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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

ՀՅԴ-ՀՀԿ Համագործակցութեան Համաձայնագիրը
Ստորագրուեցաւ. Դաշնակցութեան Առաջադրած
Նախարարները Եւ Մարզպետները Նշանակուեցան
24 Փետրուարին նախագահական նստավայրին մէջ Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան եւ
Հայաստանի հանրապետական կուսակցութեան միջեւ ստորագրուեցաւ քաղաքական
համագործակցութեան համաձայնագիր:

Դաշնակցութեան կողմէ զայն ստորագրեց ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ
Աղուան Վարդանեան, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան կողմէ` կուսակցութեան
փոխնախագահ Արմէն Աշոտեան:
Անկէ ետք լրագրողներուն հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին Աղուան Վարդանեան ըսաւ, որ
պաշտօններու հարցը այս համագործակցութեան առաջնահերթ հարցը չէ, բայց եւ այնպէս այդ
առումով եւ յստակացած է պատկերը: Ան տեղեկացուց, որ տնտեսութեան նախարար պիտի
նշանակուի Արծուիկ Մինասեան, տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար`
Դաւիթ Լոքեան, կրթութեան եւ գիտութեան նախարար` Լեւոն Մկրտչեան, Շիրակի մարզպետ
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պիտի ըլլայ Յովսէփ Սիմոնեան, իսկ Գագիկ Գէօզալեան պիտի նշանակուի Արագածոտնի
մարզպետ:
Արմէն Աշոտեան ըսաւ, որ այսպիսով քաղաքական նոր մշակոյթի սկիզբ կը դրուի Հայաստանի
քաղաքական դաշտին մէջ: Ան նաեւ յայտնեց, թէ 5-6 էջերէ կազմուած փաստաթուղթը կը
ներառէ հարցերու շատ մեծ ծրար, որոնք կը վերաբերին ներքին եւ արտաքին բոլոր մարզերուն,
ինչպէս նաեւ ունին դէպի ապագայ նայող ուղղուածութիւն: «Նման հարց չկայ, որ դուրս կը մնայ
համագործակցութեան տեսադաշտէն», ըսաւ Ա. Աշոտեան:
Նշուեցաւ, թէ հաշուի առնելով երկու կուսակցութիւններուն ծրագրային դրոյթներու
համադրելիութեան
սկզբունքը,
յատկապէս
ազգային
գաղափարախօսութեան
եւ
պետականամէտ գործողութիւններու ծիրին մէջ, ստորագրուեցաւ փաստաթուղթ մը, որ
բաւական ծաւալուն է եւ իր բովանդակութեամբ կարելիութիւն կու տայ գործողութիւններու
ծրագիրով
քայլ
առ
քայլ
ամրապնդել
երկու
կուսակցութիւններուն
միջեւ
համագործակցութիւնը:
Աւելի ուշ, նախագահ Սերժ Սարգսեանի հրամանագիրով Դաւիթ Լոքեան նշանակուեցաւ
տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար, Լեւոն Մկրտչեան` կրթութեան եւ
գիտութեան նախարար, իսկ Արծուիկ Մինասեան` տնտեսութեան նախարար:
Նոյն շրջագիծին մէջ, Շիրակի մարզպետ նշանակուեցաւ Յովսէփ Սիմոնեան, իսկ Գագիկ
Գէօզալեան` Արագածոտնի մարզպետ:
Ստորեւ կը ներկայացնենք ՀՀԿ-ՀՅԴ քաղաքական համագործակցութեան համաձայնագիրի
բնագիրին ամբողջութիւնը.

Քաղաքական Համագործակցութեան Համաձայնագիր
1.

Ընդհանուր դրոյթներ
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութիւնը եւ Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւնը`
– Ելնելով Հայաստանի Հանրապետութեան ներքին եւ արտաքին մարտահրաւէրները երկու
կուսակցութիւնների ներուժի մէկտեղմամբ յաղթահարելու հրամայականից,
– Նպատակ ունենալով ամրապնդել Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախի
անվտանգութիւնն ու ժողովրդավարական կայունութիւնը` ապահովել երկրի արագընթաց
զարգացումը, բարելաւել հասարակութիւնում տիրող բարոյահոգեբանական մթնոլորտը,
– Հաշուի առնելով Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանադրութեան փոփոխութիւնների
ընձեռած
հնարաւորութիւններն
ու
հանրային
կեանքի
սահմանադրականացման
յանձնառութիւնները,
– Առաջնորդուելով Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի համահայկական հռչակագրում
ամրագրուած մօտեցումներով,
– Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի 2016 թուականի Փետրուարի
12-ի ելոյթում արծարծուած մօտեցումները, ինչպէս նաեւ Հայաստանի հանրապետական
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կուսակցութեան եւ Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան` Հայաստանի քաղաքական օրակարգի
առաջնահերթութիւնների ընդհանրութիւնը,
– Համատեղ ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան ծրագրերի
իրականացման պատասխանատուութիւնը`
կնքում են քաղաքական համագործակցութեան սոյն համաձայնագիրը` յանուն ինքնիշխան,
ժողովրդավարական, ընկերային, իրաւական պետութեան:
II. Քաղաքական համագործակցութեան ռազմավարական ուղղութիւնները
Իրականացնել 2015 թուականի դեկտեմբերի 6-ի հանրաքուէով փոփոխուած Հայաստանի
Հանրապետութեան սահմանադրութիւնից բխող հրատապ քայլերը.
1.1. Հասարակական-քաղաքական բնագաւառում.
1.1.1. Շարունակել բարեփոխել մարդու իրաւունքներն ու ազատութիւնները երաշխաւորող
համակարգը` ապահովելով մարդու արժանապատուութեան անխախտելիութիւնն ու
իրաւունքի գերակայութեան սկզբունքի լիարժէք իրացումը:
1.1.2. Ընտրական նոր օրէնսգրքով եւ Հանրաքուէի մասին նոր օրէնքով երաշխաւորել ազատ,
հանրութեան համար վստահելի ընտրութիւնների եւ հանրաքուէների կազմակերպումն ու
անցկացումը, անմիջական ժողովրդավարութեան սահմանադրական կանոնների գործադրումը:
1.1.3. Կուսակցութիւնների մասին նոր օրէնքով նպաստել քաղաքական ուժերի միջեւ
մրցակցութեան, հանդուրժողականութեան եւ համագործակցութեան մթնոլորտի խորացմանը,
բազմակուսակցական համակարգի ամրապնդմանը ու ներքին ժողովրդավարութեան
զարգացմանը, ապահովել կուսակցութիւնների գործունէութեան հաւասար իրաւական
հնարաւորութիւններ:
1.1.4. Դատական նոր օրէնսգրքով եւ Սահմանադրական դատարանի մասին նոր օրէնքով
ամրապնդել անկախ եւ անաչառ դատական համակարգի գործունէութեան իրաւական
երաշխիքները:
1.1.5. Ազգային ժողովի Կանոնակարգ նոր օրէնքով ապահովել օրէնսդիր մարմնի արդիւնաւէտ
գործունէութիւնը` երաշխաւորելով ընդդիմութեան հաւասարակշռող-հակակշռող քաղաքական
գործառոյթը:
1.1.6. Վերանայել Հայաստանի Հանրապետութեան վարչատարածքային բաժանումը եւ
ձեւաւորել կայուն զարգացում երաշխաւորող, պատասխանատու եւ արդիւնաւէտ տարածքային
կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման համակարգեր:
1.1.7. Բարձրացնել պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների
գործունէութեան, հանրային նիւթական միջոցների օգտագործման արդիւնաւէտութիւնը,
հաշուետուողականութիւնը եւ պատասխանատուութեան մակարդակը:
1.1.8. Ապահովել հանրային իշխանութեան` իրաւունքով սահմանափակուած լինելու
սահմանադրական սկզբունքի լիարժէք գործադրումն ու գործառոյթ-հաստատութիւնլիազօրութիւն-պատասխանատուութիւն շղթայի անխափան գործունէութիւնը:
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1.1.9. Գործադրել շահերի բախման հնարաւոր դէպքերը բացայայտելու ու կանխելու,
անօրինական գործունէութեան համար անխուսափելիօրէն պատասխանատուութեան
ենթարկելու, պիզնեսն ու հանրային իշխանութիւնը տարանջատելու ամբողջական համակարգ:
1.1.10. Քաղաքացիական հասարակութեան եւ ընդդիմութեան գործուն մասնակցութեամբ
ձեւաւորել փտածութեան դէմ պայքարի արդիւնաւէտ համակարգ: Օրէնքով վերանայել
բարձրագոյն պաշտօնատար անձանց բարոյագիտութեան յանձնաժողովի գործառոյթները,
լիազօրութիւնները եւ պատասխանատուութիւնը:
1.1.11. Վարել արհեստավարժութեան եւ հանրային վստահութեան չափանիշներին
համապատասխանող քատրային քաղաքականութիւն` շարունակաբար լայնօրէն ներգրաւելով
երիտասարդներին պետութեան կառավարման գործում:
1.1.12. Շարունակել կատարելագործել վարչական մարմինների գործունէութիւնը, այդ թւում`
սահմանուած պարտադիր վճարներն ու տուգանքները գանձելու գործիքակազմերին
վերաբերող կառուցակարգերն ու ընթացակարգերը` անհրաժեշտութեան դէպքում յաւելեալ
օրէնսդրական կարգաւորումների, յատկապէս օրէնքների միասնական եւ հետեւողական
կիրառման միջոցով գործնականում ապահովելով վարչարարութեան համաչափութեան,
պատշաճ վարչարարութեան, այդ թւում` լսուած լինելու սահմանադրական իրաւունքները`
հիմնական իրաւունքների սահմանափակմանը վերաբերող սահմանադրական պահանջների,
ներառեալ` հիմնական իրաւունքների եւ ազատութիւնների էութեան անխախտելիութեան եւ
որոշակիութեան սկզբունքի համաթեքսթում:
1.2. Ընկերային-տնտեսական բնագաւառում`
1.2.1. Տնտեսական քաղաքականութեան հիմքում դնել ընկերային շուկայական կողմնորոշումը:
Կառուցուածքային բարեփոխումների միջոցով շարունակել տարազանել եւ բարձրացնել
Հայաստանի տնտեսութեան մրցունակութեան աստիճանը:
1.2.2. Համատեղ ջանքեր ներդնել 2015 թուականի փոփոխութիւններով Հայաստանի
Հանրապետութեան սահմանադրութեան 86-րդ յօդուածով նախատեսուած` պետութեան
հիմնական նպատակների արդիւնաւէտ իրականացման ուղղութեամբ:
1.2.3. Բարձրացնել պետական սեփականութեան կառավարման եւ հանրային բարիքների
տրամադրման որակն ու արդիւնաւէտութիւնը, սեփականութեան իրաւունքի եւ ներդրումների
պաշտպանութեան մակարդակը:
1.2.4. Գործադրել աշխուժ հակամենաշնորհային քաղաքականութիւն եւ գործնականում
երաշխաւորել ազատ ձեռներէցութիւնը, տնտեսական գործունէութիւնն ու մրցակցութիւնը:
1.2.5. Խթանել խնայողութիւնների ձեւաւորումը, ներդրումների ներգրաւումը, աշխատատեղերի
ստեղծումը, իրագործել տարածքների համաչափ ու կայուն զարգացման ծրագրեր, վերանայել
հարկային քաղաքականութիւնը:
1.2.6. Մեծացնել տնտեսութեան դրամայնացման աստիճանը, գիւղատնտեսութիւնում, փոքր ու
միջին պիզնեսում համակարգային լուծումների միջոցով նուազեցնել թանկ եւ արտարժոյթով
արտայայտուած վարկերից կախուածութիւնը, ընկերային գիւղատնտեսութիւնից անցում
կատարել արդիւնաբերական գիւղատնտեսութեան:
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1.2.7. Աշխատանքային պայմանների բարելաւման, ընկերային
ապահովութեան եւ
առողջութեան պահպանման ոլորտների քաղաքականութեան հիմքում դնել անձի
արժանապատիւ գոյութիւնը, աղքատութեան նուազեցումը, ընկերակցական ընկերային
պատասխանատուութիւնը, պետական պարտադիր եւ կամաւոր ապահովագրական
համակարգերի զուգահեռ գործունէութիւնը:
1.2.8. Շարունակաբար բարձրացնել կրթական համակարգի որակը, բարձրագոյն ուսումնական
հաստատութիւնների
ինքնակառավարման,
ակադեմական
եւ
հետազօտական
ազատութիւնների աստիճանը, զարգացնել հիմնարար եւ կիրառական գիտութիւնները,
ուժեղացնել աշխատաշուկայի եւ կրթական համակարգի միջեւ կապը, որակեալ կրթական
ծառայութիւնների մատուցումը վերածել տարածաշրջանում Հայաստանի տնտեսութեան
մրցակցային առաւելութեան:
1.2.9. Գործնական քայլերով նպաստել պետութեան կենսագործունէութեան բոլոր
բնագաւառներում կանանց դերակատարման բարձրացմանը, կանանց եւ տղամարդկանց միջեւ
փաստացի հաւասարութեան խթանմանը:
1.2.10. Շարունակել հետամուտ լինել ազգային մշակութային ժառանգութեան պահպանմանն ու
միջազգայնացմանը, արուեստների զարգացմանը:
Աշխուժ ժողովրդագրական քաղաքականութեան, բազմակենտրոն եւ համաչափ զարգացման
ծրագրերի իրականացմամբ նպաստել ազգաբնակչութեան թուաքանակի աճին:
Զարգացնել եւ ամրապնդել Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետութեան անվտանգութեան համակարգերը:
Շարունակել քայլեր ձեռնարկել Հայաստանի միջազգային հեղինակութեան բարձրացման,
հայոց պետականութեան ամրապնդման, հայապահպանման եւ հայրենադարձութեան
կազմակերպման գործում հայկական սփիւռքի դերի ու մասնակցութեան խորացման
ուղղութեամբ:
III. Քաղաքական համագործակցութեան կազմակերպման կարգը
Քաղաքական համագործակցութեան գործադաշտը ներառում է պետութեան կեանքի ներքին եւ
արտաքին բոլոր ոլորտները:
Քաղաքական համագործակցութեան կողմերն առաջնորդւում են փոխադարձ յարգանքի,
փոխըմբռնման, հանդուրժողականութեան, տարաձայնութիւնները բանակցութիւնների եւ
քննարկումների միջոցով լուծելու մօտեցումներով` հանրային իշխանութեան մարմինների ու
պաշտօնատար
անձանց
գործունէութեան
ամբողջական
պատասխանատուութեան
գիտակցմամբ:
Քաղաքական համագործակցութեան կողմերը պարտաւորւում են`
3.1.
Համագործակցութեան
ուղղութիւններին
համապատասխան
իրականացնել
հայեցակարգային եւ ռազմավարական նշանակութեան նախագծերի քննարկում` միասնական
դիրքորոշում ձեւաւորելու նպատակով:
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3.2. Համատեղ ջանքեր գործադրել պետական կառավարման արդիւնաւէտութեան
բարձրացման եւ նրա նկատմամբ հանրային վստահութեան ամրապնդման ուղղութեամբ, այդ
թւում` կառավարութեան կառուցուածքին, գործունէութեան կարգին եւ քատրային
քաղաքականութեանը վերաբերող որոշումներ կայացնելիս:
3.3. Համագործակցութեան կողմերից մէկի առաջարկութեամբ` քննարկման առարկայ դարձնել
Ազգային ժողովի եւ կառավարութեան գործունէութեանը վերաբերող ցանկացած հարց:
3.4.
Ապահովել
համագործակցութեան
շրջանակներում
ձեռք
բերուած
պայմանաւորուածութիւնների իրագործումը իշխանութեան տարբեր մակարդակներում եւ
օղակներում:
Քաղաքական համագործակցութեան աշխատանքների արդիւնաւէտութեան, կանոնաւոր
միջկուսակցական շփումների ապահովման եւ տեսակէտների համադրման նպատակով
ձեւաւորւում է համագործակցութեան խորհուրդ: Խորհրդի գործունէութիւնը իրականացւում է
նիստերի միջոցով, որոնք գումարւում են կանոնաւոր պարբերականութեամբ:
Համագործակցութեան կողմերի տարաձայնութիւնները լուծւում են խորհրդատուութիւնների
միջոցով: Խորհրդատուութիւնների արդիւնքների վերաբերեալ կողմերի տեսակէտները կարող
են հրապարակուել եւ մեկնաբանուել կողմերի փոխհամաձայնութեամբ: Անյաղթահարելի
տարաձայնութիւնների առաջացման դէպքում կուսակցութիւններից իւրաքանչիւրը, միւս
կողմին գրաւոր տեղեկացնելով, կարող է դադարեցնել քաղաքական համագործակցութիւնը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Արման Թաթոյեան Ընտրուեցաւ Հայաստանի Մարդու
Իրաւունքներու Պաշտպան
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովը աւարտեց մարդու իրաւունքներու
պաշտպանի ընտրութեան փակ, գաղտնի քուէարկութիւնը: Քուէարկութեան մասնակցեցաւ 107
պատգամաւոր, անվաւեր ճանչցուեցաւ 4 քուէաթերթիկ:
96 պատգամաւոր «կողմ» քուէարկեց Արման Թաթոյեանի թեկնածութեան, 7-ը` «դէմ»:
Քուէարկութեան արդիւնքներուն ամփոփումէն ետք Արման Թաթոյեան, մօտենալով Ազգային
ժողովի ամպիոնին, նախ շնորհակալութիւն յայտնեց «բարձր վստահութեան համար»,
այնուհետեւ երդում տուաւ. «Կ՛երդնում հաւատարիմ մնալով Հայաստանի Հանրապետութեան
սահմանադրութեան եւ օրէնքներուն, պաշտպանել մարդու եւ քաղաքացիին իրաւունքներն ու
ազատութիւնները»:
Լրագրողներուն հետ զրոյցի ընթացքին Թաթոյեան անգամ մը եւս հաստատեց, որ որեւէ
կերպով կաշկանդուած պիտի չըլլայ, որ իր թեկնածութիւնը ներկայացուցած էր իշխող
Հանրապետական կուսակցութիւնը:

ՀՅԴ-ն Կողմ Քուէարկեց Արման Թաթոյեանի Թեկնածութեան
Ազգային ժողովի քառօրեային ելոյթ ունեցաւ Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան
պատգամաւոր Արծուիկ Մինասեան: Ան նշեց, որ ՀՅԴ խմբակցութիւնը Մարդու իրաւունքներու
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պաշտպանի ընտրութեան հարցը համակարգային կը նկատէ եւ կը մեկնի հիմնական քանի մը
հաստատումներէ:
Նախ, Արծուիկ Մինասեանի խօսքով, սահմանադրական կարգաւորումներուն համաձայն,
մարդու իրաւունքներու պաշտպանութիւնը հանրային բոլոր մակարդակներու մարմիններու
պարտականութիւնն է, անիկա կարելի չէ դիտել միայն մէկ մարմինի եւ մէկ անձի
պաշտպանութեան ներքեւ, այլ պէտք է ըլլայ թէ՛ գործադիր, թէ՛ դատական, թէ՛ օրէնսդիր
մարմիններու,
պետական
եւ
տեղական
մարմիններու
կողմէ,
քաղաքական
կուսակցութիւններու եւ հասարակական կազմակերպութիւններու կողմէ, եւ բոլոր այդ
մարմինները մարդու իրաւունքներու պաշտպանութեան ազգային համակարգի տարրերն են:
«Եթէ այստեղէն կը բարձրաձայնուի մարդու իրաւունքներու պաշտպանութեան մասին, ապա
ատիկա պէտք է վերաբերի հաւասարապէս բոլորին, այլ ոչ` ընտրողաբար եւ միայն մէկ
հաստատութեան», ըսաւ Արծուիկ Մինասեան: Արծուիկ Մինասեան աւելցուց, որ Արման
Թաթոյեանի հետ ՀՅԴ խմբակցութիւնը հանդիպում ունեցած է, որուն ընթացքին խմբակցութեան
ներկայացուցիչներուն հիմնական մտահոգութիւնը փարատած է, որովհետեւ հայեցակարգային
պատկերացումներով թեկնածուն լիարժէք կերպով կը համապատասխանէ ՀՅԴ-ի
մօտեցումներուն:

Հրանդ Տինքի Սպանութեան Միացեալ Դատին Առաջին
Նիստը` 19 Ապրիլին
«Ակօս» թերթի կայքը կը տեղեկացնէ, թէ Պոլսոյ 14-րդ
եղեռնադատ
ատեանը Հրանդ Տինքի սպանութեան
առնչուած միացեալ դատավարութեան առաջին նիստի
թուական ճշդած է 19 ապրիլը:
Վճռաբեկ ատեանի քրէական 5-րդ բաժինի անցեալ
ամսուան որոշումով, ոճրագործութիւնը եւ այդ ոճիրին մէջ
26 ամբաստանեալներով պետական պաշտօնեաներու
ունեցած
դերակատարութիւնը
քննող
երկու
թղթածրարները միացուած էին, իսկ անոնց վերաբերեալ
դատ արձակելու պաշտօնը յանձնուած էր 14-րդ
եղեռնադատ ատեանին:
Ատեանը որոշած է դատական նիստ գումարել 19-21
ապրիլ, Չաղլայեանի արդարութեան պալատի մեծ սրահին մէջ:
Միւս կողմէ, ներքին գործոց նախարար Էֆքան Ալա խորհրդարանին մէջ պատասխանած է
քրտամէտ Ժողովուրդներու ժողովրդավարութիւն կուսակցութեան հայազգի պատգամաւոր
Կարօ Փայլանի կողմէ Տինքի սպանութեան գծով ուղղուած մէկ հարցումին: Փայլան հարցուցած
էր, թէ ինչո՞ւ չէ պաշտօնազրկուած ապահովութեան ընդհանուր տնօրէնութեան
տեղեկահաւաքի բաժանմունքի պետ Էնկին Տինչը, որ կ՛ամբաստանուի այդ ոճիրին մասին
ստացած տեղեկութիւնները իր պետերուն չփոխանցելու յանցանքով: Նախարարը
պատասխանած է, թէ Տինչ ոճիրէն առաջ արդէն իսկ հեռացած էր այդ պաշտօնէն: «Մեր
գնահատումով, թերացում մը չենք տեսած. եթէ տեսնէինք, արդէն այդ պաշտօնին վրայ չէր
մնար», պնդած է նախարարը:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Անգարան Լաւատես Չէ. Էրտողան. «Թուրքիան Լուռ Պիտի
Չմնայ Մեր Պատմական Ու Ապագայ Գործընկեր Սուրիոյ
Մէջ Ողբերգութեան Նկատմամբ»
Թուրքիոյ փոխվարչապետ Նոման Քուրթուլմուշ յայտարարեց. «Անգարա կ՛ողջունէ Սուրիոյ մէջ
զինադուլի ծրագիրը, սակայն քաղաքական փոխանցման շուրջ բանակցութիւններու դրական
արդիւնքի մը յանգելուն նկատմամբ լաւատես չէ»:
Ան աւելցուց. «Անգարա վերապահութիւններ ունի սուրիական
չափաւորական ընդդիմութեան եւ քաղաքայիններուն դէմ
ռուսական ուժերու հաւանական քայլերուն վերաբերեալ»
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու մէկ
օր առաջ բացառած էր Սուրիոյ մէջ ցամաքային գործողութեան մը
շղթայազերծումը` նշելով, որ ատիկա օրակարգի վրայ չէ եւ այդպիսի քայլ մը կրնայ առնուիլ
միայն ամերիկեան ղեկավարութեամբ Միջազգային դաշինքի բոլոր անդամներուն
մասնակցութեամբ:
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան Չորեքշաբթի օր յայտարարեց, որ իր երկիրը լուռ
պիտի չմնայ Սուրիոյ ողբերգութեան նկատմամբ, որովհետեւ «Սուրիան պատմական եւ
ապագայ գործընկեր է»: Ան սուրիական վարչակարգը ամբաստանեց միջազգային ուժերու
աջակցութեամբ Հալէպն ու անոր հիւսիսային գիւղերը ռմբակոծելու, Հալէպը քանդելով 600
քաղաքայիններ սպաննելու յանցանքով:
Սուրիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը յայտարարեց, որ Սուրիոյ կառավարութիւնը իր
համաձայնութիւնը յայտնած է «ռուս-ամերիկեան համաձայնութեան համապատասխան
զինուորական գործողութիւնները դադրեցնելու»: Սակայն ընդգծեց, որ Սուրիոյ բանակը «Պիտի
շարունակէ պայքարը ՏԱՀԵՇ-ի եւ Քայիտայի դէմ: Նշենք, որ «Ռոյթըրզ»` յղում կատարելով
ՍԱՆԱ-ին հաղորդեց, որ Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատ 22 Փետրուարին ստորագրած է
հրամանագիր մը` երկրին մէջ խորհրդարանական ընտրութիւնները նշանակելով 13 ապրիլին:
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերրի յայտարարեց, որ շատ արագ
յայտնի պիտի դառնայ, եթէ երկիրները Սուրիոյ մէջ զինադուլի հաստատման նկատմամբ լուրջ
են` նշելով, որ զինադուլի փուլ գալուն այլընտրանքներ գոյութիւն ունին:
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք Օպամա ողջունեց Սուրիոյ շուրջ Ռուսիոյ եւ
Միացեալ Նահանգներու վճռորոշ դերակատարութեամբ գոյացած զինադուլի հաստատման
համաձայնութիւնը` ընդգծելով, որ այժմ կարեւոր է զայն կատարել: Ռուսիոյ նախագահ
Վլատիմիր Փութին իր կարգին յայտարարեց. «Տակաւին նոր հեռաձայնային հաղորդակցութիւն
տեղի ունեցաւ Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք Օպամայի հետ: Խօսակցութիւնը
նախաձեռնած էր ռուսական կողմը, սակայն շահագրգռութիւնը, անտարակոյս, երկուստեք էր:
Հաղորդակցութեան ընթացքին մենք հաւանութիւն տուինք Սուրիոյ մէջ մարտական
գործողութիւններու դադրեցման վերաբերեալ Ռուսիոյ եւ Միացեալ Նահանգներու միացեալ
յայտարարութեան»:
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Մինչ այդ, Սուրիոյ հարցով ՄԱԿ-ի յատուկ պատուիրակ Սթեֆան տը Միսթուրա յայտարարեց,
որ պիտի կազմէ աշխատանքային խմբակ մը` հսկելու համար 27 Փետրուարի կէս գիշերին ուժի
մէջ մտնելիք զինադուլին գործադրութեան:
Ռուսական «Սփութնիք» լրատու գործակալութիւնը` վկայակոչելով միջսուրիական
բանակցութեանց մօտիկ աղբիւր մը, հաղորդեց, որ Զուիցերիոյ մէջ 25 Փետրուարին
նախատեսուած բանակցութիւնները պիտի յետաձգուին 1 մարտին: Այդ մասին
յայտարարութիւն պիտի կատարէ տը Միսթուրա:
Բրիտանիոյ արտաքին գործոց նախարար Ֆիլիփ Համընտ բրիտանական խորհրդարանին մէջ
իր արտասանած խօսքին մէջ յայտնեց. «Վերջին շաբաթներուն ընթացքին մենք տեսած ենք
մտահոգութիւն յառաջացնող վկայութիւններ այն բանին, որ սուրիացի քիւրտերու ուժերուն,
սուրիական վարչակարգին եւ ռուսական օդուժին միջեւ համակարգում կը կատարուի, ինչ որ
մեր մօտ տագնապ կը յառաջացնէ այդ բոլորին մէջ քիւրտերուն դերակատարութեան
առնչութեամբ:

Միացեալ Նահանգներու Նախագահութեան Նախնական
Ընտրութիւններ. Թրամփ Յաղթանակ Արձանագրած Է
Նեւատայի Մէջ
«Արմէնփրես»` վկայակոչելով ամերիկեան լրատուամիջոցները, կը հաղորդէ, որ միլիառատէր
Տոնալտ Թրամփ Նեւատա նահանգին մէջ Հանրապետական կուսակցութեան նախագահական
թեկնածու առաջադրուելու ներկուսակցական ընտրութիւններուն ընթացքին համոզիչ
յաղթանակ արձանագրած է` ապահովելով քուէներուն 42 առ հարիւրը:
Ըստ կարգ մը տուեալներու, Թրամփ առաւել մեծ թիւով ձայներ հաւաքած է նոյնիսկ Լատին
Ամերիկայէն սերածներու շրջանակին մէջ, հակառակ անոր որ բազմիցս յայտարարած է
Մեքսիքայի
հետ
սահմանին
պարիսպ
կառուցելու
անհրաժեշտութեան
մասին`
գաղթականներու հոսքը զսպելու համար:
Երկրորդ դիրքին համար պայքարը կ՛ընթանայ Ֆլորիտայէն ծերակուտական Մարք Ռուպիոյի եւ
Թեքսասէն ծերակուտական Թետ Քրուզի միջեւ, որոնք նախնական տուեալներով, հաւաքած են
ձայներուն համապատասխանաբար 25 եւ 21 առ հարիւրը:
Նախնական տուեալներով` Նեւատայի մէջ կուսակցական ժողովներուն մրցանշային թիւով
ընտրողներ մասնակցած են: Նոյն ատեն, քուէարկութեան բազմաթիւ վայրերէ տեղեկութիւններ
ստացուած են ընտրութիւններու չափազանց վատ կազմակերպման, մէկէ աւելի անգամներ
քուէարկելու առանձին մասնակիցներու փորձերու եւ քուէներու հաշուարկման ընթացքին
կատարեալ քաոսի վերաբերեալ:
Հանրապետական կուսակցութեան «Թուիթըր»-ի պաշտօնական էջին մէջ խոստում
հրապարակուած է ամենայն լրջութեամբ այդ դէպքերէն իւրաքանչիւրը հետաքննելու մասին:
Նեւատան դարձած է Միացեալ Նահանգներու չորրորդ նահանգը, ուր տեղի ունեցած են
հանրապետականներու ներկուսակցական ընտրութիւնները: Անոնցմէ երկուքին մէջ յաղթանակ
արձանագրած է Տոնալտ Թրամփը, ան միայն Այոայի մէջ զիջած է Թետ Քրուզին:
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Ներկուսակցական յաջորդ ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան «գերերեքշաբթի»`1 մարտին,
երբ միաժամանակ նախնական ընտրութիւնները պիտի կատարուին 10-է աւելի նահանգներու
մէջ:

Մոսկուա Եւ Դամասկոս Սուրիոյ Մէջ Զինադուլը Մերժող
Զինեալ Խմբաւորումները Պիտի Նկատեն Ահաբեկչական
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Մարիա Զախարովա պատկերասփռուած
զրոյցի մը ընթացքին յայտարարեց. «Այն զինեալ խմբաւորումները, որոնք կը մերժեն
զինադուլին յանձնառու դառնալ, պիտի նկատենք ահաբեկչական»:
Սուրիոյ արտաքին գործոց նախարարութենէն աղբիւր մը իր կարգին «Մայատին»
պատկերասփիւռի կայանին յայտնեց. «Այն զինեալ խմբաւորումները, որոնք մերժած են
մարտական գործողութիւններու դադրեցման որոշումը, ահաբեկչական պիտի նկատուին»:
23 Փետրուարին կարգ մը արաբական լրատուամիջոցներ հաղորդած էին, որ ընդդիմադիր
Սուրիական ազատ բանակի խումբերէն մէկ քանին կը յայտարարեն, որ Սուրիոյ մէջ զինադուլի
հաստատումը չեն ընդունիր, եթէ անիկա չի ներառեր Ժապհաթ Նուսրան, որ Ռուսիոյ եւ
Միացեալ Նահանգներու կողմէ նկատուած է ահաբեկչական խմբաւորում:

Փութինի Հեռաձայնային Հաղորդակցութիւնները
Քրեմլին յայտարարեց, որ Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութին
Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատի հետ քննարկած է Սուրիոյ մէջ
զինադուլի համաձայնութեան գործադրութեան միջոցները: Քրեմլին
նշեց, որ Ասատ Փութինին փոխանցած է, որ Դամասկոս պատրաստ է
գործադրելու զինադուլի համաձայնութիւնը:
Սուրիական նախագահութիւնը իր կարգին հաղորդեց, որ Փութին
հեռաձայնած է Ասատին եւ հաղորդակցութեան ընթացքին
քննարկուած է զինադուլի գործադրութեան լոյսին տակ սուրիական
տագնապի ապագան:
Փութին եւ Ասատ ընդգծած են ՏԱՀԵՇ-ի, Ժապհաթ Նուսրայի եւ այլ
ահաբեկչական խմբաւորումներու դէմ պայքարի շարունակման կարեւորութիւնը:
Փութին Չորեքշաբթի օր նաեւ հեռաձայնային հաղորդակցութիւն մը ունեցած է Սէուտական
Արաբիոյ Սալման պըն Ապտել Ազիզ թագաւորին հետ: Հաղորդակցութեան ընթացքին
«հանգամանօրէն բացատրած է բովանդակութիւնը այն առաջարկներուն, որոնք առաջադրուած
են Սուրիոյ ճգնաժամի լուծման վերաբերեալ Ռուսիոյ եւ Միացեալ Նահանգներու միացեալ
յայտարարութեան մէջ»:
Քրեմլինի մամլոյ ծառայութիւնը հաղորդագրութիւն մը հրապարակելով նշեց, որ «Սէուտական
Արաբիոյ թագաւորը ողջունեց ձեռք բերուած համաձայնութիւնները, պատրաստակամութիւն
յայտնեց Ռուսիոյ հետ միասնաբար աշխատելու անոնց իրագործման համար»` աւելցնելով.
«Համաձայնութիւն գոյացած է շարունակելու խորհրդակցութիւնները»:
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Փութին հեռաձայնած է Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանիի: Հաղորդակցութեան «հիմնական
ուշադրութիւնը յատկացուած է սուրիական խնդիրին, մասնաւորաբար, քննարկմանը այն
նախաձեռնութիւններուն եւ առաջարկներուն, որոնք տեղ գտած են Սուրիոյ մէջ մարտական
գործողութիւններու դադրեցման վերաբերեալ Ռուսիոյ եւ Միացեալ Նահանգներու միացեալ
յայտարարութեան մէջ»:
Երկու երկիրներու ղեկավարները նշած են Ռուսիոյ եւ Իրանի հետագայ միացեալ աշխատանքի
կարեւորութիւնը սուրիական ճգնաժամի լուծման հարցերուն մէջ, ներառեալ ՄԱԿ-ի
Ապահովութեան խորհուրդի պատժացուցակին մէջ ներառուած ՏԱՀԵՇ-ի, Ժապհաթ Նուսրայի
եւ ահաբեկչական այլ կազմակերպութիւններու դէմ վճռական պայքարի շարունակումը:
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան նշեց, որ մեծ սուտ մըն է այն խօսքը, թէ Սուրիոյ
մէջ քրտական Ժողովուրդի պաշտպանութեան ջոկատներուն աջակցութիւն կը տրամադրուի,
որովհետեւ ՏԱՀԵՇ-ի դէմ կը պայքարի: «Ամերիկան, Ռուսիան, Իրանը, Եւրոպական Միութիւնը
եւ ՄԱԿ-ը Սուրիոյ մէջ զինադուլի հարցով ամօթալի կերպով կը վարուին»:
ՄԱԿ-էն աղբիւր մը ԹԱՍՍ-ին յայտնեց, որ Ռուսիա եւ Միացեալ Նահանգներ 27 Փետրուարին
Սուրիոյ մէջ զինադուլի հաստատման համաձայնութեան զօրակցող բանաձեւի երկու նախագիծ
պատրաստած են: Երկու նախագիծերուն հիման վրայ կը նախատեսուի մէկ փաստաթուղթ
մշակել` յառաջիկայ օրերուն որդեգրելու համար:
ՄԱԿ-ի այլ աղբիւր մը լրատու գործակալութեան յայտնած է, որ ապագայ բանաձեւի
քննարկումը Ռուսիոյ եւ Միացեալ Նահանգներու միջեւ կ՛ընթանայ երկկողմ ձեւաչափով:
Ռուսիոյ արտաքին գործոց փոխնախարար Կենատի Կաթիլով յայտնեց, որ բանաձեւի
նախնական բնագիրը տակաւին չէ տրամադրուած ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդի
պետութիւններու ներկայացուցիչներուն: Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր
Զախարովա իր կարգին նշեց. «Ռուս-ամերիկեան համաձայնութեան շուրջ ՄԱԿ-ի բանաձեւի
նախագիծին շուրջ աշխատանքը կը շարունակուի եւ որեւէ արգելք չենք նախատեսեր»:
Սպիտակ տունը յայտարարութիւն մը հրապարակելով հաղորդեց, որ Միացեալ Նահանգներու
նախագահ Պարաք Օպամա, Ֆրանսայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլլանտի, Գերմանիոյ
վարչապետ Անկելա Մերքելի եւ Բրիտանիոյ վարչապետ Տէյվիտ Քամերոնի հետ տեսաժողովի
մը ընթացքին քննարկած է Սուրիական տագնապի հարցը:
«Ղեկավարները ողջունած են Սուրիոյ մէջ զինադուլի հաստատման հեռանկարը, որ պիտի
իրականացուի նախապէս Միւնիխի մէջ գոյացած համաձայնութեան ծիրին մէջ», նշուած է
յայտարարութեան մէջ:
Ղեկավարները հակամարտող բոլոր կողմերուն կոչ ուղղած են կատարելու տուեալ
համաձայնագիրի պահանջները, ինչպէս նաեւ անգամ մը եւս ընդգծած են Սուրիոյ մէջ խաղաղ
իշխանափոխութեան կարեւորութիւնը: Անոնք անդրադարձած են նաեւ Ռուսիոյ օդուժին կողմէ
Սուրիոյ մէջ օդային հարուածներուն` նշելով, որ անոնց թիրախը կը դառնան չափաւորական
ընդդիմադիրներն ու խաղաղ բնակիչները: Օպամա, Մերքել, Հոլանտ եւ Քամերոն կոչ ուղղած են
անյապաղ դադրեցնելու քաղաքային բնակչութեան շրջաններու անկանոն ռմբակոծումը:
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով նշեց. «Ուաշինկթընի եւ անոր
դաշնակիցներուն կողմէ Մոսկուայի հետ Սուրիոյ հարցով համաձայնութեան յարատեւման
շուրջ արտայայտուած կասկածներէն պատերազմի կոչեր կը լսուին»:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Բրիտանիոյ «Իւրայատկութեան» Ամրագրումը
18-19 Փետրուարին Պրիւքսէլի մէջ 30 ժամ տեւած բանակցութիւններէ ետք, Բրիտանիան այլ զիջումներ
ապահովելու կողքին Եւրոպական Միութեան մէջ ստացաւ յատուկ կարգավիճակ եւ իրաւունք ստացաւ
չմասնակցելու միութեան հետագայ քաղաքական ու տնտեսական համարկումին: Բրիտանիոյ
վարչապետ Տէյվիտ Քամերոն վեհաժողովի աւարտին յայտարարեց. «Բրիտանիան ընդմիշտ դուրս պիտի
բերուի «աճող սերտ միութեան» սկզբունքի ենթակայութենէն եւ երբեք պիտի չդառնայ եւրոպական
գերպետութեան մաս»: Ըստ անոր, «գոյացած համաձայնութեամբ Բրիտանիոյ խորհրդարանը Պրիւքսէլէն
աւելի պիտի անկախանայ»: «Մենք իշխանութիւնը վերադարձուցինք Բրիտանիոյ խորհրդարանին եւ այլ
ազգային խորհրդարաններուն: «Կարմիր քարտ»-ը կը նշանակէ, որ Բրիտանիոյ խորհրդարանը կրնայ
աշխատիլ այլ օրէնսդիր մարմիններու հետ` արգելակելու համար անցանկալի օրէնսդրական
նախաձեռնութիւնները», ըսաւ ան` աւելցնելով. «Ասիկա պատմական օր է Բրիտանիոյ համար»:
Բրիտանիան իր պատմութեան ընթացքին միշտ ալ հեռաւորութիւն պահած է եւրոպական
ցամաքամասէն եւ այդտեղ միջամտած միայն, երբ ցամաքամասը դիմագրաւած է Նափոլէոնի կամ
Հիթլերի նման միապետերու տիրապետութեան ենթարկուելու վտանգը: Նշեալ կղզին կենսական կը
նկատէ իր «իւրայատկութիւնը», զոր միշտ ալ պաշտպանած է բուռն կերպով: Բրիտանիոյ մեծագոյն
վարչապետ Ուինսթըն Չըրչիլ 1930-ին արդէն յայտարարած էր. «Մենք մեր սեփական երազն ու
առաքելութիւնը ունինք: Մենք Եւրոպայի հետ ենք, սակայն ոչ` անոր մէկ մասը: Անոր կապուած ենք,
սակայն ոչ` պարփակուած: Մենք հետաքրքրուած ենք եւ միացուած, սակայն ոչ` կլանուած»: 18-19
Փետրուարին կատարուածը բրիտանական «իւրայատկութեան» պաշտպանութեան աւանդութեան
համահունչ էր:
Քամերոն Բրիտանիոյ` Եւրոպական Միութեան անդամակցութեան շուրջ 2017-ին նախատեսուած
հանրաքուէն յառաջաձգեց 23 յունիս 2016-ին` փորձելով արձանագրուած «յաղթանակ»-ին ստեղծած
մթնոլորտէն օգտուելով անդամակցութիւնը մերժողներուն պարտութիւնը ապահովել: Եւրոպական
Միութեան մէջ նախապէս նոյնպիսի բազմաթիւ հանրաքուէներ տեղի ունեցած են, սակայն ոչ մէկ երկիր
դուրս եկած է միութենէն: Եւրոպական Միութեան մեծագոյն տնտեսութիւններէն մէկուն մէջ «Ոչ»-ի
յաղթանակի նախադէպը մեծ հարուած մը պիտի ըլլայ արդէն իսկ գաղթականներու ճգնաժամին
պատճառով լուրջ հարցեր դիմագրաւող միութեան: Այլ երկիրներ եւս պիտի փորձեն հետեւիլ Բրիտանիոյ
օրինակին: Չեխիոյ վարչապետ Պոկուսլաւ Սոպոթքա արդէն իսկ յայտարարեց. «Եթէ Բրիտանիան
Եւրոպական Միութենէն դուրս գայ, ապա քանի մը տարի ետք անկէ դուրս գալու շուրջ բանավէճեր կը
սպասուին նաեւ մեր մօտ»: Սակայն «Այո»-ի յաղթանակը Պրիւքսէլի մէջ տօնական մթնոլորտ պիտի
չստեղծէ, այլ միայն պիտի մեղմացնէ միութեան ղեկավարներուն մտահոգութիւնը, որովհետեւ Պրիւքսէլի
վեհաժողովին ընթացքին արձանագրուեցաւ նախադէպ մը, եւ այսուհետեւ այլ երկիրներ եւս իրաւունք
պիտի ունենան պահանջելու Բրիտանիոյ նման յատուկ կարգավիճակ մը:
Աւելի՛ն` Սկովտիոյ ազգային կուսակցութեան ղեկավար Նիքըլըս Սթարճեն յայտարարեց, որ
սկովտիացիներուն մեծամասնութիւնը կ՛ուզէ Բրիտանիան տեսնել Եւրոպական Միութեան կազմին մէջ,
եւ եթէ երկիրը դուրս գայ միութենէն, այդ մէկը պիտի դառնայ Սկովտիոյ անկախութեան շուրջ երկրորդ
հանրաքուէ մը կատարելու ազդակ մը:
Բրիտանիոյ` Եւրոպական Միութենէն դուրս գալուն` «Պրեքսիթ»-ի կարելիութեան, Բրիտանիոյ
«իւրայատկութեան» ամրագրման եւ գաղթականներու ճգնաժամին լոյսին տակ, Եւրոպական Միութեան
մէջ կը սպասուին զարգացումներ, որոնք կրնան նշանակալից եւ մինչեւ իսկ պատմական ըլլալ:

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ

www. armenianprelacykw.com
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ԱԿՆԱՐԿ

Հայոց Ցեղասպանութենէն Վերապրած Քնար Պոհչալեան
Տօնեց Իր 107-Ամեակը
«Հորիզոն»-ին համաձայն, 13 Փետրուարին Հայոց ցեղասպանութենէն վերապրող Քնար
Պոհչալեան-Եմինիճեան դարձաւ 107 տարեկան: Մեծ հաւանականութեամբ ան
հաւանաբար ամէնէն տարեց վերապրողներէն մէկն է:
Քնար Պոհչալեան-Եմինիճեան ծնած է 1909ին, Կեսարիա: Երբ ջարդերը եւ Կեսարիոյ դէմ
յարձակումը սկսան, ան իր ընտանիքին հետ
քանի մը ամիս ապաստանեցաւ յարդանոցի
մը

մէջ:

Հետագային

անոր

ընտանիքը

աքսորուեցաւ, սակայն` ոչ իրենց տունէն շատ
հեռու, որովհետեւ հայրը թրքական բանակին
մէջ զինուոր էր: Պոհչալեան կը յիշէ, որ
մեծնալու ընթացքին իր մայրը եղբօրը գլխուն
թաշկինակ կը կապէր, որպէսզի զինք աղջիկ
կարծեն, որովհետեւ բոլոր այր մարդիկը կը
հաւաքէին ու կը սպաննէին: Կառավարական
հրամանագրէ մը ետք եւ իրենց մեծ մօր
քաջալերանքով անոնք իրենք զիրենք կը թրքացնեն, որպէսզի կենդանի մնան:
Պոհչալեան եւ իր ամբողջ ընտանիքը թրքական անուններ կը կրեն: Զինադադարը
յայտարարուելէն ետք անոր ծնողները կ՛որոշեն շրջանէն փախուստ տալ: 1928-ին
անոնք կը մեկնին Անգարա, ապա` Պոլիս, ուր 11 ամիս մնալէ ետք նաւով կ՛անցնին
Յունաստան եւ երկու օր ետք կը հասնին Աղեքսանդրիա: Ան օրին 19 տարեկան էր:
Պոհչալեան կ’ըսէ, թէ իր ընտանիքին Ցեղասպանութենէն վերապրելու միակ պատճառը
թրքական ինքնութիւն ընդունիլն էր, այսինքն` իսլամանալ եւ թուրք դառնալ: Ան
երախտապարտ կը մնայ իր մեծ մօր, որ (վստահաբար դժկամութեամբ) Պոհչալեան
ընտանիքը քաջալերեց թրքանալու: Պոհչալեան ամուսնացաւ եւ 40 տարի Եգիպտոսի
մէջ ապրեցաւ մինչեւ 1971, երբ իր ընտանիքին հետ փոխադրուեցաւ Մոնրէալ:
Հակառակ բոլոր դժուարութեանց` ան Ցեղասպանութենէն վերապրեցաւ: Անոր հետ
հանդիպում ունենալն ու ներկայութիւնն ու առատաձեռնութիւնը վայելելը հոյակապ
փորձառութիւն մըն էր: Պոհչալեան ունի երկու զաւակներ, երեք թոռներ եւ երեք ծոռներ:

www.aztarar.com
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

«Սուրիոյ Տագնապը Եւ Հայութիւնը» Նիւթով
Դասախօսութիւն

Հովանաւորութեամբ Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեանի,
կազմակերպութեամբ Համազգայինի «Նիկոլ Աղբալեան» մասնաճիւղի վարչութեան, 21
Փետրուար 2016-ի երեկոյեան ժամը 6:00-ին Հալէպի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ սրահին մէջ
տեղի ունեցաւ դասախօսական ձեռնարկ մը` «Սուրիոյ տագնապը եւ հայութիւնը» նիւթով:
Օրուան դասախօսն էր հասարակական գործիչ տոքթ. Ներսէս Սարգիսեան:
Բացման խօսքով Մարիա Սարգիսեան յայտնեց, թէ նման ձեռնարկներու նպատակն է մեր
հասարակութիւնը իրազեկ դարձնել սուրիահայութեան տագնապի քաղաքական հոլովոյթին,
համայնքէն ներս, թէ համահայկական առումով սուրիահայութեան օժանդակութեան ի խնդիր
տարուող աշխատանքներուն եւ սուրիահայութեան քաղաքական մօտեցումներուն:
Դասախօս տոքթ. Ներսէս Սարգիսեան համապարփակ ձեւով նախ ներկայացուց սուրիական
տագնապի զարգացումները` նշելով, որ երկրէն ներս բարեփոխումներու պահանջով սկսած
շարժումը հետագային վերածուեցաւ արտաքին քաղաքական հաշուարկներու եւ
ծայրայեղական շարժումներու ծառայող ահաբեկչական վայրագ արշաւի: Ապա ներկայացուց
սուրիահայութեան
մօտեցումները
Սուրիոյ
տագնապին
վերաբերեալ,
նշելով, որ
սուրիահայութիւնը ջատագովն է Սուրիոյ տարածքային ամբողջականութեան, կը հաւատայ, որ
սուրիական տագնապը իր լուծումին կը հասնի Սուրիոյ ընկերութեան բոլոր բաղադրիչներու
մասնակցութեամբ երկխօսութեան ճամբով, դէմ է արտաքին այն միջամտութիւններուն, որոնք
կը հրահրեն Սուրիոյ տագնապը, կը խաթարեն երկրին ամբողջականութիւնն ու ժողովուրդին
համակեցութիւնը, աւելցնելով, որ սուրիահայութիւնը ապագայ Սուրիան կը տեսնէ որպէս
աշխարհիկ, ժողովրդավար, բարգաւաճ երկիր, ուր օրէնքով ամրագրուած կ՛ըլլան սուրիական
ընկերութեան մաս կազմող ազգային, թէ կրօնական բոլոր փոքրամասնութիւններուն
իրաւունքները:
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Այնուհետեւ
տոքթ.
Սարգիսեան
անդրադարձաւ
սուրիահայութեան
դիմագրաւած
դժուարութիւններուն, համայնքային թէ համահայկական տարողութեամբ տարուած
օժանդակութեան աշխատանքներուն, սուրիահայ նուիրեալ տղոց ծառայութեան, հալէպահայ
կազմակերպութիւններուն եւ բարեսիրական միութիւններուն տարած աշխատանքներուն` վեր
առնելով սուրիահայութեան միասնակամ կեցուածքը: Ան անդրադառնալով տարուած դրական
աշխատանքներուն` նշեց նաեւ բացթողումները: Ապա անդրադարձաւ գաղթի երեւոյթին, զայն
կանխելու համար համայնքի ղեկավարներէն ակնկալուած աշխատանքներուն, Միացեալ
Նահանգներ իր այցելութեան եւ տեղւոյն հայութեան հետ ուղղակի շփման կարեւորութեան,
ՍԱՐՖ-ի
աշխատանքներուն,
լուսարձակի
տակ
առնելով
սուրիահայ
համայնքի
ռազմավարական կարեւորութիւնը եւ յորդորելով զինուիլ համբերութեամբ:
Տոքթ.
Սարգիսեան
վերակազմակերպման
որդեգրումը:

անհրաժեշտ
համարեց
սուրիահայութեան
գոյերթին
եւ
նպաստող գործնական արդիւնաւէտ միջոցներու շուտափոյթ

Այնուհետեւ ցուցադրուեցաւ հայկական մեր կառոյցներուն հսկող եւ ժողովուրդին թեւ թիկունք
կանգնող սուրիահայ անվեհեր տղոց նուիրուած տեսերիզ մը: Աւարտին տոքթ. Ներսէս
Սարգիսեան պատասխանեց ներկաներու հարցադրումներուն:
Հուսկ, Տաթեւ Ա. քհնյ. Միքայէլեան իր եզրափակիչ խօսքը փոխանցեց ու «Պահպանիչ»- ով
փակեց ձեռնարկը:

Հայկական Ոսկրածուծի Հիմնարկի
Ներկայացուցիչներուն Այցելութիւնը Առաջնորդարան
Յունուար 26-ին Ամերիկայի Արեւմտեան թեմի
առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան Ազգային
առաջնորդարանի «Սիւլահեան» սրահին մէջ
ընդունեց այցելութիւնը Հայկական ոսկրածուծի
հիմնարկի
վարչութեան`
գլխաւորութեամբ
հիմնարկի նախագահ տոքթ. Ֆրիտա Ճորտընի:
Տոքթ. Ճորտըն եւ պաշտօնակիցները ընդհանուր
գիծերու մէջ տեղեկութիւններ փոխանցեցին
հիմնարկին հայրենանուէր ծառայութիւններուն
եւ զանոնք ընդարձակելու ծրագիրներու մասին:
Անոնք շնորհակալութիւն յայտնեցին սրբազանին եւ Ազգ. առաջնորդարանին` իրենց
զօրակցութեան համար, միաժամանակ գոհունակութիւն յայտնելով, որ գաղութը եւս զօրակից է
այդ ծրագիրներու յաջողութեան: Անոնք ներկայացուցին նաեւ յառաջիկայ ամիսներու իրենց
ծրագիրները, որոնց շարքին` հանգանակային աշխատանքներ եւ հիմնարկի առաքելութեան
մասին տեղեկատուական-քարոզչական արշաւներ, խնդրելով, որ Արեւմտեան թեմէն ներս այս
գծով շարունակուի նախընթաց տարիներու գործակցութիւնը:
Առաջնորդը իր կարգին գնահատեց կազմակերպութեան տարած մարդասիրական ու
հայրենանուէր ծառայութիւնը` վերահաստատելով առաջնորդարանին զօրակցութիւնը անոր
առաքելութեան յաջող կենսագործման մէջ:

Üàð Þðæ²Ü, À. î³ñÇ, ÂÇõ 322, àõñµ³Ã, 26 öºîðàô²ð, 2016

15

²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô ²ð²´²Î²Ü ÌàòÆ ºðÎÆðÜºðàô ÂºØÆÜ

ԱՅԼԱԶԱՆ

Դիւրին Միջոցներ` Արեան Շրջագայութիւնը
Կանոնաւորելու Համար
Արեան վատ շրջագայութիւնը ունի շատ մը
անպատեհութիւններ, իսկ ազդանշաններն
են`
գլխացաւը,
ճնշման
տատանումները,
շնչահեղձութիւնը, յոգնածութիւնը եւ այլն…
Առողջական լուրջ խնդիրներէ խուսափելու համար
հետեւեցէք բնական միջոցներու` սիրտի աշխատանքը
կարգաւորելու համար:
1.- Համեմներ շատ սպառեցէք:
2.- Ոտքով յարկերը բարձրացէք. հրաժարեցէք վերելակէն:
3.- Հրաժարեցէք ծխախոտէն:
4.- Մարձումներու հետեւեցէք:
5.- Այլազան կերէք:
6.- Լոգանքի ընթացքին փոխնիփոխ պաղ եւ տաք ցնցուղ առէք:
7.- Մարզանք ըրէք:
8.- Հանգստաւէտ կօշիկներ կրեցէք:
9.- Գաղջ ջուր խմեցէք:
10.- Օրական քառորդ ժամ գետինը պառկեցէք` ոտքերը գլուխէն բարձր դիրքով:

Դդումի Կուտ Ուտելու 10 Համոզիչ Պատճառներ
1.- Խոշոր դդումի կուտը կը զօրացնէ մարմնին դիմադրողականութիւնը` շնորհիւ ֆիթոսթերոլ
կոչուած նիւթին:
2.- Խոշոր դդումի կուտը առատ զինկ կը պարունակէ,
իսկ զինկը կ՛ապահովէ ճերմակ գնդիկներու պահեստը
եւ կը պայքարի բորբոքումներու դէմ:
3.- Խոշոր դդումի կուտը հարուստ է մակնեզիոմով,
իսկ մակնեզիոմը կը դարմանէ գլխացաւը, մկանային
պրկումները, անձկութիւնը:
4.- Խոշոր դդումի կուտը կը նուազեցնէ գէշ
քոլեսթերոլի մակարդակը:
5.- Կը թեթեւցնէ ընկճախտը:
6.- Կը պաշտպանէ օսթէոփորոզէն:
7.- Մակաբոյծները դուրս կը քշէ մարմինէն:
8.- Օգտակար է շագանակագեղձին համար:
9.- Կը կանխէ երիկամներուն մէջ քարերու յառաջացումը:
10.- Կ՛օգնէ քնանալու:
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