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Այսօր Հայոց Բանակի օրն է: 28 Յունուարին Հայաստան պաշտօնապէս կը
նշէ իր Բանակի օրը։ Այս տարի լրացաւ Հայոց բանակի օրի 27րդ ամեակը։
28 Յունուար 1992ին հայրենի կառավարութիւնը ընդունեց «Հայաստանի
Հանրապետութեան Պաշտպանութեան նախարարութեան մասին» արդէն
պատմական դարձած որոշումը՝ այսպիսով իրաւականօրէն ազդարարելով
Հայոց Ազգային բանակի ստեղծումը:
Կը շնորհաւորենք համայն Հայ ժողովուրդը Հայոց բանակի օրի 27րդ
ամեակին առիթով:
Մենք կը հաւատանք, որ միայն հզօր եւ կատարելագործուած բանակով է,
որ Հայ ազգը կրնայ յարատեւել:
«Խմբ.»

î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Նաթանիահու Կը Զգուշացնէ Հըզպալլայի Առաջանորդը Զինուած Ուժերու Բնականոն Զարգացումը
Բացարձակ Առաջնահերթութիւն Է. Վարչապետի
Իսրայէլեան Բանակի Մահացու Մարտունակութենէն
Խորհրդակցութիւնը ՊՆ-ի Մէջ

Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին Նաթանիահու
զգուշացուց Հըզպալլա կուսակցութեան առաջնորդ
Հասան Նասրալլան իր բանակի մահացու մարտունակութենէն՝ ի պատասխան Հըզպալլայի
առաջնորդի՝ Սուրիոյ մէջ իսրայէլեան յարադէպ
յարձակումներէն զգուշացումներուն:
«Իսրայէլի բանակի զինուած ուժերը մահացու
մարտունակութեամբ ու հզօրութեամբ կը կանգնին
Հըզպալլայի հետ դէմ առ դէմ»,- ըսաւ Նաթանիահու
նախարարաց խորհուրդի հանդիպումներէն մէկուն մեկնարկին:
«Ալ Մայատին» պատկերասփիւռի կայանին հետ
հարցազրոյցի ժամանակ Շաբաթ Նասրալլա զգուշացուց Նաթանիահուն, որ Սուրիոյ Հանրապետութիւնը եւ Հըզպալլան կրնան որեւէ պահու
որոշել ինչ-որ ձեւով դիմադարձելու իսրայէլեան
անդադրում յարձակումներուն:

մսխումին, ինչը փաստօրէն կը պատկանի միայն
երկրին ու ժողովուրդին»,- ըսաւ Խալիլ՝ խօսքը
ուղղելով նախագահ Աունին:

Նախարարութիւնը Յառաջ Պիտի Մղէ
Ելեկտրահաշուիչներ Տեղադրելու Գործընթացը.
Խուրի

Ազգային Ազատ Հոսանքը Քննադատեց
Ամալ
Շարժումի
Խորհրդարանական
Պլոքի Երեսփոխանը՝ Աունը Շրջապատող
Տնտեսութեան նախարարի պաշտօնակատար
Պաշտօնատարները Կաշառակերութեան Ռաըտ Խուրի խոստացաւ յառաջ մղել ելեկտրաՄէջ Մեղադրելուն Համար
հաշուիչներ տեղադրելու գործընթացը եւ այս գծով

Ազգային ազատ հոսանք շարժումը քննադատեց
Ամալ շարժումի խորհրդարանական պլոքի երեսփոխան, որ նախապէս մեղադրած էր Աունը ինքզինք կաշառակեր պաշտօնատարներով շրջապատելուն համար:
Հարաւային Լիբանանի մէջ միջոցառումի մը
ժամանակ Ամալ շարժումի խորհրդարանական
պլոքի երեսփոխան Անուար Խալիլ խստիւ պահանջեց Աունէն, որ վերջ դնէ կաշառակերութեան,
ինչը, ըստ իրեն, կը սկսի այն մարդոցմով, որոնք
մօտիկ յարաբերութիւններու մէջ են երկրի բարձրագոյն ղեկավարութեան հետ:
«Մենք ձեզի հետ կը խօսինք ամենայն սիրով ու
յարգանքով: Արդեօք առիթով մը ըսա՞ծ էք ձեզի
մօտիկ պաշտօնատար անձանց, որ վերջ դնեն
կաշառակերութեան եւ պետական պիւտճէի

ճնշում բանեցնել ելեկտրասարքերու սեփականատէրերուն վրայ՝ կոչ ուղղելով քաղաքացիներուն,
որ ամէն գնով պահանջեն իրենց իրաւունքները:
«Նախարարութիւնը իրաւամբ յաջողեցաւ նուաճում արձանագրել այս հարցին գծով անցնող մի
քանի ամիսներուն»,- ըսաւ Խուրի «Լիբանան»
ձայնասփիւռի կայանին հետ հարցազրոյցի ժամանակ՝ ըստ ազգային լրատուական գործակալութեան հրապարակումին:
Խուրի կ'ակնարկէր անցնող տարուան Հոկտեմբերին գործարկուած այն օրէնքին, ըստ որուն՝
ելեկտրասարքերու սեփականատէրերը պարտէին
ելեկտրահաշուիչներ տեղադրել, որ կը միտի բաժանորդներուն հնարաւորութիւն տալու վճարելու
բացառապէս իրենց սպառած ելեկտրականութեան
համար:

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Յունուար 26-ին
այցելած է ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութիւն
եւ խորհրդակցութիւն ունեցած է ՀՀ ՊՆ ղեկավար
կազմին եւ Զինուած ուժերու բարձրագոյն սպայակազմին հետ:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ
կառավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը
տեղեկացնեն, որ վարչապետ Փաշինեան, ողջունելով ներկաները, կարեւորած է նման ձեւաչափով
հանդիպումները՝ ՀՀ կառավարութեան եւ Զինուած
ուժերու արդիւնաւէտ գործակցութեան տեսանկիւնէն: «Մեր ամենակարեւոր խնդիրը մեր անվըտանգութեան մարտահրաւէրների սպասարկումն
է: Մեր քաղաքական շեշտադրումը հետեւեալն է,
եւ այդ շեշտադրման մէջ որեւէ նորութիւն չկայ.
Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախի
անվտանգութեան թիւ մէկ երաշխաւորը Հայաստանի Հանրապետութեան զինուած ուժերն են եւ
Արցախի պաշտպանութեան բանակը: Մենք
արձանագրում ենք, որ զինուած ուժերու բնականոն
զարգացումը եւ համապատասխանեցումը մարտունակութեան ժամանակակից կանոններին եւ
Հայաստանի Հանրապետութեան, Արցախի անվըտանգութեան կարիքներին մեր բացարձակ
առաջնահերթութիւնն է: Մենք այդ ուղղութեամբ
պէտք է շարունակական աշխատենք՝ ունենալով
կարճաժամկէտ, միջնաժամկէտ եւ երկարաժամկէտ
նպատակադրումներ, ինչպէս նաեւ գործողութիւնների ռազմավարութիւն», - նշած է երկրի վարչապետը:
ՀՀ պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ
Տօնոյեանը ՀՀ վարչապետին ներկայացուցած է
2018 թուականին պաշտպանութեան համակարգին
մէջ արձանագրուած ձեռքբերումները, ինչպէս
նաեւ 2019 թուականին հիմնական առաջնահերթութիւնները:
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Կարօ Փայլան Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ

Շաբաթ, 26 Յունուար 2019-ի առաւօտեան, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Անթիլիասի Մայրավանքի իր գրասենեակին մէջ ընդունեց Թուրքիոյ
խորհրդարանի հայազգի երեսփոխան Կարօ Փայլանը, ընկերակցութեամբ
Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան
անդամ Ալեքսան Քէօշկէրեանի եւ Լիբանանի շրջանի Վարիչ Մարմինի ատենապետ Մարտիկ Ժամկոչեան։
Աւելի քան ժամ մը տեւած հանդիպումին քննարկումներուն առանցքը,
բնականաբար, հայ-թրքական յարաբերութիւնները, Ցեղասպանութեան
հարցը, Սիսի Կաթողիկոսարանին դատը, Թուրքիոյ հայութեան պարզած
ներկայ վիճակը եւ այլ յարակից խնդիրներն էին։ Նշեալ հարցերուն գծով
Կարօ Փայլան անհրաժեշտ տեղեկութիւնները յայտնեց Վեհափառ Հայրապետին՝ միաժամանակ իր տեսակէտները յայտնելով։ Նորին Սրբութիւնը, իր
կարգին, կարեւորութեամբ անդրադարձաւ Ցեղասպանութեան ճանաչման ու
հատուցման եւ այդ ծիրէն ներս Սիսի Կաթողիկոսարանի վերադարձի
դատին։
Ապա երեսփոխան Կարօ Փայլանը, Կաթողիկոսարանի Տեղեկատուական
Բաժանմունքի վարիչ Հոգշ. տ. Պետրոս վրդ. Մանուէլեանի առաջնորդութեամբ,
այցելեց Մայրավանքի շրջափակին մէջ գտնուող Սրբոց Նահատակաց
յուշարձան եւ իր յարգանքը մատուցեց Ցեղասպանութեան զոհ 1.5 միլիոն
սրբացեալ նահատակներու յիշատակին։

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Արմէն Տորեան

Կարօ Փայլանի Հանդիպումը Լիբանանահայ Մամուլի
Ներկայացուցիչներուն Հետ

Լիբանան կատարած այցելութեան ծիրին մէջ, Շաբաթ, 26 Յունուար
2019-ին Թուրքիոյ խորհրդարանի եւ Ժողովուրդներու Դեմոկրատական
Կուսակցութեան անդամ, հայազգի Կարօ Փայլան հանդիպում մը ունեցաւ
լիբանանահայ մամուլի ներկայացուցիչներուն հետ Հայկազեան համալսարանին մէջ:
Կարօ Փայլան ներկայացուց Թուրքիոյ իրավիճակը՝ ներքին եւ արտաքին
զարգացումներու լոյսին տակ՝ կեդրոնանալով Թուրքիոյ հայութեան եւ
փոքրամասնութիւններուն սպառնացող վտանգներուն, Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման աշխատանքներուն, հայ-թրքական յարաբերութիւններուն, Արցախի հարցին զարգացումներուն:
Փայլան շեշտեց, որ Թուրքիա կը խուսափի առերեսուելու իր անցեալին
հետ: Անոր կարծիքով՝ Թուրքիոյ մէջ ժողովրդավարութեան ամրապնդումը
հիմք կրնայ ծառայել արդարութեան հաստատման եւ բազմաթիւ անլոյծ
հարցերու լուծման:
Ապա տեղի ունեցաւ միտքերու փոխանակում, որուն ընթացքին Կարօ
Փայլան յաւելեալ տեղեկութիւններ եւ լուսաբանութիւններ տուաւ լիբանանահայ մամուլի ներկայացուցիչներու հարցումներուն:

Արմէն Տորեան (28 Յունուար 1892, Մակեդոնիա
- 1915)՝ հայ բանաստեղծ, ուսուցիչ, խմբագիր, գրած
է ֆրանսերէն եւ հայերէն։ 23 տարեկանին ձերբակալուած է Եղեռնի ժամանակ եւ սպաննուած։
Հայրը կամուրջներու եւ ճամբաներու շինարար
եղած է։ Նախնական կրթութիւնը ստացած է
Վիեննայի Մխիթարեաններու դպրոցէն եւ 1911-ին
մեկնած է Փարիզ, ուր, Սորպոնի դասընթացքներուն
հետեւելով հանդերձ, իր շուրջը հաւաքած է խումբ
մը երիտասարդ բանաստեղծներ եւ հիմքը դրած
«Համաստուածեան» գրական դպրոցին, որ կը
հրատարակէ իր պաշտօնաթերթը՝ «Արէն» («Ասպարէզ») եւ իր յարձակումներուն թիրախը կը դարձնէ
«սերտողութեան եւ սեթեւեթանքի սիրահար մարդիկ՝ զէնքի կոչելով ձախակողմեան երիտասարդներուն»՝ յանուն «բանաստեղծութեան հրաշքի» ժողովրդականացման։ Այդ տարիներուն «տորեանական
բանաստեղծական շարժումին» մասին գրած են.
«Խորհրդապաշտներէն ետք Ֆրանսայի մէջ ոչ ոք
տեսած է նման բուռն եռանդ, այսքան վսեմ թռիչք եւ
այսքան գեղեցիկ երազներ…»։ Կարճ ժամանակի
մէջ Տորեանը կը դառնայ դպրոցի ամենայայտնի
դէմքը՝ աշխատակցելով Փարիզի եւ այլ քաղաքներու
բազմաթիւ թերթերուն եւ հանդէսներուն։ Առաջին

աշխարհամարտի նախօրեակին Վիեննայի Մխիթարեաններու դպրոցին տնօրէնութիւնը ուսուցչապետի պաշտօնով Ա. Տորեանը կը հրաւիրէ Պոլիս,
ուր բանաստեղծը կը սկսի հինգ տարբեր հաստատութիւններու մէջ ֆրանսերէն դասաւանդել եւ
միաժամանակ տեղական մամուլին մէջ լոյս ընծայել
հայերէն եւ ֆրանսերէն բանաստեղծութիւններ։
1915-ի Ապրիլ 24-ի գիշերը հայ մտաւորականութեան
հետ կը ձերբակալուի նաեւ Արմէն Տորեանը,
կ'աքսորուի Չանղըրը, ապա կը նետուի Էնկիւրիի
բանտը, ուրկէ խումբ մը բախտակիցներու հետ կը
քշուի երկրի խորքերը եւ ի վերջոյ բախտակից կը
դառնայ մեծ նահատակներու ճակատագիրին։

Աշխատութիւններ

1933 թուականին Արմէն Տորեանի եղբօր՝ Զենոբ
Սուրէնեանի եռանդուն ջանքերուն շնորհիւ լոյս կը
տեսնէ եղերաբախտ բանաստեղծի միակ գրքոյկը՝
«Հայազգի ֆրանսացի բանաստեղծ մը» խորագրով։
Բացի այս հատորիկէն՝ Տորեանի հայերէն բանաստեղծութիւնները հրատարակուած են ժամանակի
հայ մամուլին մէջ, իսկ իր ֆրանսերէն գործերու
ստուար մասը կը մնայ ժամանակի ֆրանսական
թերթերուն եւ հանդէսներուն էջերուն մէջ։
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Բարոյականութեան Եւ Օրէնքի Նուրբ Սահմանը
ԼԻԼԻԹ ԳԱԼՍՏԵԱՆ
Պարգեւավճարներու շուրջ այս օրերուն ծաւալող եւ մերկապար յիշեցնող բացայայտումներուն
ծիրէն ներս՝ յիշեցի չին փիլիսոփայ Լաօ Ցզիի (ՔԱ
5-րդ դար) հետեւեալ միտքը. «Երբ կը կորսնցնես
բարոյականութիւնը, կը մնայ օրէնքը»:
Այո, օրէնքը միշտ կը մնայ. անիկա պետութիւն
կառուցելու ոսկէ կանոնն ու ողնաշարն է, բայց
քանի՞ ղրուշ արժէ օրէնքը, որ չի բխիր հաւաքական,
հանրային բարոյականութեան չափանիշներէն ու
շահէն:
Ընդամէնը քանի մը ամիս առաջ, երբ հասարակութիւնը ոտքի կանգնեցաւ՝ դառնալով իշխանափոխութեան հիմնական յենարանը, ան ունէր
լաւակեցութեան իր պատուէրն ու պատկերը: Եւ
այդ պատուէրը կառուցուած էր նոյնինքն բարոյական արժէքներուն վրայ: Սէր, համերաշխութիւն,
արժանապատւութիւն, հաւասարութիւն, արդարութիւն, հաւասար հնարաւորութիւններ՝ ասոնք էին
այդ օրերուն ամենաշատ հնչող ուղերձները:
Իսկ այս օրերուն ունինք պարգեւավճարներու
շուրջ հանրային ընդվզում, որ շատ հասկնալի է եւ
արդար. Հայաստանի ապագային նկատմամբ ժողովուրդին սպասելիքներն ու հանրային պատուէրը
այլ էին: Համբերատար ըլլալու, յեղափոխական
արժէքներու ծննդոցին ժամանակ, իսկ անփորձ
մարդուժին հասուննալու հնարաւորութիւն տալու
բարոյական ու քաղաքական յորդորներուն ծիրէն
ներս, պարզապէս չի տեղաւորուիր «Մէկուն
հազար դեկան ոսկի, մէկուն ոչ մէկ փող պղինձի»
ֆրիկեան անմահ ձեւակերպումը:
Եւ ճիշդ այստեղ ալ կը բախի բարոյականութեան
եւ օրէնքի, տուեալ պարագային շատ նուրբ սահմանը:
Պարգեւավճարներուն, իհարկէ, անտրամաբանական պիտի ըլլար դէմ ըլլալը: Ասիկա համամարդկային է, եւ անգամ կարիք չկայ հիմնաւորելու,
թէ արդիւնաւէտ կառավարման, որակեալ աշխատուժի, մարդուժի կայունութեան, պատճառարկութեան եւ հազար ու մէկ այլ առումներով, որքան
արդարացուած եւ անհրաժեշտ գործիք է պարգեւավճարը, գնահատուած ըլլալը՝ առհասարակ:
Մեր պարագային խնդիրը բուն պարգեւատրումը
չէ, այլ՝ ինչպէսը:
Իհարկէ, խնդիր է, երբ առաւելագոյնը 100
տոկոս պարգեւատրման պարագային, ոեւէ մարզպետ իրեն 104 տոկոս կը հաշուարկէ (հեկտարն ու
քառ. մեթրը չտարբերողէն ի՞նչ սպասես): Իհարկէ,
խնդիր է, երբ կ՝ինքնապարգեւատրուին չորս-հինգ
ամսուան աշխատանքային կենսագրութեամբ
պաշտօնեաներ: Իհարկէ, խնդիր է, երբ մէկուն
180 տոկոսով կը պարգեւատրեն եւ կ՝արդարացնեն,
որ հիմնարկի միակ լաւ աշխատողն է, այդ
պարագային՝ ինչո՞ւ ես պահեմ միւսները: Իհարկէ,
խնդիր է, երբ հարկատուներու միջոցներէն 474
միլիոն դրամ (մօտ 1 միլիոն տոլար) պարգեւավճար
կը յատկացուի եւ կը յայտարարուի, որ անձնական
տուեալներ են ու պաշտպանուած են գաղտնիութեամբ, այդ պարագային մի՞թէ անձնական չեն
բարձրաստիճան այլ պաշտօնեաներու՝ պատգամաւորներու, դիւանագէտներու կամ նախարարներու եկամուտներու յայտարարագրերը: Իհարկէ,
խնդիր է, երբ վեցը անցնող զերօներով կը պարգեւատրուի միայն ղեկավարութիւնն ու անոր մերձ
քարտուղարութիւնը: Իհարկէ, խնդիր է, երբ բարձրաստիճան պաշտօնեան իրական խնդիրը չի
տեսներ եւ կը փորձէ սոսկ ծուլութեամբ բացատրել:

Իրականութեան մէջ պարգեւատրումներու մշակւած եւ կանոնարկուած ընթացակարգեր կան,
նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան շարք մը
օրէնքներով նախատեսումներ: Ես վստահ եմ, որ
այդ ընթացակարգերը մասնաւորապէս պահպանւած են…
Խիստ անիրատեսական է սոսկ բարոյական
կ՛ամ ֆրիկեան արդար ընդվզումի մեկնակէտէն
մօտենալ խնդիրին: Շատ դժուար է բարոյական
արժէքներէն խօսիլ հասարակութեան մը մէջ, ուր
օրը ցերեկով խուժանի խումբ մը զինակոչիկներու
հանրակառք կը կանգնեցնէ ու կը կոտրէ դռները,
երբ այդպիսի խուժանի այլ խումբ մը՝ լուսացոյցի
տակ դիրքաւորուելու պատճառով՝ կրնայ իրական
մարտաֆիլմ սարքել, կամ յաղթանակներ կ՝արձանագրէ փողոցային արդարադատութիւնը:
Խնդիրը քաղաքական է, խնդիրը հին է եւ
լուծման կարօտ:
Խնդիրը Հայաստանի մէջ՝ պետական համակարգի մէջ գործող աշխատավարձերու փիլիսոփայութիւնն է կամ աւելի ճիշդ անոր բացակայութիւնը:
Որեւէ հիմնաւորում, չափանիշ, փաստարկ չէք
գտներ հասկնալու համար, թէ որեւէ ոլորտի մէջ
աշխատավարձերու սահմանման ինչ մեքենականութիւններ գործած են, եւ ըսենք ինչու բժիշկի,
ուսուցիչի, գիտութեան կամ մշակոյթի ոլորտի
աշխատողներու աշխատավարձը 80-90 հազար
դրամի սահմաններուն մէջ պիտի ըլլայ, իսկ
տեսչական այս կամ այն մարմինի, այլ ոլորտի մը
աշխատողինը՝ երկու կամ երեք անգամ բարձր:
Կամ ինչո՞ւ պիտի որեւէ ՊՈԱԿ-ի կամ ԾԻԳ-ի
տնօրէն աւելի բարձր աշխատավարձ ստանայ,
քան անոր գործունէութիւնը համակարգող նախարարը: Քննարկման առարկայ պիտի դառնան
նաեւ արտապիւտճէթային ֆոնտերը, անոնց
ձեւաւորման եւ բաշխման մեքենականութիւնները:
Մեր մէջ կը շարունակէ գործել աշխատավարձերու ձեւաւորման նախկին սովորութիւններու
ուժով շարժող աւանդոյթ մը, որ հասարակական
արդարութեան եւ հասարակական համերաշխութեան տեսակէտէն խիստ խոցելի կը դարձնէ
պետութիւնը:

Մեր հասարակութեան մէջ կուտակուած չարութեան, ատելութեան հասնող անհանդուրժողականութեան արմատները նաեւ ընկերային են: Երբ
պետութիւնը կը թերանայ արդարութեան, եկամուտներու արդար վերաբաշխման եւ արժանապատիւ կեանքի նուազագոյն պայմաններ ապահովելու եւ վերահսկելու իր պարտականութիւններուն
մէջ, հասարակութիւնը հասարակական արդարութեան սեփական պատկերացումներ ու մեքենականութիւններ կը գործադրէ: Եւ յետոյ պէտք չէ
զարմանալ, որ հաւաքարարը մաշած օճառի կտոր
մը կը թռցնէ, վարորդը՝ պենզին, մանկապարտէզի
վարիչը՝ հաւի կտոր մը, զօրավարը՝ զրահամեքենայ, ոեւէ նախարար մըն ալ իր աշխատավարձին
(օրէնքով) կը գումարէ յաւելավճար, պարգեւավճար
ու կը ստանայ եօթանիշ թիւ:
Կը հաւատամ հասարակական պետութիւն
կառուցելու՝ նոր իշխանութեան յանձնառութեան,
սակայն հասարակական պետութեան հաստատումը կը մնայ սոսկ սահմանադրական, թղթային
հաստատում, իսկ հանրային համերաշխութեան
մակարդակը հետզհետէ կը նահանջէ, եթէ իշխանութիւնները չնախաձեռնեն տնտեսութեան ստեղծած արդիւնքի արդար բաշխման կամ վերաբաշխման, ներառեալ՝ աշխատավարձերու կարգաւորման
նոր քաղաքականութիւն:
Յ.Գ. Իհարկէ, ես չեմ նահանջեր իմ հին համոզումէն ու կը շարունակեմ հաւատալ, որ ամենաարդիւնաւէտ քաղաքականութիւնը բարոյական
քաղաքականութիւնն է:

Ալեքսանդր Մանթաշեանցի Թիֆլիսի Տունը՝ Ծախու
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Թիֆլիսի մէջ Ալեքսանդր Մանթաշեանցի
(Մանթաշով) տունը ծախու հանուած է: Բոլոր
ժամանակներու հայ ամենամեծ բարերարին
տունը՝ Թիֆլիսի կեդրոնը, պատմական արժէք կը
նկատուի, անոր հետ կ՚առընչուին հայ նշանաւոր
գործարարի կեանքին կարեւոր մանրամասնութիւնները. ուստի Մանթաշեանցի տան վաճառքը,
ներկայ սեփականատէրերուն կողմէ, հայութեան
մէջ մեծ աղմուկ հանած է, քանի որ հնարաւոր
գնորդները արդէն յայտարարած են, որ կը պատրաստուին առեւտրային նպատակներով վերափոխել հրաշագեղ այդ կառոյցը: Մինչդեռ, այսօր
Մանթաշեանցի տան մէջ ամէն ինչ պահպանուած
է այնպէս, ինչպէս էր 19-րդ դարուն, երբ հոս կը
բնակէին Մանթաշեանցները. փոխուած չեն ջահը,
վարագոյրները, պատուհանները:
Մամուլի մէջ եւ հեռատեսիլէն այս առթիւ քննարկումներ սկսած են: Թիֆլիսի հայոց միութիւնը
բաց նամակով դիմած է Հայաստանի իշխանութեան, որպէսզի գնէ տունը եւ զայն դարձնէ Վրաս-

տանի մօտ Հայաստանի դեսպանութեան շէնք կամ՝
հայ-վրացական մշակութային կապերու կեդրոն
մը:
Խորհրդային տարիներուն այդ շէնքին մէջ գործած է Վրաստանի արուեստի գործիչներուն կեդրոնը, այնուհետեւ մասնաւոր սեփականութիւն
դարձած է եւ կը պատկանի ազգութեամբ հրեաներու: Անոնք վաճառքի հանած են տունը, իսկ այս
պահուն յայտնուած գնորդները իրանցիներ, թուրքեր ու ատրպէյճանցիներ են: Անոնցմէ մէկը շէնքը
դրամատուն դարձնելու, միւսը՝ խաղատուն, իսկ
ատրպէյճանցիները պանդոկ բանալու ծրագիրներ
ներկայացուցած են: Թիֆլիսի հայոց միութիւնը
բանակցութիւններու մէջ է գնորդներուն հետ, որպէսզի քիչ մը ուշացնեն եւ հայ գնորդի մը առկայութեան պարագային անոր տան նախապատւութիւնը:
Վրաստանի մօտ Հայաստանի դեսպանատունը
այս առիթով արդէն հանդէս եկած է յայտարարութեամբ։ «Հայաստանի նիւթական միջոցներուն
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Քաշաթաղի Շրջանը Կարեւոր Տեղ Կը Զբաղեցնէ Արցախի
Ուժաբանութեան Անվտանգութեան Հարցին Մէջ

ջրելեկտրակայաններու մօտաւոր հնարաւորութիւններու հաշուարկով՝ յառաջիկայ տարիներուն
Քաշաթաղի մէջ պիտի արտադրուի Արցախի մէջ
արտադրուող ելեկտրականութեան մօտ 40 տոկոսը:

Վերջին տարիներուն աւելի ընդգծուած՝ Քաշաթաղի շրջանը շինարարական աշխոյժ աշխատանքներ կ'իրականացուին: Շրջան այցելած պետական նախարարը երեք տարի առաջ Բերձորի
հարեւանութեամբ հիմնադրուած շինարարական
կազմակերպութեան մէջ եղած է: «Այս պահուն
տասէն աւելի աշխատող ունինք: Մէկ մասը Գորիսի շրջանէն կու գայ, մէկ մասն ալ տեղի բնակիչներէն են: Արտադրութիւնը բազմազան ու

բազմաշերտ է: Այստեղ պէտք է արտադրուին շինարարութեան հետ կապուած տարբեր յօրինւածքներ, նիւթեր, ինչը շուկան կը պահանջէ»,- կը
թուարկէ «Քոչարշին» ընկերութեան տնօրէն Հայկ
Աբրահամեանը: Պահանջարկը մեծ է նոյնինքն
Քաշաթաղի շրջանը: Վերջինիս կեդրոնական եւ
հիւսիսային մասերուն մէջ բազմաթիւ ջրելեկտրակայաններ կը կառուցուին: Հագարի եւ Աղաւնոյ
գետերու միախառնումի տեղը 4 տարի առաջ
շինարարութիւնը մեկնարկած է: Կառուցուող ջրելեկտրակայանը իր հզօրութեամբ երկրորդը կ'ըլլայ. կը զիջի միայն Սարսանգի ջրելեկտրակայանին:

«Ջրելեկտրակայանը ինքը 6.8 մէկաուաթ հզօրութիւն կ'ունենայ: Տարեկան կ'արտադրէ 32 միլիոն
քիլոուաթ/ժամ»,- կը մանրամասնէ «ԷՄ Էներկօ
ԷԼ» ընկերութեան գործադիր տնօրէն Ալեքսանտր
Մամունցը:
Կառուցուող ջրելեկտրակայանը Քաշաթաղի
կեդրոնական հատուածին մէջ է: Շրջանի հիւսիսը
բազմաթիւ ջրելեկտրակայաններ արդէն կը գործեն: Բնապահպանները կը հետեւին, որ իրենց
աշխատանքը բնութեան չվնասէ: Յատուկ ձկնըւղիներ կը կառուցուին՝ ձուադրումի շրջանին հոսանքն ի վեր ձուկերու շարժը չարգելակելու համար: Բնապահպանները չեն թաքցներ, որ
խախտումներ ալ կ'արձանագրեն, երբ ջրելեկտրակայանը կը փորձէ թոյլատրուածէն աւելի ջուր
վերցնել գետէն: Կը նախատեսեն համատարած եւ

Քաշաթաղի ջրելեկտրակայանները մասնաւոր
ներդրումներով կը կառուցուին, եւ արդէն մի քանի
տասնեակ աշխատատեղեր ապահոված են:
Շրջանային վարչակազմի տեղակալը կը կարեւորէ,
որ այդ շինարարական աշխատանքներուն շնորհիւ նաեւ շրջանի ընդհանուր ենթակառուցուածքները կը բարելաւուին: «Նախ ջրելեկտրակայաններուն
մէջ
աշխատողները
հիմնականօրէն
երիտասարդներ են: Անոնք շաբթուան 2-3 օրը
ջրելեկտրակայաններուն մէջ կ'աշխատին, 2-3
օրը՝ տունն են, կրնան իրենց անհատական
տնտեսութիւններով զբաղիլ: Սա դեռ հարցի միայն
մէկ կողմն է: Այս ջրելեկտրակայաններուն շնորհիւ
մենք ենթակառուցուածքներ ստացած ենք, զորս
մինչեւ այսօր չենք ունեցած: Գետի հուներն ի վեր
մի քանի գիւղեր իրար կապող ճամբաներ շինուած

շուրջօրեայ հսկողութեան միասնական համակարգ
ներդրել: «Պէտք է ստեղծուի համակարգ մը, որ կը
պահպանուի, եւ մենք ալ առցանց կը ստուգենք ու
կը հասկնանք, թէ ինչքա՛ն կը ծախսուի ջուրը»,մօտ ապագայի ծրագիրները կը ներկայացնէ Արցախի
բնապահպանութեան
եւ
բնական
պաշարներու նախարարի տեղակալ Ալեքսանտր
Գասպարեանը: Արդէն գործող եւ կառուցուող

են»,- կը թուարկէ Քաշաթաղի շրջանային
վարչակազմի ղեկավար Ստեփան Սարգսեանը:
Սա հնարաւորութիւն պիտի տայ շրջանի զբօսաշրջային հնարաւորութիւնները զարգացնելու:
Գիւղատնտեսութեան եւ ջրային ուժանիւթի ոլորտներուն հետ Քաշաթաղի մէջ այս ալ կը համարուի
խոստմնալից ուղղութիւններէն մէկը:
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Պաշտօնական Ստեփանակերտէն Գնահատականները՝ Զգուշաւոր-Լաւատեսական
Յունուար 22-ին Տաւոսի մէջ հերթականօրէն
հանդիպեցան Հայաստանի Հանրապետութեան
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ու Ազրպէյճանի
նախագահ Իլհամ Ալիեւ: Հանդիպումը ի սկզբանէ
նախատեսուած չէր եւ իր տեսակով ոչ պաշտօնական հանդիպում կ'որակուի:

Փաշինեան-Ալիեւ հերթական ոչ պաշտօնական
հանդիպումը կը կարեւորեն Ստեփանակերտի մէջ
երկխօսութեան պատուհանը աշխոյժ պահելու
տեսանկիւնէն: Անկախ ձեւաչափէն ու տեւողութենէն՝ պարբերական հանդիպումները կը նպաստեն,
որ առաջնագիծին վրայ իրավիճակը լիցքաթափուի:
«Հակամարտութեան աշխարհաքաղաքականութիւնը
ոչ միայն բուն հակամարտութեան կարգաւորումն
է, այլ նաեւ այնպիսի ռազմավարական կարեւոր
տարածաշրջանի մէջ, ինչպիսին Հարաւային Կովկասն է, խաղաղութեան եւ կայունութեան պահպանումը: Հետեւաբար այսպիսի հանդիպումները
կը նպաստեն անոր, եւ մենք այդ մէկը կ'ողջունենք»,- կ'ընդգծէ Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատուութեան գլխաւոր վարչութեան

պետ Դաւիթ Պապայեանը: Ըստ պաշտօնական
տեղեկութեան՝ հանդիպումին Փաշինեան ու Ալիեւ
միտքեր փոխանակած են Լեռնային Ղարաբաղի
հակամարտութեան կարգաւորման բանակցային
գործընթացի ընթացիկ իրավիճակին եւ հետագայ
քննարկումներուն շուրջ: Աւելի ուշ, Նիկոլ
Փաշինեան ուղիղ եթերի ժամանակ յստակացուց,
որ մանրամասնութիւններ չեն քննարկուած:
«Քննարկած ենք նաեւ հնարաւորութիւնները, թէ
ի՛նչ պայմաններ կան կարգաւորման շրջագիծին
մէջ: Ոչ մէկ մանրամասնութիւն քննարկած ենք,
ընդամէնը միտքեր փոխանակած ենք: Սա նաեւ
ինչ-որ առումով միտքեր փոխանակելու, բանակցային գործընթացի ընկալումներուն փոխադար-

ձաբար ծանօթանալու հնարաւորութիւն է: Ես
կ'ուզեմ ընդգծել, որ քննարկումներու հիմնական
առանցքն է այն ինչի մասին, որ մենք կը խօսինք
նաեւ հրապարակայնօրէն»,- ըսած է Փաշինեան:
Սա կը համապատասխանէ նաեւ պաշտօնական
մօտեցումին: «Մանրամանսութիւնները կրնան
քննարկուիլ այն ժամանակ, երբ Պաքուն հրաժարի

իր հայատեաց քաղաքականութենէն, եւ երբ վերականգնուի բանակցութիւններուն Ստեփանակերտի
մասնակցութիւնը»,- կը յստակացնէ Դաւիթ Պապայեան:
Արդեօ՞ք հանդիպումներու նման յաճախակիութիւնը որոշակի մարտահրաւէրներ կը պարունակէ,
արդեօ՞ք կողմերուն վրայ ինչ-որ ճնշում մը կայ՝
հակամարտութեան կարգաւորումը արհեստականօրէն
արագացնելու: Դաւիթ Պապայեանը նման վտանգ
չի տեսներ. «Որեւէ ճնշում տեղի չ'ունենար: ՄԽ
ներկայացուցիչները, անգամ պետութիւններու
ղեկավարներուն բերանով բազմիցս յայտարարած
են, որ իրենք դատաւորներ չեն, այլ միայն միջնորդներ»:
Այս պահուն թրքական գործօնը որոշակիօրէն
կ'աշխուժանայ: Դաւիթ Պապայեան սա կը գնահատէ որպէս անխուսափելի զարգացում, բաց վըստահ է, որ հայկական դիւանագիտութիւնը հակամարտութեան կարգաւորման գործընթացին մէջ
Անգարայի մուտքը կասեցնելու գործիքակազմ ունի:
Ստեփանակերտ

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն
Թուրքիոյ Մէջ Գանձագողերը Յատուկ Ամսագիր
Սկսած են Հրատարակելու Հայերու եւ Յոյներու
Ոսկիները Աւելի Դիւրին Գտնելու
Կը նշուի, որ 25 լիրա արժէքով ամսագիրը
արդէն վաճառքի հանուած է առցանց: Գնորդներուն կ՛առաջարկուի նաեւ առաքում, իսկ գովազդին
մէջ կը նշուի, որ ամսագիրը պատրաստուած է
«այս գործին մեծ սիրահարներուն կողմէ»:
Նման նախագիծի անարգել տարածումը
խստօրէն քննադատած են Թուրքիոյ հնագէտներու
միութեան անդամները: Միութեան նախագահ
Սոներ Աթեշօղուլլարը կը նկատէ, որ ամսագիրը
կը նպաստէ երկրի օրէնքով արգիլուած պեղումներու դէպքերու տարածման:

Թուրքիոյ գանձագողերը արդեն ունին իրենց
ամսագիրը, ուր կը կիսուին հայերէ ու յոյներէ մնացած ոսկիներու ու թանկարժէք իրերու թաքստոցներու տեղի մասին մանրակրկիտ տեղեկութիւններով, ատոնք ճիշդ փնտռելու եւ գտնելու
«մեքանիզմներով»: Այս մասին՝ ըստ «Թերթ»-ին՝
կը հաղորդէ թրքական «Հիւրրիէթ» թերթը:

«Ցաւօք, մեր օրէնքներուն մէջ առկայ բացթողումները պատճառ կը դառնան երկրի մշակութային ժառանգութեան ոչնչացման: Նախապէս
միութիւն հիմնած գանձագողերը հիմա ալ ամսագիր կը հրատարակեն, մենք իսկապէս զարմացած
ենք», – ըսած է Աթեշօղուլլարը:
Նշենք, որ Թուրքիոյ մէջ գանձագողերու գործողութիւններուն պատճառով ամէն տարի կը քանդըւին բազմաթիւ եկեղեցիներ, պատմական բազմաթիւ
յուշարձաններ
ու
նոյնիսկ
հին
գերեզմանատուներ:

Մահացած է Աշխարհահռչակ
Երաժշտահան Միշէլ Լեգրանը

87 տարեկանին մահացած է աշխարհահռչակ
երաժշտահան Միշէլ Լեգրանը: Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.am-ը՝ վ|կայակոչելով «La Monde»-ը:
Ֆրանսացի երաժշտահան, դաշնակահար
Լեգրանը ծնած է 1932 Փետրուար 24-ին:
Մայրը` Մարսէլ Տէր Միքայէլեան, սերած է
հայկական ազնուական ընտանիքէ: Ուսանած է
Փարիզի երաժշտանոցին մէջ: 1954-ին թողարկած
է առաջին ձայնասկաւառակը: Հեղինակած է բազմաթիւ հեռուստատեսային հաղորդումներ եւ երաժըշտական սենարներ: Աւելի շատ յայտնի է շուրջ
200 ֆիլմերու համար գրուած երաժշտութեամբ:
Անոր մեծ հռչակ բերած է յատկապէս «Շերպուրկեան անձրեւանոցներ» ֆիլմը: Թողարկած է աւելի
քան 100 ձայնասկաւառակ: 3 անգամ արժանացած
է «Օսքար», 5 անգամ` «Կրեմի» եւ «Էմմի», 12 անգամ` «Ոսկէ կլոպուս» մրցանակներուն:
2003-ին արժանացած է Ֆրանսայի «Պատուոյ
լեգէոն» շքանշանի:
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Ալեքսանդր Մանթաշեանցի Թիֆլիսի Տունը՝ Ծախու
¾ç 03
համապատասխան՝ նպատակայարմար չէ առաջարկուող բարձր գումարը՝ շուրջ 10 միլիոն ամերիկեան տոլար, վճարել եւ գնել շէնքը, հակառակ
անոր, որ դեսպանատունը մեծ հաճոյքով կը
տեղափոխուէր Մանթաշեանցի տունը, քան՝ կը
նախընտրէր մնալ ներկայ յարմարեցուած շէնքին
մէջ», ըսած են անոնք: Դեսպանատունը միւս
կողմէ յիշեցուցած է, որ Թիֆլիսի մէջ բազմաթիւ
են հայութեան պատկանող պատմական արժէք
ունեցող շէնքերը, որոնք ժամանակ առ ժամանակ
վաճառքի կը հանուին եւ Մանթաշեանցի տունը
անոնցմէ մէկն է:
Տարիներ առաջ, Թիֆլիսի մէջ օտար կազմակերպութեան մը վաճառուեցաւ Ներսիսեան դպրոցին շէնքը, որ նոյնպէս կառուցուած էր Մանթաշեանցի միջոցներով՝ Անիէն բերուած քարով:
Առհասարակ, Թիֆլիսը անհնար է պատկերացնել
առանց հայերու ներդրումին: Հոս բազմաթիւ են
հայերուն կառուցած եւ հայերուն պատկանող նշանաւոր կառոյցները, որոնք այսօր ալ հին Թիֆլիսին
միջավայրը կը յիշեցնեն: Ալեքսանդր Մանթաշեանց
Թիֆլիսին ոչ միայն իր բնակած տունը ձգած է,
այլեւ՝ բազմաթիւ գեղեցիկ առաձնատուներ, շէնքեր կառուցուած են անոր դրամական միջոցներով:
Եւ պարզ է, որ գումար ունենալը չէ միայն, այլ
Թիֆլիսի հանդէպ սէրն է, որ Մանթաշեանցը մղած
է շինարարական ներդրումներ ունենալու քաղաքին մէջ: Այսօր պահպանուած են նաեւ Մանթաշեանցի առեւտրային տուները, որոնք զբօսաշրջային վայրեր են Թիֆլիս այցելողներուն համար:
Խնդրոյ առարկայ ծախու շէնքը, ուր Մանթաշեանց իր ընտանիքին հետ բնակած է, կը գտնուի
Թիֆլիսի Կերոնթի Քիքոծէ փողոցին վրայ՝ հայ
մտաւորականներու կեդրոնատեղի համարուող
Սոլոլակ թաղամասին մէջ: Տունը ճարտարապետական ճոխ ձեւաւորում ունի՝ պարոք ոճով
կառուցուած աստիճաններ, սիւներ: Կառոյցը լաւ
պահպանուած է, պատշգամի բազրիքներուն վրայ
Մանթաշեանց քանդակել տուած է իր սիրելի կնոջ՝
Տարիայի դիմաքանդակը, որ այսօր ալ կը հիացնէ
այդ փողոցէն քալողները: Այս տունը արժէքաւոր է
անով նաեւ, որ հոս եղած են Խրիմեան Հայրիկ,
Այվազովսկի, ժամանակակից այլ մեծեր:
Բազմաթիւ քաղաքներու մէջ գործած եւ իր
նիւթական ներդրումը ունեցած է Ալեքսանդր
Մանթաշեանց, սակայն Թիֆլիսը առանձնակի
նշանակութիւն ունեցած է իրեն համար. նախ
քանի որ Մանթաշեանց Թիֆլիս ծնած է (1842
թուականին), նաեւ իր ժամանակին Թիֆլիսը
նկատուած է Անդրկովկասի կեդրոնը, ժամանակի
բոլոր երեւելիները մեծ ձգտում ունէին հոն բնակելու: Թիֆլիսի մէջ հասակ առած եւ հայկական
մասնաւոր դպրոց յաճախած է Մանթաշեանց.
հակառակ անոր որ յետագային իր հարստութեան
առիւծի բաժինը ան կեդրոնացուցած է քարիւղի
հանքահորերու կեդրոն Պաքուի մէջ, բայց նախընտրած է ապրիլ Թիֆլիս:
Ըլլալով մեծ բարերար, Մանթաշեանց նաեւ կը
քաջալերէր բարերարութիւնը ի նպաստ հայկական
կեանքին: Ծանօթ է, որ Մանթաշեանց Կովկասի
Հայկական բարեգործական միութեան հիմնադիրներէն էր: Անոր սահմանած աւանդոյթին համաձայն՝ ամէն տարի, մարտ ամսուն սկիզբը, միութեան անդամները Թիֆլիսի փողոցները կ՚ելլէին
եւ կը քալէին ներկայ Ռուսթավելի պողոտայէն
մինչեւ Մէյտան հրապարակը. քայլերթի ընթացքին
բարերարութեան համար գումար կը հաւաքէին:

Կովկասի հայկական բարեգործական միութիւնը
սփիւռքի մէջ հայկական կրթութիւն ապահովելու
համար մեծ աշխատանք կը տանէր, միութեան
կից կը գործէր նաեւ ազգագրական բաժին մը, որ
կը հաւաքէր հայկական ժառանգութեան առընչըւող ամէն ինչ: Ինք՝ Մանթաշեանց կը հովանաւորէր ազգագրական արշաւները, որուն մասնակիցները Անդրկովկասի մէջ կը փընտռէին եւ կը
գտնէին հայկական հետքեր: Թիֆլիսի մէջ այդ
ժամանակ յայտնուած բոլոր հայերը այս կամ այն
ձեւով առընչութիւն ունէին Կովկասի հայկական
բարեգործական միութեան հետ:
Իր կեանքին ընթացքին, առեւտրային եւ բարեսիրական ծաւալուն գործեր կատարած Ալեքսանդր Մանթաշեանցի աշխարհայեացքը ձեւաւորւած է մանկութեան տարիներուն, երբ ան տեսած է
իր հօրը կատարած գործերը եւ իր ընտանիքին՝
լուսաւորչական հաւատքով ապրելուն դաւանանքը:
Անոր նախնիներուն մէջ քահանաներ եւ առեւտրականներ կային: Մանթաշեանցի կեանքը ուսումնասիրող մասնագէտները կը կարծեն, որ այս երկու
իրողութիւնը մեծ նշանակութիւն ունեցած է անոր
յետագայ կեանքին համար:
Ամբողջ աշխարհի տարածքին կը վաճառուէր
անոր քարիւղը, քարիւղ տեղափոխող նաւերու եւ
պահեստարաններու վրայ՝ Շանկհայէն մինչեւ Գահիրէ, Մանթաշեանցի ընկերութեան առեւտրանըշանն էր՝ խաչը ուսին Աստուծոյ գառան պատկերը,
որ կը խորհրդանշէր իր ժողովուրդին ու հաւատքին
ծառայելու եւ զոհաբերուելու անոր որդեգրած
սկզբունքը:
Լաւ դպրոցական ուսում ստացած է Մանթաշեանց՝ Գալուստ Քահանայ Փափազեանի մասնաւոր դպրոցին մէջ, ուսումնասիրելով եւ սերտելով
հայերէն, վրացերէն, ռուսերէն, անգլերէն, գերմաներէն եւ այլ առարկաներ ու ատիկա եղած է անոր
միակ ուսումը:
Իր կեանքի յաջողութիւններուն ան հասած է
խելքի, ճարպիկութեան, գթասրտութեան եւ այլ
մարդկային առաքինի յատկանիշներու շնորհիւ:
Անոր հայրը՝ Յովհաննէս Մանթաշեանցը, բամպակի, հիւսուածեղէնի եւ սպառողական առարկաներու վաճառական էր: Ըլլալով ընտանիքին
միակ որդին՝ մանուկ տարիքէն օգնած է հօրը:

Հայրը աշխատանքի բերումով շատ կը ճամբորդէր,
որդին ալ՝ հետը: Մանթաշեանցի հայրը կը գործէր
հիմնականօրէն Թաւրիզի մէջ, ուր Ալեքսանդր
անցուցած է մանկութեան տարիները: Ճամբորդած
է նաեւ Եւրոպական բազմաթիւ երկիրներ: 1869
թուականին Ալեքսանդր կը տեղափոխուի Մենչըսթըր, որ այդ ժամանակ սպառողական առարկաներու մեծ կեդրոններէն մին էր: Հոնկէ ան իր հօրը
գործուածքեղէն կը մատակարարէր:
Մենչըսթըրեան շրջանը կարեւոր դեր կը խաղայ երիտասարդ Մանթաշեանցի ձեւաւորման
համար: Այստեղ կը ծանօթանայ սպառողական
առարկաներու գնումի եւ վաճառքի այբուբենին,
կը խորասուզուի եւրոպական գործարարութեան
բարդութիւններուն մէջ: Կը վերադառնայ Թեհրան,
ուր հայրը հաստատած էր գործը: Մանթաշեանց
1878 թուականին իրենց առեւտուրը կը տեղափոխէ
Թիֆլիս: Էրիվանեան հրապարակին վրայ գտնըւող «Կովկաս» պանդոկի առաջին յարկին վրայ
անոնք գործուածքեղէնի խանութ կը բանան,
յետոյ՝ երկրորդը եւ կը սկսին զբաղիլ գործուածքեղէնի մեծածաւալ առեւտուրով:
1886 թուականին կը մահանայ Ալեքսանդրին
մայրը, իսկ հայրը, խոր վիշտ ապրելով՝ մէկ տարի
յետոյ նոյնպէս կը կնքէ մահկանացուն:
Հօր մահէն ետք, հօրմէն ստացած ժառանգութեամբ, Ալեքսանդր Մանթաշեանց, զգալով քարիւղի արդիւնաբերութեան եկամտաբեր հեռանկարը,
կը տեղափոխուի Պաքու եւ կը սկսի զբաղիլ քարիւղի արդիւնահանումով՝ տարածելով իր առեւտրական տուները աշխարհի մէջ: Ան ունէր հանքեր,
գործատուներ, կալուածներ, տուներ, պանդոկներ,
ամարանոցներ ու շոգենաւեր։ Վաստկած էր «քարիւղի արքայ» պատուանունը: 1899 թուականէն
մինչեւ 1909 թուականը իր ընկերութիւնը կը համարուէր ռուսական արդիւնաբերութեան պատմութեան ամենամեծը: Շինարարական ներդրումներ
ունեցած է նաեւ Հայաստանի, Եւրոպայի մէջ,
օժանդակելով եկեղեցական, մշակութային կառոյցներու հիմնումին: Մանթաշեանց նաեւ եղած է հայ
մշակոյթի, գիտութեան, արուեստի եւ գրականութեան մեծ նուիրեալ եւ հովանաւոր։
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Երեւանի պետական կամերային
երգչախումբ. մենակատարներու համերգ

999
•2000 - 10000 դրամ
Հայոց բանակի օրուան առիթով
Յունուար 28-ին Cityzen-ի մէջ բանակային տրամադրութիւն կը սպասւի։
Ռազմավարական վարժութիւններ
Հետաքրքրական առաջադրանքներ
Ռազմավարութեան դասեր
Զինուորական նուագախումբ

Ներկայացում

Շէնքում իրավիճակ ա փոխուել

Համերգ

•28/01/2019 19:00, 29/01/2019
19:00, 30/01/2019 19:00, 05/02/2019
19:00, 06/02/2019 19:00
•Նարեկ Դուրեանի «Բոհեմ»
թատրոն
•Հասցէ՝ Մ. Բաղրամեան 3 - Հեռախօս՝ +374 96 506 656
• 2500 - 4000 դրամ
Նարեկ Դուրեանը կը ներկայացնէ
նոր կատակերգութիւն:

Յոբելեանական համերգ. Տիգրան
Մանսուրեան

«Նուրի» նուագախումբ
•31/01/2019 19:00
•Կոմիտասի անուան կամերային
երաժշտութեան տուն
•Իսահակեան 1 (+374 10) 586 040
•1000 - 2000 դրամ
Երեւանի պետական կամերային
երգչախումբի մենակատարներուն
համերգըԳեղարուեստական ղեկավար եւ խմբավար Յարութիւն Թոփիկեան համերգը կը նուիրուի Գոհար
Գասպարեանի 95- ամեակին:
Ծրագիր՝ Կոմիտաս, Բ. Կանաչեան, Ա. Տիգրանեան, Ն. Գալանտէրեան, Խ. Աւետիսեան, Ա.Յարությունեան, Է. Աբրահամեան, Վ. Վայներ,
Ջ. Պուչինի, Պ. Չայկովսքի, Ֆ. Չիլեա, Ա. Լարա, Պ. Վիարտօ, Լ. Լուցցի
Մենակատարներ՝ Թամարա Մո-

•01/02/2019 20:00
•Գաֆէսճեան արուեստի կեդրոն
(ԳԱԿ)
•Կասկադ համալիր / +374-10-5419-32 / +374-10-56-72-62
•2000 դրամ
«Երաժշտութեան կասկադ» շարքը կը ներկայացնէ.
«Նուրի» նուագախումբ. հին երգեր, նոր դէմքեր
Պասս կիթառ՝ Սարիբեկ Խաչատըրեան
Ստեղնաշարային գործիքներ՝ Սարգիս Յակոբեան
Կիթառ՝ Գէորգ Ղազարեան
Հարուածային գործիքներ՝ Էրիկ
Ղազարեան
Երգեցողութիւն՝ Գայիանէ Աւտալեան

Հայրենի Èáõñ»ñ

Մանկական
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Հայոց բանակի օրը Cityzen-ի մէջ

•28/01/2019 16:00
•Cityzen Երեւան
•Աճառեան 35 փ. / +(374 10) 620

•30/01/2019 19:00
•Արամ Խաչատրեանի տունթանգարան
•Երեւան, Զարոբեան 3
(+37410 58 01 78, (+374)10 58 94
18, (+374)10 52 26 91
•Մուտքը ազատ է
Յունուար 30-ին Արամ Խաչատըրեանի տուն-թանգարանին մէջ տեղի
կ'ունենայ ՀՀ ժողովրդական արտիստ,
սիրուած երաժշտահան Տիգրան
Մանսուրեանին նուիրուած յոբելենական համերգ: Երեկոյի ընթացքին կը
հնչեն մայեսթրոյի կամերային ստեղծագործութիւնները:

Վարչապետը Անհրաժեշտ Կը Համարէ ՀՀ Շուրջ Քաղաքական Դրական
Մթնոլորտը Տնտեսական Արդիւնքներու Համար Օգտագործելը
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի մօտ կառավարութեան տնտեսական
պլոքը ներկայացնող գերատեսչութիւններու ղեկավարներուն մասնակցութեամբ տեղի ունեցած է խորհրդակցութիւն: Վարչապետը նախ ներկայացուցած է Տաւոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովի ընթացքին
միջազգային գործընկերներուն հետ ունեցած քննարկումներուն արդիւնքները՝
նշելով, որ Հայաստանի շուրջ քաղաքական առումով ձեւաւորուած է պոզիտիւ
մթնոլորտ, ինչը պէտք է կարողանալ օգտագործել տնտեսական առումով
կոնկրետ արդիւնքներ ունենալու համար։
Խորհրդակցութեան նաեւ անդրադարձ կատարուած է տարբեր ոլորտներու
մէջ նախատեսուող ներդրումային ծրագիրներու իրականացման աշխատանքներուն ընթացքին:

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ

28

սինեան (սոփրանօ), Մերկելոս Ամիրխանեան (թենոր), Մաքրուհի Խաչատըրեան (սոփրանօ), Հռիփսիմէ
Սուքիասեան (սոփրանօ), Ճեննի
Նազարեան (սոփրանօ), Տիգրան
Յակոբեան (թենոր), Գագիկ Յարութիւնեան (թենոր), Արթուր Պօղոսեան
(թենոր), Անդրանիկ Մալխասեան
(պարիթոն), Տիգրան Մեսրոպեան
(դաշնամուր)

2019

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ՓՈԼ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ
(1926-1998)
«Լուսաբացի մեղեդի»

1962-ին Ֆրանսայի կառավարութեան կողմէ Փոլ
Կիրակոսեանին շնորհուած է կրթաթոշակ՝ Les
Atelier Des Maitres-ի Փարիզեան դպրոցը սորվելու
եւ նկարելու համար, իսկ տարեվերջին բացուած է
իր անհատական ցուցահանդէսը Մուֆէ պատկերասրահին մէջ:
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Թրամփ Կը Դադրեցնէ «Շաթտաունը» (Shut down)
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տոնալտ Թրամփ կը
դադրեցնէ այսպէս կոչուած «շաթտաունը» (Shut down):
«Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ` այս մասին կը յայտնէ «ՌԻԱ նովոսթի»-ն՝
վկայակոչելով Սպիտակ տունը: Թրամփը ստորագրած է գերատեսչութիւններուն համար ժամանակաւոր պիւտճէի նախագիծը` այս կերպ ԱՄՆ
նախագահը կը դադրեցնէ պատմութեան ամենաերկար «շաթտաունը»:
Ըստ տարածուած հաղորդագրութեան` յաջորդող 3 շաբաթները կ'օգտագործուին պիւտճէի վերաբերեալ քննարկումներուն համար: Թրամփ «շաթ-

տաունի» վերաբերեալ առաջին անգամ կը զիջի քոնկրեսի դեմոկրատներուն:
«Շաթտաունը» կը ձգուէր 35 օր շարունակ:
Աւելի կանուխ, Թրամփ կը հրաժարէր պիւտճէն հաստատելէ, քանի որ
այդտեղ ներառուած չէին Մեքսիքոյի սահմանին կառուցուելիք պատի ֆինանսական միջոցները:

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ ԳԻՇԵՐՈՒԱՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ

Vale-ն Զգուշացուցած Է Պրազիլի Մէջ Մէկ Այլ Ամբարտակի
Փլուզումի Վտանգէն. Յունուար 25-ին Մէկ Այլ Ամբարտակի
Փլուզումը 34 Հոգիի Կեանքը Խլած Է

Երեքշաբթի, 29 Յունուար 2019-ին, եւ ամէն երեքշաբթի գիշեր,
ժամը 7.00-8.00, Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ,
սուրբ պատարագ պիտի մատուցուի

Պրազիլի հանքարդիւնաբերական Vale ընկերութիւնը զգուշացուցած է Պրումատինիօ համայնքին մէջ (Մինաս Ժերայիս նահանգ) մէկ այլ ամբարտակի փլուզումի
վտանգէն, ուր Յունուար 25-ին ընկերութեան պատկանող ամբարտակի վթարին
հետեւանքով զոհուած է 34 հոգի։ Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով
«ԹԱՍՍ»-ը, այս մասին նշուած է ընկերութեան կայքին մէջ տեղադրուած մամուլի
հաղորդագրութեան մէջ:
«Տեղական ժամանակով մօտ 5։30-ին նախազգուշացնող շչակներ միացուած են
Պրումատինիօ համայնքին մէջ տեղակայուած Քորեկօ տու Ֆեյժան հանքին մօտ՝
կապուած VI ամբարտակի հսկողութեան համար տեղադրուած սարքերուն մէջ ջուրի
մակարդակի բարձրացումին հետ»,- կ'ըսուի հաղորդագրութեան մէջ։ - «Վալէ»-ն կը
շարունակէ հետեւիլ իրավիճակի զարգացման։ Մանրամասնութիւնները կը հրապարակուին մօտ ժամանակներս»։
Առնուազն 34 հոգի զոհուած է, 23-ն՝ վիրաւորուած է Պրազիլի հարաւ-արեւելքը
գտնուող Մինաս Ժերայիս նահանգին մէջ ամբարտակի փլուզումին հետեւանքով,
ինչը կը պահէր մետաղաձուլական արդիւնաբերութեան թափօններով ջուրը։ Աւելի
քան 290 հոգի կը համարուի անհետ կորսուած։
Փրկարարական աշխատանքները կը շարունակուին, անոնց կը մասնակցի աւելի
քան 200 հոգի։ Արտակարգ պատահարի շրջանը կ'ապրի մօտ 1000 մարդ։ Մինաս
Ժերայիսի իշխանութիւնը եռօրեայ սուգ յայտարարած է։
Լուսանկարը՝ Fortune.com-ի

Սուրբ պատարագը պիտի երգէ հաւատացեալ ժողովուրդը
Սուրբ պատարագի ընթացքին, հոգեւոր խորհրդածութիւն
պիտի կատարէ Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ`
Գերշ. Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս
Կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի զաւակները
իրենց ամենօրեայ հեւքին մէջ պահ մը կանգ առնելու
եւ աղօթքով Աստուծոյ ու իրարու հետ ըլլալու
***

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ ԳԻՇԵՐՈՒԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ
ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻ ՍԵՐՏՈՂՈՒԹԻՒՆ
Երեքշաբթի, 29 Յունուար 2019-ին, եւ ամէն երեքշաբթի գիշեր, ժամը 8.00-8.30,
Պուրճ Համուտի Ազգային Առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան – Եռագոյն»
Սրահին մէջ, 18-40 տարեկան երիտասարդ-երիտասարդուհիներու ծանօթացման
ընկերային հաւաք, ապա` ժամը 8.30-9.00, Աստուածաշունչի սերտողութիւն եւ հայ
քրիստոնէական կեանքի հաւաքական քննարկում տեղի պիտի ունենայ
Աստուածաշունչի սերտողութիւնը պիտի կատարէ
Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ` Գերշ. Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս

Հովանաւորութեամբ

ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովին

Կը հրաւիրենք հայ երիտասարդութիւնը Հայ Եկեղեցւոյ հովանիին տակ
համախմբուելու եւ Աստուծոյ Խօսքով աճելու

Կազմակերպութեամբ

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ –ի Կեդրոնական Վարչութեան

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի

ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ
«ՄԵԹՐ ՀՐԱՉԵԱՅ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ ՄԱՐԴՆ ՈՒ ԳՈՐԾԸ »
Կազմեց Եւ Խմբագրեց՝ ՊԱՐՈՅՐ Յ. ԱՂՊԱՇԵԱՆ

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Անժէլ Ճանճանեանի մահուան քառասունքին առիթով «Զարթօնք»ին
կ՛ըլլան հետեւեալ նուիրատուութիւնները՝

Հատորը Կը Ներկայացնէ՝ ԴՈԿՏ. ԶԱՒԷՆ ՄՍԸՐԼԵԱՆ

Խօսք Կ'առնեն

Տէր եւ Տիկ. Սեւակ եւ Անի Լաչինեան Մակարեան
Տէր եւ Տիկ. Գառնիկ եւ Մանիա Գազազեան

ՀԲԸՄ-ի Նախագահ ՊԵՐՃ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ

50 ամ. տոլար
50 ամ. տոլար

Հատորին Խմբագիր ՊԱՐՈՅՐ ԱՂՊԱՇԵԱՆ

Հրատարակուած Գիրքի Մակագրութիւն Եւ Հիւրասիրութիւն
Տեղի Կ'ունենայ Ուրբաթ, 1 Փետրուար 2019, Երեկոյեան Ժամը 8-Ին,
ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան Կեդրոնին Մէջ
ՀՐԱՒԷՐ
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