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Սահմանադրական դատարանի՝ 
Ռոպերթ Քոչարեանի գործով 
կայացուած որոշմամբ խափան-
ման միջոցի փոփոխման 
հարց չի կրնար բարձրացուիլ: 
Այդ մասին «Հեռանկար»-ի 
տաղաւարէն յայտարարած է ՀՀ 
արդարադատութեան նախարար 
Ռուստամ Բադասեանը:
Հարցին՝ արդեօք ՍԴ-ն իրաւա-
սու էր որոշում ընդունիլ Քոչա-
րեանի հարցով, նախարար 
Բադասեանը պատասխանած է. 
«Իրաւասութեան մասով գիտէք, որ ՍԴ դատաւորներէն մէկը բարձրացուցած 
է դատարանի՝ առնուազն երեք անդամի մասնակցութեան անհնարինութեան 
մասին փաստարկներ եւ այդ մասով ՍԴ-ն որեւէ որոշում չէ կայացուցած: 
Եթէ, ամէն պարագայի, առկայ էին անհնարութեան մասին տուեալներ՝ 
ՍԴ դատաւորները պարտաւոր էին այդ մասին յայտնել եւ սահմանուած 
ընթացակարգով պէտք է որոշում կայացուէր՝ արդեօք անհնարին է իրենց 
մասնակցութիւնը տուեալ գործին որոշակի հանգամանքներէն ելլելով, 
թէ՝ ոչ: Այս առումով, գործընթացը որոշակի առումով կասկածելի եղած է, 
եւ առնուազն պէտք է պարզել անհնարութեան հիմքեր եղած են, թէ՝ ոչ, 
քննարկուած են, թէ՝ ոչ, պէտք է քննարկուին, թէ՝ ոչ»:
Նախարարի խօսքով՝ ՍԴ ցանկացած որոշում ենթակայ է պարտադիր 
կատարման: Ինչ կը վերաբերի հարցին, արդեօք ՍԴ որոշման արդիւնքով 
նախկին նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանը պէտք է ազատ արձակուի՝ 
Ռուստամ Բադասեանը պարզաբանած է, որ ՍԴ-ի կողմէ քննարկուած է երկու 
յօդուածի սահմանադրականութեան հարց, եւ «Քրէական դատավարութեան 
մասին» օրէնսգիրքի 135 յօդուածի 2-րդ մասը, որ կը վերաբերի հիմնաւոր 
կասկածի չափանիշի ստուգման՝ կալանքի հարցը քննարկելու ժամանակ՝ 
Սահմանադրութեան համապատասխան ճանչցուած է, ինչը առերեւոյթ 
կրնայ վկայել այն մասին, որ խափանման միջոցի փոփոխման հարց չի կրնար 
բարձրացուիլ: «Այնուամենայնիւ, պէտք չէ միանշանակ եզրայանգումներ 
ընել՝ ՍԴ որոշման եզրափակիչ մասէն դատողութիւններ ընելով, քանի դեռ 
որոշումը ամբողջութեամբ չէ հրապարակուած»,- ըսած է նախարարը:

Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 03  

Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի 
Նախկին Սաներուն եւ Բարեկամներուն

Օգտուելով արհեստագիտութեան պարգեւած բարիքներէն, ստեղծած 
ենք ֆէյսպուքի խումբ մը՝

Vahan Tekeyan School’s Alumni and Friends
Ընկերային համացանցի այս խումբին նպատակն է ի մի բերել աշխար-
հասփիւռ բոլոր թէքէեանցիները:
Առ այս, կոչ կ՛ուղղենք առնչուած բոլոր մեր սիրելիներուն անյապաղ 
անդամակցիլ նշեալ խումբին, իրար հետ բաժնեկցելու նկարներ, 
դրուաքներ, եւ լաւ յիշատակներ:

Աշխարհասփիւռ Թէքէեանցիներու Համախմբում

«Սահմանադրական Դատարանի Որոշման Մէջ 
Քոչարեանը Կալանքէն Ազատելու Հարց Չկայ» 

Նախարար Բադասեան
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Յաջորդող Օրերուն Մեծ Ճիգեր Պաշտպանելու 
Լիբանանը. Հարիրի

 «Ընթու Քամէն Ընտապպու». Անծանօթներ Կմախք 
Պարունակող Պաստառ Մը Դրած Են Պէյրութի 

Թուրքիոյ Դեսապանատան Դիմաց

Լիբանանի վարչապետ Սաատ Հարիրի Հինգշաբթի օր մեծ ճիգեր պէտք է 
թափուին յառաջիկայ օրերուն դուրս բերելու Լիբանանը տնտեսական 
տագնապի մը վտանգի գօտիէն:: 
«Դուք պիտի տեսնէք, որ յաջորդող օրերուն կառավարութիւնը մեծ ճիգ 
պիտի թափէ տոկալու փոթորիկին, որ կրնայ վնասել բոլորս: Սակայն եթէ 
մենք պէտք եղածը ընենք պիտի կարենանք շրջանցել զայն» ըսաւ Հարիրի 
ուխտատեղիներէ վերադարձող ուխտաւորներ դիմաւորելու պահուն: 
Հարիրի այս առիթով շնորհաւորեց ուխտաւորները եւ շնորհակալութիւն 
յայտնեց Սէուտական Արաբիոյ իրենց հիւրընկալ վերաբերմունքին համար, 
որ ցոյց կու տան լիբանանցիներուն հանդէպ: 
Խօսելով երկրին պատասխանատուներուն մասին, Հարիրի ըսաւ, որ 
աւելի թափանցիկ եւ անկեղծ գործելաձեւ պէտք է որդեգրուի: Ան աւելցուց 
ըսելով, որ լիբանանցին կը զգայ, որ իր պետութիւնը իր հանդէպ իր 
պարտականութիւնները  չընէր :

Անծանօթներ  Թուրքիոյ  դրօշի  ֆոնը   
պատկերող եւ մարդկային  կմախք  
պարունակող  աֆիշ մը  տեղադրած 
են Պէյրութի  արուարձանին մէջ  
գտնուող  Թուրքիոյ դեսպանատան  
դրան  վրայ։
Այս   մասին    հաղորդեց լիբանանեան 
«Էլ. Պի. Սի. Այ.»ի կայքը։
Աղբիւրը նաեւ  նշեց, որ  աֆիշին վրայ  

գրուած  եղած է «Ընթու քամէն ընտապպու»    «հաշթէկ»ուած    գրութիւնը 
(հայերէնով՝  «Դուք  եւս    ձեր  տեղը նստեցէք»-խմբ.)։
Ի  դէպ    վերոնշեալ  խօսքը  օրեր առաջ    օգտագործուած էր Հըզպալլայի   
առաջնորդ Հասան Նասրալլայի    կողմէ, երբ ան կը դատապարտէր 
Իսրայէլի  ղեկավարութիւնը եւ Իսրայէլի  նեցուկ կանգնող   կողմերը։
Նասրալլայի  խօսքէն  անմիջապէս ետք  այդ  եզրոյթը    դարձած էր    
թուիթըրեան  «հէշթէկ», ուր   Հըզպալլայի   գաղափարակիցներ եւ   
համակիրներ  քանի մը ժամուան    ընթացքին  հազարաւոր գրառումներ 
կատարած էին։
Յիշեցնենք, որ  Պէյրութ- Անգարա  յարաբերութիւնները    լարուած  վիճակ 
մը  ստացան    Լիբանանի  հանրապետութեան նախագահ Միշէլ  Աունի  
Օսմանեան  կայսրութեան մասին    ըրած  յայտարարութիւններէն  ետք։
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2018-2019 Կրթական Տարեշրջանին 
Հանգանակուեցաւ 131,250 Ամերիկեան Տոլար
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Ապտ էլ Քատէր 
Ալ Ժազայիրի

Ապտ էլ Քատէր Ալ 
Ժազայիրի սեպտեմբերի 
6, 1808, Մասկարայ, Ալճե-
րիա - մայիսի 26, 1883, 
Դամասկոս, Օսմանեան 
կայսրութիւն), ֆրանսական 
գաղութարարներու դէմ 
Ալճերիոյ ժողովուրդի ազա-
տագրական շարժման 
առաջնորդ։ Ապտ էլ Քատէ-
րի հակաֆրանսական 
պայքարի բարեյաջող 
փուլին (1834) Ֆրանսան 
ստիպուած ճանաչցաւ անոր 
իշխանութիւնը Ալճերիոյ 
ներքին մարզերուն մէջ, ուր 
կազմուեցաւ էմիրութիւն։ 
Ապտ էլ Քատէրը ստեղծեց 
կանոնաւոր բանակ, կազ-
մակերպեց ռազմական 
ուսուցում, կառուցեց ամրոց-
ներ։ 1843 թուականին, 
երբ ֆրանսական զօրքերը 
գրաւեցին էմիրութիւնը, 
ան փախաւ ՄԱրոք։ 
1845ին վերադառնալով 
Ալճերիա՝ ղեկավարեց 
հակաֆրանսական նոր 
ապստամբութիւնը, որուն 
պարտութիւնէն յետոյ գերի 
բռնուեցաւ։ 1852էն բնակեցաւ 
Դամասկոսի մէջ։ 1860ի 
յուլիսին, երբ Դամասկոսի 
տիւրզիները  փորձեցին կոտո-
րել քրիստոնեաներունն, Ապտ 
էլ Քատէր, օգտագործելով 
իր հեղինակութիւնն ու իր 
անձնական պահակագունդը, 
փրկեց մի քանի հազար 
քրիստոնեաներու կեանքը։
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Հայ Աշակերտ Հովանաւորելու Ծրագիր 

Հայ աշակերտ հովանաւորելու ծրագիրը անցնող 
տարեշրջանին մեծ թափով վերսկսաւ իր աշխա-
տանքներուն` շնորհիւ բարերարներու մեծաթիւ եւ 
մեծագումար մասնակցութեան, հակառակ երկրին մէջ 
տիրող ընկերատնտեսական դժուարին պայմաններուն։
Այս ծրագիրը կը միտի նիւթապէս եւ բարոյապէս աջակցիլ 
ազգային վարժարաններու աշակերտներուն, տնտեսական 
դժուարութիւններ դիմագրաւող իւրաքանչիւր աշակեր-
տին ապահովելով 250 ամ. տոլարի օժանդակութիւն։
Առ այդ, 2018-2019 կրթական տարեշրջանին հան-
գանակուեցաւ 131,250 ամ. տոլար, 123 անհատներու, 
հաստատութիւններու եւ կառոյցներու աջակցութեամբ։
Տիար Երջօ Սամուէլեան     $25,000
Գասարճեան Ֆոնտ        $6,500
Տոքթ. Շահէ եւ Տիկին Լեւոնթի Գազարեան     $5,000
Տէր եւ Տիկին Նշան Պապիկեան                                  $5,000
Մարաշի Հայրենակցական միութիւն      $3,000
ԱՖԷՏ                                                            $3,000
Տիկին Ալիս Օհանեան $2,500
Տէր եւ Տիկին  Հրայր Տանձիկեան      $2,500
Տէր եւ Տիկին  Կարպիս Շէքէրճեան      $2,500
Տէր եւ Տիկին Ժիրայր Թիւֆէնքճեան      $2,500
Տիար Բիւզանդ Գէորգեան        $2,500
Տէր եւ Տիկին Ալեքօ Պէզիքեան (Զուիցերիա)      $2,500
Տիարք Յակոբ եւ Սարգիս Լուսարարեան      $2,000
Օրդ. Լարա Խըտրլարեան         $1,750
Տէր եւ Տիկին Վահան եւ Թամար Գասարճեան           $1,750
Օրդ. Ճասմին Պուսոն         $1,500
Տէր եւ Տիկին Զարեհ Խըտրլարեան                         $1,500
Տէր եւ Տիկին Արամ Պոսնոյեան                         $1,500
Տէր եւ Տիկին Արթիւր Նազարեան                            $1,250
Սրբոց Վարդանանց եկեղեցի                                          $1,250
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցի (ԱՄՆ)      $1,000
Տէր եւ Տիկին Րաֆֆի Սիսլեան             $1,000
Տէր եւ Տիկին Վիգէն Գասապեան             $1,000
Տիար Վաչէ Տէկիրմէնճեան                                        $1,000
Տէր եւ Տիկին Վաչէ Կէօզիւպէօյիւքեան                $1,000
Տէր եւ Տիկին Սուրէն եւ Սոնիա Սարգիսեան            $1,000
Տէր եւ Տիկին Սերոբ Գիզիրեան                           $1,000
Տէր եւ Տիկին Պետրոս Սապունճեան                           $1,000
Տիար Պետրոս Նաճարեան                                      $1,000
Տէր եւ Տիկին Յովիկ Կէօզիւպէօյիւքեան      $1,000
Տէր եւ Տիկին Յակոբ Տէմիրճեան                      $1,000
Տիար Յակոբ Չիլինկիրեան                                 $1,000
Տէր եւ Տիկին Յակոբ Բագրատունի                       $1,000
Տէր եւ Տիկին Կարէն Աբրահամեան                      $1,000
Տէր եւ Տիկին  Դրօ Մանտալեան                         $1,000
Տէր եւ Տիկին Գառնիկ եւ Սիրուն Սեֆերեան        $1,000
Տիար Բիւզանդ Գըլընճեան (Գանատա)      $1,000
Տէր եւ Տիկին Արմէն Ասֆահանի                       $1,000
Տէր եւ Տիկին Արամ Մալեան                             $1,000
Տէր եւ Տիկին Ալէքսանտր Մաթոսեան                 $1,000
Տէր եւ Տիկին Աբրահամ Տէտէեան                 $1,000
Տէր եւ Տիկին Յակոբ եւ Թալին Գըլպաշեան     $1,000
Տէր եւ Տիկին Լիւսի եւ Կարպիս Թիւթիւնճեան      $1,000
Տէր եւ Տիկին Ժագ եւ Լուսինէ Ադամեան                  $1,000
Cedrus Bank           $1,000
CreditBank         $1,000
Պուրճ Համուտի քաղաքապետարան       $1,000
Կեսարիոյ Հայրենակցական միութիւն      $1,000
Դոկտ. եւ Տիկին Գրիգորիս եւ Գեղուհի Պողարեան 
$1,000
Տէր Խաչատուրեան ընտանիք          $750
Տոքթ. եւ Տիկին Սէմ Րագուպեան         $500
Տնտեսական Խորհուրդ          $500
Տոքթ. Աստղիկ Գասարճեան          $500
Տէր եւ Տիկին Րաֆֆի Վարդանեան          $500
Տիար Րաֆֆի Աղասարգիսեան                    $500
Տէր եւ Տիկին Սերժ Աշճեան                                  $500
Տիար Շահէ Խաչատուրեան          $500
Տիար Յարութիւն Սիմիթեան           $500
Տիար Յակոբ Սիմոնեան           $500

Տէր եւ Տիկին Յակոբ Լատոյեան                   $500
Տէր եւ Տիկին Միհրան Սեֆերեան    $500
Տէր եւ Տիկին Ճորճ Վարդանեան    $500
Տէր եւ Տիկին Զոհրապ Պոսնոյեան    $500
Տէր եւ Տիկին Եղիա Աննայեան                         $500
Տիար Գէորգ Սալիպեան     $500
Տէր եւ Տիկին Գէորգ Շամլեան     $500
Տէր եւ Տիկին Աւետիս եւ Անի Կիտանեան   $500
Տիար Արա Հրեշտակեան     $500
Տէր եւ Տիկին Արա Գալֆայեան (ԱՄՆ)    $500
Տէր եւ Տիկին Արծիւ Տէր Խաչատուրեան      $500
Տէր եւ Տիկին Րաֆֆի եւ Սիւզի Սէմէրճեան   $500
Տէր եւ Տիկին Սագօ եւ Սալբի Սիմիթեան   $500
Տէր եւ Տիկին Խաչիկ եւ Արշօ Զարիֆեան
(Գանատա)       $500
Տոքթ. եւ Տիկին Ժիրայր Ապաճեան         $500
Տէր եւ Տիկին Ժանօ եւ Մարի Ռոզ Շըխրտըմեան 
$500
Տէր եւ Տիկին Աբգար եւ Սիլվի Առաքելեան   $500
Սուրբ Սարգիս եկեղեցի     $500
Ուրֆայի Հայրենակցական միութիւն    $500
ՄԵՆԶԱ       $500
Գարակէօզեան Հիմնարկ     $500
Առաքելեան Ընտանիք                         $500
Տէր եւ Տիկին Տաճատ եւ Վիքի Այնթապլեան      $500
Տէր եւ Տիկին Յակոբ եւ Սարին Այնթապլեան     $500
Տիկին Ռիթա Իսահակեան     $250
Տիկին Հուրի Տէր Սարգիսեան     $250
Տիկին Հերմին Նեյրօ      $250
Տիկին Զարուհի Ստեփանեան     $250
Տիկին  Սիրան Օգնայեան     $250
Տիար Փասքալ Ապունայեան                  $250
Տէր եւ Տիկին Սարօ Տաւոյեան     $250
Տէր եւ Տիկին Սարօ Բագլաեան    $250
Տէր եւ Տիկին Սահակ Ֆիլիփ     $250
Տէր եւ Տիկին  Յովհաննէս Արսլանեան               $250
Տէր եւ Տիկին  Յովիկ Պիլէմճեան    $250
Տէր եւ Տիկին Յակոբ Ճղլեան     $250
Տիար Յակոբ Դաւիթ Ատանալեան        $250
Տէր եւ Տիկին  Յակոբ Աբրահամեան                  $250
Տէր եւ Տիկին Մարտիկ Պօղոսեան    $250
Տէր եւ Տիկին Ճորճ Թիւֆէնքճեան    $250
Տէր եւ Տիկին Հրայր Գէորգեան     $250
Տէր եւ Տիկին Համբիկ Մըսրլեան    $250
Տէր եւ Տիկին  Կիրակոս Գույումճեան (Քուէյթ)   $250
Տէր եւ Տիկին Կարապետ Կարապետեան        $250
Տիար Էլի Իշխանեան      $250
Տէր եւ Տիկին  Գօգօ Միթիլեան      $250
Տէր եւ Տիկին Գօգօ Արսլանեան                          $250
Տիար Արամ Շալվարճեան     $250
Տէր եւ Տիկին Արամ Գալընճեան    $250
Տէր եւ Տիկին Արա Իսահակեան           $250
Տէր եւ Տիկին Ապուտ Պօղոս                            $250
Տէր եւ Տիկին Անդօ Տէմիրճեան    $250
Տիար Աքսել Իսահակեան               $250
Տէր եւ Տիկին Միշէլ եւ Պէդի Բազումեան   $250
Bank Audi       $250
SGBL Bank       $250
Bank BSL       $250
Մի ոմն        $250
Տէր եւ Տիկին Օննիկ Պապիկեան    $250
Տիար Ժան Պետրոսեան     $250
Օրդ. Կարինէ Պարսումեան     $250
Տէր եւ Տիկին Բենեամին եւ Վերա Պչաքճեան   $250
Bank Egypt and Lebanon     $250
Տոքթ. եւ Տիկին Աւետիս Տագէսեան    $250

Այս առիթով, շնորհակալութիւն կը յայտնենք բոլոր 
անոնց, որոնք մասնակից դարձան այս ծրագրի 
յաջողութեան։

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ
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կ՚ըսէ Նաֆթալի. «Կը յարձակի ոչ ճերմակ հասարակութեան, մանաւանդ՝ 
իգական սեռին վրայ»։
Ըստ խնդրոյ առարկայ տեմոքրաթ ներկայացուցիչներուն,– Ալեքսանտրա 
Օքազիօ-Քարթէզ, Իլհամ Օմար, Այաննա Փրեսլի ու Ռաշիտա Թլէյպ,– 
համաձայն, Թրամփի բորբոքումները փորձ մըն էին զիրենք շեղեցնելու՝ 
հարցեր լուծելու նպատակակէտէն, ներառեալ՝ գաղթականութեան խնդիրէն։ 
«Կը քաջալերեմ ամերիկացի ժողովուրդն ու բոլոր հոս գտնուողները 
նախագահին խայթով չհրապուրուելու», ըսած է Փրեսլի. «երբ կը սիրենք այս 
երկիրը, կ՚առաջարկենք լուծումներ՝ սրբագրելու սխալները», աւելցուցած 
է Օքազիօ-Քորթէզ։
Տաժանելիօրէն, քայլերը, զորս Թրամփի վարչակարգը փորձած է 
գաղթականութեան կապակցութեամբ, հարցերը չեն բարելաւած, յայտնած 
է Ճոն Սենտուէ, որ գործադիր տնօրէնն էր գաղթականական ու մաքսային 
հարցերու, Օպամայի նախագահութեան շրջանին. «ինչ որ ըրած են 
գործնական եղած չէ»։
Թրամփի քննադատները կը յայտնեն թէ, նոյնիսկ եթէ քաղաքական 
ծրագիրները գործադրուած չէին, անոր իշխանութեան պատգամը կը 
փոխանցուէր իր կողմնակիցներուն։ Քաղաքացիութեան մարդահամարին 
մէջ, հարցումի մը յաւելումը երբ խոչընդոտուեցաւ, Պրենըն Կեդրոնի 
իրաւաբան մը յայտնեց. «Մարդիկ պիտի շարունակէին վախնալ»։
Վերեւ արծարծուած հարցերու մասին նախագահին Twitter-ները պատճառ 
հանդիսացան, որ Ներկայացուցիչներու տունը Յուլիս 16-ին դատապարտէ 
զանոնք իբրեւ ցեղապաշտ։ Մինչ նախագահին աշխատակիցները լծուեցան 
ծրագրային նոր աշխատանքներու։
Յուլիս 16-ին, նախագահին փեսան եւ Սպիտակ տան խորհրդատու Ճարէտ 
Քուշնըրը, սահիկներով դահլիճի անդամներուն բացատրեց կարիքը նոր 
օրինագիծի մը, որ ամրապնդէր սահմանային պահակութիւնը ու պատրաստէր 
«արժանաւոր» կամ բարեփոխուած գաղթականական սիստեմ մը։ Թրամփի 
վարչակարգը նոյնպէս կ՚ուզէր արմատական փոփոխութիւններ մտցնել 
ապաստանի իրաւունքի մասին, որպէսզի այլեւս չընդառաջէր դիմումներու, 
որոնք պաշտպանութիւն կ՚ուզէին այն երկիրներուն մէջ, ուրկէ կ՚անցնէին, 
գալու համար Ամերիկա։ Հոկտեմբերէն իվեր, սահմանային պահակները 
ձերբակալած են 363,300 գաղթողներ Էլ-Սալվատորէն, Կուաթեմալայէն եւ 
Հոնտուրասէն։ Այս երկիրներու փախուստի դիմող երկրացիները, անցնելու 
են Մեքսիքոյէն, հասնելու համար Միացեալ Նահանգներ։
Ամերիկեան Քաղաքացիական ազատութեան միութիւնը եւ այլ 
կազմակերպութիւններ անմիջապէս առարկած են ապաստանի իրաւունքին, 
դատարանին մէջ որոշելու նոր օրէնքին դէմ։ Աշխարհ լաւ գիտէ թէ ի՞նչ կը 
նշանակէ նման մարտահրաւէր մը։
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Twitter-երու Ետին Քաղաքականութեան Ձախողանքները

Անցնող Յունիս ամիսը ձախողութիւն էր Տանըլտ Թրամփի 
գաղթականական քաղաքականութեան համար։ Անոր վարչակարգը 
փորձեց հարցում մը աւելցնել 2020-ի քաղաքացիական մարդահամարի 

հարցարանին մէջ։ Սակայն Բարձրագոյն ատեանը խափանեց այդ 
նախաձեռնութիւնը։ Այն ատեն Պրն. նախագահը սպառնաց փակել 
հարաւային սահմանը, տուրքեր պարտադրելու համար Մեքսիքոյին, 
եթէ անիկա չկասեցնէր գաղթականներու ալիքը։ Սակայն, երբ Մեքսիքօ 
յանձնառու եղաւ մեղմ հարկեր հաստատել, Թրամփ խոստացաւ լայն 
ասպատակութիւններ կազմակերպել գաղթականական կայաններու վրայ. 
բայց անոնք շօշափելի իրականացում չունեցան։
Դիմագրաւելով վերոյիշեալ ձախողութիւնները,– ի մասնաւորի գանգատներու 
պոռթկում ձերբակալութեան կեդրոններու մէջ, եւ ապաստանի 
համար դիմումներու կուտակում,– Թրամփ Յուլիս 14-ին դիմեց իր 
ցեղային անուանարկումներուն։ Այսպէս, Ներկայացուցիչներու տան 4 
թեկնածուներուն թելադրեց տուն վերադառնալ, իրենց եկած երկիրներուն 
մէջ բարենորոգումներ կատարելու համար։ Յաջորդ օրը, տեղի տալով, 
գանգատեցաւ յիշեալներու մասին, «թէ ազատ են լքելու երկիրը եթէ այդպէս 
կը փափաքին»։
Վերընտրութեան այս հանգրուանին, Պրն. նախագահը մարտունակ 
դիրքորոշում մը որդեգրած է գաղթականութեան եւ արգելափակումի 
նկատմամբ։ Անիկա կը սպառնայ արմատական փոփոխութիւն կատարել 
քաղաքականութեան մէջ, փորձաքարի ենթարկելով նախագահին 
իրաւասութեան սահմանները։ Եթէ նոյնիսկ ընկրկում արձանագրէ, նոր 
խոստումներով կ՚աշխուժացնէ իր հաւատարիմ կողմնակիցները։
Նախագահին սուր դիտողութիւնները շեշտակիօրէն գաղթականութեան 
մասին չեն, այլ անոնց որոնք այլափոխելու վրայ են Միացեալ Նահանգներու 
կերտուածքը։ Հակագաղթականական այս մտածողութիւնը օտարամուտ չէ 
ամերիկեան քաղաքականութեան։ Հակագաղթականական այս իւրայատուկ 
յանկերգը ժամանակին շեփորուած էր ամբոխավար ծերակուտական 
Ճոզըֆ Մըք Քարթիի եւ հայր Չարլզ Քաֆլինի կողմէ, կ՚ըսէ Նիւ Եորք 
Համալսարանի պատմաբան Թիմոթի Նաֆթալի, որ միաժամանակ «Ռիչըրտ 
Նիքսըն» նախագահական գրադարանին ու թանգարանին տնօրէնն էր, ու 
ցեղապաշտութիւնը աւելի դիպուածային է այս պարագային։
Թրամփին կոչերը վերոյիշեալ նկատումներով կատարուած են, իրեն կողմնակից 
ձայներ ապահովելու համար, ու միաժամանակ՝ ընդդիմադրութիւնը 
բաժանելու նկատումով, «ներկայիս անխուսափելի միջոցառում մըն է», 

ՊՐԱՅԸՆ ՊԵՆԷԹ
Թարգմ.՝ ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ

Ամուլսարի գործով քննչական խումբի ղեկավար Եուրա Իւանեանը 
եւ Քննչական կոմիտէի նախագահի տեղակալ Սամուէլ Աւետիսեանը 
ազատուած են իրենց զբաղեցուցած պաշտօններէն։
Եուրա Իւանեանը հրաժարած է պատասխանել NEWS.am-ի հարցերուն, 
միայն ըսած է, որ հարցազրոյց պիտի չտայ, եւ անջատած հեռախօսը:
Յիշեցնենք, որ Ամուլսարի հանքի շահագործման քրէական գործով 
քննչական խումբի ղեկավար Եուրա Իւանեանի  նկատմամբ ծառայողական 
քննութիւն նշանակուած էր՝ Ամուլսարի գործով ոչ անաչառ քննութիւն 
վարելու վերաբերեալ յայտարարութիւնները ստուգելու համար։
Նշենք, որ աւելի վաղ տեղեկութիւն հրապարակուած էր, որ Ամուլսարի 
գործով քննիչ Եուրա Իւանեանը եւ նախկին բնապահպանութեան նախարար 
Արամայիս Գրիգորեանը ազգակցական կապ ունին՝ հօրեղբօր որդիներ են։ 
Այս նախարարն էր, որ 2016-ին հաստատած էր հանքի շահագործման 
փորձաքննական եզրակացութիւնը:

Երեւանի սեփական եկամուտներու մասով պիւտճէի կատարողականը 
կազմած է 103.6%:  Այս մասին այսօր  յայտնած  է Երեւանի քաղաքապետարանի 
Տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութիւնը 
նշելով, որ ,փաստացի գանձուած գումարը նախորդ տարուայ նոյն 
ժամանակահատուածին համեմատ աւելի է 2 միլիաժ  186 միլիոն դրամով:
«Ամփոփուած են 2019 թուականի Յունուար-Օգոստոս ամիսներու 
բլանային եւ հաւաքագրուած ցուցանիշներու կատարողականները. Երեւանի 
սեփական եկամուտներու մասով պիւտճէի կատարողականը կազմած է 
103.6%: Փաստացի գանձուած գումարը, ի դէպ, նախորդ տարուայ նոյն 
ժամանակահատուածի համեմատ աւելի է 2 միլիառ 186 միլիոն դրամով: 
Քաղաքապետը վարչական շրջաններու ղեկավարներուն յանձնարարած 
է ամէօրեայ  ուշադրութեան կեդրոնին  պահել եկամուտներու գանձման 
գործընթացը»,-յայտնած  է քաղաքապետարանը:

Ամուլսարի Հարցով Երկու Երեւելի Քննիչներ Ազատուած Են Իրենց Պաշտօններէն

Երեւան Քաղաքի Եկամուտը Աճած Է 2միլիոնով Դրամով
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Մշակութային Արձագանգ

Հայրենի Զբօսաշրջութիւն

Վայոց Ձորի Մէջ Պիտի Նշուի Գլաձորի Համալսարանի Հիմնադրութեան 735-ամեակը

Զբօսաշրջիկներու Թիւը Աճած է 12.1 Տոկոսով

Ուխտագնացութիւն՝ Վանի Ս. Խաչ եկեղեցւոյ

Վայոց ձորի մարզին մէջ Սեպտեմբեր 
6-ին պիտի նշուի Գլաձորի 
համալսարանի հիմնադրութեան 
735-ամեակը:

Աղ  թա   մար կղզիի Ս. Խաչ եկե  ղեց  ւոյ 
մէջ այս տա  րի եւս պի  տի կա  յանայ 
տա  րեկան ուխտագ  նա   ցու  թիւնը՝ 
Խաչ  վե   րացի տա  ղաւա  րի տօ  նին 
առ  թիւ, կը հաղորդէ “Ակօս”-ը։ Մշա -
կոյ  թի նա  խարա  րու  թեան ար  տօ   նու -
թեամբ, տա  րին ան  գամ մը այստեղ 
արա  րողու  թիւն կը կա  տարո  ւի, 
Խաչ  վե   րացի տօ  նին առ  թիւ։ Հա -
կամար  տութիւննե  րու պատ  ճա   ռով, 
արա  րողու  թիւններ չէին կա  յացած 
2015-2018 թո  ւական  նե   րու մի  ջեւ։ 
Արա  րողու  թիւննե  րը վերսկսած էին 
2018-ին։ Այս տա  րուան արա  րողու -
թեանց պի  տի նա  խագա  հէ պատ -
րիար  քա   կան տե  ղապահ Բարձր. 
Տ. Սա  հակ Եպսկ. Մա  շալեան՝ իր 
կող  քին ու  նե   նալով լու  սա   րարա  պետ 
Գերպ. Տ. Թա  թուլ Ծ. Վրդ. Անու -
շեանը, ինչպէս նաեւ եկե  ղեցա  կան -
նե   րէ ու երգչա  խումբի ան  դամնե  րէ 
բաղ  կա   ցող 22 հո  գինոց պա  տուի -
րակու  թիւն մը։
Վա  նի կու  սա   կալ Մեհ  մետ Էմին Պիլ -
մեզ այս առ  թիւ յայ  տա   րարու  թիւններ 

Ինչպէս կը յայտնէ ՀՀ կրթութեան, 
գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմ-
նամարզութեան նախա-րարութիւնը, 
մարզին մէջ նախատեսուած են 

կա  տարեց «Անա  տոլու» գոր  ծա   կալու -
թեան եւ յայտնեց, թէ Աղ  թա   մար 
կղզին քա  ղաքի ու տա  րածաշրջա  նի 
կա  րեւո  րագոյն ար  ժէքնե  րէն մէկն է։ 
Ան շեշ  տեց, թէ տա  ճարը այն հա -
զուա  գիւտ աղօ  թավայ  րե   րէն մէկն 
է, որ կը պահ  պա   նուի իր բնա  կան 
վի  ճակով։ «Աղ  թա   մար կղզին թէ 
մեր քա  ղաքին, թէ մեր երկրին եւ 
թէ մարդկու  թեան հա  մար կա  րեւոր 
ար  ժէք մըն է։ Մեր նա  խահայ  րե   րը 
կա  րեւո  րու  թիւն ըն  ծա   յած են բո  լոր 
կրօնքնե  րուն, ջա  նացած են պահ -
պա   նել բո  լոր աղօ  թավայ  րե   րը։ Աղ  թա  -
մարի տա  ճարն ալ կը պահ  պա   նենք 
այս ծի  րին մէջ եւ առիթ կու տանք որ -
պէսզի հե  տաքրքիր մար  դիկ այստեղ 
իրենց պաշ  տա   մունքը կա  տարեն»։ 
Պիլ  մեզ յի  շեցուց, որ ան  ցեալ տա  րի 
կա  տարո  ւած աշ  խա   տան  քի ար -
դիւնքին 30 քմ. հե  ռաւո  րու  թե   նէն 
ջրմուղ խո  ղովակ  ներ տե  ղադ  րո   ւած 
են լի  ճի յա  տակը եւ կղզին օժ  տո  -
ւած է ջու  րով։ Պիլ  մեզ ըսաւ. «Սեպ -
տեմբե  րի երկրորդ կի  րակին պի  տի 

շարք մը ձեռնարկներ:
Թանահատի վանական համալի-
րին մէջ, ժամը 15:00-ին պիտի 
կատարուի օրհնութեան կարգ եւ 
պիտի մատուցուի Սուրբ պատա-
րագ: Հոգեւոր եւ աշխարհիկ 
կատարումներով հանդէս պիտի 
գայ «Գեղարդավանք» երգչախումբը 
(գեղարուեստական ղեկավար, ՀՀ 
արուեստի վաստակաւոր գործիչ, 
դոկտոր, փրոֆէսոր` Մհեր Նաւոյեան, 
խմբավար` Անահիտ Պապայեան):
Ժամը 17:00-ին, Եղէգնաձորի մշա-
կոյթի տան յարակից տարածքին 
մէջ, առանձին տաղաւարով 
պիտի ներկայանայ Եղէգնաձորի 
երկրագիտական թանգարանը` 
խաչքարագործ, կաւագործ վար-
պետներու աշխատանքներու 
ցուցադրութեամբ, ինչպէս նաեւ 
վարպետաց դասեր պիտի ըլլան: 

Հայաստանի Հանրապետութիւն 
2019-ի առաջին կիսամեակում, 
ընդհանուր առմամբ, այցելած է 1 
միլիոն 679 հազար անձ, եւ որոնցմէ 
770 հազարը եղած է զբօսաշրջիկ:
«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` 
լրագրողներուն այս մասին ըսած է ՀՀ 
տնտեսութեան նախարարութեան 
զբօսաշրջութեան կոմիտէի 
նախագահ Սուսաննա Սաֆար-
եանը:
«Ընդհանուր առմամբ 2018 
թուականի նոյն ժամանակա-
հատուածի համեմատ այցելու-
թիւններու թիւը աճած է 12.3 
տոկոսով: Զբօսաշրջային այցե-
լութիւնները աճած են 12.1 տոկոսով:

կա  յանայ արա  րողու  թիւնը։ Հարկ 
եղած մի  ջոցա  ռումնե  րը կա  տարո  ւած 
են։ Բո  լոր կրօնքնե  րը, պատ  մութեան 
ըն  թացքին, եղ  բայրա  բար ապ  րե   ցան 
Անա  տոլո  ւի մէջ։ Այդպէս ալ պի  տի 
շա  րու  նա   կուի։ Կղզիի շրջա  կայ մի -
ջավայ  րը դար  ձեալ ձեռք պի  տի առ -
նո   ւի։ Բնու  թեան եւ պատ  մութեան 
սի  րահար  նե   րը կը սպա  սենք Աղ  թա  -
մար, Վան»։

Իրենց աշխատանքները պիտի 
ներկայացնեն մանրանկարչութեան 
վարպետները, ծղօտագործները:
Ձեռնարկին պիտի մասնակցին նաեւ 
«Տէրեան» մշակութային կեդրոնը 
եւ «Օրրան» բարեգործական 
կազմակերպութիւնը, որ պիտի 
կազմակերպէ աշխատանքներու 
ցուցահանդէս-վաճառք:
Վայոց ձորի տարածաշրջանային 
պետական քոլեճի ուսանողները 
պիտի ներկայացնեն փայտի փորա-
գրութեան աշխատանքներու ցու-
ցադրութիւն, գինիի, քաղցրեղէնի 
համտես:
Ելոյթ պիտի ունենան մարզի 
պարային համոյթները: Պիտի 
ցուցադրուի «Երկրորդ Աթէնք 
Պանծալի» փաստավաւերագրական 
ֆիլմը:

2018 թուականին Հայաստան 
ժամանած է 3.7 մլն անձ, որոնցմէ 1.5 
միլիոնը զբօսաշրջիկներ եղած են:
Այն անձիք, որոնք ՀՀ քաղաքացի 
չեն, կը դիտուին որպէս զբօսաշրջիկ-
ներ: Հիմնականօրէն մեր երկիր 
կ՛այցելեն հարեւան եւ հայկական մեծ 
համայնքներ ունեցող երկիրներէ` 
Ռուսիայէն, Վրաստանէն, Միա-
ցեալ Նահանգներէն, Իրանէն, 
Գերմանիայէն եւ այլ երկիրներէ»,- 
նշած է Սաֆարեանը:
Անոր խօսքով` կ՛աշխատին, որպէսզի 
հնարաւոր ըլլայ եւրոպական 
երկիրներէն աւելի շատ զբօսաշրջիկ 
ներգրաւել դէպի Հայաստան:

Վաս  պուրա  կանի Գա  գիկ Ա Արծրու -
նի ար  քա   յի գա  հակա  լու  թեան տա -
րինե  րուն, 915-921 թթ. Մա  նուէլ 
ճար  տա   րապե  տին կող  մէ կա  ռու  ցո  -
ւած տա  ճարը յա  տուկ կա  րեւո  րու -
թիւն ու  նի հայ ժո  ղովուրդին հա  մար։ 
Արա  րողու  թեան առ  թիւ կ՚ակնկա  լուի 
Թուրքիայէ եւ ար  տա   սահ  մա   նէ այ  ցե  -
լուներու հոսք։



àõñµ³Ã / 6.9.2019  05

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Ազատ Արցախ

Թալիշի Մէջ Վերանորոգուած է 45 Բնակարան

Ուսուցիչներուն Աշխատավարձերը Պիտի Բարձրանան 10 Տոկոսով

Արցախը Հայաստանի Կապող Երրորդ Ռազմավարական Ուղի

Կառավարութիւնը որոշում կայա-
ցուց ամավարկի եկամուտներն ու 
ծախսերը աւելցնել 1,665 միլիառ 
դրամով, եւ այդ գումարները ուղղել 
Սեպտեմբեր 1-էն ուսուցիչներու 
աշխատավարձերը 10 տոկոսով 
բարձրացնելուն:
Կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի 
եւ մարմնամարզութեան նախարար 
Արայիկ Յարութիւնեան նշեց, որ 
կը պատրաստուին դպրոցներու 
համար սահմանել ֆինանսաւորման 
բանաձեւ, ուր մէկ դրոյքի նուազագոյն 
շեմը պիտի սահմանուի 108 հազար 
դրամ: «Յոյս ունիմ, որ Յունուարէն 
ատիկա պիտի ունենանք, որ թոյլ 
պիտի տայ կանխատեսելի դարձնել 
համակարգը, ֆինանսաւորումը 
աւելի արդար պիտի ըլլայ, հաշուի 
պիտի առնուին դասարաններուն 
թիւը, թերբեռնուածութիւնը եւ այլն»,- 

Արցախի քաղաքաշինութեան 
նախարար Կարէն Շահրամանեան  
Սեպտեմբեր 4-ին հանդիպում 
ունեցաւ լրագրողներու հետ եւ, ի 
շարս այլ հարցերու, անդրադար-
ձաւ Արցախը Հայաստանին 
կապող երրորդ ռազմավարական 
ճանապարհի կառուցման: Այս 
մասին կը հաղորդէ “Ապարաժ”-ը։
Շահրամանեան նշեց, որ նախա-
րարութեան մասնագէտներուն 
կողմէ նախնական հաշուեկշիռ 
մը պատրաստուած է 4՝ Կապան-
Կովսական-Մեխակաւան-Հադրութ, 
Բերձոր-Զուար, Քարվաճառ-Սոթք-
Նորաբակ եւ Որոտան-Խնձորեսկ-

«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ, ըսաւ 
ան:
Նախարարը նշեց, որ վերջերս 
ֆէյք (խաբող-ԵՌԳ.) կայքերու 
միջոցով լուրեր կը տարածուէին, 
թէ դպրոցներու մէջ ուսուցիչներու 
համատարած կրճատումներ կը 
կատարուին, որպէսզի կարենան 
աշխատավարձերը 10 տոկոսով 
բարձրացնել: «Կրճատումները 
եղած են սովորական, ինչպէս 
միշտ եղած է` հիմնականօրէն 
կապուած տարիքի հետ: Այս գործ-
ընթացին հետ կապուած որեւէ 
կրճատում չկայ: Ես կոչ կ’ընեմ 
լրատուամիջոցներուն տուրք չտալու 
այդ տեղեկութիւններուն»,-ըսաւ 
Յարութիւնեան:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ընդ-
գծեց, որ այս ամէնուն նպատակը 
ուսուցիչներու պատշաճ որակ 

Գորիս մայրուղիներու կառուցման 
ծախսերուն եւ ներկայացուած 
Հայաստանի պաշտպանութեան 
նախարարութիւն:
Իսկ Արցախը Հայաստանին 
կապող ռազմավարական երրորդ՝ 
Հադրութ-Մեխակաւան-Կովսական-
Կապան ուղիի կառուցման անհրա-
ժեշտութեան մասին Յուլիսի վերջը 
խօսած էր նաեւ Հայաստանի 
Անվտանգութեան խորհուրդի 
քարտուղար Արմէն Գրիգորեան՝ 
նշելով, որ նախատեսուած է ծրագիրը 
աւարտին հասցնել 2020-ին:
«Ապառաժ»-ի լրագրող Լուսինէ 
Թեւոսեան կը գրէ, որ աւելի 

«Հայաստան» համահայկական 
հիմնադրամի եւ Արցախի պետա-
կան ամավարկի համաֆինան-
սաւորմամբ, ընդհանուր առմամբ, 
Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գիւղին 
մէջ վերանորոգուած է 45 եւ հիմքէն 
կառուցուած է 10 բնակարան:
Ըստ «Արցախփրես»-ին` այս մասին 
Սեպտեմբեր 4-ին տեղի ունեցած 
մամուլի ասուլիսի ժամանակ ըսած 
է Արցախի քաղաքաշինութեան 
նախարար Կարէն Շահրամանեան:

ապահովելն է: «Մենք պէտք 
է համոզուած ըլլանք, որ մեր 
դպրոցներուն մէջ կ՛աշխատին 
բաւարար արհեստավարժ ուսու-
ցիչներ, իսկ ատոր համար միշտ 
ուշադրութիւն պէտք է դարձնենք 
աշխատավարձերու բարձրացման: 

կանուխ՝ Ապրիլ 17 -ին, Արցախի 
Ազգային ժողովի լիագումար նիստին 
“Դաշնակցութիւն” խմբակցութեան 
պատգամաւոր Դաւիթ Իշխանեան 
բարձրացուցած էր Հադրութ-
Մեխակաւան-Կովսական-Կապան 
ռազմավարական ճամբուն 
կառուցման հարցը:
Հարցումին ի պատասխան՝ Արցախի 
նախագահ Բակօ Սահակեան նշած 
էր. «Հայաստանի եւ Արցախի 
անվտանգութեան խորհուրդներու 
համատեղ նիստի ժամանակ ես 
բարձրացուցած եմ ազգային օրա-
կարգ մշակելու հարցը, որ ողջունած 
են Հայաստանի վարչապետը եւ 
Հայաստանի միւս գործընկերները: 
Արցախը Հայաստանին կապող 
3-րդ ճանապարհի կառուցումը 
այս օրակարգին մէջ ընդգրկուելիք 

Անոր խօսքով` ծրագրին իրա-
կանացման համար պետական 
ամավարկէն յատկացուած է 1 
միլիառ 7 միլիոն դրամ, եւս 770 
միլիոն դրամ տրամադրուած է 
«Հայաստան» համահայկական 
հիմնադրամին կողմէ:
Նախարարը նշած է, որ ներկայիս 
կը փորուի 1 արտեզեան հոր, որ 
պիտի ծառայէ ինչպէս Թալիշի 
բնակիչներուն, այնպէս ալ պաշտ-
պանական շրջաններէն մէկուն:

Չեմ կարծեր, որ սա յեղափոխական 
աճ է, բայց միւս կողմէ սա գործ-
ընթացի մեկնարկն է ու ատիկա պիտի 
շարունակուի, եթէ մեքանիզմները 
ճիշդ կառուցենք այնպէս, որ որակի 
հետ ուղղակի կապ ունենայ»,- 
ընդգծեց վարչապետը:

առաջադրանքներէն մէկն է: Կարելի 
չէ համեմատել, թէ հայրենիքի որ 
մասն է կարեւոր՝ Վարդենիս-
Սոթք-Մարտակե՞րտը, թէ՞ պայմա-
նական՝ Կապան-Հադրութ-
Արաքսը, որովհետեւ անոնք 
հաւասարաչափ նշանակութիւն 
ունին մեր երկրի համար: 
Ազատագրուած տարածքներու 
ճակատագրի վերաբերեալ մեզի 
ուղղուող քաղաքական հարցերու 
պատասխանները պէտք է ըլլան 
նմանօրինակ ծրագիրները, որոնք 
աւելի խօսուն են, քան որեւէ փայլուն 
պատասխան»,- ըսած է նախագահ 
Սահակեան՝ նշելով, որ այդ ուղիի 
կառուցումը պիտի նպաստէ նաեւ 
միւս ռազմավարական առա-
ջադրանքի կատարման՝ Արաքսի 
հովիտի զարգացման:

Լրատուութեան Գործընկեր
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Բնական Բարոյական Օրէնքը

Օրէնքը, իր ամենալայն իմաստով, կենցաղի կանոն մըն է, հրահանգուած՝ 
պատկան իշխանութեան կողմէ, հասարակաց բարիքին համար։ 
Բարոյական օրէնքը կ՚ենթադրէ բանական կարգը, որ Արարչին 

զօրութեան, իմաստութեան եւ բարութեան կողմէ հաստատուած է 
արարածներուն միջեւ անոնց բարիքին համար։
Բարոյական օրէնքը աստուածային Իմաստութեան գործն է։ Սուրբ գրային 
իմաստով կարելի է սահմանել զայն իբրեւ «հայրական ուսուցում», Աստուծոյ 
դաստիարակութիւն։
Բարոյական օրէնքը կը գծէ մարդուն ուղիները եւ կենցաղի կանոնները, 
որոնք կը տանին դէպի «խոստացուած երանութիւն»ը. ան կ՚արգիլէ 
Աստուծմէ եւ Անոր սէրէն հեռացնող չարին ճամբաները։ Ան միանգամայն 
խի՛ստ է իր պատուէրներուն մէջ եւ սիրալիր իր խոստումներուն մէջ։
Բարոյական օրէնքը իր լիութիւնը եւ միութիւնը Քրիստոսի մէջ կը գտնէ։ 
Յիսուս Քրիստոս Ինքն անձամբ ուղին է կատարելութեան։ Ի՛նքն է 
վախճանը օրէնքին, քանի որ միայն Ինք կ՚ուսուցանէ եւ կու տայ Աստուծոյ 
արդարութիւնը. «որովհետեւ օրէնքին նպատակը Քրիստոս Ինքն է, 
արդարացումը՝ ամէն հաւատացեալի» (ՀՌՈՄ. Ժ 4)։
Մարդը կը մասնակցի Արարչին իմաստութեան եւ բարութեան, որ կու տայ 
անոր արարքներուն տիրապետելու եւ ինքզինք կառավարելու կարողութիւնը 
ճշմարտութեան եւ բարիին հասնելու համար։
Բնական օրէնքը կ՚արտայայտէ սկզբնական բարոյական իմաստը՝ որ թոյլ 
կու տայ մարդուն իր բանականութեամբ զանազանելու ի՛նչ որ բարի է եւ 
չար, ի՛նչ որ ճշմարտութիւն է եւ սուտ։
Սուրբ Օգոստինոս Աւրելիոս կ՚ըսէ. «Այս կանոնները ուրեմն ո՞ւր 
արձանագրուած են, եթէ ոչ մատեանին մէջ այն լոյսին, զոր կը կոչեն 
ճշմարտութի՛ւն։ Հոն է որ արձանագրուած է ամէն արդար օրէնք, անկէ է որ 
ան կ՚անցնի արդարութիւն գործող մարդուն սրտին մէջ, ո՛չ թէ հոն գաղթելով, 
այլ հաստատելով անոր մէջ իր դրոշմը, նման կնիքի մը՝ որ մատանիէն 
կ՚անցնի մոմին առանց լքելու մատանին»։
Իսկ Սուրբ Թովմաս Աքուինացի բնական օրէնքին մասին սապէս կ՚ըսէ. 
«Բնական օրէնքը ուրիշ բան չէ եթէ ոչ՝ լոյսը բանականութեան, որ դրուած 
է մեր մէջ Աստուծմէ. անով կը ճանչնանք ի՛նչ որ պէտք է կատարենք 
եւ ի՛նչ բանէ պէտք է զգուշանանք։ Այս լոյսը կամ այս օրէնքը Աստուած 
մարդուս տուած է արարչագործութեան պահուն»։ Բնական օրէնքը որ 
ներկայ է իւրաքանչիւր մարդու սրտին մէջ եւ վերահաստատուած՝ անոր 
բանականութեան կողմէ, «ընդհանրական» է իր պատուէրներուն մէջ, իսկ 
իր իշխանութիւնն ալ կը տարածուի բոլոր մարդոց վրայ։ Ան կ՚արտայայտէ 
անձին արժանապատուութիւնը եւ կը սահմանէ հիմը անոր իրաւունքներուն 
եւ անոր հիմնական-էական պարտականութիւններուն։
Այս մասին Մարկոս Թուլիուս Չիչերօ կ՚ըսէ. «Անշուշտ ճշմարիտ օրէնք 
մը գոյութիւն ունի, անիկա ուղիղ իմացականութիւնն է. ան համաձեւ 
է բնութեան հետ, սփռուած բոլոր մարդոց մօտ. ան անփոփոխելի եւ 
յաւիտենական է։ Անոր հրահանգները պարտականութեան կո՛չ մըն են։ 
Անոր դրած արգելքները կը զգուշացնեն յանցանքէն։ Սրբապղծութիւն է 
ներհակ օրէնքով փոխարինել զայն։ Արգիլուած է չգործադրել անոր որեւէ 
մէկ տնօրինումը. իսկ զայն ամբողջութեամբ յետսկոչելը, ո՛չ ոքին տրուած է»։
Բնական օրէնքին գործադրութիւնը բազմատեսակ է. ան կրնայ, կեանքի 
պայմաններուն բազմազանութեան հետ յարմարցուած, խորհրդածութիւն 
պահանջել ըստ վայրերու, ժամանակաշրջաններու եւ պարագաներու։ 
Սակայն մշակոյթներուն զանազանութեան պարագային՝ բնական օրէնքը 
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կը մնայ իբրեւ «կանոն» մը՝ որ մարդիկը իրարու կը զօդէ եւ անխուսափելի 
տարբերութիւններէն անդին, հասարակաց սկզբունքներ կը պարտադրէ 
անոնց։
Բնական օրէնքը «անյեղլի» եւ «յարակայ» կը մնայ պատմութեան 
յեղաշրջումներուն մէջ. ան անայլայլելի է եւ մշտնջենաւո՛ր։ Ան կը գոյատեւէ 
գաղափարներու, համոզումներու եւ բարքերու մակընթացութեան տակ եւ 
թիկունք կը կանգնի անոր յառաջդիմութեան։
Բնական օրէնքը արտայայտող կանոնները կը մնան ըստ իրենց էութեան 
վաւերակա՛ն։ Նոյնիսկ եթէ մարդ ժխտէ մինչեւ իսկ անոր սկզբունքները, 
սակայն չի՛ կրնար զայն քանդել եւ ո՛չ ալ զայն հանել մարդուն սրտէն։ 
Ան միշտ կը վերընձիւղի անհատներուն եւ ընկերութիւններուն կեանքին 
մէջ։ «Գողութիւնը ստուգապէս պատժուած է Քու Օրէնքիդ կողմէ, Տէ՛ր, 
բայց նաեւ այն օրէնքին կողմէ, որ դրուած է մարդուն սրտին մէջ եւ զոր 
անբարիշտութիւնն անգամ չի ջնջեր», կ՚ըսէ Սուրբ Օգոստինոս Աւրելիոս։
Արարչին յոյժ բարի գործը եղող Բնական օրէնքը կը հայթայթէ ամո՛ւր հիմերը, 
որոնց վրայ մարդը կրնայ կառուցանել շէնքը բարոյական կանոններուն, 
որոնք պիտի առաջնորդեն անոր ընտրանքները։ Ան կը դնէ նաեւ բարոյական 
անհրաժեշտ հիմը մարդոց հասարակութեան կերտումին, վերջապէս կը 
հայթայթէ անհրաժեշտ հիմը քաղաքացիական օրէնքին, որ անոր կը զօդուի, 
ըլլա՛յ խորհրդածութեամբ մը, որ անոր սկզբունքներէն եզրակացութիւններ 
կը քաղէ, ըլլա՛յ նաեւ դրական եւ իրական յաւելումներով։
Արդարեւ, Բնական օրէնքին պատուէրները յստակ եւ անմիջական կերպով 
չեն իմացուած բոլորէն։ Ներկայ կացութեան մէջ, շնորհքը եւ յայտնութիւնը 
անհրաժե՛շտ են «մեղաւոր»՝ սխալական մարդուն, որպէսզի կրօնական 
եւ բարոյական ճշմարտութիւնները կարենան ճանչցուիլ բոլորէն եւ 
առանց դժուարութեան, հաստատ ստուգութեամբ եւ սխալի խառնուրդէ 
զերծ։ Բնական օրէնքը յայտնեալ օրէնքին եւ շնորհքին կը հայթայթէ հի՛մ 
մը՝ որ պատրաստուած է Աստուծմէ եւ յարմարցուած՝ Սուրբ Հոգիին 
ներգործութեան…։
 

 «Ժամանակ»/Պոլիս

Ռուսաստանի «Ռոսսելխոզնատզոր» պետական գործակալութիւնը որոշած է 
արգիլել հայկական ձկնարտադրող ընկերութիւններէն մէկուն արտադրանքի 
ներկրումը ռուսական շուկայ։ Արգելքը պիտի գործէ այսօրուընէ՝ 5 
սեպտեմբերէն։ Այս մասին կը տեղեկացնէ ռուսական մամուլը:
Գործակալութեան պարզաբանման համաձայն՝ արգելքը պայմանաւորուած 
է հայկական «Կոյթեքս» ընկերութեան արտադրանքին մէջ ԵԱՏՄ եւ 
ՌԴ անասնաբուժական մաքրութեան պահանջներու խախտումներու 
կրկնութեամբ։ Հայկական ընկերութեան արտադրած ձկան մէջ, ըստ 
հաղորդագրութեան, յայտնաբերուած է «մալաքիտային կանաչ» կոչուող 
գունանիւթը։

Ռուսաստանեան Պետական Գործակալութիւնը Արգելք Դրած Է 
Հայկական Ձուկի Ռուսաստան Արտահանման Վրայ

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

6 2019
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ՍՈՒՐԷՆ ՊԻՊՈՅԵԱՆ
(1922 – 2005)
«Զոյգ Ընկուզենի»

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Բարտիների Պուրակում 

Բարտիները խշշացին, 
Ուռիները լաց եղան, 
Տխուր իրար նայեցին,
Ջահել աղջիկն ու տղան։ 

Տղան ասաց՝ հեռացիր, 
Մեր միջեւ էլ սէր չկայ, 
Արցունքները լուացին, 
Թուխ աչերը աղջկան։ 

Իջաւ խաղաղ իրիկուն, 
Ստուերները չքացած, 
Համբուրուեցին միասին, 
Ջահել աղջիկն ու տղան։ 

Բարտիները խշշացին, 
Ուռիները լաց եղան, 
Համբուրուեցին միասին, 
Բարտիների պուրակում։ 

Գեղամ Սարեան

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Տաւութօղլուն Պիտի Հեռացուի Իշխող «Արդարութիւն Եւ 
Զարգացում» Կուսակցութենէն

Իսրայէլեան Անօդաչու Սարքեր Դէպի Իրան Թռիչք 
Կատարած Են Ատրպէյճանի Զօրակայաններէն

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Թուրքիոյ կառավարող Արդարութիւն եւ 
զարգացում կուսակցութիւնը (ԱԶԿ) որոշած է 
իր շարքերէն հեռացնել նախկին վարչապետ 
Ահմետ Տաւութօղլուն, նախկին պատգամաւորներ 
Սելճուք Օզտանի, Այհան Սեֆերի եւ Ապտուլա 
Պաշքըի հետ միասին: Այս մասին կը տեղեկացնէ 
Hyurriet-ը։

Իսրայէլը ներկայիս կը դիտարկէ Իրանը 
միակողմանի հարուածելու հնարաւորութիւնը, 
կը գրէ New York Times-ը՝ նշելով, որ ԱՄՆ 
նախագահ Տանըլտ Թրամբը, ի տարբերութիւն 
իր նախորդներ Ճորճ Պուշի եւ Պարաք Օպամայի, 
աւելի քիչ հաւանականութեամբ կրնայ խափանել 
անոր ջանքերը։
The Times-ի հետաքննութիւնը, որ կը ներառէ 
ամերիկեան, իսրայէլեան եւ եւրոպական ներկայ եւ 
նախկին պաշտօնեաներու հետ հարցազրոյցներ, 
կը հետեւի Իրանի հանդէպ ԱՄՆ-ի եւ Իսրայէլի 
քաղաքականութեան։ Այնտեղ մանրամասն 
կը պատմուի, թէ որքանով Իսրայէլը 2012-ին 
մօտ եղած է Իրանի վրայ յարձակման, ինչպէս 
Օպամայի վարչակազմը մշակած է արտակարգ 
պայմաններու մէջ գործողութիւններու ծրագիրը, 
եւ ինչպէս ԱՄՆ-ը վերահսկած է Իսրայէլը, երբ 
վերջինս կը լրտեսէր Իրանը:
The Times-ը զրուցած է նաեւ վարչապետ 
Բենիամին Նաթանիահուի հետ, որ խոստովանած 
է այն հնարաւորութեան մասին, որ Թրամբ կրնայ 
փորձել պայմանաւորուիլ Իրանի հետ՝ անոր 
միջուկային ծրագրի հետ կապուած։
Յօդուածին մէջ նշուած է, որ Փենթակոնը 
կառուցած է ուրանի հարստացման գործարանի 
ճիշդ նմանակը եւ պայթեցուցած է այն 
հակաթանկային օդային ռումբի միջոցով։ 
ԱՄՆ-ը Իսրայէլին ցոյց տուած է փորձարկման 
տեսանիւթը։
Հետաքննութեան համաձայն, ամերիկեան 
արբանեակ-լրտեսները դիտարկած են, թէ 
ինչպէս իսրայէլեան անօդաչուները թռիչք կը 
կատարեն ատրպէյճանական զօրակայաններէն 

ԱԶԿ անդամները մտադիր են դիմել Կեդրոնական 
կարգապահական խորհուրդ՝ անոնց հեռացնելու 
խնդրանքով, այն հիման վրայ, որ Տաւութօղլուն 
եւ երեք նախկին պատգամաւորները խախտած 
են ԱԶԿ արարողակարգի կանոնները։ ԱԶԿ 
կարգապահական կոմիտէի նախագահ Ահմետ 
Այտընը նիստ պիտի գումարէ եւ պիտի պահանջէ, 
որ անոնք բանաւոր կամ գրաւոր հանդէս գան իրենց 
պաշտպանութեամբ։ Եթէ պատասխանողները 
ժամկէտին մէջ չտեղաւորուին, անոնք 
ինքնըստինքեան կը հանուին ԱԶԿ-էն:
Նախկին վարչապետը, որ նաեւ արտաքին գործոց 
նախարար եղած է եւ նախագահ Ռեճէպ Թայէպ 
Էրտողանի օգնականը, վերջերս քննադատած 
է ԱԶԿ քաղաքականութիւնը։ Տաւութօղլուն 
վարչապետի պաշտօնը զբաղցուցած է 2014-2016 
թուականներուն, իսկ յետոյ վիճած է Էրտողանի 
հետ։ Ան պաշտօնէն հեռացած է երեք տարի 
առաջ։ Քննադատած է նաեւ ԱԶԿ եւ Ազգայնական 
շարժում կուսակցութեան դաշինքը։

դէպի Իրանի տարածք, որպէսզի 
լրտեսեն իրանեան միջուկային 
կառոյցները եւ փորձարկեն 
իրանեան հակաօդային պաշտ-
պանութիւնը։
Թերթի համաձայն, 2010-ի 
նոյեմբերին Նաթանիահուն եւ 
այն ժամանակուայ պաշտպա-
նութեան նախարար Էհուտ 
Պարաքը հանդիպած են 
Մոսատի շտապին մէջ, որպէսզի 
Իսրայէլի պաշտպանական 
հաստատութեան ղեկավար-
ներու հետ քննարկեն Իրանը 

գրոհելու ծրագիրը։
Պարաքի խօսքերով, զրոյցը արագ վերաճած է 
վէճի, երբ զօրավար Կապի Աշքենազին ըսած 
է, որ հակառակ Իսրայէլի յաջողութիւններուն, 
պաշտպանական ուժերը դեռ չեն անցած 
գործողութիւններու շեմը, կը գրէ Times-ը։
Հեղինակները նաեւ յայտնած են, որ Օպամայի 
վարչակազմը քանի մը շաբաթը անգամ մը 
բարձրաստիճան պաշտօնեաներ կ’ուղարկէ 
Իսրայէլ, որպէսզի հետեւի, որ Իսրայէլը 
միակողմանի հարուած չհասցնէ։
Նաթանիահուն պնդած է, որ իսրայէլեան 
հարուածի սպառնալիքը «սուտ չէր, այն իրական 
էր»։ Եւ միայն այն պատճառով, որ իրական էր, 
ամերիկացիները իրօք անհանգստացան այդ 
հարցով։ Այն անդունդի ծայրէն նահանջեց միայն 
այն պատճառով, որ Նաթանիահուն չկրցաւ իր 
գրասենեակի անդամներու մեծամասնութեան 
ստիպել սատարել իրեն։ «Եթէ ես մեծամասնութիւն 
ունենայի, ես միանշանակ կ’ընէի այդ»,- ըսած է 
Նեթանիահուն։
Հոկտեմբերին հարուածը չեղարկուած է։ «Տարբեր 
բան է առանձին հարուածներ հասցնելը,- ըսած է 
Պարաքը,- բոլորովին այլ բան է հակամարտութեան 
մէջ Միացեալ Նահանգները ներքաշելը, որ չուզեր 
ատոր մաս ըլլալ»։
«Ես կը կարծեմ՝ շատ աւելի հաւանական է, որ 
Թրամբը կանաչ լոյս տայ Նաթանիահուին՝ Իրանը 
գրոհելու համար, քան ինքը հարուած հասցնէ»,- 
Times-ին ըսած է ԱՄՆ նախկին դեսպան Տանիէլ 
Շափիրոն՝ աւելցնելով. «Սակայն այդ մէկը մեծ 
ռիսք է»։
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«Խաչեր Գալուստեան» Մանկավարժական 
Կազմաւորումի Կեդրոն

Անթիլիաս Մայրավանք, հեռ. 04/410001
1. Պետական քննութիւններ.
Այս տարի պետական BT-ի եւ TS-ի քննութիւններուն ներկայացած 
են 7 թեկնածու եւ յաջողած են բոլորը՝ ապահովելով պատուաբեր 
արդիւնքներ։
BT-ի քննութեան յաջողած են.
Թալին Անսուրեան, Սինթիա Թոմպուլեան, Լոռի Քերպապեան։
TS-ի քննութեան յաջողած են.
Սեւան Չոպանեան, Թամար Չափարեան, Ալիս Պեզճեան, Թալին 
Փափիրեան։
2. Արձանագրութիւն.
2019-2020 տարեշրջանի արձանագրութիւնները տեղի կ’ունենան 
Սեպտեմբեր 25-ին եւ 27-ին, ժամ 4.00 - 6.00։
3. Դասաւանդութիւնները կը սկսին Ուրբաթ, 4 Հոկտեմբեր 2019-
ին։
4. Ուրախութեամբ կը յայտարարենք, որ 2019-2020 տարեշրջանին 
պիտի ունենանք յատուկ դասընթացքներ պետական LT բաժինին։ 
Մանրամասնութեան համար կապուիլ «Խաչեր Գալուստեան» 
Կեդրոնի գրասենեակը, վերոյիշեալ թիւին։
5. Մանկավարժական Կեդրոնը երկու տարիէ ի վեր կը 
գործակցի Կաթողիկոսարանի Հայագիտական Կեդրոնին հետ։ 
Մանրամասնութիւններու համար դիմել քարտուղարութեան։

Տնօրէնութիւն


