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Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
ՌԱԿ ՀՀ
– ՀԲԸՄ
Հանդիպում
Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Պուսթանի.
Մանսուրիէի
Ելեկտրական
Նոր
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ
Գիծերը
Առողջութեան Չեն Վնասեր
Մասին Յայտարարութեան
Համար

Հանրապետութեան
կառավարուՀամագործակցութեան եւՀայաստանի
ընդհանրապէս
համակարգումի ծիրէն
ներս,
թեան հերթական
նիստըպատուիրակութիւն
տեղի կ'ունենայ մը
ՓեՀԲԸՄ Լիբանանի Շրջանակային
Յանձնաժողովէն
տըրուար
6-ին:Ժէրար Թիւֆէնքճեանին, այցելեց
գլխաւորութեամբ՝ ատենապետ
տիար
Այս մասին
կը ՌԱԿ
տեղեկացնեն
ՀՀ Շրջանային
վարչապետի
Թէքէեան Կեդրոն՝ հանդիպում
ունենալու
Լիբանանի
աշխատակազմի
տեղեկատուութեան
հասաՎարչութեան հետ: ՀԲԸՄի
պատուիրակութեան
մաս կը կազմէինեւտիարք
Ուժանիւթի նախարար Նատա Պուսթանի Ուրբաթ օր յայտնած է, թէ
րակայնութեան
կապերու
Վիգէն Չէրչեան եւ Սարգիս
Քէօշկէրեան,հետ
ինչպէս
նաեւվարչութենէն:
օրդ. Արին Ղագիտական ուսումնասիրութիւնները ցոյց տուած են, որ Մանսուրիէի մէջ բարձր
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:
զարեան:
աստիճանի ելեկտրական գիծերու տեղադրումը առողջութեան համար
ՌԱԿի կողմէն ներկայ էին ընկերներ Սեւակ Յակոբեան, Մայք Վայէճեան,
վնասակար չէ։
Սեդրակ Քիւրէճեան, ԱրաԱԺ
Գոյունեան,
Գրիգոր Մկըրեան
(ՌԱԿ Լիբանանի
Նախագահն
Ու Հայաստանի
Մէջ
«Մենք կը հասկնանք բնակիչներուն մտահոգութիւնները, եւ ես հանդիպած
Շրջանային Վարչութեան ատենապետ, փոխ-ատենապետ եւ անդամներ)
եմ անոնց հետ ու լսած զիրենք։ Սակայն, մենք ունինք միջազգային ուսումՃափոնի
Դեսպանը
Քննարկած
Են Երկկողմ
ինչպէս նաեւ ընկերներ Վահէ
Արթինեան
եւ Տոքթ.
Պօղոս Աստուրեան
նասիրութիւններ, որոնք ցոյց կու տան անոնց անվնաս ու այլընտրանքային
(ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային
Վարչութեան գործակից
անդամներ՝ ակումբԳործակցութեան
Հեռանկարները
ըլլալը»,- ըսած է Պուսթանի` «Լիբանանի ելեկտրական ցանցեր» ընկերութեան
Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ նախարարներ պաշտօնապէս
ստանձնեցին
իրենց
ներու
ատենապետներ):
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժոգլխաւոր տնօրէն Քամալ Հայէքի հետ համատեղ մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին:
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ նոր պաշտօնները:
Մտերմիկ մթնոլորտի ղովի
մէջ կայացած
հանդիպման
ընթացքին, Փետրուար
կողմերը
նախագահ
Արարատ Միրզոյեան
Նշենք, որ Երեքշաբթի օրուընէ, Մանսուրիէի բնակիչները կը բողոքէին
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝
Պաապտայի պալատին քննարկեցին
մէջ նախագահական
զիրենք յուզող
շարք
մը հարցեր,
որոնց շուրջ մէջ
կայացան
շինիչ
5-ին
ընդունած
է Հայաստանի
Ճափոնի
արտարածքին մէջ բարձր աստիճանի ելեկտրական գիծերու տեղադրման դէմ`
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա- հարցերով նախարար Սալիմորոշումներ:
Ժրեյսաթի ստանձնեց
տակարգ
եւ
լիազօր
դեսպան
Ճուն
Եամատան:
նշելով առողջութեան հետ կապուած իրենց մտահոգութիւնները եւ կոչ ընելով
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող- իր նոր պաշտօնը իր իսկ Նման
նախորդէն՝
Փիեռ
օգտակար
հանդիպումները
աւելի հերթական
դարձնելու
մաղԻնչպէս կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային
իրականացնել լարերու ստորգետնեայ տեղադրումը:
ջացնելու համար:
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց
նախագահական
թանքով
հանդիպումը հասաւ
իր
աւարտին:
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կաՍակայն, Պուսթանի յայտնած էր, թէ լարերու ստորգետնեայ տեղադրումը
Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթա- տեղեկատուական գրասենեակը:
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
աւելի վնասակար է բնակիչներուն համար:
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաÐ³Ûñ»ÝÇ
Èáõñ»ñ
Ուժանիւթի նախարարութիւնը բազմիցս նշած է, թէ գիծերուն տեղադրումը
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ
Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
անհրաժեշտ է՝ ապահովելու համար համապատասխան ելեկտրականութեան
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը
եւ Ճափոնի միջեւՀայաստանի
կապերը կայուն եւ
արագ կը
Կողքին
մատակարարումը տարածքին մէջ։ Ըստ անոր, ատիկա նաեւ ելեկտրակա- Ֆրանսան Պիտի Շարունակէ
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառա- բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
նութեան ոլորտի վերափոխման ծրագիրին մէկ մասն է:
Պայքար
Մղել Յանուն
Արդարութեան. Մաքրոն
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի պաշտօնավարութեան ամբողջ
շրջանին:
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուաՊուսթանի ընդգծած է, որ Մանսուրիէի նշեալ նախագիծը ընթացքին մէջ
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով
Նամակ Յղած է Նախագահ
կանին ԵրեւանիՍարգսեանին
մէջ դեսպանութիւններու բացումը
պիտի դրուի՝ Սուրի, Հերմելի եւ Ֆայթրունի հետ համատեղ:
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարաԱշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ
նոր
լիցք
հաղորդած
է երկկողմ կապերու ամրաՖրանսայի Հանրապետութեան
րութեան մէջ:
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
պընդումին:
նամակ
Վեթերանները
Կը Բողոքէին. Կառավարութիւնը Կը Գու- նախագահ Էմանուէլ Մաքրոն
Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա- Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
յղած
է
Հայաստանի
Հանրապետումարէր
Պիւտճէի Վերաբերեալ 9-րդ Նիստը
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
Տասնեակ թոշակառու զինուորականներ Ուրբաթ առաւօտ բողոքի ելած թեան նախագահ Արմէն Սարգսեաընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա- տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի
է
խորհրդարանական
յարաբերութիւններու զարէին ընդդէմ Կառավարութեան կողմէ առաջարկուած պետական միջոցներու նին` յայտնելով, որ ինչպէս յանձն
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե- ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
գացումին
Ապ- եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
ֆինանսաւորումը կրճատելուն, մինչ Կառավարութիւնը՝ 9-րդ նիստով մը՝ կը առած էր, այս տարուընէ սկսած
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս
կը
ձեւաւորուի
պատգամաւորական բարեկամարիլ
24-ը
Ֆրանսայի
մէջ
պաշտօնապէս
գումարէր 2019ի պիւտճէի նախագիծը։
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալուկան
խումբ.
նորընտիր
Ազգային ժողովի բազմաթիւ
Վեթերանները Ռիատ ալ Սոլհ հրապարակին մէջ՝ Վանկարկելով «անոնք կը նշուի որպէս Հայոց Ցեղասպասուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ թիւնը:
պատգամաւորներ
հետաքրքրուած
են Ճափոնի
բոլորը գող են», այրած են անիւներ եւ լրագրողներուն յայտնած, թէ հոտը նութեան յիշատակի օր:
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոհետ
բարեկամութեամբ:
Ինչպէս կը հաղորդէ ՀՀ
նախաաւելի շատ կրնայ ազդել նախարարներուն վրայ, քան իրենց ձայնը:
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար ՄանՀՀ
խորհրդարանի
ղեկավարը
իր շարունակէ
երախտագահի
մամլոյ
ծառայութիւնը,
Մաքրոն
նշած է, որ Ֆրանսան
պիտի
Յիշեցնենք, որ բողոքի շարժումը սկիզբ առած էր անցեալ Երեքշաբթի, երբ
վատթար վիճակը:
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
գիտութիւնը
յայտնած
է
Ճափոնի
կառավարութեան
թոշակառու զինուորականները եւ անվտանգութեան աշխատակիցները արգե- Հայաստանի կողքին պայքար մղել յանուն արդարութեան եւ ճշմարտութեան:
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժազարգացումիեւաջակցութեան
ծիրէն
ներսնաեւ
տարբեր
հայ ժողովուրդի,
ինչպէս
այն
լափակած էին «Պանք տիւ Լիպան»ի մուտքերը եւ Պէյրութի նաւահանգիստը՝ «Ատիկա մեր պարտքն է Հայաստանի
Շարունակուեցաւ Նախարարական մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչ- բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուբողոքելով առաջարկուող պիւտճէէն, որ պիտի ազդէ իրենց կենսաթոշակային փրկուածներու եւ փախստականներու հանդէպ, որոնց Ֆրանսան գրկաբաց
Պաշտօններու Փոխանցումը
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուաթեան կերտեցին
եւ իրականացուած
ծրագիրներուն
համար:
ընդունեց եւ որոնց ժառանգները
մեր երկրի
պատմութիւնը:
աշխատավարձին կամ ծառայութեան վերջնական նպաստներուն վրայ:
Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
¾ç 02
03
ու բարգաւաճումը:
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը կայունութիւնն
¾ç 08
¾ç
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Ֆրանսան Պիտի Շարունակէ
Հայաստանի Կողքին Պայքար
Մղել Յանուն Արդարութեան.
Մաքրոն Նամակ Յղած է
Նախագահ Սարգսեանին
«Համատեղ ճակատագիր կերտելու հնարաւորութիւն ունենալու համար պէտք է կարենալ շիտակ
նայիլ անցեալին` գլուխ խոնարհելով մեռեալներու
յիշատակին առջեւ եւ յարգելով ողջերու յիշողութիւնը: Ատիկա իմ համոզումս է, եւ գիտեմ, որ
անիկա կը կիսէ նաեւ Հայաստանը: Մենք ձեր կողքին ենք յիշողութեան պահուն, ձեր կողքին ենք
նաեւ յանուն Հայաստանի ապագային` հիմա, երբ
կը կերտուի անոր պատմութեան նոր էջը, որ պէտք
է ըլլայ խաղաղութեան եւ բարագաւաճման էջ»,կ՛ըսուի Ֆրանսայի նախագահի նամակին մէջ:
Էմանուէլ Մաքրոն աւելցուցած է, որ Ֆրանսան
եւ Հայաստանը ձեռք-ձեռքի տուած հպարտ են
իրենց բարեկամութեամբ եւ վստահ՝ ապագայի
հանդէպ:

Դատարկ Դրամապանակներ` Ի
Նշան Բողոքի

Կառավարութեան շենքին դիմաց այսօր դատարկ դրամապանակներ նետուած էին: Եկամտային հարկի համահերթեցման դէմ պայքարող
«Ահազանգ» նախաձեռնութեան անդամները այս
անգամ ընտրած էին բողոքը արտայայտելու այդ
եղանակը` ցանկալով ցոյց տալ, որ միջին եւ ցած
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Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի Մէջ Տեղի Պիտի Ունենայ
Եպիսկոպոսներու Ձեռնադրութիւն եւ Օծում

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի մէջ Մայիս 12-ին
տեղի պիտի ունենայ եպիսկոպոսներու ձեռնադրութիւն եւ օծում: Մայր Աթոռի տեղեկատուական
բաժինէն կը տեղեկացնեն, որ ձեռամբ Գարեգին Բ.
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի եպիսկոպոսութեան
աստիճանի պիտի արժանանան Գերմանիոյ հայոց
թեմի առաջնորդ Տ. Սերովբէ վարդապետ Իսախանեան, ԱՄՆ Հայոց Արեւելեան թեմի առաջնորդ Տ.
Դանիէլ վարդապետ Ֆընտըգեան եւ Կեդրոնական
Եւրոպայի եւ Շուէտի Հայրապետական պատուիրակ

Տ. Տիրան վարդապետ Պետրոսեան:
Մայիս 11-ին` ժամը 17:30-ին, Մայր Աթոռի Ս.
Տրդատի բաց խորանին առջեւ պիտի կատարուի
ընծայման կարգը` ընծայացուներուն հաւատքի ուղղափառութեան քննութիւնը:

եկամուտ
ստացողներու
դրամապանակները
հիմնականօրէն դատարկ են, համահարթեցումը ալ
աւելի պիտի վատացնէ անոնց ընկերային վիճակը
եւ պիտի խորացնէ հասարակութեան շերտերու
միջեւ առկայ բեւեռացուածութիւնը:
Դաշնակցութեան Հայաստանի երիտասարդական միութեան նախաձեռնութեան անդամները
նշած են, որ նախագիծի ընդունումը պիտի յանգեցնէ աղքատութեան ցուցանիշի աճին եւ պետական ամավարկի մուտքերու կրճատման:
Կառավարութեան շէնքի դիմաց հաւաքուածները
նամակ փոխանցած են գործադիրին` ներկայացընելով նախագիծին վերաբերեալ իրենց դիտարկումներն ու հիմնաւորումները: Անոնց նպատակն
այն է, որ կառավարութիւնը ետ կանչէ Հարկային
օրէնսգիրքին մէջ փոփոխութիւններու մասին

նախագիծը կամ չեղեալ յայտարարէ եկամտահարկի
համահարթեցումը:
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Մելիք Թադեւոսի
Քոչարեան
Մելիք Թադեւոսի Քոչարեան (Մայիս 11, 1911,
Ալափարս, Կոտայքի մարզ, Հայաստան)։ Հայ դերասան, թատերագիր: ԽՍՀՄ գրողներու միութեան անդամ 1934 թուականէն:
1930 թուականին աւարտած է Երեւանի Խաչատուր Աբովեանի անուան միջնակարգ դպրոցը:
1928 թուականին եղած է երեւանի Գաբրիէլ
Սունդուկեանի անուան թատրոնի, 1929-1941
թուականներուն՝ Երեւանի պատանի հանդիսատեսի թատրոնի դերասան: 1941-1946 թուականներուն խորհրդային բանակի ծառայող:
Քոչարեանի ներկայացումները բեմադրուած
են. «Մեծ յաղթանակի ճանապարհը» (Երեւան,
1932), «Չքաւորը» (Երեւան, 1932), «Վարդ եւ

Մայիս 12-ին` ժամը 10:00-ին, Մայր Աթոռի Ս.
Տրդատի բաց խորանին մէջ մատուցուած Հայրապետական Ս. Պատարագի ընթացքին տեղի պիտի
ունենայ ձեռնադրութիւնն ու օծումը:

Նուարդ» (1933), «Կոյր երաժիշտը» (Լենինական,
1937), «Ռաիսա Տարասովա» (Թիֆլիս, 1934),
«Սամուէլ» (ըստ Րաֆֆիի համանուն վէպի, «Հարազատ մարդիկ» (Երեւան, 1947), «Վաղուայ մեծ
օրը», «Մերժուած խաղաղութիւն» (Սերոբ Սարգըսեանի հեղինակակցութեամբ), «Հին հիւանդութիւն» (Երեւան, 1949), «Ինչ որ ցանես-այն կը
հնձես», «Կործանում», «Կործանուած սէր», «Մուսայ լերան քառասուն օրը (ըստ Ֆ. Վերֆելի համանուն վէպի), «Տունը նոր փողոցի վրայ», «Խելագարուած հարսնացուն», «Լուսաբերը Լուսաւանում»
եւ այլն:
Ֆրանց Վերֆելի «Մուսայ լերան քառասուն
օրը» վէպի հիման վրայ գրած «Մուսայ լերան
քառասուն օրը» ներկայացումը (որ լոյս տեսած է
«Մուսայ լերան զաւակները» վերնագիրով), 1965
թուականին արժանացած է Պէյրութի Թէքէեան
մշակութային միութեան մրցանակին: 1965
թուականին բեմադրուած է Պէյրութի մէջ, 1967
թուականին՝ Սոֆիայի, 1969 թուականին՝ Պուէնոս
Այրեսի մէջ (Սպաներէն թարգմանութեամբ):
Մահացած է 1992 թուականին, Երեւան:
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Հայկական Ծագումով Հնդկուհին Եւ Անոր Պատուին Կառուցուած
Հնդկաստանի Խորհրդանիշ Տաճարը. Թաճ Մահալ
Պատրաստեց՝ ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

Գեղեցկուհի Հայուհիին Հանդէպ
Ունեցած Շահ Ճահանի
407-ամեայ Սիրոյ Պատմութիւնը

Քանի մը տարի առաջ, Մարտ ամսուան մէջ,
Հնդկաստան ապրող հայերուն ներկայացուեցաւ
«Թաճ Մահալ. Հայուհին Եւ Հնդկաստանի Խորհըրդանիշը» վաւերագրական շարժանկարը, որ
պատրաստուած է «Հայկական Չափանիշ» շարժանկարի կեդրոնին կողմէ եւ մաս կը կազմէ «Անծանօթ Հայեր» ֆիլմաշարին: Ժապաւէնը կը ներկայացնէ հնդկահայերու մոռցուած պատմութեան
մասին բացառիկ մանրամասնութիւններ. ինչպէ՞ս
հայերը յայտնուեցան հեռաւոր այս երկրին մէջ՝
տակաւին միջնադարուն ձեւաւորելով ամենաազդեցիկ համայնքներէն մէկը, ինչպէ՞ս Թաճ Մահալի
պատերուն հարիւրաւոր խաչեր յայտնուեցան եւ
ինչպէ՞ս երկու հայուհիներ դարձան հնդկական
ամենաազդեցիկ կայսրերու ուղեկիցները:
Հակադրութիւններու
երկիր
Հնդկաստանի
խորհրդանիշը եւ ամենայայտնի զբօսավայրերէն
մէկն է՝ Թաճ Մահալը, որ նաեւ համաշխարհային
ճարտարապետութեան եզակի նմոյշներէն է: Հոս
տարեկան 2-4 միլիոն զբօսաշրջիկ կ'այցելէ՝
աշխարհի բոլոր կողմերէն: Հնդկական, իսլամական
եւ պարսկական ճարտարապետական գեղեցիկ
տարրեր իր մէջ միահիւսող, աշխարհի ամենայայտնի դիտարժան վայրերէն եւ հրաշալիքներէն
մէկը համարուող այս տաճարին մասին ամբողջ
աշխարհը գիտէ:
Սակայն, քիչեր միայն գիտեն, թէ ո՞վ էր իրականութեան մէջ այն կինը, որուն յիշատակին վեր
խոյացած է ճերմակազգեստ, գեղեցիկ հարսի
նմանող սիրոյ այս տաճարը...
407 տարի առաջ՝ 10 Մայիսին, մեծ մոնղոլներու
կայսրութեան տիրակալ՝ փատիշահ Քուրամ Շահ
Ճահան ամուսնացած է հայկական ծագումով
հնդկուհի Արճումանտ Պանօ Պէկումին հետ։ Անոր
պատուին Հնդկաստանի Ակրա քաղաքին մէջ
կառուցուած է՝ իր գեղեցկութեամբ եւ չափերով
անկրկնելի Թաճ Մահալ մզկիթ-դամբարանը, որ
գեղեցիկ եւ յաւերժական սէրը մարմնաւորող վառ
ապացոյց մըն է։ Տաճարի ստեղծման պատմութիւնը
կը դասուի յանուն սիրոյ կատարուած ամենաանսովոր արարքներու կարգին... Սիրոյ պատմութիւն
մը, որ պատմութեան մէջ իր նմանը չունի:
Հայկական արմատներով հնդկուհին պատմութեան մէջ, սակայն, յաւերժացած է Մումթազ Մահալ
անունով, այսինքն` «պալատի զարդ»։ Իր հարսը
այդպէս անուանած է սկեսրայրը` Ճահանկիր Շահը։
Գեղեցկուհի Մումթազ Մահալ այն մարդը դարձած
է, որուն լիովին վստահած եւ հետը խորհրդակցած
է հնդիկ կառավարիչը։ Շահ Ճահան (կառավարած
է 1627-1658 թթ.) այնքան կը սիրէր իր կինը, որ
գրեթէ ամէն տեղ իր հետ կը տանէր, ուր, նոյնիսկ,
կնոջ ներկայութիւնը բացարձակապէս արգիլուած
էր: Ան եղած է արքայազնի հարեմի միակ կինը, որ
ռազմական արշաւներու ժամանակ ուղեկցած է
անոր, եւ եղած է պետական կնիքին պահապանը։
Մումթազ արքայազնի ամենասիրելի կինը դարձած
էր։ Զինք «թագի ադամանդ» կ'անուանէին: Կ'ըսուի
թէ, եթէ Մումթազ չէր կրնար ներկայ գտնուիլ որեւէ
կարեւոր միջոցառման, ապա արարողութիւնը կը
յետաձգուէր։ Շահ Ճահանն այնքան կը հիանար իր

կնոջ նրբագեղ կազմուածքով որ իր տարեգիրներուն
յանձնարարած էր մանրամասնօրէն նկարագրել
անոր արտաքինը, եւ՝ իր ու Մումթազ Մահալին
անձնական կեանքը։ Կայսրն իր կնոջն անուանած
էր Լալա՝ այսինքն «սուտակի կարմիր կաթիլ»:

Համատեղ կեանքի ընթացքին անոնք 13 երեխայ
ունեցած են՝ 7 որդի եւ 6 դուստր, որոնցմէ, սակայն,
ողջ մնացած են 8-ը միայն՝ 4 տղայ եւ 4 աղջիկ:
Հայուհի-հնդկուհին ինք անձամբ խնամած է իր
նորածին զաւակները: 14-րդ երեխայի ծննդաբերութեան ժամանակ, դժբախտաբար, Մումթազ կը լքէ
այս աշխարհը՝ 18 երջանկութեամբ լի տարիներ
իբրեւ յիշատակ ձգելով Շահ Ճահանին:
Ըստ աւանդութեան, մահէն վայրկեաններ առաջ,
կինը երկու խնդրանք կ'ուղղէ ամուսնոյն.
Ա-մինչեւ կեանքին վերջ հաւատարիմ մնալ
իրեն,
Բ-իրենց յաւերժական սէրը խորհրդանշող
իւրօրինակ շինութիւն մը կառուցել:
Սիրելիի մահէն ետք, Շահը երկու տարի շարունակ սգոյ օրեր կը յայտարարէ, որոնց ընթացքին
բացարձակապէս արգիլուած էին՝ երգը, պարը եւ
տօներ նշելը:
1632 թ. Շահ Ճահան, ինչպէս որ խոստացած էր,
կը սկսի սիրոյ խորհրդանիշ կառոյցին շինութիւնը,
Պարսկաստանէն եւ Միջին Ասիայէն հրաւիրելով 22
000 լաւագոյն վարպետներ:
Ձիւնաճերմակ, կիսաթափանցիկ մարմարը, որով
կառուցուած է տաճարին մեծ մասը, կը բերուէր
Հնդկաստանի Ռաճաստան նահանգի Մագրանա
քաղաքէն: Տաճարը զարդարուած է ամենաթանկարժեք քարերով, իսկ կից պարտէզը կատարեալ
յատակագիծ մը ունի: Թանկարժէք փիրուզը կը
բերուէր Թիպէթէն, լազուրը՝
Աֆղանստանէն, հասբիսը՝ Բանճապի շրջանէն,
շափիւղան՝ Շրի Լանքայէն, նեֆրիտն ու բիւրեղապակին՝ Չինաստանէն եւ սարտիոնը՝ Արաբիայէն:
Ուսումնասիրութիւնները պարզած են որ Թաճ

Մահալի կառուցման համար օգտագործուած են 28
տեսակի թանկարժէք քարեր: Իսկ տաճարի ներսը՝
պատերու մեծ մասին վրայ քանդակուած են ամենանուրբ ծաղիկներու, պտուղներու եւ տերեւներու
զարդանախշեր:
Շինութիւնն ունի մօտաւորապէս 74 մ. բարձրութիւն, հինգ գմբեթ եւ 4 մինարէ: Ամենաչնաշխարհիկ մասը կը համարուի գլխաւոր գմբեթը,
որուն թագն ի սկզբանէ ոսկեայ եղած է, սակայն
19-րդ դարուն զայն փոխարինած են պրոնզէ նմանակով: Տաճարի կառուցման վրայ այն ժամանակ
ծախսուած է 32 միլիոն ռուփի:
Ըստ բոլոր ժամանակներու ուսումնասիրողներու՝
Թաճ Մահալի ճարտարապետութիւնը որեւէ թերութիւն չունի: Ամենագեղեցիկն այն է, որ տաճարին
դիմաց գտնուող հսկայական լողաւազանին մէջ
կ'արտացոլուի դամբարանն իր ամբողջ շքեղ
տեսքով:
Փառահեղ Թաճ Մահալի շինարարութիւնը տեւած է ճիշդ երկու սիրող սիրտերու համատեղ երջանիկ ապրած տարիներուն չափ՝ 18 տարի: Տաճարի կառուցումն աւարտելէ վերջ, Շահ Ճահանին
գահընկեց ըրած է իր հարազատ որդին՝ Աուրանզկէպ, ապա ան՝ Ակրայի մօտակայքի ամրոցին մէջ
տնային կալանքի ենթարկած է հօրը, իսկ անոր
մահէն վերջ՝ թաղած է սիրելի կնոջ քովը:
***
Գոյութիւն ունին Շահ Ճահանի եւ Արճումանտի
ծանօթութեան քանի մը վարկածներ։ Անոնցմէ
մէկուն համաձայն՝ արքայազն Քուրամ շուկան կը
հանդիպի աղքատ աղջկայ մը, որ իր հայեացքով
կը ցնցէ արքայազնը: 19-ամեայ Արճումանտ փայտեայ զարդեր կը վաճառէր: Շահ Ճահան կ'որոշէ
ամուսնանալ գեղեցկուհիին հետ:

Այլ տարբերակի մը համաձայն, 15-ամեայ արքայազնը առաջին անգամ Արճումանտ Պանօ Պէկումը կը տեսնէ, երբ Ակրայի պալատի պատշգամը
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Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն
«Թուֆենկեան» Հիմնադրամին Կողմէ Մեծ Թաղեր Գիւղին Մէջ Վիրաւոր Զինուորին Տուն Տրուեցաւ

«Թուֆենկեան» բարեգործական հիմնադրամի
«Բնակարանային աջակցութիւն վիրաւոր զինուորներուն» ծրագրի ծիրէն ներս Մայիս 10-ին Հադրութի
շրջանի Մեծ Թաղեր գիւղի բնակիչ, Արցախեան
ազատագրական պայքարի ընթացքին վիրաւորւած Նարեկ Աւետիսեանի ընտանիքը բնակարանամուտ նշեց:
Ըստ «Արցափրես»-ի՝ Նարեկ Աւետիսեան ըսած
է, որ ինք Արցախեան ազատագրական շարժման
միացած առաջին կամաւորներէն եղած է:
«Որպէս սակրաւոր` ես պայքարած եմ հայրե-

նիքիս պաշտպանութեան համար, սակայն 1993-ին
ականի պայթումնէն գլխուղեղի վնասուածք եւ
ցնցում ունեցած եմ: Նախնական բուժումէ ետք
կրկին վերադարձած եմ մարտական գործունէութեան եւ մինչեւ պատերազմի աւարտը մասնակցած
մարտական գործողութիւններու: Առողջական խընդիրներու պատճառով չեմ կրնար մշտական աշխատանքով զբաղիլ: Կինս նոյնպէս չ՛աշխատիր»,
-մասնաւորապէս ըսած է Աւետիսեան:
Նարեկին կինը, Շողեր Միրզախանեանը, խօսելով բնակարանային պայմաններու մասին`

ըսած է, որ մինչեւ հիմա իրենց ընտանիքը կ՛ապրէր
մէկ սենեակնոց տան մէջ, որ կը գտնուէր չափազանց վատ վիճակի մէջ՝ չունենալով որեւէ յարմարութիւն` խոհանոց, սանհանգոյց եւայլն:
««Թուֆենկեան» հիմնադրամի ջանքերով այսօր
մեր ընտանիքը, ուր ամուսիններով կ՛ապրինք երեք
երեխաներու հետ, արդէն ունինք 3 սենեակնոց
լուսաւոր ու յարմարաւէտ վերակառուցուած առանձնատուն»,- աւելցուցած է ան:
Ըստ հիմնադրամի գործադիր տնօրէն Րաֆֆի
Տուտագլեանի՝ «Բնակարանային աջակցութիւն վիրաւոր զինուորներուն» ծրագիրը մեկնարկած է
2016 թուականին: «Ծրագրին նպատակն է` օգնել
այն ազատամարտիկներուն, որոնք բնակարան
չունին: Ծրագրի ծիրէն ներս Արցախի տասնմէկ
վիրաւոր զինուորներու համար տուներ կառուցուած
են, վերանորոգուած կամ գնուած: Այս ծրագիրը
շարունակական պիտի ըլլայ»,- ըսած է Տուտագլեան`
նշելով, որ 2019 թուականին կը նախատեսուի եւս 2
բնակարան շահագործման յանձնել:
Խօսելով հիմնադրամի այլ ծրագիրներուն մասին` ան ըսած է, որ իրենք քաշաթաղի շրջանին մէջ
կ՛ իրականացնեն նաեւ տնտեսական զարգացման
եւ բնակարանաշինութեան ծրագիրներ, որոնց
ծիրէն ներս հիմնած են արքայախնձորի եւ նռան
այգիներ, ինչպէս նաեւ տուներ յանձնած են տեղի
վերաբնակչներուն: Ներկայիս հիմնադրամի միջոցներով կը վերանորոգուին Քաշաթաղի շրջանի
Տանձուտ գիւղի դպրոցը եւ Մոշաթաղի կեդրոնը:

Համաշխարհային Դրամատունը 13.4 Միլիոն Եուրօ Կը Յատկացնէ Գիւղական Ճամբաներու
Վերակառուցման
եղանակներին ճանապարհը հասանելի չէ: Երկրում մարման ժամկէտը՝ 25.5 տարի:

Համաշխարհային
դրամատան
գործադիր
տնօրէններու խորհուրդը 8 Մայիսին հաստատեց
իր որոշումը՝ Հայաստանի կենսական նշանակութիւն ունեցող ճամբաներու ցանցի բարելաւման
ծրագիրին (#LRNIP) 13.4 միլիոն եուրօ (15 միլիոն
ամերիկեան տոլարի համարժէք) տրամադրելու
լրացուցիչ գումարը, որուն միջոցաւ պիտի վերակառուցուին 61 քիլոմեթր երկարութեամբ գիւղական
ճամբաներ: Ճամբաներու վերակառուցումը առաւել
քան 60 հազար մարզային բնակչութեան հասանելիութիւն պիտի ապահովէ շուկաներուն եւ
ընկերային ծառայութիւններուն:
«Չնայած վերջին տասնամեակում տեսանելի
բարելաւմանը՝ Հայաստանի ճանապարհների 40
տոկոսը մնում է վատ վիճակում, եւ գիւղական
բնակչութեան մէկ երրորդի համար տարուայ բոլոր

դեռեւս կայ վերականգնման եւ պահպանման
ուղղութեամբ զգալի ներդրումների կարիքը:
Շուկաների հետ սահմանափակ կապը եւ ճանապարհների վատ վիճակը խոչընդոտում է գիւղական
վայրերից առեւտուրը, ինչը որոշ համայնքների
դէպքում կարող է յանգեցնել զգալի կորսուած
հնարաւորութիւնների: Ուստի, առեւտրի խթանումը
եւ տեղական արտադրութեան համար շուկաների
հետ կապի ստեղծումը գիւղերում աղքատութեան
նուազեցման եւ երկրում տնտեսական աճի խթանման գերխնդիրն է մնում»,- կը յայտնէ Համաշխարհային դրամատան Երեւանի գրասենեակի
հրապարակած հաղորդագրութիւնը:
«Կենսական նշանակութեան լրացուցիչ ճանապարհների վերականգնումը կը դիւրացնի աշխատատեղերի, շուկաների եւ այլ հիմնական ծառայութիւնների հասանելիութիւնը մարզերի աւելի քան
60.000 բնակչի համար», ըսաւ Համաշխարհային
դրամատան Հայաստանի գրասենեակի ղեկավար
Սիլվի Պոսութղօ՝ աւելցնելով. «Գիւղատնտեսական
առեւտրի խթանման համար կենսական է գիւղական ենթակառուցուածքների բարելաւումն ու պահպանումը: Այն գիւղացիական տնտեսութիւններին
եւ փոքր բիզնեսներին հնարաւորութիւն է տալիս
աւելի հեշտութեամբ եւ քիչ ծախսով իրենց մթերքը
շուկայ հասցնել՝ ըստ այդմ դառնալով տնտեսական
աճի եւ տեղական զբաղուածութեան խթան»:
Սոյն ծրագրի ընդհանուր ծախսը 16.75 միլիոն
եուրօ է, որուն 3.35 միլիոն եուրօ գումարը կառավարութեան մասնակցութիւնն է: Համաշխարհային
դրամատունը 13.4 միլիոն եուրօն կը տրամադրէ
ՎԶՄԲի փոփոխական վարկին միջոցով, որուն
արտօնեալ ժամկէտը 14.5 տարի է, իսկ ընդհանուր

1992ին, Համաշխարհային դրամատան եւ
1993ին ՄԶԸին անդամակցելէն ի վեր՝ Հայաստանին
ուղղուած յատկացումներուն ընդհանուր գումարը
մօտաւորապէս 2 միլիառ 379,734 միլիոն տոլար է:

ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՎՐԱՅ Է

«Զարթօնք»ի Ապրիլեան Բացառիկը
Ստանալու համար դիմել մեր ցրուիչներուն:
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Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն
Մայրաքաղաքին Մէջ Բացուեցաւ Երեւանի
2800-ամեակի Այգին
Երեւանի քաղաքապետարանի յարակից տարածքին մէջ գտնուող Երեւանի 2800-ամեակի այգին արդէն բաց է քաղաքացիներուն ու զբօսաշըրջիկներուն համար: «Արմենփրես»-ի փոխանցմամբ`
«Վարդանեան ընտանիք» բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսաւորմամբ կառուցուած այգիին

կերպով, ամէն հարցով աջակցեցաւ Վարդանեաններու ընտանիքին, եւ այսօր ամենաբարձր մակարդակի այգի ստացանք”,- ըսաւ քաղաքապետ Հայկ
Մարութեան:
առաջին այցելուները եղան ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան, Երեւանի քաղաքապետ Հայկ Մարութեան, բարերարներ Միքայէլ եւ Կարէն Վարդանեաններն ու այլ բարձրաստիճան պաշտօնեաներ:

«Սա քաղաքին նուէր է Միքայէլ եւ Կարէն Վարդանեաններու կողմէ: Ի սկզբանէ ծրագրուած էր
մօտ 1 միլիոն տոլարի ներդրում, սակայն վերջը
անիկա հասաւ 5 միլիոն 300 հազար տոլարի: Այսինքն`
ընթացքին ամէն ինչ կատարուեցաւ ամենաբարձր
որակով: Բնականաբար, քաղաքապետարանը ամէն

Միքայէլ եւ Կարէն Վարդանեաններու կողմէ
գլխաւոր նախապայմանը այն է, որ այգին կը մնայ
Երեւան համայնքի սեփականութիւնը, եւ այգիին
տարածքին կ՛արգիլուի որեւէ ձեռնարկատիրական
գործունէութիւն: Այգիի կառուցապատումէն բացի`
«Վարդանեան ընտանիք» բարեգործական հիմնադրամը 2019-էն սկսած 99 տարիներու ընթացքին
իր միջոցներով պիտի հոգայ նաեւ այգիին խնամքի
ու պահպանութեան ծախսերը:

ՀՀ Անկախութեան Օրուան Նուիրուած
Համապետական Տօնակատարութիւններուն
Կեդրոնը Գիւմրին Պիտի Ըլլայ
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար
Էդուարդ Աղաճանեան յայտարարած է, որ 2019
Սեպտեմբեր 21-ին, Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 28-ամեակին նուիրուած համապետական տօնակատարութիւններու կեդրոնը
պիտի ըլլայ Շիրակի մարզը, մանաւորապէս՝ ՀՀ
մշակութային մայրաքաղաք Գիւմրին: Այս մասին
ան գրած է Facebook-ի իր էջին վրայ:
«Այսուհետեւ ամէն տարի այդ օրուան ձեռնարկներուն զգալի մասը պիտի կեդրոնանայ ՀՀ տասը
մարզերէն որեւէ մէկուն մէջ: Խթանենք համաչափ
զարգացումն ու ներքին զբօսաշրջութիւնը»,- յայտնած է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը:
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Հայրենի
Տուեալներ
ՀՀ Երկու Օդակայաններուն
Մէջ Այս Ապրիլին՝ Նախորդի
Համեմատ՝ Ուղեւորահոսքը
Աճած է 2 Տոկոսով

Ընթացիկ տարուան Ապրիլին ՀՀ երկու օդակայեաններուն մէջ ուղեւորահոսքը ընդհանուր
կազմած է 217,030 մարդ՝ 2018 թուականի նոյն
ամսուան ցուցանիշը գերազանցելով 2 տոկոսով:
Այս մասին կը յայտնեն «Արմէնիա» Միջազգային
Օդակայաններ» ՓԲԸ-էն։
2019 Ապրիլին, 2018-ի նոյն ժամանակահատւածին համեմատ, «Զուարթնոց»-ի մէջ ուղեւորահոսքը աւելցած է 2 տոկոսով: 2018 Ապրիլին «Զուարթնոց» միջազգային օդակայանի ծառայութիւններէն
օգտուած է 200,707 ուղեւոր, մինչ 2019 Ապրիլի
ցուցանիշը կը կազմէ 205,419 ուղեւոր:
2019 Ապրիլին Գիւմրիի «Շիրակ» օդակայանին
մէջ ուղեւորահոսքը կազմած է 11,611 մարդ: 2018-ի
նոյն ամսուան 12,070 ուղեւորահոսքի համեմատ
նուազումը կազմած է 4 տոկոս:
Տարուան սկիզբէն Հայաստանի Հանրապետութեան երկու օդակայեաններու ուղեւորահոսքը
կազմած է 795,605 մարդ, որ 7.8 տոկոսով կը
գերազանցէ նախորդ տարուան նոյն ամիսներուն
ցուցանիշը:
«Զուարթնոց» եւ «Շիրակ» օդակայեաններուն
մէջ 2019 Յունուար-Ապրիլ ամիսներուն՝ նախորդ
տարուան նոյն ամիսներուն համեմատ՝ 2.6 տոկոս
աճ արձանագրած են նաեւ թռիչք-վայրէջքները:

Ցեղասպանութիւն
100 + 4

Սպանական Սորիա Քաղաքը
Ճանչցաւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը

Սպանիոյ մէջ Հայաստանի դեսպանատունը իր
Facebook-ի էջին միջոցաւ կը տեղեկացնէ, թէ Սպանիոյ Սորիա քաղաքի քաղաքապետական խորհուրդը
պաշտօնապէս ճանչցաւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը։
«Քաղաքապետական խորհուրդին մաս կազմող
չորս կուսակցութիւններուն ներկայացուցիչները
միաձայնութեամբ վաւերացուցին «Արարատ» հայկական միութեան կողմէ այս նպատակով ներկայացուած միջնորդագիրը», կը հաղորդէ դեսպանատունը:

Þ³µ³Ã / 11.5.2019

Հայկական Ծագումով Հնդկուհին Եւ Անոր
Պատուին Կառուցուած Հնդկաստանի
Խորհրդանիշ Տաճարը. Թաճ Մահալ
¾ç 03
նստած, կը հետեւէր իր սիրելի քրոջ` Կիւլիին։
Յանկարծ Կիւլիի ուղղութեամբ հսկայ շուն մը կը
վազէ, իսկ Արճումանտ իր մարմինով կը պաշտպանէ
Կիւլին, եւ շունը կը հեռանայ: Կիւլին խնդալ կը
սկսի, իսկ անոր ընկերուհին` Արճումանտը, կը սկսի
լալ՝ հպուելով արքայազնի ուսին: Այդ պատահարէն
վերջ, թագաժառանգը անդադար անոր մասին կը
մտածէ, ցանկացած հնարաւորութիւն գործադրելով,
որպէսզի կրկին տեսնէ գեղեցկուհի եւ խելացի
Արճումանտը, որուն համբաւը տարածուած էր
ամբողջ Հնդկաստանով մէկ։ Շատեր խնդրած էին
Արճումանտին ձեռքը եւ սիրտը։ 1612 թուականին
սիրահարները վերջապէս կ'ամուսնանան:

Շահ Ճահան՝ երկրագունդին վրայ կեցած

Կը պատմուի նոյնպէս, թէ Պարսկաստանէն
Հնդկաստան տեղափոխուած հայերու մէջ կը
գտնուէր նաեւ Արճումանտը՝ իր ընտանիքին հետ:
Անոր հայրը չափազանց հարուստ էր, այդ իսկ
պատճառով բարի յարաբերութիւններ կը հաստատուին կայսերական ընտանիքին հետ, եւ անոր
հայրը փատիշահ Ճահանկիրի վազիրը կը դառնայ:
Որոշ ժամանակ անց Արճումանտ կը հանդիպի իր
մեծ սիրոյն՝ արքայազն Քուրամին եւ տարիներ անց
անոնք կ'ամուսնանան: Ճիշդ ամուսնութեան ժամանակ ալ, իրենց աւանդոյթին համաձայն, Քուրամին հայրը հարսին նոր անուն կու տայ՝ Մումթազ
Մահալ:
Տարիներ անց, Քուրամ կը սպաննէ իր եղբայրները՝ գահին եւ իշխանութեան հասնելու նպատակով եւ կ'որդեգրէ Շահ Ճահան տիտղոսը, որ
թարգմանաբար կը
նշանակէ աշխարհի տիրակալ:
***
Թաճ Մահալի դամբարանին մէջ ամփոփուած
են շահին եւ անոր սիրելի կնոջ աճիւնները: Անոնց
դագաղները քով-քովի տեղադրուած են, սակայն,
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Տեսակէտ

Դեռ Ուշ Չէ ՞

ՌՈՒԲԷՆ ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆ

արքայի դագաղը չափով աւելի մեծ է: Ե՛ւ պատւանդաններըը, ե՛ւ աճիւնասափորները զարդարուած
են միանման՝ նոյն թանկարժէք եւ կիսաթանկարժէք
քարերով:

Աճիւնասափորներու վրայի փորագրութիւնները
կը պատմեն անոնց մասին (իսկ Մումթազ Մահալի
աճիւնասափորին վրայ կան նաեւ անոր գովերգող
տողեր): Աճիւնասափորներուն վրայ զետեղուած են
նաեւ գրչատուփերու եւ գրելու տախտակներու քանդակներ, ինչը մոնղոլներու շիրիմներու աւանդական
տարրն էր: Մումթազ Մահալի դամբարանին վրայ
փորագրուած են Ալլահի 99 անունները եւ տարբեր
շռայլ ածականներ՝ «Օ Ազնուական, Օ Փառահեղ,
Օ Վսեմ, Օ Միակ, Օ Յաւերժական, Օ Փառաւոր....»:
Շահ Ճահանի դամբարանին հետեւեալ գրութիւնը
կայ. «Ան այս աշխարհէն Յաւերժութեան հանդիսասրահ մեկնեցաւ Ռաճապ ամսուան քսանվեցի
գիշերը, Հիճրիի 1076 թուականին»:
Թաճ Մահալն ունի նաեւ քանի մը այլ՝ կարմիր
աւազաքարէն կառուցուած դամբարաններ, ուր
թաղուած են Շահ Ճահանի միւս կիները:
19-րդ դարուն բրիտանացի զինուորները եւ
պաշտօնեաները կողոպտած են տաճարի թանկարժէք քարերով պատուած զարդերը: Յետոյ,
լորտ Քէրզօն որոշած է տաճարը նորոգել, որ
աւարտած է 1908-ին: Ճիշդ այդ ժամանակ է որ
տաճարին այգիները, որոնք Շահ Ճահան ձեւաւորած էր պարսկական այգիներու նման, կը ձեւափոխուին եւ բրիտանական ոճ կը ստանան: Իսկ
Աշխարհամարտի տարիներուն, Հնդկաստանի կառավարութիւնը լայնածաւալ անտառներով շրջապատած է տաճարը, որպէսզի անտեսանելի ըլլայ
ֆաշիստական ռազմաօդային ուժերուն համար:
Նոյն քայլին դիմած են նաեւ 1965 եւ 1971 թուականներու՝ Փաքիստանի հետ պատերազմներու
ժամանակ: Կառավարութեան այդ չափազանց
արդիւնաւէտ որոշման հետեւանքով տաճարը չէ
վնասուած պատերազմներէն:
Սակայն, Թաճ Մահալ ներկայիս լուրջ խնդիրներ
կը դիմագրաւէ՝ շրջակայ միջավայրին աղտոտուածութեան պատճառով. ան կը կորսնցնէ իր ճերմակութիւնը, դեղին բիծեր եւ ճաքեր յայտնուած են
տաճարին վրայ:
Հնդկաստանի կառավարութիւնը քայլեր կը
ձեռնարկէ տաճարին չնաշխարհիկ գեղեցկութիւնը
պահպանելու համար: Արգիլուած է հանրակառքերով եւ ինքնաշարժերով տաճարին մօտենալ:
Զբօսաշրջիկները տաճարին կը մօտեցնեն թրամւայները:

«Ժողովուրդի հանճարը նրա լեզուն է, որով
դատում են նրա լուսաւորութեան աստիճանը,
յատկութիւնների, բարքերի, սովորութիւնների,
արժանիքների ու արատների մակարդակը։
Աւելի հաւաստիօրէն է Ճանաչւում մի ժողովուրդ
իր լեզուով, քան պատմական յուշարձաններով»։
Միքայէլ Նալպանտեան
Կացութիւնը աննախադէպ էր եւ գայթակղեցուցիչ՝
նողկալի աստիճանի, երբ Ռուսաստանի վարչապետը
եւրասիական պետութիւնների համագումարի ընթացքին, որ նախագահում էր հայ վարչապետը, անվայել կեցուածքով նշեց Փաշինեանի ոչ-բարձր մակարդակի ռուսերէն ելոյթը։ Յիշեցի մանկութեանս
տարիներին ընթերցած «Թագաւորը մերկ է» հեքիաթը, որի մանկան դերը կատարել, յանձնառու էր
եղել բազմահզօր երկրի վարչապերտը՝ իր անվայել
կեցուածքով։ Ասացի աննախադէպ, բայց յիշեցի, որ
ընդամէնը մի քանւ տարի առաջ մէկ այլ ռուս բարձր
պաշտօնեայ Հայաստանի Ազգային ժողովի ամբիոնից խրոխտանքով գրեթէ պահանջեց, որ հայերը
ռուսերէնը որպէս երկրորդ պետական լեզու ընդունեն
եւ գործածեն սահմանադրութեամբ։
Ինչո՞ւ զարմանալ, եթէ այդ գերիշխանական ու
մեծառուսական (վելիկոռուսսկի) հոգեբանութիւնը
մեր երկրում տիրող է եղել ռուս-պարսկական պատերազմից (1829) ի վեր եւ այսօր դեռ պահպանւում է
որոշ հայ քաղքենի ընտանիքներում կամ շրջանակներում։
Այն կարծիքի չեմ, թէ ռուս իշխանաւորները մասնաւոր ատելութիւն ունէին հայերի նկատմամբ,
այնուամենայնիւ նաեւ պատահական չէր, որ ցարի
հրամանով բռնագրաւում էին հայ եկեղեցական
կալուածները եւ փակում հայկական դպրոցները՝
ինչը տեղի չունեցաւ մեր սերտ դրացի վրացիների
հետ (ըստ իմ ունեցած տեղեկութեանց), իսկ անկախութեան հռչակումից առաջ երեւանեան ռուսական
դպրոցների քանակը բացառապէս գերազանցում էր
հայկականներին։
Արդ պատահական չէ, որ այսօր հայկական
դպրոցներում հայերէնի ուսումնառութիւնը հեռու,
շատ հեռու է բաւարար լինելուց, իսկ որպէս ապացոյց՝
բացէք համացանցային որեւէ հաղորդակցութեան
ցանց եւ կարդացէք փոխանակուած գրութիւնները։
Անակնկալ չի լինի հիասթափութիւնը, եթէ լեզուի
նկատմամբ մի փոքր սրտացաւ էք։ Ահա այստեղ է
գաղտնիքը, թէ ինչու վարչապետի գործածած ռուսերէնը կատարեալ չէր եւ չէր կարող լինել, քանի որ
նրա մայրենին արդէն ոչ միայն կատարեալ չէ, այլ
նոյնիսկ անվայել է ե՛ւ իր դիրքի, ե՛ւ ունեցած կրթութեան համեմատ։
Ընթերցողին պիտի խնդրեմ, որ այս գրութիւնը
չհամարի ոչ հակառուսական քարոզչութիւն եւ առաւել եւս ոչ Նիկոլի դէմ ունեցած որեւէ դիրքորոշում։ Քաւ
լիցի։ Ոչ մէկը եւ ոչ միւսը, եւ միեւնոյն ժամանակ շեշտեմ, թէ որեւէ ձեւով դաս տալու եւս տրամադիր չեմ։
Ռուս-հայկական յարաբերութիւնների մասին հա-
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Տեսակէտ
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Դեռ Ուշ Չէ ՞

Թրամփ Որոշեց Շանահան Առաջադրել Փենթակոնի Ղեկավարի Պաշտօնին

ԱՄՆ-ի նախագահ Տանըլտ Թրամփ որոշում
ընդունած է Փաթրիք Շանահան առաջադրել պաշտպանութեան նախարարութեան ղեկավարի պաշտօնին: «Արմէնփրես»-ի համաձայն, Մայիս 9-ին այդ
մասին յայտնած Է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Սառա Սենտըրզ:
«Նախագահ Թրամփ որոշած Է Փաթրիք Շանահանի թեկնածութիւնը առաջադրել պաշտպանութեան

նախարարի պաշտօնիh, նկատի առնելով վերջինիս
երկրին բերած օգուտը, եւ ղեկավարելու անոր ընդունակութիւնը»,- ըսուած Է անոր յայտարարութեան
մէջ:
Ներկայիս Շանահան Փենթակոնի ղեկավարի
պաշտօնակատարն Է:
Սառա Սենտըրզ կ’ընդգծԷ, որ, Տանըլտ Թրամփի
կարծիքով, Փաթրիք Շանահան այդ պաշտօնը
վարելու ամիսներուն ընթացքին ապացուցեց, որ
կրնայ արդիւնաւէտ կերպով ղեկավարել երկրի
պաշտպանական գերատեսչութիւնը:
Այժմ անոր թեկնածութիւնը պէտք Է հաստատէ
ԱՄՆ-ի Ծերակոյտը:
2017 թուականի Յուլիսին Շանահան դարձաւ
ԱՄՆ-ի պաշտպանութեան նախարարի առաջին տեղակալը: Ընթացիկ տարուայ Յունուարէն կը կատարԷ
Փենթակոնի ղեկավարի պարտականութիւնները՝
կապուած Ճէյմս Մեթիսի պաշտօնաթողութեան հետ:
Մինչ այդ Շանահան 31 տարի աշխատած Է Boeihg
ընկերութեան համար: 2016 թուականին նշանակուած
Էր այդ ընկերութեան աւագ փոխնախագահ, հաղորդած Է «Ինթըրֆաքս» գործակալութիւնը:

¾ç 08

¾ç 06
տորներ են գրուել եւ նրանց չեմ անդրադառնայ։ Ինչ
վերաբերում է Նիկոլին, շատ աւելի կարեւոր է, քանի
որ նա ամբողջ մի սերունդի կարգավիճակն է ներկայացնում եւ մեր ներկայ հասարակայնութեան ու տիրող համակարգի արդիւնքն ու հետեւանքն է։ Երբ,
հսկայական ցախաւելը ձեռքն առած, Փաշինեանը
երկրում արմատացած փտածութիւնից մաքրելու
գործունէութիւնը նախաձեռնեց՝ կարծում եմ, թէ շատ
քիչ էին դժգոհները։ Քայլը ճիշտ տեղին էր, եւ փառք
ու պատիվ հեղինակին։ Այստեղ է, որ իմաստութիւնն
ու խելահասութիւնը պիտի իրենց տեղում լինեն՝ բացառելու համար յաջողութիւններից առաջացող գլխապտոյտները։ Իշխանութիւն ունենալու տենչանքը
շատերին է մոլորեցրել եւ բացառութիւն եւս չէ, երբ
ոմանք մոլորուել ու շեղուել են։
Որեւէ երկրի բարձրագոյն պաշտոնատարը զգօն
լինելու պարտականութիւնը երբեք պիտի չանտեսի,
քանզի բարեկամ ու համակիրների թիւը աւելի քիչ է,
քան հակառակորդ ու թշնամիներինը։
Ի՞նչ լաւ է եղել, որ ռուս վարչապետը հայերէն չգիտէր, եթէ ոչ աւելի տխրահռչակ միջադէպի կարող
էինք հանդիպել։
Մեր վարչապետը ոչ միայն պէտք է, այլ պարտաւոր
է իր խօսքը եւ խօսելաձեւը դնել անհրաժեշտ մակարդակի, ինչպէս նաեւ պահանջել իր անմիջական եւ
դրացի միջավայրին՝ անել նոյնը։
Ազգային Ժողովում եւ անհատական ելոյթներում
գործածուած այն պաշտօնական պետական լեզուն,
որ հնչում է այսօր, ոչ միայն պատիւ չի բերում, այլեւ
ծայրայեղ ամօթալի է նոր երկիր կառուցող հանրութեանը։ Բոլորին չթուելու համար, քանի որ ցանկը
շատ երկար կը լինի, նշենք միայն, որ ինչպէս ինքը
Նիկոլը, այնպէս էլ իր ամենավստահելի զինակիցը,
որ ԱԺ- նախագահի աթոռն է գրաւում, առանց որեւէ
անյարմարութեան զգացումի ու պատասխանատւութեան ունեն արմատացած սխալ դիմելաձեւ, եւ ռուս
վարչապետը տեղում չէ նկատողութիւն անելու, իսկ
մեր հայրենաբնակները այքան խնդիրներ ունեն
լուծելու, որ լեզուականը հիմնական եւ կարեւոր չէ։
ԴԵՌ ՈՒՇ ՉԷ ՞ յուսալ, թէ մի օր այն եւս կը դառնայ կարեւոր։
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ՍԱՐԳԻՍ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ
(1886 – 1947)
«Հնդկուհիները Կուժերով»

Սարգիս Կարապետի Խաչատուրեան (Օգօստոս 9, 1886, Մալաթիա- Մարտ 4,
1947, Փարիզ (1977 թուականի Դեկտեմբեր 28-ին աճիւնը վերաթաղուած է Երեւան),
հայ նկարիչ։ Իտալիոյ միջազգային արուեստագէտներու ընկերութեան եւ Վիեննայի
գեղարուեստագէտներու միութեան անդամ, «Անի» հայ արուեստագէտներու
ընկերութեան հիմնադիրներէն եւ քարտուղարը։
Յաճախած է Կարինի Սանասարեան վարժարան, Հռոմի գեղարուեստի կաճառ
(1908-1911) եւ Փարիզի արուեստներու դպրոց (1912 - 1914)։ 1915 թուականի Մեծ
եղեռնի արհաւիրքներէն փրկուելով՝ անցած է Անդրկովկաս, ականատես եղած է մայր
ժողովուրդի ողբերգութեան, որ դարձած է անոր ստեղծագործութեան հիմնական
նիւթը։ Յովհաննէս Թումանեան, Անդրանիկ եւ ուրիշներ զինք անուանած են «Հայոց
վշտի երգիչ»։ 1917 թուականէն անդամակցած է Թիֆլիսի Հայ արուեստագէտներու
միութեան։ Խորհրդային Հայաստանի առաջին նամականիշերու հեղինակն է։
Խաչատուրեան ձգտած է դասական, մասնաւորապէս իտալական արուեստի սկզբունքները համադրել
տպաւորապաշտական գեղագիտական ըմբըռնումներուն, յատկապէս՝ լրացուցիչ գոյնի եւ լոյսի դերի հարցով։ 1924
թուականին Վիեննայի մէջ հրատարակած է «Արմենիա» ալպոմը։
1937 թուականին Խաչատուրեան առաջինն էր, որ ձեռնամուխ եղած է Հնդկաստանի եւ Ցէյլոնի VI - XII դդ. վիմափոր
տաճարներու՝ արուեստագիտութեան անյայտ, անմատչելի որմանկարներու պատճէնահանման։
2016 թուականին Հայաստանի ազգային պատկերասրահին մէջ տեղի ունեցած է «Սարգիս Խաչատրեան-130»
ցուցահանդէսը:
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¾ç 07
Հռոմի
Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Ֆրանսայի
Բողոքի Նոր Ալի՞ք
ԱրաբականՄէջ
Թերակղզի

¾ç 01

Հայկազեան Համալսարանը
Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
նուիրուած տեղեկագրին
անգլերէն թարգմանութեան՝
Պետական
հատուածիպապը
մօտ 110
հազար 3-ին
աշխատակից
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
Փետրուար
եռօրեայ մասնակցած
առաքելականէ
Ֆրանսայի
մէջ
տեղի
ունեցած
ցոյցերուն,
անոնցմէ
18
հազարը՝
Փարիզի
մէջ,
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ.
ան կ'ըլլայ
կը
հաղորդէ
France
Info-ն՝
վկայակոչելով
երկրի
ներքին
գործոց
նախարաՀռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
րութեան:
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Աղբիւրի
փոխանցմամբ՝
մասնակիցները
պետական
Ապու Տապի
մեկնելէ մէկ ցոյցի
ժամ առաջ,
Վատիկանիդէմմէջենկիրակնօրեայ
ծառայութեան
մասին
փոփոխուած
օրինագիծին,
որ
կ'ենթադրէ
պետական
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ,
բայց
ծառայողներու
կարգավիճակի
փոփոխութիւն:
Ֆրանսայի
խորհրդարանը
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
օրինագիծը
քննարկէ
երկուշաբթի՝
13 մայիսին:
իր էջին վրայպէտք
գրածէ է.
«Կը մեկնիմ
Արաբական
Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
Կը
նշուի,
որ
ըստ
Ֆրանսայի
իշխանութիւններու՝
նպատակը
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասինօրինագիծի
գրենք երկխօսութեան
պետական
ծառայութիւնը
«առաւել
գրաւիչ»
դարձնելն
է,
ինչը
կը համաէջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք
ինծի
պատասխանէ
ֆրանսացիներու
ակնկալիքներուն:
համար»։
Սակայն,
ըստ
աղբիւրի,
նախագիծը
կը համապատասխանէ
ֆրանսաԱյցը պիտի
տեւէ
մինչեւ այս
Փետրուար
5՝ Ապու
Տապիի թագաժառանգ,
Շեյխ
կան
իշխանութիւններու՝
2022
թուականի
120
հազար
պետական
ծառայողի
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
կրճատման
յայտարարութեան:
Արհմիութիւնները
դէմ են առաջարկուած
մասնակցի մասին
«Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջազգային միջկրօնական
հանդիօրինագիծին,
նշելով,
որ
այս
բարեփոխումը
պիտի
նպաստէ
պետական
ծառապումին։
յութեան որակի վատթարացման:

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Գրանցած Է

The Adana Massacres
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Խօսք կ'առնեն`

Դոկտ. Փօլ
Հայտօսթեաննիստէն ետք՝ պաշտՇաբթուան սկիզբըՎեր.
գումարուած
Կառավարութեան
պանութեան
Էլիաս (Տեղեկագրին
Պու Սաապ յայտարարած
էր, թէ բոլոր
Դոկտ.նախարար
Ա. Կիւրեղեան
թարգմանութեան,
նախարարները համաձայնած են, որ վեթերաններու համար նախատեսուած
յառաջաբանի,
հեղինակ)
միջոցներէն
պէտք չէ յաւելուածի,
կրճատուին։ ծանօթագրութեան
Այդ միջոցները կը ներառեն
անոնց
ծառայութեան ժամանակ
հաշուեգրուած
ծախսերուն
հատուցումները:
Դոկտ.
Անդրանիկ
Տագէսեան
Այնուամենայնիւ, տեղեկատւութեան նախարար Ժամալ Ժարրահ, որ
Կառավարութեան
իւրաքանչիւր
նիստէ 2019,
ետք կ.ե.
կը ժամը
ծանուցէ
արդիւնքներուն
Երկուշաբթի,
4 Փետրուար
4:00ին,
մասին,
չէր
հաստատած
Պու
Սաապի
պահանջը,
որուն
իբրեւ
արդիւնք,
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան
Ուրբաթ օր, ցուցարարները պարզած են, որ իրենք չեն վստահիր ըսուածին:
Պաշտպանութեան նախարարը՝ կարճ ժամանակով այցելելով բողոքի
մասնակիցներուն՝ փորձած էր համոզել, թէ ինքը լսած է անոնց պահանջները:
«Իւրաքանչիւր նիստէ ետք, ես կը հանդիպիմ ձեր հետ եւ կապի մէջ կը
պահեմ ձեզ: Այսօր դուք փողոց պէտք չէր ելլէիք: Այս հարցով ես ձեր կողքին
եմ»,- ըսած էր Պու Սաապ:
Ժամը 4-ի մօտ, վեթերանները աւարտած են բողոքը եւ յայտնած, որ պիտի
քննարկեն իրենց յետագայ քայլեր:
Մինչ ցուցարարները ցրուած են, Կառավարութիւնը շարունակած է իր
իններորդ նստաշրջանը, որ կեդրոնացած էր պիւտճէի վրայ: Ժարրահ յայտնած
է, թէ քննարկումները պիտի շարունակուին Շաբաթ եւ Կիրակի օրերուն՝ մինչեւ
պիւտճէի հաստատուիլն ու Խորհրդարան ուղարկուիլը:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայկազեան Համալսարան
Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։
«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է:
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
է թղթակիցը։
Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր
յանձնելու վերջին օրն էր։
Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
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