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Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ,  ÂÇõ 463, àõñµ³Ã,  16 ÜàÚºØ´ºð, 2018 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ՀՅԴ-ն Հրապարակեց Համապետական Ընտրական Ցանկը 

Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւնը Կեդրոնական ընտրական յանձնախումբին 

ներկայացուցած է Դեկտեմբեր 9-ին տեղի ունենալիք արտահերթ խորհրդարանական 

ընտրութիւններուն մասնակցելու համար արձանագրուելու անհրաժեշտ փաստաթուղթերն ու 

համամասնական եւ տարածքային ցանկերը: 

Համամասնական ցանկին մէջ ընդգրկուած է 152 հոգի, 22-ը` անկուսակցական: Ցանկը կը 

գլխաւորէ ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Արմէն Ռուստամեանը: Ստորեւ կու տանք 

ցանկին առաջին 20 անունները: 

1. Ռուստամեան Արմէն, Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար 

2. Համբարձումեան Արսէն, ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ 

3. Խաչատրեան Արթուր, Հայաստանի գիւղատնտեսութեան նախկին նախարար 

4. Կիւրեղեան Արմենուհի, Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան պատգամաւոր 

5. Սէյրանեան Սպարտակ, ՀՅԴ խմբակցութեան պատգամաւոր 

6. Մինասեան Արծուիկ, տնտեսական զարգացման եւ ներդրումներու նախկին նախարար 

7. Պետրոսեան Նունէ, Աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարարութեան մաս 

կազմող յանձնախումբի մը նախագահ 

8. Սաղաթելեան Իշխան, «Իմեգա սերվիզ»-ի հիմնադիր 

9. Սիմոնեան Աշոտ 

10. Մանուկեան Սուրէն, ՀՅԴ խմբակցութեան պատգամաւոր 

11. Մանուկեան Ռոմիկ, ՀՅԴ խմբակցութեան պատգամաւոր 

12. Առաքելեան Ռուզաննա, ՀՅԴ խմբակցութեան պատգամաւոր 

13. Յակոբեան Արա, «Ազգային օրակարգ» հիմնադրամի համահիմնադիր 

14. Գէորգեան Գագիկ 

15. Սարգսեան Գնել, Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի հարաւային 

տարածքային կեդրոնի բժշկական սպասարկման վերահսկող բաժինի պետ 

16. Նռանեան Շահանէ, ճարտարապետութեան թեկնածու, դասախօս 
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17. Յունանեան Արտաշ, Բնապահպանութեան նախարարութեան «Հայանտառ» 

կազմակերպութեան մէջ պատասխանատու 

18. Մաթիլեան Յակոբ, Լեռնային Ղարաբաղի Քաշաթաղի շրջանի «Պրոտոն» ընկերութեան 

տնօրէն 

19. Պարսեան Սուրէն, «Հրայր Մարուխեան» հիմնադրամի տնտեսական 

հետազօտութիւններու պատասխանատու 

20. Ղազարեան Նայիրա, Պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտուրայի բաժնի 

պետ: 

Դաշնակցութիւնը Թեր Կը Քուէարկէ Փոխանցման 

Պիւտճէին 

2019-ի պետական պիւտճէի նախագիծի քննարկման ընթացքին Ազգային ժողովի ՀՅԴ 

խմբակցութեան անունով խօսք առած է խմբակցութեան ղեկավար Արմէն Ռուստամեան. ան 

դիտել տուած է, որ ստեղծուած է  տարօրինակ իրավիճակ, որուն պատճառը տրուած 

ինքնանպատակ որոշումն է` ընտրութիւնները Դեկտեմբերին կայացնելու վերաբերեալ: 

«Յայտնուած ենք այնպիսի իրավիճակի մէջ, որ պիւտճէն կը ներկայացնէ կառավարութիւն մը, 

որուն բոլոր անդամները պաշտօնանկ եղած են եւ պաշտօնակատար են: Պիւտճէն պիտի 

հաստատէ այն Ազգային ժողովը, որ տէ ժիւրէ լուծուած վիճակի մէջ է, ըստ էութեան` նոյնպէս 

պաշտօնանկ եղած է եւ նոյնպէս պաշտօնակատար է, բայց կը քննարկենք այնպիսի 

փաստաթուղթ մը, որ քաղաքական, տնտեսական կարեւորագոյն փաստաթուղթը նկատուած է 

միշտ», յայտնած է պատգամաւորը եւ աւելցուցած, որ ասիկա տխուր մտորումներու դուռ կը 

բանայ: 

Ռուստամեան նշած է, որ ինք կը հասկնայ, թէ ինչո՛ւ կառավարութիւնը պիւտճէն կ՛որակէ իբրեւ 

թոյլ` նախորդ ընթացքը նկատի ունենալով, թէ շատ բան չի կրնար փոխուիլ: «Այս նաեւ կը 

նշանակէ, որ պիտի կիրարկուի այն ոճը, որ` ընդունուի կամ չընդունուի, նոյն բանը պիտի ըլլայ: 

Ըստ էութեան, կրնայ այդպէս ալ ըլլալ: Նոր կառավարութիւնը պէտք է նախորդ պիւտճէի 

համամասնութեամբ ատիկա իրականացնէ, եւ բնականաբար, յառաջիկայ կառավարութեան 

հանդէպ խոչընդոտներ չկան: Չեմ կարծեր, թէ այս Ազգային ժողովը խոչընդոտ պիտի 

հանդիսանայ այս պիւտճէի ընդունման համար, մանաւանդ որ կառավարութեան որեւէ 

գործունէութիւն այս խորհրդարանին մէջ երբեք չէ խոչընդոտուած, եւ այս տրամաբանութիւնը 

պէտք է հիմա ալ գործէ: Կարելի է ըսել, որ ասիկա ոչ թէ հինէն եկած թուլութիւն ունեցող 

պիւտճէ է, այլ փոխանցման պիւտճէ է, որ պիտի փոխանցենք յաջորդ կառավարութեան, որուն 

երկու ծնողներն ալ` կառավարութիւնն ու Ազգային ժողովը, պաշտօնանկ եւ պաշտօնակատար 

են, բայց պէտք է, իբրեւ ժառանգութիւն, փոխանցեն միւս կառավարութեան», ըսած է 

Ռուստամեան: 

Ան ընդգծած է, որ այն խորհրդարանը, որ կը հաստատէ պիւտճէն, անոր վերահսկելու 

կարելիութիւն պիտի չունենայ,  եւ այն կառավարութիւնը, որ զայն ներկայացուցած է, շատ 

հաւանաբար նոյն կազմով պիւտճէն գործադրելու կարելիութիւն չունենայ, այդ պատճառով 

տարօրինակ իրավիճակ կը տիրէ: «Մենք թեր պիտի քուէարկենք` մեկնելով այն հանգամանքէն, 

որ վերջին շունչին պէտք չէ խնդիրներ ստեղծել հետագայ ընթացքին համար: Այդուամենայնիւ, 
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պէտք է սահմանուի պատասխանատու փաստաթուղթ մը, զոր օրէնքով նախատեսուած կարգով 

յաջորդները պարտաւոր են իրականացնել: Յոյսով եմ` նոր խորհրդարանը կը վերահսկէ ատոր 

իրականացման, նոր կառավարութիւնը առնուազն հիմնական բաղադրիչները կ՛իրականացնէ», 

յայտնած է ան: 

Արմէն Ռուստամեան նշած է, որ պիւտճէին մէջ կան դրական կէտեր` ընկերային առումով: 

«Առնուազն մէկ կարեւոր փաստ նկատի առնելով ալ մենք թեր պիտի քուէարկենք: Փաստօրէն, 

հիմնական կենսաթոշակը կ’աւելցնենք 10 հազար դրամով, որ կարեւոր քայլ է, որպէսզի 

հետագային ալ հասնինք այնպիսի տեղ, որ երկիրին մէջ աղքատներ գոյութիւն չունենան: Այդ 

աղքատները պէտք է իրենց բանաձեւումը ունենան: Մինչեւ հիմա ոչ ոք փորձած է ուղիղ 

իմաստով նայիլ եւ ըսել, որ աղքատ են բոլոր անոնք, որոնք կենսապահովման նուազագոյն 

զամբիւղի չափ եկամուտ չունին: Եթէ այդպէս նայինք, պիտի տեսնենք, որ մեր բնակչութեան 70-

80 տոկոսը աղքատ է: Ուրեմն ըսել, որ աղքատներ պիտի չըլլան` պաշտօնական 

յայտարարութիւն է: Ես ատոր համար ալ կ’ըսեմ` կարեւոր է, որ հիմնական կենսաթոշակը, որ 

ընդամէնը 16.000 դրամ է, ինչ որ ամօթ է, եւ վաղուց մեր ամօթը եղած է, հիմա պիտի դառնայ 26 

հազար դրամ, որ նոյնպէս ամօթ է. այդ 26 հազարն ալ չի կրնար բարելաւել ոեւէ չքաւորի, 

աղքատի իրավիճակ: Այդ առումով ապագայ իշխանութիւնները շատ մեծ ընելիքներ ունին: Քիչ 

է յայտարարել, որ հայ մարդը պէտք չէ աղքատ ըլլայ, որովհետեւ ատոր համար նախ հարկաւոր 

են իրական աղքատութեան գնահատականներ եւ իրական ծրագիրներ, որ աղքատութիւնը 

վերացուի: Եւ քանի որ ասիկա փոխանցման պիւտճէ է, մենք այդ փոխանցման չենք 

խոչընդոտեր, մենք թեր կը քուէարկենք անոր», եզրափակած է Ա. Ռուստամեան: 

Բենիամին Պչաքճեան. «Չկա՛յ «Ներսի» Ու «Դուրսի», 

Դաշնակցութիւնը Մէկ Է» 

«Երկիր Մետիա» պատկերասփիւռի կայանը 12-25 Նոյեմբերին նախաձեռնած է «Հարցեր` 

դաշնակցականներին» կենդանի սփռումով կատարուող հաղորդաշարին, որուն ընթացքին 

հիւրը կը պատասխանէ իրեն ուղղուած հարցումներուն: 

13 Նոյեմբերին հիւրն էր ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Բենիամին Պչաքճեանը, որ ըսած է, թէ արդէն 128 

տարի Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւնը հայ քաղաքական կեանքի կարեւոր դերակատարն 

է: Քիչ է ըսել, որ անիկա միայն կուսակցութիւն է. Դաշնակցութիւնը նաեւ հայապահպան մեծ 

առաքելութիւն կը կատարէ սփիւռքի մէջ: 

Հայաստանի մէջ յաճախ դրուող տարբերակումին, թէ` «կայ դուրսի ու ներսի Դաշնակցութիւն», 

իսկ ինքը «դուրսի՞» դաշնակցական է, թէ՞ «ներսի», Պչաքճեանը պատասխանած է. «Ես 

դաշնակցական եմ, չկա՛յ «ներսի» ու «դուրսի» Դաշնակցութիւն: Եթէ այդպիսի 

շերտաւորումներ փորձենք գտնել, կարելի է շատ արհեստական շերտաւորումներ մէջտեղ 

նետել: Չկա՛յ «ներսի» ու «դուրսի», Դաշնակցութիւնը մէկ է: Դաշնակցութիւնը նաեւ 

գաղափարախօսութիւն է, որ կը միացնէ մեզ բոլորս: Ճիշդ է` կան տարբեր շրջանակներու եւ 

միջավայրերու մէջ գործող դաշնակցականներ, որոնք Ցեղասպանութեան պատճառով այսօր 

պարտաւորուած կ՛ապրին սփիւռքի մէջ, սակայն մեր գաղափարախօսութիւնն ու 

կազմակերպական կարգապահութիւնը բոլորս կը միացնէ»: 
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Իսկ թէ ինչո՛ւ այդ թեզը շրջանառութեան մէջ կը դրուի, ան կարծիք յայտնած է, որ այս 

յայտարարութիւնները, որոնց մէջ կան բացասական եւ հակադաշնակցական մօտեցումներ, 

միշտ եղած են: «Միշտ ալ փորձած են ներկայացնել, որ Դաշնակցութիւնը բաժնուած է,  միշտ 

փորձած են ղեկավարութեան եւ կուսակցականներու միջեւ արհեստական ճեղքեր գտնել, 

փորձած են ճեղքեր գտնել «դուրսի» եւ «ներսի» դաշնակցականներու միջեւ, սակայն այս բոլորը 

ապարդիւն փորձեր են, որովհետեւ, ի վերջոյ, մեզ միացնողը ո՛չ անձնական շահերն են, ո՛չ մեր 

անձնական մօտեցումներն են, այլ մեր համոզումն է, որ հիմնականին մէջ խարսխուած է մեր 

ծրագրի եւ մեր կարգապահութեան վրայ, որ մեզի կը պարտադրէ,  որ եթէ անգամ ոմանք ունին 

տարբեր տեսակէտներ, ատոնք յայտնենք մեր ժողովներուն մէջ, յանգինք եզրակացութիւններու, 

եւ այդ եզրակացութիւններն ալ դառնան մեզի համար որոշում: Միայն ան, որ մեզ չի ճանչնար, 

«դուրսի» ու «ներսի» անհեթեթ մեկնաբանութիւն կ՛ընէ», նշած է ՀՅԴ Բիւրոյի անդամը: 

Պատասխանելով քաղաքացիներէն մէկուն այն հարցումին, թէ` «սփիւռքի Դաշնակցութիւնը 

առաջուան նման կ՛օգնէ՞ հայրենիքին», Բիւրոյի անդամը ըսած է. «Օգնել ըսելով ի՞նչ կը 

հասկնաք: Գիտէք` սփիւռքը դրական տրամադրուածութիւն ունի հայրենիքի նկատմամբ, մենք 

պէտք է կարենանք օգտագործել այս երեւոյթը, պէտք է այդ ներուժը, որ կայ սփիւռքի մէջ, 

ուղղորդենք: Սակայն զայն ուղղորդելու համար նախ եւ առաջ պէտք է, որ Հայաստանի մէջ 

մտայնութիւնները փոխուին: Մենք պէտք է սփիւռքը մասնակից դարձնենք հայաստանեան 

օրակարգերուն, մասնակից դարձնենք Հայաստանի տնտեսութեան զարգացման, կրթական 

համակարգի զարգացման: Առանց սփիւռքը մասնակից դարձնելու` «օգնութիւն» բառը, կը 

կարծեմ, ժամանակավրէպ է: Մենք միասին պիտի կերտենք այս հայրենիքը: Սփիւռքը ունի իր 

դերը, որ պէտք չէ անտեսել, բայց նաեւ պէտք է ուղղորդել: Հայրենիքն ալ իր դերը ունի: 

Հայրենիքը սփիւռքին պէտք է մօտենայ այնպէս, որ կարելի ըլլայ անոր ներուժը ճիշդ ձեւով 

օգտագործել: Այնպէս չըլլայ, որ սփիւռքը օգնութեան կամ օժանդակութեան հոգեբանութեամբ 

մօտենայ: Ասիկա օժանդակութիւն չէ, մասնակցութիւն է: Ասիկա լուրջ հարց է, ասոնց միջեւ 

տարբերութիւն կայ: Եթէ անկախութեան առաջին տարիներուն կարելի էր խօսիլ օգնութեան, 

օժանդակութեան մասին, այսօր արդէն 25 տարի անցած է, եւ մենք տարբեր փուլի մէջ ենք: 

Մենք հայրենիք պիտի կերտենք, եւ այդ գործին մէջ, այո՛, սփիւռքը իր ըսելիքն ու ընելիքը ունի»: 

Արտահերթ Խորհրդարանական Ընտրութիւններուն 

Մասնակցելու Դիմում Ներկայացուցած Է 11 Քաղաքական 

Ուժ 

Արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւններուն մասնակցելու նպատակով 14 Նոյեմբերին 

Կեդրոնական ընտրական յանձնախումբին ներկայացուած է դիմում 11 քաղաքական ուժերու 

կողմէ` ինը կուսակցութիւն եւ երկու դաշինք: 

Գործող իշխանութեան «Իմ քայլը» դաշինքը Քաղաքացիական պայմանագիր եւ Առաքելութիւն 

կուսակցութիւններու միաւորումն է: 

Քաղաքացիական պայմանագիրի մամլոյ բանբեր Վահան Կոստանեան իրենց ցանկը 

բնութագրեց իբրեւ յեղափոխական: 
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«Իմ քայլը» դաշինքի ցանկին մէջ ընդգրկուած է 183 թեկնածու, զայն կը գլխաւորէ Նիկոլ 

Փաշինեանը: 

Նախկին իշխանութեան` Հանրապետական կուսակցութեան ցանկը կը գլխաւորէ 

պաշտպանութեան նախկին նախարար Վիգէն Սարգսեանը: ՀՀԿ խմբակցութեան պատգամաւոր 

Կարինէ Աճէմեան նկատել տուած է, որ իրենց պէտք է վստահութեան քուէ տան` 

խորհրդարանին մէջ ընդդիմութեան դիրքը գրաւելու համար: Կուսակցութեան ղեկավար Սերժ 

Սարգսեանն ալ, Աճէմեանի համաձայն, անմասն պիտի չմնայ ընտրապայքարէն, թէեւ ցանկին 

մէջ ընդգրկուած չէ. ան մնայուն ներկայութիւն է կուսակցութեան կեդրոնին մէջ, ուր 

հանդիպումներ կ՛ունենայ եւ քննարկումներ կը կատարէ, նշեց Աճէմեան: 

«Բարգաւաճ Հայաստան»-ը ընտրութիւններուն կը մասնակցի կուսակցութեան ձեւաչափով: 

Ցանկը կը գլխաւորէ ԲՀԿ-ի ղեկավար Գագիկ Ծառուկեանը: 

Դաշնակցութեան թեկնածուներուն ցանկը կը գլխաւորէ Ազգային ժողովի պատգամաւոր Արմէն 

Ռուստամեանը: 

«Լուսաւոր Հայաստան»-ը կը մասնակցի Էտմոն Մարուքեանի գլխաւորութեամբ: 

Արթուր Բաղդասարեանը կը գլխաւորէ Օրինաց երկիր կուսակցութեան թեկնածուներուն 

ցանկը: 

Հանրապետութիւն եւ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցութիւնները կը մասնակցին «Մենք» 

դաշինքով, որ կը գլխաւորէ Արամ Սարգսեանը, իսկ անոր կը յաջորդէ Ազատ դեմոկրատներու 

առաջնորդ Խաչատուր Քօքոբելեանը: 

Նորաստեղծ Սասնայ ծռեր կուսակցութեան ցանկը կը գլխաւորէ Վարուժան Աւետիսեանը: 

Այս ընտրութիւններուն պիտի մասնակցին նաեւ նորաստեղծ Քաղաքացու որոշում, Ազգային 

յառաջընթաց, ինչպէս նաեւ Քրիստոնեայ-ժողովրդական վերածնունդ կուսակցութիւնները: 

Փաշինեան. «Մեր Քաղաքականութիւնը Ոչ Թէ 

Աշխատունակ Մարդուն Նպաստ Տալ Է, Այլ Այդ 

Օգնութիւնը Աւելի Թիրախային Տրամադրելը» 

Չորեքշաբթի օր Ազգային ժողովի հերթական նիստին վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ 

Փաշինեան կրկին նշած է, որ 2019-ի պիւտճէն թոյլ է, որովհետեւ հիմնուած է յարաչափերու 

վրայ, որոնք փոխանցուած են նախորդ իշխանութենէն: Ան շեշտած է, որ իրենց պիւտճէական 

քաղաքականութեան մէջ տեղի ունեցած են շրջադարձային փոփոխութիւններ, եւ զայն կարելի է 

կոչել աշխատանքը քաջալերելու քաղաքականութիւն, որուն հիմքը աշխատանքը խրախուսելն 

է: 
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Անոր համաձայն, մինչեւ օրս ընդունուած էր, որ երբ տնտեսական աճի 

մասին խօսուէր, ակնկալութիւն կար, որ տեղէ մը խորհրդաւոր մարդիկ 

գային եւ զարգացնէին երկիրը, իսկ կառավարութիւնն ալ անոնց հետ 

կապ հաստատելով զբաղէր: «Մեզի համար կարեւոր է, որ Հայաստանի 

տնտեսական աճի կառուցուածքը փոխուի այնպէս, որ անիկա ըլլար 

ներառող: Այս կը նշանակէ, որ մեր քաղաքական եւ տնտեսական 

խնդիրն է` իւրաքանչիւր անհատի համար ստեղծել տնտեսական 

գործունէութեամբ զբաղելու իսկական կարելիութիւն», ըսած է 

վարչապետը` դիտել տալով, որ իրենք քաղաքական մակարդակի վրայ 

այդ հարցը լուծած են, որովհետեւ Հայաստանի մէջ չկան 

մենաշնորհներ, տնտեսական գործունէութեան սահմանափակումներ, 

ներմուծման եւ արտածման արգելքներ: 

Փաշինեան բացատրած է, որ այս նպատակի իրագործման համար արդէն իսկ տնտեսական որոշ 

նախապայմաններ ապահովուած են, նաեւ աշխատանքը կը շարունակուի այս ուղղութեամբ, 

որպէսզի կարելի ըլլայ փոքր գործարարութիւններուն եւս տեղ տալ` զանոնք տուրքերէ զերծ 

կացուցելով: «Այն մարդիկը, որոնք գործունէութիւն կը ծաւալեն 20-24 միլիոն դրամի 

սահմաններուն մէջ, ոչ մէկ տուրք պիտի վճարեն: Ի հարկէ, որոշ սահմանափակումներ պիտի 

ըլլան, նաեւ` սահմաններու ճշդման խնդիր: Այդպիսով պիտի փորձենք  մարզերուն մէջ 

խրախուսել տնտեսական գործունէութիւնը: Փոքր գործարարութիւններով կը փորձենք 

օժանդակել մարդոց, որպէսզի անոնք կարենան արժանապատիւ կերպով վաստկիլ իրենց 

հացը», բացատրած է ան: Վարչապետի պաշտօնակատարը տեղեկացուցած է, որ փոքր 

գործարարութիւններուն համար եկամտահարկը պիտի ըլլայ ոչ թէ 23 առ հարիւր, այլ 5000 

դրամ: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Կազայի Մէջ Զինադադարի Հաստատումէն Ետք. 

Լիպըրման Հրաժարեցաւ Իսրայէլեան Կառավարութենէն 

Իսրայէլի պաշտպանութեան նախարար Աւիկտոր Լիպըրման Չորեքշաբթի օր յայտարարեց, որ 

կը հրաժարի իր պաշտօնէն` աւելցնելով, որ իր ղեկավարած կուսակցութիւնը դուրս պիտի գայ 

կառավարութենէն: Ան ըսաւ, թէ զինադադարի հաստատումը «ահաբեկչութեան առջեւ ընկրկում 

մըն է, եւ կարելի չէ այս քայլը այլ ձեւով նկարագրել, քան ահաբեկչութեան առջեւ ընկրկում»: 

«Կազայի մէջ զինադադարը ահաբեկչութեան դիմաց իսրայէլեան անձնատուութիւն մըն է, եւ 

մենք կարճ ժամանակի համար հանդարտութիւն կը գնենք… եւ երկար ժամկէտի վրայ ատոր 

գինը ազգային անվտանգութիւնն է», նշեց ան: 

«Զիս հրաժարելու մղեցին երկու շրջադարձային կէտեր` Քաթարի դեսպանին ճամբով Կազային 

եւ Համասին պայուսակներով դրամ հասնիլը եւ զինադադարը», շեշտեց Լիպըրման` աւելցնելով. 

«500 հրթիռներու մեր հակադարձութիւնը անբաւարար եւ ոչ ուժեղ էր, ինչ որ կարելի չէ 

ընդունիլ»: 

Ըստ անոր, իսրայէլեան ապահովական մարմինները ճիշդ որոշումներ չեն տուած: 

Ընդդիմութեան ղեկավար Ցիփի Լիվնի իր կարգին յայտարարեց. «Ձախողութեան 

կառավարութիւնը պէտք է մեկնի»: «Չկայ խաղաղութիւն առանց անվտանգութեան: Պէտք է 

ընտրութիւններ կատարենք եւ իշխանութեան բերենք սիոնական ճամբարի ղեկավարութեամբ 

արտակարգ իրավիճակի համախմբական կառավարութիւն մը», ըսաւ ան` շեշտելով. «Պիտի 

վերականգնենք անվտանգութիւնը եւ խաղաղութեան համար պիտի աշխատինք»: 

Իսրայէլեան լրատուամիջոցները, մէջբերելով Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին Նեթանիահուի 

մօտիկ աղբիւրներ, հաղորդեցին, որ «եթէ Լիպըրման հրաժարի, պիտի լուծարենք Քնեսեթը եւ 

արտակարգ ընտրութիւններու պիտի հրաւիրենք»: 

Իսրայէլեան լրատուամիջոցներ նախապէս յղում կատարելով կառավարական աղբիւրի մը 

հաղորդած էին, որ եթէ Լիպըրման հրաժարի, ապա «Համաս տապալած կ՛ըլլայ աջակողմեան 

կառավարութիւնը»: 

«Լիքուտ» կուսակցութենէն աղբիւր մը յայտնեց, թէ կը նախատեսուի, որ Նեթանիահու ինք 

ստանձնէ պաշտպանութեան նախարարի պաշտօնը, եւ «ներկայ ապահովական զգայուն 

շրջանին կարիքը չկայ արտակարգ ընտրութիւններ կատարելու»: 

Պաղեստինեան դիմադրութեան յանձնախումբերու բանբեր Ապու Մուժահետ յայտնեց. 

«Լիպըրմանի հրաժարումը Կազայի մէջ (Իսրայէլի) ապահովական ու զինուորական 

ձախողութենէն ետք դիմադրութեան տեսակարար յաղթանակ է»: 
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Համաս շարժումի ղեկավարներէն Սամի Ապու Զահրի «Թուիթըր»-ի վրայ գրեց. «Լիպըրմանի 

հրաժարականը պաղեստինեան դիմադրութեան դիմաց պարտութեան եւ անկարողութեան 

խոստովանութիւն է»: 

Քոնկրեսին Մէջ. Եմէնի Եւ Խաշոկճիի Հարցով Սէուտական 

Արաբիան Պատժելու Մօտալուտ Քուէարկութիւն 

Միացեալ Նահանգներու Ծերակոյտի արտաքին յարաբերութիւններու յանձնախումբի 

նախագահ Պապ Քորքըր յայտարարեց, թէ` «կրնանք տարեվերջէն առաջ Եմէնի մէջ Սէուտական 

Արաբիոյ աջակցիլը դադրեցնելու շուրջ քուէարկութիւն կատարել»` աւելցնելով. «Ռիատի 

զէնքերու մատակարարումը արգիլելու քայլեր Ծերակոյտին մէջ քուէարկութեան կրնան դրուիլ»: 

Ծերակուտական Քորքըր մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին յայտնեց, որ Ծերակոյտը կը սերտէ 

միջոց մը, որուն ճամբով իր դժգոհութիւնը յայտնէ սէուտցի ընդդիմադիր լրագրող Ժամալ 

Խաշոկճիի սպանութեան եւ Եմէնի մէջ տիրող կացութեան նկատմամբ: 

«Դժուար է Սէուտական Արաբիոյ հետ զէնքերու գործարքը Ծերակոյտին մէջ ջնջուելէ փրկել», 

շեշտեց ան` նշելով. «Արտաքին գործոց եւ պաշտպանութեան նախարարներէն, ինչպէս նաեւ 

«Սի.Այ.Էյ.»-ի տնօրէնէն պահանջեցինք Եմէնի եւ Խաշոկճիի հարցերուն վերաբերեալ վկայութիւն 

տալ»: 

«Սէուտցի լրագրող Ժամալ Խաշոկճիի դէմ կատարուած ահաւոր ոճիրը Սէուտական Արաբիոյ 

գործած շարք մը ոճիրներէն մէկն էր, եւ ամերիկացիները սկսած են այդ արարքներուն 

ուշադրութիւն դարձնել», ըսաւ ան: 

Քորքըր գրեց. «Եմէնի մէջ սէուտական պատերազմի քարիւղին գծով կարիքը կ՛ապահովուէր 

Միացեալ Նահանգներէն, (պատերազմը) պատճառ դարձաւ 10 հազար քաղաքայիններու 

սպանութեան: Միացեալ Նահանգներու կողմէ զինադադար պահանջելէ երկու օր ետք 

Սէուտական Արաբիան Հտէյտայի մէջ զինուորական գործողութիւն շղթայազերծեց: Յստակ է, թէ 

Սէուտական Արաբիան մեզի մտիկ չ՛ըներ: Հարցումս այս է. «Եմէնի պատերազմը ինչպէ՞ս կրնայ 

մեր ազգային անվտանգութիւնը պաշտպանել»: 

«Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութիւնը իր կարգին յայտնեց, թէ ամերիկացի օրէնսդիրներ Եմէնի 

եւ Խաշոկճիի սպանութեան հարցով Սէուտական Արաբիան պատժելու շուրջ մօտալուտ 

քուէարկութիւն կը նախատեսեն: Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան 

բանբեր Հետըր Նոուըրթ նախապէս յայտարարած էր, թէ իրենք Խաշոկճիի սպանութեան հարցով 

կը սպասեն «արագ եւ մանրակրկիտ» հետաքննութեան մը, որ պատասխանատուութեան 

կ՛ենթարկէ անոր սպանութեան մեղսակիցները: 

Ան նաեւ նշեց, որ արտաքին գործոց նախարարութիւնը Խաշոկճիի սպանութեան հարցով որեւէ 

ձայնագրութիւն չէ լսած: 

Նոուըրթ նաեւ յայտնեց, որ Եմէնի մէջ սէուտական ղեկավարութեամբ Արաբական դաշինքի 

օդանաւերու մատակարարումներուն դադրեցումը Խաշոճկիի հարցին առնչուած չէ: 
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ԱԿՆԱՐԿ 

«Յեղափոխականութեան Էջը Պէտք Է Փակել Եւ Գնալ 

Երկրի Զարգացման» Արթուր Խաչատրեան 

ՀՅԴ անդամ, գիւղատնտեսութեան նախկին նախարար Արթուր Խաչատրեանը 

խորհրդարանական արտակարգ ընտրութիւններուն ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինին 

կողմէ առաջադրուեցաւ ՀՅԴ համամասնական ցանկով: «Ես վստահ եմ, որ մենք կը յաղթենք, 

որովհետեւ մենք իրական այլընտրանք ենք: Մեր խնդիրն այժմ ուղղակի յետյեղափոխական 

զարգացումն է, յեղափոխականութեան էջը պէտք է փակել եւ գնալ երկրի զարգացման», 

«Թերթ»-ին հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին ըսած է Ա. Խաչատրեանը: 

Ընտրութիւններուն յաջողութեան հասնելու պարագային, ան չի բացառեր 

համագործակցութիւնը ՔՊ-ի, ՀՀԿ-ի կամ այլ ուժերու հետ. «Համագործակցում են խնդիրների 

իրականացման շուրջ: Եթէ ՔՊ-ն որոշակի խնդիր է դնում, որը մեզ համար ընդունելի է եւ ճիշդ 

է, մենք համագործակցելու ենք ՔՊ-ի հետ, եթէ խնդիր է դնում ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն կամ այլ ուժ, նրանց 

հետ ենք համագործակցում»: 

«ԹԵՐԹ».- Ընդհանրապէս, ընտրութիւններում ձեր անհատական եւ կուսակցութեան շանսերն 

ինչպէ՞ս էք գնահատում: 

ԱՐԹՈՒՐ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ.- Դրակա՛ն: Մենք ունենք մեր յստակ դիրքորոշումը, մեր սկզբունքները 

եւ կարող ենք լինել իրական այլընտրանք` հանդէս գալով ազգային արժէքների պահպանման եւ 

ընկերային արդարութեան միջեւ: 

«ԹԵՐԹ».- Կարծո՞ւմ էք, որ ՀՅԴ-ն խորհրդարանում նուազագոյնը ներկայացուած 3 ուժերից 

մէկն է լինելու: 

ԱՐԹՈՒՐ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ.- Ընտրութիւններից առաջ կանխատեսում անելը ճիշդ չէ, բայց, ի 

հարկէ, այդպէս եմ կարծում: Ես լիայոյս եմ, վստահ եմ, որ մենք կը յաղթենք, որովհետեւ մենք 

իրական այլընտրանք ենք, մենք աջակցել ենք յեղափոխութեանը, մեր խնդիրն ուղղակի 

յետյեղափոխական զարգացումն է: Յեղափոխականութեան էջը պէտք է փակել եւ գնալ երկրի 

զարգացման: Մենք տեսնում ենք որոշակի վտանգներ թէ՛ երկրի զարգացման ուղղութեամբ, թէ՛ 

ընկերային-տնտեսական քաղաքականութիւնում, մասնաւորապէս` այդ 100 հազար հոգուն 

դուրս թողնելը հանրային հատուածից, 800 հազար հոգուն «բեռ» կոչելը: Վտանգներ ենք 

տեսնում նաեւ արտաքին քաղաքականութիւնում, եւ այստեղ մենք ունենք մեր մօտեցումներն ու 

պատկերացումները: 

«ԹԵՐԹ».- Վարչապետի խորհրդականի` 100 աշխատակիցներին պետական կառոյցից 

կրճատելու եւ Նիկոլ Փաշինեանի` «350 հազար մարդ ճռռում է, որ պահի 800 հազար մարդու» 

յայտարարութիւնների մասի՞ն է խօսքը: 

ԱՐԹՈՒՐ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ.- Այո՛, պետութիւնը չի կարող այդպէս անել: Այսինքն պետութիւնը 

պէտք է պատասխանատու լինի բոլորի նկատմամբ: 
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«ԹԵՐԹ».- Ներկայիս իշխանութեան ներկայացուցիչները յայտարարում են, որ պետական 

կառոյցն ուռճացուած է, պէտք է կրճատումներ  լինեն, եւ պետական ծառայողները սեփական 

մարզում տեղաւորուեն: 

ԱՐԹՈՒՐ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ.- Նախ պէտք է այլընտրանք ստեղծել այդ մարդու համար: Եթէ դու իր 

համար այլընտրանք չես ստեղծում, նրան ուղղակի շպրտում ես դուրս: Իսկ հաշուի առնելով 

մեր ազգի շարժունակութիւնը` այդ մարդն իր տունը կը վաճառի, ճամպրուկը կը հաւաքի եւ 

երկրից կը գնայ: Առանց այդ էլ ժողովրդագրական աղէտի առաջ ենք կանգնած, հիմա էլ թողենք, 

որ եւս 50-100 հազար հոգի՞ գնան: 

«ԹԵՐԹ».- Դաշնակցութիւնը 2016 թ.ին ՀՀԿ-ի հետ էր քոալիսիոնի մէջ, այնուհետեւ դուրս եկաւ, 
հետագայում «Քաղաքացիական պայմանագրի» հետ ազգային համաձայնութեան 

կառավարութիւն ձեւաւորեցիք եւ մի քանի ամիս անց դուրս եկաք, նաեւ ընտրական օրէնսգրքի 

փոփոխութիւնների նախագծի տապալման համար շատերը ՀՅԴ-ին էին մեղադրում: Այդ վերջին 

տարիների իրադարձութիւնները չե՞ն ազդի ՀՅԴ ձայների վրայ: 

ԱՐԹՈՒՐ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ.- Երկու պատգամաւոր չեն եկել, բայց քանի՞ հոգի չեն եկել, ովքեր 

իրենց հաւատարմութիւնն էին յայտնել վարչապետին եւ իշխող քաղաքական խմբին: Նրանք, 

ովքեր քննադատում էին ՀՅԴ-ին անձրեւ գալու կամ շոգ լինելու համար, միեւնոյն է, մեր 

ընտրազանգուածը չեն: Տեսէ՛ք` մենք ՀՀԿ-ի հետ 1998 թ.ից ենք եղել, այն ժամանակ, երբ Լեւոն 

Տէր Պետրոսեանը գնաց, երկրին սպառնաց սոդոմ-գոմորով, պատերազմով, մերժում էր 

Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման անհրաժեշտութիւնը, «Պատերա՞զմ, թէ՞ 

խաղաղութիւն. լրջանալու պահը» յօդուածն էր գրել, եւ այստեղ արդէն պէտք էր պետութիւնն 

ուժեղացնել, եւ թէ՛ Ղարաբաղի, թէ՛ Ցեղասպանութեան ճանաչման ու պահանջատիրութեան 

հարցում հզօր դիրքորոշում էր պէտք որդեգրել: Բայց վերջին մի քանի տարիների փորձը մեզ 

ցոյց տուեց, որ երկրում, քանի դեռ չի ձեւաւորուել իրական քոալիսիոն կառավարում, որտեղ 

կառավարութեան մասնակցութիւնը պայմանաւորուած է ԱԺ-ում մասնակցութեամբ, 

կառավարութիւնում մասնակցելն այդքան էլ ճիշդ մօտեցում չէ: Մենք կառավարութեան մաս 

էինք, որոշակի յաջողութիւնների հասանք, բայց յաջողութիւնների հետ մէկտեղ նաեւ, 

փաստօրէն, կրել ենք ձախողումների պատասխանատուութիւնը: 

«ԹԵՐԹ».- Առաջիկայ ԱԺ ընտրութիւններին ՀՅԴ-ն առանձի՞ն է մասնակցելու: 

ԱՐԹՈՒՐ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ.- Այո՛: 

«ԹԵՐԹ».- Ընտրութիւններում յաջողութեան հասնելու դէպքում ՀՀԿ-ի կամ ՔՊ-ի եւ կամ այլ 
ուժի հետ համագործակցութիւնը հնարաւոր համարո՞ւմ էք: 

ԱՐԹՈՒՐ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ.- Համագործակցում ենք խնդիրների իրականացման շուրջ: Եթէ ՔՊ-ն 

որոշակի խնդիր է դնում, որը մեզ համար ընդունելի է եւ ճիշդ է, մենք համագործակցելու ենք 

ՔՊ-ի հետ, եթէ խնդիր է դնում ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն կամ այլ ուժ, նրանց հետ ենք համագործակցում: 

Այսինքն համագործակցում ենք ոչ թէ կուսակցութիւնների հետ, այլ համագործակցութեան 

հիմքը խնդիրն է, որը պէտք է լուծել, ու նաեւ ընդդիմութեան հիմքն է խնդիրը, որը պէտք է 

լուծել: 
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻՆ ԱՆԿԻՒՆԸ 

ՓՈՔՐԻԿՆԵՐՈՒ ՍԵՌԱՅԻՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ 

Փոքրիկներու Սեռային Դաստիարակութիւնը Իւրաքանչիւր փոքրիկ ուշ կամ կանուխ կը 

սկսի հետաքրքրուիլ, թէ ինք ինչպէ՛ս եկած է աշխարհ: 

Սակայն իրականութեան մէջ, ոչ բոլոր փոքրիկները կը 

հետաքրքրուին այս հարցով: Յաճախ ծնողները կ՛ան-

հանգստանան եւ նախօրօք կը պատրաստուին, թէ 

ի՛նչպէս պէտք է պատասխանեն փոքրիկին հարցե-

րուն, իսկ անոր չհարցնելու պարագային` ծնունդ կ՛առ-

նէ մտահոգութիւնը, արդեօ՞ք լաւ է, թէ վատ, կամ 

անհրաժե՞շտ է այլ բաներ եւս պատմել:  

Փոքրիկներու սեռային դաստիարակութիւնը բաւակա-

նին պատասխանատու գործ է: Ժամանակի ընթացքին սեռային դաստիարակութեան 

գործընթացին կը միանան մանկապարտէզը, դպրոցը, պատկերասփիւռը, ընկերները, 

համացանցը եւ այլն, սակայն փոքրիկին գլխաւոր դաստիարակները կը հանդիսանան 

հայրն ու մայրը: Ծնողները կ՛անհանգստանան, այն պատճառով, որ չեն կրնար կողմնո-

րոշուիլ` թէ այս նիւթին շուրջ պէտք եղածէն աւելի թէ նուազ, ուշ կամ կանուխ սկսին 

խօսակցութիւնը, ինչպէս նաեւ չեն գիտեր, թէ ի՛նչ բառերով բացատրեն այդ:  

Սեռային դաստիարակութիւնը կը հանդիսանայ 

փոքրիկին դաստիարակութեան անբաժանելի մէկ 

մասնիկը: Այս դաստիարակութիւնը պէտք է սկսիլ 

նախքան փոքրիկի սեռական հասունութիւնը: Ման-

կութեան տարիներուն է,  որ մարդ արարածին մօտ 

կը հիմնաւորուին ամէն բանի նկատմամբ վերաբեր-

մունքի ենթագիտակցութեան նախադրեալները: Այս 

բնագաւառէն ներս փոքրիկին տարիքին համապա-

տասխան գիտելիքներ փոխանցելը աւելի բարդ է, քան այլ երեւոյթի մասին լուսաբանե-

լը: Հիմնականը պէտք է հասկցնէք ձեր փոքրիկին, թէ ի՛նչ ալ պատահի, այս մասին ան 

կրնայ պատմել ծնողքներէն մէկուն: Փոքրիկը պէտք է ձեզի վստահի, իսկ դուք պէտք է 

արժանի ըլլաք այդ վստահութեան: Անհրաժեշտ է, որ ծնողները վերահսկեն իրենց սե-

փական բարդոյթները եւ խնդիրները, որպէսզի փոքրիկին չփոխանցեն զանոնք եւ մե-

կուսացման խնդիրներ չստեղծեն: Այս կէտը այդքան ալ բարդ չէ, որովհետեւ սեռային 

կանուխ դաստիարակութիւնը չ՛ենթադրեր սեփական սեռային անձնական փորձին վե-

րաբերող հարցերու քննարկումները փոքրիկներուն հետ: Եւ ընդհանրապէս, ոչ մէկ տա-

րիքի այդ մէկը կ՛արժէ իրենց հետ քննարկել, նոյնիսկ եթէ անոնք հետագային ծնողք 
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դառնան: Փոքրիկին պէտք է անպայման բացատրել, թէ սեռային յարաբերութիւնը եւ 

անոր հետ կապուած ամէն հարց իւրաքանչիւր մարդու բնական պահանջքն է` կեանքի 

մէջ սէր եւ հաճոյք ստանալու համար: Այդ մէկը կարելի չէ ընդունիլ որպէս սխալ կամ 

ամօթալի երեւոյթ:  

Հարցերը պէտք է քննարկուին բնական ձեւով, ինչպէս իւրաքանչիւր հարց: Փոխանակ 

յատուկ ժամանակ եւ տեղ տրամադրելու, դաստիարակութիւնը դաս-դասախօսութեան 

վերածելու, ճիշդ ժամանակին սպասելը հաւանաբար կը նուազեցնէ փոքրիկին հարցեր 

տալու ցանկութիւնը: Շատ կարեւոր է խուսափիլ երկար մենախօսութիւններէ, փոքրիկը 

դժուար կրնայ այդքան ժամանակ ուշադրութեամբ հետեւիլ ձեր խօսքին: Պէտք չէ վախ-

նալ խօսակցութիւնը սկսելէ: Եթէ նկատէք, որ պահը յարմար է սկսելու` պէտք չէ 

կորսնցնէք այդ:  Եթէ նկատէք, որ փոքրիկը տակաւին պատրաստ չէ խօսելու այս թեմա-

յին շուրջ, կրնաք յետաձգել զայն, բայց պէտք է բացատրէք, որ փափաքած պահուն կր-

նաք շարունակել խօսակցութիւնը:  

Շատ հոգեբաններ կը պնդեն, որ ծնողները պէտք է սեռական օրկանները ճիշդ անուննե-

րով անուանեն` խուսափելով նախատեսուած «մանկական» անուանումներէն: Նախ 

ծնողները իրե՛նք պէտք է ընկալեն այդ անուանումները առանց ժպիտի, ամօթխածու-

թեան, որուն շնորհիւ փոքրիկները լսելով համապատասխան բառերը, հետագային 

իրենք եւս չեն ունենար ամօթխածութիւնը մասնագէտ բժիշկին դիմելու, եւ կամ ամուս-

նութեան պարագային:  

(Շարունակելի) 

Պէթի Քիլէրճեան 

www.aztagdaily.com 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

ՀՄԸՄ-ի Հարիւրամեակի Նշում 

Նախաձեռնութեամբ ՀՄԸՄ-ի Արեւելեան Միացեալ Նահանգներու Շրջանային վարչութեան, 

ՀՄԸՄ-ի հիմնադրութեան 100-ամեակին առիթով, 23-29 հոկտեմբերին տեղի ունեցան շարք մը 

ձեռնարկներ: 

Այս առթիւ Շրջանային վարչութեան հրաւէրով շրջան այցելեց ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական 

վարչութեան ատենապետ Գառնիկ Մկրտիչեանը: 

23 հոկտեմբերին Գառնիկ Մկրտիչեանը այցելեց Ուաշինկթընի Հայ դատի գրասենեակ, ուր 

հանդիպում ունեցաւ գրասենեակի գործադիր տնօրէն Արամ Համբարեանին հետ: Նոյն օրը Գ. 

Մկրտիչեանը եւ ընկերակցող պատուիրակութիւնը այցելեցին Հայաստանի Հանրապետութեան 

դեսպանութիւն եւ հանդիպեցան Հայաստանի Հանրապետութեան փոխդեսպան Արա 

Մարգարեանին հետ: Օրուան վերջին այցելութիւնը Արցախի Հանրապետութեան 

ներկայացուցչական գրասենեակն էր, ուր հանդիպեցան Արցախի ներկայացուցիչ Ռոպերթ 

Աւետիսեանին հետ: 

24 հոկտեմբերին Գ. Մկրտիչեանը այցելեց Նիւ Եորքի առաջնորդարան, ուր հանդիպում 

ունեցաւ Արեւելեան Միացեալ Նահանգներու թեմի առաջնորդ Անուշաւան եպս. Դանիէլեանին 

հետ: 

Վերոյիշեալ հանդիպումներուն Գառնիկ Մկրտիչեանը հակիրճ զեկոյցներով ներկայացուց 

ՀՄԸՄ-ի համաշխարհային կառոյցը, Կեդրոնական վարչութեան կազմը եւ միութեան 100-

ամեակին նուիրուած տօնակատարութիւններուն շարքը, որ տեղի ունեցաւ Հայաստանի մէջ, 
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20-29 յուլիսին: Բոլոր հանդիպումներուն ընթացքին տեղի ունեցաւ 100-ամեակի յատուկ 

յուշանուէրներու տուչութիւն: 

26 հոկտեմբերին Գառնիկ Մկրտիչեանը եւ  պատուիրակութիւնը այցելեցին Միացեալ 

Նահանգներու Մասաչուսեց նահանգի Ներկայացուցիչներու տուն ու հանդիպում ունեցան 

նահանգի հայ երեսփոխան Դաւիթ Մուրատեանին հետ: Հանդիպումի աւարտին երեսփոխան 

Մուրատեանը պատուիրակութեան յանձնեց Մասաչուսեց նահանգի Ներկայացուցիչներու տան 

հռչակագիրը` ՀՄԸՄ-ի 100-ամեակի առիթով: Հանդիպման աւարտին հայ երեսփոխանին 

յանձնուեցաւ 100-ամեակի յատուկ յուշանուէրը: 

Դամասկոսի Մէջ Տեղի Ունեցաւ 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հարցը. Արիւնահոսող Վէրքը» Գիր

քին Շնորհահանդէսը 

Սուրիական «Սանա» լրատու 

գործակալութեան լրագրող Պիլալ Ահմատ կը 

յայտնէ, որ Դամասկոսի «Ասատ» ազգային 

գրադարանին մէջ տեղի ունեցած է Սուրիոյ 

մէջ Հայաստանի դեսպան Արշակ Փոլատեանի 

վերջերս հրատարակուած «Լեռնային 

Ղարաբաղի հարցը. արիւնահոսող վէրքը» 

արաբերէն գիրքին շնորհահանդէսը: 

Շնորհահանդէսին ընթացքին ցուցադրուած է 

Արցախի տարածաշրջանի պատմական փուլերուն, հակամարտութեան հանգրուաններուն, 

ինչպէս նաեւ ազատագրման ի խնդիր հայ ժողովուրդին մղած պայքարին մասին 

վաւերագրական տեսերիզ: 

Դեսպան Փոլատեան իր խօսքին մէջ յայտնած է, որ Ղարաբաղի հարցը արդարութեան հարց է 

եւ ունի մարդկային իրաւանց բնոյթ, որովհետեւ անիկա հարցն է ժողովուրդի մը, որուն 

իրաւունքները խլուած են այլ իշխանութիւններու կողմէ` թրքական կառավարութեան 

աջակցութեամբ, որ կը միտի տարածաշրջանի պատմութիւնը աղաւաղել եւ հերքել Արցախի 

պատկանելիութիւնը Հայաստանի: 

«Տար շարք» հրատարակչատան տնօրէն Նապիլ Թաամէ խօսք առնելով` ընդգծած է պայքարի 

հանգիտութիւնը սուրիացի եւ հայ երկու ժողովուրդներուն` թրքական բռնատիրութենէն 

ձերբազատելու ի խնդիր: 

Սուրիա-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամութեան խմբակցութեան նախագահ, Սուրիոյ 

խորհրդարանի անդամ դոկտ. Նորա Արիսեանը ներկայացուց գիրքն ու անոր գլուխները, որոնց 

մէջ հեղինակը կ՛անդրադառնայ տարածաշրջանի պատմականին, շրջանի ժողովրդագրութիւնը 

փոխելու թուրքերու ջանքերուն եւ հայերու հանդէպ անոնց խտրականութեան 

քաղաքականութեան, օսմանեան կառավարութեան իրագործած ցեղասպանութեան, Արցախի 

կարգավիճակին մասին` Խորհրդային Միութեան շրջանին եւ զայն Ազրպէյճանին կցելու 
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ջանքերուն, ինչպէս նաեւ` անկախութեան ձեռք բերելու համար կատարուող 

բանակցութիւններուն: 

«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի Նոր Գործադ

իր Տնօրէնը Այցելեց Ազգային Առաջնորդարան 

28 հոկտեմբերին, Լոս Անճելըս իր առաջին այցելութեան առիթով, «Հայաստան» 

համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրէն Հայկակ Արշամեանը, ընկերակցութեամբ 

հիմնադրամի Լոս Անճելըսի գործադիր տնօրէն Սարգիս Գոթանճեանի, այցելեց Ազգային 

առաջնորդարան, ուր «Սիւլահեան» դահլիճին մէջ դիմաւորուեցաւ Արեւմտեան թեմի 

առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանի, Կրօնական ժողովի, Ազգային վարչութեան եւ 

Տիկնանց օժանդակ մարմինի ներկայացուցիչներուն կողմէ: 

Սրբազանը շնորհաւորեց Արշամեանին նշանակումը եւ վերահաստատեց Ազգային 

առաջնորդարանի, թեմի բարերարներուն, ծխական շրջաններուն եւ վարժարաններուն 

զօրակցութիւնը` հիմնադրամի հայրենանուէր գործին, մաղթելով, որ հիմնադրամը թափանցիկ 

գործունէութեամբ շարունակէ հայրենաշէն ծրագիրներու յաջող իրագործումը: 

Ազգային վարչութեան ատենապետ Կարօ Էշկիեանը իր կարգին գոհունակութիւն յայտնեց 

ծանօթացումի այս առիթին համար եւ` վստահութիւն, որ հիմնադրամը իր ապագայ երթը պիտի 

շարունակէ անվհատ: 

Այնուհետեւ  Սարգիս Գոթանճեանը ներկայացուց նոր նշանակեալ տնօրէնին վաստակն ու 

ծառայութեան դաշտերը: 

Արշամեանը շնորհակալութիւն յայտնեց ջերմ հիւրընկալութեան համար` նշելով, որ իբրեւ 

պատմաբան` ուսումնասիրած է Կիլիկիոյ հայկական թագաւորութեան եւ Սիսի 

կաթողիկոսութեան պատմութիւնն ու դերը, ապա վեր առաւ սփիւռքի դերակատարութեան 

կարեւորութիւնը` մայր հայրենիքին համար ծրագրուած բոլոր աշխատանքներու յաջողութեան 

մէջ: Ան անդրադարձաւ նաեւ հիմնադրամի անցեալի գործունէութեան, իրագործումներուն, 

ինչպէս նաեւ ապագայի ծրագիրներուն` Հայաստանի, Արցախի եւ սփիւռքի մէջ, յատկապէս 

կեդրոնանալով արհեստագիտութեան մէջ երիտասարդութեան առաւել հմտութիւն եւ 

մասնագիտանալու միջոցներ ընձեռելու կարեւորութեան վրայ, միշտ Հայաստան եւ սփիւռք 

ձեռք-ձեռքի` յառաջ ընթանալու նախանձախնդրութեամբ: 

Առաջնորդ սրբազանը բարի երթ մաղթեց Արշամեանին` իր նոր առաքելութեան մէջ եւ 

յաջողութիւն` հիմնադրամի յառաջիկայ գործունէութեան, նաեւ վստահութիւն յայտնեց, որ անոր 

նշանակումով հիմնադրամը նոր շունչով ու թափով պիտի շարունակէ իր ծրագիրներու 

իրականացումը: 

Հրաժեշտի պահուն, առաջնորդը յուշանուէրներ յանձնեց հիմնադրամի գործադիր տնօրէնին: 

 

www.kantsasar.com 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Առողջ Եւ Յաջողակ Երեխայ Մեծցնելու Համար 

Երեխայի դաստիարակութիւնը բարդ եւ պատասխանատու աշխատանք է. ահա թէ ի՛նչ կը 

թելադրեն փորձառու մանկավարժներ եւ հոգեբաններ` յաջողակ երեխայ մեծցնել փափաքող 

ծնողներուն: 

Երեխային Աճն Ու Զարգացումը Մրցոյթ Չէ 

Շատ մը ծնողներու նման` կ՛ուզէք, որ ձեր 

երեխան արագ մեծնայ, սակայն նկատի չէք 

առներ, որ կեանքը շատ յաճախ կը նմանի 

պտուղի հասունացման: Որպէսզի պտուղը 

քաղցր ու հասուն դառնայ, ծառը պէտք է ունենայ 

ամուր արմատներ եւ լաւ սնուցուի: Պայման է, որ 

դուք ալ, ձեր կարգին, երեխային հետ յաճախ 

զբօսնէք, միասին զրուցէք եւ խաղեր խաղաք, իսկ 

եթէ ան քիչ մը մեծ է, անոր պատմեցէք ձեր 

սեփական մանկութեան մասին: 

Ընտանեկան Աւանդութիւններու Կարեւորութիւնը 

Ընտանեկան աւանդութիւնները կ՛օգնեն ընտանեկան կապերու ամրապնդման, սէր ու 

կապուածութիւն կը սերմանեն, այս ազնիւ զգացումը կը մնայ ձեր երեխային հետ անոր կեանքի 

ամբողջ տեւողութեան եւ զայն կը պաշտպանէ անյաջողութիւններէն: 

Կեանքը Կ՛ընթանայ Գալարագիծով 

Պէտք է միշտ նկատի ունենաք, որ կեանքը կ՛ընթանայ գալարագիծով, այսինքն մարդը ունի 

քանի մը հնարաւորութիւն` որեւէ բան սորվելու համար: Կեանքի ամէն մէկ փուլի մարդ 

արարածը կրկին ու կրկին կը բախի նոյն դասերուն, հետեւաբար ներողամիտ գտնուեցէք եւ մի՛ 

պահանջէք, որ ձեր երեխան ամէն ինչ ճիշդ ընէ առաջին իսկ անգամէն: Սխալելով ան շատ բան 

կը սորվի: 

Աջակցութիւն 

Իմացէք, որ աջակցութիւնը երեխային որեւէ բան ինքնուրոյն ընելու համար ուժ եւ ցանկութիւն 

տալն է, եւ ոչ թէ` անոր փոխարէն բաներ ընելը: Երեխան պէտք է զգայ ձեր անսահման սէրը, 

որուն շնորհիւ` ան վստահ կ՛ըլլայ, որ սխալելու պարագային զինք պիտի չմեղադրէք: 

Աջակցութիւնը կրնայ դառնալ որեւէ մեծ գործի սկիզբ: 

Պատրաստ Եղէք 

Որպէսզի երեխային դիմադրական համակարգը ամուր ըլլայ, ան պէտք է «սորվի» հիւանդանալ 

եւ բուժուիլ: Հետեւաբար երեխային ամէն գնով հիւանդութիւններէն պաշտպանելով` դուք ձեր 

զաւակը կը զրկէք բուժուելու ունակութենէն: Մշտապէս վախի մթնոլորտի մէջ ապրելու 

փոխարէն` պատրաստ եղէք յաղթահարելու դժուարութիւնները եւ օգնելու ձեր երեխային, 

որպէսզի ապաքինի: 
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Ձկան Իւղը`Ստինքի Քաղցկեղի Դեղ 

Ամերիկեան ուսումնասիրութեան մը համաձայն, ձկան 

իւղին օմեկա 3 ճարպաթթուները կը դարմանեն ստինքի 

քաղցկեղը: 

Այսպէս, Փենսիլվանիա համալսարանի քաղցկեղի 

բաժանմունքի բժիշկներուն մէկ ուսումնասիրութիւնը եւ 

մուկերու վրայ կատարած փորձերը ցոյց տուած են, որ 

«թամսքսիֆին» դեղին կողքին, օմեկա 3 

ճարպաթթուներու գործածութիւնը յստակօրէն կը 

նուազեցնէ ստինքի քաղցկեղի ուռերու զարգացումն ու 

տարածումը: 

Բժիշկները մեծ յոյսեր կը կապեն այս նոր տեսութեան: 

10 Կանոններ` Սիրտը Պաշտպանելու Համար 

Որպէսզի մարզանք կիրարկողները 

չանհանգստանան եւ մարզանք կատարելով 

իրենց սրտին չվնասեն, սրտաբաններ 10 

թելադրանքներ կը կատարեն բոլոր անոնց 

համար, որոնք թեթեւ կամ ծանր մարզանքի կը 

հետեւին: 

1.- Նախքան մարզանքի սկսիլը` 10 վայրկեան 

մարմինը «տաքցնել» եւ պատրաստել 

մարզանքի: 

2.- 3-4 կում ջուր խմել 30 վայրկեանը անգամ մը, 

մարզանքի ամբողջ տեւողութեան: 

3.- Խուսափիլ ծանր մարզանքներէն, երբ ջերմաստիճանը -5-էն ցած կամ +30-էն բարձր է: 

4.- Երբեք չծխել մարզանքէն մէկ ժամ առաջ եւ մարզանքի աւարտին յաջորդող երկու ժամերուն: 

5.- Պաղ ջուրի լոգանք չառնել մարզանքի աւարտին յաջորդող 15 վայրկեաններու ընթացքին: 

6.- Ծանր մարզանքէ խուսափիլ ջերմ ունենալու պարագային, ինչպէս նաեւ` կրիփին յաջորդող 

8 օրերու ընթացքին: 

7.- 35 տարիքը թեւակոխած տղամարդիկ եւ 45-ը թեւակոխած կիները բժշկական ընդհանուր 

քննութիւն կատարեն` նախքան ծանր մարզանք մը կիրարկելը: 

8.- Բժիշկը տեղեակ պահել, եթէ մարզանքի ընթացքին կամ մարզանքէն ետք կուրծքի ցաւեր 

զգացուին: 

9.-  Բժիշկը տեղեակ պահել նաեւ անբնական շնչասպառութեան կամ շունչի նեղութեան 

պարագային: 

10.- Բժիշկը տեղեակ պահել մարզանքին կամ անկէ ետք զգացուող որեւէ անհանգստութեան 

պարագային: 
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