցնելով, որ ՀՅԴ-ն ունի 10
առաջարկ:
Արմէն Ռուստամեանի համաձայն, տարածքային
ցուցակներով ընտրութիւններու պարագային շատ
ձայն ստացածը կրնայ պատգամաւորական աթոռ
չստանալ, իսկ քիչ ձայն ստացածը` ստանալ, որուն
ականատեսը եղած ենք անցեալ ընտրութիւններուն
ընթացքին:
«Փակ
ցուցակներով
ընտրութիւնը
նոյնպէս
համամասնական է, բայց աւելի պակաս ժողովրդավարական է, քանի որ ընտրողը կ՛ընտրէ
միայն կուսակցութիւնը: Այսինքն, եթէ կուսակցութիւնը ստացաւ 10 պատգամաւորական աթոռ,
կուսակցութիւնը կ՛որոշէ, թէ յատկապէս ո՛ր 10 հոգին պիտի ըլլան պատգամաւորները: Բաց
ցանկերու պարագային ընտրողին առիթ կը տրուի ո՛չ միայն ընտրել կուսակցութիւնը, այլեւ ինք
կ՛որոշէ, թէ յատկապէս որո՞ւ կ՛ուզէ, որ պատգամաւորական աթոռ ստանայ այդ
կուսակցութենէն: Ասիկա ժողովրդավարութիւն կ՛ապահովէ նաեւ կուսակցութիւններուն մէջ»,
ընդգծեց Արմէն Ռուստամեան:
Արմէն Ռուստամեան նշեց, որ Ազգային ժողովի եւ կառավարութեան յանձնախումբերը պէտք է
ըլլան այն ձեւաչափերը, որոնք կ՛որոշեն, թէ ո՞ր նախագիծը պիտի մտնէ Ազգային ժողով, եւ
ասիկա պէտք է իբրեւ ելակէտ ընդունիլ:
«Առանձին քննարկումներէ ետք տուեալները կ՛ամփոփենք, ինչ որ ընդունելի է, կ՛ընդունինք, ինչ
որ ընդունելի չէ, չենք ընդունիր, ապա կ՛ուղարկենք Վենետիկի յանձնաժողով, ուր
եզրակացութիւնը կը յղկեն, եւ վերջնականը կը ներկայացնենք Ազգային ժողովին`
շրջանառութեան մէջ դնելով», ըսաւ ան:
Ռուստամեան նշեց, որ այս ձեւաչափով համաձայնեցուած աշխատելով, բոլոր շահագրգիռ
ուժերուն կարելիութիւն կը տրուի առաջարկներ ներկայացնելու:
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ՀՅԴ Տասը Առաջարկները` Ընտրական Օրէնսգիրքի
Փոփոխութիւններու Վերաբերեալ
Ընտրական օրէնսգիրքին շուրջ ձեւաւորուած Ազգային ժողովի

աշխատանքային

խումբի առաջին նիստին ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն Ռուստամեան
ներկայացուց կուսակցութեան տասը առաջարկները:
Ստորեւ` տասը առաջարկները.
Վերացնել ընտրութիւնների անցկացման գործող տարածքային վարկանշային ընտրակարգը,
անցում կատարել ընտրութիւնների բաց ցանկերով համապետական համամասնական
ընտրակարգին:
Ընտրական մասնագիտացուած յանձնաժողովների համակարգի ձեւաւորում` ընտրութիւնների
համար յստակ հասցէական պատասխանատուութիւն սահմանելու նպատակով: Միաժամանակ
ընտրութիւններին մասնակցող կուսակցութիւններին կամ կուսակցութիւնների դաշինքներին,
վստահուած անձանց միջոցով, լիազօրութիւն տալ լիարժէք հսկողութիւն իրականացնելու
տեղամասային ընտրական յանձնաժողովների նկատմամբ:
Կուսակցութիւններին կամ կուսակցութիւնների դաշինքներին տրուող
առաւելագոյն 2/3 շեմի նուազեցում մինչեւ մանտաների ընդհանուր թուի 3/5-ը:

մանտաների

Բազմակի քուէարկութիւնները բացառող համապետական միասնական ցանցի ստեղծում:
Ընտրական
իրաւունքի
ազատ
իրացման
դէմ
կիրառուող
ֆինանսավարչական
ներգործութիւնները կանխող եւ բացայայտող մեքանիզմների ներդրում` ուղղուած
ընտրակաշառքի եւ վարչական պաշարի ազդեցութեան վերացմանը:
Ընտրութիւնների հնարաւոր կեղծիքների ծաւալ արձանագրող գործիքակազմի ստեղծում:
Մասնաւորապէս, պատահական ընտրանքով առանձնացուած որոշակի թուով տեղամասերի
ընտրութիւնների արդիւնքների ստուգման ու վերլուծութեան եզրակացութեան տարածումը ողջ
ընտրութիւնների վրայ:
Ընտրութիւններից
առաջ
(ողջամիտ
ժամկէտներով)
դադարեցնել
բարեգործական
կազմակերպութիւնների կողմից բարեգործական գործունէութեան կատարումը, բացառել այն
կուսակցութիւնների
կամ
դաշինքների
մասնակցութիւնն
ընտրութիւններին,
որոնց
անուանումները համընկնում են բարեգործական կազմակերպութիւնների անուանումների հետ:
Հանրային հեռուստատեսութեան եւ հանրային ռատիոյի անվճար տրամադրուող եթերաժամերի
քանակի եւ հեռարձակման ժամերի վերանայում:
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Ներդնել ընտրական ծախսերը սահմանափակող եւ վերահսկող միջազգային փորձին
համապատասխան
գործուն
համակարգ:
Վերանայել
եւ
խորացնել
ընտրական
յանցագործութիւնների համար նախատեսուած պատժաչափերը:

ՀՅԴ Պատուիրակութիւնը Մասնակցեցաւ Ընկերվար
Միջազգայնականի Խորհուրդի Եւ Կանանց
Կազմակերպութեան Ժողովներուն
ՀՅԴ Հանրային կապերու գրասենեակը կը հաղորդէ, որ Ընկերվար միջազգայնականի
խորհուրդի ժողովը տեղի ունեցաւ 26-27 յունիս 2018-ին ՄԱԿ-ի Ժընեւի կեդրոնին մէջ: Ժողովին
ներկայ էին Ընկերվար միջազգայնականի անդամ կուսակցութիւններու պատուիրակութիւններ
եւ հրաւիրեալներ, որոնք կը ներկայացնէին աշխարհի տարբեր ցամաքամասերը:
Ժողովականները քննարկեցին երեք գլխաւոր նիւթեր` «Ընկերվար ժողովրդավարութեան
ներդրումը
հակամարտութիւններու
լուծման
եւ
միջազգային
խաղաղութեան
ու
անվտանգութեան մէջ», «Յաղթահարել աշխարհի դիմագրաւած ժողովրդավարութեան

մարտահրաւէրները` ապահովելու համար բոլորի ազատութիւններն ու իրաւունքները» եւ «Մեր
արժէքներուն եւ սկզբունքներուն համապատասխան արձագանգել համաշխարհային գաղթին եւ
գաղթականներու ներկայ վիճակին»: Ժողովին մասնակցեցաւ նաեւ ՀՅԴ պատուիրակութիւնը`
բաղկացած Ընկերվար միջազգայնականին մօտ ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչ Մարիօ Նալպանտեանէ
եւ Ընկերվար միջազգայնականի Կանանց կազմակերպութեան մօտ ՀՅԴ ներկայացուցիչ Վերա
Եագուպեանէ:
Ժողովի բացումին խօսք առին Ընկերվար միջազգայնականի ընդհանուր քարտուղար Լուիս
Այալա, ՄԱԿ-ի Ժընեւի գրասենեակի ընդհանուր քարտուղար Մայքըլ Մոլլեր եւ Ընկերվար
միջազգայնականի նախագահ Ճորճ Փափանտրէու:
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Խորհուրդի նիստին նախորդող օրերուն տեղի ունեցած էր Ընկերվար միջազգայնականի
նախագահութեան նիստը, որուն մասնակցած էր Մ. Նալպանտեան` իբրեւ կազմակերպութեան
փոխնախագահներէն մէկը: Ան նաեւ մասնակցած էր կազմակերպութեան ֆինանսական եւ
կազմակերպչական յանձնախումբի ժողովին:
Ընկերվար միջազգայնականի խորհուրդը որդեգրեց շարք մը բանաձեւեր, որոնց շարքին`
մէկական բանաձեւ քիւրտ եւ պաղեստինցի ժողովուրդներուն մասին:
Ժողովի վերոյիշեալ օրակարգին տակ Մ. Նալպանտեան խօսք առնելով յայտնեց, որ Հայաստան
եւ իր ժողովուրդը վերջին իրադարձութիւններու լոյսին տակ ցոյց տուին հասուն
ժողովրդավարութեան ըմբռնում եւ գործընթաց: Ան հաստատեց, որ Հայաստանը տակաւին կը
դիմագրաւէ մարտահրաւէրներ, ինչպէս` իրաւական պետութեան, տնտեսական զարգացման եւ
ընկերային արդարութեան հաստատումը: Նալպանտեան աւելցուց, որ սահմանադրական
փոփոխութիւնները եւ խորհրդարանական վարչաձեւի հաստատումը երաշխաւորեցին երկրին
մէջ քաղաքական տագնապին հեզասահ եւ խաղաղ լուծումը:
Իսկ 28-29 յունիս 2018-ին, Վերա Եագուպեան մասնակցեցաւ Կանանց Ընկերվար
միջազգայնականի խորհուրդի ժողովին, ուր քննարկուեցաւ «2030-ին 50-50 աշխարհի համար:
Մեծ մարտահրաւէրներ» օրակարգը: Ժողովներու ընթացքին, ՀՅԴ պատուիրակութիւնը
հանդիպումներ ունեցաւ բազմաթիւ այլ պատուիրակութիւններու հետ:
Ընկերվար միջազգայնականի խորհուրդի նիստին առիթով հրապարակուեցաւ նաեւ
կազմակերպութեան նախորդ` 2017-ի նոյեմբերի խորհուրդի նիստէն ի վեր կազմակերպութեան
տարբեր կառոյցներու աշխատանքի եւ յայտարարութիւններու մասին ամբողջական
փաստաթուղթ մը: Այդ փաստաթուղթին մէջ տեղ գտած է նաեւ Ընկերվար միջազգայնականի
ԱՊՀ, Կովկասի եւ Սեւ ծովու շրջանային յանձնախումբի մասին լրատուութիւնն ու
յանձնախումբի յայտարարութիւնը: Այդ ժողովը գումարուած էր մայիս 25-26-ին, Ս.
Փեթերսպուրկի մէջ: ՀՅԴ-ի կողմէ այդ ժողովին մասնակցած էին յանձնախումբի
համանախագահ, ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Արմէն Ռուստամեանն ու ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Կիրօ
Մանոյեանը: Ժողովին ընտրուած էր յանձնախումբի նոր նախագահութիւն, եւ ՀՅԴ-ն թեկնածու
չէր առաջարկած: Յանձնախումբի յայտարարութեան մէջ մէկ պարբերութեամբ անդրադարձ կայ
Հայաստանի ներքաղաքական իրադարձութիւններուն: Յանձնախումբի յայտարարութիւնը այդ
մասին կ՛ըսէ. «Հայաստանի մէջ կացութեան վերաբերեալ, յանձնախումբը իր զօրակցութիւնը
յայտնեց ժողովրդային շարժումին եւ գնահատեց բոլոր կողմերը` տեղի ունեցած խաղաղ
իշխանափոխութեան համար, յոյս յայտնելով, որ գործընթացը շարունակուի հիմնուած երկրի
սահմանադրութեան վրայ: Յանձնախումբը զօրակցութիւն յայտնեց Հայաստանի մէջ Ընկերվար
միջազգայնականի անդամ կուսակցութեան` Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան, պետական
կառավարումը բարեփոխելու իր հետեւողական ջանքին համար, որուն նպատակն է
խորհրդարանական համակարգի հաստատումը, ուր իշխանութեան երեք թեւերուն`
օրէնսդիրին, գործադիրին եւ արդարադատութեան միջեւ լիազօրութիւններու բաժանումը
ամբողջական է: Այս տեսանկիւնէն, յանձնախումբը կը զօրակցի իր անդամ կուսակցութեան`
անօրէն մենաշնորհներու եւ փտածութեան դէմ, ինչպէս նաեւ ի նպաստ ընկերային
արդարութեան,
խորհրդարանական
ընդդիմութեան
յաւելեալ
լծակներուն,
աւելի
ապակեդրոնացած կառավարման համակարգի եւ բոլոր մակարդակներուն վրայ աւելի բաց,
թափանցիկ եւ հաշուետու կառավարման համար պայքարին մէջ»:
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Ազրպէյճան Արցախի Մէջ Հայաստանի Ոստիկանութեան
Ներքին Զօրքերու Հաւանական Տեղակայումը Կը Նկատէ
«Զինուորական Արկածախնդրութիւն»
Լեռնային Ղարաբաղի մէջ Հայաստանի ոստիկանութեան ներքին զօրքերու տեղակայումը
զինուորական արկածախնդրութիւն է եւ պիտի վատթարացնէ ղարաբաղեան տագնապի
լուծման շուրջ իրավիճակը: Ազրպէյճանական «Մինվալ» կայքը կը հաղորդէ, որ այս մասին
յայտարարած է Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարի մամլոյ ծառայութեան ղեկավար
Հիքմեթ Հաճիեւ:
«Հայաստանի նոր կառավարութեան այդ քայլը զինուորական արկածախնդրութիւն է եւ կը
ծառայէ իրավիճակի վատթարացման», ըսած է Հաճիեւ:
Ազրպէյճանցի պաշտօնատարը նշած է, որ Ղարաբաղի տարածքին մէջ ներքին զօրքերու
տեղակայումը «ակնյայտօրէն կը վկայէ հայկական բանակի վատ վիճակին եւ անձնակազմով
համալրման հետ կապուած խնդիրներու մասին: Ան աւելցուցած է, որ ստեղծուած իրավիճակի
ամբողջ պատասխանատուութիւնը Հայաստանի վրայ է:
Հայրենի «Հրապարակ» օրաթերթը գրած էր, որ Հայաստանի Հանրապետութեան գործադիր

իշխանութիւնը որոշած է ոստիկանութեան ներքին զօրքերը ուղարկել սահման` ծառայելու:
Շաբաթ օր Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպեան հանդիպած է ստորաբաժանման
հետ եւ յայտնած, որ պաշտպանութեան նախարարութենէն առաջարկ ստացած է ու
համաձայնած, թէեւ որոշումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանինն է: Օսիպեան ըսած է, թէ 15
օգոստոսէն սկսեալ 15-օրեայ հերթափոխութեամբ ներքին զօրքերը պիտի գործուղուին Արցախ`
սահմանները պաշտպանելու, այդ օրերուն համար նաեւ յաւելավճար պիտի ստանան:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Սուրիական Բանակը Իր Վերահսկողութեան Տակ Առած Է
Տարաայի Շուրջ 60 Առ Հարիւրը
«Մայատին» արբանեակային պատկերասփիւռի
կայանը հաղորդեց, որ սուրիական բանակը
յառաջանալով այժմ կը գտնուի Յորդանանի հետ
սահմանին վրայ` Նուսէյպ անցակէտէն միայն 8
քիլոմեթր հեռաւորութեան վրայ:
Սուրիական
բանակը
իր
յառաջխաղացքը
շարունակելով իր վերահսկողութեան տակ առաւ
Տարաա նահանգի շուրջ 60 առ հարիւրը:
Մինչ այդ, մարդասիրական օժանդակութեամբ ու դեղորայքով բեռնաւորուած ինքնաշարժներ
մուտք գործեցին այն գիւղերն ու գիւղաքաղաքները, որոնք միացած էին Տարաայի գիւղական
շրջանին մէջ հաշտութեան երթին:
Միւս կողմէ, սուրիական կառավարութիւնը պատերազմի պատճառով երկրէն հեռացած իր
քաղաքացիներուն կոչ ուղղեց վերադառնալու իրենց տուները` նկատի ունենալով, որ
շրջաններու մեծամասնութիւնը ազատագրուած է ահաբեկիչներէն:

Եւրոպական Խորհրդարանը Պայմաններ Ներկայացուցած
Է Եւրոպական Միութիւն-Ազրպէյճան Համաձայնագիրի
Կնքումին Համար
Եւրոպական խորհրդարանը շարք մը պայմաններ
ներկայացուցած է Եւրոպական Միութեան եւ
Ազրպէյճանի միջեւ համաձայնագիրի կնքումին
համար: Այս մասին կը հաղորդէ ազրպէյճանական
ԱՓԱ լրատու գործակալութիւնը:
Եւրոպական խորհրդարանի հաղորդագրութեան մէջ
կ՛ըսուի, որ ապագայ համաձայնագիրը պէտք է
ապահովէ հիմնական ազատութիւնները, ինչպէս նաեւ ենթադրէ պայքար փտածութեան,
դրամներու լուացման եւ հարկերէն խուսափելու դէմ: Առանցքային պայմաններէն մէկն է
քաղաքական բանտարկեալներու ազատ արձակումը:
Խորհուրդ պարունակող փաստաթուղթը, ուղղուած` Եւրոպական Միութիւն-Ազրպէյճան
համապարփակ համաձայնագիրի հարցով բանակցութիւններ վարողներուն, որդեգրուած է 564
թեր, 69 դէմ եւ 47 ձեռնպահ քուէներով:
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«Փութին-Թրամփ Հանդիպման Քաղաքը Պիտի
Յայտարարուի Հետագային» Կ՛ըսէ Փեսքով
Քրեմլինի բանբեր Տմիթրի Փեսքով հերքեց, թէ քննարկուած է Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր
Փութինի եւ Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփի 16 Յուլիսին նախատեսուած
ժողովը ֆինլանտական Ֆանթա քաղաքին մէջ գումարելու հարցը` նշելով, որ քաղաքին անունը
պիտի յայտարարուի հետագային:

«Ոչ ոք Փութինի եւ Թրամփի միջեւ վեհաժողովի գումարումին համար մտածեց Ֆանթա
քաղաքին մասին», ըսաւ ան` աւելցնելով, որ հանդիպման վայրին վերաբերող լուրը պիտի
յայտարարուի «պատշաճ ժամանակին»:
«Պէտք չկայ վայրի որեւէ փոփոխութեան մասին խօսիլ, որովհետեւ վեհաժողովը Ֆանթայի մէջ
գումարել ծրագրուած չէր», նշեց Փեսքով:
Միացեալ Նահանգներու մէջ Ռուսիոյ դեսպան Անաթոլի Անթոնով իր կարգին անհաւանական
նկատեց, որ Թրամփ-Փութին վեհաժողովը լուծէ երկու երկիրներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող
հարցերը, «սակայն պիտի յստակացնէ անոնց բնականոնացման ընթացքը»:
«Ասիկա երկու ղեկավարներուն միջեւ շատ կարեւոր ժողով մըն է: Բոլորը անհամբեր կը
սպասեն այդ իրադարձութեան: Միացեալ Նահանգներու հետ մեր յարաբերութիւնները
ներկայիս իրենց լաւագոյն վիճակին մէջ չեն: Շատ յստակ է, որ այս վեհաժողովը երկու
ղեկավարներուն համար լաւ առիթ մը պիտի ըլլայ քննարկելու համար երկու երկիրները
հետաքրքրող հարցերը», ըսաւ Անթոնով:
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Միացեալ Նահանգներու մէջ Ռուսիոյ դեսպանը նաեւ շեշտեց. «Անկարելի է մեր
յարաբերութիւնները խանգարող բոլոր արգելքները յաղթահարել, սակայն ժողովը կրնայ
յստակացնել դէպի այդ նպատակը տանող ուղին»:

«Իրանի Դէմ Հաստատուած Ամերիկեան
Պատժամիջոցները Կը Խախտեն Միջազգային Օրէնքը»
Կ՛ըսէ Աւստրիոյ Նախագահը
Իրանի դէմ Գործողութիւններու միացեալ համապարփակ համաձայնագիրին պատճառով
հաստատուած ամերիկեան պատժամիջոցները, որոնք կ՛ազդեն երրորդ երկիրներու եւ
Աւստրիոյ վրայ, միջազգային օրէնքի խախտում են: «Արմէնփրես» կը նշէ, որ Չորեքշաբթի օր
Վիեննայի մէջ այս մասին յայտարարած է Աւստրիոյ նախագահ Ալեքսանտր Վան տեր Պելեն:
«Աւստրիան եւ Եւրոպական Միութիւնը նպատակ ունին բարելաւել պայմանները Իրանի հետ
տնտեսական յարաբերութիւններու զարգացման համար: Դուք կը հասկնաք, թէ ես ինչի
կ՛ակնարկեմ: Աւստրիան կ՛ափսոսայ Միացեալ Նահանգներու Գործողութիւններու միացեալ
համապարփակ համաձայնագիրէն դուրս գալուն համար, մենք նաեւ կ՛ափսոսանք Իրանի դէմ
պատժամիջոցները վերականգնելու որոշումին համար», ըսած է ան Իրանի նախագահ Հասան
Ռուհանիի հետ հանդիպումէն ետք տրուած
մամլոյ ասուլիսին ընթացքին:
«Չէ որ խնդրոյ առարկան ո՛չ միայն Իրանի
դէմ ուղղակի պատժամիջոցներն են, որոնք
կը վնասեն Աւստրիոյ: Այդ երկրորդական
պատժամիջոցները իրենց արտերկրային
կիրարկման պատճառով կը խախտեն
միջազգային
օրէնքը:
Եւրոպական
յանձնաժողովը Միացեալ Նահանգներու
վերաբերեալ այս տեսակէտին կողմնակից
է», աւելցուցած է ան:
Աւստրիոյ նախագահը ընդգծած է, որ իր երկիրն ու Իրանը ստիպուած են հանդուրժել ապրելու
այս բարդ ժամանակներուն մէջ եւ միասին ելք փնտռելու ստեղծուած իրավիճակէն:
Ռուհանի Չորեքշաբթի օր պաշտօնական այցելութիւն մը տուաւ Աւստրիոյ մայրաքաղաք
Վիեննա, ուր բանակցութիւններ ունեցաւ Յուլիսէն դեկտեմբեր Եւրոպական խորհուրդի
նախագահութիւնը ստանձնած Աւստրիոյ ղեկավարութեան հետ:
Այցելութեան ընթացքին քննարկուեցան Իրանի հիւլէական ծրագիրին շուրջ Գործողութիւններու
միացեալ համապարփակ համաձայնագիրի իրագործման կարելիութիւնները, երկկողմ
յարաբերութիւնները եւ Վիեննայի ու Թեհրանի առեւտրական կապերը:

www.aztarar.com
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«Մընպեժի Համաձայնութիւնը Ուաշինկթընի Հետ Աշխուժ
Բանակցութիւններու Առաջին Արդիւնքն Է» Կ՛ըսէ Եալչըն
Թուրքիոյ

արտաքին

գործոց

նախարարի

խորհրդական Ումիթ Եալչըն յայտնեց, որ իր
երկրին ու Միացեալ Նահանգներուն միջեւ
գոյացած Մընպեժի համաձայնութիւնը վերջին
շրջանին երկու կողմերուն միջեւ ընթացած
աշխուժ

բանակցութիւններուն

առաջին

շօշափելի արդիւնքն է:
Ան վստահութիւն յայտնեց, որ յառաջիկայ
փուլին երկու երկիրներու աշխատանքային
միացեալ խմբակին գումարելիք ժողովները պիտի շարունակեն մնալ կարեւոր մեքանիզմ մը`
լուծելու համար երկու երկիրներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող հարցերը, որոնք երկար ատենէ ի
վեր երկու երկիրներուն միջեւ զգայնութիւն յառաջացուցած են:
Ան յայտնեց, թէ Թուրքիան ու Միացեալ Նահանգները ՕԹԱՆ-ի անդամ դաշնակիցներ են եւ
երկկողմանի յարաբերութիւններու մակարդակին վրայ ռազմավարական գործընկերներ:
«Թուրքիոյ եւ շրջանին մէջ վերջերս արձանագրուած զարգացումները երկու երկիրներուն միջեւ
տարակարծութիւններու պատճառ դարձան», նշեց Եալչըն:

Ռուսական Օդուժը Սուրիոյ Մէջ Հարուածած Է Թուրքիոյ
Հետ Սահմանին Վրայ Գտնուող Ահաբեկիչներու Դիրքերը
Ռուսական

օդուժը

հարուածած

են

Իտլիպ

նահանգի հարաւ-արեւմուտքը: Այս մասին կը
հաղորդէ ռուսական «Կազեթա» կայքը:
Կը նշուի, որ օդային հարուածները հասցուած են
Ժըսր Շուղուր քաղաքին մօտ` Թուրքիոյ հետ
սահմանին

վրայ:

Քաղաքը

կը

գտնուէր

ահաբեկիչներու վերահսկողութեան տակ:
Օդային հարուածը հասցուած է անյայտ զինեալներու կողմէ ռուսական Հմէյմիմ օդուժի
ռազմակայանին դէմ կատարուած յարձակումի փորձէն ետք:
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ԱԿՆԱՐԿ

Չքացնել Ուրուականը
1 Յուլիսին Միջազգային եւրասիական շարժումի, Իզպորկեան ակումբին նախաձեռնութեամբ բացումը
կատարուեցաւ «Կովկասի մէջ Ազրպէյճանը Ռուսիոյ միակ դաշնակիցն է» խորհրդաժողովին, որուն
կազմակերպիչը Միջազգային եւրասիական շարժում կազմակերպութեան նախագահ Ալեքսանտր
Տուկինն էր: Ազրպէյճանական լրատուամիջոցները մատնանշեցին, որ խորհրդաժողովը տեղի կ՛ունենայ
«ապրիլեան մարտերուն իբրեւ հետեւանք հայկական բռնագրաւումէն ազատագրուած Ջոջուկ Մարճանլի
գիւղին մէջ»: Խորհրդաժողովի ծիրին մէջ յայտնի ռազմական փորձագէտ Մաքսիմ Շեւչենքոյէ, «Ռաշա
Թուտէյ»-ի յառաջատար մեկնաբան Ալեքանտր Պոնտունովէ, Ռուսիոյ իշխող Միասնական Ռուսիա
կուսակցութենէն երեսփոխան Ալեքսէյ Եզուպովէ, Տումայի կոմիտէի նախագահի տեղակալ Տմիթրի
Սաւելեւէ, Տումայի նախագահի օգնական Վլատիսլաւ Քալխիտովէ եւ ինքնին տխրահռչակ Տուկինէ եւ
ուրիշներէ բաղկացած ռուսական պատուիրակութիւնը այցելեց 2016-ի ապրիլեան քառօրեայ
պատերազմին ընթացքին ազրպէյճանական ուժերու վերահսկողութեան տակ անցած Լելէ Թեփէ
բարձունքին վրայ տեղակայուած ազրպէյճանական դիրքեր:
Բազմաթիւ փորձագէտներ եւ մեկնաբաններ փորձեցին մեղմացնել դէպքին լրջութիւնը` նշելով, որ
այդտեղ հնչած ազրպէյճանամէտ յայտարարութիւնները չեն համապատասխաներ Ռուսիոյ պաշտօնական
դիրքորոշումին: Այդ պնդումը միայն առերեւոյթ ճիշդ է, եւ ոչ` իրողապէս. Քրեմլինի մօտիկ
անձնաւորութիւններէ
կազմուած
ռուսական
պատուիրակութեան
մը
մասնակցութեամբ
խորհրդաժողովին խորագիրը, խորհրդաժողովին համար ընտրուած վայրն ու Լելէ Թեփէ բարձունք
այցելութիւնը հայկական կողմին յղուած յստակ զգուշացումին եռակի ընդգծումն են:
Ինչպէս ծանօթ է, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 11-12 Յուլիսին պիտի այցելէ Պրիւքսել: Ռուս
ռազմական փորձագէտ, ԱՊՀ երկիրներու հիմնարկի տնօրէնի տեղակալ Վլատիմիր Եւսիեւ
«Ռուսարմինֆօ»-ի հետ հարցազրոյցի ընթացքին յայտնեց, որ Արեւմուտքի երկիրներու, ՕԹԱՆ-ի հետ
Հայաստանի կապերու ընդլայնումը եւ մասնաւորաբար Հայաստանի վարչապետին ՕԹԱՆ-ի
վեհաժողովին մասնակցութիւնը «լրջօրէն կը մտահոգեն Ռուսիան»` աւելցնելով. «Ինծի կը թուի, որ եթէ
Հայաստանին այդքան կը մտահոգէ ռուս փորձագէտներու այցելութիւնը Ազրպէյճան, ապա անոր պէտք է
անհանգստացնէ նաեւ այն, թէ արդեօք չափազանց լուրջ չի՞ համագործակցիր ՕԹԱՆ-ի հետ` իր
խաղաղարարները ուղարկելով դաշինքի գործողութիւններուն եւ մասնակցելով «Գործընկերութիւն
յանուն խաղաղութեան» ծրագիրին»: Սակայն Հայաստանը նոր չէ, որ այդ ամէնը կը կատարէ, ուստի
հարցը կը վերաբերի Երեւանի նկատմամբ Մոսկուայի վստահութեան փոփոխութեան:
Մոսկուան չի վստահիր վարչապետ Փաշինեանին ու անոր թիմին, եւ չէ համոզուած
աշխարհաքաղաքական արեւելումի վերաբերեալ անոր կատարած յայտարարութիւններով: Ստեղծուած է
խիստ վտանգաւոր կացութիւն մը, ուր ազատ արձակուած է 13 յունիս 1992-ի` Շահումեանի կորուստի
ուրուականը: Լեւոն Տէր Պետրոսեանի հակառուսականութեան պատճառով Քրեմլինի` մեզի դէմ
որդեգրած պատժական տնօրինումներուն իբրեւ հետեւանք, մենք ո՛չ միայն Շահումեանը կորսնցուցինք,
այլ նաեւ Հատրութի եւ Մարտակերտի գիւղերը, մեր դէմ շղթայազերծուեցաւ «Օղակ» գործողութիւնը:
Մօտիկ անցեալին Հայաստանի Ա. նախագահի թիմէն եղած Հայաստանի ներկայ վարչապետը պէտք է
դասեր քաղէ անցեալի դառն փորձառութենէն եւ չքացնէ ռուսական կողմին մօտ գոյութիւն ունեցող տեղի
կամ անտեղի եղող, սակայն խիստ վտանգաւոր այն տպաւորութիւնը, թէ Հայաստանի ներկայ
իշխանութիւնները հակառուս են:

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Հապա Ինչո՞ւ Հայկականը
Վերջին տասնամեակներուն շատ կը խօսուի հայապահպանութեան մասին: Այս սուր խնդիրը
լուծելու նպատակով տեղի կ՛ունենան խորհրդաժողովներ, գիտաժողովներ, հանդէսներ,
զանազան քննարկումներ, որոնց իբրեւ արդիւնք` տարբեր շեշտ ունեցող եզրակացութիւններու
կը յանգին պատասխանատուները, սակայն, իմ կարծիքովս, նախ պէտք է հարցը ճիշդ ձեւով
դնենք: Ինչո՞ւ հայկականը: Մենք կ՛ըսենք, որ սփիւռքի մէջ հող չունենալով` մաշելու եւ
ձուլուելու մնայուն վտանգի տակ ենք, ճիշդ է, սակայն կայ նաեւ ուրիշ հարց: Ինչո՞ւ շատ յաճախ
առանց պայքարի եւ մտածելու ամէնէն դոյզն ճիգին կը յանձնուինք օտար հովերուն`
մտայնութեան, լեզուին, կենցաղին, շարժուձեւերուն, ոչ միայն կը յանձնուինք, այլ կը
գերադասենք հայկականէն` օտարութեան մէջ տեսնելով պերճութիւն, գերազանցութիւն,
հարազատութիւն:
Ինչո՞ւ ամերիկացիները կամ ֆրանսացիները չեն ձգտիր հայ մարդուն նմանելու, հայերէն
խօսելու եւ հայոց բարքերը իրենց կեանքին մէջ ապրեցնելու, նոյնիսկ եթէ հայ միջավայրին մէջ
ապրած կ՛ըլլան անոնք: Երեւի` որովհետեւ աւելի զարգացած եւ աւելի քաղաքակրթուած կը
համարուին մեզի պէս «շունչը սպառած» եւ «մաշած» ժողովուրդէն: Տնտեսական եւ քաղաքական
առումով աւելի զարգացած ժողովուրդները, այո՛, սակայն մշակութային առաւելութիւնը մերն է,
անկասկած: Պէտք է յիշել, որ կար ժամանակ, երբ այսօրուան յառաջադէմ ժողովուրդները
մշակոյթի եւ քաղաքակրթութեան դասեր կ՛առնէին հին Հայաստանէն: Երբ մենք թագաւորութիւն
ունէինք, պետական կեանքը հունաւորող համապատասխան կառոյցներով միասին,արեւմտեան
քաղաքակրթութեան ներկայացուցիչները անտառներուն մէջ գազաններուն պէս ապրած էին:
Վահրամ Մավեանը իր «Հայու բեկորներ» գիրքին մէջ նկարագրելով Իրլանտայի մէջ գրադարան
մը իր այցելութիւնը` կ՛ըսէ. «Գրադարանապետը ցոյց տուաւ 12-րդ դարու ձեռագիր մը`
լատիներէն լեզուով եւ կրօնական բովանդակութեամբ: Շուրջը կեցող տարբեր երկիրներէ
ժամանած ուսանողները հիացումով եւ զարմանքով նայելով ձեռագիրին վրայ` հարց կու տան,
թէ ամբողջ հատորը ձեռքո՞վ գրուած է: Տեսնելով անոնց հիացումը եւ զմայլանքը, ես
չհանդուրժեցի այլեւս եւ պոռթկումով ըսի. «Այդ ձեռագիրներէն ե՛ւ աւելի հին, ե՛ւ աւելի գեղեցիկ
ու բովանդակալից հազարաւոր հատորներ մենք ունինք, հատորներ, որոնք գրուած էին, երբ ձեր
նախնիքները գոյութիւն իսկ չունէին որպէս ազգ»: Բացարձակ ճշմարտութիւնը: Եթէ այսօր
Արեւմտեան Հայաստանը բռնագրաւուած է, իսկ մեր ազգի այսօրուան միջնաբերդը`
Հայաստանի Հանրապետութիւն փոքր տարածութիւն ունի, ատիկա պատճառ չէ, որ այլեւս գիծ
քաշենք մեր ազգի եւ քաղաքակրթութեան վրայ եւ հարազատութիւնը փնտռենք օտարութեան
մէջ: Դիւրին չէ սակայն, որ մէկ վայրկեանէն միւսը հոգեբանօրէն փոխուինք: Իբրեւ
սփիւռքահայութիւն` մէկ կարեւոր զէնք ունինք մենք զմեզ հայ պահելու եւ գոյատեւելու: Այդ
զէնքին անունը պահանջատիրութիւն է: Այնքան ատեն որ պայքարի ոգին վառ է եւ
յիշողութիւնը` թարմ, մենք ալ կ՛ապրինք իբրեւ հայ: Սակայն պահանջատիրութեամբ միայն չէ,
որ պիտի ապրինք: Կարեւոր դերակատարութիւնը, մշակութային իմաստով, Հայաստանի
հայութեան վերապահուած է: Ամէն օր կը խօսուի մեր հայրենիքի տնտեսական եւ ռազմական
հզօրացման մասին: Ճիշդ է` ծաղկուն տնտեսութիւնը եւ մարտական կարողականութիւնը պիտի
երաշխաւորեն երկրին անվտանգութիւնը եւ կայուն զարգացումը, ինչպէս նաեւ Հայ դատին
պիտի նպաստեն: Սակայն առանց մշակոյթի մնայուն զարգացման եւ բիւրեղացման, մշակոյթի
մը, որ ազգային երանգ եւ շեշտ կ՛ունենայ, պիտի ունենա՞նք մեր երազելի անկախ Հայաստանը:
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Մեր հայրենիքը այսօր բարոյապէս եւ մշակութապէս դեռ անկախ չէ: Ասոր վերջին ապացոյցը
երկու ամիս առաջ երկրին մէջ ծայր առած համաժողովրդային շարժումն է, որ մկրտուած է
օտարաբոյր
դուխով» անունով: Մի՞թէ հայերէնը մեռած է: Երեւակայեցէ՜ք անհեթեթութեան սահմանը:
Վարդանանց շարժման օրերուն հայ ժողովուրդը ինքզինքը շատ աւելի դաժան, անորոշ եւ
ճակատագրական պայմաններուն մէջ գտաւ, քան այսօր, ըլլայ քաղաքական, ըլլայ կրօնականմշակութային առումով, սակայն մեր նախահայրերը, առանց վարանելու կամ իր հզօր
դրացիներէն` յոյներէն եւ պարսիկներէն փոխառութիւն կատարելու, հայ ազգի անզուգական
զօրավարին` Վարդանին անունին կողքին հայաշունչ «քաջ», ոչ թէ «դուխով», մակդիր դրած են,
եւ բոլոր սերունդները այդպէս պիտի յիշեն Մեծ Սուրբը:
Ե՞րբ մեր մէջէն պիտի հանենք ռուսամէտ տրամադրութիւնները եւ արեւմտամէտ
նախասիրութիւնները: Ե՞րբ պիտի անկախանանք ոչ թէ ստորագրուած հռչակագիրներով եւ
փաստաթուղթերով, այլ` հոգեպէս եւ բարոյապէս: Ե՞րբ Հայաստանի իշխանութիւնը իր
թիկունքին ունենալով ժողովուրդը` պիտի յայտնաբերէ, մշակէ եւ ուղեցոյցի պէս հաստատէ
սեփական ուղղութիւն-արեւելումը, որ փարոսի նման պիտի լուսաւորէ ճիշդ ճամբէն շեղած եւ
խարխափումի մէջ եղող մեր ազգի հարազատ ճանապարհը:
Ժամանակն է այսօր, որ, անկախ տնտեսական եւ քաղաքական խնդիրներ դիմագրաւելու
իրականութենէն, Հայաստանը մշակութային իմաստով ամբողջ հայութեան համար սեւեռակէտը
դառնայ, որպէսզի միանգամընդմիշտ մեր վրայէն թօթափենք ստորակայութեան ամօթալի
զգացումը եւ նախանձով լեցուած` գլուխ չկախենք Ամերիկաններու կամ Ռուսիաններու
երիտասարդ մշակոյթներու դիմաց:
Մաշտոցի եւ Պարթեւի պէս սուրբ հսկաները իրենց կեանքերը նուիրեցին հայ ժողովուրդը
ինքնուրոյն մշակոյթի ճամբով յաւերժացնելու: Այս վիթխարի աշխատանքը անցեալին
կատարուած է, իսկ այսօր մեզի կը մնայ անոնց գծած ճանապարհին վրայ ոտքը դնել եւ քալել,
քալել հաստատ ու հպարտ: Մեր մշակութային դարաւոր արժէքները, որոնք, Աստուած գիտէ,
որքան ժամանակ փոշիներու տակ մնացած են, պէտք է փոշիէն սրբուին եւ գործածութեան մէջ
մտնեն այլեւս: Հայաստանի իշխանութեանց առաջնահերթութիւններէն մէկը պէտք է ըլլայ
անյապաղ ձեռնարկել ծաւալուն աշխատանքներու, որոնք ազգային մշակութային վերածնունդը
եւ անոր ժողովրդականութիւնը պիտի ապահովեն ու հայութեան անկախացման ընթացքը
ամբողջացնեն: Հպարտ պէտք է ըլլանք եւ յարգալից` սեփական արժէքներուն հանդէպ, այն
ատեն ուրիշներէ կը յարգուինք եւ կը ճանչցուինք: Ի դէպ, Վահրամ Մավեանը կը շարունակէ.
«Երբ դուրս ելանք գրադարանէն, գրադարանապետը քիչ առաջուան պոռթկումիս
անդրադառնալով` ըսաւ. «Ուրեմն հայ էք»:
Այսօր մեր պարտքն է անզիջելի սկզբունքի վերածել հայկականութեան կարեւորութիւնը,
որպէսզի օր մը, մշակութային ձեռնարկի մը օտարներու ներկայութեան եթէ պոռթկանք, բոլորը
գիտնան, որ հայ ենք:

ՍԵՐԺ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Խոստման Արարողութիւն
Հովանաւորութեամբ
առաջնորդ

Բերիոյ

Շահան

հայոց

արք.

թեմի

Սարգիսեանի,

կազմակերպութեամբ ՀՅԴ Սուրիոյ պատանեկան
միութեան

ընդհանուր

յունիսին

«Գ.

վարիչ

Եսայեան»

մարմինին,

սրահին

մէջ

24

տեղի

ունեցաւ «Պատանիի օր» ձեռնարկը:
Հայերէնով արտասանած բացման խօսքին մէջ
Մեղեդի Աւագեանը ըսաւ, որ «Պատանիի օր»-ը
պարզ

օր

մը

չէ

հայ

պատանիին

համար,

որովհետեւ ան մաս պիտի կազմէ ՀՅԴ-ի մեծ
ընտանիքին:

Ան

հաստատեց,

որ

իբրեւ

դաշնակցական պատանիներ` հաւատարիմ պիտի
մնան իրենց տուած խոստումին, որովհետեւ իրենք
են հայ ժողովուրդին ապագան, նաեւ` տէրը հայոց
լեզուին, հայկական պարին, երգին, մշակոյթին ու
հայ դատին: Արաբերէնով արտասանած բացման
խօսքին

մէջ

Արփի

Գէորգեանը

ըսաւ,

որ`

«Հաւաքուած ենք նշելու երկու առիթներ. Հայաստանի անկախութեան 100-ամեակը եւ Սուրիոյ
բանակին յաղթանակը»: Այնուհետեւ գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր, որուն
յաջորդեց 113 պատանիներու խոստման արարողութիւնը:
Օրուան բանախօս Սեւան Շահպազեանը յայտնեց, որ ՀՅԴ Սուրիոյ պատանեկան միութիւնը կը
ձգտի հայ պատանիին մէջ ձեւաւորել մէկ ու ամբողջական ազգի ու հայրենիքի պատկանելու եւ
ծառայելու գիտակցութիւնը, հայ պատանիին ջամբել ազգային, բարոյական, գաղափարական,
ֆիզիքական եւ քաղաքացիական դաստիարակութիւն եւ միութենական գործունէութեան
ընդմէջէն հայ պատանին վարժ դարձնել հաւաքական կազմակերպ աշխատանքի: Ան շեշտեց,
որ դաշնակցական պատանիներու խանդավառութեան չափանիշը կերտուած է ու կը
շարունակէ կերտուիլ իւրաքանչիւր նահատակի ամբողջական ու անսակարկ ինքնանուիրումին
եւ հերոսական իւրաքանչիւր խոյանքին հետ:
Աւարտին, իր օրհնութեան խօսքը արտասանեց Տաթեւ Ա. քհնյ Միքայէլեանը, որ ուրախութիւն
եւ հպարտանք համարեց մեծ թիւով պատանիներու խոստման արարողութեան մասնակցիլը,
աւելցնելով, որ անոնց շնորհիւ վստահ ենք, որ երէց սերունդներուն սկսած ազգանուէր գործը
պիտի շարունակուի նոր ոճով, նոր թափով, նոր մտածելակերպով: «Պատանիի օր»-ուան
ձեռնարկը վերջ գտաւ «Մշակ բանուոր» քայլերգին երգեցողութեամբ:
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Շուէտի Սոտէրթէլիոյ Շրջանի Ներկայացուցիչներուն
Հանդիպումները Քաղաքապետին Հետ
2 յունիս 2018-ին Հիւսիսեան կոմիտէն «Սարդարապատ» Հայ կեդրոնին մէջ ընդունեց
Սոտէրթէլիոյ քաղաքապետ Պուէլը, ընկերակցութեամբ` Սոցիալ դեմոկրատ հնչակեան
կուսակցութեան երիտասարդական թեւէն Սարգիս Խաչատուրեանը:
Հանդիպման ներկայ էին` կոմիտէի կազմի երեք անդամներ Սիմոն Տէր Սահակեանը, Սմբատ
Գրիգորեանը եւ Մասիս Երէցեանը, ինչպէս նաեւ Հայ դատի Շուէտի յանձնախումբի
ներկայացուցիչ

Արամ

Եանըքեանը,

ՀՄԸՄ-ի,

ՇԵՄ-ի,

ՀՕՄ-ի,

Համազգայինի

ներկայացուցիչները:
Արամ Եանըքեանի եւ Սիմոն Տէր Սահակեանի բարի գալուստի խօսքերէն ետք քաղաքապետին
ներկայացուեցաւ «Սարդարապատ» կեդրոնի յարկին տակ գտնուող միութիւնները, առաջին
հերթին ծանօթացուցին Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան գործունէութեան անցեալը,
ներկան եւ Ընկերվար միջազգայինի մէջ իր դերակատարութիւնը, ապա հերթական յարակից
միութիւններու եւ Հայ դատի աշխատանքները այսօր Շուէտի տարածքին:
Քաղաքապետ Պուէլ խօսք առնելով բացատրեց իր այցելութեան դրդապատճառը. իր խօսքին
մէջ ընդգծեց, թէ Սոտէրթէլիոյ ժողովուրդին մէկ երրորդը ցեղասպանութենէն վերապրողներու
ժառանգորդներԷ, խոստացաւ հետագային ջանք ի գործ դնել կառավարութեան կողմէ
ցեղասպանութեան ընդունման ի խնդիր:
Առիթը

տրուեցաւ

միութիւններու

ներկայացուցիչներուն

առաջարկներ

եւ

կարծիքներ

փոխանակելու:
Ա.- Ցեղասպանութեան զոհերու յուշարձանի տեղադրում Սոտէրթէլիոյ քաղաքին մէջ` ի
յիշատակ բոլոր տեսակի ցեղասպանութիւններու:
Բ.- Դասագիրքերու մէջ Ցեղասպանութեան յիշատակում:
Գ.- Գաղափար մը ներկայացուեցաւ գէթ տարին մէկ օր յատկացնել Ցեղասպանութեան զոհ
գացած ժողովուրդներու:
Դ.- Քոյր քաղաք հռչակել Հայաստանի քաղաքներէն մէկը եւ Շուէտի Սոտէրթէլիոյ քաղաքը:
Անդրադարձ կատարուեցաւ նաեւ բարեփոխումներուն. նշուեցաւ, որ Սոտէրթէլիա կը
հանդիսանայ բազմազգերու խճանկար մը, որ կը կարօտի զարգացման:
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Փասատինայի Քաղաքային Համալսարանը Ցեղասպանութ
եան Բանաձեւ Վաւերացուց
Այս տարի եւս Փասատինայի քաղաքային համալսարանի հոգաբարձութիւնը վաւերացուց
Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցող բանաձեւ մը:
Հոգաբարձութեան 23 մայիսի նիստին ընթացքին, որուն ներկայ գտնուեցան նաեւ շրջանի ՀՅԴի եւ ՀԵԴ-ի անդամներ, միաձայնութեամբ վաւերացուած բանաձեւին բնօրինակը յանձնուեցաւ
Փասատինայի Հայ դատի յանձնախումբի ներկայացուցիչին:

Բանաձեւին ի նպաստ տպաւորիչ ելոյթ մը ունեցաւ հոգաբարձութեան ատենապետ դոկտ.
Էնթընի Ֆելոն, որ ցաւ յայտնեց, որ Միացեալ Նահանգներու իշխանութիւնները ցարդ
յստակօրէն չեն ճանչցած Ցեղասպանութեան իրողութիւնը:
Բանաձեւին վաւերացման Հայ դատի ջանքերուն նպաստած են համալսարանին մեծ թիւով
ուսանողները ներկայացնող Հայ ուսանողական միութիւնը` առաջնորդութեամբ ատենապետ
Տարօն Ասատուրեանի, ինչպէս նաեւ` համալսարանի հոգաբարձութեան ուսանող անդամ Էմըլի
Էքշեանին:

www.hayernaysor.am
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Արեւահարութիւն. Նշանները Եւ Պաշտպանուելու
Եղանակները
Արեւահարութիւնը հիւանդագին վիճակ է: Անիկա կը յայտնուի երկար ժամանակ արեւի
ուղղահայեաց ճառագայթներուն տակ մնալու պատճառով:
Մանուկները աւելի խոցելի են, քանի որ անոնց գանկի ոսկորները տակաւին լիարժէք
ձեւաւորուած չեն, իսկ մորթն ու մարզերը աւելի նուրբ են:
Արեւահարութեան նշանները ի յայտ կու գան արեւին ճառագայթներուն ներգործութենէն
անմիջապէս ետք, կամ քանի մը ժամ ետք, յաճախ գիշերային ժամերուն:
Որո՞Նք Են Արեւահարութեան Նշանները
– Մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացում (39 եւ աւելի)
– Դէմքի եւ վիզի մորթի կարմրութիւն եւ չորութիւն
– Գլխացաւ եւ գլխապտոյտ
– Թուլութիւն
– Սրտխառնուք եւ փսխուք
– Անհանգստութիւն եւ գրգռուածութիւն
– Քիթի արիւնահոսութիւն
– Գիտակցութեան խանգարում
Ի՞նչ Պէտք Է Ընել
Արեւահար եղած երեխան պէտք է անմիջապէս փոխադրել շուքին եւ օգնել, որպէսզի ան
հանգիստ դիրքով պառկի:
Այնուհետեւ երեխային դէմքը պէտք է լուալ պաղ ջուրով, գլխուն պաղ թրջոցներ դնել եւ
մարմինը ծածկել խոնաւ սաւանով մը:
Անպայման պէտք է քակել ճնշող կապերը եւ թեթեւցնել հագուստը:
Թեթեւ կամ միջին աստիճանի արեւահարութեան պարագային, ճիշդ ժամանակին օգնութիւն
ցուցաբերելը կ՛օգնէ, որ անոր մարմնին բնականոն գործունէութիւնը արագ վերականգնի: Ծանր
աստիճանի արեւահարութեան պարագային, երբեմն օգնութեան ուշացումը կրնայ մահուան
պատճառ դառնալ:
Առաջին օգնութիւնները տալէ ետք, պէտք է դիմել համապատասխան մասնագէտին:
Երեխան արեւահարութենէ պաշտպանելու համար զայն պէտք է շուքին պահել օրուան տաք
ժամերուն, առատ ջուր խմցնել, բաց գոյնի հագուստ եւ գլխարկ հագցնել:
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Արեւածաղիկի Կուտին Բարիքները
Կենսանիւթերով եւ հանքայիններով հարուստ արեւածաղիկի կուտը նաեւ մեծ
քանակութեամբ բնաթել եւ բնասպիտներ կը պարունակէ: Անիկա մեզի կը հայթայթէ
նաեւ այլազան անթիօքիստաններ եւ քարոթէն, ինչպէս նաեւ` մակնեզիոմ, մանկանեզ,
ֆոսֆոր եւ այլն…
Ստորեւ կը ներկայացնենք արեւածաղիկ կուտին
բուժիչ յատկութիւնները.
– Օրական ափ մը արեւածաղիկի կուտ ուտելով` կը
նուազեցնենք գէշ քոլեսթերոլին տոկոսը:
–
Արեւածաղիկի
կուտը
կը
պաշտպանէ
սրտանօթային հիւանդութիւններն եւ կը նուազեցնէ
երակներուն մէջ կուտակուած իւղի պահեստները,
որոնք
ժամանակի
ընթացքին
կրնան
խցել
երակները:
– Բժշկական ուսումնասիրութիւններ կը հաստատեն, որ արեւածաղիկի կուտը մեզ կը
պաշտպանէ քաղցկեղէ:
– Անիկա կը պահպանէ վահանագեղձը եւ կ՛ապահովէ անոր առողջ գործունէութիւնը:
– Արեւածաղիկի կուտը կը զօրացնէ մեր մարմնին դիմադրականութիւնը:
– Անիկա նաեւ կը հաւասարակշռէ շաքարին տոկոսը արեան մէջ:
– Մարսողական դրութիւն եւս կը
բարելաւուի
շնորհիւ
արեւածաղիկի
կուտին:
– Արեւածաղիկի կուտը կը թեթեւցնէ
շնչարգելութիւնը
ազմը
եւ
կը
կանխարգիլէ գլխացաւը:
– Ափ մը արեւածաղիկի կուտը շնորհիւ
կիրին եւ մակնեզիոմին` կ՛ապահովէ մեր
ոսկորներուն առողջութիւնը:
– Էօ կենսանիւթով հարուստ այս կուտը թարմ եւ առողջ կը պահէ մեր մորթը:
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– Մակնեզիոմի պակասը անձկութիւն եւ տրամադրութեան անկում կը պատճառէ, իսկ
մակնեզիոմով հարուստ այս կուտը ընկճախտի եւ անքնութեան լաւագոյն դեղն է:
– Արեւածաղիկի կուտը կուշտ պահելու առաւելութիւնը ունի, հետեւաբար անիկա
յանձնարարարելի է բոլոր անոնց, որոնք նիհարնալու սննդականոնի կը հետեւին:

Ինչպէ՞ս Պաշտպանուիլ Տհաճ
Ճանճերէն Եւ Մժեղներէն
Ամրան եղանակի անպատեհութիւններէն մէկն ալ տհաճ ճանճերու եւ մժեղներու բազմացումն
է: Անկախ մժեղներուն զզուելի խայթոցներէն, թէ՛ ճանճերը եւ թէ՛ մժեղները մեր առողջութեան
սպառնացող եւ մանրէներ փոխադրող միջատներ են, որոնցմէ պէտք է զգուշանալ:
Այսօրուան էջով ձեզի կը ներկայացնենք բնական, դիւրին եւ արագ միջոց մը` վերոյիշեալ
միջատները մեր տուներէն հեռացնելու համար:

Առէք դեղին եւ կանաչ կիտրոններ, զանոնք կիսեցէք եւ իւրաքանչիւրին վրայ տասնեակ մը
մեխակի գամ մխրճեցէք: Կիտրոնները զետեղեցէք տան սենեակներուն եւ յատկապէս
խոհանոցին մէջ:
Քանի մը օրէն կիտրոնները կը գունաթափին, շատ բնական է, բայց դուք կ՛անդրադառնաք
միջատներուն զգալի բացակայութեան:
Շաբաթական դրութեամբ նորոգեցէք կիտրոններն ու մեխակի գամերը: Բացօթեայ վայրերուն եւ
ընդարձակ սենեակներուն պարագային կիտրոններուն թիւը աւելցուցէք:
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