
²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô  Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
 
 

 1 
 

 

 

 

²¼¸²ð²ð 
îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 

P.O.Box: 8157, Salmiyeh 22052- Kuwait. Tel: 965-25614392, Fax: 965-25638312, e-mail:  prelacy@armenianprelacykw.org 

 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô  Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
 
 

 2 
 

 

 

 

 

 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô  Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
 
 

 3 
 

Նախագահ Արմէն Սարգսեանը ստորագրած է 

Ազգային ժողովին  կողմէ ընդունուած «Ազգային 

ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական 

օրէնքին մէջ փոփոխութիւններ եւ լրացումներ 

կատարելու մասին եւ անոր կից ներկայացուած 

օրէնքներուն մէջ փոփոխութիւններ եւ 

լրացումներ կատարելու մասին օրէնքներու 

փաթեթը, որուն ստորագրութեամբ ինքզինք կը 

զրկէ Ազգային ժողովին կողմէ ընդունուած 

Սահմանադրութեան փոփոխութիւնները 

ստորագրելու լիազօրութենէ: Խորհրդարանին 

կողմէ ընդունուած Սահմանադրութեան փոփոխութիւնները ուժի մէջ կը մտնեն Ազգային 

ժողովի նախագահին կողմէ հրապարակուելէ ետք: 

Այս օրէնքի ընդունումէն ետք նախագահ Արմէն Սարգսեան  այլեւս լիազօրութիւն չունի 

ստորագրելու Սահմանադրութեան փոփոխութիւններու օրէնքը, որուն հրապարակումէն ետք կը 

դադրեցուի Սահմանադրական դատարանի 3 անդամներու` Ալուինա Գիւլումեանի, Ֆելիքս 

Թոխեանի եւ Հրանտ Նազարեանի պաշտօնավարումը, իսկ Սահմանադրական դատարանի 

ներկայի նախագահ Հրայր Թովմասեանը կը շարունակէ պաշտօնավարել` իբրեւ անդամ: 

Սահմանադրութեան փոփոխութիւններու օրէնքը ուժի մէջ կը մտնէ Ազգային ժողովի 

նախագահին կողմէ հրապարակման յաջորդ օրը: 

Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան Քալիֆորնիոյ, Քոնեքթիքըթի, Միչիկընի, 

Նիւ Եորքի եւ Ռոտ¬Այլընտի ներկայացուցիչները Յատկացումներու յանձնախումբին մէջ իրենց 

խօսքի արտասանման ընթացքին վկայութիւններ տուած են յօգուտ Արցախի մէջ 

ականազերծման նպատակով միջոցներու յատկացման եւ Հայաստանին օգնութեան 

տրամադրման: Այս մասին կը հաղորդէ Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը: 
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Քոնկրեսականներ Ճիւտի Չու, Տէյվիտ Սիցիլին, Ճիմ Քոսթա 

, Թիճէյ Քոքս, Ճն Կարամենտի, Ճիմ Հայմս, Քերոլան 

Մալոնի, Ատամ Շիֆ, Պրատ Շըրմըն եւ Ռաշիտա Թլայիպ 

ընդգծած են Արցախին հետագայ օգնութեան 

տրամադրման կարեւորութիւնը: 

Քոսթա նաեւ յորդորած է Հայաստանին յատկացնել 100 

միլիոն տոլար եւ մտահոգութիւն յայտնած է Ազրպէյճանին 

ցուցաբերուող զինուորական օժանդակութեան 

անհամաչափութեան վերաբերեալ: 

Այս առնչութեամբ Քոնրկեսի հետ յարաբերութիւններու եւ կապերու բաժնի տնօրէն Մարիան 

Խալոյեան ըսած է. «Մենք կ՛ողջունենք անդամներու ներկայացուցած ցուցմունքները եւ մեծապէս 

կը գնահատենք շարունակական աջակցութիւնը Արցախին եւ Հայաստանին»: 

Միեւնոյն ժամանակ «ՀԷՅՕ Թրասթ» ականազերծման կազմակերպութեան գործադիր տնօրէն 

Քրիս Ուոթլին իր կարգին շնորհակալութիւն յայտնած է Ներկայացուցիչներու տան 

անդամներուն` յուսալով, որ կը շարունակուի աշխատանքը ամբողջ տարածաշրջանին մէջ 

ընտանիքներուն անվտանգութիւնը ապահովելու ուղղութեամբ: 

Հայաստանի մէջ կը շարունակէ բարձրանալ «Քորոնա» 

ժահրով վարակուածներուն թիւը` 24 Յունիսի 

դրութեամբ աւելնալով 711 նոր պարագայով: Նոյն օրը 

ապաքինած է 653 անձ, մահացած` 14 ուրիշներ: 

Հաստատուած դէպքերուն ընդհանուր թիւը հասաւ 

21.717-ի, ապաքինածներունը` 10.797-ի, ներկայիս 

բուժուողներունը` 10.404-ի, մահերունը` 386-ի, իսկ 

ընդհանուր քննութիւններունը` 100.400-ի: 

Վարակուածներ կան նաեւ Ազգային ժողովին մէջ. Ազգային ժողովի աշխատակազմի 

փոխնախագահ Լիլիթ Մինասեան հաստատեց, որ երեք պատգամաւորներ վարակուած են, կայ 

պարագայ մըն ալ` աշխատակազմին մէջ: 

Հայաստանի առողջապահութեան նախարար Արսէն Թորոսեան յայտնեց, որ պատրաստուած են 

«Քորոնա» ժահրի քննութեան ծառայող հայկական արտադրութեան սարքեր, որոնք պիտի 

առնուին առողջապահութեան նախարարութեան կողմէ` պետական պատուէրով 

իրականացուող հետազօտութիւններու համար: Ան այս մէկը նկատեց շատ լուրջ յառաջընթաց 

Հայաստանի  բժշկագիտութեան եւ հիմնարար գիտութիւններուն համար: 
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Վերջին շաբաթներուն աշխարհասփիւռ հայութիւնը ականատես է Թուրքիոյ կողմէ հայութեան 

դէմ դրսեւորուած ատելի հրահրութեան եւ թշնամական գործողութիւններու` Թուրքիոյ,  

Հարաւային Կովկասի եւ ամբողջ աշխարհին մէջ: 

Այս սադրանքներէն առաւել ուշագրաւները եղան Լիբանանի մէջ արձանագրուած 

հրահրութիւններն ու բողոքի ցոյցերը, որոնք կազմակերպուած էին Անգարայի եւ հայ ազգին դէմ 

անոր ցեղասպանական մտադրութիւններուն 

դաշնակցած առանձին շրջանակներու կողմէ: Այս 

թշնամանքը ուշագրաւ ձեւով ծանուցուեցաւ նաեւ 

Էրտողանի կառավարութեան հրապարակային 

յայտարարութիւններուն ընդմէջէն, երբ դիտել 

տրուեցաւ, որ Թուրքիոյ Բարձրագոյն 

խորհրդատուական խորհուրդը հինգ ժամ տեւած 

նիստ մը յատկացուցած է խոչընդոտելու համար 

Հայոց ցեղասպանութեան ճշմարտացի, արդար եւ 

համապարփակ միջազգային լուծումին ուղղութեամբ 

«հայկական լոպի»-ին յառաջխաղացքը: Հարաւային 

Կովկասի մէջ Թուրքիա դարձած է աւելի 

ռազմատենչ` հետեւողականօրէն բարձրացնելով 

լարուածութիւնը, ձգտելով ահաբեկել Հայաստանն ու 

Արցախը` ուղղակիօրէն ու անուղղակիօրէն` Ազրպէյճանի յարձակումներուն աւելի մեծ 

աջակցութիւն ցուցաբերելով եւ պատմական հայկական Նախիջեւանը առաւել 

ռազմականացնելով: Ընդհանուր առմամբ, Թուրքիան ընդարձակած է իր ապակայունացնող 

գործողութիւնները ամբողջ Միջին Արեւելքի եւ Հիւսիսային Ափրիկէի մէջ: 

Վերջին երեք տասնամեակներուն իրավիճակը այնպիսին է, որ Անգարայի կողմէ իւրաքանչիւր 

հակահայ սրացումի Պաքուն համապատասխան անդրադարձ կ’ունենայ իր յարձակողական 

քաղաքականութեամբ` սահմանային գրոհներով, զինադադարի խախտումներով, մարդկային 

իրաւանց ոտնահարումով, պատմական կեղծիքներով ու ատելութեան հրահրումներով, որոնք 

վերջին շաբաթներուն դատապարտուեցան Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարանին 

կողմէ: 

ՀՅԴ Հայ դատի Կեդրոնական խորհուրդը, համագործակցաբար աշխարհասփիւռ իր ցանցին եւ 

համախոհ գործընկերներու, կը շարունակէ ուշադրութեամբ հետեւիլ այս սադրանքներուն եւ 

անկասելի մնալ իր հիմնական առաքելութեան իրականացման մէջ` Հայաստանի եւ Արցախի 

հանրապետութիւններու ապահովութեան պահպանութիւն, աշխարհասփիւռ հայութեան 

շահերու պաշտպանութիւն եւ ազատ, անկախ ու միացեալ Հայաստանի իրականացման 

հետապնդում: 

ՀՅԴ ՀԱՅ ԴԱՏԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

Երեւան, 23 Յունիս 2020 
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«Թուրքիան` միջազգային եւ տարածաշրջանային զարգացումներուն մէջ» նիւթին մասին 

«Ազդակ»-ի 6-րդ առցանց լսարանին զեկուցեց արեւելագէտ, քաղաքական վերլուծաբան Կարէն 

Վերանեան: Լսարանը վարեց «Ազդակ»-ի ելեկտրոնայ ին բաժնի աշխատակից Մինաս Հանս 

Քէհեան: 

Ան համապարփակ զեկուցում տուաւ Թուրքիոյ արտաքին քաղաքականութեան, այդ 

քաղաքականութեան կիրարկելիութեան համար ռազմական ներկայութիւն դառնալու 

նկրտումներուն, Անգարա-Պաքու, Անգարա-Թէլ Աւիւ եւ Անգարա-արաբական աշխարհ 

յարաբերութիւններուն, մրցակցութիւններուն եւ շահերու բախման կէտերուն մասին: 

Քննարկումը առիթ եղաւ խօսելու թրքական սփիւռքի այսօրուան դերակատարութեան, ինչպէս 

նաեւ Իսրայէլի եւ Իրանի նկատմամբ Անգարայի եւ Պաքուի որդեգրած տարբեր կապերուն 

մասին, որոնք յամենայնդէպս չեն խախտեր թրքացեղ երկու պետութիւններու դաշինքային 

գործընկերական յարաբերութիւնները: 

Աթէնք-Երեւան-Նիկոսիա բնական դաշնակցային յարաբերութիւնները կարեւոր նկատելով` 

Կարէն Վերանեան խօսեցաւ նաեւ տեղեկատուական հոսքին մասին` Յունաստանի եւ 

Հայաստանի ուղղութեամբ թրքական յարձակումներ պատրաստելու արկածախնդրութեան 

գծով: Ան յայտնեց, թէ նման ծրագիրներ նոր չեն, եւ թէ ռազմական նման արկածախնդրական 

քայլ առնելու հաւանականութիւնը բարձր չէ` նկատի ունենալով հայկական կողմի կարգ մը 

հանգամանքներ, որոնք անպայման կապուած չեն Թուրքիոյ եւ Հայաստանի ռազմական 

կարողականութիւններուն կամ բացառապէս ռուսական սահմանապահութեան հետ: 

Դասախօսութեան եւ անոր հետեւած քննարկումին արձանագրութիւնը տեղադրուած է 

«Ազդակ»-ի կայքին վրայ: 
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Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի 

նշեց, թէ Սպիտակ տունը միշտ կը 

յայտարարէ, թէ պատրաստ է 

բանակցելու, իսկ Իրան հարցը կը 

ձգձգէ: 

Ռուհանի յայտարարեց, որ իր երկիրը 

պատրաստ է Ուաշինկթընի հետ 

(5+1)-ի (Միացեալ Նահանգներ, 

Ռուսիա, Չինաստան, Ֆրանսա, 

Բրիտանիա եւ Գերմանիա) սեղանին 

շուրջ բանակցելու, սակայն 

Ուաշինկթըն պէտք է ներում հայցէ, 

Իրանին փոխհատուցում վճարէ, հիւլէական համաձայնութեան վերադառնայ եւ յարգէ իր բոլոր 

յանձնառութիւնները: 

Աշխարհին մէջ «Քորոնա» ժահրով 

վարակուածներուն ընդհանուր թիւը շրջանցեց 9 

միլիոն 388 հազարը: «Քորոնա»-ի հետազօտական 

կեդրոններու տուեալներուն համաձայն, 

մահացածներուն թիւը անցած է 480 հազարը, 

ապաքինած է աւելի քան 5 միլիոն 76 հազար անձ: 

Նշուեցաւ, որ «Քորոնա»-ով վարակուածներու 

ընդհանուր թիւով առաջին դիրքի վրայ են Միացեալ 

Նահանգները, ուր կայ 2 միլիոն 424 հազար 857 

հաստատուած պարագայ, 123 հազար 484 մահ: Թէ՛ 

ընդհանուր ցուցանիշով, թէ ալ մահերու թիւով երկրորդ դիրքի վրայ է Պրազիլը, ուր 

հաստատուած դէպքերը հասան 1 միլիոն 152 հազար 66-ի, մահերունը` 52 հազար 788-ի: 

Վարակուածներուն թիւով երրորդ դիրքի վրայ է Ռուսիան` 606 հազար 881 վարակակիրով: 

Արաբական երկիրներէն վարակուածներու թիւով առաջին դիրքի վրայ է Սէուտական 

Արաբիան, ուր 167 հազար 267 հաստատուած դէպք կայ: Վարակի ծագման երկիր Չինաստանին 

շրջանցած է Քաթարը, ուր հաստատուած դէպքերուն թիւը կը կազմէ 90 հազար 778, մահերունը` 

104: Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնները շրջանցած են Եգիպտոսը, ուր առկայ է 58 հազար 
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141 հաստատուած դէպք, վարակի իբրեւ հետեւանք մահացած է 2 հազար 365 անձ:  Արաբական 

Միացեալ Էմիրութիւններուն մէջ կայ 45 հազար 683 վարակակիր,  305 մահ: Քուէյթի մէջ թիւը 

հասած է 41 հազար 879-ի, մահացածներունը` 337-ի, Իրաքի մէջ` 34 հազար 502 վարակուած, 

1251 մահ, Սուրիոյ մէջ` 231 վարակուած, 7 մահ: 

Առողջապահութեան համաշխարհային կազմակերպութեան տուեալներուն համաձայն` վարակ 

արձանագրած երկիրներուն եւ տարածքներուն թիւը անցած է 212-ը: 

Թուրքիոյ Յառաջխաղացքը Կասեցնելու Վերաբերեալ 
Եգիպտական-Եւրոպական Խորհրդակցութիւններ 

Լիպիոյ խորհրդարանի նախագահ Աքիլա Սալեհ 

յայտնեց, թէ լիպիացի ժողովուրդը Եգիպտոսէն 

պաշտօնապէս պիտի խնդրէ զինուորական 

միջամտութիւն կատարել, եթէ զգայ, որ ատոր 

կարիքը կայ լիպիական ազգային անվտանգութիւնն 

ու Եգիպտոսի ազգային անվտանգութիւնը 

պահպանելու: 

Սալեհ նշեց, որ այդ միջամտութիւնը պիտի ըլլայ 

ինքնապաշտպանութեան օրինական իրաւունքին հիմամբ, եթէ ահաբեկչական միլիսները 

շրջանցեն կարմիր գիծը, զոր Եգիպտոսի նախագահ Ապտելֆաթթահ Սիսին ճշդած էր եւ փորձեն 

շրջանցեն Սերթ կամ Ժաֆրա քաղաքները: 

Լիպիոյ խորհրդարանի նախագահը եգիպտական «Շարք Աուսաթ» լրատու գործակալութեան 

հետ հարցազրոյցի ընթացքին յայտնեց, որ, եթէ հակառակորդ կողմը մուտք գործէ Սերթ, 

եգիպտական զինեալ ուժերէն պիտի խնդրենք աջակցիլ Լիպիոյ բանակին, եւ այդ պարագային 

եգիպտական միջամտութիւնը պիտի ըլլայ ի պաշտպանութիւն իր իրաւունքներուն: 

Ան ընդգծեց, որ եթէ միլիսները կարմիր գիծը շրջանցեն, ապա Լիպիոյ մէջ եգիպտական 

միջամտութիւնը օրինական պիտի ըլլայ եւ` լիպիացի ժողովուրդին կողմէ լիազօրուած: 

Մինչ այդ, աղբիւրներ «Հատաս» պատկերասփիւռի կայանին յայտնեցին, թէ Գահիրէ 

եւրոպական երկիրներու հետ հաղորդակցութիւններ կը հաստատէ դէպի Սերթ թրքական 

յառաջխաղացքը կասեցնելու նպատակով: 
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Եգիպտոս եւրոպական երկիրներու յայտնած է, թէ Սերթը պիտի ըլլայ արգիլող այն գիծը, որ 

պիտի չարտօնէ Լիպիոյ համաձայնական կառավարութեան միլիսներուն եւ թրքական ուժերուն 

Եգիպտոս հասնիլ: 

Աղբիւրները նշեցին, թէ Ֆրանսան, Յունաստանը, Իտալիան, Կիպրոսը եւ ՕԹԱՆ-ի անդամ այլ 

երկիրներ կը զօրակցին զինադադարի հաստատման եւ թրքական ուժերուն Սերթէն հեռացման: 

Աղբիւրները նաեւ բացայայտեցին, որ միջազգային խորհրդակցութիւններ տեղի կ՛ունենան 

Լիպիոյ մէջ յառաջացնելու շրջաններ, ուր պիտի արգիլուի կռիւը եւ Լիպիոյ համաձայնական 

կառավարութեան կողմէ ուժեր ու թրքական ուժեր ուղարկումը: Եւրոպական երկիրներ 

զգուշացուցած են Թուրքիան` Լիպիոյ քարիւղի դաշտեր հասնելու նպատակով յառաջխաղացք 

կատարելէ: 

Աղբիւրները «Հատաս»-ի յայտնած են նաեւ, թէ խորհրդակցութիւններ տեղի կ՛ունենան 

հակամարտող կողմերը իրարմէ անջատող շրջաններուն հսկելու համար միջազգային հսկիչներ 

ուղարկելու շուրջ: 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մայք Փոմփէօ Չորեքշաբթի օր 

յայտարարեց, թէ կը մերժէ «Լիպիոյ մէջ հակամարտող կողմերուն զէնքի մատակարարումը»: 

«Լիպիոյ հարցով սերտ հաղորդակցութեան մէջ ենք եւրոպացիներուն հետ, եւ մեր նպատակն է 

արգիլել  Լիպիա զէնքի մատակարարումը որեւէ աղբիւրէ` ըլլայ ատիկա թուրքերուն կամ 

ռուսերուն կողմէ», յայտնեց ամերիկեան դիւանագիտութեան պետը: 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութիւնը հաղորդագրութեամբ մը 

դատապարտեց հիւսիսային Սուրիոյ Արաբ Բունարի (Այն Արապ, Քոպանի) գիւղական շրջանի 

Հալանժ գիւղին վրայ թրքական յարձակումը եւ կոչ ուղղեց` երկրին մէջ քաղաքական լուծում 

գտնելու: 

Արտաքին գործոց նախարարութիւնը յայտնեց. «Մեր կարեկցանքը կը յայտնենք Թել Հալաֆի մէջ 

թրքական յարձակումին եւ Քոպանիի մէջ օդային հարուածին իբրեւ հետեւանք Սուրիոյ մէջ 

արձանագրուած զոհերուն ու վիրաւորներուն ընտանիքներուն»: 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութիւնը բոլոր կողմերուն կոչ ուղղեց` 

կեդրոնանալու ՄԱԿ¬ի Ապահովութեան խորհուրդի թիւ 2254 որոշումին հիմամբ Սուրիոյ 

հակամարտութեան երկարատեւ քաղաքական լուծման իրագործման վրայ»` աւելցնելով. 

«Բռնարարքներու շարունակուող ոլորապտոյտը արգելք կը հանդիսանայ այդ ուղղութեամբ 

յոյսին»: 
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Ամէն պատանի իր սրտին խորքը բաղձանքներու ու երազանքներու անհուն փոթորիկ մը ունի: 

Այդ երազանքները բնականաբար կը ծաղկին, հասակ կ'առնեն ու մեր հարազատը դէպի 

երիտասարդութիւն կ'առաջնորդեն: 

Ժամանակի ընթացքին մեր երիտասարդները իրենց միտքն ու հոգին գերագոյն ճիգով մը կը 

լարեն, տեսակ մը անքակտելի ուխտով կը կնքեն իրենց հոգեկան բոլոր խռովքները եւ այդ 

անշահախնդիր նուիրումին որպէս արդիւնք կը ստեղծագործեն բարին ու գեղեցիկը: 

Գունաւոր աշխարհի մը մէջ ապրելով հանդերձ իրենց աշխարհը կը գծեն, երբեմն անտեսանելի 

ու անբացատրելի այլ երանգներով: 

Մեղեդիներու հրաշագեղ թմբիրին հետ կ'արթննան անոնց առաջին սէրերը ու կը ստանան շունչ 

ու մարմին: 

Սակայն, հարկ է, աչալուրջ հետեւիլ անոնց իւրաքանչիւր գիծի ու գոյնի հրայրքին: Պէտք է 

հասկնալ եւ ըմբռնել անոնց տեսիլքը, ապա թէ ոչ անոնք կրնան աշնանաթափ տերեւին նման՝ 

նոյնինքն «ծառ»էն հեռու հանգչիլ: 

Մենք մեր կարելին պէտք է ի գործ դնենք, աւելի տոկուն, աւելի պատասխանատու եւ աւելի 

յուսաւէտ ապագայ փայփայող սերունդ մը պատրաստելու համար: 

Հայ դպրոցը, որ կոչուած է Ազգային դարբնոց, դարեր շարունակ Հայ եկեղեցւոյ կողքին 

կանգնելով առաջնորդած են հայու անսակարկելի գոյամարտը, անոնց վստահելով մեր մատաղ 

սերունդը՝ պէտք չէ մատնուինք ձեռնածալ ընթացքի: Իւրաքանչիւրս իր կարգին Ազգային հսկայ 

կառոյցին ամրակուր հիմքերը աւելի հաստատուն դարձնելու համար, մեր ձեռքին ունեցած 

քարով, այլոց քարկոծելու փոխարէն, պէտք է նպաստենք բարիին կերտման ազնիւ գործին: 

Համացանցնին ստեղած այս այլանդակ ու խառնաշփոթ իրավիճակէն ներս, մեր 

երիտասարդները ազդարարելու փոխարէն՝ հարկ է անոնց պատրաստել թիավարելու դէպի 

արդար, իրական ու վերջապէս կանաչաւուն ափեր հասցնող փարոսը: 

Ահա այս հրամայականէն մեկնած եւ ամբողջական համոզումով՝ հրաւէր մը կ'արձակենք բոլոր 

մեր երիտասարդներուն՝ իրենց երազանքի ջահով լուսաւորելու մեր հաւաքական ապագան:  

Բոլորիս երազներով մկրտուած շողշողուն գալիքը անսասան պիտի կանգնի ժամանակի խոտոր 

հողմերուն դիմաց, որուն ետին յաւերժօրէն պիտի սաւառնի մեր Ազգային անբասիր իտէալը:  

Կ.Ա. 
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Հայաստանի Հանրապետութեան վերջին ներքաղաքական 

իրադարձութի ւններուն լոյսին տակ եկէք արձանագրենք, որ 

2018-ին Նիկոլ Փաշինեանի կողմէ խոստացուած իրաւական եւ 

ժողովրդավարական, սիրոյ եւ համերաշխութեան պետութիւն 

մը ունենալու երազանքը փաստօրէն տապալած է։ 

Թող ներող ըլլան բոլոր անոնք, որոնք 2018-ին ոգեւորութեամբ 

եւ խանդավառութեամբ կողմնորոշուեցան ի նպաստ 

Փաշինեանի` յանուն ժողովրդավար բարեփոխումներու, 

սակայն այսօր Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ ափսոսանքով կ՛արձանագրենք, որ առկայ է 

ատելութիւն, վրէժխնդրութիւն, այլամերժութիւն, անհանդուրժողականութիւն եւ 

մենատիրութիւն, իսկ այլակարծութեան իրաւունքը եւ ազատութիւնը բնականաբար վտանգուած 

են։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ կը տիրէ քաղաքական ահաբեկչական մթնոլորտ, 

քաղաքական հետապնդումներ, խուզարկութիւններ, ձերբակալութիւններ, քրէական 

չապացուցուած գործեր յարուցելով՝ Հայաստանի Հանրապետութեան ներքաղաքական դաշտի 

ականահարում, ընդդիմութիւնը խեղճացնելու, ջլատելու եւ լռեցնելու փորձեր, փաստեր, որոնք 

առանցքը կը հանդիսանան Փաշինեանի քաղաքական վարքագիծի ամբողջատիրական 

նկրտումներուն, որոնք սակայն կրնան պետութեան հիմքերը խարխրել եւ անվերադարձ 

կորուստներ պատճառել Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին հեղինակութեան, 

ժողովրդավարութեան եւ ազատութեան, ինչպէս նաեւ ներքին կայունութեան, ներազգային 

միասնականութեան եւ արտաքին ռազմաքաղաքական  թրքական ու ազրպէյճանական 

բազմաթիւ սպառնալիքները եւ մարտահրաւէրները դիմակայելու տեսանկիւնէն։ 

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ պրն. Փաշինեանի ցուցաբերած վանողական 

կեցուածքները՝ իր քաղաքական հակառակորդներուն հանդէպ, բնաւ յարիր չեն պետական 

բարձր պաշտօնեայի, ինչպէս նաեւ՝ անցեալի մոլուցքով երկիրը ներկայիս ղեկավարելու ոճը եւ 

քաղաքացիները ասֆալտին փռելու, պատին ծեփելու, թեւերը կոտրելու, ապօրինաբար 

քաղաքական գործիչներ կալանաւորելու եւ այլն։ Ներկայ վարչակազմի մենատիրական այս 

վարքագիծը բնականաբար կը մտահոգէ բոլորս եւ կը ստիպէ արտայայտուիլ, քաղաքականօրէն 

դատապարտել եղածները, ազգովին համախմբուիլ ազգային քաղաքական հիմնարար 

օրակարգերու շուրջ եւ վերջապէս ահազանգ հնչեցնել ներկայ իշխանութիւններու կատարած 

ճակատագրական սխալներու մասին։ 

Յատկապէս իշխանութիւններու կողմէ հակասահմանադրական եղանակով ներկայացուած 

սահմանադրական փոփոխութիւններու հապճեպ նախագիծի առաջադրանքը, որ ինքնին 

սահմանադրական կարգի տապալում է։ 

Վերոնշեալները փաստացի իրողութիւններ են, որոնք տեղի կ՛ունենան այսօր, հակառակ երկրին 

մէջ առկայ առողջապահական, ընկերատնտեսական եւ քաղաքական խոր ճգնաժամին 

Հայաստանի Հանրապետութեան 14 Յունիսի իրադարձութիւնները, երբեմնի նոյնինքն 
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Փաշինեանի կողմէ ընկալուած եւ յարգուած՝ իբրեւ «խոշոր սեփականատէր», Գագիկ 

Ծառուկեանի կապուած դէպքերը։ 

Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութեան առաջնորդ Գագիկ Ծառուկեան մինչեւ 5 Յունիս 

յարգուած  «խոշոր սեփականատէր» կը թուէր ըլլալ, իսկ երբ սոյն թուականին տեղի ունեցած 

ԲՀԿ քաղաքական խորհուրդի հրատապ նիստի ընթացքին՝ մեկնելով Հայաստանի տագնապալի 

իրավիճակներէն, ան կը յայտարարէր, որ կառավարութիւնը ոչ թէ 97 առ հարիւր, այլ՝ հարիւր 

առ հարիւր պէտք է փոխուի, յանկարծ Հայաստանի Հանրապետութեան իրաւապահ 

մարմիններու կողմէ տեղի կ՛ունենան Գագիկ Ծառուկեանի տան խուզարկութեան հոլիուտեան 

շոյերը, եւ Գագիկ Ծառուկեան կը դառնայ սակաւապետ ու ընտրակեղծիքով զբաղած 

անձնաւորութիւն, եւ ըստ այնմ կ՛ամբաստանուի, բերման կ՛ենթարկուի առանց անհերքելի 

ապացոյցներու առկայութեան, որուն կը յաջորդէ պատգամաւորական անձեռնմխելիութենէն 

զրկելու խորհրդարանական կոճակ սեղմելու բեմադրութիւնը, որ ըստ էութեան իրաւական եւ 

ժողովրդավարական պետութեան մը սուր հարուած ըլլալով մէկտեղ կարծես անհրաժեշտ էր 

ներկայ վարչակազմին ներքին սպառումի համար եւ՝ հետզհետէ Փաշինեանի փճացող 

վարկանիշը ի զուր վերականգնելու անհեթեթ փորձ, ինչպէս նաեւ ձեւաւորուող նոր 

ընդդիմութեան ուժերուն հանդէպ բիրտ ուժի ցուցադրութիւն։ 

Արդարեւ, 14 Յունիսի Հայաստանի Հանրապետութեան ներքաղաքական իրադարձութիւնները 

ամբողջովին բացայայտեցին փաշինեանական հակաիրաւական եւ հակաժողովրդավարական 

վարչակազմի էութիւնը, ամբողջովին բացայայտեցին, որ անոնք սեփական իշխանութիւնը ամէն 

գնով պահպանելու համար պատրաստ են դիմելու քաղաքական շանթաժի, բռնութիւններու,  

հալածանքներու եւ հետապնդումներու։ 

Այստեղ արծարծուած օրակարգերը բացարձակապէս կապ չունին Գագիկ Ծառուկեանի անձին, 

այս կամ այն կուսակցութեան քաղաքական առաջնորդին հետ։ Ակնարկութիւնները Հայաստանի 

Հանրապետութեան ներկայ վարչակազմին կողմէ իր հակառակորդներուն հանդէպ  

կատարուած քաղաքական հետապնդումներուն կը վերաբերին, խօսքը՝ ցուցաբերուած 

ամբոխավարական եւ երկու չափ երկու կշիռ վարքագիծին մասին է, Փաշինեանի կիրարկած 

քաղաքական շանթաժին մասին է, որովհետեւ այս ընթացքով ոեւէ քաղաքական գործիչ 

իշխանութիւններու կողմէ ընդգծուած սահմաններէն դուրս գալով կը պիտակաւորուի իբրեւ 

սակաւապետ, փտածութեան դէմ պայքարի խորհրդանիշ, ապա տեղի կ՛ունենայ քաղաքական 

հետապնդումներ, անտեսելով անմեղութեան կանխավարկածը, հասնելու մինչեւ քրէական գործ 

յարուցելու, ընդամէնը որպէս քաղաքական շանթաժ ենթակային հպատակութիւնը ապահովելու 

համար գործող իշխանութեան մօտ, այլ խօսքով՝ ան որ այսօր Փաշինեանին հետ չէ եւ զինք կը 

քննադատէ՝ կա՛մ հին է, կա՛մ սեւ է, կա՛մ դաւաճան է, կա՛մ սակաւապետ է, կամ ալ՝ 

քաղաքական թիրախ: Միթէ կարելի՞ է այսպէս շարունակել: Ինչպէս նաեւ ներկայ վարչակազմին 

կողմէ Հայաստանի Հանրապետութեան երեք իշխանութիւնները՝ գործադիր, օրէնսդիր եւ 

դատական, զաւթելու նկրտումներուն մասին է, երկրի խորհրդարանական եւ 

արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը լռեցնելու մասին է, եւ վերջապէս այն 

տպաւորութեան մասին է, որ առկայ է ներկայ վարչակազմի հասցէին, որ ան իբրեւ 

իշխանութիւն կը գործածէ պետական բոլոր լծակները՝ ուժայինէն մինչեւ դատաիրաւականը եւ 

մնացեալը՝ անձնական ու խմբակային շահեր ապահովելու համար։ 

Այո՛, խօսքը այն իշխանութիւններուն մասին է, որոնք Հայաստանի Հանրապետութեան 

ներքաղաքական կեանքը երկու տարիէ ի վեր ամբոխավարական դրսեւորումներով, 
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փտածութեան եւ կաշառակերութեան դէմ պայքարի լոզունքներու ներքոյ ցնցումէ ցնցում 

առաջնորդեցին, սպառեցին, մաշեցուցին եւ յոգնեցուցին իրենց ապիկար եւ յարափոփոխ 

կեցուածքներով, իրենց անկանխատեսելիութեամբ եւ յստակ հայեցակարգի բացակայութեամբ, 

թէ՛ Հայաստանի քաղաքացիները, թէ ալ Հայաստանի միջազգային գործընկերները։ 

Ի դէպ բազմիցս հաստատած ենք, որ ոչ ոք դէմ է փտածութեան եւ կաշառակերութեան դէմ 

համահաւասար պայքարին, սակայն ոչ թէ ընտրովի կամ ըստ քաղաքական որոշ մէկ պահու 

իբրեւ գործիք կամ շանթաժ, ոչ ոք դէմ է օրինականութեան հաստատման, օրէնքի առջեւ բոլորին 

հաւասարութեան, անպատժելիութեան մթնոլորտի վերացման, բոլոր յանցագործները, 

մեղաւորները եւ ընտրակեղծիքով զբաղողները, որոնց թիւը մէկէ աւելի է հաստատ 

պատասխանատութեան ենթարկելու, սակայն որպէսզի այլ տպաւորութիւն եւ մթնոլորտ 

չստեղծուի, խիստ անհրաժեշտ է որ տուեալ գործընթացը ընթանայ ըստ էութեան հիմնաւորուած 

փաստարկներով, սահմանադրական եւ օրէնքի շրջանակներու մէջ, առանց 

քաղաքականացնելու, առանց խնդրոյ առարկայ դարձնելու ներազգային անդորրը, երկրի 

կայունութիւնը եւ հասարակութեան համերաշխութիւնը: 

Այսուամենայնիւ, Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներէն եւ գործընթացներէն անկախ, 

այսօր աւելի քան երբեք անհրաժեշտ է աւելի շրջահայեաց ըլլալ. արդարեւ, երկրին մէջ 

ստեղծուած քրէաքաղաքական այս անել եւ գերլարուած իրավիճակներէն դուրս գալու համար 

պէտք է դադրին հատուածական մտածողութիւնները եւ խմբակային նեղ հաշիւներով 

քաղաքական գործընթացներուն տրամադրուիլը, ինչպէս նաեւ պէտք է նիկոլական եւ 

հականիկոլական անհեթեթ վիճարկումներէն ձերբազատիլ եւ, առանց դասակարգային, 

տեղայնական ու քաղաքական նախապաշարումներու, Հայաստանի Հանրապետութեան 

քաղաքացիներուն միջեւ երկխօսութիւն զարգանայ երկրին ճակատագիրին, տիրող 

անորոշութիւններուն, ներքին թէ արտաքին սպառնալիքներուն մասին: Մանաւանդ այսօր երբ 

հայրենիքը համատարած առողջապահական եւ ընկերատնտեսական աղէտի սեմին է եւ 

քաղաքականօրէն անդունդի եզրին: 

Անվիճելի փաստ է, որ Փաշինեանի գլխաւորութեամբ այս կառավարութիւնը սպառած, 

ձախողած եւ ինքնին վտանգ է Հայաստանի Հանրապետութեան համար: Սոյն դիտարկումներով 

մեր նպատակը երբեք վիրաւորական եւ անյարգալիր ըլլալ չէ, մանաւանդ բոլոր անոնց հանդէպ, 

որոնք զանազան ենթակայական եւ առարկայական պատճառներու բերումով գէթ այսօ՛ր կրնան 

չբաժնել այն կարծիքը, որ ներկայ վարչակազմը ըստ էութեան կը խաթարէ երկրին կայութիւնը եւ 

անվտանգութիւնը, ան ձախողած է բոլոր առումներով՝ տնտեսական, ներդրումային, պետական 

համակարգը բարեկարգելու, Արցախեան բանակցութեանց եւ յատկապէս ներազգային 

միասնականութեան տեսանկիւնէ, սակայն փաստը կը մնայ փաստ, այլեւս կարելի չէ 

պատրուակել եւ պատճառաբանել, իշխանութիւններուն ձախողութիւնները, պետական 

գործիքակազմի անարդիւնաւէտութեամբ կամ հիներու եւ նախկիններու դաւադրական 

վարկածներով, եւ տեւաբար աղաւաղելով իրականութիւնները: Այդ իսկ պատճառով ժամանակը 

եկած է յանուն երկրի կայունութեան, անվտանգութեան, բնականոն զարգացման ու 

բարգաւաճման մտածելու արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւններու մասին: 

Ժամանակը եկած է ազգովին համախմբուելու ո՛չ թէ անձի, այլ ազգային օրակարգերու շուրջ, եւ 

հաւաքաբար ձեւաւորելու նոր որակի իշխանութիւններ, որովհետեւ ակնյայտ իրողութիւն է, որ 

ներկայ վարչակազմը կորսնցուցած է երկիրը ղեկավարելու աչալրջութիւնը եւ 

կարողականութիւնը, գուցէ բնաւ չէր ունեցած: 
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Ելեկտրոնային սարքերէ կախուածութիւնը դարուս մեծագոյն խնդիրներէն մէկն է: Այս 
կախուածութիւնը բացասաբար կ՛ազդէ մանաւանդ երեխաներուն վրայ: Իսկ ամենացաւալին այն 
է, որ շատ մը ծնողներ իրենք կը քաջալերեն երեխաները` օգտագործելու ելեկտրոնային 
գործիքները` պարզապէս անոնց գանգատները չլսելու եւ «անձնական հանգիստ»-ը 
ապահովելու համար: 

Մինչդեռ կան լուրջ պատճառներ, ըստ որոնց, չի թոյլատրուիր մինչեւ 12 տարեկան 
երեխաներուն ձեռքը ելեկտրոնային սարքեր տալ: 

Ստորեւ կը ներկայացնենք 8 համոզիչ պատճառները: 

1-Տարիք 

Մանկաբուժներու կարծիքով, 0-3 տարիքը շատ կարեւոր է տեսողութեան զարգացման, խօսքի 

ձեւաւորման եւ երեխայի բառապաշարի զարգացման ու հարստացման համար: Մինչեւ 3 

տարեկան երեխաներուն համար յատկապէս կարեւոր է հնարաւորինս շատ խօսիլ ծնողներուն 

ու շրջապատին հետ, եւ ոչ թէ` մօր սմարթֆոնին հետ… 

2-Կախուածութիւն 

Ելեկտրոնային սարքերէ կախուածութիւնը կը սկսի շատ փոքր տարիքէն: Որքան որ ալ 

ծնողները իրենք զիրենք համոզեն ու արդարացնեն, որ այդ սարքերու օգտագործման 
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սահմանափակումներ ճշդած են, պիտի գայ օրը, երբ երեխան աւելին ու աւելին պիտի պահանջէ 

եւ պիտի չբաւարարուի ճշդուած ժամերով: 

3-Վտանգաւոր Ճառագայթում 

2011-ին Առողջապահութեան համաշխարհային կազմակերպութիւնը եւ Քաղցկեղի 

ուսումնասիրութեան միջազգային գործակալութիւնը բջիջային հեռախօսներու եւ անլար այլ 

սարքերու ռատիոճառագայթումը դասակարգուած են քաղցկեղ պատճառող ազդակներու 

շարքին: 

4-Ուղեղի Բթացումը 

Ամերիկեան լուրջ ուսումնասիրութիւններ կը հաստատեն, որ ելեկտրոնային սարքերուն առջեւ 

երկար ժամանակ անցընող երեխաներուն ուղեղը քառապատիկ ծանրաբեռնուած կ՛ըլլայ 

պիտանի եւ ոչ պիտանի տեղեկութիւններով. հետեւաբար երեխաները դժուար թէ զանազանեն 

հիմնականը երկրորդականէն, եւ քիչ-քիչ անոնց մօտ կը նուազին կշռադատութեան եւ 

ինքնակարգաւորման ունակութիւնները: 

5-Զարգացման Յապաղում 

Գիտնականներու կարծիքով, աշխուժ կեանքը կը բարելաւէ ուշադրութիւնը եւ նորը ընկալելու ու 

իւրացնելու ունակութիւնը: Անոնք կը պնդեն, որ ելեկտրոնային սարքերու գործածութիւնը կը 

վնասէ երեխաներու զարգացման եւ բացառաբար կ՛ազդէ անոնց ուսումին, տրուած ըլլալով, որ 

անոնք ժամերով կը գամուին այդ սարքերուն առջեւ` կամաց-կամաց մոռնալով խաղը, վազքը, 

ցատկռտուքը եւ այլն… 

6-Քունի Դժուարութիւն 

Ելեկտրոնային սարքերու կապոյտ լուսարձակումը կ՛արգիլէ երեխային բնական ձեւով քունի 

անցնելուն, ինչ որ պատճառ կը դառնայ անոր հանգիստի ժամերու կրճատման եւ անքնութեան: 

7-Հոգեբանական Խանգարումներ 

Համացանցային կախուածութիւնը, հոգեբաններու կարծիքով, հոգեբանական լուրջ հարցեր 

կրնայ ստեղծել երեխային մօտ` մեկուսացում, ինքնամփոփում, ընտանիքի անդամներուն եւ 

տարեկից երեխաներու հետ յարաբերելու դժուարութիւն եւ նոյնիսկ` ընկճախտ: 

8-Իրականութենէն Անջատում 

Շուէտական ուսումնասիրութիւն մը հաստատած է, որ իրենց մանկութիւնը բնական ապրող եւ 

ելեկտրոնային սարքեր քիչ օգտագործող երեխաները հետագային աւելի իրապաշտ եւ 

ինքնուրոյն մարդիկ կը դառնան, մինչդեռ համացանցային կախուածութիւն ունեցողները 
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կ՛անջատուին իրականութենէն եւ ապագային զանազան դժուարութիւններ կը դիմագրաւեն եւ 

յուսախաբութիւններ կ՛ապրին: 

Ելեկտրոնային սարքերը ժամանակակից կեանքի անբաժան մասն են: Պէտք է երեխային 

սորվեցնել անոնց ճիշդ օգտագործումը, բայց` ոչ շատ փոքր տարիքէն, եւ անշուշտ պէտք է 

սահմանափակել անոնց օգտագործման ժամանակահատուածը: 

Փոքր տարիքին երեխան պէտք ունի խօսակիցի, իրեն հետ խաղացողի, իրեն պատմութիւն 

պատմողի, պտոյտի տանողի եւ ոչ թէ` ծնողքին սմարթֆոնին: 

 


