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«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:
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Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Տեղի Ունեցաւ
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Քապըր
ՇմունիՆախարարական
Միջադէպի Թղթածրարը
Զինուորական
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Դատարան
Փոխանցուեցաւ
Մասին Յայտարարութեան Համար

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
ՀՀ-ն
Պէտք է Վերագտնէ
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ
Արդիւնաբերական
Երկրի Իր
Երբեմնի Փառքը. Նիկոլ Փաշինեան

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս վարչապետ
մասին կը տեղեկացնեն
ՀՀ վարչապետի
ՀՀ
Նիկոլ Փաշինեան,
Յուլիս 20աշխատակազմի
տեղեկատուութեան
եւ յանուն
հասաին, Գիւմրիի մէջ մասնակցած է «Իմ քայլը
րակայնութեան
հետ
կապերու
վարչութենէն:
Շիրակի մարզի» տնտեսական համաժողովին: ԿաՆիստը կը մեկնարկէ
ռավարութեան
ղեկավարըժամը
նախ11:00-ին:
շրջայց կատարած

Ալէյի միջադէպը, որ մօտ մէկ ամիս անդամալուծեց Կառավարութիւնը, փոխանցուած է Զինուորական դատարան։ Այս մասին յայտնեց դատական
Լիբանանի
Հանրապետութեան վարչապետ
աղբիւր
մը։
Սաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ
Ներքին անվտանգութեան
ուժերու
տեղեկատնախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ
նիստը՝
ւութեան բաժնի իրականացուցած հետաքննութեան
նորակազմետք՝
կառավարութեան
վարելիք
աւարտէն
անցեալ ամսուան
ԱլէյիքաղաքաՔապըր
կանութեան
մասին
յայտարարութիւնը
ամբողՇմունի մէջ տեղի ունեցած մահացու բախումներուն
ջացնելու
համար:
վերաբերող գործը պիտի քննարկուի զինուորական
Ըստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
դատարանի
դատախազութեան
կողմէ:շաբաթաԴատավերջին
կազմուած
սոյն
յանձնաժողովին
րանը որոշում պիտի կայացնէ, եթէ պէտք էանդամ
քրէա10 նախարարները
պիտի քննարկեն
կան
հետապնդում իրականացնել
այն չորսՌուսիոյ
տղաԴաշնութեան՝
2018-ի
Յուլիսին
գաղթականներու
մարդոց
հանդէպ,
որոնք
մինչ օրս
ձերբակալուած
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառաեն:
ջադրած
նախաձեռնութիւնը
կեանքի
Մինչ գործը
տեղափոխուածվերստին
է զինուորական
կոչելու
հնարաւորութիւնը՝
այս
մէկը
ընդրգկելով
դատարան, Կառավարութիւնը կրնայ որոշում կակառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարայացնել
զայն ուղղելու
դատական խորհուրդ՝
բարձրութեան
մէջ:
րագոյն դատարան, որ անվտանգութեան շատ
Նորակազմ
վարելիք քաղազգայուն
դէպքերկառավարութեան
վարելու փորձ ունի:
քականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
Նշենք, որ միջադէպին հետ կապուած պիտի
լարընդգծէ
շարք
մըմէկ
խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինաւածութիւնը
մօտ
ամիս արգելք
հանդիսացաւ
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան
հետ յարաբեԿառավարութեան
նիստերու գումարումին,
հակարութիւններու
կարգաւորումը՝
Հըզպալլայի
եւ
ռակ ընդհանուր անվտանգութեան ղեկավարանոր
Ապդաշնակիցներուն
աւելիփորձերուն
քան 1 միլիոն
պաս
Իպրահիմի պահանջով,
միջնորդական
եւ
սուրիացի գաղթականներու
եւ ՍԻՏԸՐ
վարչապետ
Սաատ Հարիրիիապագան
ջանքերուն,
որոնք
խորհրդաժողովին
կողմէ պահանջուած
բարեփոմիտուած
էին լարուածութիւնը
թեթեւցնելուն:
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
վատթար
վիճակը:
Համաս.
Պըրրին Պէտք է Պաղեստինցիները

Պաշտպանէ Աշխատանքային Ճնշումներէն
Շարունակուեցաւ Նախարարական
Պաշտօններու
Փոխանցումը
Համաս շարժման
առաջնորդ Իսմայիլ Հաննիէն

պաշտօններու
փոխանցումի
կոչ Նախարարական
ըրած է Խորհրդարանի
նախագահ
Նեպիհ
գործընթացին
2-րդ
օրը
ըլլալով՝
երէկ
խումբպամը
Պըրրիին պաշտպանելու Լիբանան գտնուող

ղեստինցի գաղթականները՝ Աշխատանքի նախարարութեան վերջին ճնշումներէն, որոնք ուղղուած
են աշխատանքի արտօնութիւն չունեցող օտարահնախարարներ
պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
պատակ
աշխատողներուն։
նոր«Մենք
պաշտօնները:
անհամբեր կը սպասենք Ձեզ (Պըրրի)
Պաապտայի
պալատին
մէջ նախագահական
միջամտելու,
որպէսզի
այդ քայլերը
դադրեցուին եւ
հարցերով
նախարար
Սալիմ
Ժրեյսաթի
պաղեստինցի աշխատողները ապրին ստանձնեց
արժանաիր նոր պաշտօնը
իսկ է նախորդէն՝
Փիեռ
պատուօրէն»,Հաննիէիրգրած
Պըրիին ուղղուած
Ռաֆուլէն:
Այս
մասին
հաղորդեց
նախագահական
նամակին մէջ:
տեղեկատուական գրասենեակը:
Քանի մը շաբաթ առաջ, Լիբանանի օտարահՌաֆուլ
յաջողութիւն մաղթեց
իր
պատակ
աշխատողներուն
համարԺրեյսաթիին՝
տրամադրուած
նոր
առաքելութեան
մէջ,
մինչ
նոր
նախարարը
օրինական արտօնութիւններուն ժամանակը աւարբարձր գնահատեց
Ռաֆուլի
տարած
աշխատանքը
տեցաւ:
Այդ ժամանակէն
ի վեր
Աշխատանքի
նապաշտօնավարութեան
ամբողջ
շրջանին:
խարարութիւնը սկսաւ աւելի խստութեամբ կիրառութեան դնել այնպիսի օրէնք մը, որ աշխատանքի
Աշխատանքի
նախկին
նախարար
Մուհամմատ
արտօնութիւն
պիտի
պահանջէ
ոչ լիբանանեան
Քապպարա
ըսաւ,
որ
իր
իրաւայաջորդը՝
բանուորներու համար: Ասիկա պիտի ազդէՔամիլ
նաեւ
Ապու
Սլեյմանը,
անտարակոյս
յաջողութիւն
պիտի
Լիբանանի մէջ բնակող պաղեստինցիներուն, որոնք
արձանագրէ այս
նոր պաշտօնին
վրայ՝ շնորհիւ
օրինականօրէն
կը համարուին
լուրջ աշխատողներ՝
տարիներու
իր
փորձառութեան,
եւ պիտի
երկար տարիներ ապրելով Լիբանանի մէջ:
ապացուցէ,
որ
այս
նախարարութիւնը
կ'աշխատի
Նշենք, որ 2012-ին Աշխատանքի միջազգային
անխտիր
բոլոր լիբանանցիներուն
ինչպէս
կազմակերպութիւնը
պարզած էր, օգտին,
որ Լիբանանի
կը
հաղորդէ
ազգային
լրատուական
գործակալուպաղեստինցիներուն միայն 2 տոկոսը աշխատանքի
թիւնը:
արտօնութիւն
ստացած է:
Անցեալ շաբաթ Աշխատանքի նախարարութիւնը
Տնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարար
ստուգումներ
սկսելէ
ետք յայտնաբերած
էր Ման600
սուր
Պթեյշ
ընդգծեց,
որ
իր
նպատակը
պիտի
ըլլայ
խախտում:
ստեղծել
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն մը:
ՄիաժաԱշխատանքի
նախարարութեան
ճնշումները
մանակ
ան
կոչ
ուղղեց
բոլոր
քաղաքական
գործիչշարունակուեցան նաեւ Երկուշաբթի, երբ Ներքին
ներուն գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ
դժուաանվտանգութեան
ուժերուն
ուղեկցող
խումբերը
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
շրջեցան Լիբանանի 10 տարբեր շրջաններ՝ երկրի
այցեկայունութիւնն
ու բարգաւաճումը:
լելով
91 հաստատութիւններ
եւ խանութներ:

է համաժողովին ծիրէն ներս բացուած ցուցահանդէսին
մէջ, ծանօթացած
տաղաւարներուն Մէջ
մէջ
ԱԺ Նախագահն
Ու Հայաստանի
ներկայացուած Շիրակի մարզի ընկերութիւններու
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
արտադրութիւններուն` գիւղամթերք, վերամշակող
Գործակցութեանկերպասեղէն,
Հեռանկարները
արդիւնաբերութիւն,
կօշիկի արտադրութիւն
եւ այլն: Նիկոլ
Փաշինեան ընկերութիւններու
Հայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային ժոներկայացուցիչներէն
հետաքրքրուած
արտադղովի նախագահ Արարատ
Միրզոյեան էՓետրուար
րութեան
կազմակերպման
խնդիրներուն
եւ
յառա5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի
արջիկայ
ծրագրերուն
մասին:
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
ՀՀ վարչապետի
Ինչպէս
կը հաղորդէաշխատակազմի
«Արմէնփրես»-ը,տեղեկատւուՀՀ Ազգային
թեան
հասարակայնութեան
հետ կապերու
ժողովի եւլրատուութեան
եւ հանրութեան
հետ կավարչութեան
փոխանցած
տեղեկութիւններով՝
ոջուպերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
նելով
համաժողովի
մասնակիցները`
Նիկոլ
ՓաշինՄիրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաեան
նշած է, որ հաստատումէն
ձեռնարկը յարմար
է յայտնի
իրաբերութիւններու
ի վեր
Հայաստանի
դարձութիւններէն
մէկ տարի
խօսելու
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը
կայունանց
եւ արագ
կը
կառավարութեան
տնտեսական
քաղաքականուզարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
թեան
հայեցակարգային
խօսքով`
2010 թուականինմօտեցումներուն
Թոքիոյի եւ 2015մասին:
թուա«Ըստ
հայեցակարգային դրոյթները
կանինէութեան,
Երեւանի այս
մէջ դեսպանութիւններու
բացումը
պէտք
է անուանեմ
տնտեսական
նոր լիցք
հաղորդած
է երկկողմ յեղափոխութեան
կապերու ամրահայեցակարգային
դրոյթներ,
որոնք
մենք յառապընդումին:
ջիկային պիտի ամբողջացնենք եւ պիտի ներկայացնենք
իբրեւ
ամբողջական
ռազմավարութիւն,
Ազգային
ժողովի
նախագահը
անդրադարձած
թէ
ինչպէս կը պատկերացնենք
Հայաստանի զարէ խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զարգացումը
եւ
տնտեսական
կառուցուածքը:
Այս
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
փուլով
արդէն
կրցած
ենք
կարեւոր
քայլ
ընել,
խօսքը
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամաՀարկային
բարեփոխումներուն
մասին
կան խումբ.օրէնսգրքի
նորընտիր Ազգային
ժողովի բազմաթիւ
է:
Տնտեսական քաղաքականութեան
մենք
պատգամաւորներ
հետաքրքրուած են մէջ
Ճափոնի
նաեւ
կը
դիտենք
հարկային
փոփոխութիւններու
հետ բարեկամութեամբ:
քանի
մակարդակ` փոքր,
միջին եւ
գործաՀՀմըխորհրդարանի
ղեկավարը
իրմեծ
երախտարարութիւններու
նկատմամբ
վարուող
քաղաքակագիտութիւնը յայտնած
է Ճափոնի
կառավարութեան
նութիւն»,ըսած
է Նիկոլ Փաշինեան`
աւելցնելով
որ
զարգացումի
աջակցութեան
ծիրէն ներս
տարբեր
մեծ
գործարարութիւնը
պիտի
ըլլայ
կառավարուբնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակութեան
առարկան:
թեան ուշադրութեան
եւ իրականացուած
ծրագիրներուն համար:
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն Օրհնեց Հնդկաստան Բուժման Մեկնող Զինուորականներին
Յուլիսի 22-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց
տարբեր ժամանակահատուածներում հայրենիքի
պաշտպանութեան համար ռազմական գործողութիւնների հետեւանքով հաշմանդամութիւն ստացած վեց զինուորականների, ովքեր առաջիկային
կը մեկնեն Հնդկաստան` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի եւ Կալկաթայի Սուրբ Նազարէթ եկեղեցու վարչութեան նախաձեռնութեամբ ու աջակցութեամբ
ստանալու անհրաժեշտ բուժումն ու վերջոյթների
պրոթեզաւորումը:

Հանդիպման սկզբում ՀՀ Զինուած Ուժերի հոգեւոր առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամեանը հայցեց Ամենայն Հայոց Հայրապետի օրհնութիւնը բուժման մեկնող հայորդիների
հերթական խմբի համար` կարեւոր նկատելով այն
զօրակցութիւնը, որ Մայր Աթոռը տարբեր ծրագրերի
միջոցով ցուցաբերում է Հայոց բանակին եւ հայ
զինուորին:

Այնուհետեւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն իր

գնահատանքն ու օրհնութիւնը բերելով զինուորականներին՝ նշեց, որ իւրաքանչիւր հայի համար
հպարտութիւն է տեսնել ազգի զաւակների` հայրենիքը սեփական կեանքի գնով պաշտպանելու
պատրաստակամութիւնը: Նորին Սրբութիւնը հաստատեց, որ Հայոց Եկեղեցու զօրակցութիւնը արժանի գնահատանքն է հայոց հողի պաշտպանութեան նուիրական գործին իրենց կեանքն
ընծայած հայորդիներին:

վերաբերմունքի համար, պատասխանեցին նաեւ
իրենց կեանքի եւ ծառայութեան վերաբերեալ
Նորին Սրբութեան հարցերին:
Հանդիպման աւարտին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը «Պահպանիչ» աղօթքով օրհնեց զինուորականներին` մաղթելով, որ Ամենակալ Տէրը պարգեւի
նրանց ուժ եւ եռանդ հայրենանուէր ծառայութիւնը
խաղաղութեան մէջ շարունակելու համար:

Վեհափառ Հայրապետը նաեւ նշեց, որ Մայր
Աթոռի եւ Հնդկաստանի հայ համայնքի կողմից
իրականացուող` վիրաւորուած զինուորների պրոթեզաւորման այս ծրագիրը շարունակական է
լինելու:
Իրենց հերթին զինուորականները երախտագիտութիւն յայտնեցին Հայոց Հայրապետին հոգածու
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Միքայէլ Ֆրունզէի
Տովլաթեան
23 Յուլիս, 1958 թուական Երեւան
Աւարտած է Երեւանի Չկալովի անուան թիւ 30
միջնակարգ դպրոցը, ապա` Երեւանի Գեղարւեստա-թատերական հիմնարկը: Ուսումը շարունակած է «Կինեմատոգրաֆիայի պետական ինստիտուտ»-էն ներս: 1977 թուականին ընդունուած
է «Հայֆիլմ» արուեստանոց՝ որպէս բեմադրիչի
օգնական։ Որպէս բեմադրող նկարահանած է
«Սիրամարգի ճիչը», «Դէմքով դէպի պատը»,

«Լաբիրինթոս», «Լուսնի հովիտ» (Ֆրանսա), «Մեր
բակը», «Մեր բակը-2», «Ընտրութիւն», «Սողանք»
գեղարուեստական ֆիլմերը։
Բազմաթիւ փաստագրական ֆիլմերու հեղինակ է, որոնց շարքին է Երեւանին նուիրուած
«Քանի դեռ կամ» ֆիլմը։ Որպէս դերասան նկարահանուած է «Ապրեցէք երկար», «Մենաւոր
ընկուզենի», «Ընտրութիւն», «Խնկարկում» եւ այլ
գեղաղարուեստական ֆիլմերու մէջ։ Բազմաթիւ
միջազգային փառատօններու մրցանակներու
դափնեկիր է։ 2003 թուականին նախաձեռնած է
«Բարեւ, ես եմ» երեւանեան երիտասարդական
ֆիլմերու փառատօնը։ 2008 թուականին Պարգեւատրուած է Հայաստանի Հանրապետութեան
մշակոյթի նախարարութեան ոսկէ մեդալով։
«Նոյի Այգի» հիմնադրամի վարչութեան, «Մշակութային արժէքներու պահպանման» հիմնադրամի
հոգաբարձուներու խորհրդի, Հայաստանի ֆիլմարտադրողներու միութեան վարչութեան անդամ է։
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Համաշխարհայնացումը՝ Ուժի՞ Թէ՞՝ Ճգնաժամի Հետեւանք է

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
1993 թուականին, աւելի քան քառորդ դար առաջ,
ԱՄՆ-ի մէջ լոյս տեսաւ ամերիկեան Odonian հրատարակչատունէն, ամերիկահայ միջազգային հրապարակագիր Դաւիթ Պարսամեանի հարցազրոյցներու մէկ հաւաքածուն՝ ամերիկացի բազմահմուտ
լեզուագէտ եւ յառաջապահ հրապարակախօս
Նօամ Չոմսքիի հետ՝ «Փոքրաթիւ Բարգաւաճները
եւ Մեծաթիւ Անհանգիստները» (“The Prosperous
Few and the Restless Many”) վերնագրով, իսկ հատւածներէն մէկը կրէ “The New Global Economy” վերնագիրը, այնտեղ Չոմսքի ունի մարգարէական
կանխատեսութիւններ եւ դիտարկումներ, եւ անհերքելի փաստեր, այն մասին թէ՝ «Համաշխարհայնացում»ը (Globalization, Mondialisation) Կապիտալիզմի (դրամատիրութեան) զարգացման գագաթնակէտը,
կամ՝ ուժին անգերազանցելի մակարդակին հետեւանքը չէր… (ինչպէս բարբառեցաւ ամերիկեան
իմփերիալիզմի (կայսերականութեան) վարձկան
կաչաղակ Ֆրանսիս Ֆուքոյաման, որ «աւետեց՝
Սոցիալիզմի վերջնական պարտութիւնը, Կապիտալիզմի ջախջախիչ յաղթանակը եւ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ
ՎԱԽՃԱՆԸ… Սովետ Միութեան ինքնալուծարումով)
այլ՝ Կապիտալիզմի միջնաբերդ՝ ամերիկեան իմփերիալիզմի մայրամուտին կամ վայրէջքին… զոր
բացայայտած էր ԱՄՆ-ի նախագահ Ռիչարտ Նիքսոն՝ 1971 թուականին… 2008-ին պայթած Կապիտալիզմի կառուցուածքային ճգնաժամէն 37 տարիներ առաջ, եւ՝ Սովետ Միութեան ինքնալուծարումէն
20 տարիներ առաջ արդէն…։
Հետեւաբար, ուսանելի համարեցինք ստորեւ
ընթերցողին խտացնել այդ հատուածին բովանդակութիւնը։
Անցողակի մեկնաբանենք թէ ինչու անգլերէնի
մէջ գործածուած global եւ globalization եզրերը
հայերէնի մէջ երկրագնդային կամ երկրագնդացում
չէ թարգմանուած, այլ՝ աշխարհային եւ համաշխարհայնացում։ Կ՚երեւի թէ՝ անգլօ-ամերիկեան իմփերիալիստ-գաղութարար ծաւալապաշտները, աշխարհագրական երկրագունդը նախընտրած են, առանց
նկատի ունենալու մարդկութեամբ աշխարհ դարձած երկրագունդը…։ Հայերս աւելի կարեւորութիւն
տուած ենք՝ մարդկութեամբ աշխարհ դարձած
երկրագունդին…։
Բայց
ֆրանսացիներն
ալ
mondialisation ըսած են, արաբներն ալ՝ աուլամա
(ալամ), իսկ թուրքերը՝ küreselleşme, այսինքն՝
երկրագնդայնացում, որ անսխալականօրէն կարեւորութիւնը կու տայ գրաւելի աշխարհատարածքին…
(küre
արմատը
երկրագունդի
արաբերէնով
անուանումին առաջին բառն է՝ գուրաթ-էլ-արտ)։
Լեզուի մը լեզուամտածողութիւնը սերտօրէն առնչւած է այդ լեզուն գործածող ազգին պատմութեան
հետ եւ անոր արժեհամակարգին ու կենսական
կարիքին, պէտքին, չունեցածին հետ։ Օրինակ՝
բարեւներուն ու բաժակաճառերուն մէջ… հայերս՝
«բարի լոյս», արաբները՝ «սապահ ուլ խէյր», լատինները՝ «բարի առաւօտ»… հայերս՝ «կենացդ», արաբները՝ «սահթաք», անգլիացիները՝ «չի՜րզ», իսկ
թուրքերը՝ «շէրէֆինիզէ»…։
The new global economy – Նոր աշխարհային
տնտեսութիւնը… այսինքն՝ համաշխարհայնացուած
կապիտալիզմը։
Դաւիթ Պարսամեան, զրոյցին իբր մուտք,
Չոմսքիի կը հաղորդէ՝ թէ անցեալին միայն կարգ
մը փողոցներու մէջ կը տեսնէինք, հիմա՝ բոլոր

փողոցներուն մէջ կը տեսնենք անտունիներ, գործազուրկներ, դրամ ուզող մուրացիկներ… եւ՝ մեթրոներու մէջ ու շէնքերու դրան մուտքին գիշերող
թշուառներ… աղքատութեան եւ անյուսութեան
ուրուականը դարձած է տակաւ տեսանելի՝ միջին եւ
բարձր դասակարգերուն համար։ Այս երեւոյթը
յստակօրէն ցոյց կու տայ արդիւնաբերական հասարակութիւններու աղքատացումը, «երրորդ աշխարհացում»ը…։
Չոմսքի. «Կը յիշեմ, որ Ռիչարտ Նիքսոնը, 1971
թուականին, ընդունած էր այն իրականութիւնը՝ թէ
Միացեալ Նահանգներու տիրապետութիւնը երկրագունդի աշխարհակարգին վրայ անկումի մէջ էր,
եւ միաբեւեռ աշխարհակարգին յաջորդող ներկայի
եռեակ բեւեռով (ԱՄՆ, Ճափոն եւ Գերմանիոյ
գլխաւորած Եւրոպան) աշխարհակարգին մէջ,
Միացեալ Նահանգներ այլեւս չեն կրնար յաւակնիլ՝
մնալու աշխարհի դրամատունը։ Հետեւաբար,
Միացեալ Նահանգներ մեծ հարուածով մը պիտի
ջնջեն ընկերային (բարօրութեան) ապահովութիւնները, եւ երկրի ամբողջ հարստութիւնը պիտի
երթայ հարուստներուն։ Անկումի մէջ եղող այս
դրամատիրական տնտեսութիւնը ստիպուեցաւ
կերպարանափոխուիլ, տարածուելով իր ազգային
սահմաններէն դուրս, ստեղծել անդրազգային
(trans-national) ընկերութիւններ, դառնալ համաշխարհային, եւ արտօնել՝ չկարգաւորուած դրամագլուխներու ստեղծումը (unregulated capital)։ Եւ
Նիքսոն կազմալուծեց Պրեթթոն Ուուտզի Համաձայնագիրը (Bretton Woods Agreement), եւ այդ
քայլով ճամբան հարթեց միւս բոլոր դրամանիշերուն
անկարգաւորուածութեան, արագացնելով՝ այսպէս
կոչուած համաշխարհայնացումի ընթացքը»։ (Հոս
հարկ է յստակացնել՝ թէ համաշխարհայնացուողը՝
իրապէս աշխարհի տնտեսութիւնը չէ… այլ՝
ճգնաժամի մէջ եղող ԱՄՆ-ի տնտեսաձեւի դրամատիրութեան համաշխարհայնացումն է։ Կարծելով՝
որ դէպի դուրս վազելով կրնայ հրաշք մը պատահիլ,
եւ լուծուիլ դրամատիրութեան կառուցուածքային
ճգնաժամը)։
Հետաքրքրական է այն, որ Չոմսքի 1993-էն
առաջ արդէն (1971-ին) տեսած է ԱՄՆ-ի դրամատիրութեան անկումը եւ աշխարհի ոստիկանապետութիւնը շարունակելու անկարողութիւնը, երբ՝
տակաւին ինքնակազմալուծուած չէր Սովետ
Միութիւնը։ Նաեւ այն, որ ան կը խօսի արդէն
միաբեւեռ աշխարհի վախճանին եւ նոր եռեակ
բեւեռով աշխարհակարգի մը գոյութեան մասին, որ
տասնամեակ մը ետք պիտի դառնար բազմաբեւեռ…։ (Այս ռազմավարական անցումը՝ միաբեւեռէն դէպի բազմաբեւեռ աշխարհակարգ, նաեւ
մարմնաւորուեցաւ G7 (Great Seven) դրամատիրական գագաթաժողովէն դէպի G20 (Great Twenty)
դրամատիրական-սոցիալիստական՝ համաշխարհային գագաթաժողով անցումով, որուն վերջին
նիստերը կայացան 2019 թուականի Յունիս 28-29
օրերուն, Ճափոնի Օսաքա քաղաքին մէջ, իսկ
նախանցեալը կայացած էր 2013-ին՝ Ռուսաստանի
Ս. Փեթերսպուրկ քաղաքին մէջ)։
Չոմսքի կը շարունակէ. «Այս դէպի դուրս վազելը
կը նշանակէ՝ դրամագլուխի ներդրումը տանիլ
դուրս, դէպի այն երկիրները, ուր կը տիրապետեն
բռնատիրական վարչաձեւեր, եւ ուր, հետեւաբար,
աշխատավարձերը շատ ցած են (օրինակ՝ օրական
միայն հինգ տոլար)։ Եւ ասիկա՝ յուսալով, որ կախարդական հրաշքով մը կրնայ լուծում գտնել

դրամատիրութեան ճգնաժամը՝ Մեսիայի գալուստէն ժամանակ մը ետք…»։
Չոմսքիի ընթերցասիրութեամբ աշխատած
ուղեղ մը, եւ անոր կարդացած որակաւոր աղբիւրներու քանակը սերտած ուղեղ մը՝ կրնա՞յ Մեսիայի
գալուստով պայմանաւորել արդի վայրի դրամատիրութեան կառուցուածքային ճգնաժամին լուծումը, ծաղր ու ծանակի ենթարկելով այդ ճգնաժամին
տակաւին լուծում յուսացող մարդոց, եթէ՝ լուրջի
առած չըլլար առանց բացառութեան, նոյնինքն
ԱՄՆ-ի հեղինակաւոր տնտեսագէտներուն եւ
պետական մտածելակերպով օժտուած պետական
փորձառու գործիչներու միահամուռ եզրակացութիւնը՝ ԱՄՆ-ի դրամատիրութեան (նոր-ազատական եւ վայրի…) մոտէլի անվերականգնելիութեան
շուրջ…։ (Վերջին տասը տարիներուն լոյս տեսան
տասնեակ մը հատորներ ամերիկացի եւ բրիտանացի հեղինակներէ, որոնք կը հաստատեն
ամերիկեան իմփերիալիստական կայսրութեան
վերջալոյսը։ Օրինակ՝ բրիտանացի Ken Coats-ի
“Empire No More!”ը եւ ամերիկացի Չպիկնիու
ՊրժեԺինսքիի “A Second Chance?”ը)։
Չոմսքի կը շարունակէ. «Այս դէպի դուրս փախուստը ծնունդ տուաւ երկու տեսակի տնտեսութիւններու՝ երկու տեսակի պետութիւններու մէջ։
Ազգային տնտեսութիւնները՝ ազգային պետութիւններու մէջ, եւ միջազգային տնտեսութիւններ՝ միջազգային պետութիւններու մէջ։ ԱՄՆ-ը ներկայիս
դարձած է միջազգային տնտեսութեամբ՝ միջազգային պետութիւն։ Այսինքն, ԱՄՆ-ի կառավարութիւնը համաշխարհային կառավարութիւն կը
հանդիսանայ _ World Government, եւ արդէն ունի
իր IMF-ը (International Monetary Fund), իր WB-ը
(World Bank), իր NAFTA-ն (North America Free Trade
Agreement), իր GATT-ը (General Agreement on Tarifs
and Trade) եւ G7-ի (Great Seven) միջազգային
մակարդակով կառավարական տարեկան ժողովները, որոնք կը լուծեն անդր-ազգային ընկերութիւններու, միջազգային դրամատուներու եւ այլ
միջազգային կազմակերպութիւններու հարցերն ու
խնդիրները, քանի որ կոչուած են ծառայելու անոնց
շահերուն, ոտնահարելով դեմոկրատիան, որովհետեւ այսպիսով՝ երկիրներու խորհրդարաններն ու
բնակիչները անտեղեակ կը մնան այս բոլորին
առած որոշումներէն, եւ՝ տեղեակ չեն, որ անտեղեակ
են։ (Այսօր, նոր բազմաբեւեռ աշխարհակարգին
մէջ, G7-ը ժամանակավրէպ դարձած է։ Հիմա կայ
G20. ողջ աշխարհի մեծագոյն 20 պետութիւնները՝
ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան, Հնդկաստան,
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Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն
Սփիւռքի Երիտասարդներն ու Ազգային Պարի Ուսուցիչները, Երգչախումբերու
Ղեկավարները Կը Վերապատրաստուին ՀՀ-ի Մէջ
Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատարի
գրասենեակի «Քայլ դէպի տուն» ծրագրի ծիրէն
ներս, Յուլիս 21-ին, տեղի ունեցաւ «Սփիւռքի երիտասարդ առաջնորդներու» եւ «Սփիւռքի ազգային
պարի ուսուցիչներու եւ երգչախումբերու ղեկավարներու» վերապատրաստման դասընթացներու բացման արարողութիւնը: Այս մասին կը տեղեկացնեն
Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատարի
գրասենեակէն:
Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատար
Զարեհ Սինանեանի ողջոյնի խօսքը փոխանցեց
յանձնակատարի գրասենեակի ղեկավարի տեղակալ Երեմ Սիմոնեան: «Ձեր կատարած աշխատանքին յաջողութենէն կախուած է օտար երկիրներու մէջ ապրող հայ մարդու, մանաւանդ՝
երիտասարդներու մէջ ազգային ինքնագիտակցութեան, նկարագրի ու մշակոյթի պահպանումն ու
ամրապնդումը, տեղի համայնքներու կեանքին մէջ
հնարաւորինս մեծ թիւով հայերու ընդգրկումը,
համահայկական ներուժի եւ միասնական ազգային
օրակարգի ձեւաւորումը»,- նշուած էր Զարեհ
Սինանեանի խօսքին մէջ: Գլխաւոր յանձնակատարը
կարեւոր համարած էր նաեւ այն հանգամանքը, որ
յառաջիկայ օրերուն ընթացքին՝ մասնակիցները

հնարաւորութիւն պիտի ունենան ամբողջութեամբ
գտնուելու հայախօս միջավայրի մէջ, շփուելու հայերէնով, ծանօթանալու եւ հաղորդակից ըլլալու
Հայաստանի հասարակական ու մշակութային
իրողութիւններուն:
Սփիւռքահայ երիտասարդ առաջնորդներու դասընթացին կը մասնակցի 24 երիտասարդ Իրանէն,
Ֆրանսայէն, Վրաստանէն, Ուքրանիայէն, Ռուսիա-

Սփիւռքահայ Կեանք
Գանձայի Մէջ Մեծ Շուքով Նշուեցաւ Տէրեանական Օրը

յէն, ազգային պարի ուսուցիչներու եւ երգչախումբերու խմբավարներու դասընթացին` 20 սփիւռքահայ Իրաքէն, Իրանէն, Յունաստանէն, Գերմանիայէն,
Ռուսիայէն, Վրաստանէն:
Վերապատրաստման դասընթացներու գործընկերներն են Երեւանի պետական համալսարանը,
Պետական կառավարման ակադեմիան եւ World
Vision կազմակերպութիւնը:

Քաղուածքներ
Օտար Մամուլէն
Անիի Աւերակներու
Տարածքին Հրդեհ Բռնկած է

Սոյն թուականի Յուլիս 21-ին, Վահան Տէրեանի
հայրենական գիւղին՝ Գանձայի մէջ, մեծ շուքով
նշուեցաւ Տէրեանական օրը։ Այս մասին կը հաղորդէ Akhaltskha.net-ը։
Օրհնութեամբ Սամցխէ-Ջաւախքի եւ Ծալկայի
Ընդհանուր Առաջնորդական Փոխանորդ Հոգեշնորհ Տէր Մաղաքեայ Վարդապետ Ամիրեանի եւ
Ախալցխայի եւ Բորժոմիի շրջաններու Հոգեւոր
Տեսուչ՝ Հոգեշնորհ Տէր Յակոբ աբեղայ Սահակեանի, տօնակատարութեան ուխտաւորաբար մասնակցելու գացած էին նաեւ Ախալցխայի Հոգեւոր
Տեսչութեան, Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ
հաւատացեալ
հայորդիները՝
ուղեկցութեամբ
Ախալցխայի յարակից շրջաններու հոգեւոր հովիւ՝
Արժանապատիւ Տէր Թորգոմ Քահանայ Վարդանեանի։
Ուխտաւորները հաղորդակից եղան Սուրբ եւ

Անմահ Պատարագին եւ ներկայ գտնուեցան տօնական ձեռնարկին։
Աւարտին, Ախալցխայէն ժամանած ուխտաւորները եւ ներկաները մասնակցեցան հիւրասիրութեան եւ շնորհաւորեցին իրարու մեծն բանաստեղծի
յիշատակի օրուան առիթով։

Թրքական պետական «Անատոլու» լրատուական
գործակալութիւնը կը յայտնէ, որ Անիի աւերակներու
տարածքին չոր խոտի բռնկման հետեւանքով
բռնկած է հրդեհ, որ քամիի միջոցով ընդարձակուած:
Այդ տարածքին մէջ աշխատող անվտանգութեան
աշխատակիցները իրենց ձեռքի տակ ունեցած
միջոցներով փորձած են մարել կրակը, այնուհետեւ
դէպքի վայր ժամանած է նաեւ հրշէջ ծառայութիւնը
եւ ամբողջովին մարած է հրդեհը:
Թրքական պետական լրատուամիջոցը Անին կը
ներկայացնէ ոչ թէ որպէս հայկական մշակութային
ժառանգութիւն, այլ` որպէս «տարբեր քաղաքակըրթութիւններու օրրան», որ ընդգրկուած է
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի համաշխարհային ժառանգութեան
ցանկին մէջ եւ ուր կը գտնուին 11-12-րդ դարու
իսլամական ճարտարապետութեան նմուշներ:
Թրքական աղբիւրին հրապարակած նիւթին
մէջ Հայաստանի մասին կը յիշատակուի միայն
այնքանով, որ Անին կը գտնուի Թուրքիա-Հայաստան սահմանին:
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Թրքական Բարքեր
Մարտինի Մէջ Հռոմէական 3-հազարամեայ Բերդը Որպէս
Ախոռ Կ՛օգտագործուի
Այժմեան Թուրքիոյ Հանրապետութեան տարածքին գտնուող Մարդին նահանգի Մազըտաղը
գաւառին ենթակայ Գիւմիւշեուվա գիւղի 3-հազարամեայ Տերմեթինա բերդը տեղի բնակիչներուն
կողմէ կ՛օգտագործուի որպէս ախոռ: Այդ մասին,
ըստ Akunq.net-ի, կ՛ահազանգէ Gazetekarinca.com
կայքէջը:
Թէեւ տեղի գիւղացիները յաճախ դիմած են
բերդը վերակառուցելու համար, սակայն` ապարդիւն: Աղբիւրին համաձայն` բերդին մէջ գտնուած է
նաեւ եկեղեցի, որուն պատերը ներկայիս քանդուած
են. նոյն ճակատագիրը կը սպասէ նաեւ ամրոցին:
Տեղացիները կը նշեն, որ չեն կրնար իրենց միջոցներով որեւէ բան ընել բերդը պահպանելու համար,
եւ հարկաւոր է պետութեան միջամտութիւնը, նաեւ
կը խնդրեն, որ ան վերակառուցուի:
Կ՛ենթադրուի, թէ ամրոցը կառուցուած է 3

հազար տարի առաջ, հռոմէացիներու կողմէ, եւ որ
եկեղեցին եւս մնացած է Հռոմէական կայսրութեան
ժամանակներէն:
Թարգմանեց Մելինէ Անումեան

Պինկէոլի Մէջ Հայերէն Մնացած Մշակութային Հետքերը
Օր Ըստ Օրի Կ՝ոչնչանան

«Հայոց Ցեղասպանութենէն ետք Պինկէոլի մէջ
հայերէն մնացած մշակութային հարստութիւնը
հետզհետէ կ՝ոչնչանայ։ Շատ աղօթատեղիներ կը
քանդուին, իսկ կանգուն մնացածները՝ կը ծառայեցուին իբրեւ ախոռ։
Պինկէոլի Քղի, Սանճաք, Ադաքլը եւ Սոլհան
շրջաններուն մէջ հայկական բնակավայրերու,
աղօթատեղիներու եւ բոլոր մշակութային հարստութիւններու հետքերը կը ջնջուին։ Որոշ կառոյցներու
մէջ պահպանուած արձանագրութիւնները հանուած
են իրենց տեղերէն, տարածաշրջանին մէջ կ՝օգտագործուին միայն հայերէն մնացած աղբիւրները»,Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.am-ը՝ վկայակոչելով demokrathaber.org թրքական ընդդիմադիր
լրատուամիջոցը։
Պինկէոլի Ադաքլը (պատմական հայկական
Աստղաբերդ – խմբ.) շրջանին մէջ դեռ կանգուն
մնացած է հին հայկական եկեղեցի մը, որուն
անունը եւ պատմութիւնը տեղացիներուն յայտնի չէ։
Եկեղեցւոյ մօտ կառուցուած է մզկիթ, տեղի
բնակիչները միայն գիտեն, որ կառոյցը նախապէս
եղած է հայկական աղօթատեղի։ Եկեղեցւոյ պատերուն վրայ եղած է արձանագրութիւն, բայց անիկա հանուած է, փոխարինուած՝ փայտի կտորներով։
Յայտնի է նաեւ, որ Ադաքլը շրջանին մէջ եղած են

եւս երկու հին հայկական եկեղեցիներ, որոնք,
ցաւօք, աւերուած են։ Եկեղեցիներուն տարածքը,
ինչպէս միւս հայկական եկեղեցիներու պարագային,
չէ խուսափած նաեւ գանձախոյզներու աւերիչ ազդեցութենէն։
Յօդուածին հեղինակը, որ շրջած է Պինկէոլի
նախկին հայաբնակ շրջաններուն մէջ, կը գրէ.
«Դէպի եկեղեցի տանող ողջ ճանապարհին հանդիպող աղբիւրները, որոշ տուներու քարերն ու ճարտարապետութեան ոճը կը յուշեն, որ հայերը այս
տարածաշրջանին մէջ ունեցած են երկարամեայ
պատմութիւն»։
Պինկէոլի հայկական ճերմակ (այսօր՝ Եէլտէյիրմենի) անուամբ գիւղին մէջ եւս կայ կանգուն
եկեղեցի մը։ Բնակավայրը, սակայն, լքուած է։
Եկեղեցին կիսաւեր վիճակի մէջ է։ Անիկա եւս Հայոց Ցեղասպանութենէն ետք յայտնուած է գանձախոյզներու թիրախին, ապա երկար տարիներ
գիւղացիներուն կողմէ օգտագործուած իբրեւ ախոռ։
Այսօր կառոյցը լիովին անհետացման վտանգի
տակ է։
Կիսաւեր այլ եկեղեցի մըն ալ պահպանուած է
Պինկէոլի Քղիի շրջանին։ Յայտնի է միայն, որ եկեղեցւոյ անունը Սուրբ Գէորգ է։ Կառոյցին արձանագրութիւնները չեն պահպանուած։ Հայերուն հեռանալէն ետք՝ շինութիւնը ծառայած է իբրեւ ախոռ։
Պինկէոլի նահանգապետարանը 2015-ին յայտարարած էր, որ Չանաքչը գիւղին մէջ գտնուող Սուրբ
Գէորգ եկեղեցին շուտով պիտի վերանորոգուի։
Անգամ նշուած էր աշխատանքներու մեկնարկին
տարեթիւը՝ 2016։ Սակայն անցած է արդէն երեք
տարի, իսկ եկեղեցւոյ տարածքին վրայ որեւէ վերականգնողական աշխատանք մինչ օրս չէ կատարւած։
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Սփիւռքահայ
Կեանք
Կարծախ Գիւղին Մէջ
Ջիւանիի Օրը Նշուեցաւ

Սամցխէ-Ջաւախքի Կարծախ գիւղին մէջ, Յուլիս
20-ին, նշուեցաւ Ջիւանիի օրը, որուն իրենց մասնակցութիւնը բերին Վրաստանի մէջ ՀՀ դեսպան
Ռուբէն Սադոյեանը եւ դեսպանութեան դիւանագէտները։ Այս մասին կը հաղորդէ Akhaltskha.net-ը։
Տօնական օրը սկսաւ Կարծախ գիւղի Սուրբ
Յովհաննու Կարապետ եկեղեցւոյ մէջ՝ Սուրբ պատարագով, որմէ ետք ներկաները ծաղիկներ խոնարհեցին Ջիւանիի արձանին առջեւ եւ շրջայց կատարեցին աշուղ Ջիւանիի տուն-թանգարանին մէջ։
Համերգային ձեռնարկին ելոյթներ ունեցան ՀՀ
Հանրային ռատիոյի «Սայաթ Նովա» անսամպլը,
Ախալքալաքի Մշակոյթի տան «Ջիւանի» անսամպլը
եւ այլք։
Դեսպան Սադոյեանը աշուղ Ջիւանիի տունթանգարանին նուիրեց վիրահայ յայտնի նկարիչ
Թենկիզ Միկոյեանցի նկարը։

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

«Հայ Իրականութիւնը՝ Մեթր Հրաչեայ
Սեդրակեանի Գրիչէն» Հատորը

Գիրքը կազմեց եւ ծանօթագրեց Պետրոս
Թորոսեան:
Էջադրում, ձեւաւորում, լուսանկարներու մշակում, յատուկ անուններու ցանկագրում եւ
հրատարակում՝ Շիրակ Հրատարակչատան,
Պէյրութ, 2019, 728 էջ:
Ստանալու համար դիմել «Զարթօնք»ի խըմբագրատուն:
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Տեսակէտ

Համաշխարհայնացումը՝ Ուժի՞ Թէ՞՝ Ճգնաժամի Հետեւանք է
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Քանատա, Գերմանիա, Բրիտանիա, Ֆրանսա,
Իտալիա, Մեքսիքօ, Պրազիլ, Արժանթին, Հարաւային Ափրիկէ, Աւստրալիա, Ինտոնեզիա, Եւրոմիութիւն, Սէուտական Արաբիա, Թուրքիա, Հարաւային
Քորէա եւ Ճափոն, որոնք ունին ե՛ւ դրամատիրական
ե՛ւ սոցիալիստական տնտեսութիւններ, եւ որոնց
մեծագոյներէն հինգը՝ կազմած են Միացեալ Ճակատ մը՝ ամերիկեան իմփերիալիզմին ու տոլարին
դէմ, որ կը կոչուի BRICS – Պրազիլ, Ռուսաստան,
Հնդկաստան, Չինաստան եւ Հարաւային Ափրիկէ։
Եւ այս նոր կազմը միջազգային տեսլականով կը
քննէ աշխարհի բոլոր հիմնադիրքները, եւ ոչ թէ
հին G7-ի նման՝ դրամատիրութիւնը փրկելու միակ
նպատակով…։ Այսօր՝ ռազմական ուժով առաջինը
Ռուսաստանն է, տնտեսական ուժով՝ տակաւին ԱՄՆ-ը,
որուն անմիջական մրցակիցը Չինաստանն է…)։
Չոմսքի կը բացատրէ՝ թէ դեմոկրատիան կ՚ոտնահարուի ոչ միայն միւս երկիրներուն մէջ, այլեւ
նոյնինքն ԱՄՆ-ի մէջ, որուն խորհրդարանն ու
բնակչութիւնը տեղեակ չեն մնար այս բոլորէն։
Քանի որ աշխարհագրական Ամերիկան քարտէսի
վրայ տարբեր պետութիւն մըն է անդր-ազգային
ընկերութիւններու Ամերիկայէն…։ Եւ՝ քարտէսի
ԱՄՆ-ի ազգային պետութիւնը շարունակական
անկումի մէջ է, իսկ միւս միջազգային պետութիւնը
կը շարունակէ շահեր արձանագրել։ Այս պատկերը
գծելու համար, Չոմսքի կու տայ օրինակ մը՝ General
Motors հսկայ ընկերութենէն։ GM-ը 24 գործարաններ
փակած է ԱՄՆ-ի մէջ, բայց նոր գործարաններ
բացած է Արեւելեան Գերմանիոյ մէջ…։
Բայց ԱՄՆ-ի այս միջազգային պետութիւնը ոչ
մէկ բարիք կը խոստանայ քարտէսի ԱՄՆ-ի ապագային համար, եւ դարձեալ, Չոմսքի ինքնավստահօրէն կը պատասխանէ Պարսամեանի շեշտակի
հարցումին. “Outside of ideology,of Academy and the
Press, no one thinks, that capitalism is a visible system,
and nobody has thought that for the coming sixty or
seventy years _ if ever”… (Գաղափարախօսութենէն,
ակադեմական գրականութենէն եւ մամուլէն դուրս,
ոչ ոք կը խորհի թէ դրամատիրութիւնը ապրելու
կարող համակարգ մըն է, եւ ոչ ոք մտածեց ատիկա՝
յառաջիկայ 60 եւ 70 տարիներուն համար, եթէ
երբեք մտածած ըլլար ատոր վերապրումին մասին)։
(Երբ Դաւիթ Պարսամեան Պէյրութի մէջ,
«ԱԶԴԱԿ»ի հրաւէրով կը խօսէր դրամատիրութեան
վայրէջքին ու վերջալոյսին մասին, հաւանաբար
գտնուեցան շատեր, որոնք թերահաւատութեամբ
կամ վերապահութեամբ լսեցին Պարսամեանի
խօսքերը։ Այս գրութիւնը կարդալով, անոնք հաւանաբար աւելի լրջօրէն պիտի վերանային անոր
խօսքերը։ Նոյն շաբթուան մէջ, եգիպտական «ԱլՇրուք» հեղինակաւոր թերթին մէջ, հեղինակաւոր
վերլուծաբան Ժամիլ Մաթար գրած էր Արեւմուտքի
վերջալոյսին մասին, որուն խտացումն ալ հրատարակուեցաւ «ԱԶԴԱԿ»ի մէջ, եւ որուն մէջ յիշած էի
նաեւ Պարսամեանի դասախօսութեան եզրակացութիւնը)։
Չոմսքի. «Այս ճգնաժամը կրնայ պայթիլ մօտիկ
ապագային (եւ պայթեցաւ 2008-ին՝ 15 տարիներ
վերջ), եւ այդ է պատճառը, որ Միացեալ Նահանգներ անցնող կէս դարի տեւողութեան, որդեգրեցին
պետութեան միջամտութեան գաղտնի ճամբայ մը,
որ կը կոչուի «Փենթակոնի Դրութիւն» (Pentagon
System)։ Այս դիմակը կը գործածուէր գաղափարախօսական մտահոգութիւններով, քանի որ տնտե-

սութեան ու շուկային մէջ պետական միջամտութիւնը
սոցիալիստական համակարգին յատուկ սկզբունք
է։ Եւ ազատ շուկան՝ գոյութիւն չի կրնար ունենալ…
ատիկա պարզապէս կատակ մըն է։ Իսկ Միացեալ
Նահանգներ դիմեց պետական փրկարար միջամտութեան «Փենթակոնի Դրութիւն» պիտակին
տակ, քանի որ Կապիտալիզմը չի կրնար վերապրիլ
առանց պետական միջամտութեան։ Բոլորին կը
թելադրեմ, վերստին եւ լրջօրէն կարդալ՝ Ատամ
Սմիթի տեսութիւնը Կապիտալիզմի մասին»…։
Հոս, Դաւիթ Պարսամեան կ՚ըսէ. «Ես, Լիթէլ
Ռոքի խորհրդաժողովի ընթացքին, լսեցի Քլինթոնի
խօսքերը կառուցուածքային խնդիրներու ներքնակառոյցի վերակառուցումին մասին։ Իսկ «Ցուրտ
Պատերազմի Տնտեսութեան Կազմալուծումը»
(“Dismantling the Cold War Economy”) խորագրով
հատորին հեղինակը՝ Աննա Մարքուզէն խօսեցաւ
«Փենթակոնի Դրութեան» չափազանցութիւններուն,
նաեւ՝ Միացեալ Նահանգներու տնտեսութեան ատոր
պատճառած ձեւազեղծումներուն եւ վնասներուն
մասին»։
Չոմսքի. «Այո, որովհետեւ այսօր այլեւս չեն
կրնար պահպանել «Փենթակոնի Դրութիւն»ը, երբ
կը խօսին Սոցիալիզմի ջախջախիչ պարտութեան
ու Կապիտալիզմի վերջնական յաղթանակին մասին։ Այսօր պարտաւոր են սկսելու խօսիլ նոր դրութիւններու մասին։ Բայց չեն կրնար ժողովուրդէն
պահանջել կրճատել իրենց սպառումները եւ
տենչերն ու ցանկութիւնները, որպէսզի ներդրումները շրջուին դէպի բարձրամակարդակ ճարտարագիտութեան արդիւնաբերութիւն, պատրուակ
գործածելով՝ «ռուսերը կու գան» ահազանգը։
Անցեալին, երբ Սովետ Միութիւնը ինքնալուծարուած
չէր, կրնային բանալ «Փենթակոնի Դրութիւն»
կոչուած պետական միջամտութեան վրայ դրուած
դիմակը հաւանաբար, երբ «ռուսերը կու գան»
ահազանգը կրնար գործածուիլ իբր պատրուակ։
Ներկայիս, այդ մէկը բացառուած է»։ (Այստեղ հարկ
է որ փակագիծի մէջ ըսենք՝ թէ ինչպէս Թուրքիոյ
մէջ, երկրի խորքային իշխանութիւնը բանակի
ձեռքին էր՝ Էրտողանէն առաջ…, ԱՄՆ-ի մէջ,
խորքային իշխանութիւնը մինչեւ այսօր կը գտնուի
պաշտպանութեան նախարարութեան՝ Փենթակոնի
ձեռքին, որ փոխանորդն է երկրի ռազմական արդիւնաբերութեան ֆինանսատէրներու դասակարգին։ Վլատիմիր Փութին օգնեց Թրամփի ընտրութեան, երբ Թրամփ համաձայնեցաւ Փութինի
առաջարկին, որ ԱՄՆ մերժէ Գ. Աշխարհամարտը
եւ զբաղի միայն ԱՄՆ-ի ներքին կեանքի խնդիրներով։ Երբ Փենթակոն Թրամփի տապալման
պայքարը շղթայազերծեց՝ քանի որ խաղաղութիւնը
կը կրճատէր զէնքերու արդիւնաբերութիւնը,
Թրամփ Ծոցի քարիւղի արքաներուն եւ էմիրներուն
ստեղծեց թշնամի մը՝ Իրանը, որուն վտանգին դէմ՝
Ծոցի ապօրինի տէրերը պաշտպանուելու համար
պէտք է աստղաբաշխական գումարներով զէնքեր
գնեն ԱՄՆ-էն)։
Չոմսքի. «Հանրապետականները մոլեռանդ եւ
տոկմաթիք գաղափարաբաններ են, եւ չեն կրնար
լուծում մը գտնել դրամատիրութեան խոր ճգնաժամին։ Սակայն, Դեմոկրատները նուազ գաղափարաբաններ են ու նուազ մոլեռանդ, նուազ տոկմաթիք են, յարմարող ու ճկուն են, անոնք կրնան եւ
արդէն գտած են լուծումի տարազ մը։ Հետեւիլ
Գերմանիոյ եւ Ճափոնի հետեւած լուծումին, որուն
կը հետեւին նաեւ Ճափոնի շուրջ գտնուող Հարա-

ւային Քորէան ու Թայուանը. այսինքն՝ “To rely on
massive state intervention, in order to come out of the
Third World pattern to an industrial society, on
condition that the state is powerful enough to be
capable to control not only labor, but also capital. But
US population is individualistic and the capitalist class
most individualistic and refuses any state control. That
is why the Pentagon System was kept masked for half
a century…”։ (Ուրեմն, վարչակարգ մը երբ ունենայ
նաեւ՝ ազգային գիտակցութիւնը, դրամատիրական
տնտեսաձեւ ունենալով հանդերձ, չի վարանիր
որդեգրելու սոցիալիստական միջոցառումներ,–
պետութեան միջամտութիւն տնտեսութեան մէջ –,
վերահսկելով՝ ոչ միայն աշխատաւոր դասակարգին,
այլեւ՝ դրամատէր դասակարգին։ Ուրեմն, այսօր,
Ռուսաստան, Գերմանիա, Ճափոն եւ Հնդկաստան,
ունենալով ոչ միայն դրամատիրական տնտեսաձեւ,
այլեւ՝ ազգային գիտակցութիւն, որդեգրած են
պետութեան միջամտութեան սոցիալիստական
սկզբունքը, եւ արդէն դէմ են՝ ԱՄՆ-ի տիրակալութեան։ Իսկ երկուքը՝ Ռուսաստան եւ Հնդկաստան
BRICS-ի ճակատին մէջ են։ Բարոյական պարտքս է
յիշել՝ թէ նոյն տարին (1993), Էդիկ Յովհաննիսեան,
«ԴՐՕՇԱԿ»ի մէջ «Որտե՞ղ Ենք Մենք» ծաւալուն
յօդուածին մէջ, կը մարգարէանար որ մօտիկ
ապագային՝ Գերմանիա, Ռուսաստան, Ճափոն եւ
Հնդկաստան պիտի որդեգրեն ազգայնական ծրագիր եւ պիտի յաղթեն Արեւմուտքի վայրի դրամատիրութեան…)։
Մենք, հայերս, գոնէ լաւ գիտենք թէ՝ Գերմանիոյ
եւ Ճափոնի եւ միւս երկիրներուն, որոնց մէջ՝ շնորհիւ պետական միջամտութեան դրամատիրութիւնը
կը շարունակէ գոյատեւել, պատճառը այն է, որ այդ
երկիրներուն ժողովուրդները չեն նմանիր ԱՄՆ-ի
բնակիչներուն… (որոնք ժողովուրդներ չեն…), այլ՝
ունին համայնական, հայրենասիրական կապերու
եւ հաւաքական շահերու (այսինքն՝ ազգային շահերու) գիտակցութիւն, եւ՝ յարգանք այդ շահերուն
հանդէպ, եւ առաջին հերթին՝ պատմական միեւնոյն
հայրենիքին հանդէպ… որ գոյութիւն չունի ԱՄՆ-ի
բնակիչներուն մօտ, որոնց միջեւ հասարակաց
միակ կապը ԱՄՆ-ի պետութիւնն է… որ չունի
ազգութեան պատմամշակութային կապին անպայմանադիր կերպով պարտաւորեցնող հմայքը,
գրաւչութիւնը, անարատութիւնը, հարուստ բովանդակութիւնն ու հարազատութեան անդիմադրելի
կախարդանքը…։ Ընդհակառակը, շատ տխուր է եւ
արիւնալի ԱՄՆի բնակիչներու հպատակութեան
երկրի, տարատնկեալ պետութեան, բնիկ ժողովուրդներու եւ ստրուկներու արեան ու ոսկորներուն
վրայ խարսխուած պետութեան տարատնկումի
պատմութիւնը, լի՝ բարբարոսային ցեղասպանութիւններով, որոնք՝ իրաւունքը կու տան բիրտ ու
վայրագ ուժին, եւ չեն ճանչնար՝ ուրիշ բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքներուն ուժը…։
Վերջապէս, Պարսամեան եւ Չոմսքի, ԱՄՆի մէջ
Ձախի տկարութեան կամ տկարացումին պատճառները կը նկատեն՝ ԱՄՆ-ի բնակիչներու անհատապաշտութիւնը, ձախակողմեան կուսակցութեան եւ
բանուորական կազմակերպութիւններու անցեալին
գործած սխալները, Սովետ Միութեան ինքնալուծարումը եւ ձախակողմեան յեղափոխական մտաւորականներու դասակարգի մը՝ ինթելիճենցիայի
մը բացակայութիւնը։ Չոմսքի կ՚ըսէ. «ԱՄՆ-ի բնակ-
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Համաշխարհայնացումը՝ Ուժի՞ Թէ՞՝
Ճգնաժամի Հետեւանք է
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չութիւնը մեկուսացած է երկրի քաղաքական բարձր
ոլորտի կեանքէն, անտարբեր է՝ քաղաքական
պայքարին հանդէպ, վարակուած է պիզնեսային
խաբկանքներէ, գոռոզացած է ամերիկեան ապրելակերպի առասպելական իտէալականացումէն,
անպատասխանատու է եւ կուրօրէն կը հետեւի
«պարտքի առ ապրանք եւ սպառէ» նշանաբանին,
եւ «մի վախնար, մասնավճարով գնէ ամէնէն սուղ
առարկաներն անգամ» ապակողմնորոշումին,
հակառակ անոր, որ ամէն օր փողոցներուն մէջ,
մեթրոներու կայարաններու աստիճաններուն վրայ
եւ գիշերներն ալ շէնքերու մուտքերուն կը տեսնեն
տակաւ բազմացող թիւերով մուրացիկները,
անտունիները, գործազուրկներն ու գինովները…։
Մանկամիտ, սնափառ եւ վերին դասին պատկանելու
պատրանքը ունեցողները իրենց չնչին գումարներով
բաժնետէր կ՚ըլլան մեծ ընկերութիւններու, եւ եթէ
հրաշքով լուր մը տարածուի թէ աշխատավարձերու
յաւելումի օրէնքի նախագիծ մը կայ խորհրդարանին
մէջ, կամ՝ յաւելումին դէմ բողոքի նստացոյցեր կը
կազմակերպեն, եւ կամ ալ՝ իրենց գնած բաժնե-

թուղթերը կը վերադարձնեն՝ առ ի բողոք, տագնապ
ստեղծելով սակարանին մէջ…։ Ասոնք կը հաւատան, որ իրօք ԱՄՆ-ի քաղաքացիները աշխարհի
ամենահարուստ եւ բախտաւոր քաղաքացիներն
են, եւ բոլորը՝ իրաւահաւասար։ Քանի որ, ԱՄՆ-ի
մէջ արգիլուած բառեր են դասակարգ, դասակարգային պայքար եւ… դասակարգային յեղափոխութիւն։ Ընդհակառակը, սրբացուած է անհատական
սեփականութիւնը եւ տնտեսական հարցերու մէջ՝
միշտ ու միշտ, վերջին, վճռող խօսքը կը պատկանի
դրամագլուխը ներդնողին (The investor decides…
who lives, who dies)»։
Այսինքն, եթէ դրամագլուխը ներդնողին տալիք
որոշումը որո՞ւն մահուկենաց խնդիրն է… ան իրաւունք ունի որոշելու թէ՝ ո՞վ պէտք է մեռնի որպէսզի
միւսը ապրի…։
2018 թուի ՄԱԿ-ի Ընդհանուր Ժողովին բեմէն
Թրամփի ելոյթը համաշխարհայնացումին դէմ… եւ
G20-ի Օսաքայի գագաթաժողովին Թրամփի սիրալիր հանդիպումը Փութինի հետ… լաւատեսութիւն
կը ներշնչեն՝ ներկայի անցումային շրջանի ապագային համար։
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Գիշերն Իջաւ
Գիշերն իջաւ անամպ, անհուն,
Բիւր բիւրեղէ ի՜նչ նուրբ անուն
Տալ անուրջի այս սուրբ պահուն.
– Ա՜խ, ապրելու՜ երջանկութիւն…
Կ'անէանայ նաւն հեռակայ,
Լիճն երազ մ’է, կայ ու չըկայ.
Ջուրի շշունջն է լոկ վըկայ,
– Շշնջելու՜ երջանկութիւն:
Վերն հազար աստղ, վարն հազար լոյս,
Կիսաստուերին մէջ հոգեյոյզ
Կը խօսակցին քար, վըտակ, բոյս.
– Ա՜խ, իրերու՜ երջանկութիւն…
ՈՒ կը ձայնէ մատուռն յստակ.
– Սա ծերունի ծառերուն տակ,
Այս քաղցրութեան մէջ բովանդակ
Քարանալու՜ երջանկութիւն…
Ռուբէն Սեւակ
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Չաւուշօղլու Յայտնած է Պատժամիջոցներու Կիրառման
Պարագային Թուրքիոյ Հակահարուածի Մասին
Թուրքիոյ արտաքին գործերու նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլին հեռատեսիլային եթերի ժամանակ
խօսած է ԱՄՆ-ի կողմէ Թուրքիոյ նկատմամբ
պատժամիջոցներ կիրառելու եւ թրքական սպառազինութեան մասին: Այս մասին, ինչպէս կը
հաղորդէ «Արմէնփրես», յայտնած է թրքական
«Միլիեթ» լրատուամիջոցը:
«Եթէ ԱՄՆ-ն Թուրքիոյ նկատմամբ թշնամական
վերաբերում ցուցաբերէ եւ պատժամիջոցներ
կիրառէ, ապա մենք ալ ԱՄՆ-ի դէմ համապատասխան քայլեր պիտի ձեռնարկենք»,- նշած է ան:
Չաւուշօղլին խօսած է նաեւ Ֆ-35 կործանիչներու
ծրագրի մասին:
«Ֆ-35-երը նոր արուեստագիտութեամբ ար-

տադրուող կործանիչներ են: Անիկա էր պատճառը,
որ մենք այդ ծրագրի ծիրէն ներս սկսանք համագործակցիլ ԱՄՆ-ի հետ եւ վճարեցինք 1.4 միլիառ
տոլար: Ուստի, մեր նպատակն է ձեռք բերել այդ
կործանիչները: Սակայն, եթէ ատիկա չյաջողի,
մենք պիտի փորձենք այլընտրանքային ուղիներով
ձեռք բերել երկրի համար անհրաժեշտ սպառազինութիւնը, ինչպէս եղաւ Ս-400-ներու պարագային»,- յայտնած է ան:
Նախարարը ընդգծած է նաեւ, որ Թուրքիան
սեփական ռազմաարդիւնաբերութեան մեծ տեղ
կու տայ եւ լուրջ ներդրումներու շնորհիւ այս պահուն
կրնայ ապահովել երկրի համար անհրաժեշտ սպառազինութեան 70 տոկոսը:

Կրկ

Երկ

Երք
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Աքշեներ Խօսած է Թուրքիոյ Մէջ Գործող Կառավարման
Համակարգի եւ Հիմնադրուելիք Նոր Կուսակցութեան Մասին
Թուրքիոյ «Լաւ» կուսակցութեան ղեկավար Մերալ Աքշեներ յայտնած է, որ հզօրացած խորհրդարանական համակարգը Թուրքոյ համար առաւել
նպատակայարմար պիտի ըլլայ: Ան անդրադարձած
է նաեւ ստեղծուելիք նոր կուսակցութեան:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»,
յայտնած է թրքական «Եէնի չաղ» լրատուամիջոցը:
«Կը կարծեմ, որ նախագահական կամ կիսանախագահական համակարգի փոխարէն աւելի
անհրաժեշտ է կիրառել ժողովրդավարական համակարգ: Գործող համակարգը ընդունուած է
արագօրէն, եւ բաւարար չափով չէ քննարկուած
հասարակութեան շրջանակէն ներս»,- նշած է ան:
Աքշեներ նաեւ անդրադարձած է Թուրքիոյ 11-րդ
նախագահ Ապտուլահ Կիւլի եւ նախկին փոխվարչապետ, տնտեսութեան նախարար Ալի Պապաճանի կողմէ նոր կուսակցութիւն հիմնելու հարցին:
«Կը հաւատամ, որ նոր կուսակցութիւնը յաջո-

ԱՒԵՏ ՔԱՋԱԶՈՒՆ
(1952)
ղութիւններ պիտի արձանագրէ եւ ընտրողներու
համար պիտի ծառայէ որպէս այլընտրանք»,- եզրափակած է ան:

«Երջանիկ զգացողութիւններ»

Շբթ
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Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Արաբական Թերակղզի

Հայկազեան Համալսարանը

ՄԵՍՐՈՊԵԱՆ ԱՐՈՒԵՍՏԻՑ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ ԿԱՏԱՐԵԱԼ
ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆ (100%) ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՑ ԹԵՔՆԻՔ
ՊՐԷՕՎԷԻ ՔՆՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
նուիրուած տեղեկագրին
անգլերէն թարգմանութեան՝

Թեքնիք Պաքալորէայի (BT) մէջ փայլուն արդիւնքներ արձանագրելէ ետք,
Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան Արուեստից վարժարանը կատարեալ յաջողութեամբ աւարտեց պետական քննութիւններու հերթական հանգրուանը.
Վարժարանի տնօրէնութիւնը ուրախութեամբ կը յայտնէ, որ Թէքնիք
Պրէօվէի դասարաններու (BP) բոլոր 19 աշակերտները յաջողած են 20182019 տարեշրջանի պետական քննութիւններուն:

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
ուղեւորութեան
մեկնած
է Արաբական
Միացեալաշակերտները
Էմիրութիւններ.
ան կ'ըլլայ
Ինչպէս նախորդ
տարիներուն,
Մեսրոպեանի
քննութիւններուն
մասնակցեցան
երեք
տարբեր
մասնագիտութիւններով`
“ՄանկաՀռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
կան Խնամք”,
“Օգնական
Հաշուապահ” եւվկայակոչելով
“Օգնական Խոհարար”:
թերակղզի,
կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
«ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
Յաջողած աշակերտներն
են՝
աւանդական
քարոզի ժամանակ
ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
“Մանկական
խնամք”
(5/5)
իր էջին
վրայ գրած
է. «Կը
մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
Ռոզալին
Տանիէլ,
Սէրլի
Փարլաքեան,
Կարինէ միասին
Ճուլֆայեան,
Քրիսթին
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս
եղբայր, որպէսզի
գրենք
երկխօսութեան
Պետրոսեան, Մեղրի Մկրտիչեան;
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
համար»։
“Օգնական Հաշուապահ” (6/6)
Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
Ճեսի Պայրաքտարեան, Սերուժ Նազարէթեան, Սեւակ Անդրանիկեան, Լէա
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
Ռիթա Սաատ, Մարիա Գարապաճաք, Հրակ Առաքելեան;
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիպումին։
“Օգնական Խոհարար” (8/8)

The Adana Massacres
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Խօսք կ'առնեն`

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան,
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան

Էտմոն Ատիպ, Աննա Մարիա Վարդանեան, Իսահակ Գույումճեան, Ցողիկ

Ուքրանիոյ
28 Թեկնածու
Խաչատուրեան,ԿԸՅ-ն
Ժոզէֆ Նախագահի
Վարդանեան, Տիգրան
Գալայճեան, Սէրլի
Մերտխանեան,
Սելլա
Պեքարեան:
Գրանցած Է

Տնօրէնութիւնս կը շնորհաւորէ աշակերտները, խնդակցութիւն կը յայտնէ
անոնց ծնողներուն եւ գնահատանք կ՛ուղղէ վարժարանի ուսուցիչներուն՝
կատարած աշխատանքին համար:
Տնօրէնութիւն
Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան Արուեստից վարժարանի
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Թրամփ Ծերակոյտի Դեմոկրատներու Առաջնորդին Հետ Պիտի
Քննարկէ Գաղթականներուն Հետ առնչուող Իրադրութիւնը
ԱՄՆ-ի նախագահ Տոնալտ Թրամփ Յուլիս 21-ին յայտարարած Է, որ ինք
մտադիր
ունենալ ԱՄՆ-ի
Քոնկրէսի ծերակոյտի
դեմոկրատական
ԱրդէնԷ74հանդիպում
հոգի փաստաթուղթեր
ներկայացուցած
է Ուքրանիոյ
կեդրոնական
փոքրամասնութեան
առաջնորդ
Չաք
Շումերի
(Նիւ
Եորքի
նահանգ)
Մեքսիքի
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու հետ
գրանցուելու
հետ
սահմանին
գաղթականներուն
հետ
իրադրութեանոչ,առիթով,
կը
համար,
որմէ 28-ն
գրանցուած է, իսկ
միւսառնչուած
28-ի թեկնածութիւնը՝
ինչպէս կը
տեղեկացնԷ
«Արմէնփրես»:
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
«Ծերակուտական
Շումերը
եւ որոշ
այլ դեմոկրատ
ծերակուտականներ
յայտնած
է ուքրանական
«Փրիամոյ»
հետուստաալիքի
թղթակիցը։
վերջապէս
այցելած
են
հարաւային
սահման:
Ատիկա
հիանալի
Է: (…)ստացած
Ան ըսած է:
Է,
«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում
որ
կ'ուզէ հանդիպիլ:
հանդիպում կը նշանակեմ
շուտ»,- գրած Է
Ընդհանուր
առմամբ,Եսփաստաթուղթեր
յանձնած էհնարաւորինս
74 հոգի»,- տեղեկացուցած
Թրամփ
Twitter-ի՝
իր
Էջին:
Յունիսի
վերջը
Թրամփ
նախազգուշացուցած
Է, որ
է թղթակիցը։
Միացեալ
Նահանգներու
իրաւապահ
գերատեսչութիւններու
աշխատակիցները
Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր
շուտով
պիտի
սկսին
միլիոնաւոր անօրինական գաղթականներ: Մի
յանձնելու
վերջին
օրնարտաքսել
էր։
քանի
օր ետք անմէջ
յայտարարած
Է, որ ստուգայցերու
իրականացումը
կը յետաձգուի,
Ուքրանիոյ
նախագահական
ընտրութիւնները
տեղի պիտի
ունենան
քանի
որ
կառավարող
Հանրապետական
կուսակցութիւնը
յոյս
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։ ունի, որ
դեմոկրատներուն
հետ պիտի կնքէ փոխզիջումային
համաձայնագիր,
որ կոչուած
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական
խումբի հարցախոյզին
տուեալներով՝
պիտի
ըլլայ
ապահովելու
անօրինական
գաղթի
եւ
սահմանին
վերահսկողութեան
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
խստացման
խնդիրին
լուծումը:
Յուլիսի կէսերուն
ԱՄՆ-ի շարքենմըեւքաղաքներուն
որուն կ'աջակցի
19.0%-ը
այն մարդոց,
որ կողմնորոշուած
մտադիր են
մէջ
սկսած
են
անօրինական
գաղթականներու
ձերբակալումներ՝
յետագային
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ
Եուլիա Թիմոշէնքօն
զիրենք
արտաքսելու
նպատակով,
հաղորդած
Է
ԹԱՍՍ:
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
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ՀՀ-ն Պէտք է Վերագտնէ Արդիւնաբերական Երկրի
Իր Երբեմնի Փառքը. Նիկոլ Փաշինեան
Իր խօսքին մէջ, վարչապետը նշած է, թէ, ինչպէս նախորդ 30 տարիներուն
ընթացքին արդիւնաբերական տարածքները, ձեռնարկութիւնները վերածուած են
առեւտրային տարածքներու, այնպէս ալ յառաջիկայ 30 տարիներուն ընթացքին՝
տօնավաճառները պէտք է վերածուին արտադրական, արդիւնաբերական տարածքներու։ «Հայաստանի Հանրապետութիւնը պէտք է վերագտնէ արդիւնաբերական երկրի իր երբեմնի փառքը: Նորը նման պիտի չըլլայ հին արդիւնաբերութեան,
բայց ունինք բաւարար զարգացած ներուժ, ի վիճակի պիտի ըլլանք կրթական
բարեփոխումներով այդ ներուժը քայլ առ քայլ հետեւողականօրէն զարգացնելու:
Մենք կը հաւատանք, որ ասիկա նաեւ պիտի լուծէ երկրին մէջ առկայ ժողովըրդագրական խնդիրը»,- նշած է վարչապետը` աւելցնելով, որ այդ խնդիրը պիտի
լուծուի ոչ այնքան հասարակական ծրագրերով, որքան Հայաստանը հզօր
արդիւնաբերական երկիր դարձնելու արդիւնաւէտ քաղաքականութեամբ:
¸³õ³Ý»Éáí
³
ï
³Ýù
¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ
é³ÙÏ³í³ñ »õ
»õ ³½³ï³Ï³Ý
³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ,
ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ
ÏÁ Ñ³
Ñ³õõ³
ï³Ýù
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý
»õ
³
³ñ` Ã»ñÃÇë
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ
»õ ³½³ï
³½³ï ËûëùÇ
ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ:
Çñ³õáõÝùÇ: Ð»
Ð»ï
ï»õ
³µµ³ñ`
Ã»ñÃÇë Ù¿ç
Ù¿ç
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í
ÛÙ³
Ý ã»Ý
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå
³Ýå³
³ÛÙ
³Ý
ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë
ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë
ï»ë³Ï¿ïÁ:
³Ë ëåñ¹³Í
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿
Î³Ùù¿ ³Ý
³ÝÏÏ³Ë
ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ,
å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù
Ïþ³å³õÇÝÇÝù
Ûû¹
³
Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ûû¹ááõõ
³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ
»õ Ù»ñ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ
ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:
Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

+961 1 444225

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن شركة شيراك الصحفية (ش

+961 81 306 447

زارتونك

www.zartonkdaily.com

