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Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ,  ÂÇõ 441, àõñµ³Ã,  15 ÚàôÜÆê, 2018 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՔՈՒԷՅԹԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳԻ ԵՒ 

ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆԻ ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍԸ 

Ուրբաթ, 1 Յունիս 2018ին Քուէյթի Ամերիկեան դպրոցի հանդիսասրահէն ներս տեղի 

ունեցաւ Ազգային Վարժարանի Ամավերջի հանդէսը: 

Քուէյթի եւ Հայաստանի Հանրապետութեանց քայլերգներով օրուան հանդիսավար 

Մարալ Համպոյեան բացուած յայտարարեց երեկոն, որմէ ետք ելոյթ ունեցաւ 

վարժարանիս աշակերտական երգչախումբը, ղեկավարութեամբ Ժաննա Սերոբեանի, 

դաշնամուրի նուագակցութեամբ Հայկուհի Բազեանի, ապա երաժշտական 

հատուածներով ելոյթ ունեցան Աշակերտուհիներ՝ Վանիա Պէրպէրեան, Սարին 

Այվազեան, Նայիրի Միքայէլեան, Գառնի Թոգմաքճեան, Ալիսիա Գուզույեան։ 

Վարժարանիս Տնօրէն Տոքթ. Ներսէս Սարգիսեան ներկայացուց վարժարանի միամեայ 

գործունէութեան ընդհանուր զեկոյցն ու գնահատականը, լուսարձակի տակ առնելով 
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առկայ դժուարութիւններն ու մարտահրաւէրները: Ան յատուկ անդրադարձ կատարեց 

սերունդի անուանումին ըսելով. «Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 100 Ամեակի ա՛յս 

տարուան շրջանաւարտներու սերունդը «Արամ Մանուկեան» սերունդ կոչեցինք, 

որպէսզի Արամ Մանուկեանի լուսաշող դէմքն ու կտակած աւանդը՝ 

հայրենասիրութիւնը, ազգասիրութիւնը, քաջութիւնը, համեստութիւնը, զոհողութեան 

ոգին եւ անձնուիրութիւնը, ուղենիշ ըլլան մեր շրջանաւարտներուն, իրենց ողջ կեանքի 

ընթացքին:  

Ապա իր խօսքը ուղելով շրջանաւարտներուն ըսաւ.- 

«Սիրելի՛ Շրջանաւարտներ, Եղէ՛ք Արամի նման, անձնուրաց ու համեստ... 

Մի՛ ըլլաք ցուցամոլ, այլ եղէ՛ք ծառայասէր ու ընկերասէր... Շեշտը դրէ՛ք մնայուն 

արժէքներուն վրայ... Եղէ՛ք հայրենասէր, ազգասէր եւ երիտասարդական ձեր կնիքը 

դրոշմեցէ՛ք հաւաքական մեր կեանքին վրայ... Եղէ՛ք գլխագիր սերունդ, ինչպէս որ եղաւ 

Արամի սերունդը...  Հայաստանի Հանրապետութիւն կերտող սերունդը...»: Ապա Տեղի 

ունեցաւ միջնակարգի եւ երկրորդականի գերազանցներու պարգեւատրումը:  

Կարճ դադարէ մը ետք, տեղի ունեցաւ տեսերիզի ցուցադրութիւն, ուր իւրաքանչիւր 

շրջանաւարտ իր սրտի խօսքն ու բարեմաղթութիւնները փոխանցեց ներկաներուն: 

Ապա ընթերցուեցան ուղերձներ՝ Հայերէն, Արաբերէն, Անգլերէն լեզուներով, 

շրջանաւարտներ՝ Մարիա Չամսարեանի, Նայիրի Միքայէլեանի եւ Քրիստ Աբիկեանի 

կողմէ։  

Եւ այսպէս երկար սպասուած վկայականաց բաշխման արարողութիւնը Գերշ. Տ. 

Մասիս Եպս. Զօպույեանի գլխաւորութեամբ եկաւ ամբողջացնելու բոլորին 

երջանկութիւնը:  
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Հանդէսը վերջ գտաւ Սրբազան հօր հայրական օրհնութեամբ եւ սրտի խօսքով, որ 

ողջունելով շրջանաւարտները նորանոր նուաճումներ ու յաջողութիւններ մաղթեց 

բոլորին։ 

 

«ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ 

Ուրբաթ, 8 Յունիս 2018ին, Գամպրէտճ անգլիական դպրոցի սրահէն ներս տեղի 

ունեցաւ Քուէյթի Ազգային Վարժարանի «Արեգակ» Մանկապարտէզի ամավերջի 

հանդէսը: 

Քուէյթի եւ Հայաստանի Հանրապետութեանց զոյգ քայլերգներով Օրուան բեմավար 

Լենա Միքայէլեան բացուած յայտարարեց հանդիսութիւնը, որմէ ետք Վարիչ 

Մանկապարտիզպանուհի Գոհար Գալաճեան բացման խօսքով հանդէս եկաւ, ուր բարի 

գալուստ մաղթեց ներկաներուն, ապա ներկայացուց փոքրիկ շրջանաւարտներու 

մատուցելիք թեման, լուսարձակի տակ առնելով հետեւեալները. «Այսօր մեր սրտերը 

հպարտութեամբ պիտի ողողուին ի տես բոյլ մը աստղերու, որոնք պիտի լուսաւորեն 

մեր երկնակամարը եւ հաստատ քայլերով մեկնին դէպի աղբիւրը լոյսին, գիտութեամբ 

զինուին ու մեր փառապանծ ազգին պարծանք դառնան: Այսօրուան մեր յայտագրով, 

միասնաբար պիտի նշենք Հայաստանի Անկախութեան 100 Ամեակը, ուր մեր Ծաղիկի 

սիրասուն շրջանաւարտները երգերով, պարերով ու արտասանութիւններով պիտի 

արտայայտեն իրենց սէրն ու յարգանքը հանդէպ մեր անկախ Մայր Հայրենիքին` 

Հայաստանին»: Ան եզրափակելով իր խօսքը ըսաւ. «Մեր ձագուկներուն երթը տակաւին 

երկար է ու անոնց դէմ ցցուած են անհամար դժուարութիւններ, բայց հաստատ գիտցէ՛ք, 

որ իրենց կողքին կանգնած են մեր կրթական մշակները` նուիրեալ ուսուցիչները, որոնք 

ուսանողութեան բոլոր հանգրուաններուն, ամէն ճիգ ի գործ պիտի դնեն աւելի 
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հեզասահ դարձնելու անոնց ուղին, զանոնք առաջնորդելով դէպի աւարտական 

դասարան»: 

Ապա բեմ հրաւիրուեցաւ Ազգ. Վարժարանի Տնօրէն Տոքթ. Ներսէս Սարգիսեան, որ նախ 

շնորհակալութիւն յայտնեց մանկապարտէզի ողջ անձնակազմին, ապա 

երախտագիտութիւն յայտնեց 2017-2018 տարեշրջանին Տնօրէնութեան եւ 

Հոգաբարձութեան ծաւալած ՍԱՆ որդեգրելու եւ դասարաններու վերանորոգման կոչին 

ընդառաջած ազգայիններուն ու հովանաւորներուն, որոնք առանց վարանումի 

արձագանգեցին եւ իրենց լուման նուիրաբերեցին, յանուն հայ ուսանողի կրթութեան ու 

զարգացման վեհ նպատակին, բարի օրինակ դառնալով քուէյթահայ համանյքին»: 

Ուստի հայկական երգերով, պարերով ու արտասանութիւններվ «Արեգակ»ի 

շրջանաւարտ-շրջանաւարտուհիները արժանավայել կերպով նշեցին ՀՀ Առաջին 

Անկախութեան 100 Ամեակը։ 

Մանկական երգչախումբի ճոխ երգացանկով գեղարուեստական յայտագիրը 

աւարտեցաւ, որմէ ետք բեմ հրաւիրուեցաւ Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ 

Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպույեան, որ կատարեց վկայականաց բաշխման 

արարողութիւնը, ապա իր օրհնութիւններն ու գնահատանքը յայտնեց, 

Մանկապարտէզի մեծ ընտանիքին, որոնք ոչ մէկ ճիգ չխնայեցին լաւագոյնս 

հրամցնելու: 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Քրեմլինի Մէջ Փութին-Փաշինեան Հանդիպում 
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Ռուսիա կատարած պաշտօնական այցելութեան 

ծիրին մէջ հանդիպում ունեցած է Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի հետ: 

Ռազմավարական գործընկեր երկու պետութիւններու ղեկավարները քննարկած են հայ-

ռուսական երկկողմանի ու բազմակողմանի ձեւաչափով յարաբերութիւններու օրակարգին եւ 

համագործակցութեան վերաբերող հարցեր:  

Կողմերը անդրադարձած են զանազան, յատկապէս քաղաքական, տնտեսական, զինուորական-

արհեստագիտական եւ այլ մարզերու մէջ  համագործակցութեան հետագայ զարգացման ու 

ընդլայնման վերաբերող հարցերու: 

Զրուցակիցները կարեւոր նկատած են երկու դաշնակից պետութիւններուն միջեւ կապերու 

շարունակական եւ հետեւողական խորացումը, ինչ  որ պիտի նպաստէ առեւտրական 

շրջանառութեան ծաւալները աւելցնելու եւ տարբեր ներդրումային ծրագիրներ 

իրականացնելու: 

Նիկոլ Փաշինեան եւ Վլատիմիր Փութին քննարկած են նաեւ երկկողմանի հետաքրքրութիւն 

ներկայացնող շրջանային այլ հարցեր: 

Հանդիպումին ընթացքին նախագահ Փութին ըսած է, որ Ռուսիա կը շարունակէ վստահօրէն 

պահպանել առաջատարի դիրքերը Հայաստանի հետ առեւտրական շրջանառութեան 

ուղղութեամբ` արձանագրուած տոկոսները աւելցնելու նպատակով: «Նկատի ունենալով մեր 

յարաբերութիւններուն ռազմավարական բնոյթը եւ տարբեր ուղղութիւններով մեր 

համագործակցութեան մեծ ծաւալը`  կը կարծեմ, թէ մեր հանդիպումները միշտ պահանջուած 

են», նշած է Փութին` յոյս յայտնելով, որ կապերը մնայուն կերպով կ՛ամրապնդուին: 
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Նիկոլ Փաշինեան իր կարգին անդրադարձած է Ռուսիոյ եւ Հայաստանի յարաբերութիւններուն 

ունեցած յատուկ բնոյթին եւ նշած, որ թէ՛ Հայաստանի, եւ թէ Ռուսիոյ մէջ բոլորը գոհ են այս 

կապերէն: «Բոլորը գիտեն, որ մեր յարաբերութիւններուն օրակարգը շատ մեծ է, քննարկելու 

շատ բան կայ թէ՛ տնտեսական, թէ՛ քաղաքական, թէ՛ շրջանային իմաստով», ըսած է 

վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան: 

Աւելի ուշ Նիկոլ Փաշինեան «Կարմիր հրապարակ»-ին վրայ ներկայ գտնուած է մոնտիալի 

նուիրուած կալա-համերգին, որուն ներկայ եղած են նաեւ Ռուսիոյ նախագահը, զանազան 

երկիրներու նախագահներ եւ ղեկավարներ: 

Արմէն Սարգսեան Ստեփանակերտէն. «Մենք Բոլորս` 

Հայաստանը Եւ Մեր Ամբողջ Ժողովուրդը Ազգովին 

Կանգնած Ենք Արցախի Մէջքին» 
Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեան 13 յունիսին Ստեփանակերտի մէջ հանդիպում ունեցած 

է  Հայաստանի նախագահ Արմէն Սարգսեանի հետ, որ առաջին անգամն ըլլալով Արցախ 

կ՛այցելէր: 

Քննարկուած են Հայաստան-Արցախ փոխգործակցութեան առնչուող զանազան հարցեր: 

Հանդիպումէն ետք լրագրողներու հետ ունեցած զրոյցի մը ընթացքին Հայաստանի նախագահը 

ըսած է. «Ուրախութեամբ պէտք է նշեմ, որ Արցախը իսկապէս կայացած պետական միաւոր է, որ 

ունի ժողովրդավարական կառոյցներ, ընտրուած ե՛ւ խորհրդարան, ե՛ւ նախագահ, ինչպէս նաեւ 

մարդիկ, որոնք ոչ միայն հպարտ են որպէս արցախցի, այլ նաեւ հպարտ են, որովհետեւ 

պետութիւն ունին: Ես վստահ եմ, որ Արցախի ժողովրդավարական ձեւով ընտրուած 

ղեկավարները` ժողովուրդին հետ միասին ունին ե՛ւ կեանքի փորձառութիւն, ե՛ւ հպարտութիւն, 
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ե՛ւ համարձակութիւն, եւ, վստահաբար, իմաստութիւն` իրենց ներքին խնդիրները ինքնուրոյն 

լուծելու համար: Մենք բոլորս` Հայաստանը եւ մեր ամբողջ ժողովուրդը ազգովին կանգնած ենք 

Արցախի մէջքին, քանի որ մարտահրաւէրները չեն աւարտած: Անոնք նոյնքան մեծ են, թերեւս 

այսօր աւելի մեծ, քան երէկ: Հետեւաբար, Արցախի կայունութիւնը բոլորիս համար շատ 

կարեւոր է»: 

Այցելութեան ծիրին մէջ Հայաստանի ու Արցախի նախագահները, Արցախի թեմի առաջնորդ 

Պարգեւ արք. Մարտիրոսեանի եւ Արցախի Ազատամարտիկներու միութեան նախագահ 

Սամուէլ Կարապետեանի ընկերակցութեամբ, այցելած են նաեւ Արցախի ազատամարտիկներու 

զբօսայգի եւ ծանօթացած շինարարական աշխատանքներուն ընթացքին: 

Ստեփանակերտ հասնելէ առաջ Արմէն Սարգսեան այցելած է Դադիվանք: Արցախի թեմի 

առաջնորդ Պարգեւ արք. Մարտիրոսեանի ընկերակցութեամբ ան շրջագայած է հնագոյն 

վանական համալիրին մէջ, այնուհետեւ զրուցած զբօսաշրջիկներուն եւ այցելուներուն հետ: 

Արմէն Ռուստամեան. «Անհրաժեշտ Է Հանել «Պարտադիր» 

Բաղադրիչը» 
ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ, Ազգային 

ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն 

Ռուստամեան չի կարծեր, թէ Արծուիկ Մինասեանի 

հրաժարականի անհրաժեշտութիւն կայ: Խորհրդարանին 

մէջ լրագրողներուն հետ զրոյցի մը ընթացքին ան նշեց. 

«Մանէ Թանդիլեանի պարագան քիչ մը այլ էր, որովհետեւ 

ան այդ ոլորտի ղեկավարն էր եւ ներկայացուցած էր 

նախագիծ մը, որ մերժուած էր»: 

Ռուստամեան ընդգծեց, որ այս իրավիճակին մէջ պէտք է 

հետեւողական ըլլալ, եւ պէտք է լուծուի պարտադիր 

բաղադրիչին վերաբերող հարցը: Պատգամաւորը ըսաւ, որ կառավարութեան մէջ քննարկուող 

հարցը ոչ թէ կը վերաբերէր պարտադիր բաղադրիչի վերացման, այլ ուղղուած էր հարցին 

վերաբերեալ մեղմացման ուղիներ գտնելու: 

«Վարչապետն ալ արձանագրած է, որ սահմանադրականութիւնը պահպանելու հարց կայ, 

արդարութիւնը վերականգնելու հարց կայ: Կը կարծեմ, թէ մենք հիմա կ՛ընթանանք այն 

ուղղութեամբ, ուր նպատակ կը դնենք այս հարցը արդար եւ սահմանադրական չափանիշներով 

լուծել: Ասիկա իբրեւ միջանկեալ քայլ կը կատարուի, եւ 1 յուլիսին վիճակը կրնայ թեթեւցնել», 

նշեց ան: 

Արմէն Ռուստամեան ընդգծեց, որ քննարկումի ընթացքին ձեռք բերուած է 

պայմանաւորուածութիւն, որ այս հարցը օրակարգի վրայ կը մնայ. «Մենք պէտք է հասնինք հոն, 

որ պարտադիր բաղադրիչը հանուի: Ատիկա է խնդիրը», ըսաւ ան: 

Հարցումին` այդ պարագային ինչո՞ւ ՀՅԴ-ն չպաշտպանեց Թանդիլեանի մօտեցումը, որ մէկ 

տարիով պէտք է յետաձգել օրէնքի ընդունումը, Ռուստամեան պատասխանեց. «Մենք 
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պաշտպանած ենք այդ նախագիծը, բայց ատիկա չքննարկուեցաւ: Մենք չենք օրակարգը 

ձեւաւորողը, կառավարութեան գործունէութեան կարգ կայ»: 

Մինսքի Խմբակի Համանախագահները Մնացականեանին 

Ներկայացուցած Են Լեռնային Ղարաբաղի Տագնապի 

Լուծման Իրենց Մօտեցումները 
Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեան 12 

յունիսին հանդիպում ունեցած է ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներ Իկոր Փոփովի 

(Ռուսիա), Սթեֆան Վիսքոնթիի (Ֆրանսա), Էնտրիւ Շոֆըրի (Միացեալ Նահանգներ) եւ ԵԱՀԿ-ի 

գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անճէյ Քասփրչիքի հետ: Այս մասին 

«Արմէնփրես»-ի յայտնած են Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց 

նախարարութեան մամլոյ, տեղեկատուութեան եւ հասարակութեան հետ կապի վարչութենէն: 

Արժեւորելով ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի 

համանախագահներու առաքելութիւնը` 

նախարար Մնացականեան կարեւոր 

նկատած է այցելութիւնը` ընդգծելով, որ 

անիկա կարելիութիւն կ՛ընձեռէ անմիջական 

առաջին հաղորդակցութիւնը հաստատել 

Հայաստանի մէջ նոր կառավարութեան 

ձեւաւորումէն ետք: 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը 

վերահաստատած է Հայաստանի 

մօտեցումները եւ դիրքորոշումը լուծման 

հոլովոյթին նկատմամբ` շեշտելով, որ Հայաստան հաւատարիմ է ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի 

համանախագահութեան ծիրին մէջ արցախեան տագնապի բացառապէս խաղաղ լուծման: 

Համանախագահները իրենց կարգին ներկայացուցած են հիմնահարցի լուծման ջանքերուն մէջ 

իրենց փորձառութիւնն ու մօտեցումները: 

Զրուցակիցները հանգամանալից կերպով միտքեր փոխանակած են Արցախի տագնապի 

լուծման շուրջ, անդրադարձած են բանակցային հոլովոյթի յառաջմղման 

հնարաւորութիւններուն` այդ ծիրին մէջ կարեւորելով խաղաղութեան նպաստող մթնոլորտի 

ձեւաւորումը: 

Անդրադառնալով մէկ օր առաջ շփման գիծին վրայ Ազրպէյճանի կողմէ Արցախի բանակի 

զինուորի սպանութեան` նախարար Մնացականեան շեշտած է, որ այդպիսի սադրանքներով 

ազրպէյճանական կողմը լրջօրէն կասկածի տակ կը դնէ իր յանձնառութիւնը` խաղաղ 

հոլովոյթին առնչութեամբ: 

Քննարկուած են եռանախագահներու ձեւաչափի ճամբով իրականացուելիք հետագայ քայլերը: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Սուրիական Եւ Իրանական Յարաբերութիւնները 

Ռազմավարական Են 
Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատ հաստատեց, որ Սուրիոյ հարաւային շրջանը կը գտնուի 

երկընտրանքի առջեւ` հաշտութիւն կամ բռնի ազատագրում: Անոր համաձայն, ցարդ դրական 

նախանշաններ չկան` իսրայէլեան եւ ամերիկեան միջամտութիւններուն պատճառով, 

որովհետեւ անոնք ճնշում բանեցուցին ահաբեկիչներուն վրայ եւ արգելք եղան որեւէ խաղաղ  

լուծման կամ համաձայնութեան: 

Նախագահ Ասատ նշեց, որ սուրիական եւ իրանական յարաբերութիւնները ռազմավարական 

են, ենթակայ չեն որեւէ միջամտութեան եւ կապուած են շրջանի ներկային ու ապագային հետ: 

Ան հաստատեց, որ Սուրիոյ մէջ իրանեան ռազմակայաններ չկան, սակայն չի բացառուիր, որ 

անոնք հաստատուին, եթէ կարիքը զգացուի: 

Մոսկուայի Մէջ Կայացած Է Ալիեւ-Փութին Հանդիպումը 
Մոսկուայի մէջ կայացած է Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի եւ Ռուսիոյ նախագահ 

Վլատիմիր Փութինի հանդիպումը: Այս մասին կը հաղորդէ «ՌԻԱ Նովոսթի» լրատու 

գործակալութիւնը: 

Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինը եւ Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը նշած են 

Մոսկուայի եւ Պաքուի միջեւ առկայութիւնը տնտեսական, քաղաքական եւ մարդասիրական 

փոխգործակցութեան «լաւ կշռոյթներու»: 

Փութին ըսած է, որ անցեալ տարուան ընթացքին ապրանքաշրջանառութեան աճը կազմած է 

34,4 առ հարիւր, այս տարուան առաջին եռամսեակին եւս շուրջ 19 առ հարիւր: 
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«Ինչ կը վերաբերի քաղաքական բաղադրիչին, ապա այստեղ ամէն ինչ շատ կայուն է, 

խորհրդարանականներու գծով կան մնայուն հաղորդակցութիւններ, հասարակական 

կազմակերպութիւններու ծիրին մէջ կը զարգանան մարդասիրական կապերը: Շատ ուրախ եմ 

ձեզ տեսնելով», ըսած է Փութին: 

Ալիեւ իր կարգին շնորհաւորած է Ռուսիոյ 

նախագահը` 12 յունիսին, Ռուսիոյ օրուան եւ 

Ֆութպոլի աշխարհի ախոյեանութեան 

պատրաստութիւնները բարեյաջող կերպով 

աւարտելուն առիթով եւ յոյս յայտնած է, որ բոլորը 

կը մնան գոհ: 

«Ինչ կը վերաբերի մեր յարաբերութիւններուն, ես 

նոյնպէս պիտի ուզէի գոհունակութիւն յայտնել 

անոնց զարգացման առնչութեամբ… Այսօր լաւ 

կարելիութիւն կայ նաեւ կարծիքներ փոխանակելու ընթացիկ օրակարգին վերաբերեալ, որ 

նոյնպէս ընդարձակ է», աւելցուցած է Ալիեւ: 

Ռուսիոյ նախագահը յայտնած է, որ Ազրպէյճանի նախագահին կը սպասէ Ռուսիոյ մէջ, 30 

օգոստոսին: 

«Ինչ կը վերաբերի մեր երկկողմանի յարաբերութիւններուն, ապա մենք հիմնարար կերպով 

պիտի քննարկենք եւ զբաղինք ատով 30 օգոստոսին` Ռուսիա ձեր այցելութեան ընթացքին: Բայց 

մինչ այդ մեր գործընկերները պիտի նախապատրաստեն ձեր` Ռուսիա այցելութիւնը», ըսած է 

Փութին: 

Ալիեւ այսօր ներկայ պիտի գտնուի Մոնտիալ 2018-ի բացման հանդիսութեան: 

«Քորսար»-ի Միացեալ Արտադրութեան Հարցով Պաքու-

Քիեւ Բանակցութիւններ. Թուրքիոյ Մէջ` Ալիեւ-Փորոշենքօ 

Հանդիպում 
Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւ Թուրքիա իր այցելութեան ծիրին մէջ հանդիպում ունեցած 

է իր ուքրանացի պաշտօնակից Փիոթր Փորոշենքոյի հետ: Այս մասին կը հաղորդէ «Ազերթաք» 

լրատու գործակալութիւնը: 

Ալիեւ եւ Փորոշենքօ Թուրքիա կը գտնուէին` ԹԱՆԱՓ անդրանատոլական կազի 

խողովակաշարի բացման արարողութեան մասնակցելու համար: 

Թէեւ հանդիպումին մանրամասնութիւնները տակաւին յայտնի չեն, սակայն ազրպէյճանական 

ԱՓԱ լրատու գործակալութիւնը հաղորդեց, որ Պաքու եւ Քիեւ կը բանակցին ուքրանական 

«Քորսար» շարժական հակահրասայլային հրթիռային համակարգի միացեալ արտադրութեան 

հարցով: 
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Բանակցութիւնները սկսած են 2016-ին: 

«Ուքրանիան միշտ պատրաստ է ճարտարագիտութիւնները Ազրպէյճանին փոխանցելու», ըսած 

է «Ուքրօպորոնփրոմ»-ի ներկայացուցիչը: 

 

ՄԱԿ-ի Ընդհանուր Ժողովը Դատապարտեց Կազայի Մէջ 

Իսրայէլեան Բռնարարքները 
ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովը որդեգրեց թրքական-ալճերիական-պաղեստինեան բանաձեւ մը, որ 

կոչ կ՛ուղղէ պաղեստինցի ժողովուրդը պաշտպանելու եւ Կազայի շրջափակումը վերցնելու, 

ինչպէս նաեւ կը դատապարտէ Իսրայէլը պաղեստինցի քաղաքայիններու դէմ անհամաչափ ուժ 

կիրարկելուն համար: 

Ընդհանուր ժողովի 120 թեր քուէներով որդեգրուած բանաձեւը կոչ կ՛ուղղէ` պաղեստինցի 

ժողովուրդը իսրայէլեան յարձակումէ պաշտպանելու, որդեգրելով այդ առնչութեամբ մեքանիզմ 

մը, որ յառաջիկայ 60 օրուան ընթացքին պիտի առաջարկուի ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղարին 

կողմէ: 

Բանաձեւին դէմ քուէարկեցին 8 երկիրներ` Իսրայէլը, Միացեալ Նահանգները, Աւստրալիան, 

Նաուրուն, Թոկոն, Միքրոնեզիան, Սողոմոնեան կղզիները: Ձեռնպահ մնացին 45 երկիրներ, 

որոնց շարքին` Բրիտանիան, Գերմանիան, Քանատան, Հոլանտան եւ Լեհաստանը: 

«Քիմի Հետ Սինկափուրի Վեհաժողովը Նպաստեց 

Աշխարհը Հիւլէական Աղէտէ Փրկելու» Ըսաւ Թրամփ 
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ 

Թրամփ երէկ ընկերային ցանցին վրայ գրառում մը 

կատարելով` յայտնեց, որ Սինկափուրի մէջ օր մը 

առաջ Հիւսիսային Քորէայի ղեկավար Քիմ Եոնկ Ընի 

հետ իր գումարած պատմական վեհաժողովը 

նպաստած է աշխարհը հիւլէական աղէտէ փրկելու: 

«Աշխարհը մեծ ետքայլ մը կատարեց` հեռանալով 

հիւլէական աղէտի հաւանականութենէն: Յաւելեալ 

հրթիռային ու հիւլէական փորձարկումներ եւ 

հիւլէական հետազօտութիւններ պիտի չըլլան: Պատանդները վերադարձան հայրենիք եւ իրենց 

ընտանիքներուն հետ են: Շնորհակալութիւն ղեկավար Քիմ, միասին անցուցած մեր այդ օրը 

պատմական էր», գրեց Թրամփ: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահը աւելցուց. «Ատելութեամբ լեցուած մարդիկը, որոնք 

կ՛աղաչէին, որ հաշտութիւն եւ խաղաղութիւն ըլլայ եւ կ՛ըսէին. «Հաճիք, հանդիպում ունեցէ՛ք», 

այսօր մեր տեսակցութենէն եւ Քիմ Եոնկ Ընի հետ հոյակապ յարաբերութիւն հաստատելնէս ետք 

կ՛ըսեն` պէտք չէ հանդիպում ունենաք, հանդիպում մի՛ ունենաք»: 
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ԱԿՆԱՐԿ 

Նոր Սահմանադրութեամբ Կառավարութեան Նիստերը 

Քաղաքական Բովանդակութիւն Ունին 
Կուտակային կենսաթոշակի օրէնքին կապուած կառավարական քննարկումներուն առիթով 

ստեղծուած մթնոլորտը եւ սուր մեկնաբանութիւնները կը շարունակուին: Այս նոր համակարգի 

պարտադիր բաղադրիչը, օրէնքը ընդհանրապէս, որոշ թուականէ ետք ծնածներու հետ 

կապուած համեմատութիւնները եւ այլ մանրամասնութիւններ սերտօրէն կապուած են այս 

դրութեան ունենալիք առաւելութիւններուն եւ անպատեհութիւններուն հետ: Խնդիրը իր 

ընդհանուրին մէջ մէկ կողմէ քաղաքացիներուն ստանալիք հետագայ թոշակներու գումարներու 

բարձրացումին  առաջադրանքն է, միւս կողմէ ներկայ պահուն քաղաքացիները առաւել եւս 

տնտեսական նեղ կացութեան չմատնելու մտահոգութիւնն է: 

Այս երկուութեան միջին լուծումը կամ հանգրուանային հանգուցալուծումը կրնար ըլլալ 

պարտադիր բաղադրիչի վերացումը, որ նաեւ, ըստ էութեան, քաղաքացիի ընտրութեան, 

մարդու իրաւունքի եւ ժողովրդավարական հասկացողութիւններուն հետ աւելի առնչութիւն 

ունէր: 

Տնտեսութեան զարգացման հարցերու նախարարին առարկութիւնները եւ աւելի ուշ 

աշխատանքի ընկերային հարցերու նախարարի հրաժարականը, որքան որ ալ դուռ բացին թէժ 

մեկնաբանութիւններու, այնուամենայնիւ քաղաքական առումով նոր մշակոյթի ձեւաւորման 

նպաստեցին եւ դեռ կը նպաստեն անպայման: 

Պարզ է տրամաբանութիւնը: Եթէ կառավարութեան նիստին օրակարգով նախատեսուած 

քուէարկութիւն տեղի պիտի ունենայ, այդ մէկը կը նշանակէ, որ պիտի նախորդէ քննարկում: 

Իսկ քննարկում կը նշանակէ բազմակարծութիւն, տարբեր տեսակէտներու պաշտպանութեան 

համար հիմնաւորումներ: Բնականաբար նախընտրելի է, որ յետ քննարկումներու 

կառավարութիւնը յանգի ընդհանուր յայտարարի: Բայց քուէարկութեան առկայութիւնը 

կ՛ենթադրէ նոյնիսկ ընդհանուր յայտարարի բացակայութեան պարագային, ազատ 

կամարտայայտութիւն ո՛չ միայն տեսակէտով, այլ նաեւ քուէով: 

Արտակարգ կամ հակաընթացակարգային ոչինչ արձանագրուեցաւ ուրեմն կուտակային 

կենսաթոշակի կապուած կառավարութեան նիստի քննարկումներուն, այնտեղ ներկայացուած 

առարկութիւններուն կամ նոր օրէնքի սահմանադրականութիւնը ճշդելու 

նախանձախնդրութեամբ բարձրացուած հարցերուն մէջ: 

Ի տարբերութիւն օրէնսդիր ժողովին, գործադիր մարմինի ժողովները աւելի միաձայն 

համանուագով կ՛ընթանային` ծրագիրին կապուած ելոյթներ, աշխատանքային զեկուցումներ, 

յանձնարարականներ եւ անոնց կատարողականութեան մասին լսումներ, հարցումներ, 

որոշումներ: Քննարկումի եւ ինչու չէ ներկառավարական բանավէճի որեւէ երեւոյթ կ՛ընկալուէր 

իբրեւ քաղաքական տագնապի դրսեւորում եւ կառավարութեան վարքագիծէ շեղում: 

Հիմա քննարկումները կը ստանան նաեւ կառուցողական նշանակութիւն եւ, իբրեւ այդպիսին, 

նաեւ` քաղաքական առանցք: Այստեղ պէտք չէ մտահան ընել, որ նոր սահմանադրութեամբ 

կառավարութիւնը, ըստ էութեան, տնտեսական գործառոյթներ իրականացնելու զուգահեռ եւ 
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գուցէ յաճախ շատ աւելի քաղաքական հաստատութեան դեր ունի եւ` իբրեւ գործադիր 

իշխանութիւն, պատասխանատու է երկրի բազմաոլորտ գործունէութեան` իբրեւ մէկ 

ամբողջութիւն: Հետեւաբար նախարարները ո՛չ միայն իրենց ոլորտին կապուած խնդիրներուն 

քննարկումի իրաւունք ու պարտաւորութիւն ունին, այլ ընդհանրապէս համակառավարական 

գործունէութեան: Եւ ինչպէս որ գերնախագահականէն գերվարչապետականի անցումը, այնպէս 

նաեւ ուժային գերնախարարական կամ ընթացիկ ոլորտներու նախարարութիւններու միջեւ 

տարբերութիւնները պէտք է վերանան, յատկապէս` որեւէ հարցի քննարկման բոլորին 

մասնակցութեան իրաւունքը գործնապէս կիրարկելու երեւոյթներով: 

Ժողովրդավարական կանոններու մաս կը կազմէ նաեւ ոեւէ նախարարի կառավարութենէն 

դուրս գալը: Եթէ պետական գործիչը չի յաջողիր իր անձնական եւ կառավարական 

որոշումները համատեղել, իր իրաւունքն է հրաժարական տալը: Այստեղ եւս արտակարգ որեւէ 

երեւոյթ չկայ եւ երեւոյթը յարիր է ժողովրդավարական կարգերով կառավարուող երկիրներուն: 

Միաձայն համանուագները ընդհանրապէս միանձնեայ համակարգերուն կամ ոչ 

ժողովրդավարական կարգերուն համապատասխան են: Կեդրոնական դէմքով կառավարուող 

բազմաձայն կառավարութիւններու քննարկումները կը հարստանան բազմակարծութեամբ եւ 

որոշումներ կայացնելէ ետք կ՛աշխատին իբրեւ մէկ ամբողջական հաւաքականութիւն: 

Հրաժարականի երեւոյթին հետ կապուած մէկ դիտարկում կարելի է արձանագրել: Ճիշդ է, որ 

իր ստանձնած ոլորտին հետ կապուած էր նախարարին հրաժարականի որոշումը: Նախարարը 

նախապէս դէմ եղած էր կուտակային կենսաթոշակի ապահովման օրինագիծին եւ որոշած էր 

հաւատարիմ մնալ իր սկզբունքներուն: Սկզբունքայնութեան հետ կապուած որոշում է եւ 

ժողովրդավարական կանոններու ընդառաջ առնուած քայլ: 

Սակայն եթէ ընդունինք կառավարութեան իբրեւ մէկ ու միասնական խումբ գործելու 

մեկնակէտը, ապա անմիջապէս կը նկատենք, որ կուտակայինի հետ կապուած 

քննարկումներուն ընթացքին չէ միայն, որ նախապէս յայտարարուածներէն շրջադարձներ կը 

կատարուին տարբեր հանգամանքներու պատճառով: 

Ասկէ նաեւ կը նկատենք, որ ընկերային հարցերու հետ կապուած որոշումները, քննարկումները 

շատ աւելի սուր զգայնութիւն եւ նկատառումներ ունին, քան, օրինակ, երկրի արտաքին 

քաղաքականութեան գերակայ ուղղութիւններու հետ կապուած հարցերը: 

Քաղաքագիտական մակարդակի վրայ ընկալելի է խորհրդարանական եւ կառավարական 

միեւնոյն խմբակցութեան ներկայացուցիչին կողմէ հնչած յայտարարութիւններուն, 

տեսակէտներուն միջեւ կատարուած շրջադարձերը: Այնուամենայնիւ նոյնքան ընկալելի է նաեւ 

պաշտօնէ հրաժարական տալը այդ անհատական եւ կառավարական տեսակէտներու 

անհամատեղելիութեան պատճառով: Կարեւորը այն է, որ խորհրդարանին առընթեր նոր 

սահմանադրութեամբ քաղաքական բովանդակութիւն ստացած կառավարութիւնը իր 

քննարկումներուն կ՛ապահովէ բազմակարծութիւն եւ դուրս կու գայ միաձայնութեամբ 

համահարթեցում յառաջացնելու իրավիճակէն: 

«Ա.» 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Հայաստանի Հանրապետութեան 

100-ամեակին Նուիրուած Ձեռնարկներ 
Կազմակերպութեամբ Սուրիոյ երիտասարդական միութեան (ՍԵՄ), ուրբաթ, 25 մայիսի 

երեկոյեան Դամասկոսի «Ամինեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի 

Հանրապետութեան կերտման 100-ամեակին նուիրուած ժողովրդային տօնակատարութիւն: 

Հանդիսութեան ներկայ էին` Սուրիոյ խորհրդարանի երեսփոխան դոկտ. Նորա Արիսեանը, հայ 

կաթողիկէ համայնքապետ Գէորգ վրդ. Պահէեանը, դամասկահայ միութիւններու 

ներկայացուցիչներ եւ հրաւիրեալներու հոծ բազմութիւն մը: Հայաստանի եւ Սուրիոյ զոյգ 

քայլերգներու ունկնդրութենէն ետք, հանդիսավար Վրէժ Թովմասեանը ներկաները հրաւիրեց 

մէկ վայրկեան յոտնկայս յարգելու նահատակներուն յիշատակը: ՍԵՄ-ի խօսքը արտասանեց 

Արազ Պրունսուզեանը` դիտել տալով, որ Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 

խորհուրդը որպէս ջահ լուսաւորած է իրերայաջորդ սերունդներուն երթը` շունչ ու աւիշ 

ներարկելով ապագայատեսիլ հայ երիտասարդներուն: Օրուան պատգամախօսն էր Հալէպէն 

ժամանած Պարգեւ Աւագեանը, որ համապարփակ գիծերու մէջ ներկայացուց հարիւրամեայ 

պետականութեան կերտման եւ անոր յաջորդող փուլերուն քաղաքական պատկերը` դիտել 

տալով, որ բնական զարգացում ապրող ժողովուրդներու համար անկախութիւնը կենսական 

փուլ մըն է ազգային եւ քաղաքակրթական ամբողջական կազմաւորման ճամբուն վրայ: «Կրկին 

պիտի գրենք մայիս 28-ի սխրագործութեան ու անոր ետին թաքնուած ճշմարտութեան ու 

գործընթացի հոլովոյթին մասին, որովհետեւ հոն է, որ արդի պատմութեան մութ ծալքերէն 

դուրս կու գանք յայտարարելու, որ մենք խուժան չենք, այլ` ազգ ըլլալու հանգամանք նուաճած 

ժողովուրդ», ըսաւ ան: 

Ազգային եւ յեղափոխական երգերով հանդէս եկան նախկին ՍԵՄ-ականներ` հալէպահայ Ճորճ 

Գալայճեան եւ դամասկահայ Մարտիկ Գաթըգլեանը` նուագակցութեամբ Յովիկ Ատուրեանի: 

Կազմակերպութեամբ Համազգայինի Պոսթընի մասնաճիւղի վարչութեան եւ աջակցութեամբ 

գաղութի այլ միութիւններու ներկայացուցիչներու,  31 մայիսին Ուաթըրթաունի Հայ կրթական եւ 

մշակութային կեդրոնի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի անկախութեան 100-ամեակին 

նուիրուած ձեռնարկ: 

Վարչութեան անդամ Վազրիկ Չիլոյեանը իր բացման խօսքին մէջ ընդգծեց անկախ պետութիւն 

կերտելու այն շղթան, որ կ՛երկարի մայիսեան հերոսամարտերէն մինչեւ արցախեան պայքար ու 

Հայաստանի վերջին ժողովրդային շարժում: 

Այնուհետեւ ցուցադրուեցաւ հայրենի «Երկիր Մետիա» կայանին պատրաստած` Արթուր 

Մկրտչեանի հեղինակային վաւերագրական «Պետութիւն վերջին հողակտորի վրայ» ժապաւէնին 

անգլերէն տարբերակը: 

Յայտնենք, որ ցուցադրուած էին նաեւ 1918 թուականին անկախացած հանրապետութեան 

պաշտօնական արխիւներէն նմուշներ` զինուորական, դիւանագիտական, տնտեսական, 

ընկերային եւ այլ բնագաւառներու, որոնց շարքին` այն գլխաւոր փաստաթուղթը, որ աւետած է 

հայկական անկախ պետութեան հիմնադրութեան մասին` Հայաստանի Հանրապետութեան 

անկախութեան հռչակագիրը: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Ինքնավստահ Երեխաներ Մեծցնելու Համար 

Խօսքը ունի հզօր ուժ: 

Կան բառեր, որոնք կրնան «կախարդել» երեխան եւ անոր մէջ զարգացնել բնաւորութեան 

դրական գիծեր ու դարձնել յաջողակ: Ահաւասիկ` քանի մը «կախարդական» 

արտայայտութիւններ, որոնք կրնան ճակատագրական ըլլալ երեխային համար: 

«Ես քեզ կը սիրեմ»: Ձեր սէրը երեխային կայացած ըլլալու հիմքն է: Ձեր տուած սիրոյ միջոցով 

ան կրնայ աշխարհը տեսնել գունաւոր եւ բարի: 

*** 

«Ես քեզի կը վստահիմ»: Ձեր երեխան պէտք է գիտնայ, որ դուք ոչ միայն կը սիրէք զինք, այլ մեծ 

համարում ունիք իր կարելիութիւններուն վրայ: 

*** 

«Դուն կրնաս»: Այսպիսով, դուք ինքնավստահութիւն կը ներշնչէք անոր: 

*** 

«Ըսածդ մէջս նոր միտքեր արթնցուց»: Երեխան պէտք է զգայ իր եզակիութիւնը, պէտք է 

հպարտանայ, որ իրմէ մեծին մտածելու առիթ տուաւ: 

*** 

«Ոչ ըսելու մի՛ վախնար»: Ձեր զաւակը պէտք է հասկնայ, որ հրաժարիլը յանցագործութիւն չէ, 

այլ` իւրաքանչիւր մարդու իրաւունք: Երբ ան մեծնայ, «ոչ» ըսելու կարողութիւնը բաւական կը 

դիւրացնէ անոր կեանքը: 

*** 

«Դուն ունիս ընտրելու հնարաւորութիւն»: Նոյնիսկ եթէ այդ ընտրութիւնը պէտք է կայացնէ 

երկու խաղալիքի միջեւ, այնուամենայնիւ, վարժեցուցէք ձեր զաւկին ընտրութիւն կատարել եւ 

երբեք դուք իրեն փոխարէն որոշում մի՛ տաք: 

*** 

«Դուն կրնաս սխալիլ»: Բոլորն ալ սխալելու իրաւունք ունին, չէ՞ որ իյնալով եւ բարձրանալով 

մենք կը սորվինք ապրիլ: Պէտք է համբերատար ըլլաք ձեր զաւկին հանդէպ: 
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*** 

«Ես համաձայն եմ քեզի»: Եւս մէկ աղիւս` ձեր երեխայի ճիշդ զարգացման հիմքին: Եթէ յարգէք 

ձեր երեխային փոքր որոշումներն ու կարծիքը, ան կը դառնայ աւելի ինքնավստահ: 

*** 

«Ես մեծ սիրով կ՛օգնեմ քեզի»: Երեխան պէտք է միշտ գիտնայ, որ որեւէ պահու կրնայ դիմել 

ձեր օգնութեան: 

Պանանին Օգտակարութիւնը Կախեալ Է 

Անոր Հասունութեան Աստիճանէն 

Բոլորս ալ գիտենք, որ պանանը չափազանց օգտակար 

պտուղ է. անիկա հարուստ է` կենսանիւթերով, 

հանքայիններով եւ միքրօ- տարրերով: Սակայն երբ 

պանանը շուկայէն պիտի գնենք, պէտք է ուշադրութիւն 

դարձնենք անոր գոյնին, քանի որ պանանին օգտակար 

յատկութիւնները կը փոխուին` նայած անոր գոյնին: 

Սննդագէտներու կարծիքով, ամենաբարձր սննդային 

արժէքը ունին կանաչ պանանները: Անոնք կը հաւասարակշռեն արեան մէջ շաքարին տոկոսը, 

կը պաշտպանեն երիկամի քաղցկեղէն, կը դարմանեն փորհարութիւնը, կը հաւասարակշռեն 

գէշ քոլեսթերոլին տոկոսը եւ, վերջապէս, կը կանխարգիլեն սրտանօթային հիւանդութիւնները: 

Դեղին պանանները հարուստ են հակաօքսիտաններով, ածխաջուրով, կիրով, մակնեզիոմով… 

Այս բոլորը կը զօրացնեն մարմնին դիմադրականութիւնը եւ կը պաշտպանեն սրտանօթային 

համակարգը: 

Շագանակագոյն (հասուն) պանանները կը պարունակեն մեծ քանակութեամբ շաքար, 

թրիբթոֆան, որ կ՛օգնէ պայքարելու անքնութեան եւ ընկճախտի դէմ: 


