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ԱՀԴԱՀԴԱՀԴԱՀԴ    30303030----րդ րդ րդ րդ ՀՀՀՀամաշխարհային կոնգրեսամաշխարհային կոնգրեսամաշխարհային կոնգրեսամաշխարհային կոնգրես        
Տեղեկատվական հաղորդագրություն 

 

26 ապրիլի 2021 թ.  

 

Ասորական համընդհանուր դաշինքի (ԱՀԴԱՀԴԱՀԴԱՀԴ) 30-րդ Համաշխարհային համագումարն առաջին 

անգամ անցկացվեց առցանց եղանակով 2021 թվականի ապրիլի 16-ից մինչև ապրիլի 18-ը և ապրիլի 

25-ին: Կոնգրեսի պատվիրակների կողմից ընդունվեցին հետևյալ որոշումները․  

 

� Ընտրել նոր Գործադիր խորհուրդ; 

� Ընդունել առանցքային որոշումներ; 

� Կատարել ներքին վերակազմավորում։  

 

Ընտրություններն անցկացվեցին համագումարի ընթացքում, որի արդյունքում ԱՀԴ Գործադիր 

խորհուրդում ընդգրկվեցին.  

 

� պրն Կարլո Կ. Գանջեհ, Գլխավոր քարտուղար;  

� պրն Նինուս Յ. Բենջամին, Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ և գանձապետ;  

 

� պրն Ջեկ Բեթկոլիա, Մերձավոր Արևելքի մասնաճյուղի քարտուղար;  

� տկն Իրինա Գասպարյան, Արևելյան Եվրոպայի և Կովկասի քարտուղար;  

� պրն Ջո Ռաշո, Ամերիկայի մասնաճյուղի քարտուղար;  

� տկն Լյուբե Դևիդ, Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի մասնաճյուղի քարտուղար;  

� պրն Հասան Յունան, Արևմտյան Եվրոպայի մասնաճյուղի քարտուղար;  

 

� պրն Նուքզար Ն. Պ. Ցիկլաուրի, կառավարման մարմնի անդամ;  

� դոկտոր Անոիլ Բեթ Յավարի, կառավարման մարմնի անդամ;  

� պրն Սիմոն Էսսավյան, կառավարման մարմնի անդամ։  

 

ԱՀԴ նորընտիր Գործադիր խորհուրդը կատարել է հետևյալ նշանակումները.  

� պրն Աթուր Գոլանի, ԱՀԴ Խորհրդատվական խորհուրդի կառավարման մարմնի նախագահ;  

� հարգարժան Յոնաթան Բեթկոլիա, միջազգային հարաբերությունների քարտուղար։  

 

 



ASSYRIAN UNIVERSAL ALLIANCE 

Member, Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) 

The Assyrian Universal Alliance (AUA) is a leadership council comprised of representatives of Assyrian communities worldwide. 

For more information visit www.AUA.net. 

 

 

Ասորական համընդհանուր դաշինքի նորընտիր Գործադիր խորհուրդը ստանձնեց իր 

պարտականությունները 2021 թ.-ի ապրիլի 25-ին` ԱՀԴ 30-րդ համագումարի կողմից ընդունված 

հետևյալ առանցքային բանաձևերը և որոշումները կատարելու մանդատով.  

 

� Հայտարարել ասորիների՝ որպես Իրաքի, Սիրիայի, Իրանի և Թուրքիայի արմատական 

բնակչության իրավունքների մասին;  

� Վերահաստատել ասորական ինքնությունը բոլոր նրանց համար, ովքեր ընդունում են իրենց 

ընդհանուր ժառանգությունը, ճանաչում են պատմությունը որպես ասորիներ՝ անկախ 

սեփական հավատքից, կրոնական դավանանքից կամ ծննդավայրից;  

� Հասնել անարդար դատապարտված բոլոր ասորիների անհապաղ ազատմանը; 

� Հասնել անիրավ և հարկադրական միջոցառումների ենթարկված բոլոր ասորիների 

արդարացմանը, ինչը հանգեցրել է ինչպես սոցիալական, այնպես էլ տնտեսական անհիմն 

զրկանքների;  

� Կազմակերպել ասորական Համաշխարհային համաժողովը 2022թ.-ի ապրիլին: 

 

ԱՀԴ Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի մասնաճյուղի քարտուղարությունը վերակառուցվեց և 

վերակազմավորվեց՝ ընդունելով մասնաճյուղի նախկին ներկայացուցիչների՝ պարոն Հերմիզ 

Շահենի և պարոն Դևիդ Դևիդի, ինչպես նաև Ավստրալիայում բնակվող, ԱՀԴ Խորհրդատվական 

խորհուրդի նախկին անդամ տիկին Սյուզի Դևիդի հրաժարականն ու վերջնական հեռացումը, և 

տիկին Լյուբե Դևիդին ԱՀԴ ակտիվիստների նոր թիմով մասնաճյուղի նոր քարտուղար նշանակելով, 

մասնաճյուղի առաքելությունը իրականացնելու նպատակով՝ համագործակցելով և լիարժեք 

համախմբվելով ԱՀԴ գործադիր խորհրդի հետ:  


