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Հինգշաբթի, 23 Յուլիս 2020-ի երեկոյեան Քուէյթի կառավարութիւնը արտակարգ նիստով մը
քննարկեց երկրի առողջապահական ընդհանուր վիճակի զարգացման հարցը եւ զայն
գնահատեց բաւականին կայացած:
Առողջապահութեան նախարարը նշեց թէ, իրավիճակը արդէն դարձած է վերահսկելի, սակայն
պարտին քաղաքացիներ եւ երկիր օտարականները շարունակեն հետեւիլ առողջապահական
մեր ցուցմունքներուն կրելով դիմակներ եւ օգտագործել ձեռքերը հականեխող հեղուկներ:
Յիշենք նաեւ, հետ քննարկման, կառավարութիւնը պաշտօնապէս յայտարարեց, նախապէս
ծրագրուած, երրորդ փուլի սկսման ժամկէտը՝ Երեքշաբթի, 28 Յուլիս 2020:
Ստորեւ որոշումներէն մի քանի կէտեր.• Երրորդ փուլին կը վերաբացուին պանդոկները եւ ճաշարանները:
• Ֆարուանիյէ շրջանի շրջափակումը կ'աւարտի Կիրակի, 26 Յուլիս 2020-ին:
• Երկրի մէջ ազատ շրջագայութիւնը կը սկսի Հինգշաբթի, 13 Օգոստոս 2020-ին:
• Դագսի ծառայութիւնը կը սկսի գործել, պայմանաւ ուղեւորներու քանակը չ'գերազանցէ
մէկ անձը:
• Պետական եւ այլ հաստատութիւններու մէջ ներգրաուել աշխատաւորներու 50%ը միայն:
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ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ դատի գրասենեակին նախաձեռնութեամբ, 21 Յուլիս 2020-ին տեղի ունեցաւ
Եւրոպայի տարածքին գործող Հայ դատի յանձնախումբերու առցանց արտակարգ հանդիպում
մը: 13 տարբեր եւրոպական երկիրներէ Հայ դատի 30 ներկայացուցիչներ մասնակցեցան

հանդիպումին: Ներկաները քննարկեցին Հայաստանի Տաւուշի մարզին ուղղութեամբ
ազրպէյճանական ռազմական յարձակումին վերջին իրադարձութիւնները, ինչպէս նաեւ այս
ընթացքին քաղաքական եւ դիւանագիտական գետնի վրայ Եւրոպայի Հայ դատի
յանձնախումբերուն տարած եւ տանելիք աշխատանքները:
Հայ դատի յանձնախումբերու ներկայացուցիչները վերահաստատեցին իրենց անվերապահ
զօրակցութիւնը Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդներուն, ինչպէս նաեւ հայկական բանակին`
խստօրէն դատապարտելով ազրպէյճանական սադրանքներն ու Հայաստանի սահմանամերձ
բնակավայրերուն վրայ եւ խաղաղ բնակչութեան դէմ անընդունելի ուժի կիրառումը:
Հայաստանի Հանրապետութեան տարածքային ամբողջականութեան դէմ ռազմական այս
գործողութիւնները եւ ազրպէյճանական բարձրագոյն պետական պաշտօնեաներու կողմէ հնչած
պատերազմական
եւ
ահաբեկչական
կոչերը`
մանաւանդ
Մեծամօրի
կորիզային
ելեկտրակայանը հարուածելու սպառնալիքները անգամ մը եւս կու գան ապացուցելու Ալիեւի
վարչակարգին` ոչ միայն տագնապը զինուորական միջոցներով լուծելու նպատակը, այլ նաեւ
տարածաշրջանային մարդկային անվերաշրջելի աղէտ պատճառելու ծրագիրը:
Հայ դատի յանձնախումբերու ներկայացուցիչները գնահատեցին Եւրոպական Միութեան
անդամ այն բազմաթիւ պետութիւնները, Եւրոպական խորհրդարանի պատգամաւորները եւ
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Եւրոպական Միութեան անդամ պետութիւններու խորհրդարանի անդամները, որոնք,
ընդառաջելով Հայ դատի յանձնախումբերու կոչին, դատապարտեցին Ազրպէյճանի
սադրանքները` վերջինէն պահանջելով անյապաղ դադրեցնել ռազմական գործողութիւնները,
յարգել զինադադարի համաձայնագիրը, վերադառնալ բանակցութեան սեղան եւ պայքարիլ
բացառապէս համաճարակին դէմ:
Հայաստան-Ազրպէյճան հիւսիսարեւելեան սահմանին տեղի ունեցած բախումները, Պաքուի մէջ
ծնունդ տուին հակահայկական բողոքի ցոյցերու, որոնք աշխարհին բացայայտեցին
ազրպէյճանական
կառավարութեան
հայատեաց
պետական
դատապարտելի
քաղաքականութիւնը, որ հետզհետէ կը տարածուի հանրութեան մէջ եւ կը վնասէ
խաղաղութեան տեսլական ստեղծելու միջազգային հանրութեան ջանքերուն:
Խիստ մտահոգիչ են նաեւ Ազրպէյճանի յարձակումին սատարող Թուրքիոյ կառավարութեան
բացայայտ յայտարարութիւնները: Տասնամեակներէ ի վեր Թուրքիան, համագործակցաբար
Ազրպէյճանի հետ, Հայաստանի ու Արցախի դէմ աշխարհաքաղաքական եւ տնտեսական
մեկուսացման քաղաքականութիւն կը վարէ: Թուրքիոյ ռազմական հրահրումը կամ ԱրցախԱզրպէյճան հակամարտութեան մէջ ներգրաւուածութիւնը լուրջ վտանգ կրնայ ստեղծել ոչ
միայն Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդին ֆիզիքական անվտանգութեան, այլ նաեւ
Եւրոպական Միութեան շահերուն եւ տարածաշրջանային խաղաղութեան ու կայունութեան:
Եւրոպայի տարածքին գործող ՀՅԴ Հայ դատի յանձնախումբերը վերահաստատեցին ամենայն
վճռականութեամբ
շարունակել
իրենց
աշխատանքը`
ի
նպաստ
Հայաստանի
Հանրապետութեան պետական շահերուն եւ հայ ժողովուրդի ամբողջական իրաւունքներու
պաշտպանութեան` եւրոպական քաղաքական եւ լրատուական շրջանակներու մէջ իրազեկելով
թուրք եւ ազրպէյճանական պետութիւններուն հակամարդկային, ահաբեկչական եւ
կործանարար քայլերուն մասին:

ՀՅԴ ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՀԱՅ ԴԱՏԻ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

ՄԱԿ-ի Ընդհանուր քարտուղար Անթոնիօ Կութիերես 22 Յուլիսին հեռաձայնային զրոյց ունեցաւ
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի եւ Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի հետ`
սահմանային գօտիին մէջ լարուածութեան մեղմացման կոչով:
Այս մասին յայտարարեց ՄԱԿ-ի Ընդհանուր քարտուղարի պաշտօնական ներկայացուցիչ
Ստեֆան Տիւժարիքը, որ դիտել տուաւ, թէ զրոյցներուն ընթացքին Կութիերես մտահոգութիւն
յայտնած է Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի սահմանին տեղի ունեցած բախումներուն գծով:
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Անթոնիօ Կութիերես կրկին շեշտած է կարեւորութիւնը` անյապաղ ու լիարժէք կերպով դիմելու
լարուածութեան

մեղմացման

քայլերու

եւ

կոչ

ուղղած

է`

հրաժարելու

սադրիչ

հռետորաբանութենէն եւ վերադառնալու բանակցութիւններուն:
Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակութեան հետ
կապերու վարչութենէն յայտնեցին, որ զրոյցին ընթացքին վարչապետ Փաշինեան ընդգծած է, որ
Հայաստան բարձր կը գնահատէ Հարաւային Կովկասի խաղաղութեան եւ անվտանգութեան
նկատմամբ ՄԱԿ-ի Ընդհանուր քարտուղարին ցուցաբերած մնայուն ուշադրութիւնը: Ան
ներկայացուցած է

Ազրպէյճանի

կողմէ

հայ-ազրպէյճանական սահմանին ուղղութեամբ

ձեռնարկուած սադրանքներուն պատճառով ստեղծուած լարուած իրադրութիւնը` ընդգծելով, որ
այդ գործողութիւնները ձեռնարկուած են հակառակ ընդհանուր քարտուղարին` համավարակի
ծիրին մէջ համաշխարհային զինադադար յայտարարելու վերաբերեալ կոչին:
«Կը հաւաստիացնեմ, որ Հայաստան ըրաւ կարելի ամէն բան` ռազմական գործողութիւններուն
վերջ տալու եւ իրավիճակի լարուածութիւնը նուազեցնելու համար», նշած է Նիկոլ Փաշինեան:
Անդրադառնալով
վերաբերեալ

Ազրպէյճանի
ձեռք

պայմանաւորուածութիւններու
վարչապետ

Փաշինեան

կողմէ

մարտական
բերուած

գործողութիւններու

դադրեցման

խախտումներուն`

աւելցուցած

է,

որ

այս

շրջանին մէջ ականատես կ՛ըլլանք Ազրպէյճանի
ռազմաքաղաքական ղեկավարութեան իրերամերժ
յայտարարութիւններու եւ գործողութիւններու: «Մենք
կը հասկնանք, որ Ազրպէյճանի ներքին իրավիճակը
ծանր է: Բայց մենք չենք կրնար դառնալ նախագահ
Ալիեւի ստեղծած ծուղակին պատանդը: Տարիներ
շարունակ հայերուն նկատմամբ սփռած ատելութիւնն ու պատերազմի սպառնալիքը ստեղծած
էին ռազմական գերազանցութեան պատրանք, որ այժմ յօդս կը ցնդի: Մենք վստահ չենք`
արդեօք Ազրպէյճանի ղեկավարութիւնը ունի՞ զինադադարը պահպանելու եւ սադրիչ
հռետորաբանութիւնը կանխելու կարողութիւն կամ ցանկութիւն», յայտնած է Նիկոլ Փաշինեան:
Վարչապետը վերահաստատած է Հայաստանի յանձնառութիւնը` խաղաղ լուծման` ընդգծելով,
որ ստեղծուած իրավիճակին մէջ խիստ կարեւոր է ԵԱՀԿ դիտարկման կարողութիւններու
ընդլայնումը եւ տուեալ հարցին մէջ գոյութիւն ունեցող պայմանաւորուածութիւններու
իրականացումը:
«Անհրաժեշտ է, որ Ազրպէյճանի իշխանութիւնները հանրայնօրէն մերժեն ուժի կամ ուժի
սպառնալիքի կիրարկումը: Ազրպէյճանի ղեկավարութիւնը պէտք է ընդունի, որ խաղաղ
բանակցութիւնները այլընտրանք չունին», շեշտած է Փաշինեան:
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Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւ ՀայաստանԱզրպէյճան սահմանին վրայ զինուորական վերջին
գործողութիւններուն իբրեւ հետեւանք մահացած
ազրպէյճանցի
զինուորներուն
ընտանիքներուն
ինքնաշարժներ
եւ
բնակարաններ
նուիրելու
արարողութեան
ժամանակ
Հայաստանի
Հանրապետութեան իշխանութիւններուն կոչ ուղղած է`
Ազրպէյճանի դէմ «առանձին» կռուելու` աւելցնելով.
«Այդ ժամանակ կը տեսնենք, թէ ո՛վ կը յաղթէ»: Այս
մասին կը հաղորդէ ազրպէյճանական «Մինվալ» կայքը:
Ազրպէյճանի նախագահին պնդումով. «Ազրպէյճան Հայաստանի կործանիչ հարուած
հասցուցած է, որմէ ետք Հայաստանը դիմած է ՀԱՊԿ-ի օգնութեան ու ոչ մէկ արդիւնքի հասած»:
Ալիեւ նշած է նաեւ, թէ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկիրներէն «Ղազախստանն ու Խըրխըզիստանը իրենց
աջակցութիւնը յայտնած են Ազրպէյճանին այլ կազմակերպութիւններու` Թրքալեզու
պետութիւններու համագործակցութեան խորհուրդի ծիրին մէջ, իսկ Պիելոռուսիան` Ոչ
յանձնառու երկիրներու շարժման ծիրին մէջ»:
Ալիեւի համաձայն, ՀԱՊԿ-ին դիմելէ առաջ «Հայաստան պէտք է յիշէ, թէ ինչպէ՛ս այդ կառոյցը
վիրաւորած է` առանց միւս երկիրներուն հետ համակարգելու ձերբակալելով կառոյցի
ընդհանուր քարտուղարը»:
«Մեզի հետ դէմ առ դէմ կռուեցէ՛ք, տեսնենք` ո՛վ կը յաղթէ», ըսած է Ազրպէյճանի նախագահը`
դիմելով Հայաստանի ղեկավարութեան:

Ղարաբաղեան տագնապի լուծումը կը բխի բանակցային հոլովոյթի մասնակից բոլոր
երկիրներուն շահերէն: Այս մասին Չորեքշաբթի օր ԹԱՍՍ-ի առաջին փոխտնօրէն Միխայիլ
Կուսմանին հետ հարցազրոյցի ընթացքին յայտարարած է Ռուսիոյ արտաքին գործոց
փոխնախարար Ալեքսանտր Կրուշքոն:
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«Ինչ կը վերաբերի Լեռնային Ղարաբաղի մէջ տիրող իրավիճակին, ապա մենք կը կարծենք, թէ ոչ
միայն Ռուսիան, այլ նաեւ միւս պետութիւնները, որոնք մտահոգ են այս տարածաշրջանին մէջ
կայունութեան հաստատմամբ եւ ամրապնդմամբ, պէտք է հանդէս գան յայտարարութիւններով,
որոնք կողմերը պիտի խրախուսեն խաղաղութիւն եւ զինադադարի հաստատման», ըսած է
Կրուշքօ:
Փոխնախարարը ընդգծած է, որ Ռուսիան այն տեսակէտն ունի, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խումբի
ծիրին մէջ մշակուած պայմանաւորուածութիւնները պէտք է մնան բանակցային սեղանին:
«Ներկայիս ճգնաժամը պէտք չէ պատճառ ըլլայ առաջին հերթին Ռուսիոյ տիտանեան ջանքերով
ձեռքբերուած յառաջընթացի նահանջին, որովհետեւ անիկա մօտեցուցած է հակամարտութեան
լուծման հեռանկարները», նշած է Կրուշքօ:
«Այս տագնապի լուծումը էապէս պիտի բարելաւէ տարածաշրջանին մէջ իրավիճակը, ներառեալ
բոլոր գործընկերներու միջեւ երկկողմանի յարաբերութիւններու բարելաւումը: Մենք բոլորը կը
յորդորենք` ընդունիլ նոյն դիրքորոշումը, մանաւանդ` Մինսքի խմբակի երկիրներուն», ըսած է
Ռուսիոյ արտաքին գործոց փոխնախարարը:

Յունաստան Քասթելորիզօ կղզիէն հարաւ եւ արեւելք գտնուող բնական հարստութիւններու
թրքական հետախուզութեան համար թրքական «Օրու Ռէյիս» հետազօտական նաւը մեկնած է
յունական ջուրեր: Թուրքիան Մարմարիսի մէջ «Աքսազ» ծովուժի ռազմակայանէն առնուազն 17
մարտանաւեր ուղարկած է ընկերակցելու թրքական հետախուզական նաւուն: Այդ պատճառով
յունական զինեալ ուժերը ամբողջ տարածքին մէջ դրուած են բարձր մարտական պատրաստ
վիճակի մէջ: Հետախուզութիւնը նախատեսուած է մինչեւ 2 Օգոստոս:
Յունաստանի ազգային պաշտպանութեան գլխաւոր սպայակոյտի պետ զօր. Քոնսթանթինոս
Ֆլորոս Չորեքշաբթի օր Կիպրոսէն շտապ կերպով վերադարձաւ Աթէնք: Ան կը մասնակցէր
թրքական ներխուժման տարելիցին:
Յունաստանի
արտաքին
գործոց նախարարութիւնը
Թուրքիոյ
արտաքին
գործոց
նախարարութեան, ՄԱԿ-ին, ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդի հինգ մնայուն անդամներուն,
ՕԹԱՆ-ին եւ Եւրոպական Միութեան յանձնուած բողոքագիրի մը մէջ նշեց. «Մենք Թուրքիոյ կոչ
կ՛ուղղենք` անյապաղ դադրեցնելու այդ ապօրինի գործողութիւնները, որոնք կը խախտեն մեր
գերիշխան իրաւունքները եւ կը խաթարեն տարածքին մէջ խաղաղութիւնն ու
անվտանգութիւնը»:
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Միւս կողմէ` Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Մորկըն
Օրթակուս յայտնեց, որ Թուրքիան պէտք է խուսափի Յունաստանի ափերուն «վիճելի ջուրերուն
մէջ» լարուածութեան սրումէն:
Ան նշեց, որ Միացեալ Նահանգներու իշխանութիւնները տեղեակ են Եգէական ծովուն մէջ
Յունաստանի ափերուն քարիւղի եւ կազի հանքավայրերը հետազօտելու Անգարայի
մտադրութեան մասին: Նոյն ատեն, ան այդ տարածքը կոչած է «Արեւելեան Միջերկրական ծովու
վիճելի ջուրեր»:«Միացեալ Նահանգներ Թուրքիոյ իշխանութիւններուն կոչ կ՛ուղղէ`
դադրեցնելու գործողութիւններու որեւէ ծրագիր եւ հրաժարելու քայլերէ, որոնք կը յանգեցնեն
տարածաշրջանին մէջ լարուածութեան աճին», ըսաւ Օրթակուս:
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Հայ կամաւորական գունդերու քայլերգը` «Յառաջ նահատակ»-ը ՀՄԸՄ-ի քայլերգն է:
Յաղթական քայլերգ մը, որ իւրաքանչիւր ՀՄԸՄ-ական տարազաւոր թէ համակիր կ՛երգէ` «Դէպի
յաղթանակ» հպարտօրէն գոչելով:
Քայլերգ մը, որուն բառերը կ՛ամփոփեն ամբողջ ազգի մը պատմութիւնը, որուն բառերը յոյս կը
ներշնչեն, յաղթական ոգի կը ստեղծեն:
Անցնող օրերուն Հայաստանի մէջ ՀՄԸՄ ՀԱՍԿ-էն 6 տարազաւորներ, համախմբուած ՀՄԸՄական քոյրերով եւ եղբայրներով, ստանալով քահանայ հօր օրհնութիւնը, «Պատուի ա՛ռ»
կանգնած Հայաստանի եւ ՀՄԸՄ-ի դրօշներուն, պատրաստուեցան մեկնելու ու մաս կազմելու
հայկական բանակի շարքերուն:
Երեւոյթ
մը,
որուն
ընդմէջէն
իւրաքանչիւր
ՀՄԸՄ-ական,
իւրաքանչիւր հայ կը զգայ ու կ՛ապրի
թէ՛ հպարտութեան զգացում, թէ՛
յուզում,
թէ՛
ուրախութիւն
եւ
անպայմանօրէն` վստահութիւն:
Երեւոյթ մը, որ յոյս
հաւատք կ՛ամրապնդէ:

կը

ներշնչէ,

® Որովհետեւ կը տեսնես 18 տարիքը
բոլորած ՀՄԸՄ-ական եղբայրներ`
հպարտօրէն
կանգնած
իրենց
սկաուտական
տարազով,
կը
պատրաստուին զայն փոխարինել
հայոց բանակին տարազով:
Կը տեսնես երիտասարդներ, որոնք տարիներ շարունակ ՀՄԸՄ-ի շարքերուն մէջ իրենց
ստացած ազգային ոգին ու դաստիարակութիւնը գործնական քայլով կ՛ամբողջացնեն ու կը
կատարելագործեն:
Կը տեսնես ՀՄԸՄ-ական նահատակներ Վարդան Բախշեանի ու Վիգէն Զաքարեանի գործը
շարունակողները…
ՀՄԸՄ-ականներ, որոնք կը գործադրեն իրենց կատարած խոստումն ու երդումը` «Ծառայել
ազգին ու հայրենիքին»-ը:
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«Կամաւոր բանակ»-էն կ՛անցին հայկական բանակ:
Ձեռնափայտը կը փոխարինեն զէնքով:
Բանակավայրի պահակութիւնը` սահմաններու հսկողութեամբ:
Իսկ «Պատուի ա՛ռ»-ի կը կանգնին նոյն դրօշին` Եռագոյնին:
Անոնք կու գան փաստելու Մուշեղ Իշխանի խօսքը` ուղղուած ՀՄԸՄ-ի սկաուտներուն.
«Տղա՛ք, ՀՄԸՄ-ը երբ հազարներով կը տողանցէ, հայ ժողովուրդը ձեր մէջ կը տեսնէ հայկական
բանակը, անկախութիւնը եւ զայն խորհրդանշող Եռագոյնը: Անոնք ձեզ կը տեսնեն
ուխտաւորները այն բանակին, որ զինուորն է հայոց պայքարին, որուն նպատակն է հայ մնալ եւ
հետապնդել ազատ, անկախ Հայաստան ստեղծելու իտէալը»:
Երեւոյթը աւելի՛ հպարտանալի է իր ժամանակով նաեւ, որովհետեւ անոնք կը պատրաստուէին
բանակ մեկնելու այն օրերուն, երբ Ազրպէյճան յարձակումներ կը կատարէ Հայաստանի Տաւուշ
շրջանին ուղղութեամբ:
Սակայն անոնք երբեք չվարանեցան, ընդհակառակը, բռունցքը պարզած, հպարտօրէն
ցտեսութիւն ըսին իրենց հարազատներուն եւ մեկնեցան:
Նոյն ձեւով մեկնեցան եւ պիտի մեկնին ուրիշներ, որովհետեւ մէկ է նպատակը` ծառայել ազգին
եւ հայրենիքին:
Եւ ինչպէ՞ս կարելի է յաղթել հայ ազգին, հայ զինուորին ու հայոց բանակին, երբ կայ այսպիսի
սերունդ:
Սերունդ մը, որ իր մանկութենէն կը պատրաստուի մեկնիլ բանակ ու պաշտպանել իր սահմանը:
Սերունդ մը, որ կը մեծնայ այդ տեսլականով, այդ գաղափարին հաւատալով:
Սերունդ մը, որ կու գայ ու օրինակ կը դառնայ եւ կ՛երաշխաւորէ վաղուան յաղթանակները:
Որպէսզի երբեք «շղթայուած» չըլլանք եւ միշտ կարենանք «յարեալ վեհօրէն դամբանէն
խաւար»…
Որպէսզի «Դէպի յաղթանակ»-ը չմնայ միայն մեր քայլերգի փակումը, այլեւ դառնայ մեր
իրագործումներու մնայուն արդիւնքը:

www.aztarar.com
9

10

Վ. Բ.- Մենք վերջին շրջանում Սիրիայի խորհրդարանում ունեցել ենք երկու պատգամաւոր,
որոնք ընտրուել են մէկը` Դամասկոսից, միւսը` Հալէպից: Այս անգամ, քանի որ մեծ թուով
թեկնածուներ էին գրանցուել եւ ոչ միայն հայ, այլ ընդհանուր առմամբ թեկնածուներ,
հետեւաբար խնդիրը մի քիչ աւելի բարդ էր եւ անհրաժեշտ էր, որպէսզի համապատասխան
գործունէութիւն ծաւալուի` քարոզչական եւ այլ միջոցներով, որպէսզի սիրիահայ համայնքը
չկորցնի խորհրդարանում այդ երկու տեղերը:
Նշեմ նաեւ` քանի որ նախավերջին ընտրութիւնները տեղի էին ունեցել 2016-ին, ուստի նոր
խորհրդարանի ընտրութիւնները պէտք է տեղի ունենային ապրիլին, բայց «Քորոնա»-ի
համաճարակին պատճառով յետաձգուեց եւ վերջապէս Յուլիսի 19-ին կայացան Սիրիայի
խորհրդարանական ընտրութիւնները:
Պէտք է ասել, որ Սիրիայում հայերի մասնակցութիւնը ընտրութիւններին դա առանձին
քոթաների վրայ չի հիմնւում, այսինքն` Իրանի նման չէ. իրենք չունեն երկու տեղ, որոնց ընտրում
են հայերը: Այնտեղ թեկնածուները ընդհանուր քուէներով են ընտրւում եւ ընտրատարածքների
բաժանումների հիման վրայ թեկնածու են լինում: Մի խօսքով` հայերի լիարժէք թուաքանակ
այնտեղ գոյութիւն չունի որպէս այդպիսին եւ նրանք պէտք է ընտրուեն նաեւ արաբների եւ
միւսների տուած քուէների հաշուին, քանի որ զուտ հայկական քուէն չի բերում ցանկացած
արդիւնքի: Ընդհանուր թեկնածուներ են եւ հետեւաբար այդ առումով մի քիչ բարդութիւններ
կարող են լինել:
Բարեբախտաբար, ընտրութիւնների արդիւնքը կարող եմ ասել` գոհացուցիչ էր. երեք հայ
թեկնածուներն էլ ընտրուեցին եւ նշեմ, որ խորհրդարանի պատգամաւորների թիւը
խորհրդարանում 250-ն է, որտեղ մենք երեք խորհրդարանական մանդատ ստացանք:
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Հայ պատգամաւորներից երկուսը արդէն նախկին խորհրդարանում կային` Ժիրայր Րէիսեանը
եւ դոկտ. Նորա Արիսեանը: Երրորդը, ով այս ընտրութիւններում յաջողեց անցնել խորհրդարան
առաջին անգամ` իրաւաբան Լիւսի Իսկէնեանն է:

Ժիրայր Րէիսեանը եւ Լիւսի Իսկէնեան ընտրուել են Հալէպից, իսկ Նորա Արիսեանը
Դամասկոսի շրջանից է ընտրուել: Որքանով է կարեւոր այսօր ընտրութիւնների նման պատկերը
մեզ համար հարցին` Վ. Բաղումեանը պատասխանեց,- «Չափազանց կարեւոր է այս
ընտրութիւնների նման պատկերը մեզ համար, քանի որ, գիտէք, այսօր քաղաքական
իրավիճակը` Թուրքիայի հետ, Սիրիայի ներքին կեանքի հետ կապուած եւ բազմաթիւ այլ
պատճառներով, մեզ հնարաւորութիւն է ընձեռում, որ բարեկամ երկիր Սիրիայում քաղաքական
եւ հասարակական գործունէութիւն ծաւալել, երկրի անկախութիւնը, ամբողջականութիւնը
պաշտպանելու ամրապնդմամբ: Ինչպէս նաեւ միջազգային հարթակներում, որտեղ մենք`
հայերս հակառակ հակասիրիական չարախօս շրջանակների գործունէութեան եւ տարածած
մտքերի, ինչպէս միշտ այժմ եւս կը կանգնենք սիրիական պետութեան եւ ժողովրդի կողքին,
ընդդէմ բոլոր այդ հիւանդագին քաղաքականութեան, որը բերեց երկրի քայքայմանը, բերեց
ահաբեկչական շրջանակաների կառոյցների տեղակայմանը, որոնք հովանաւորւում էին
Թուրքիայի կողմից: Սրանց դէմ պայքարում, մենք էլ մեր բաժին դերակատարութիւնը պէտք է
ունենանք, որպէսզի կարողանանք հասցնել նպատակայարմար տեղ»:
Նաեւ պէտք է շեշտել, որ Հայաստանի համար Սիրիան որպէս բարեկամ երկիր, անչափ կարեւոր
է, որ այս յաջողութիւնը մենք կարողանանք կեանքի մէջ վերածենք նաեւ քաղաքական
յաջողութեան:

Ա. Է.
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Վստահաբար դուք ձեզի հարց տուած էք, թէ արդեօք ինչպիսի՞ մայր էք, ճիշդ ձեւով կը
դաստիարակէ՞ք ձեր զաւակը, փոխադարձ սէր, յարգանք եւ վստահութիւն կա՞յ ձեր միջեւ…
Կարդացէք նիւթը, ապա որոշեցէք, թէ ինչպիսի՛ մամա էք ձեր երեխային համար:
1-Դուք միշտ ձեր զաւակը կը համեմատէք ուրիշ երեխաներու հետ:
Այսպիսով, դուք կ՛ազդէք ձեր երեխային ինքնագնահատականին վրայ: Աւելի ճիշդ մօտեցում է
բացայայտել այն յատկանիշները, որոնցմով կը փայլի ան եւ հպարտանալ անով` այդ
յատկանիշներուն համար:
2-Դուք չէք վստահիր ձեր երեխային:
Երբեք մի՛ փորձէք կարդալ ձեր զաւկին եւ անոր ընկերներուն նամակագրութիւնները:
Փոխարէնը` ստեղծեցէք ընկերական եւ վստահելի միջավայր, որպէսզի երեխան ինքը ձեզի
պատմէ ամէն ինչ:
3-Դուք երեխային կ՛արգիլէք որեւէ բան ընել:
Դուք կը վախնաք, որ ծաղիկները ջրած ատեն վրան թրջէ, բաժակը խոհանոց տարած ատեն
ձեռքէն ձգէ, սահնակէն սահած ատեն իյնայ եւ հագուստները աղտոտէ…
Յիշեցէք, որ բոլորն ալ կը սորվին իրենց սեփական սխալներէն:
4-Դուք կ՛ուզէք, որ ձեր զաւակը ենթարկուի ձեզի:
Շատ մեծ սխալ է: Երեխան պէտք չէ ընէ այն, ինչ որ դուք կը ցանկաք իրեն համար` բժշկութիւն
ուսանիլ, ջութակ նուագել եւ այլն… երեխան պէտք չէ ընտրէ այն մասնագիտութիւնը, որ դուք կը
փափաքիք, կամ ձեր անկատար երազանքը եղած է: Ձգեցէք, որ ան որոշումներ կայացնէ իր
կարողութիւններէն եւ նախասիրութիւններէն մեկնելով:
5-Դուք ձեր բարեկամուհիներուն կը պատմէք երեխային մէկ գաղտնիքը:
Երբ երեխան ձեզի իր մէկ գաղտնիքը կը պատմէ, կը նշանակէ, որ կը վստահի ձեզի: Դուք կը
կորսնցնէք այդ վստահութիւնը, եթէ բոլորին պատմէք իր գաղտնիքները:
Կ՛արժէ մտածել այս բոլորին մասին:
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Տէ կենսանիւթը մեր մարմնին համար չափազանց անհրաժեշտ է: Անիկա այնքան անհրաժեշտ է, որ անոր
բացակայութիւնը կրնայ զանազան հիւանդութիւններու դուռ բանալ:
Ստորեւ կը ներկայացնենք Տէ կենսանիւթի պակասի հետ կապուած հիւանդութիւններ.
Կրիփ
Տէ կենսանիւթը կը զօրացնէ մարմնին դիմադրականութիւնը, իսկ անոր բացակայութիւնը կրնայ
տկարացնել դիմադրականութեան համակարգը եւ նպաստել կրիփի եւ վարակներու զարգացման:
Արեան Բարձր Ճնշումը
Ուսումնասիրութիւններու համաձայն, արեան բարձր ճնշում ունեցող մարդիկ իրենք զիրենք աւելի լաւ կը
զգան Տէ կենսանիւթի դաղահատեր օգտագործելէ ետք:
Քաղցկեղ
Տէ կենսանիւթի պակասը կապուած է կրծքագեղձի, շագանակագեղձի, ձուարաններու եւ ստամոքսի
քաղցկեղի հետ: Ուսումնասիրութիւններու համաձայն, Տէ կենսանիւթի բաւարար մակարդակ ունեցող
մարդիկ աւելի կայուն են այս հիւանդութիւններուն նկատմամբ:
Ասմա
Թէեւ գիտութիւնը ստոյգ չի գիտեր ասմայի յառաջացման պատճառները, սակայն որոշ
ուսումնասիրութիւններ ցոյց տուած են, որ շնչառական հիւանդութիւնները կապուած են Տէ կենսանիւթի
ցած մակարդակին հետ:
2-րդ Տիպի Շաքարախտ
Տէ կենսանիւթի բաւարար մակարդակը կ՛օգնէ պաշտպանուելու 2-րդ տիպի շաքարախտէ:
Յօդացաւ
Եթէ կը տառապիք մշտական յօդացաւէ, անհապաղ ստուգեցէք Տէ կենսանիւթի մակարդակը:
Բժիշկները կը թելադրեն յաճախ զբօսնել մաքուր օդին, յատկապէս` արեւոտ օրերուն:
Եթէ մտադիր էք Տէ կենսանիւթի դեղահատեր գործածել, անպայման խորհրդակցեցէք ձեր բժիշկին հետ: Տէ
կենսանիւթի պակասը արեան քննութեամբ կը պարզուի:

www.kantsasar.com
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