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Աշխատանքի Ոլորտի Խնդիրներու
Համակարգային Լուծումները
Պէտք Է Ըլլան Հետագայ
Բարեփոխումներու Հիմնական
Օրակարգ
Հայ
յեղափոխական
դաշնակցութեան
Բիւրոյի
տնտեսական
հետազօտութիւններու
գրասենեակը
Չորեքշաբթի օր` 17 Յուլիսին նախաձեռնած էր կլոր
սեղան-քննարկում` «Հայաստանի մէջ աշխատանքային
իրաւունքներու
պաշտպանութիւն.
բացայայտուած
խնդիրներ եւ մտահոգիչ դրսեւորումներ, հնարաւոր
լուծումներ» նիւթով: Քննարկումին ներկայ էին ՀՅԴ
վերոնշեալ գրասենեակի մասնագէտներ, Հայաստանի
նախագահի, վարչապետի, մարդու իրաւունքներու
պաշտպանի աշխատակազմերէն ներկայացուցիչներ,
պատգամաւորներ, փաստաբաններ եւ այլ հիւրեր:
Գրասենեակի կատարած հետազօտութիւնը ներկայացուց
ՀՅԴ
Բիւրոյի
տնտեսական
հետազօտութիւններու
գրասենեակի համակարգող, տնտեսագէտ Թադեւոս
Աւետիսեան: Անոր ելոյթէն ետք մասնակիցները
հարցուպատասխանի
ձեւաչափով
ծաւալեցին
քննարկում, որ անցաւ բաւական կառուցողական
մթնոլորտի մէջ:
Նշենք,
որ
ՀՅԴ
Բիւրոյի
տնտեսական
հետազօտութիւններու
գրասենեակը
Հայաստանի
աշխատանքային
օրէնսդրութեան
մասնագիտական
համակողմանի ուսումնասիրութիւններու արդիւնքներով
առանձնացուցած է առարկայական շարք մը խնդիրներ`
անոնց հաւանական լուծումներով: Այդ խնդիրները
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ուղղակիօրէն կը վերաբերին աշխատանքի ոլորտի շարք մը բնագաւառներու մէջ Հայաստանի
ստանձնած միջազգային պարտաւորութիւններու թերի կատարման, աշխատողներու եւ
գործատուներու իրաւունքներու եւ պարտականութիւններու ոչ հաւասարակշիռ ապահովման,
օրինական եւ արժանապատիւ աշխատանքի համար անհրաժեշտ նուազագոյն պայմաններու
բացակայութեան:

Վեր հանուած խնդիրները կը ներառեն աշխատանքային իրաւունքներու պաշտպանութեան
ոլորտին մէջ օրէնսդրական լուծման բացերը:
Ըստ գրասենեակի ներկայացուցած վերլուծութեան, նախկին զինուորներու եւ անոնց
ընտանիքներու անդամներուն, ինչպէս նաեւ զոհուած զինուորներու ընտանիքներու
անդամներուն համար Աշխատանքային օրէնսգիրքով նախատեսուած չեն լուծման անհրաժեշտ
առանձնայատկութիւններ (արտօնութիւններ), որոնք կը գործեն, օրինակ, Ռուսիոյ,
Պիելոռուսիոյ, Թուրքմենիստանի եւ Տաճիկիստանի մէջ: Անվիճելի է նմանատիպ լուծման
առարկայական անհրաժեշտութիւնը նաեւ մեր երկրին մէջ:
Իր ելոյթին մէջ
աշխատանքին:

Աւետիսեան

անդրադարձաւ

Հայաստանի

մէջ

օտարերկրացիներու

Անդրադառնալով աշխատանքային ժամերուն եւ դրութեան` ան նշեց, որ 2014 թուականին
օրական 24-ժամեայ աշխատանքը արգիլող օրէնքի նախագիծ դրուած էր շրջանառութեան մէջ,
սակայն հետագային անիկա չընդունուեցաւ, ու գերադասուեցաւ գործատուներու շահը: Բայց
միջազգային իրաւունքի չափանիշներով` որեւէ պարագայի օրական աշխատանքային
ժամանակը պէտք չէ գերազանցէ 16 ժամը:
ՀՅԴ տնտեսական հետազօտութիւններու գրասենեակի առաջարկուող լուծումները միտուած են
աշխատանքի ոլորտին մէջ Հայաստանի վաւերացուցած միջազգային պարտաւորութիւններու
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կատարման, ներքին օրէնսդրական առկայ հակասութիւններու վերացման, միջազգային
դրական փորձով ապացուցուած արդիւնաւէտ լուծումները մեր երկրին մէջ տեղայնացնելուն,
ինչպէս նաեւ աշխատանքային յարաբերութիւններու մէջ ընկերային երկխօսութեան եւ
գործընկերութեան
կայացման
ու
զարգացման
համար
անհրաժեշտ
հիմքերու
ամբողջականացման:

Նախագահ Արմէն Սարգսեան Այցելած Է Երեւանի
Քաղաքապետարան
Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան Չորեքշաբթի օր` 17 Յուլիսին, այցելած է
Երեւանի քաղաքապետարան: Քաղաքապետ Հայկ Մարութեան հանրապետութեան

նախագահին ներկայացուցած է Երեւանի զարգացման ուղղուած ընթացիկ ու յառաջիկայ
ծրագիրները: Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են մայրաքաղաքի զարգացման
հեռանկարներուն վերաբերեալ:
Հանդիպումի աւարտին նախագահ Արմէն Սարգսեան զրուցած է նաեւ Երեւանի ընդհանուր
ճարտարապետ Արթուր Մեսչեանի հետ:

Փաշինեան. «Հայաստանի Եւ Ազրպէյճանի Միջեւ Թէժ
Գիծը Կ՛աշխատի, Բայց Ատիկա Չ՛երաշխաւորեր, Որ Մենք
Զոհեր Չունենանք»
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Չորեքշաբթի օր «Ազատութիւն» ձայնասփիւռի
կայանին հետ ունեցած զրոյցին վարչապետ
Նիկոլ
Փաշինեան
անդրադարձած
է
Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի միջեւ թէժ գիծի
վերաբերեալ հարցին:
Ան նշեց, որ թէժ գիծը կ՛աշխատի, բայց ատիկա
չ՛երաշխաւորեր,
որ
Հայաստանը
զոհեր
չունենայ:
«Մենք կ՛աշխատինք, որ բանակցութիւնները
ունենան յստակ արդիւնք, իսկ ինչո՞ւ անոնք
չունին շօշափելի, յստակ արդիւնք: Երբ ես
ընտրուեցայ Հայաստանի վարչապետ, յայտարարեցի, որ լուծման որեւէ տարբերակ պէտք է
ընդունելի ըլլայ Ղարաբաղի, Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի ժողովուրդներուն համար:
«Ասիկա աննախադէպ յայտարարութիւն էր, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետութեան ոչ մէկ
իշխանութիւն նման բան ըսած էր: Ասիկա լուրջ հիմք կը ստեղծէ բանակցային հոլովոյթի
յառաջընթացին համար, բայց Ազրպէյճանի նախագահը կը հրաժարի արտաբերել այս
նախադասութիւնը, իսկ յառաջընթացին համար ան ալ պէտք է ըսէ, որ տագնապի լուծման
տարբերակը պէտք է ընդունելի ըլլայ բոլորին համար», ըսած է վարչապետ Փաշինեան:

Միրզոյեանն Ու Փելոսին Քննարկած Են Հայ-Ամերիկեան
Յարաբերութիւններուն Առնչուող Հարցեր
Ուաշինկթընի մէջ ընթացող Խորհրդարանական
ղեկավարութեան ֆորումի ծիրին մէջ Հայաստանի
Հանրապետութեան Ազգային ժողովի նախագահ
Արարատ Միրզոյեան 16 Յուլիսին հանդիպում
ունեցած
է
Միացեալ
Նահանգներու
Ներկայացուցիչներու տան նախագահ Նենսի
Փելոսիի հետ, կը տեղեկացնէ Հայաստանի
Ազգային ժողովին մամլոյ ծառայութիւնը:
Խորհրդարանի ղեկավարը ներկայացուցած է
Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող զարգացումները եւ շնորհակալութիւն յայտնած Նենսի
Փելոսիին` հայ-ամերիկեան յարաբերութիւններուն մէջ տարիներ շարունակ ունեցած աւանդին
համար:
Ներկայացուցիչներու տան նախագահը կարեւոր նկատած է Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած
ժողովրդավարական փոփոխութիւնները:
Հանդիպումի ընթացքին կողմերը քննարկած են երկուստեք հետաքրքրութիւն ներկայացնող
հարցեր:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Ուաշինկթըն. «Իրանցիները Կանգնած Են Բանակցելու
Կամ Պատժամիջոցներու Ենթակայ Մնալու Ընտրանքին
Դիմաց»
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբերը յայտնեց, որ
«իրանցիներուն բանակցելու մտադրութեան վերաբերեալ պատգամ մը չստացանք»` նշելով.
«Իրանցիները կանգնած են բանակցելու կամ պատժամիջոցներու ենթակայ մնալու ընտրանքին
դիմաց»:
Նախարարութեան բանբերը նաեւ կը յայտնէ. «Միշտ մեր դաշնակիցներուն հետ մեր կարելին
պիտի ընենք նաւարկումի ազատութիւնը երաշխաւորելու համար»:
«Աչք պիտի չփակենք Հորմուզի նեղուցին մէջ իրանեան սպառնալիքներուն նկատմամբ», շեշտեց
ան:
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբերը նաեւ յայտնեց.
«Լիբանանի մէջ պատժամիջոցներու թիրախ դարձած անձերը աշխատանք կը տանին ջլատելու
լիբանանեան կառավարութիւնը»:

Էրպիլի Մէջ Սպաննուեցան Իրաքի Մէջ Թուրքիոյ
Ընդհանուր Հիւպատոսին Տեղակալն Ու Անոր Երկու
Թիկնապահները
Էրպիլի մէջ հրացանաձգութեան մը պատճառով
սպաննուեցան երեք անձեր` Իրաքի մէջ
Թուրքիոյ ընդհանուր հիւպատոսին տեղակալն
ու անոր երկու թիկնապահները:
«Մայատին» արբանեակային պատկերասփիւռի
կայանը հաղորդեց, որ անոնք Իրաքի Քրտական
ինքնավար մարզի մայրաքաղաքի Այն Քաուհ
շրջանի ճաշարաններէն մէկուն մէջ էին, երբ
անծանօթ զինեալներու կողմէ ենթարկուած են
յարձակումի:
Դէպքէն անմիջապէս ետք քաղաքին մէջ որդեգրուեցան ապահովական խիստ միջոցառումներ:
Քրտական աշխատաւորական կուսակցութիւնը (ՔԱԿ) հերքեց, թէ ինք կը կանգնի թուրք
դիւանագէտին եւ անոր երկու թիկնապահներուն սպանութեան ետին: Կուսակցութեան զինեալ
թեւի` Ժողովուրդի պաշտպանութեան ուժերու բանբեր Տիար Տենիզ յայտնեց, որ մինչեւ այս
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պահը իր կուսակցութիւնը կապ չունի յարձակումին հետ` նշելով. «Յարձակումին մասին
տեղեկութիւններ չունինք»:
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը յայտարարեց, թէ Էրպիլի մէջ սպաննուած են
Թուրքիոյ հիւպատոսի տեղակալն ու հիւպատոսարանի երկու պաշտօնեաներ, իսկ ուրիշներ
վիրաւորուած են:
Թուրքիոյ նախագահական պալատը իր կարգին յայտարարեց, թէ պէտք եղած ձեւով պիտի
հակադարձէ կատարուած յարձակումին:

«Կայծ Մը Բաւարար Է, Որ Ծոցի Շրջանը Բռնկի, Եւ
Ամերիկան Պիտի Ըլլայ Աղէտին Պատասխանատուն»
Կ՛ըսէ Լաւրով
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ
Լաւրով զգուշացուց. «Ծոցի մէջ ամերիկեան
գործելաոճը կրնայ շրջանին մէջ աղէտի
առաջնորդել»:
«Կայծ մը բաւարար է, որ կացութիւնը բռնկի»,
աւելցուց Լաւրով:
«Շրջանին
մէջ
լարուածութեան
ներկայ
բարձրացումը ուղղակի հետեւանքն է Իրանի
նկատմամբ կարծր դիրքորոշման, որ կարգ մը
դաշնակիցներու հետ որդեգրած է Ուաշինկթըն:
Միացեալ Նահանգներ իր մկանները կը
ցուցադրէ, Թեհրանի վարկաբեկման արշաւ կը
շղթայազերծէ
եւ
Իրանի
իսլամական
հանրապետութիւնը կ՛ամբաստանէ բոլոր յանցանքներով», ըսաւ ան:
«Ատիկա կը ստեղծէ վտանգաւոր կացութիւն մը, եւ կայծ մը կրնայ բաւարար ըլլալ զայն
բռնկեցնելու, իսկ ատոր հաւանական աղէտալի հետեւանքներուն պատասխանատուութիւնը կը
կրեն Միացեալ Նահանգները», նշեց ռուսական դիւանագիտութեան պետը:
Միւս կողմէ, Լաւրով «Արկումենթի ի Ֆաքթի»-ի հետ հարցազրոյցի ընթացքին ըսաւ, թէ Ռուսիան
պիտի սերտէ Վրաստանի դէմ որդեգրուած քայլերու, մասնաւորաբար թռիչքներու արգելքի
ջնջման կարելիութիւնը, եթէ ռուսերու անվտանգութեան համար սպառնալիքները դադրին
գոյութիւն ունենալէ:
«Յոյս ունինք, որ վրացական իշխանութիւնները պիտի կարենան կայունացնել հասարակականքաղաքական իրավիճակը երկրին մէջ եւ վերացնել ռուսերու անվտանգութեան համար
գոյութիւն ունեցող սպառնալիքները», ըսած է ան:
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«Մենք
կ՛ուզենք
բարեկամ
ըլլալ
եւ
համագործակցիլ` յանուն Ռուսիոյ եւ Վրաստանի
բարօրութեան», աւելցուցած է Լաւրով:

Լաւրով.
«Արեւմուտքը Կը Միջամտէ Վրաստանի
Եւ
Ուքրանիոյ Գործերուն, Հայաստանի Պ
արագային Իրավիճակը Այլ Է»
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ
Լաւրով յայտարարած է, թէ Ռուսիան յատուկ
ուշադրութեամբ կը վերաբերի Հայաստանի եւ
յետխորհրդային շրջանին մէջ այլ երկիրներու
քաղաքական իրադարձութիւններուն: Այս մասին
ան ըսած է «Արկումենթի ի Ֆաքթի»-ի հետ զրոյցի
ընթացքին:
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարին համաձայն, Խորհրդային Միութեան փլուզումէն ետք
Արեւմուտքը աշխուժօրէն սկսած է միջամտել խորհրդային նախկին հանրապետութիւններու,
որոնց շարքին` Ուքրանիոյ եւ Վրաստանի գործերուն:
«Հայաստանի պարագային իրավիճակը այլ է: Այդ երկիրը Անդրկովկասի մէջ Ռուսիոյ
առանցքային գործընկերն է: Այդ երկրին հետ հաստատուած են ռազմավարական, դաշնակցային
յարաբերութիւններ: Աշխուժ բնոյթ կը կրեն քաղաքական երկխօսութիւնը, խորհրդարանական
համագործակցութիւնը, ինչպէս նաեւ միջազգային հարթակի վրայ համագործակցութիւնը:
Ռուսիան Հայաստանի յառաջատար տնտեսական գործընկերն է: Աշխուժ կերպով կը
զարգանան կրթական, մշակութային եւ ներդրումային, ռազմական-արհեստագիտական
կապերը», ըսած է Լաւրով:

Միջին Արեւելքի Քրիստոնեաներուն Զօրակցութեան
Նուիրուած Աղօթքի Հանդիպում` Քոնկրեսին Մէջ
Նախանցեալ օր Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսին մէջ տեղի ունեցաւ աղօթքի միջազգային
հանդիպում մը` նախաձեռնութեամբ Քրիստոնեաներու պաշտպանութեան կազմակերպութեան:
Աղօթքի այս հանդիպումին առընթեր Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց
նախարարութեան մէջ տեղի ունեցաւ կրօններու ու ազատութեան վերաբերող խորհրդաժողով
մը, որուն մասնակցեցան աւելի քան 115 երկիրներէ արտաքին գործոց նախարարներ եւ
բարձրաստիճան անձնաւորութիւններ, որոնց կարգին էր ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական
Կոմիտէի ներկայացուցիչ, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի: Խորհրդաժողովի ժամանակ
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մայք Փոմփէօ զգուշացուց Միջին
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Արեւելքի մէջ որեւէ անձ, մանաւանդ քրիստոնեաները իրենց կրօնական համոզումներուն
համար հալածելու երեւոյթէն:
Ինչ կը վերաբերի ամերիկեան քոնկրեսին մէջ տեղի ունեցած աղօթքի հանդիպումին, անոր
մասնակցեցան նաեւ Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Անուշաւան արք.
Դանիէլեան եւ Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի գործադիր տնօրէն Արամ Համբարեան:
Աղօթքի հանդիպման ընթացքին Քափիթոլի պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով հնչեցին
արեւելեան քրիստոնէական եկեղեցիներու աղօթքներն ու շարականները` իբրեւ զօրակցութիւն
Միջին Արեւելքի քրիստոնեաներուն:

«Անգարա Այլեւս Չի Կրնար «Էֆ-35»-ներու Ձեռք Բերումը
Ակնկալել» Կ՛ըսէ Թրամփ
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ մեկնաբանած է Թուրքիոյ` ռուսական «Էս400» հակաօդային պաշտպանութեան համակարգերու մատակարարումը եւ նշած, որ Անգարան
այլեւս չի կրնար ամերիկեան «Էֆ-35» հալածիչներու ձեռք բերումը ակնկալել: Այս մասին կը
հաղորդէ «ՌԻԱ Նովոսթի» լրատու գործակալութիւնը:
Միացեալ Նահանգներու նախագահը Ռուսիոյ եւ Թուրքիոյ համաձայնագիրը «անարդար» կոչած
է: Ան յիշեցուցած է, որ Անգարան պատուիրած է հարիւր «Էֆ-35» հալածիչներ: Ան նոյն ատեն
յայտարարած է, թէ Թուրքիան «պիտի չկարենայ աւելին գնել»` «Էս-400»-ի գործարքին
պատճառով: «Անոնք շատ լուրջ կացութեան մէջ յայտնուած են: Մենք Միացեալ Նահանգներու
մէջ նոյնպէս այդպիսի կացութեան մէջ յայտնուած ենք: Սակայն ընդհանուր առմամբ մենք
կ՛աշխատինք այդ ուղղութեամբ», ըսած է ան: Թրամփի համաձայն, Թուրքիան մտադիր եղած է
գնել ամերիկեան «Փաթրիոթ» համակարգերը, սակայն, Պարաք Օպամայի վարչակազմը մերժած
է զանոնք վաճառել:
Նշենք, որ Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութիւնը հաղորդեց, թէ Թրամփ
եւ Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մայք Փոմփէօ կը սերտեն Թուրքիոյ`
ռուսական «Էս-400»-ներ գնելու քայլին հակադարձելու կարելիութիւնները:
«Սի.Էն.Էն.» անդրադարձած է երկուշաբթի օր Թրամփի եւ Փենթակոնի ու արտաքին գործոց
նախարարութեան պաշտօնակատարներու միջեւ տեղի ունեցած հանդիպումին, որուն
առանցքային նիւթն էր Թուրքիոյ` Ռուսիայէն «Էս-400»-ներու գնումը: «Սի.Էն.Էն.»-ի թղթակիցներ
Քեւին Լիփթեքի եւ Նիքոլ Կաուեթի տուեալներուն համաձայն, արտաքին գործոց նախարար
Մայք Փոմփէօ եւ Միացեալ Նահանգներու նախագահի ազգային անվտանգութեան հարցերով
խորհրդական Ճոն Պոլթըն ճնշում կը գործադրեն նախագահին վրայ, որ համաձայն չէ Թուրքիոյ
դէմ պատժամիջոցներ կիրարկելուն, որովհետեւ Թրամփ «Թուրքիոյ նախագահ Թայիփ
Էրտողանի հետ յարաբերութիւնները պահպանելու ցանկութիւն ունի»:
Յիշեցնենք, որ «Պլումպըրկ» հաղորդած էր, թէ ամերիկեան վարչակազմը ընտրած է
պատժամիջոցներու երեք թղթածրարներէն մէկը, որ տակաւին պէտք է արժանանայ Թրամփի
հաւանութեան` աւելցնելով, որ վարչակազմը մտադիր է Թուրքիոյ դէմ պատժամիջոցներու
մասին յայտարարել այս շաբթուան վերջաւորութեան:
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ԱՆՐԱԴԱՐՁ

Դուրս Մղման Փոխարէն Սիրաշահում
Ազրպէյճանի իշխանութիւնները միշտ հետապնդած են ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի ձեւաչափը
տապալելը կամ առնուազն «բարեփոխելը»: Վերջինիս պարագային անոնց թիրախը եղած է
ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի եռանախագահութեան համեմատաբար տկար օղակը` Ֆրանսան:
Պաքու շարունակ ջանք թափած է Ֆրանսան փոխարինելու այլ երկրով մը` նախընտրաբար
Թուրքիայով կամ առնուազն Եւրոպական Միութեամբ: Առաջինը արցախեան գոյապայքարի
առաջին օրէն իր խորհրդատուներով, կամաւորներով եւ մասնայատուկ ուժերով, ինչպէս նաեւ
1993-էն ի վեր Հայաստանի դէմ հաստատած պաշարումով ուղղակի մասնակիցն է այդ
տագնապին, եւ բնականաբար հակամարտող կողմ մը չի կրնար միջնորդ ըլլալ: Չարիքի
առանցքին երկու թեւերէն մէկը եղողը չի կրնար եռանախագահութեան մաս կազմել: Ինչ կը
վերաբերի Եւրոպական Միութեան, ապա Ֆրանսան Գերմանիոյ կողքին այդ միութեան
հիմնադիր գլխաւոր պետութիւններէն մէկն է եւ իբրեւ այդպիսին կը ներկայացնէ նաեւ այդ
անդրազգային կառոյցը:
Տարիներու վրայ երկարող իրերայաջորդ ձախողութիւններէ ետք, Պաքու կը թուի այժմ
համոզուած ըլլալ իր երկարատեւ երազի անյուսութեան եւ փոխած իր մարտավարութիւնը.
եռանախագահութենէն դուրս մղելու փոխարէն սիրաշահիլ Ֆրանսան:
Այս մասին կը վկայեն Ազրպէյճանի պաշտպանական արդիւնաբերութեան նախարարութեան եւ
օդուժի, ռազմական եւ ծովային կիրարկման տեղեկատուական համակարգեր արտադրող
«Թալես Կրուփ» արդիւնաբերական խումբի միացեալ գործարան մը հիմնելու
հաւանականութեան, ֆրանսական այդ ընկերութեան Ազրպէյճանին վերահսկողութեան եւ
ձայնատեղաստուգումի (radiolocalisation) տարբեր տեսակի սարքերու մատակարարման
լուրերը:
Սիրաշահման քաղաքականութիւնը իր առաջին պտուղը տուաւ. ֆրանսական դատարանի մը
միջոցով, քաղաքական ու տնտեսական նկատառումներով ջնջուեցան ֆրանսական եւ
արցախեան քաղաքներու միջեւ կնքուած բարեկամութեան ու ապակեդրոնացուած
համագործակցութեան մասին հռչակագիրները: Պաքու ատիկա նկատեց իր դիւանագիտութեան
«ազդեցիկ յաղթանակը»: Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարի տեղակալ Խալաֆ
Խալաֆով յայտնեց, որ Պաքու Փարիզէն կը սպասէ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման
ուղղութեամբ ջանքերու աշխուժացում: «Տագնապը պէտք է լուծուի Ազրպէյճանի հողային
ամբողջականութեան ծիրին մէջ», աւելցուց ան` յստակացնելով Ազրպէյճանի` Ֆրանսայէն
սպասած «աշխուժացում»-ին նշանակութիւնը:
Բայց եւ այնպէս, հակառակ Պաքուի «ազդեցիկ յաղթանակ»-ի շեփորումին ու սպասումներուն,
ազրպէյճանական այս մարտավարութեան յաջողութիւնը երաշխաւորուած չէ` նկատի
ունենալով մասնաւորաբար եռանախագահներէն Ռուսիոյ օրինակը, որ Ֆրանսայէն շատ աւելի
հին ու ընդարձակ քաղաքական եւ տնտեսական կապեր ունի Ազրպէյճանի հետ, սակայն
առայժմ` ոչ ազրպէյճանամէտ կեցուածք:

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ
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ԱԿՆԱՐԿ

Թուրքիոյ Ուղղուած Կոչական Սպառնալիքներ
Անգարա-Մոսկուա ռազմավարական դաշինքի գործարքային մասը` «Էս-400» հակաօդային
պաշտպանութեան համակարգերու առումով առ այս պահը զուտ յայտարարողական
մակարդակի վրայ անհանգստացուցած է Ուաշինկթընը, որ պատժամիջոցներու կիրարկման
մասին բարձրաձայնումները կատարէ: Թէեւ պէտք չէ մոռնալ նախագահ Թրամփի կատարած
յայտարարութիւնը այս մասին, որ Թուրքիոյ նախագահը Մոսկուայի հետ ռազմական առք ու
վաճառքի առումով մեղաւոր չէ: Պատճառաբանութիւնը` երկրորդական է այս պարագային.
կարեւորը Անգարայի հետ կամուրջները բանուկ վիճակի մէջ պահելու վարքագիծի դրսեւորումն
է: Հիմա, Միացեալ Նահանգներու պաշտպանութեան նախարարն է, որ կը հաւաստիացնէ, թէ
նախագահ Թրամփ Թուրքիոյ դէմ պատժամիջոցներ պիտի կիրարկէ` հիմնուելով օրէնքներու
վրայ: Այստեղ օրէնքը յատկանշական է, այն առումով, որ կը յստակացնէ, թէ պատժամիջոցներ
կը կիրարկուին Միացեալ Նահանգներու հակառակորդ երկիրներուն դէմ:
Կանխահաս է հաստատելը, որ Թուրքիան կը դասակարգուի Միացեալ Նահանգներու
հակառակորդ պետութիւններու շարքին: Պէտք չէ մոռնալ, որ իրաւական ընթացակարգ չէ
մտած Թուրքիան պատժելու որոշումը եւ թէ չի բացառուիր, որ յանկարծ շեղում արձանագրուի
պաշտօնապէս կատարուող յայտարարութիւններէն: Իրանի դէմ հրաձիգները բարձրացած էին
երկինք, եւ յանկարծ հարուածելու գործողութիւնը չէզոքացուած էր նախագահ Թրամփի կողմէ:
Պատժամիջոցներու որոշումի ուրուագիծն է, որ կ՛երեւայ այժմ պարզապէս:
Երանգային տարբերութիւն գոյութիւն ունի եւրոպական քաղաքական միջավայրերու մէջ`
Թուրքիոյ նկատմամբ քաղաքականութիւնը խստացնելու առումով:

Եւրոպական Միութեան արտաքին գործոց նախարարներու մասնակցութեամբ Պրիւքսելի մէջ
կայացած արտաքին յարաբերութիւններու խորհուրդի նիստէն ետք գրաւոր յայտարարութիւն
տարածուած է, ըստ որուն` Եւրոպական Միութիւնը որոշած է միաժամանակ դադրեցնել
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Անգարայի հետ տեղի ունեցող բոլոր բարձր մակարդակի հանդիպումները, անոնց շարքին`
Թուրքիոյ
հետ
օդային
փոխադրութեան
համապարփակ
համաձայնագիրի
շուրջ
բանակցութիւնները, Եւրոպական Միութիւն – Թուրքիա գործընկերութեան խորհուրդի
նիստերը:
Կը նախատեսուի նաեւ, որ Եւրոպական խորհուրդը կը նուազեցնէ 2020-ի համար Թուրքիոյ
տրամադրուելիք
ֆինանսական
աջակցութիւնը:
Միեւնոյն
ժամանակ
Եւրոպական
ներդրումային դրամատան առաջարկուած է վերանայիլ Թուրքիոյ տրամադրուող նիւթական
աջակցութեան պայմանները:
Այստեղ պատժամիջոցներ կիրարկելու մղիչ գործօնը առաւելաբար կը վերաբերի Կիպրոսի
ջրային տարածքներուն մէջ Թուրքիոյ ձեռնարկած հորատման աշխատանքներուն: Այդ
աշխատանքները դադրեցնելու բազմակողմ պահանջները նկատի չեն առնուիր Անգարայի
կողմէ:
Այստեղ եւս առայժմ դադրեցնել,
յանձնարարել, նախատեսել`
յայտարարութիւններ են, որոնք Պրիւքսելը կ՛ուղղէ Անգարային:

կոչական

բնոյթի

Մինչ Անգարան կը շարունակէ ռազմական առք ու վաճառքն ու կիպրական ջրային
տարածքներու մէջ հորատումի աշխատանքները: Աւելի՛ն. համաձայնեցնելով իր
գործողութիւնները Մոսկուայի եւ Թեհրանի հետ, կը ձեռնարկէ դէպի Իրաք սահմանափակ
ներխուժումներու կամ դէպի Սուրիոյ սահման ռազմական կուտակումներու:
Պատժամիջոցներու սպառնալիքի դրսեւորումները կրնան շարունակուիլ: Թէ՛ Ուաշինկթընը եւ
թէ՛ Պրիւքսելը հեռու են դեռ Անգարայի հետ ուղղակի բախման կէտերէն: Երկուքն ալ սակայն
Իրանի հիւլէական դաշինքի վերագործարկման կարելիութիւններուն վրայ կը շեշտեն,
Թեհրանի նկատմամբ եւս բախման կէտերը շրջանցելու կամ ընդհանրապէս նման փուլէ
խուսափելու համար:
Անգարայի արտաքին համարձակ քայլերը կրնան մեկնաբանուիլ ներքին հետզհետէ
դիւրաբեկուող իրավիճակի զարգացումով: Գերնախագահական լիազօրութիւններ ունեցող
Էրտողանը արտաքին յաւակնոտ քայլերու կը դիմէ ներքին ամրակայութիւն վերաշահելու
համար:
Քաղաքական ներքին անկայունութիւն ուրուագծող իրավիճակին վրայ կ՛աւելնայ Քրտական
աշխատաւորական կուսակցութեան զինեալ գործողութիւններու վերսկսումի երեւոյթը: Որքան
ալ հեռու երեւին բախման կէտերը, կը թուի, որ թէկուզ յայտարարողական եւ կոչական
պատժամիջոցային
սպառնալիքներուն
եւ
ներքին
անկայունութեան
առաջնորդող
նախադրեալներու հրահրման մէջ որոշակի կապեր կան: Անգարան հետզհետէ կը սպառէ
ներքին-արտաքին յաւակնոտ քայլեր առնելու առաձգականութեան օղակներու օգտագործման
միջոցները:

«Ա.»

www.kantsasar.com
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Շնորհահանդէս Լեւոն Զաքի Ետալեանի «Գոյութեան
Մարտահրաւէր. Սուրիոյ Հայութիւնը 2011-2018» Գիրքին
Հովանաւորութեամբ Բերիոյ հայոց թեմի
առաջնորդ
Մասիս
եպս.
Զօպուեանի,
կազմակերպութեամբ Համազգայինի Սուրիոյ
Շրջանային վարչութեան, 19 Յունիսին Արամ
Մանուկեան ժողովրդային տան «Լեւոն Շանթ»
սրահին մէջ տեղի ունեցաւ ՍուրիաՀայաստան գործարար խորհուրդի նախագահ
Լեւոն
Զաքի
Ետալեանի
«Գոյութեան
մարտահրաւէր. Սուրիոյ հայութիւնը 20112018» գիրքին շնորհահանդէսը:
Հայերէնով բացման խօսքին մէջ Մարինա
Չիլաբոշեան-Պօղիկեան նկատել տուաւ, որ հեղինակը գիրքին մէջ կը շեշտէ սուրիահայութեան
դերը, եւ մանաւանդ արաբ ընթերցողը իրազեկ կը դարձնէ Սուրիոյ մէջ հայութեան ունեցած
ստեղծագործ ներկայութեան, ի մասնաւորի` պատերազմի տարիներուն:
Արաբերէնով բացման խօսքին մէջ Քինանա Ալլուշ անդրադարձաւ յատկապէս պատերազմի
տարիներուն սուրիահայերու հաւատարիմ կեցուածքին, որ դրսեւորուեցաւ` Սուրիոյ կառչած
մնալով, դէմ դնելով դժուարութիւններուն ու Թուրքիոյ էրտողանեան ծրագիրներուն, որուն
նպատակն էր հայերը անգամ մը եւս տեղահան ընել ու պատմութեան նոյն դաժան դէպքերը
կրկնել` տարբեր դիմագիծով:
Կրթական մշակ Արա Մութաֆեան ամփոփ կէտերու մէջ ներկայացուց գիրքը, որուն նախաբանը
գրած է Սուրիոյ մէջ Հայաստանի նախկին դեսպան Արշակ Փոլատեանը: Ան յայտնեց, որ
հեղինակը կ՛անդրադառնայ Սուրիոյ մէջ հայութեան արմատներուն, ինչպէս նաեւ
սուրիահայութեան բերած ներդրումին` Սուրիոյ քաղաքական, տնտեսական, մշակութային,
զինուորական եւ այլ մարզերուն, ինչպէս նաեւ` Հայաստան-Սուրիա յարաբերութիւններուն,
Արցախին, Սուրիոյ կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման եւ Սուրիոյ մէջ քրիստոնեայիսլամ համերաշխ գոյակցութեան, նաեւ Թուրքիոյ եւ Էրտողանի դաւադրական
դերակատարութեան եւ թաքուն ծրագիրներուն` ընդդէմ Սուրիոյ եւ նոր-օսմանեան
ղեկավարներու աջակցութեան Սուրիոյ ընդդիմութեան:
Այնուհետեւ գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր:
Գիրքին հեղինակը իր ելոյթին մէջ շեշտեց, որ հայութեան ներկայութիւնը Սուրիոյ մէջ Հայոց
ցեղասպանութեան պատճառով չէ յառաջացած, այլ հայութիւնը դարեր շարունակ անբաժան մէկ
մասնիկը եղած է սուրիական ընկերութեան, եւ այս պատճառով սուրիահայերը իրենց
կարողութիւնները ի սպաս դրած են անոր ծառայութեան` առանց ակնկալութեան:
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Գինեձօնի արարողութենէն ետք սրբազան հայրը արաբերէնով եւ հայերէնով արտասանեց իր
սրտի խօսքը: Ան զուգահեռներ գծեց Ցեղասպանութեան օրերուն հայ ժողովուրդին ապրած
ողբերգութեանց ու Սուրիոյ տագնապի դժուարութիւններուն միջեւ` շեշտելով, որ
սուրիահայութիւնը կրկնակի կերպով կրեց այս տաժանելի ցաւը: Սրբազանը ներկաները
յորդորեց թափ տալ սուրիահայութեան նիւթական, ոգեղէն եւ մտաւոր վերականգնումին:

Հայ Դատը
Միացեալ Նահանգներու Մարդահամարի Գրասենեակին
Հետ Կը Գործակցի
Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը վերջերս
դարձաւ պաշտօնական գործակից մը Միացեալ Նահանգներու
մէջ յառաջիկայ տարի տեղի ունենալիք մարդահամարի
գրասենեակին եւ ինչպէս 2010-ին կատարած էր, պիտի
կազմակերպէ շարք մը ձեռնարկներ` նպատակ ունենալով
հայութիւնը մղել, որ 2020-ի մարդահամարի հարցարանին մէջ
իրենց ինքնութիւնը յստակօրէն նշեն` իբրեւ հայ, «Armenian»
գրելով հարցարանին վրայ:
Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի ատենապետ իրաւաբան Նորա Յովսէփեանը
յայտնեց, որ կը կարծուի, թէ Քալիֆորնիոյ տարածքին կը բնակին մօտաւորապէս մէկ միլիոն
հայեր եւ Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբին համար յոյժ կարեւոր է, որ մեր
ներկայացուցած ժողովուրդը ճշգրիտ համրուի 2020-ի մարդահամարին ընթացքին:
Այս նպատակով արդէն իսկ կազմուած է յատուկ յանձնախումբ մը, եւ Հայ դատի յանձնախումբը
մօտէն պիտի գործակցի համայնքային այլ կազմակերպութիւններու հետ` հայութեան ճշգրիտ
թիւին արձանագրութիւնը ապահովելու համար:
Յիշեցնենք, որ 10 տարին անգամ մը կատարուող Միացեալ Նահանգներու մարդահամարներով
կը սահմանուի Ներկայացուցիչներու տան մէջ իւրաքանչիւր նահանգի քոնկրեսականներուն
թիւը, ինչպէս նաեւ` իւրաքանչիւր նահանգի եւ տեղական կառավարման մարմիններու
տրամադրուելիք դաշնակցային իշխանութիւններէն գումարներու չափը:

«Հորիզոն»-ի «40ամեակին Առիթով Կէօնճեան Ընտանիքի Ընդունելութեան
Ընթացքին Հանգանակուեցաւ 10.000 Տոլար
Ուրբաթ, 5 Յուլիս 2019-ին Կէօնճեան ընտանիքին յարկին տակ տեղի ունեցաւ յատուկ
ընդունելութիւն` «Հորիզոն» շաբաթաթերթի 40-ամեակին առիթով, ընդունելութեամբ տիկին
Շաքէի եւ իր զաւակներուն` Նորա եւ Զաւէն Կէօնճեաններու:
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Ներկայ էին «Հորիզոն» շաբաթաթերթի վարիչ խմբագիր Վահագն Գարագաշեանը,
խմբագրակազմէն անդամներ եւ «Հորիզոն»-ի առաքելութեան հաւատացող ու աջակցող հայ թէ
օտար հիւրեր:
Ընթացքին Կէօնճեան ընտանիքին անունով բարի գալուստ մաղթեց Նորա Կէօնճեանը, որմէ ետք
խօսք առաւ «Հորիզոն»-ի տարիներու աշխատակից եւ Մանկապատանեկանի խմբագրակազմի
անդամ Անահիտ Պալեանը, որ «Հորիզոն»-ին նուիրուած կտոր մը ներկայացուց` իր
ստեղծագործութեամբ:
Խօսք առաւ խմբագիր Վահագն Գարագաշեանը, որ իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ «Հորիզոն»-ի
առաքելութեան, ներկայ մարտահրաւէրներուն եւ ապագայի ծրագիրներուն. ան նաեւ
շնորհակալութիւն յայտնեց Կէօնճեան ընտանիքին` տարիներ շարունակ «Հորիզոն»-ի նեցուկ
ըլլալուն եւ սոյն ընդունելութեան կազմակերպման համար, ինչպէս նաեւ` բոլոր ներկաներուն,
որոնք եկած էին անգամ մը եւս իրենց անվարան աջակցութիւնը հաստատելու «Հորիզոն»-ին:
Նշենք, որ կատարուած նուիրատուութիւններէն գոյացաւ 10.500 տոլարի գումար մը: Երեկոն
խանդավառեց «Տը հայուէյ» նուագախումբը:

Յովհաննէս Թումանեանի Ծննդեան 150-ամեակի Նշում
Հովանաւորութեամբ Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի
թեմի առաջնորդ Հայկազուն արք. Նաճարեանի,
կազմակերպութեամբ
Համազգայինի
Աւստրալիոյ
Շրջանային վարչութեան գրական-գեղարուեստական
յանձնախումբին, 23 Յունիսին «Զենիթ» հանդիսասրահին
մէջ տեղի ունեցաւ Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան
150-ամեակին նուիրուած գրական երեկոյ:
Օրուան հանդիսավարներ Մանուկ Կոտոյեան եւ Մոսիկ
Ինճեճիկեան մասնակից դարձան կատարումներուն`
ասմունքելով
Թումանեանի
քերթուածներէն
եւ
քառեակներէն, պատմելով անոր կեանքէն դրուագներ,
նաեւ կատարեցին «Զրոյց Թումանեանի եւ Կոմիտասի
միջեւ»
երկխօսութիւնը:
վերակենդանացնելով
Կոմիտասի Թիֆլիսի մէջ տարած աշխատանքը եւ Թումանեանի ցուցմունքները թիֆլիսահայ
կեանքին մասին:
Յայտագիրին իրենց մասնակցութիւնը բերին նաեւ` Համազգայինի ամէնօրեայ եւ «Թումանեան»
շաբաթօրեայ վարժարանի, ինչպէս նաեւ «Թարգմանչաց» շաբաթօրեայ վարժարանի
աշակերտները, Համազգայինի Սիտնիի պարախումբը, Համազգայինի «Նայիրի» երգչախումբը եւ
Համազգայինի «Նուպար Խաչատուրեան» թատերախումբին դերակատարները:
Աւարտին սրբազան հայրը կատարեց փակման խօսքը եւ աղօթքը` շնորհաւորելով
Համազգայինի Շրջանային վարչութիւնը` նման գեղեցիկ յայտագիր պատրաստելուն համար:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Օրական Կէս Ժամ Քալելու Բարիքները
Ստորեւ կը ներկայացնենք օրական կէս ժամ քալելու բարիքները: Կ՛արժէ մտածել…
1.- Կը պակսեցնէ սրտի տագնապի
հաւանականութիւնը:
2.- Կ՛աշխուժացնէ արեան շրջագայութիւնը:
3.- Կ՛օգնէ բարեկազմութեան:
4.- Կը թեթեւցնէ ընկճախտը:
5.- Կը կազդուրէ:
6.- Կը կանխարգիլէ սոնքութիւնը:
7.- Կը թեթեւցնէ անձկութիւնը:
8.- Կ՛ապահովէ թոքերու լաւ գործունէութիւնը:
9.- Կ՛օգնէ, որպէսզի Տէ. կենսանիւթը մարմնէն ներս
թափանցէ:
10.- Կը պակսեցնէ կարգ մը քաղցկեղներու հաւանականութիւնը:
11.- Կը բարելաւէ քունը:
12.- Կը նուազեցնէ շաքարախտի հաւանականութիւնը:
13.- Կը խթանէ ստեղծագործ միտքը:
14.- Կը զօրացնէ ոսկորներն ու մկանները:
15.- Կը բարելաւէ արեան գերճնշումը:
16.- Կը բարելաւէ մարմնին դիմադրականութիւնը:
17.- Կը բարելաւէ մարմնին հաւասարակշռութիւնը:
Քալելը Հաճոյք Է
Մենք կրնանք քալել առանձին, ընտանեօք կամ
բարեկամներով: Քալելով` կրնանք յայտնաբերել նոր
թաղեր,
փողոցներ,
հանրային
պարտէզներ,
ծովափներ եւ այլն…
Մաքուր օդին քալելով, թարմ թթուածին շնչելով` կը
սնուցանենք մեր ուղեղը եւ կը թարմացնենք մեր
միտքը: Առաւօտեան քալելու պարագային, օրը կը
սկսինք
բարձր
տրամադրութեամբ
եւ
լաւատեսութեամբ:
Ճիշդ Քայլեր
Մասնագէտներու կարծիքով, շատեր սխալ կը քալեն. անոնք անտեղի կը պրկեն ու կը յոգնեցնեն
իրենց ոտքի եւ կոնքի մկանները եւ կը վնասեն ողնաշարին:
Կրունկին վրայ յենելով քայլ նետելը շատ տարածուած, սակայն սխալ ձեւ է: Ճիշդ ձեւը
ոտնաթաթի առաջամասին վրայ յենելով քալելն է: Այս ձեւը որդեգրելու համար քանի մը օր
պէտք է մարզուիլ, որմէ ետք քալելը հաճոյքի պիտի վերածուի եւ պիտի զօրանան սրունքի,
զիստի եւ կոնքի մկանները:
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

Երջանիկ Բանաստեղծը
Բանաստեղծ եմ երջանիկ –
– Որ դուռը կամ որուն դուռը որ զարնեմ
Զիս կ՛ընդունին գրկաբաց
Ժպիտներուն ամէնէն քաղցրն իրենց դէմքին վրայ կը շողայ –
Երջանկութիւնն այս է կ՛ըսեմ ես ինծի –
– Որ դուռը կամ որուն դուռը որ զարնեմ
Կռնակի վրայ կը բացուի
Ասպպնջական երգ մը կ՛իջնէ հոգիիս մէջ մեղրի պէս –
Ամէն մէկ դուռ մտերմօրէն կը բացուի
Ամէնէն տաք բարեւներով կ՛արծարծի հուրը սրտիս
Ու կը մոռնամ ինչու եկայ – ինչու այս դուռը զարկի
Երջանկութիւնն այս է կ՛ըսեմ համոզուած
Բանաստեղծ եմ երջանիկ –
Եւ այս գիշեր երբ բոլորուիք դուք սեղանին շուրջ ճաշի
Երբ առօրեայ ձեր հոգերէն ձերբազատ
Մանրէք շերտը թարմ հացին –
Սպաս մըն ալ ինծի դրէք մէկ անկիւնը սեղանին

ԶԱՀՐԱՏ

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐԸ
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