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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ
ԴՊՐԵՎԱՆՔԸ ՕԺՏՈՒԵՑԱՒ «ՆՈՒՆԷ ԵՒ ՆԻՆԱՐԷ
ՆԱԶԱՐԵԱՆ» ՎԵՐԱՆՈՐՈԳԵԱԼ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆՈՎ
Ուրբաթ, 10 Օգոստոս 2018-ի երեկոյեան, նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.

Վեհափառ Հայրապետին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքին մէջ
տեղի

ունեցաւ

բացումը

վերանորոգեալ

«Նունէ

եւ

Նինարէ

Նազարեան»

մատենադարանին, որուն բարերարութիւնը ստանձնած է քուէյթահայ ազգային՝ Տէր եւ
Տիկին Անուշաւան եւ Անահիտ Նազարեան ամոլը։ Յայտնենք, որ մատենադարանը կը
կրէ անոնց դուստրերուն անունները։
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Ժապաւէնի հատումէն ետք, Վեհափառ Հայրապետը արտասանեց իր ողջոյնի խօսքը։
Հայրապետը իր գնահատանքը յայտնեց բարերար ամոլին, յատկապէս ընդգծելով
Անուշաւան Նազարեանին գործօն մասնակցութիւնը Քուէյթի եկեղեցական ու ազգային
կեանքին մէջ։ Հայրապետը ըսաւ, որ պարոն Նազարեան իր ժամանակն ու նիւթական
աջակցութիւնը կը տրամադրէ եկեղեցաշինութեան ու ազգաշինութեան առաքելութեան,
ու այս անգամ ան իր ներդրումը դրած էր Դպրեվանքին մատենադարանին
վերանորոգման։
Նորին Սրբութիւնը դիտել տուաւ, որ արհեստագիտութիւնը որքան ալ փոխէ կեանքի
արժէքները, սակայն մատենադարանը կը պահէ իր անփոխարինելիութիւնը։ Հակառակ
թուայնացած
կ՚ամբողջանայ

աշխարհին

պարգեւած

մատենադարանի

փորձառութենէն

օգտուելով

եւ

մէջ

դրութիւններուն,

աշակերտին

ուսումնասիրութիւններ

անոր դարաններէն

գիրքեր

զարգացումը

կատարելով,

անոր

պրպտելով։

Նորին

Սրբութիւնը նաեւ շեշտեց կրթական հաստատութիւններուն մէջ մատենադարաններու
գոյութեան անհրաժշտութիւնը, իսկ Դպրեվանքին մէջ այդ մէկը առաջնահերթութիւն է,
որովհետեւ հոնկէ կը ծնին եկեղեցւոյ ու
ազգին ծառաները։ Մատենադարանը ունի
կարծրացած

միտքերը

սահմաններէն

դուրս

իրենց
հանելու

կարելիութիւնը, ինչպէս որ մեր եկեղեցին
կը ջանայ պատերը քանդելով երթալ
քարացած

սահմաններէն

անդին։

Հայրապետը եզրափակելով իր խօսքը՝
աղօթք բարձրացուց առ Աստուած, որ
Նազարեան ընտանիքին յաջողութիւն ու
արեւշատութիւն պարգեւէ։
Վեհափառ Հայրապետին ողջոյնի խօսքէն ետք տեղի ունեցաւ գեղարուեստական կարճ
յայտագիր, ուր Նունէ ու Նինարէ քոյրերը արտասանեցին «Ընկերը» եւ «Հայրենի տուն»
բանաստեղծութիւնները։
Աւարտին, Նորին Սրբութիւնը բարերարներուն յանձնեց յուշանուէր մը, ինչպէս նաեւ
Մեծի Տանն

Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Քրիստոնէական

Դաստիարակութեան

Բաժանմունքին կողմէ հրապարակուած «Նոր Արեւ» շարականներու խտասալիկին
առաջին օրինակը։
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Բաբլոյեան Մտահոգութիւն Յայտնած Է Երկրին Մէջ
Ստեղծուած Իրավիճակին Առնչութեամբ Եւ Խստօրէն
Քննադատած Վարչապետը
Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյեան
խոր մտահոգութիւն յայտնած է երկրին մէջ
ստեղծուած իրավիճակին առնչութեամբ եւ
խստօրէն քննադատած է վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանը:
«Երկրի
հասարակական-քաղաքական
բնականոն
կեանքը,
պետական
իշխանութեան
մարմիններու
սահմանադրական-իրաւական
յարաբերութիւնները
եւ
հանրային
համերաշխութիւնը
վտանգուած
են»,
յայտարարած
է
Ազգային
ժողովի
հանրապետական նախագահ Արա Բաբլոյեան: «Հասարակութիւնը իրարամերժ խումբերու`
յեղափոխութեան
եւ
հակայեղափոխութեան
կողմնակիցներու
բաժնելու
եւ
անհանդուրժողականութիւնը խորացնելու վտանգաւոր միտումներ կը տեսնեմ», նշած է ան:
Բաբլոյեան, յատկապէս, յղում կատարած է 17 Օգոստոսի հանրահաւաքի վարչապետ
Փաշինեանի հնչեցուցած ձեւակերպումներէն մէկուն` «Ուրեմն ես խորհուրդ կու տամ բոլորին
խօսելէ առաջ մտածել, յետոյ ալ կ՛ըսեն մեր խօսքի ազատութիւնը կը սահմանափակէք: Դուք
դեռ պէտք է խօսելէ առաջ մտածել սորվիք, որ յետոյ ձեր խօսքի ազատութեան իրաւունքին
մասին մտածէք», եւ կարծիք յայտնած, որ ատիկա «ուղղակի ոտնձգութիւն է այլակարծութեան
նկատմամբ»:
Ազգային ժողովի նախագահը նաեւ յայտարարած է, որ դատաւորներու հասցէին «մատ թափ
տալն» ու այլախոհներուն Ազգային անվտանգութեան ծառայութեամբ սպառնալը «ոչ միայն
ճնշում է դատական իշխանութեան, այլեւ առհասարակ երկրին մէջ հակառակ կարծիք ունեցող
ոեւէ մարդու նկատմամբ»:
Արա Բաբլոյեան վարչապետի խօսքին մէջ նշմարած է Հայաստանի Հանրապետութեան
սահմանադրական կարգի, պետականութեան հիմքերու համար խիստ վտանգաւոր ուղերձներ:
«Յատկապէս, գործադիր իշխանութեան ղեկավարին կողմէ «Խելքներդ գլուխներդ հաւաքէք»
դիմելաձեւը դատաւորներուն պարզապէս սպառնալիք է դատական իշխանութեան
անկախութեան, միջամտութիւն է բոլոր ընթացիկ եւ հետագային յարուցուելիք դատական
քննութիւններուն, որոշումներուն: «Անցումային արդարադատութեան» թեզին ներքեւ
ներկայացուեցաւ օրէնքներուն յետադարձ ուժ տալու հակաիրաւական ակնարկ», ըսած է
Ազգային ժողովի նախագահը:
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Արա Բաբլոյեան նաեւ անդրադարձած է սահմանադրական փոփոխութիւններ իրականացնելու
մասին Փաշինեանի յայտարարութեան` նշելով. «Ազգային ժողովին մէջ սահմանադրական
փոփոխութիւններու հաւանական իրականացումը, այն ալ ցանկալի արդիւնքը որեւէ եղանակով
ապահովելու սպառնալիքով, ակնյայտ ճնշում եւ պարտադրանք է օրէնսդիր իշխանութեան
նկատմամբ: Ինծի համար ասիկա աւելի անհասկնալի է, քանի որ սպառած չէին այդպիսի
քննարկումներու եւ որոշումի կայացման կարելիութիւնները խորհրդարանին մէջ»:
Ստեղծուած իրավիճակը քննարկելու նպատակով Ազգային ժողովի նախագահը կը նախատեսէ
հանդիպումներ հանրապետութեան նախագահին, հանրապետութեան վարչապետին, Մարդու
իրաւունքներու
պաշտպանին, Բարձրագոյն դատական խորհուրդի եւ միջազգային
դիւանագիտական առաքելութիւններու ներկայացուցիչներուն հետ:
«Հաւատարիմ մնալով իր սահմանադրական առաքելութեան` կը վստահեցնեմ, որ Ազգային
ժողովը պիտի շարունակէ իրականացնել օրէնսդրութեամբ իրեն վերապահուած
լիազօրութիւնները», յայտարարած է Ազգային ժողովի նախագահը:

Խաչատրեան. «Հայկական Դրամի Նկատմամբ Ռուբլիի
Արժեզրկման Առումով Երկու Վտանգ Կայ»
Եթէ արտահանումներու զգալի մասը կ՛ուղղուի
որեւէ երկիր, ապա արտահանումը վտանգաւոր
կը
դառնայ
նաեւ
փոխարժէքներու
տատանումներու իմաստով: Այս մասին «Թերթ»ին
հետ
զրոյցի
մը
ընթացքին
ըսաւ
գիւղատնտեսութեան
նախարար
Արթուր
Խաչատրեան` անդրադառնալով հայկական
դրամի
նկատմամբ
ռուբլիի
արժեզրկման
պատճառով Հայաստանի արտահանողներուն
համար յառաջացած խնդիրներուն:
Նախարարը հայկական դրամի նկատմամբ ռուբլիի արժեզրկման առումով երկու վտանգ
նկատեց: «Առաջինը. մեր արտահանումները կը դառնան աւելի ոչ եկամտաբեր, քանի որ
ենթադրենք, որ գիւղացին ծիրանը կամ կեռասը կը վաճառէր հարիւր ռուբլիով, որ երկու ամիս
առաջ 770 դրամ կը հաշուէր, հիմա ատիկա կը դառնայ 710-715 դրամ», ըսաւ ան եւ նշեց, որ
երկրորդ խնդիրը կը վերաբերի ներածումներուն:
«Այստեղ խնդիրը արտահանման եւ ներածման շուկաներու բազմատեսակութիւնն է», ըսաւ ան:
Ինչ կը վերաբերի արտահանողներուն գիւղատնտեսութեան նախարարութեան աջակցութեան,
ապա Արթուր Խաչատրեան ըսաւ, թէ կը փորձեն օգնել արտահանողներուն, որպէսզի դուրս գան
այլ շուկաներ` արտարժութային վտանգը նուազեցնելու համար:
«Արտահանման աշխուժութիւնը ցոյց կու տայ, որ մենք այս տարի արտահանած ենք անցեալ
տարուան ընթացքին արտահանման չափով: Այսօրուան դրութեամբ մենք արդէն արտահանած
ենք 121 հազար թոն, իսկ ամբողջ անցեալ տարին մենք արտահանած ենք 120 հազար թոն
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պտուղ-բանջարեղէն: Բողոքներ չկան, արտահանումը բաւական լաւ կ՛ընթանայ», ըսաւ ան եւ
նշեց, որ միայն թեքնիք հարցեր ծագած են Լարսի հատուածին մէջ` ծանրաբեռնուածութեան
պատճառով: Ըստ անոր, ամէն պարագայի արտահանումը ներկայիս ալ շահութաբեր է. եթէ
չըլլար, չէին արտահաներ:
Պատասխանելով այն հարցումին, թէ Կեդրոնական դրամատան դիմելու անհրաժեշտութիւն չե՞ն
տեսներ, որպէսզի միջամտութիւն իրականացնէ, Արթուր Խաչատրեան ըսաւ, թէ Կեդրոնական
դրամատան հետ որոշակի քննարկումներ ունեցած են, նաեւ վարչապետին հետ`
դրամավարկային քաղաքականութեան եւ արտահանումներու վերաբերեալ, բայց անոնք
Կեդրոնական դրամատան լիազօրութիւններն են:
«Գիւղատնտեսութեան նախարարութիւնը շահագրգռուած է, որ պտուղ-բանջարեղէնի եւ
ընդհանրապէս մթերքի արտահանումը շատնայ, մենք ինչ որ ձեւով կ՛աջակցինք
արտահանողներուն, որպէսզի արտահանման աշխարհագրութիւնը նոյնպէս մեծնայ», ըսաւ ան:

Դատախազութիւնը Բողոքարկած Է Քոչարեանը Կալանքէ
Ազատելու` Վերաքննիչ Դատարանի Որոշումը
Հայաստանի Հանրապետութեան ընդհանուր
դատախազութիւնը Չորեքշաբթի օր բողոք
ներկայացուցած է Վճռաբեկ
դատարան`
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոպերթ
Քոչարեանը կալանքէ ազատ արձակելու`
Հայաստանի Հանրապետութեան վերաքննիչ
դատարանի որոշումին դէմ: Այս տեղեկութիւնը
«Երկիր»-ին
հետ
զրոյցի
մը
ընթացքին
հաստատեց Հայաստանի Հանրապետութեան
ընդհանուր
դատախազութեան
հանրային
կապերու բաժինի պետ Արեւիկ Խաչատրեան:
Միւս կողմէ, Հայաստանի Հանրապետութեան
երկրորդ նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանին պատկանող տարածքներու մէջ խուզարկութիւն
կատարուած է: Այս մասին կը յայտնեն Յատուկ քննչական ծառայութենէն:
«Մարտ 1-ի գործի ծիրին մէջ խուզարկութիւն կատարուած է Ռոպերթ Քոչարեանի
առանձնատան ու գրասենեակին մէջ, կը հաղորդէ Յատուկ քննչական ծառայութիւնը` նշելով, որ
այս մասին պիտի տրուի լրացուցիչ տեղեկատուութիւն:
Քոչարեանի գրասենեակի ղեկավար Վիքթոր Սողոմոնեան իր կարգին յայտնեց, որ այդ
խուզարկութիւնը կատարուած է 2-3 շաբաթ առաջ:
«Չես գիտեր ինչու` հիմա որոշած են այդ տեղեկատուութիւնը տարածել, թէ ինչո՞ւ, կը ձգեմ
ընթերցողներու երեւակայութեան: Թէ ի՞նչ նպատակ կը հետապնդէ խուզարկութեան մասին
լուրերու ուշացած շրջանառութիւնը, կը ձգեմ ընթերցողներուն», ըսած է Սողոմոնեան:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

«Թոթալ» Պաշտօնապէս Հեռացաւ Իրանի Մէջ Ծրագիրէ Մը
Իրանի ուժանիւթի նախարար Պիժան Նեմտարզանքանէ
յայտարարեց.
«Ֆրանսական
«Թոթալ»
քարիւղի
հսկայ
ընկերութիւնը պաշտօնապէս հեռացաւ Իրանի հարաւային
Պարս դաշտի 11-րդ հանգրուանէն»:
Ան աւելցուց, որ այդ առիթով ընկերութեան կատարած
յայտարարութենէն անցած է աւելի քան երկու ամիս:

«ՄԱԿ-ի Քարտուղարութիւնը Գաղտնի Հրահանգով
Արգիլած Է Մասնակցիլ Սուրիոյ Տնտեսութեան
Վերականգնման Ուղղուած Նախագիծերուն» Կ՛ըսէ
Լաւրով
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով յայտարարած է, թէ ՄԱԿ-ի
քարտուղարութիւնը գաղտնի հրահանգով արգիլած է կազմակերպութեան կառոյցներուն
մասնակցիլ Սուրիոյ տնտեսութեան վերականգնման ուղղուած նախագիծերուն, մինչեւ երկրին
մէջ չիրականանայ քաղաքական անցում: Այս մասին կը հաղորդէ ԹԱՍՍ լրատու
գործակալութիւնը:
«Անկախ
տեղահանուածներու
նիւթէն,
մենք
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի
գրասենեակին
մէջ
հետաքրքրուեցանք, թէ իրենք ինչպէ՛ս կը մտադրեն իրականութիւն դարձնել Փալմիրի
վերականգնման
համար
իրենց
կարողականութիւնը
օգտագործելու
վաղեմի
բանակցութիւնները: ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի տուած բացատրութենէն հասկցանք, թէ գոյութիւն ունի
ՄԱԿ-ի նիւեորքեան գրասենեակէն ուղղուած հրահանգ մը», ըսած է Լաւրով:
Ըստ անոր, ՄԱԿ-ի քարտուղարութեան քաղաքական բաժանմունքը իսկապէս տակաւին
անցեալ տարուան հոկտեմբերին գաղտնի կերպով ամբողջ համակարգին մէջ տարածած է
հրահանգ մը, որով կ՛արգիլուի մասնակցիլ Սուրիոյ տնտեսութեան վերականգնման ուղղուած
որեւէ նախագիծի:
«Միայն մարդասիրական
դիւանագիտութեան պետը:

օժանդակութիւն,

ուրիշ

ոչինչ»,

պատմած

է

ռուսական

Ան աւելցուցած է, որ Ռուսիան չ՛ակնկալեր, որ ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդը կարենայ
արդիւնաւէտ որոշումներ կայացնել սուրիացի գաղթականներու հարցին մէջ` հաշուի առնելով
Միացեալ Նահանգներու ապակառուցողական դիրքորոշումը:

www.tert.am
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Ուաշինկթըն Մերժած Է Թուրքիոյ Առաջարկը.
«Տնտեսական Ճնշումներու Նպատակը Թուրքիան Եւ
Թուրք Ժողովուրդը Ծունկի Բերելն Է» Կ՛ըսէ Էրտողան
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան,
անդրադառնալով
երկրին
մէջ
շարունակուող
տնտեսական ճգնաժամին, յայտարարած է, թէ
արտաքին ուժերը այս ձեւով կ՛ուզեն «ծունկի բերել»
թուրք ժողովուրդը: Այս մասին կը հաղորդէ «Թի.24»
կայքը:
Թուրքիոյ նախագահը նաեւ շեշտած է, որ ատիկա
«պարզապէս յարձակում է թրքական դրօշին դէմ»:
«Անոնց նպատակն է ծունկի բերել Թուրքիան եւ թուրք ժողովուրդը, պատանդ պահել զանոնք»,
ըսած է Էրտողան` Ատհայի տօնին առիթով արտասանած խօսքին մէջ:
Միւս կողմէ, ամերիկեան «Ուոլ Սթրիթ Ճըռնըլ» օրաթերթը, յղում կատարելով իր աղբիւրին,
հաղորդեց, որ Միացեալ Նահանգներ մերժած են թրքական «Հալքպանք» դրամատան դէմ
հետաքննութիւնը դադրեցնելու առաջարկը եւ մտադիր չեն զայն դադրեցնելու:
Օրաթերթին համաձայն, Անգարա խոստացած է վերցնել ամերիկացի պատուելի Էնտրիւ
Պրանսընի դէմ մեղադրանքները, եթէ Միացեալ Նահանգներ հրաժարին պատժել թրքական
դրամատունը` Իրանի դէմ պատժամիջոցները ոտնահարելուն համար:

«Հինգշաբթի Օր Փեթրուշեւի Հետ Պիտի Ունենամ
Հանդիպում Մը` Քննարկելու Համար Սուրիոյ
Կացութիւնը» Ըսաւ Պոլթըն
Միացեալ Նահանգներու նախագահի ազգային անվտանգութեան հարցերով խորհրդատու Ճոն
Պոլթըն յայտարարեց. «Յառաջիկայ հինգշաբթի օր հանդիպում պիտի ունենամ Ռուսիոյ ազգային
անվտանգութեան քարտուղար Նիքոլայ Փեթրուշեւի հետ` քննարկելու համար Սուրիոյ մէջ
կացութիւնն ու այլ հարցեր»:
«Այս հարցը քննարկեցի պաշտպանութեան նախարար Ճէյմս Մաթիսի եւ արտաքին գործոց
նախարար Մայք Փոմփէոյի հետ, եւ համաձայնեցանք, որ հինգշաբթի օր Փեթրուշեւի հետ
հանդիպումին ընթացքին կրնանք քննարկել մեծաթիւ հարցեր, որոնց շուրջ կրնայ Մոսկուայի եւ
Ուաշինկթընի միջեւ երկխօսութիւն ծաւալիլ», ըսաւ ան:
Պոլթըն նաեւ նշեց, որ մտադիր է մասնաւորաբար քննարկելու Սուրիոյ կացութիւնը, այդ երկրին
մէջ մարդասիրական կացութիւնը եւ Սուրիոյ զարգացումներուն մէջ Իրանի ազդեցութիւնը:
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ԱԿՆԱՐԿ

Պատժամիջոցներու Կաթիլային Գործողութիւններ
Միջազգային,

ամերիկեան

եւ

թրքական

լրահոսերուն

եւ

անոնց

առընթեր

ողողուող

մեկնաբանութիւններուն հետեւողները կը ստանան այն տպաւորութիւնը, որ ՈւաշինկթընԱնգարա յարաբերութիւններու վատթարացումը նոր գագաթ կը նուաճէ: Փոխսպառնական
յայտարարութիւնները պաշտօնական մակարդակներու վրայ կը գլեն կ՛անցնին ընդունելի

սահմանները` ծխածածկոյթ մը ստեղծելով բուն գործընթացներուն վրայ: Յայտարարութիւններն
ու անոնց ընդառաջ առնուած փոխպատժիչ քայլերը համարժէք չեն իրար:
Մինչ այժմ, հակառակ թշնամական կարգավիճակներու հասնող սպառնալիքներուն, գետնի
վրայ, տնտեսական պատժամիջոցները կաթիլային գործողութիւններու բնորոշումը ունին:
Այսպէս. Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ Օգոստոս 10-ին յանձնարարած է
կրկնապատկել Թուրքիայէն ստացուող պողպատի եւ ալիւմինիոմի մաքսատուրքերը` զանոնք
համապատասխանաբար բարձրացնելով 50 եւ 20 տոկոսի: Ի պատասխան` Էրտողան
յայտարարած

է

բարձրացուցած

ամերիկեան
Միացեալ

ելեկտրական
Նահանգներէն

սարքաւորումներու
ներածուող

շարք

պոյքոթի
մը

մասին

եւ

ապրանքներու

մաքսատուրքերը:
Միացեալ Նահանգներէն ծխախոտի ներածման մաքսատուրքը աւելցուեցաւ 60 առ հարիւրով,
ոգելից ըմպելիինը` 140 առ հարիւրով, ինքնաշարժներունը` 120 առ հարիւրով: Աւելցած են
բրինձի, միրգերու եւ շարք մը այլ ապրանքներու ներածման համար մաքսատուրքերը:
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Ծխածածկոյթը կը գոյանայ ալիւմինիոմ ընդդէմ ծխախոտ մաքսատուրքերու կաթիլային
գործողութիւններով, ինչ որ իր հերթին լիարժէքօրէն կը շահարկուի այս պարագային
Անգարայի կողմէ ո՛չ միայն Թեհրան-Մոսկուա-Անգարա մերձեցման առանցքը ընդգծելով եւ
անկէ բխած զինուորաքաղաքական ծրագիրներ իրականացնելով, այլ նաեւ դէպի Եւրոպա
շրջադարձեր ապահովելու փորձեր կատարելով:
Այսպէս. Թուրքիոյ ելեւմուտքի նախարարը իր ֆրանսացի պաշտօնակիցին հետ այս օրերուն կը
քննարկէր ամերիկեան պատժամիջոցներուն հակազդելու հարցը. համաձայնութիւն կը
գոյանար 27 Օգոստոսին հանդիպում ունենալու Փարիզի մէջ: Նախարարները քննարկած են
երկու երկիրներուն միջեւ տնտեսական համագործակցութեան եւ Միացեալ Նահանգներու
պատժամիջոցներուն հակազդելու հարցերը:
Այստեղ ի հարկէ շարժիչ գործօնի դեր ունի նաեւ Ֆրանսայի ապրած տնտեսական ճգնաժամը:
Միաժամանակ մտածումի դուռ կը բացուի այն մասին, որ Փարիզը ներկայ պայմաններուն մէջ ի
հեճուկս Ուաշինկթընի Անգարայի հետ միացեալ ծրագիրներ իրականացնելու ինքնուրոյն քայլի
դիմելու կարելիութիւնները կ՛ունենա՞ր, եթէ Ուաշինկթընը Իրանի եւ թէկուզ Մոսկուայի
բացարձակութեամբ մօտենայ Անգարան պատժելու իր քաղաքականութեան մէջ:
Անգարան սակայն լիարժէքօրէն կ՛օգտագործէ պատժամիջոցներու ծխածածկութաւորուած
իրավիճակը Քաթարը ներքաշելու համար Թուրքիոյ մէջ միլիառաւոր տոլարներու հասնող
ներդրումային ծրագիրներ իրականացնելու համար. կամ` Ուաշինկթըն-Փեքին լարուած
յարաբերութիւններու պահու օգտագործումով Չինաստանի
քաղաքականութեան թափ տալու յայտարարութեամբ:
Մեթիու

Պրայզայի

յայտարարութիւնը,

թէ`

Ուաշինկթըն

ուղղութեամբ

տնտեսական

Անգարան

կորսնցնելով

միջինարեւելեան տարածաշրջանին մէջ կը կորսնցնէ իր իսկ ազդեցիկութիւնը, պաշտօնակա՛ն
տեսակէտ է` տրուած ըլլալով, որ Պրայզան կը զբաղեցնէ արտաքին գործոց նախարարութեան
կարեւոր բաժանմունքի ղեկավարի պաշտօնը:
Պողպատի եւ ալիւմինիոմի մաքսատուրքերու բարձրացումներով ըստ էութեան Ուաշինկթընը
կը նպաստէ Անգարային թէ՛ Միջին Արեւելքի մէջ իր դիրքերու պահպանման, թէ՛ Եւրոպայի
ուղղութեամբ շրջադարձային փորձ կատարելու եւ թէ՛ քաթարեան ծրագիրները Թուրքիա
հրաւիրելու, կամ Չինաստանի ուղղութեամբ տնտեսական քաղաքականութեան առաստաղը
բարձրացնելու:
Որոշ

ժամանակ

ետք,

չի

բացառուիր,

որ

ֆինանսատնտեսական

փորձագիտական

բացատրութիւններ տրուին, թէ ինչպ՞էս արժեզրկումի միեւնոյն կշռոյթով թրքական լիրան
վերարժեւորուեցաւ:

«Ա.»
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

«Մենք Այս Կառավարութեան Մէջ Ընդգծուած Ձախ Ենք»
Գիւղնախարարը պատմում է, որ տնտեսական քաղաքականութեան շատ հարցերում
իրենք

ունեն

իրենց

մօտեցումները

Գիւղատնտեսութեան

նախարար

Արթուր

Խաչատրեանը ՀՅԴ-ի կազմակերպած սոցիալ-տնտեսական քաղաքականութեան մասին
հանրային քննարկման ժամանակ յայտարարեց, որ վերջին տարիներին տնտեսութիւնն

անշեղօրէն աճել է, բայց երբ որ խօսում են տնտեսական աճի մասին, մարդիկ
զայրացած իրենց են նայում, որովհետեւ հասարակութիւնը բեւեռացուած է: Ըստ նրա,
տնտեսութիւնն անշեղօրէն աճում է, բայց ունենք արտագաղթ, որովհետեւ կայ
անարդարութիւն: «Առաւօտ»-ի հետ զրոյցում հարցին` եթէ սա ասէր վերջին
տարիներին

ընդդիմութիւն

եղած,

իշխանական

քոալիսիոնի

մաս

չկազմած

կուսակցութեան ներկայացուցիչ, ինչ-որ չափով հասկանալի կը լինէր, բայց եթէ ՀՅԴ-ն
ունեցել է նախարարներ, ունեցել է լծակներ` ազդելու իշխանական որոշումների վրայ,
ինչո՞ւ չի արել այս տարիներին, նախարարը պատասխանեց. «Մենք նախկին
նախագահի հրաւէրքով 2016-ին, հասկանալով իրավիճակի օրհասականութիւնը,
անդամակցեցինք

կառավարութեանը:

Եթէ

դուք

նայէք

մեր

նախարարների

գործունէութիւնը, ապա ընդգծուած ձախակողմեան է եղել: Մենք միշտ էլ ասել ենք`
պէտք է ստեղծել մեքանիզմներ, որոնք կարող են ստեղծուած արժէքը ճիշդ վերաբաշխել
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հասարակութեան անդամների միջեւ: Այս կառավարութիւնում էլի մենք ունենք 2
նախարար ու էլի մենք այս կառավարութեան մէջ ընդգծուած ձախ ենք, նոյնիսկ
կառավարութեան նիստերի ժամանակ էլ կը տեսնէք, որ մենք խօսում ենք, որ փոքր
ձեռնարկատէրերին պէտք է պաշտպանենք, երբ հարցը գնաց 115-ից 58 միլիոնի
իջեցնելուց, նաեւ երբ խօսք էր գնում տեղական արտադրողներին պաշտպանելու
քաղաքականութեան

իրականացման

մասին,

այստեղ

էլ

էլի

կը

տեսնէք,

որ

միջամտութիւնների տեսքով մենք ցոյց ենք տալիս` որոնք են մեր մօտեցումները: Բայց
պէտք է հասկանանք` կայ կառավարութիւն, կայ կառավարութեան մեծամասնութիւն,
ուղղակի մենք այն կառավարութեան մէջ էլ, այս կառավարութեան մէջ էլ ընդգծուած
ձախակողմեան

քաղաքականութիւն

ենք

իրականացրել:

Բայց

միջոցները

սահմանափակ են: Եթէ մենք ունենանք ամբողջական իշխանութիւն ինչ-որ մի պահի,
կը տեսնէք, որ մենք մեր ուղղուածութիւնը շարունակում ենք»: Գիւղնախարարն ասաց,
որ երբ իրենք խօսում են ստեղծուած արժէքի բաշխման մասին, դա նաեւ աշխատատար
ճիւղերի զարգացմանն է վերաբերում. «Նպաստի փոխարէն, երբ մարդը նպաստ է
ստանում, աւելի լաւ է գնայ աշխատատար ցածր մարժայով ձեռնարկութիւնում
աշխատի, բայց գումար ստանայ, որ չեղած տեղից փող ստանալու այդ մշակոյթը դուրս
գայ: Ընտանիքը եթէ 20 տարի նստած է ընկերային համակարգի վրայ, ուրեմն այդ
ընկերային համակարգն ինչ-որ մի տեղ խաթարուել է»: Մեր դիտարկմանը, որ մինչ
նպաստառուների ցուցակից մարդկանց հանելը պէտք է նախ աշխատատեղեր
ստեղծուեն` Արթուր Խաչատրեանն արձագանգեց. «Հէնց դա ենք ասում` պետութիւնը
պէտք է իր վրայ վերցնի գործուն գործառութիւններ: Ծայրայեղ դէպքերում կա՛մ ինքը
կարող

է

ձեռնարկութիւններ

ստեղծել,

կա՛մ

պետութիւն-մասնաւոր

հատուած

գործընկերութեան շրջանակներում ձեռնարկութիւն լինի: Կայ մեծ կառավարութեան
գաղափարախօսութիւն, կայ` փոքր: Փոքրն ասում է` ես ձեռքերս լուանում եմ, շուկան
ինքն իրեն կը կարգաւորուի, եթէ մեծ ձախողումներ են լինում, այդ դէպքում
թիրախային միջամտութիւն եմ անում, եւ կայ միւս մօտեցումը, որն ասում է`
պետութիւնը

պատասխանատու

է

տնտեսութեան

համար,

պետութիւնը

պատասխանատու է ժողովրդի համար եւ ընկերային բարեկեցութեան համար, աշխուժ
քայլեր է ձեռնարկում: Մենք ասում ենք, որ պէտք է այնքան շուկայ, որքան հնարաւոր է,
եւ`

այնքան

միջամտութիւն,

որքան

անհրաժեշտ

է,

մենք

խրախուսում

ենք

մրցակցութիւնը, բայց եթէ տեսնում ենք, որ մրցակցութեան արդիւնքում բացեր են
առաջանում`

ձեռնարկութիւններ

չեն

ստեղծւում,

ձեռնարկութիւնները

Երեւանի

կեդրոնում են ստեղծւում, այդ դէպքում արդէն անմիջականօրէն պէտք է մասնակցել»:

Հ. ՋԵԲԵՋԵԱՆ

www.aztarar.com
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Ս. Աստուածածինի Վերափոխման Տօն
Հովանաւորութեամբ եւ հանդիսապետութեամբ Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Շահան արք.
Սարգիսեանի, 10-14 Օգոստոսին Քեսապի մէջ տեղի ունեցան Ս. Աստուածածինի
Վերափոխման տօնին առնչուած բազմաթիւ հանդիսութիւններ:

10 Օգոստոսին առաջնորդ սրբազանը իր շքախումբով ժամանեց Քեսապ: Ան այցելեց
վերանորոգուած Ս. Երրորդութիւն Հայ աւետարանական եկեղեցի եւ իր սրտագին
բարեմաղթութիւնները յայտնեց վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեանին: Առաջնորդը նաեւ
հանդիսապետեց Քեսապի ՍՕԽ-ի «Մեղրի» մասնաճիւղի նախաձեռնութեամբ համալիրին մէջ
տեղի ունեցող ցուցահանդէս-վաճառքին: Սրբազանը բարձր գնահատեց ձեռնարկի
իրագործման մասնակցող արուեստասէր հայուհիները` շեշտելով, որ անոնք նմանօրինակ
աշխատանքով մշակութային արժէքներուն եւ պատմական բնոյթ կրող ձեռարուեստներուն
պահապանն ու տարածիչը կը հանդիսանան: Նոյն օրը, երեկոյեան, համալիրի շրջափակին մէջ
Քեսապի ազատագրման եւ Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին առիթով տեղի ունեցաւ
գեղարուեստական երեկոյ, որ կը բովանդակէր երգեր եւ պարեր:
11 Օգոստոսին Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ կիրակմուտքի ժամերգութիւն,
նախատօնակ եւ միւռոնաթափ աղաւնիի օրհնութեան արարողութիւն: 12 Օգոստոսին տեղի
ունեցաւ ս. պատարագ, ապա` խաղողօրհնէք: Սրբազանը իր քարոզին մէջ յորդորեց հայ
մայրերը` հետեւելու Տիրամօր օրինակին, հետեւելու անոր կենցաղին եւ առաքելութեան,
որպէսզի հաւատքի հունտերը սերմանեն իրենց զաւակներուն սրտին մէջ, բարոյական
մաքրութեան եւ առողջ դաստիարակութեան սկզբունքները սորվեցնեն հայ ընտանիքին
Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ, ÂÇõ 451, àõñµ³Ã, 24 ú¶àêîàê, 2018
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հոգեւոր, բարոյական, մարդկային եւ ազգային բարձր իտէալին հասցնելու նպատակով:
Աւարտին, ՀՄԸՄ-ի փողերախումբը, սկաուտներն ու գայլիկները (Հալէպի, Լաթաքիոյ եւ
Քեսապի մասնաճիւղերը) նաեւ ներկայ ժողովուրդը ուղղուեցան դէպի համալիրի շրջափակ, ուր
ՀՄԸՄ-ի անունով արտասանուած խօսքերէն ետք, սրբազան հայրը 100-ամեայ ՀՄԸՄ-ի
տողանցքը նկատեց որպէս վերազարթօնքի իսկական դրսեւորում եւ բարձրօրէն գնահատեց ու
օրհնեց ՀՄԸՄ-ականներն ու կազմակերպիչները: Սրբազանը այցելեց Գարատուրան շրջանի
միութեան պատկանող հողատարածքը, ՀՄԸՄ-ի բանակավայրը, ուր տեղի ունեցաւ 100ամեակի յուշաքարի օրհնութիւն եւ բացում` ձեռամբ սրբազան հօր: 13 Օգոստոսին Էսկիւրանի
Ս. Աստուածածին մատրան մէջ մատուցուեցաւ ս. պատարագ եւ կատարուեցաւ մատաղօրհնէք:
Այնուհետեւ, կազմակերպութեամբ Քեսապի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ Թաղական
խորհուրդին, «Հրաչ» ճաշարանին մէջ տեղի ունեցաւ ճաշկերոյթ:
14 Օգոստոսին Գարատուրանի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ ս. պատարագ
եւ կատարուեցաւ խաղողօրհնէք: Սրբազան հայրը իր քարոզին մէջ շեշտը դրաւ
աստուածահաճոյ ապրելակերպով կեանքը արժեւորելու վրայ:

Սփիւռքի Նախարարին Այցելութիւնները
* 29 յուլիսին սփիւռքի նախարար Մխիթար Հայրապետեանը այցելեց Լոս Անճելըսի Իրանահայ
միութեան

կեդրոնատեղին:

Օրուան

հանդիսավար

Թոմիկ

Ալեքսանեանը

ողջունելով

երիտասարդ սփիւռքի նախարարը` ներկայացուց ներկաները: Ապա ան գնահատելով
երիտասարդներուն գործունէութիւնը` շնորհաւորեց Հայաստանի նորընտիր երիտասարդ
նախարարներու ընտրութիւնը, ապա բեմ հրաւիրեց Խնամակալ մարմինի նախագահ Յակոբ
Այնթապլեանը, որ յորդորեց ներկաները` խօսելու մաքուր հայերէնով ու խուսափելու օտար
բառեր գործածելէ:
Յաջորդաբար ելոյթ ունեցան Միացեալ հայ երիտասարդներու անունով Վիլեն Յարութիւնեանը
եւ Արութին Յարութիւնեանը, Իրանահայ միութեան երիտասարդական խումբի նախագահ
Էռվին Եաղուբեանը, ԻՀՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան նախագահ Յովիկ Գագիկեանը,
Կլենտէյլի քաղաքապետարանէն` Վարդան Կարապետեան եւ Վրէժ Աղաճանեանը, որմէ ետք
«Բարեւ»

ծրագիրի

ներկայացուցիչ

Նունէ

Աւետիսեանը

արտասանեց

«Զգուշ

խօսիր

Հայաստանում» քերթուածը:
Աւարտին,

ելոյթ

ունեցաւ

նախարար

Մխիթար

Հայրապետեանը:

Ան

վստահութեամբ

յայտարարեց, որ սփիւռքի եւ հայրենիքի միացեալ ուժերով պիտի կերտենք աշխարհի
ամենահզօր երկիրը:
* 29 յուլիսին Ս. Նահատակաց եկեղեցւոյ «Տիգրանեան» սրահին մէջ, ՀՅԴ Կեդրոնական
կոմիտէն կազմակերպած էր ընդունելութիւն մը` ի պատիւ սփիւռքի նախարարին:
*

30

յուլիսին,

հովանաւորութեամբ

Հայաստանի

Հանրապետութեան

սփիւռքի

նախարարութեան ու Լոս Անճելըսի մէջ Հայաստանի հիւպատոսութեան եւ հիւրընկալութեամբ
Կլենտէյլի քաղաքապետ Զարեհ Սինանեանի, Կլենտէյլի «Փասիֆիք քոմիւնիթի սենթըր»
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սրահին մէջ տեղի ունեցաւ ընդունելութիւն մը, իսկ յետմիջօրէին, հիւրընկալութեամբ
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին, «Սիթի քլապ Լոս Անճելըս»-ի մէջ տեղի
ունեցաւ հանդիպում:
* 31 յուլիսին սփիւռքի նախարար Մխիթար Հայրապետեանը, ընկերակցութեամբ իր
պատուիրակութեան, այցելեց Ազգային առաջնորդարան, ուր հանդիպում ունեցաւ Արեւմտեան
թեմի

առաջնորդ

Մուշեղ

արք.

Մարտիրոսեանին

հետ:

Անոնք

առաջին

հերթին

առաջնորդուեցան «Ս. Տրդատ եւ Ս. Աշխէն» մատուռ, ուր անցուցին աղօթքի պահ մը:
Այնուհետեւ «Սիւլահեան» սրահին մէջ, փոխադարձ ծանօթացումէ ետք, առաջնորդ սրբազանը,
ողջունեց նախարարն ու պաշտօնական ներկայացուցիչները` նշելով, որ օրը օրին հետեւած է
Հայաստանի

մէջ

տեղի

ունեցող

դէպքերուն,

նոր

կառավարութեան

ձեռնարկած

բարեփոխութեանց ու ընկերային արդարութիւն հաստատելու ճիգերուն եւ մաղթեց, որ մեր
հայրենակիցները մայր հայրենիքի մէջ ապրին ազատ, անկախ, ապահով ու արժանավայել
կեանք մը: Ան նշեց, որ սփիւռքի նախարարին գործը առաքելութիւն է, որ կը տարածուի հայ
ժողովուրդի բոլոր շերտերուն ու գաղութներուն վրայ, իսկ անոր յաջողութիւնը կը կայանայ
զիրար լսելու մէջ: Ան հիւր նախարարին ներկայացուց հոգեւոր, ազգային, կրթական ու
հրատարակչական մարզերու մէջ Ազգային առաջնորդարանի աւելի քան 45 տարիներու
գործունէութեան ամփոփ պատկերը` յոյս յայտնելով, որ այս հանդիպումը կ՛անցնի փոխադարձ
ծանօթացման սահմաններն ու կը վերածուի համագործակցութեան նոր մեկնակէտի` ի խնդիր

Հայաստանի, Արցախի եւ սփիւռքի միջեւ կապերու ամրապնդման ու համագործակցութեան
առաւել զարգացման: Իր խօսքի աւարտին սրբազանը յաջողութիւն մաղթեց նախարար
Հայրապետեանի առաքելութեան:
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Իր

կարգին,

Ազգ.

վարչութեան

ատենապետ

Կարօ

Էշկիեանը

նշեց,

որ

Ազգային

առաջնորդարանը Հայաստանի ու Արցախի մէկ մասնիկն է Միացեալ Նահանգներու մէջ եւ
կռուան ու զօրավիգ` Հայաստանի պետութեան ու ամբողջ հայութեան: Սրտի խօսքեր
րտասանեցին նաեւ` առաջնորդական փոխանորդ Թորգոմ եպս. Տօնոյեանը, ՀՅԴ Կեդրոնական
կոմիտէի անդամ Լեւոն Կիրակոսեանը ու Ազգային վարչութեան փոխատենապետ Մհեր Տէր
Օհաննէսեանը, որոնք գնահատեցին Հայրապետեանին ու սփիւռքի նախարարութեան ջանքերն
ու աշխատանքները եւ յաջողութիւն մաղթեցին անոր ապագայ գործունէութեան:
Նախարար Հայրապետեանը, իր կարգին, գոհունակութիւն եւ շնորհակալութիւն յայտնեց`
նշելով, որ Հայ եկեղեցին սփիւռքի մէջ եղած է ու կը մնայ հայապահպանման ու հայակերտման
կեդրոն, իսկ մեր պատմութեան մէջ իր ուրոյն տեղը ունեցած է այդ իմաստով: Ան վեր առաւ
միասնութեան, գործակցութեան ու արդիւնաւոր գործի հրամայականները` դիտել տալով, որ
սփիւռքի հայութեան ղեկը առաջնորդելու յանձնառութիւնը ունեցող կառոյցները լաւապէս կը
գիտակցին իրենց դերին ու առաքելութեան եւ իրենց լաւագոյնը ի գործ կը դնեն անոր
իրագործման համար. իսկ Ազգային առաջնորդարանին նման հաստատութիւններ կը
հանդիսանան ժողովուրդը մեր ազգային ու հաւաքական կարիքներուն կապող ու անոնց
գոհացում տուող կեդրոններ:

Լիզպոնի Գործողութեան Նահատակներու
Յիշատակին Հոգեհանգստեան Արարողութիւն
5 Օգոստոս 2018-ին, նախաձեռնութեամբ` Շուէտի Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան
Հիւսիսեան առանձնակի կոմիտէին, տեղի ունեցաւ Լիզպոնի մէջ նահատակուած հերոսներու եւ
վերջերս իր մահկանացուն կնքած Հայ
յեղափոխական դաշնակցութեան Բիւրոյի
գործավար

Վահէ

Յարութիւնեանի

հոգիներուն հոգեհանգստեան արարողութիւն:
Յաւարտ Ս. պատարագին` Ս. Աստուածածին
եկեղեցւոյ

հոգեւոր

հովիւ

Վաղարշ

քհնյ.

Իսախանեան խօսք ուղղելով ներկաներուն
հրաւիրեց

զանոնք

մեր

հերոս

նահատակներուն յիշատակը յարգելու: Ան
շեշտեց, որ անոնք իրենց կեանքը զոհաբերելով ըլլայ հայրենիքի կամ սփիւռքի մէջ, արժանի են
բարձր գնահատանքի` աւելցնելով, որ Լիզպոնի տղաքը իրենց մահով յաղթեցին մահուան եւ
համայն մարդկութեան ուշադրութեան յանձնեցին այն, թէ կայ ժողովուրդ մը, որ իրաւազրկուած
է հողերէն, իր բնավայրէն, իր պապենական ինչքերէն:
Յետ հոգեհանգստեան արարողութեան եկեղեցւոյ սրահի մէջ ներկաներուն հոգեսուրճ
հրամցուեցաւ, աւարտին ցաւակցութիւններ յայտնեցին Կոմիտէի ընկերներուն:
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