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Երեսփոխանները Պիւտճէի Քննարկման Համար 
Երէկ Նիստ Գումարեցին 

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 234(22«535) î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.âáñ»ùß³µÃÇ / 17.7.2019
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 116(22«417) î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.âáñ»ùß³µÃÇ / 6.2.2019 

Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ 
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝ 
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա-
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող-
ջացնելու համար:

Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթա-
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ 
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ 
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու 
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառա-
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի 
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով 
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարա-
րութեան մէջ:

Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա-
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի 
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա-
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե-
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր 
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն 
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ 
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփո-
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական 
վատթար վիճակը:

Շարունակուեցաւ Նախարարական 
Պաշտօններու Փոխանցումը

Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի 
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը 
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ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը 
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ

ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ 
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ 
Գործակցութեան Հեռանկարները

«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց 
նոր պաշտօնները:

Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական 
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց 
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ 
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական 
տեղեկատուական գրասենեակը:

Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր 
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը 
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը 
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:

Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ 
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ 
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի 
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ 
տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի 
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի 
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս 
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալու-
թիւնը:

Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Ման-
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ 
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժա-
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչ-
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուա-
րութիւնները եւ երաշխաւորելու երկրի 
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:   

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փե-
տըրուար 6-ին:

Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասա-
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն: 

Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին: 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժո-
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար 
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի ար-
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան: 
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային 
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կա-
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ 
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարա-
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի 
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը 
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի 
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուա-
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը 
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրա-
պընդումին:

Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած 
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զար-
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն 
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամա-
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ 
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի 
հետ բարեկամութեամբ:

ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտա-
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան 
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր 
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակու-
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Աղէտի Գօտիի Բնակարանային 
Խնդիրներու Լուծման Նպատակով 
Կառավարութիւնը Պիտի 
Յատկացնէ 3 Միլիառ Դրամ

Երեքշաբթի երեկոյեան երեսփոխանները կրկին 
հաւաքուեցան խորհրդարան՝ երկրորդ նիստով մը 
քննարկելու 2019-ի պետական պիւտճէի նախա-
գիծը, մինչ անվտանգութեան աշխատակիցները 
զօրացուցին ապահովութեան քայլերը՝ բողոքի 
ելած վեթերաններուն դէմ։

Լիբանանեան ուժեր կուսակցութեան երես-
փոխան Ժորժ Ատուան, իր ելոյթին ընթացքին, 
պիւտճէն ներկայացուց իբրեւ «մէկ քայլ առաջ, որ, 
սակայն, փոքր է եւ անբաւարար»։

Առաւօտեան նիստը սկսած էր Պըրրիի խօսքով, 
ըստ որուն, յաջորդող օրերուն, Կառավարութիւնը 
պիտի հանդիպի 2017-ի հաշիւներու փակման 
համար, սակայն, երեկոյեան նիստին ան յայտնեց, 
թէ Կառավարութիւնը չի կրնար հանդիպիլ մինչեւ 
Խորհրդարանի նիստերուն աւարտը։

Ոստիկանութիւնը Կ՝արգելափակէ Խոր-
հըրդարան Տանող Ճամբաները Վեթե-
րաններու Բողոքին Ներգոյ

Անվտանգութեան հարիւրաւոր աշխատակիցներ 
Երեքշաբթի փակեցին խորհրդարան տանող կարգ 
մը ճամբաներ ե՛ւ ինքնաշարժներու ե՛ւ հետիոտններու 
համար, մինչ ռազմական վեթերանները կը բո-
ղոքէին խորհրդարանի մէջ քննարկուող 2019-ի 
պետական պիւտճէի նախագիծին դէմ:

«Այս խորհրդարանը Լիբանանի ժողովուրդին 
համար է: ... Ինչու անցանք պատերազմի մէջէն: 
Զիրե՞նք պաշտպանելու համար: Անոնք թալանեցին 
պետութիւնը»,- լրագրողներուն յայտնեց լիբանան-
եան բանակի վեթերաններէն մէկը։

«Մեր խնդիրը ոստիկանութեան հետ չէ, քանի 

որ անոնք նոյնպէս պիտի ունենան նոյն ճակա-
տագիրը, երբ հանգստեան կոչուին»,- ըսաւ այլ 
վեթերան մը:

Վեթերաններու ղեկավար Մարուն Խրէյշ կոչ 
ըրած էր վեթերաններուն փորձել կանխել երես-
փոխաններուն մուտքը խորհրդարան: Այնուամե-
նայնիւ, Երեքշաբթի առաւօտեան, երբ վեթերան-
ները հաւաքուած էին, ըսաւ որ նման փորձ պիտի 
չընեն:

Նահատակաց հրապարակին վրայ հաւաքուած 
ցուցարարներուն միացաւ երեսփոխան Ժան  Թա-
լուզեան, որ նոյնպէս վեթերան է, իսկ աւելի ուշ 
անոնց միացան նաեւ երեսփոխաններ Փաուլա 
Եագուպեան եւ Իլիաս Հանքաշ, որոնք աջակցութիւն 
յայտնեցին վեթերաններու պահանջներուն: 

Նշենք, որ վեթերանները վերջերս քանի մը 
անգամ ցոյցեր կազմակերպած էին՝ բողոքելով 
2019-ի պիւտճէի նախագիծին մէջ ներառուած 
խնայողութիւններուն դէմ, որոնք բացասաբար 
կ'անդրադառնան կենսաթոշակներուն եւ նպաստ-
ներուն վրայ:

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորու-
թեամբ տեղի ունեցած է խորհրդակցութիւն, որուն 
ընթացքին քննարկուած են 1988 թուականի 
երկրաշարժի հետեւանքներու վերացման ուղղու-
թեամբ կառավարութեան ընելիքները:

Ինչպէս կը տեղեկացնէ «Արմէնփրես», վկա-
յակոչելով ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղե-
կատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կա-
պերու վարչութիւնը, Նիկոլ Փաշինեան յիշեցուցած 
է, որ նախորդ տարուայ Դեկտեմբեր 7-ին Գիւմրիի 
մէջ տեղի ունեցած կառավարութեան արտագնայ 
նիստին որոշուած էր ստեղծել աշխատանքային 
խումբ, որուն հիմնական գործառոյթը պէտք ըլլար 
յստակեցնել երկրաշարժի գօտիին մէջ առկայ 
խնդիրներն ու ծաւալները:

Վարչապետը տեղեկացուցած է, որ կառավա-
րութիւնը միջնաժամկէտ ծախսային ծրագիրով կը 
նախատեսէ 3 միլիառ դրամ յատկացնել՝ լուծելու 
բնակարանային խնդիրները այն քաղաքացիներուն, 
որոնց նկատմամբ պետութեան պարտաւորութիւնը 
յստակ, տէ իւրէ արձանագրուած է: «Մեր այսօրուայ 
ընթացիկ ընելիքը հետեւեալն է. յստակ պատկե-
րացնել աշխատանքի, խնդիրի ծաւալը, արձա-
նագրել լուծման ուղիները եւ հարցը լուծել այնպէս, 
որ մասնաւորապէս, Գիւմրին եւ այն միւս բնա-
կավայրերը, որոնք նմանատիպ իրավիճակ ունին, 
քաղաքաշինական փակուղիէն դուրս ելլեն»,- ընդ-
գըծած է վարչապետը:

Խորհրդակցութեան ընթացքին ներկայացուած 
է ամփոփուած տուեալներուն հիման վրայ մշակուած 
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Աղէտի Գօտիի Բնակարանային 
Խնդիրներու Լուծման Նպատակով 
Կառավարութիւնը Պիտի 
Յատկացնէ 3 Միլիառ Դրամ

Մեկնարկած է ԱԺ Նախագահ Արարատ Միրզոյեանի 
Աշխատանքային Այցը ԱՄՆ
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Երաժշտության 
ճարտարապետը
Տիգրան Համասեան ճազ 
դաշնակահար

(17 Յուլիս, 1987 Գիւմրի։ 
2006 թուականին աշխարհահռչակ Մոնքի 

(Thelonious Monk International Jazz Competition)
անուան միջազգային ճազ մրցոյթի  յաղթող։

Տիգրան Տամասեան դեռ երկու տարեկան 
հասակէն շատ սիրած է երաժշտութիւնը։ Երա-
ժըշտական գործիքները զինք աւելի գերած են, 

քան խաղալիքները։ Եօթ տարեկանին արտա-
յայտուած է անոր սէրը ճազի նկատմամբ, իսկ 
կարեւորագոյն զբաղումներէն մէկը  եղած է ճազ 
լսելը։

Յետագային Տիգրանի ծնողները կը տեղա-
փոխուին Երեւան, եւ ան աւելի մեծ հնարաւորութիւն 
կ’ունենայ լրջօրէն զբաղելու երաժշտութեամբ։ 
Ճազին ժամեր յատկացնելով՝ կը փորձէ գտնել 
ամենահոգեհարազատ տարրերը այդ բնագա-
ւառէն ներս։ Շուտով կը սկսի ստեղծագործել, եւ 
տարիքի հետ ալ աւելի կը մեծնայ անոր սէրն ու 
վարպետութիւնը։

Տիգրանի նախնիները Կարսէն են։ Անոր 
նախապապը՝ Ալեքսան Հայրապետեանը, Կարսի 
Բաշքադիկլար գիւղէն է։ Ջարդի տարիներուն 
Ալեքսանը թուրքերուն զոհ կը դառնայ, եւ Հռիփ-
սիմէն մինակ կը մնայ երեք երեխաներու հետ։ 
Անյայտ է, թէ ինչպէս, սակայն 1917-1918 թուա-
կաններուն Հռիփսիմէն կրցած է երեխաներուն 
հետ Կարսէն փախչել Ալեքսանդրապոլ (այժմ՝ 
Գիւմրի)՝ իր հետ տանելով նաեւ իր եղբօր եւ 
տագրոջ որբ մնացած երեխաները։

Տիգրան Համասեան ցեղասպանութենէն 
փրկուած նախնիներու պատմութենէն շատ բան 
չի գիտեր. «Մեծ մայրս կը պատմէր, որ Հռիփ-
սիմէն, երբ մինակ էր «Կռունկ»-ը կ’երգէր ու կու 
լար, ան ողջ կեանքի ընթացքին սեւ գլխաշորը չէ 
հանած գլուխէն»։

Փառատօններէն մէկուն ժամանակ ֆրանսացի 
ճազային դաշնակահար Ստեփան Կոչոյեան այն-
քան տպաւորուած է Տիգրանի հրաշալի նուագով, 
որ յաջորդ տարի զինք հրաւիրած է ֆրանսա՝ 
մասնակցելու տարբեր համերգներու։ Ան Ֆրանս-
իայի մէջ մեծ յաջողութիւններու կը հասնի եւ 
կ’արժանանայ հանդիսատեսի համակրանքին։

Այժմ Տիգրան հասած է բարձունքներու, կը 

շարունակէ զարգացնել եւ ստեղծել նոր ոճեր ու 
նոր մտահաղացումներ հաղորդել երաժշտական 
արուեստին: Լսելով եւ տեսնելով երաժիշտի 
ստեղծագործութիւնները անցեալին ու ներկայիս, 
անոր ծրագիրներն ու նպատակները` կրնանք 
համարել, որ ան հայ երաժշտութեան ճարտա-
րապետներէն է: Յայտնի է, որ ճարտարապե-
տութիւնն ու երաժշտութիւնն իրար հետ 
փոխկապակցուած գոյատեւած են բոլոր ժամա-
նակներուն, ձայնով եւ երաժշտութեամբ ստեղ-
ծըւած է նաեւ տիեզերական արարումը:

Այսպիսով, Տիգրան Համասեան 2006թ. 18 
տարեկան հասակին թողարկած է իր առաջին 
‹‹World Passion›› ալպոմը եւ ապա մէկը միւսի 
ետեւէն ծնած են երիտասարդ երաժիշտի միւս 
ալպոմները ինչպիսիք են` 2007-ին ‹‹New Era››, 
2009-ին ‹‹Arrata Rebrith: Red Hail››, 2011-ին ‹‹A 
Fable››, 2013-ին ‹‹Shadow Theater››, 2014-ին 
‹‹Mockroot››, 2015թ. ‹‹Լոյս ի Լուսոյ›› ալպոմները:

Տիգրանի թողարկած «Ծաղրարմատ» սկաւա-
ռակը կը տարբերի իր մնացած ալպոմներէն, 
այստեղ շատ է իր պատմութիւնը՝ «Եասամանը»՝ 
Տիգրանի մանկութեան տան բակի եասամանն է, 
«Երգ Մելանին եւ Ռաֆիկին»՝ տատիկին ու 
պապիկին է նուիրուած, «Կարս»՝ դարերու 
վէրքերը («Կարս 2»)։

«Սա փորձ է մէջս նայելու, ինքզինքս ճանչնալու, 
արմատներս հասկնալու։ Պէտք է բնութեան մօտ 
ըլլանք, փորձենք ճանչնալ մենք մեզ, մեր էու-
թիւնը. բնութիւնը միշտ կը յաղթէ մարդկային 
բարդոյթները։ Այս ալպոմը տեսակ մը կարօտ ու 
կարօտախտ է մարդկայինի՝ դէպի հոգեւորը, 
դէպի սիրառատը, դէպի արմատները. անիկա 
տեսակ մը զոհաբերութիւն ունի իր մէջ, զոհա-
բերութիւն յանուն մարդակայինի ոգեշնչման»,-
կ’ըսէ Տիգրան Համասեան։

համապատասխան առաջարկներու փաթեթ՝ ոչ 
հիմնական շինութիւններուն մէջ բնակող ընտա-
նիքներու վերաբնակեցման՝ բնակարանային պայ-
մաններու բարելաւման, տարածքները ոչ 
հիմնական շինութիւններէն ազատելու եւ քաղա-
քաշինական փաստաթուղթերու պահանջներուն 
համապատասխանող շինութիւնները օրինակա-
նացնելու վերաբերեալ: Տեղի ունեցած է առա-
ջարկներու փաթեթի համապարփակ քննարկում, 
ներկայացուած են տարբեր դիտարկումներ եւ 
կարծիքներ։

Վարչապետը յանձնարարած է սեղմ ժամ-
կէտներու մէջ վերջնական տեսքի բերել առա-
ջարկներու փաթեթն ու ներկայացնել կառավա-
րութեան:

Աշխատանքային այցով ԱՄՆ գտնուող Ազգային 
ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեանը Յուլիս 
15-ին «Atlantic Council» կեդրոնի մէջ հանդէս եկած 
է ելոյթով՝ նուիրուած Թաւշեայ յեղափոխութենէն 
ետք Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած փոփո-
խութիւններուն եւ զարգացման հեռանկարներուն: 
Ինչպէս «Արմէնփրես»-ին տեղեկացուցին լրատուու-
թեան եւ հանրութեան հետ կապերու վարչութենէն, 
ելոյթէն ետք ներկայ ԱՄՆ պետական եւ փոր-
ձագիտական շրջանակներու ներկայացուցիչներուն 
հետ եղած է շահագրգիռ քննարկում Հայաստանի 
արտաքին քաղաքականութեան, Հայաստանի մէջ 
սպասուող դատական համակարգի բարեփո-
խումներու, հայ-ամերիկեան երկկողմ օրակարգի 

զարգացման եւ այլ հարցերու շուրջ:
ԱՄՆ-ի Հայաստանի դեսպանատան մէջ Արա-

րատ Միրզոյեանը ընդունած է Միջազգային հան-
րապետական հիմնարկի փոխնախագահ Սքոթ 
Մեսքիթը: Կողմերը քննարկած են Ազգային ժողովի 
կարողութիւններու զարգացման ուղղուած հա-
մատեղ ծրագրերու օրակարգը:

Օրուայ աւարտին Արարատ Միրզոյեանի գլխա-
ւորած պատուիրակութիւնը հանդիպած է Ուա-
շինկթընի մէջ հայ համայնքի ներկայացուցիչներու 
հետ եւ մտքեր փոխանակած Հայաստանի մէջ 
տեղի ունեցող վերջին զարգացումներու եւ խոր-
հըրդարանի աշխատանքներու վերաբերեալ։
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Կոմիտաս Վարդապետ եւ Վահան Տէր-Առաքելեան (Պաքու, 1908 ապրիլի 7)

Կոմիտասի գնահատած մեներգիչը եղած է 
Վահան Տէր-Առաքելեան: Հայաստանի Եղեգ-
նաձորի շրջանի Մալիշկա գիւղը ծնած այս 
արուեստագէտը 1901-1905 թուականներուն 
ուսանած է Սուրբ Էջմիածնի Գէորգեան հոգե-
ւոր ճեմարանը. ուսանողներուն մէջ առանձ-
նացուած է իր գեղեցիկ ձայնով ու երաժշտական 
փայլուն ընդունակութիւններով: Կոմիտաս 
անմիջապէս զայն երգիչ նկատած է եւ 1905 
թուականէն սկսեալ ան մասնակցած է Կոմի-
տասի երգչախումբերու համերգներուն՝ Թիֆ-
լիսի, Երեւանի եւ Պաքուի մէջ: 

1908 թուականին ան որպէս դասատու 
աշխատած է Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի 
մէջ: 1909 թուականին տեղափոխուած է Սեն 
Փեթերսպուրկ, ուր ուսանած է տեղւոյն երա-
ժըշտանոցը, նաեւ համալսարանը. երգած է 
Սեն Փեթերսպուրկի Մարինեան թատրոնի 
խումբին եւ տեղւոյն հայկական եկեղեցւոյ 
երգչախումբին մէջ: 

Վահան Տէր-Առաքելեան հարուստ կենսագ-
րութիւն մը ունեցած է. ան Առաջին համաշ-
խարհային պատերազմի սկիզբին զօրակոչ-
ւած է ռազմաճակատ, պարգեւատրուած է 
շքանշաններով ու պատուոյ զէնքերով: 1917 
թուականին փոխադրուած է Թիֆլիս՝ 2-րդ 
հայկական հրձիգ ջոկատ, 1918 թուականի 
մայիսին զինուորական ծառայութեան անցած 
է Հայաստանի մէջ, մասնակցած է Սարդարա-
պատի ճակատամարտին, եղած է Կարս ամրո-
ցի շտապի պետ մինչեւ 1920 թուականի նոյեմբերը, 
երբ, Կարսի անկումէն ետք, որպէս բանագնաց, 
գերեվարուած է եւ յետագային՝ ա զատած: 

Վահան Տէր-Առաքելեան 1921 թուականին 
բնակած է Թիֆլիս, դասաւանդած է, աշխատած 
է խմբագրութիւններու մէջ, եռանդուն մասնակ-
ցութիւն բերած է համայնքի կեանքին եւ իբրեւ 
երգիչ համերգներ սարքած է Թիֆլիս, Երեւան, 
Կիւմրի՝ հանդէս գալով մանաւանդ Կոմիտասի, 
Ռոմանոս Մելիքեանի, Սայաթ Նովայի երգերու 
անզուգական կատարումներով: 1927 թուակա-
նին Տէր-Առաքելեան համերգ ունեցած է նաեւ 
Մոսկուա, իսկ 1928 թուականին՝ Մայնի Ֆրանք-
ֆուրթ: 

Յատկանշական է, որ Վահան Տէր-Առաքել-
եան ունեցած է նաեւ թարգմանիչի հարուստ 
կենսագրութիւն: Ան հայերէնի թարգմանած է 
Լեւ Թոլսթոյի «Աննա Քարենինա» նշանաւոր 
վէպը, Եարոսլաւ Հաշէկի «Քաջ զինուոր Շվէյկի 
արկածները» եւ այլ համաշխարհային ճանա-
չում ունեցող գրական ստեղծագործութիւններ: 

Վահան Տէր-Առաքելեան նաեւ կը գրէր, 
հեղինակ է պատմուածքներու, առակներու ու 
բանաստեղծութիւններու: Իր գործերուն մէջ 
կարեւոր տեղ կը գրաւեն Կոմիտասի մասին իր 
յուշերը՝ «Անյիշաչար մարդը» խորագրեալ: 
Կոմիտասի կենդանութեան ժամանակ՝ 1931 
թուականին այդ յուշերը արդէն լոյս տեսած 
էին Հայաստանի մէջ, սակայն, Կոմիտաս, իր 
լռութեան մէջ, անշուշտ, անհաղորդ էր ամէն ինչի:
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Կոմիտասին հետ կապուած իմ յիշողութիւններս 
մէկը միւսէն աւելի վառ ու գունեղ են, որովհետեւ 
Էջմիածնի գորշիրականութեան մէջ ան այնպիսի 
պայծառ դէմք մըն էր, որուն ցայտուն գիծերը 

ժամանակը երբեք չի կրնար աղօտել: 
Պէտք է ըսեմ, որ ճեմարանի ամբողջ աշա-

կերտութիւնը սրտանց կը սիրէր պարզ ու կենսու-
րախ Կոմիտասը եւ լիովին կը վայելէր ա նոր ջերմ 
սէրն ու ընկերական վերաբերմունքը, գիշերօթիկ 
սաներու յատուկ խանդավառութեամբ կը հա-
մախմբուէին անոր շուրջ եւ կը լսէին անոր մտերիմ 
կատակներն ու սրախօսութիւնները: 

Այդպիսի սիրաշող շրջանակներու մէջ դնելով 
փոխյարաբերութիւնները՝ ճեմարանի աշակերտու-
թեան հետ ընդհանրապէս, Կոմիտասն առանձ-
նապէս կը գուրգուրար ձայնեղ եւ երաժշտասէր 
տղոց: Վերջիններուս թուին կը պատկանէր նաեւ 
տողերս գրողը: Ամէն անգամ, երբ ան գրի կ՚առնէր 
եւ կը մշակէր ժողովրդական որեւէ երգ կամ եկե-
ղեցական դրուագ, կու գար ճեմարանի հան-
դիսարանը կամ կը կանչէր մեզ իր քով, երգել կու 
տար եւ տեղւոյն վրայ ուղղումներ կ՚ընէր: 

Կոմիտասի արտասահմանէն վերադառնալէն 
անցած էր 6-7 ամիս: Այդ ժամանակամիջոցին 
անոր ցուցաբերած աշխատանքը արդէն որոշակի 
հմայք ու համբաւ ստեղծած էր անոր շուրջը. անոր 
համեստ խուցը դարձած էր հայ երաժշտական 
արուեստի ուխտատեղի բոլոր անոնց համար, 
որոնք Էջմիածին այցելութեան կու գային: Անոր 
ոգեւորութիւնը եւ ստեղծագործական թափը կը 
զարնէր զօրեղ շատրուանի պէս: Սակայն Էջմիածնի 
սեւագլուխ կղերը շատ հաշտ աչքով չէին նայեր 
«սէր» երգող վանականին, որուն քառաձայն 
պատարագէն «լութերականութեան հօտ կը փչէր»: 

Մինչ այդ, մեր մամուլին մէջ լոյս տեսաւ յօդուած 
մը, ուր խօսելով Կոմիտասի մասին, կեղծանուն 
յօդուածագիրը կը եզրակացնէր. «Երեքուկէս 
տարուան մէջ կօշկակարութիւն սովորիլ չի կարելի, 
չէ թէ՝ երաժշտութիւն»: 

Էջմիածնի վեղարաւոր ագռաւներու վայրահա-
ջութիւնը Կոմիտաս չլսելու կու տար, բայց յիշեալ 
արտառոց յօդուածը լուրջ վիշտ պատճառեց իրեն, 
թէեւ ան կը ձեւացնէր, թէ նկատի չ՚առներ յօդուա-
ծագրին խօսքերուն պարունակած թոյնը: 

Անցան օրեր, շաբաթներ: Ապրիլ ամսուն, կի-
րակի մը, պատարագէն յետոյ Կոմիտաս զիս ու Մ. 
Քարիպեանը կանչեց իր քով` լսելու «Ծիրանի ծառ, 
բար մի տար» ժողովրդական մեներգը, որ ան 
պատրաստած էր խումբի երգակցութեամբ: 

Թրքական սեւ սուրճով մեզ հիւրասիրելէ ետք, 
գործի անցանք, երբ դուռը զարկին: 

-Herein (մտէք),- հնչեց ա նոր դիւրալի թենորը: 
Ներս մտաւ վիպասան Վրթանէս Փափազեանը, 

ձեռքը ջութակի տուփ մը կարճահասակ գիրուկ 
մարդու մը հետ, զոր Փափազեանը Կոմիտասի 
հետ ողջագուրուելէ ետք ներկայացուց ըսելով. 

-Հայ բոշաներու բանասէր Գրիգոր Վանցեան: 
Վերջինս կարմրեցաւ եւ իր մազոտ աջով ա մուր 
սեղմեց մեր ձեռքը եւ տեսակ մը շփոթած դրութեամբ 
կանգնած մնաց: 

Կոմիտասը եկուորներուն սուրճ հրամցնելէ ետք՝ 
անոնց խնդրանքով նստաւ ֆիզհարմոնիային դի-
մաց, սկսաւ նուագել եւ երգել իր ներդաշնակած 
ժողովրդական «լէ-լէ»ներէն ու եկեղեցական երգե-
րէն զանազան կտորներ, մեծ հիացմունք պատ-
ճառելով անոնց: Ընդհատելով երգն ու նըւագը, 
Կոմիտաս դարձաւ Փափազեանին. 

-Վրթանէս ճան, բան մըն ալ դու չալէ, ես լսեմ: 
-Ուրախութեամբ: Ճիշդ այդ նպատակով ալ 

ջութակս հետս բերի, որ նուագեմ քեզի համար 
քրտական «Լուր-տա-լուր»ը: Ատիկա սիրուած 
լեգենդ մըն է, որ ես մշակած եմ եւ շուտով պիտի 
հրատարակեմ: Նստած մեր տեղերուն վրայ դար-
ձանք լարուած ուշադրութիւն: Կոմիտասը կեցաւ իր 
բարձր գրասեղանին դիմաց, հիւրերէն աննկատելի 
կերպով վերցուց ճերմակ թուղթ մը, մատիտ մը եւ 
ծնօտը յենեց ձախ ձեռքի բռունցքին ու աչքերը 
Փափազեանին յառած կը լսէր ա - նոր նուագը եւ 
միաժամանակ հայկական ձայնանիշներով գրի 
կ՚առնէր «Լուր-տալուր»ը: Ան աչք կը նետէր թուղ-
թին միայն այն պահերուն, երբ պէտք էր որոշել նոր 
տողին սկիզբը: 

Փափազեան կը նուագէր սրտախտիտ ջերմ 
զգացումով: Քրտական մեղեդին, օդին մէջ փողփո-
ղացող երկար ժապաւէնի մը պէս, մէյ մը շեշտակի 
կը դառնար դէպի վեր, մէյ մը գլխապտոյտ արա-
գութեամբ կ՚իջնէր վար, թաւշահնչիւն կը մրմնջար, 
կը քթքթար եւ ապա նորէն սահիկ ոլորտով կը 
տարածուէր դէպի բարձրերը: 

Այստեղ «Լուր-տա-լուր»ը իրարու ետեւէ վազող 
թեթեւ ալիքներու շարժումով մղկտաց եւ յուսակտուր 
ճիչով մէկէն ընդհատուեցաւ, համակելով մեզ 
թախիծի անձկութեան խոր յոյզով: 
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ºõñáå³ÛÇ ØÇÝã»õ 19 î³ñ»Ï³Ý ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Øñó³ß³ñùÁ êÏë³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ø¿ç

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ëÏë³Ý ºõñáå³ÛÇ ÙÇÝã»õ 19 ï³ñ»Ï³Ý ïÕáó ýáõÃåáÉÇ 
³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Øñó³ß³ñùÇÝ ÏÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ áõÃ 
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñ µ³ÅÝáõ³Í Ñ»ï»õ»³É Ó»õáí©

²©ËÙµ³Ï©êå³ÝÇ³« öáñÃáõÏ³É« Æï³ÉÇ³« Ð³Û³ëï³Ý
´©ËÙµ³Ï©üñ³Ýë³« â»ËÇ³« Üáñí»ÏÇ³« ÆñÉ³Ýï³
Æõñ³ù³ÝãÇõñ ËÙµ³Ï¿Ý ³é³çÇÝ »ñÏáõ ¹Çñù»ñÁ ·ñ³õáÕ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÁ 

åÇïÇ Ñ³ëÝÇÝ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ ²é³çÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 
ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ© 

¬ Ð³Û³ëï³Ý - êå³ÝÇ³ 1¬4
êå³ÝÇ³ ïÇñ³å»ï»ó ÙñóáõÙÇÝ 65 ³é Ñ³ñÇõñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ« 

³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ÃÇõáíª 9 »õ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ÃÇõáíª 6£
ÏáÉ»ñ©²©ºÕÇ³½³ñ»³Ý 51 ¬ úñ»Û³Ý³ 33« ØÇñ³Ýï³ 58« Ø³ñù¿½ 64« 

ØáÛ»Ëû 90+7
¬ Æï³ÉÇ³ - öáñÃáõÏ³É 0¬3
 ºñÏñáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
- Üáñí»ÏÇ³ - ÆñÉ³Ýï³ 1-1
- â»ËÇ³ - üñ³Ýë³ 0-3
üñ³Ýë³ ïÇñ³å»ï»ó ÙñóáõÙÇÝ 63 ³é Ñ³ñÇõñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ »õ 

³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ÃÇõáíª 9£ ÎáÉ»ñ©²©üÉÇ÷ë ïáõ·©41« 48« Þ©²åÇ 52
²é³çÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³õ³ñïÇÝ ³Ù»Ý³ß³ï ïå³õáñáÕ ËáõÙµ»ñÝ ¿ÇÝ 

öáñÃáõÏ³ÉÁ »õ üñ³Ýë³Ý£ ¼ïáõÙÇ ³õ³ñïÇÝ ÙÝ³ó³Í ¿ »ñÏáõ Ñ³Ý·ñáõ³Ý 
»õ ß³ï µ³Ý ÏñÝ³Û ÷áËáõÇÉ ï³Ï³õÇÝ£

â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ Ú³ÕÃ³Ï³Ý
ºñ»ùß³µÃÇ ûñ ëÏë³Ý â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ½ïáõÙÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 

»ñÃÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ËáÛ»³Ý §²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³¦Ý Ï³ñ»õáñ 
Û³ÕÃ³Ý³Ï ÙÁ ï³ñ³õ Þáõ¿ïÇ ³ËáÛ»³Ý §¾Û ²Û ø¿Û¦Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ë³Ï³ÛÝ 
ëï³ó³Í ÏáÉÁ ÏñÝ³Û íï³Ý·»É »ñÏáõ ÙñóáõÙÝ»ñáõ ³ñ¹ÇõÝùÁ£ ²Ûë 
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ù»Í ³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ ¿ñ ä»É³éáõëÇáÛ ³ËáÛ»³Ý §ä²Â¾¦Ç 
Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝÁ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û »õ ØáÉïáí³ÛÇ ³ËáÛ»³Ý §Þ»ñÇý¦Ç 
å³ñïáõÃÇõÝÁ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ìñ³ëï³ÝÇ ³ËáÛ»³Ý ÂåÇÉÇëÇÇ 
§ê³åáõñÃ³Éû¦¿Ý£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©  

¬ ²ëÃ³Ý³ (Ô³½©) - øÉáõ× (èáõÙ©) 1¬0
¬ ²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ (Ð³Û©) - ¾Û ²Û ø¿Û êáÉÝ³ (Þáõ¿ï) 2¬1
Ð³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÙñóáõÙ£ Þáõ¿ï³Ï³Ý ËáõÙµÁ áõÝ¿ñ ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ 

Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝª 7£ 13¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ßáõ¿ï³óÇ å³ßïå³Ý 
ÈáõÝïëÃñ¿ûÙ ëï³ó³õ 2¬ñ¹ ¹»ÕÇÝ ù³ñïÁ£ 

ÎáÉ»ñ©ä©²õ»ïÇë»³Ý ïáõ·©3« 45 ¬ ø©úå³ëÇ 39
¬ Ü¿ûÙÙ¿ ø³ÉÇáõ (¾ëÃ©) - Þù»ÝïÇÛ³ (ÐÇõë©Ø³Ï©) 0¬1
¬ ¾ÛÑ Ö¿Û ø¿Û Ð»ÉëÇÝùÇ (üÇÝ©) - ¾ÛÑ äÇ Âáñ½Ñ³íÁÝ (ü³ñû) 3¬0
¬ ê³ñ³Û»íû (äáëÝÇ³) - ê»ÉÃÇù (êÏáíïÇ³) 1¬3

¬ êáõïÇõí³ (ÈÇÃ©) - òñí»Ý³ ¼í»½ï³ ä»ÉÏñ³ï (ê»ñåÇ³) 0¬0
¬ ¾ý91 îÇõïÁÉ³ÝÅ (ÈÇõùë©) - ì³É»ÃÃ³ (Ø³ÉÃ³) 2¬2
¬ îÁ ÜÇõ ê¿ÛÝó (Î³É©) - ü»ñáÝÇù»ÉÇ (øáë©) 2¬2
¬ ö³ñÃÇ½³ÝÇ ÂÇñ³Ý³ (²Éå©) - ø³ñ³å³Õ (²ïñ©) 0¬0
¬ ä²Â¾ äáñÇëáí (ä»É©) - öÇ³ëÃ ÎÉÇíÇó¿ (È»Ñ©) 1¬1
¬ Þ»ñÇý ÂÇñ³ë÷áÉ (ØáÉï©) - ê³åáõñÃ³Éû (ìñ©) 0¬3
¬ ü»ñ»Ýóí³ñáß (ÐáõÝ·©) - ÈáõïáÏáñ¿ó è³½Ïñ³ï (äáõÉ©) 2¬1
¬ êÉáí³Ý äñ³ÃÇëÉ³í³ (êÉáí©) - êáõÃÇ»ëù³ (ØáÝÃ©) 1¬1
¬ ÈÇÝýÇÉï (ÐÇõë©ÆñÉ©) - èá½ÁÝåÁñÏ (Üáñ©) 0¬2
¬ î³Ýïáù (ÆñÉ©) - èÇÏ³ (È³Ã©) 0¬0
¬ ì³ÉÇõñ è»ÛùÇ³íÇù (ÆëÉ©) - Ø³ñÇåáñ (êÉáí»Ý©) 0¬3

Æõñáµ³ ÈÇÏ

²É³ßÏ»ñï Ú³ÕÃ»ó öÇõÝÇÏ Ð³õ³ë³ñ»ó³õ
Æõñáµ³ ÈÇÏÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ »ñÃÇÝ 

³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ê»ÝÃ Öáë¿ýÿë (ÖÇåñ©) - è¿ÛÝ×Áñ½ (êÏáíïÇ³) 0¬4
¬ Î½Çñ³ ºáõÝ³ÛÃÁï (Ø³ÉÃ³) - Ð³Ûïáõù ê÷ÉÇÃ (Êñ©) 0¬2
¬ ´ÎØ² êáýÇ³ (äáõÉ©) - ú ¾ý ø¿Û ÂÇÃáÏñ³ï (ØáÝÃ©) 4¬0
¬ Ö¿ûÝ¿ë îÿ¾ß (ÈÇõùë©) - ÂáåáÉ ÎáõëÃ³Ý³ (Ô³½©) 0¬0
¬ öÇõÝÇÏ (Ð³Û©) - Þùáõ÷Ç êùá÷Ç¿ (ÐÇõë©Ø³Ï©) 3¬3
ÏáÉ»ñ©ì³ñ¹³Ý»³Ý ïáõ·©4« Ä»ëÃáùáí 80« Ø³Ýáõã³ñ»³Ý 85 ¬ ä³Ûñ³ÙÇ 

26« 60« ÆÉÇ»ëùÇ 43
¬ úñï³å³ëÇ (Ô³½©) - Âáñ÷»ïû øáõÃ³ÛÇëÇ (ìñ³ë©) 1¬0 
¬ ì»ÝÃë÷ÇÉ½ (È³Ã©) - Â»áõÃ³ îÇõññ¿ë (²Éå©) 3¬0
¬ ²É³ßÏ»ñï (Ð³Û©) - Ø³ù»ïáÝÇÛ³ (ÐÇõë©Ø³Ï©) 3¬1
ÏáÉ»ñ©Â³Ýùáí 16« ê»ùáõÉÇã 67« äÇ³Ýáñ ëË³É©82 ¬ º³ß³ñáíëùÇ 52
¬ È³ëÇ (²Éå©) - Ð³÷û¿É äÞ (Æëñ©) 1¬1
¬ Âñ³Ýë (¾ëÃ©) - äáõïáõßÝáëÃ (ØáÝÃ©) 0¬2
¬ ²¾ø È³ñÝ³ù³ (ÎÇå©) - ö»Ãñáù³å (ØáÉï©) 1¬0
¬ êÁå³ÛÇÉ (²ïñ©) - àõÝÇí»ñëÇÃ©øñ³Ûáí³ (èáõÙ©) 2¬3
¬ üÉáñ³ (¾ëÃ©) - è³ïÝÇßùÇ ÜÇß (ê»ñå©) 2¬0
¬ øáõöê (üÇÝ©) - ìÇÃ»åëù (ä»É³é©) 2¬0
¬ ä³É½³Ý (Ø³É©) - îáÙÅ³É (êÉáí»Ý©) 3¬4
¬ èÇÃ»ñÇ³Û (ÈÇÃ©) - ø¿Û ²Û øÉ³ùëíÇù (ü³ñû) 1¬1
¬ èáõÅáÙå»ñáù (êÉáí©) - È»íëùÇ êáýÇ³ (äáõÉ©) 0¬2
¬ è³ïÝÇù äÇÛ»ÉÛÇÝ³ (äáëÝ©) - ê÷³ñÃ³ù ÂÁñÝ©(êÉáí©) 2¬0
¬ ø³áõÝû Ä³ÉÏÇñÇë (ÈÇÃ©) - ²÷áÉáÝ ÈÇÙ³ëáÉ (ÎÇå©) 0¬2
¬ ÈÇ»÷³Û³ (È³Ã©) - îÇÝ³Ùû ØÇÝëù (ä»É³é©) 1¬1
¬ Ø³ÉÙ¿û (Þáõ¿ï) - ä³ÉÇÙ»Ý³ ºáõÝ³ÛÃÁï (ÐÇõë©ÆñÉ©) 7¬0
¬ Ø³ù³åÇ Ð (Æëñ©) - Øáõñ³ (êÉáí»Ý©) 2¬0
¬ øñáõ½»ÛïÁñ½ (ÐÇõë©ÆñÉ©) - äÇ36 Âáñ½Ñ³íÁÝ (ü³ñû) 2¬0
¬ îÇÝ³Ùû ÂåÇÉÇëÇ (ìñ³ë©) - ¾ÝÏáñï³ÝÇ (²Ýï©) 6¬0
¬ î»åñ»ó¿Ý (ÐáõÝ·©) - øáõù»ëÇ (²Éå©) 3¬0
¬ ²ù³ï»ÙÇÛ³ ö³Ýï»õ (ÐÇõë©Ø³Ï©) - ¼ñÇÝÛëùÇ (äáëÝ©) 0¬3
¬ äñ¿ûÝïåÇ (¸³Ý©) - ÆÝÃ¿ñ Âáõñùáõ (üÇÝ©) 4¬1
¬ äñ³Ý (Üáñ©) - Þ»Ùñáù èáíÁñ½ (ÆñÉ©) 2¬2
¬ Þ³ËïÇáñ ê³ÉÇÏáñëù (ä»É³é©) - ÐÇåÁñÝÇÁÝ½ (Ø³É©) 1¬0
¬ ØáÉï¿ (Üáñ©) - ø¿Û ²ñ è»ÛùÛ³íÇù (ÆëÉ©) 7¬1
¬ ê÷»ñ³Ýó³ ÜÇë÷áñ»ÝÇ (ØáÉï©) - Ü»ýÃãÇ (²ïñ©) 0¬3
¬ üáÉ³ ¾ß (ÈÇõùë©) - âÇËáõñ³ (ìñ³ë©) 1¬2
¬ úÉÇÙ÷ÇÛ³ ÈÇáõå© (êÉáí»Ý©) - èÇÏ³ë ¾ý ¾ë (È³Ã©) 2¬3
¬ øáÝ³ÿ½ øÇ (Î³É©) - øÇÉÙ³ñÝáù (êÏáí©) 1¬2
¬ ¼»Ã³ (ØáÝÃ©) - ìÇïÇ (ÐáõÝ·©) 1¬5
¬ Æõñáµ³ (ÖÇå©) - È»ÏÇ³ ì³ñß³í³ (È»Ñ©) 0¬0
¬ ¾ý êÇ ¾ë äÇ (èáõÙ©) - ØÇÉë³ÙÇ (ØáÉï©) 2¬0
¬ âáõù³ñÇßùÇ ä»ÉÏñ³ï (ê»ñå©) - ´³Ý³Ýó (Ð³Û©) 3¬0
¬ îÇ ¾Û êÇ (êÉáí©) - øñ³ùáíÇ³ øñ³ùáí (È»Ñ©) 1¬1
¬ øÉÇýÃÁÝíÇÉ (ÐÇõë©ÆñÉ©) - Ð³áõÏ»ëáõÝï (Üáñ©) 0¬1
¬ ê»ÝÃ ö³ÃñÇùÿë ²ÃÉ©(ÆñÉ©) - Üáñù¿û÷ÇÝÏ (Þáõ¿ï) 0¬2
¬ ¾åÁñïÇÝ (êÏáí©) - èûöê (üÇÝ©) 2¬1
¬ øáñù êÇÃÇ (ÆñÉ©) - öñáÏñ¿ë ÜÇïÁñùáñÝ (ÈÇõùë©) 0¬2
¬ ÐáÝí¿ï (ÐáõÝ·©) - Ä³ÉÏÇñÇë (ÈÇÃ©) 3¬1
¬ ÞÇñáùÇ äñÇÛ¿Ï (äáëÝ©) - Î³Ûñ³Ã ²ÉÙ³ÃÇ (Ô³½©) 1¬2
¬ äñ»Ûï³åÉÇù (ÆëÉ©) - ì³ïáõ½ (ÈÇËÃ©) 0¬0
¬ êÃÇ³ñÝ³Ý (ÆëÉ©) - È»í³ïÇ³ Â³ÉÉÇÝ (¾ëÃ©) 2¬1
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Î»³Ýù¿Ý Ð»é³ó³õ ê³ñ·Çë ÐáíÇõ»³Ý
80 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏÇÝ Ï»³Ýù¿Ý Ñ»é³ó³õ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý 

ë÷áñÃÇ í³ñå»ï« Ð³Û³ëï³ÝÇ í³ëï³Ï³õáñ Ù³ñ½Çã ê³ñ·Çë ÐáíÇõ»³ÝÁ£
²Ý ÍÝ³Í ¿ñ 1938 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ êáõËáõÙÇÇ Ù¿ç« áõñ ÁÝï³ÝÇùÁ Ñ³ëï³ï-

õ³Í ¿ñ µéÝ³·³ÕÃáõ»Éáí ÂáõñùÇ³Û¿Ý£ Ê³Õ³É¿ »ïù ï»ÕõáÛÝ ³ÏáõÙµÇÝ Ù¿ç« 
1955¬ÇÝ ÏÁ ÷áË³¹ñáõÇ ºñ»õ³Ý£ 1969 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ïÿ³õ³ñï¿ ºñ»õ³ÝÇ 
ä»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ£ 1957 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ùñó³Í ¿ §ÈáùáÙáÃÇõ 
øáõÃ³ÛÇëÇ¦ ³ÏáõÙµÇÝ Ñ»ï£ 1957¬¿Ý 1963 Ù³ë Ï³½Ù³Í ¿ ºñ»õ³ÝÇ 
§êå³ñï³Ï¦ ËáõÙµÇÝ£ 1963¬ÇÝ ÙÇ³ó³Í ¿ ºñ»õ³ÝÇ §²ñ³ñ³ï¦ÇÝ£ 1967¬ÇÝ 
ÙÇ³ó³Í ¿ ØáëÏáõ³ÛÇ §êå³ñï³Ï¦ÇÝ£ 1970¬ÇÝ ³Ýó³Í ¿ Ù³ñ½ÇãáõÃ»³Ý »õ 
Ù³ñ½³Í ¿ ¶©¹³ë³Ï³ñ·Ç ÎÇõÙñÇÇ §ÞÇñ³Ï¦ »õ ì³Ý³ÓáñÇ §ÈáéÇ¦ 
ËáõÙµ»ñÁ£ 1972¬¿Ý 1978 í³ñ³Í ¿ ºñ»õ³ÝÇ àÕÇÙåÇ³Ï³Ý ýáõÃåáÉÇ ¹åñáóÇ 
ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ£ 1980¬81 ï³ñÇÝ»ñáõÝ »Õ³Í ¿ ºñ»õ³ÝÇ §²ñ³ñ³ï¦Ç 
Ù³ñ½Çã£ ºÕ³Í ¿ ²ñï³ß³ïÇ §úÉÇÙ÷Ç³¦ »õ ÐáÏï»Ùµ»ñ»³ÝÇ §êå³ñï³Ï¦ 
ËáõÙµ»ñáõ Ù³ñ½Çã£ 2001¬2004 ï³ñÇÝ»ñáõÝ í³ñ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
å³ï³Ý»Ï³Ý Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ Ù³ñ½ÇãÇ å³ßïûÝÁ£ ä³ïÇõ Ñ³Û ³½·Ç 
³ñÅ³Ý³õáñ ½³õ³Ï ê³ñ·Çë ÐáíÇõ»³ÝÇÝ£

ÎñÇ½Ù³Ý ØÇ³ó³õ ä³ñë»ÉáÝ³ÛÇÝ
üñ³Ýë³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ »õ êå³ÝÇáÛ §²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï¦Ç ÏÇë³-

å³ßïå³Ý ²ÝÃáõ³Ý ÎñÇ½Ù³Ý å³ßïûÝ³å¿ë ÙÇ³ó³Í ¿ §ä³ñë»ÉáÝ³¦ÇÝ£ 
üñ³Ýë³óÇ Ù³ñ½ÇÏÁ ÏÝù³Í ¿ 4 ï³ñáõ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ£ ¶áñÍ³ñùÇÝ 
³ñÅ¿ùÁ Ñ³ë³Í ¿ 120 ÙÇÉÇáÝ »áõñáÛÇ£ 2009¬¿Ý 2014 ÎñÇ½Ù³Ý Ù³ë Ï³½Ù³Í 
¿ êå³ÝÇáÛ §è¿³É êáëÇ»ï³ï¦ »õ 2014¬¿Ý ÙÇÝã»õ ÑÇÙ³ §²ÃÉ»ÃÇùû 
Ø³ïñÇï¦ ËáõÙµ»ñáõÝ£ üñ³Ýë³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ Ñ»ï ß³Ñ³Í ¿ 2018¬Ç 
²ßË³ñÑÇ µ³Å³ÏÁ£

Ö³ïñ³Ï

èÇÏ³ÛÇ Øñó³ß³ñù

²ñáÝ»³Ý Ð³õ³ë³ñ»ó³õ
È³ÃíÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù èÇÏ³ÛÇ Ù¿ç ëÏë³Ý ×³ïñ³ÏÇ Ù»Í í³ñå»ïÝ»ñáõ 

Ùñó³ß³ñùÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²é³çÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù»Í í³ñå»ï 
È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý ×»ñÙ³Ï ù³ñ»ñáí 29¬ñ¹ ù³ÛÉÇÝ Ñ³õ³ë³ñ»ó³õ ãÇÝ³óÇ Ù»Í 
í³ñå»ï ºáõ º³ÝÏÇÇ Ñ»ï£ üñ³Ýë³óÇ Ù»Í í³ñå»ï Ø³ùëÇÙ ì³ßÇ¿¬È³Ïñ³õ 
Û³ÕÃ»ó î³õÇï Ü³í³ññáÛÇÝ£ ØÇõë µáÉáñ ÙñóáõÙÝ»ñÁ ³õ³ñï»ó³Ý 
Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ùµ£

ä³ëù»ÃåáÉ

ºõñáå³ÛÇ ØÇÝã»õ 20 î³ñ»Ï³Ý ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ð³Û³ëï³Ý ¼Çç»ó³õ
öáñÃáõÏ³ÉÇ Ø³ÃáëÇÝÇáë ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç ëÏë³Ý å³ëù»åáÉÇ ºõñáå³ÛÇ 
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-Ինչպէ՞ս է, Կոմիտա՛ս, հաւնեցա՞ր,- հարցուց 
Փափազեան ջութակը կուրծքէն վերցնելով: 

-Հիանալի է: Հաւնեցայ ու սիրեցի ալ: Հիմա ես 
նուագեմ, դուն լսէ՛: Այսպէս ըսելով, Կոմիտաս վեր-
ցուց իր թուղթը գրասեղանէն, մօտեցաւ ֆիզհար-
մոնիային, նստաւ ու սկսաւ նուագել եւ երգել «Լուր-
տա-լուր»ը, որ տեղւոյն վրայ ձայնագրած էր: 
Ֆիզհարմոնիայի ծորուն հնչիւնները դժուարու-
թեամբ կ՚արտայայտէին մեղեդիի արագընթաց 
չափն ու ճկուն ո լորտները, սակայն ա ներկբայ էր, 
որ եղանակին վերարտադրութիւնը լիովին ճիշդ եւ 
հարազատ էր: 

Մենք բոլորս զարմանքով կը նայէինք այդ 
հմայիչ մարդուն: Փափազեան ուղղակի ապշած, 
քարացած էր: 

-Կոմիտաս, «Լուր-տա-լուր»ը դուն առաջուընէ 
ձայնագրա՞ծ էիր: 

-Ո՛չ, ձայնագրեցի, երբ դուն կը նուագէիր: 
-Չէ՞ որ դուք կանգնած կը լսէիք Վրթանէսի 

նուագը,- բացագանչեց Վանցեանը՝ տեսակ մը 
արտասովոր տարակոյսով: 

«Անյիշաչար Մարդը»

-Ի՞նչ կայ որ, ականջս կը լսէր, ձեռքս ալ կը գրէր՝ 
ահաւասիկ, նայեցէք: Ան վերցուց ֆիզհարմոնիայի 
վրայ դրուած թերթը եւ ցոյց տուաւ ծուռ ու մուռ 
տողերով գրի առնուած «Լուր-տալուր»ը: 

-Չէ՛, ճանըս, հոս օյին մը կայ, կամ… 
-Կամ ի՞նչ, Փափազ: -Կամ կախարդ ես դուն: '
-Պոշ բաներ մի խօսիր, կախարդը ո՞րն է: 
-Բայց չէ՞ որ չափազանց դժուար է ձայնագրել 

քրտական ե ղանակները, որոնք լեցուն են 
կոտորակային ձայնամիջոցներով: 

-Միթէ դուն կը դժուարանայի՞ր ճշդութեամբ 
գրելու քեզի եղած հայերէն թելադրութիւնը, որքան 
ալ անիկա բարդ ըլլար: 

-Հարկաւ՝ ո՛չ: Սակայն մեծ տարբերութիւն կայ 
թելադրութեանց միջեւ, Կոմիտա՛ս: 

-Ինծի համար ոչ մէկ տարբերութիւն, ա՛յ վար-
ժապետ Փափազ,- «յանգաբանեց» Կոմիտասը 
զուարթ քրքիջով: Փափազեան շեղակի, բայց 
շեշտակի հայեացք մը նետելով Վանցեանի կողմը, 
ձայնեց. 

-Մի՞թէ անբարեխիղճ, անամօթ չէ այն մարդը, որ 
առանց ծանօթանալու Կոմիտասին հետ, առանց 

Թուրքիոյ կողմէ Կիպրոսի բացառիկ տնտե-
սական գօտիին մէջ իրականացուող հորատման 
աշխատանքները շարունակելու առնչութեամբ 
ԵՄ-ն հրապարակած է Թուրքիոյ դէմ իրականաց-
ւելիք պատժամիջոցներ:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»՝ վկայակո-
չելով գերմանական «Deutsche Welle»-ն, պատժամի-
ջոցներու որոշումը կայացուած է Պրիւքսէլի մէջ 
արտաքին յարաբերութիւններու խորհուրդի ան-
դամներու կողմէ այն հիմնաւորումով, որ Թուրքիոյ 
կողմէ իրականացուող հորատման աշխատանքները 
կը հակասեն միջազգային իրաւունքի չափանիշ-
ներուն:

ԵՄ արտաքին գործերու նախարարներու նպա-
տակն է պատժամիջոցներու միջոցով հասնիլ անոր, 
որ թրքական կողմը դադարեցնէ Կիպրոսի բա-
ցառիկ տնտեսական գօտիին մէջ իրականացուող 
հորատման աշխատանքները:

Որոշման մէջ նշուած է. «Ցաւալի է, որ հակառակ 
կատարուած բազմաթիւ կոչերուն, Թուրքիան 
շարունակեց հորատման աշխատանքները»:

Պատժամիջոցներով կը նախատեսուի հետեւ-
եալը՝ Թուրքիան 2020 թուականին ԵՄ-էն ֆինան-
սական օժանդակութիւն պիտի ստանայ, սակայն 
պատժամիջոցներու արդիւնքով այդ օժանդա-
կութիւնը կը նուազեցուի 146 միլիոն եւրոյով: 

գաղափար ունենալու ա նոր շնորհքին եւ ընդունա-
կութիւններուն մասին, հրապարակաւ կը քննա-
դատէ զայն եւ կը գրէ. 

«Երեք ու կէս տարուան մէջ կօշկակարութիւն 
սովորել չի կարելի, չէ թէ երաժշտութիւն»: -Այդ 
անամօթ մարդը ես եմ, Կոմիտաս, եւ ներողութիւն 
կը խնդրեմ իմ անբարեխղճութեանս համար, - 
թոթովեց Վանցեանը խեցգետինի պէս կարմրելով 
եւ ձեռքերը մեկնելով Կոմիտասին: Յանկարծակիի 
ե կած Կոմիտասին դէմքը մթագնեցաւ անհաճոյ 
զգացումէն, բայց վայրկենական այդ մութ ստուերին 
յաջորդեց լայն ու պայծառ ժպիտը, եւ ան, սեղմելով 
իրեն պարզուած ձեռքերը, մանկական անյիշաչա-
րութեամբ ըսաւ. -Երկու կոպեկ տուր, յօդուածին 
դառնութիւնը քամուն տանք: -Հայր սո՛ւրբ ճան, 
երկու ալ, տասներկու ալ կու տամ, միայն ներեցէք 
զիս: - Ո՛չ, ճիշդ երկու կոպեկ: 

Քանի մը տարուան ընթացքին այդպէս հա-
ւաքուած երկու կոպեկներով Կոմիտաս Փարիզի 
մէջ հրատարակեց «Հայ Քնար» գեղջուկ երգերու 
իր առաջին ժողովածոն:

«Ժամանակ»/Պոլիս

Շրջանային Èáõñ»ñ

ԵՄ-ն Յայտարարած է Թուրքիոյ Դէմ Կիրառուելիք Պատժամիջոցներու Մասին

Իրանի ԱԳ Նախարարը Կը ԿարծԷ, որ Թրամփ Պատերազմ Չի Ցանկար Հանրապետութեան Դէմ

Տնտեսական եւ առեւտրային յարաբերութիւններու 
վերաբերեալ քաղաքական երկխօսութիւնները 
պիտի չեղարկուին: Օդագնացութեան պայմանագ-
րերու կնքման բանակցութիւնները պիտի ընդհատ-
ւին: Եւրոպական ներդրումային դրամատունէն 
Թուրքիային տրուելիք վարկային օժանդակութիւնը 

Իրանի արտաքին գործերու նախարար Ճաւատ 
Զարիֆի կարծիքով ԱՄՆ-ի նախագահ Տոնալտ 
Թրամփ չի ցանկար պատերազմ սկսիլ Թեհրանի 
դէմ, սակայն Միացեալ Նահանգներու ղեկավարի 
շրջապատի անձինք կը ցանկան: Այս կարծիքը 
Իրանի ԱԳ նախարարութեան ղեկավարը յայտնած 
Է NBC հեռատեսիլին տուած հարցազրոյցին, որ 
հրապարակուած Է Յուլիս 15-ին, կը տեղեկացնԷ 
«Արմէնփրես»:

«Ես չեմ կարծեր, թէ նախագահ Թրամփ պա-
տերազմ կը ցանկայ, բայց կ’ենթադրեմ, որ անոր 
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շրջապատը դէմ չ’ըլլար»,- ըսած Է Զարիֆ: «Կը 
կարծեմ, որ նախագահ Թրամփ հրապարակայնօրէն 
յայտարարած Է, որ իրենք կը ձգտին հասնելու 
անոր, բայց չեմ կարծեր, թէ կը յաջողին, քանի որ 
վերջին հաշուով պիտի գերակշռէ ողջամտութիւնը»,- 
աւելցուցած Է ան:

Նախարարը արձանագրած Է, որ «Իրանը 
խոշոր եւ հպարտ պետութիւն Է»: «Մենք թեթեւամտօրէն 
չենք վերաբերիր ռազմական հարուածին»,- 
ընդգծած Է Զարիֆ: Զարիֆին նաեւ տրուած Է հարց 

պիտի վերանայուի:  
Որոշման մէջ նշուած է նաեւ, որ եթէ Թուրքիան, 

Կիպրոսի Հանրապետութեան ինքնիշխանութեան 
իրաւունքները խախտելով, հորատման աշխա-
տանքները շարունակէ, ապա յաւելեալ պատժա-
միջոցներ պիտի կիրառուին:
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Ուի Ար Տը Ուորլտ – ԵուԷսԷյ Ֆոր Աֆրիքա (We Are The World – USA for Africa)
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից 

1984 թուականին բրիտանական ամենայայտնի 
երգիչներէն բաղկացած Band Aid խումբը ձայնագ-
րեց  «Do They Know It’s Christmas» անուանումով 
երգ մը, որուն հասոյթէն կուտակուած գումարը 
ուղարկուեցաւ Եթովպիոյ կարիքաւորներուն։  Այս 
նախաձեռնութեան յաջողութենէն ետք ամերիկացի 
երգիչ եւ հասարակական գործիչ Կարի Պելաֆոնդէն 
որոշեց Ափրիկէի համար նախաձեռնել նմանատիպ 
օգնութիւն մը, որ աւելի մեծ չափեր կը կրէր։ Պելա-
ֆոնդէի առաջին միտքն էր կազմակերպել բարե-
գործական համերգ ափրոամերիկացի երգիչներու 
մասնակցութեամբ։ Կառավարիչ  Քէն Քրաճընի 
հետ այս միտքը քննարկելէն ետք, անոնք հասկցան, 
որ աւելի հեշտ եւ արագ կ’ըլլայ  երգիչները հաւաքել   
միացեալ ձայնագրութեան համար։ Ի սկզբանէ 
նախատեսուած էր, որ երգը պիտի գրեն Մայքլ 
Ճեքսընը, Լայնըլ Ռիչին եւ  Սթիւի Ուոնտըրը,  սա-
կան վերջինս այդ ժամանակ Նիւ Եորք գացած էր 
եւ չկրցաւ մասնակցիլ ստեղծագործական  աշխա-
տանքներուն։ Ճեքսընն ու Ռիչին նախապէս արդէն 
համագործակցած էին։ Անոնք կը գիտակցէին, որ 
երգը պէտք է ըլլայ հզօր եւ իր մէջ ընդհանրացնող 
կոչ պարունակէ, անոր համար երկար ժամանակ 
կը նախապատրաստուէին ՝ լսելով Միացեալ Նա-
հանգներու, Բրիտանիոյ, Գերմանիոյ եւ Ռուսաստա-
նի ազգային  օրհներգերը։ «Այս ամէնը մենք հաւա-
քեցինք մեր գլխուն մէջ, ամբողջացուցինք եւ 
գրեցինք ռիթմ մը, որ մարդոց համար ծանօթ կ’ըլ-
լար եւ   կ'ընկալուէր նոյնքան հեշտ,  ինչքան  ազ-
գային օրհներգները»,- կը յիշէ Ռիչին։

Միացեալ աշխատանքներու ժամանակ Ճեք-
սընն ու Ռիչին սեւագրած էին մի քանի հատուած եւ 
մտածած երաժշտութեան ընդհանուր կառուցուած-
քը։ Աւելի ուշ Ճեքսըն,  հաւաքելով այս բոլորը, կը 
փակուի իր տան մէջ գտնուող ձայնագրման ար-
ւեստանոցին մէջ եւ մէկ գիշերուայ ընթացքին կ’ա-
ւարտէ երգը, գրելով բոլոր գործիքներու ձայան-
բաժիններն ու երգի բառերը։ 

Այնուհետեւ Քէն Քրաճըն կ’անցնի  «աստղեր 
որսալու» գործին։ Ան, երգին մէջ մասնակցութիւն 
ունենալու առաջարկով, կը դիմէ բոլոր այն երգիչ-
ներուն, որոնք վերջին շրջանին ազգային հիթ-
շքերթներուն մէջ զբաղեցուցած էին առաջնակարգ 
դիրքեր։ Այս ձեւով  ան շատ արագ կը հաւաքէ 40 
երաժիշտ եւ ստիպուած կ’ըլլայ մերժել եւս 50-60 
երգիչներ, որոնք,  լսելով նախաձեռնութեան մա-
սին, ցանկութիւն յայտնած էին միանալ անոնց։   
Յաջորդ քայլը, ըստ կազմակերպիչներուն, ամէնէն 
դժուարն էր։ Պէտք էր նշանակել ձայնագրման օր 

եւ վայր՝ գաղտնի պահելով լրատուամիջողներէն, 
որպէսզի կարենային խուսափիլ համակիրներու 
բանակէն։ 

Եւ այսպէս, ձայնագրման օրը ընտրուեցաւ 
«American Music Awards» մրցանակաբշութենէն 
անմիջապէս ետք։ Աստղերը հաւաքուեցան A&M 
Recording ձայնագրման արուեստանոցի մէջ, 
երեկոյեան ժամը 10:00-ին եւ անցան աշխատանքի։ 
Նախ անոնք ձայնագրեցին երգչախմբային մասը, 
ապա՝ միայնակ հատուածները։ «Աւելի համախմբը-
ւած եւ հարթ աշխատանքներ ես չեմ յիշեր։ Ամբողջ 
երգը մենք ձայնագրեցինք մէկ գիշերուայ մէջ, 
ընդամէնը 10 ժամուայ ընթացքին՝  աւելի քան 40 
արուեստագէտներու հետ միասին։ Շօ-պիզնէսի 
մէջ անցուցածս երկարամեայ աշխատանքային 
կեանքիս ընթացքին, այս գիշերը, վստահօրէն 
կրնամ ըսել ՝ լաւագոյններէն էր։ Ձայնագրման աշխա-
տանքները սկսելէն առաջ ես բոլորին խնդրեցի մէկ 
կողմ դնել իրենց անձնասիրութիւնը։ Արդիւնքը  
յստակ է, դուք կը տեսնէք»,- կը պատմէ երգի 
արտադրող Քուինսի Ճոնս։ Ամէն բան անցաւ շատ 
հարթ եւ նախատեսուածէն աւելի լաւ։ Երգի ձայ-
նագրման համար նոյնիսկ իրաւաբանական համա-
ձայնութեան եկան  մի քանի երգիչներու հեղինա-
կային իրաւունքներ  ունեցող արուեստանոցներ՝ 
թոյլ տալով անոնց ձայնագրուիլ մէկ այլ նախագիծի 
համար։       

Նախագիծի՝ USA For Africa անուան մէջ USA 
յապաւումը բոլորովին չի բացուիր իբրեւ Ամերիկայի 
Միացեալ Նահանգներ (United States of America)։ 
Անիկա կը նշանակէ  Արուեստագէտներու Միացեալ 
Աջակցութիւն Ափրիկէին (United Support of Artists 
for Africa):

Երգի ձայնագրութեան ժամանակ ձայնագրման 
արուեստանոցին մէջ կար նաեւ նկարահանող 
խումբ, որ վաւերացրնելով  ձայնագրման աշխա-
տանքները, զայն վերածած է տեսահոլովակի։ Ի 
դէպ, նկարահանման աշխատանքերուն համար 
պէտք եղած է  աւելին, քան 750 000 տոլարի 
սարքաւորումներ,  իսկ  գործարկուներու խումբը, 
բեմադրիչն  ու նկարահանող անձնակազմը միա-
ցան  նախաձեռնութեան՝ աշխատելով  անվճար։

Երգը թողարկուեցաւ 1985 թուականի Մարտ 
7-ին,  իսկ  հոլովակի առաջին ցուցադրութիւնը 
եղաւ Մարտ 11-ին, MTV երաժշտական հեռատեսիլի 
ալիքով։ Երգի հասոյթը կազմեց  91 միլիոն տոլար, 
որմէ 54 միլիոնը կուտակուեցաւ երգի ձայներիզի 
վաճառքէն։ Իսկ   արդէն Յունիս 10-ին  Եթովպիա 
եւ Սուտան մեկնեցաւ  մարդասիրական օգնութեամբ 
առաջին օդանաւը։ 

Երգի  ձայնագրման 
մասնակցեցան 45 երգիչ 
Միացեալ Նահանգնե-
րէն, որոնց շարքին էին 
Մայքլ Ճեքսըն, Լայնըլ 
Ռիչին, Թինա Թըրնըր, 
Պիլլի Ճոէլ, Սթիւի Ուոնտըր, 
Տայանա Ռոս, Ալ Ճերոն, 
Պոպ Տիլան, Ռէյ Չարլզ 
եւ այլք։ 

2010 թուքականին, 25 տարի անց, երգը,  աստ-
ղերու մէկ այլ կազմով,  վերաձայնագրուեցաւ Հայի-
թիին օգնութիւն ուղարկելու համար, որ տուժած էր 
հզօր  երկրաշարժէն։ Նոր կազմի մէջ էին Սէլին 
Տիոնը, Ջասթին Պիպերը, Նիկոլ Շերզինկըրը, 
Պարպարա Սթրէյզնտը, Թոնի Պեննեթը, Աշերը եւ  
աւելի քան 70  այլ երգիչներ։ Երգը առաջին անգամ 
հնչեց Վանքուվըրի մէջ՝  Ձմեռնային ողիմպիական 
Խաղերու բացման ժամանակ։ Երգի վերաձայագ-
րութիւնը չունեցաւ բնօրինակի շլացուցիչ  յաջողու-
թիւնը։ Երաժշտական քննադատներու կարծիքով 
անիկա հինցած հնարք է, որ այլեւս արդիական  չէ, 
նաեւ, կը յիշեցնէ բնօրինակի անճաշակ կրկնօրի-
նակումը։ 

Ինչեւէ, կարծիքներն ու ճաշակները կրնան բազ-
մազան ըլլալ, բայց փաստը, որ երգը դարձած է   
համամարդկային եւ  համընդհանուր աջակցութեան 

օրհներգ, անհերքելի է։ Անիկա 
կը հնչէ գրեթէ բոլոր բարեգոր-
ծական համերգներու եւ նախա-
ձեռնութիւններու ժամանակ եւ 
կրնայ նոյնքան յուզիչ եւ տրա-
մադրող ըլլալ, ինչպէս տարիներ 
առաջ։  



¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

¾ç 08âáñ»ùß³µÃÇ / 17.7.2019 ¾ç 08ºñÏáõß³µÃÇ / 4.2.2019 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك
تصدر عن شركة شيراك الصحفية )ش.م.م.(

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيان

zartonkadl@gmail.com P.O.BOX 11-617  Beirut-Lebanon +961 1 444225 +961 81 306 447 www.zartonkdaily.com

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

	

	

	

Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական 
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ 
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական 
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։

Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ 
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց 
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի 
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ 
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

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%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է

Շրջանային Èáõñ»ñ

¾ç 06

Թուրքիան Արձագանգած է Իր Դէմ Կիրառուելիք ԵՄ-ի՝ 
Պատժամիջոցներու Որոշման

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ
«Հայ Իրականութիւնը՝ 

Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի 
Գրիչէն» Հատորը

Գիրքը կազմեց եւ ծանօթագրեց 
Պետրոս Թորոսեան: 

Էջադրում, ձեւաւորում, լուսանկար-
ներու մշակում, յատուկ անուններու 
ցանկագրում եւ հրատարակում՝ 
Շիրակ Հրատարակչատան, Պէյ-
րութ, 2019, 728 էջ:

Ստանալու համար դիմել «Զար-
թօնք»ի խմբագրատուն:

Թուրքիոյ արտաքին գործերու նախարարութենէն յայտնած են, որ ԵՄ 
արտաքին յարաբերութիւններու խորհուրդի՝ պատժամիջոցներու մասին 
կայացուցած որոշումը որեւէ կերպ պիտի չազդէ Միջերկրական ծովու 
արեւելեան շրջաններու մէջ՝ Կիպրոսի բացառիկ տնտեսական գօտիին մէջ, 
իրականացուող հորատման աշխատանքներուն վրայ:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»՝ վկայակոչելով թրքական «Anadolu» 
լրատուական գործակալութիւնը, այս մասին Թուրքիոյ ԱԳ Նախարարութիւնը 
հրապարակած է գրաւոր յայտարարութիւն:

«ԵՄ արտաքին յարաբերութիւններու խորհուրդի հրապարակած որոշման 
մէջ չի նշուիր, որ Կիպրոս կղզիի բնական պաշարներու նկատմամբ Կիպրոսի 
թուրքերը յոյներուն հաւասար իրաւունքներ ունին: Այս առումով ԵՄ-ն 
անկողմնակալ չէ գտնուած»,- նշուած է յայտարարութեան մէջ:

Յայտարարութեամբ նաեւ կ’ըսուի, որ Կիպրոսի հարցը մինչ օրս չէ լուծուած, 
քանի որ Կիպրոսի յոյները 1963 թուականէն այս կողմ չեն ճանչնար Կիպրոսի 
թուրքերու հետ քաղաքական հաւասարութիւն ունենալու հանգամանքը:

«Այս հարցին շուրջ լուծում հնարաւոր կ’ըլլայ գտնել միայն Կիպրոսի 
թուրքերու իրաւունքներու պահպանումը երաշխաւորելու պայմաններուն մէջ, 
երբ ԵՄ-ն ընդունի, որ Կիպրոսի թուրքերը կղզիի նկատմամբ ունին յոյներուն 
հաւասար իրաւունքներ,- գրուած է յայտարարութեան մէջ:

Իրանի ԱԳ Նախարարը Կը ԿարծԷ, որ Թրամփ Պատերազմ 
Չի Ցանկար Հանրապետութեան Դէմ
այն մասին, թէ ինչու, իր կարծիքով, Թրամփը հրաժարած է Յունիսի վերջին 
Իրանին հարուած հասցնելու մտադրութիւններէն: «Կը կարծեմ, գերակշռած Է 
ողջամտութիւնը: Մարդիկ հասկցած են, որ անիկա սահմանափակ գործո-
ղութիւն չ’ըլլար»,- ըսած Է նախարարը: Զարիֆ արձանագրած Է, որ ամերիկեան 
պատժական միջոցներու պատճառով կը տառապին Իրանի քաղաքացիները, 
ներառեալ «մարդիկ, որոնք դեղորայքի, յատուկ խնամքի կարիք ունին», 
հաղորդած Է ԹԱՍՍ-ը:


