
Արցախ գտնուող ԱԱԾ տնօրէն 
Արթուր Վանեցեան պատասխանած 
է լրագրողներու հարցերուն: Անոնք 
հետաքրքրուած են վարչապետի վերջին 
յայտարարութիւններու, Արցախի մէջ 
տեղի ունեցող զարգացումներու, 
Համահայկական խաղերու ընթացքի 
մասին: Հետաքրքրուած են, թէ ինչ 
իրավիճակ կը սպասուի Արցախի 
մէջ յառաջիկայ քաղաքական 
զարգացումներով պայմանաւորուած: Վանեցեանը պատասխանած է.
«Արցախը իւրայատուկ վայր է, եւ պարտադիր պէտք է ըլլայ կայունութիւն, 
եւ անթոյլատրելի են որեւէ տիպի խժդժութիւններ, եւ Արցախի 
կայունութիւնը պէտք է ըլլայ ամենաբարձր մակարդակի վրայ, եւ ես իմ 
պարտականութիւնները կատարելու ընթացքին պարտադիր հաշուի 
կ’առնեն այդ հանգամանքը եւ կ’առաջնորդուիմ այդ սկզբունքով, որ Արցախը 
պիտի ըլլայ կայուն, եւ ցանկացած խժդժութիւն անթոյլատրելի է»:
Ան անդրադարձած է նաեւ հանրահաւաքի ժամանակ տեղի ունեցած 
միջադէպին եւ նշած.
«Հարկ համարեցի միջամտել, որպէսզի խժդժութիւնները լուրջ հետեւանքներ 
չունենան, յաջողեցանք կանխել այդ զարգացումները, քաղաքացիները 
լսեցին իմ յորդորը եւ չշարունակեցին իրենց բողոքը, իրենք մասնակցած 
են որպէս քաղաքացիներ, արցախցիներ, վարչապետի կոչով մասնակցած 
են, կը համարեմ, որ երէկուայ հանրահաւաքը պատմական միջոցառում էր, 
թէզերը, որ հնչեցին, պատմական են ու կարեւոր: Անվտանգութեան առումով, 
այո, վտանգ կը պարունակէր, բայց եթէ մենք կ’ուզենք ընել բան մը, որ կը 
զարմացնէ ողջ աշխարհին, պէտք է նաեւ նկատի ունենանք վտանգները, 
անոնք գնահատենք եւ ընենք ամէն ինչ, որ լուրջ հետեւանքներ չունենան: 
Այդ հանգամանքէն ելլելով՝ ես անմիջական մասնակցութիւն ունեցած եմ 
Համահայկական խաղերու կազմակերպման աշխատանքներուն, եւ մինչեւ 
այդ պահը ոչ մէկ լուրջ միջադէպ չէ գրանցուած, այն պարագային, երբ 
Արցախի մէջ կը գտնուին շուրջ 10 հազար մարզիկներ ու հիւրեր»:

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Ստեփանակերտի մէջ հանդիպում ունեցած 
է Համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտէի անդամներու 
հետ։ Ան ողջունած է գործադիր կոմիտէի ներկայացուցիչներուն, ապա 
անդրադարձած է Արցախի մէջ Համահայկական ամառնային 7րդ խաղերու 
կայացման կարեւորութեան ու նպատակին:
«Համահայկական խաղերը հնարաւորինս զարգացնենք եւ բոլոր առումներով 
լրջացնենք՝ ե՛ւ մարզական, ե՛ւ համահայկական կեանքի կազմակերպման, 
ե՛ ւ մշակութային առումով»։
Վարչապետը յաջողութիւն մաղթած է,  եւ նշած է թէ համեմատելով նախկին 
տարիներուն, միշտ առաջընթաց կայ, եւ պէտք է «այդ առաջընթացը աւելի 
տեսանելի եւ արդիւնաւէտ ըլլայ»:
«Համահայկական խաղերը պէտք է դառնան լաւ հարթակ՝ հայ ազգի 
տաղանդաւոր մարզիկներուն յայտնաբերելու եւ անոնց Հայաստանի 
հաւաքական խումբերուն մէջ ընդգրկելու հնարաւորութիւնները դիտարկելու 
համար:»
Փոխվարչապետ Տիգրան Աւինեանը նշած է, որ Համահայկական ամառնային 
եօթներորդ խաղերուն կը  մասնակցին 35 պետութիւն, 161 քաղաք։ 
Ընդհանուր առմամբ մասնակցողներուն թիւը մօտ 5300 անձ ։
Նշենք որ այս տարի Խաղերու 20 ամեակն է: 
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Արխիւի ծածկագիր

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Արցախը Միշտ Կայուն Պէտք Է Մնայ. ԱԱԾ 
Պետ Արթուր Վանէցեան

Փաշինեան Հանդիպած Է Համահայկական 
Խաղերու Համաշխարհային Կոմիտէի 

Անդամներուն Հետ

Հարիրի Յառաջիկայ Շաբաթ 
Ուաշինկթըն Կը Մեկնի

Ամերիկան Կը Զգուշացնէ

Ընդունուած Չափանիշերը Հակասող 
Թոներով Ապրանք Կը Կասեցուի 
Պէյրութի Նաւահանգիստին  Մէջ

²õ»ÉÇ ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝ

Լիբանանի Վարչապետ Սաատ Հարիրիի մօտ աղբիւր մը  երէկ յայնեց, որ 
վարչապետը յառաջիկայ շաբաթ Ուաշինկթըն պիտի այցելէ:
Կը սպասուի, որ Հարիրի ԱՄՆ մայրաքաղաքին մէջ տեսակցի պետական 
քարտուղար Մայք Փոմփէոյի եւ ԱՄՆ փոխ-նախագահ Մայք Փենսի հետ: 

Մինչ Ազգային Ազատ Հոսանքի 
նախագահ Ժըպրան Պասիլ իր 
յայտարարութիւններով աւելի եւս 
կը սրէ երկրին քաղաքական արդէն 
իս պայթուցիկ  մթնոլորտը, ԱՄՆ 
Պէյրութի դեսպանատունը լիբա-
նանեան կողմերը զգուշացուց 
դատական համակարգին մէջ 
քաղաքական միջամտութիւններ 
կատարելէ: 
Սոյն զգուշացումը եզակի երեւոյթ 
էր այս հանգրուանին: 

Հարիւրաւոր թոն ապրանք 
գրաւուեցաւ երէկ Պէյրութի 
նաւահանգիստին մէջ: Նշեալ 
ապրանքները չէին համապա-
տասխաներ առողջապահական 
չափանիշերուn: Գրաւուած 
ապրանքներուն մէջ նաեւ կայ 15 
թոն մսեղէն, որ ապսպրուած էր 
Լիբանանի մէջ գործող արագ 
ուտեստի հաստատութեան մը 
կողմէ: 

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Գլխաւոր խնդիրը կը կայանայ 
անոնց զովացման պայմաններուն 
շուրջ: 
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Վախթանգ Անանեան

Վախթանգ Անանեան
Վախթանգ Անանեան (26 
Յուլիս (8 Օգոստոս) 1905, 
Դիլիջան, — 4 Մարտ 1980, 
Երեւան), գրող եւ խմբագիր։
Ծնած է Դիլիճան։ Ուսումը 
ամբողջացուցած է ինքնա-
զարգացումով։ Խորհրդային 
շրջանին եղած է մէկէ աւելի 
թերթերու խմբագիր։
Անանեանի գործերը նուիրուած 
են մանուկներուն՝ «Սեւանի 
Ափին» եւ «Յովազաձորի 
Գերիները», արկածային 
վէպերու հերոսները մանուկներ 
են, որոնք իրենց բնաւորութեան 
գիծերով՝ բարի, համարձակ, 
աշխատասէր ու ընկերասէր են, 
զորս օրինակ կը հանդիսանան 
ընթերցողներուն։
Անանեան հայրենի բնութեան 
երգիչն է։ Իր ամբողջ կեան-
քը նուիրած է հայրենի բնու-
թեան պահպանութեան։ 
«Հայաստանի Կենդանական 
Աշխարհը» (5 հատորով) եւ 
«Որսորդական Պատմուած-
քներ» գործերով կը ծանօթացնէ 
Հայաստանի բնութիւնը ու կը 
մղէ մանուկները, որ ո՛չ միայն 
ճանչնան ու սիրեն զայն, այլեւ՝ 
գուրգուրան անոր վրայ։

Հայաստանի Բնակչութեան Թիւը Կը Շարունակէ Նուազիլ

«Փոպետա»Էն Հերքում. Ընկերութիւնը Պիտի Չդադրեցնէ Դէպի 
Գիւմրի Իր Թռիչքները

Անօդաչու Սարք Մը  պատճառ դարձած է 42 հարսնեւորներու 
սպանութեան

Յետայսու Վրաստան Վառելանիւթ Պիտի 
Չգնէ Պաքուէն

Քոփենհակընի Մէջ 
Պայթում
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 «Ժողովուրդ» թերթը կը գրէ.  «6 
ամսուայ ընթացքին Հայաստանի 
մշտական բնակչութեան թիւը 
3700-ով նուազած է։ Այսինքն՝ 
ՀՀ քաղաքացիներու թիւը պաշ-
տօնապէս նուազած է։ Ըստ ՀՀ 
վիճակագրական կոմիտէի հրա-
պարակած տուեալներուն, այս 
տարուայ 1 Յուլիսի դրութեամբ 
Հայաստանի մշտական բնակ-
չութեան թիւը կազմած է 2 միլիոն 
961 հազար 600 մարդ։ Անցեալ 
տարուայ նոյն ժամանակաշրջանի 
համեմատ՝ այս ցուցանիշը նուազած 
է 8200-ով։ Մշտական բնակչութեան 

Լիպիոյ ազգային բանակին 
պատկանող անօդաչու օդանաւի 
յարձակման հետեւանքով, Մուրզուք 
Քաղաքի մէջ տեղի ունեցող 
հարսանիքի մը մասնակիցները  
զոհուած են: 
Օդանաւային հարուածին հետեւան-
քով, նախնական  տուեալներով 
զոհուած են  42  անձեր, եւ 
վիրաւորուած  60,  որոնց  30-ը 
վտանգաւոր վիճակ ունին:
Օդային հարուածին  համար 

Վրաստանը դադրեցուցած է 
Ատրպէյճանէն մեքենայի հեղուկ 
վառելիքի ներմուծումը: Այս մասին 
յայտնած է Վրաստանի հանրային 
հեռուստակայնը:
Աղբիւրի տեղեկութիւններով՝ 
որոշման մասին յայտարարուած է 
վրացական Նաւթ ներմուծողներու 
միաւորման կազմակերպած 
սեմինարի ժամանակ:
Կը նշուի, որ Վրաստանի մէջ 
2020 թուականի 1 Յունուարէն 
պիտի արգիլուի «Եւրօ-4» 
մեքենաներու հեղուկ վառելիքի 
օգտագործումը: Այդ օրուընէ 
երկրին մէջ պիտի օգտագործուի 

Դանիոյ  մայրաքաղաք  Քոփենհա-
կընի  մէջ      պայթում մը   եղած է  
քաղաքի  հարկային  վարչութեան   
գրասենեակին  մօտ:

Այս մասին գրած է Դանիոյ 
ոստիկանութիւնը իր twitter-եան 
էջին մէջ, առանց յաւելեալ 
տեղեկութիւններ տալու:

Ոստիկանութիւնը յայտնած է թէ 
գրասենեակ կը գտնուէին երկու 
հոգի, եւ պայթումին հետեւանքով      
մարդկային տոյժեր չեն գրանցուած։
Կը  կատարուի հետաքննութիւն։

Ռուսական «Փոպետա» օդանաւային 
ընկերութիւնը  հերքած է աւելի վաղ 
տարածուած այն տեղեկութիւնները, 
ըստ որոնց ընկերութիւնը յառաջի-
կայ ձմրան սկիզբը պիտի դադրեցնէ 
դէպի Գիւմրի կատարելիք իր բոլոր 
թռիչքները:
Յիշեցնենք, որ աւելի վաղ հայկական 
լրահոսին մէջ յայտնուեցաւ լուր մը, 

թիւը մասնաւորապէս պակսած 
է մարզային քաղաքներուն եւ 
գիւղերուն մէջ, սակայն ամենաշատը 
Շիրակի մարզ՝ ուր բնակչութեան 
թիւը պակսած է՝ 2200-ով։
Բացի մշտական բնակչութեան 
թուաքանակի պակսելուն, նուազած 
է նաեւ ծնունդներու թիւը։
Եթէ այս տարուայ առաջին 
կիսամեակին Հայաստանի մէջ 
ծնածներու թիւը կազմած է 16 
հազար 111, անցեալ տարուայ նոյն 
ժամանակաշրջանին՝ 16 հազար 261, 
իսկ 2017-ի 1 Յուլիս դրութեամբ՝ 17 
հազար 171։

մեղադրուած է  զօր. Խալիֆա  
Հաֆթարին  ենթակայ  բանակը:
Միեւնոյն ժամանակ նշուած է, 
որ լիպիական ազգային բանակը 
հաստատած է անօդաչույի գոր-
ծարկման հանգամանքը, բայց 
հերքած է,  անզէն քաղաքացիները  
թիրախ դարձնելու մասին   լուրերը։
Նշենք,  որ Հաֆթարի  ենթակայ 
ուժերու  կողմէ  Թրիփոլիի վրայ 
յարձակումներու հետեւանքով  
զոհերուն   թիւը  հասած է   1100-ի։

միայն «Եւրօ-5» չափանիշներուն 
համապատասխանող վառելանիւթ:

ըստ որուն «Փոպետա»  ռուսական 
ընկերութիւնը  պիտի դադրեցնէ դէպի 
Գիւմրի իր հերթական թռիչքները 
յառաջիկայ ձմռան սկիզբը:
Նշենք նաեւ, որ  «Փոպետա»  ռու-
սական  ընկերութիւնը դէպի  Գիւմրի  
իր թռիչքները սկսած է կատարել  
2016 թուականի  Դեկտեմբերէն  
սկսեալ:

Աւելցած է նաեւ մահացածներուն 
թիւը. այս տարուայ 1 Յուլիսի 
դրութեամբ անցած տարուայ նոյն 
ժամանակաշրջանի համեմատ՝ 
մահացածներու թիւը աճած է 572-
ով»։
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Ահա թէ ինչպէս կը յիշէ Գոհար Գասպարեան իր «Անուշ»ը.
Անուշին հետ ծանօթացայ 1950-ին, երբ թատերական վարիչը՝ մեծատաղանդ 
խմբավար Միքայէլ Թաւրիզեանը առաջարկեց ուսումնասիրել զայն, եւ եթէ 
հաւնիմ, ապա մասնակցիմ նոր բեմադրութեան: Կը թուէր, թէ ատիկա 
պարզապէս փորձ մըն է, քանի որ Անուշի դերերգին բնոյթը եւ երաժշտական 
հնչիւններուն ոչ այնքան բարձր դիրքը ոչ մէկ առընչութիւն ունէին այն 
ժամանակուան գեղգեղաձայնային երգացանկին հետ, մանաւանդ, որ 
հայկական դերերգերու իմ կատարումներուն հանդէպ տակաւին կանխակալ 
վերաբերմունք կար:
Անուշի դերերգին համար կը պահանջուէր սոփրանոյի ոչ բնորոշ կըրծ-քային 
հնչեղութիւն եւ լեցուն ու զօրեղ հնարաւորութիւն: Բայց զիս մտահոգողը 
այդ չէր: Այդ դժուարութիւնները կարելի էր յաղթահարել: Խնդիրը դերին 
խորքը, յուզականութիւնը, երաժշտութեան ոճին առանձնայատկութիւնները 
ընկալելու դժուարութիւնն էր... Որո՞նք են հայկական օփերային 
երգեցողութեան բաղկացուցիչները, ինչպէ՞ս է հայ բանահիւսական երգին 
առընչութիւնը երգարուեստի դասական օրէնքներուն հետ...
Հակառակ հազար ու մէկ մտահոգութիւններուս՝ ձեռնամուխ եղայ 
օփերային եւ դերերգին ուսումնասիրութեան... Եւ գլուխէս թռան տեսական 
կանոններուն մասին մտահոգութիւններս... Ես ցնցուած էի...
-Սիրելի՛ մաէսթրօ,-ըսի Թաւրիզեանին,- ես այս դերը չեմ կրնար երգել, կը 
յուզուիմ, նոյնիսկ կու լամ..
-Ես գիտէի, որ դերը պիտի սիրէք,- ըսաւ մաէսթրոն,- եւ հետզհետէ շատ 
աւելի պիտի սիրէք... Իսկ ինչ կը վերաբերի յուզուելուն ու լալուն, առաջին 
քանի մը ներկայացումէն ետք կ՚անցնի... կ՚ընտելանաք:
Սիրելի մաէսթրոն իրաւացի էր առաջին հարցին մէջ. ժամանակի ընթացքին 
աւելի սիրեցի դերերգը: Բայց ան սխալեցաւ երկրորդին մէջ... Ես երբեք 
չընտելացայ Անուշին: Որքան ալ երգեցի, ան միշտ յուզեց ու լացուց զիս... 
Քանի՜-քանի՜ դերերու ճակատագրերուն ընտելացայ, հաշտուեցայ, բայց 
Անուշին ճակատագիրը միշտ ալ վրդովեց ու փոթորկեց սիրտս ու հոգիս:
Զիս կը հետաքրքրէր ամէն ինչ, որ կապուած էր Անուշին հետ: Անյագօրէն 
կ՚ուսումնասիրէի Թումանեանի ստեղծագործութիւնը, դերի որոշ 
կատարումներ, քննախօսականներ: Յոյժ կը հետաքրքրուէի հայ ժողովուրդի 
մեծագոյն երգչուհիին՝ Հայկանոյշ Դանիէլեանին Անուշով, որ ինծի բախտ 
չէր վիճակուած լսել:
Լսեցի միայն քանի մը ձայնագրուած հատուածներ, զորս շատ հաւնեցայ:
Մեկնեցայ Լոռի... Հիացայ, զմայլեցայ եւ ապրեցայ այդ չքնաղ բնութեամբ... 
Երգեցի եւ ձայնիս արձագանգին մէջ լսեցի այդ խորհրդաւոր բնութեան 
անդրադարձը... Անուշը այստեղի զաւակն է, եւ անոր հոգիին մէջ այս 
աշխարհի անաղարտութիւնը, լոյսն ու պայծառութիւնը, ամօթխած 
մաքրութիւնն ու խոր տառապանքը կայ:

Հայաստանի մէջ, Կոմիտասի ծննդեան 150-ամեակին առթիւ, ամէն 
օր տեղի կ՚ունենան հետաքրքրական ձեռնարկներ: Յայտնի է, որ 
իր կեանքին ընթացքին Կոմիտաս Հայաստանի մէջ չարժանացաւ 

այն գնահատանքին եւ ընդունելութեան, որուն արժանի էր իր տաղանդով 
եւ մեծութեամբ: Սակայն, այսօր, մահէն 150 տարի ետք անոր անձին ու 
տաղանդին գնահատանքը, մեծարումը եւ այն մեծ ակնածանքը, որ կայ, 
լիուլի կը լրացնեն պակասը, որ եղած է անցեալ դարասկիզբին:
Հայաստանը լեցուն է կոմիտասեան շունչով: Յոբելենական ամսաթիւին՝ 
Կոմիտասի ծննդեան օրուան (26 սեպտեմբեր նոր տոմարով, 8 հոկտեմբեր՝ 
հին տոմարով) տակաւին շատ օրեր կան, բայց այս տարուան սկիզբէն ի վեր 
Հայաստանի մէջ հանդիսաւորութեամբ սկսած է տօնուիլ մեծ երաժիշտին 
150-ամեակը:
Օրեր առաջ, Հայաստանի Երգահաններու միութեան դահլիճին մէջ 
հնչեց բացառիկ կատարում մը, որ Յովհաննէս Թումանեանի «Անուշ» 
ստեղծագործութեան հիման վրայ Կոմիտասի ստեղծած «Անուշ» 
օփերայի տարբերակն էր: Մեզի հասած կոմիտասեան երաժշտութեան 
պատառիկներուն հիմքով երգահան Արզաս Ոսկանեան լրացուցած եւ 
ամբողջացուցած է Կոմիտասի «Անուշ» օփերան: Այս մէկը տուրք էր թէ՛ 
Կոմիտասին, թէ՛ «Անուշ»ի հեղինակ Յովհաննէս Թումանեանին, որոնց 
երկուքին յոբելեանն է այս տարի:
Կոմիտասի «Անուշ» օփերային երաժշտութիւնը հանրութեան ծանօթ 
դարձած է կոմիտասագէտ Ռոպերթ Աթայեանի ձեռամբ եւ 1970-ականներուն 
անիկա կատարուած է մէկ անգամ (Արզաս Ոսկանեանը Սարոյի դերին մէջ 
երգած է), բայց այս մէկը Արզաս Ոսկանեանի կողմէ կոմիտասեան շունչին 
համապատասխան լրացուած տարբերակն էր, եւ նոյնքան տպաւորիչ, 
որքան՝ Արմէն Տիգրանեանի «Անուշ» օփերան:
Հայ երգահան, խմբավար Արմէն Տիգրանեան «Անուշ» օփերան գրած է 
1908-1912 թուականներուն. այն թերեւս հայ ժողովուրդին ամենանշանաւոր 
օփերան է, հայ ժողովրդական երաժշտական լեզուով գրուած առաջին 
լիաւարտ օփերան, որ ազգային օփերային գրականութեան մէջ 
ստեղծած է նոր ոճական ուղղութիւն: Տիգրանեան օփերայի հիմնական 
երաժշտութիւնը գրած է հինգ տարիներու ընթացքին, բայց յետագայ երեսուն 
տարիներուն՝ երգահանը բազմաթիւ ուղղումներ եւ լրացումներ կատարած 
է: Արմէն Տիգրանեան այս կոթողային գործը ստեղծած է իր ծննդավայր 
Ալեքսանդրապոլի մէջ, եւ առաջին տարին՝ 1908 թուականին, անկէ անջատ 
հատուածներ հնչած են Թիֆլիսի Ներսիսեան դպրոցի սաներուն ուժերով: 
Պատմական իրադարձութիւն մըն է Ալեքսանդրապոլի մէջ օփերայի 
առաջնախաղը՝ 4 օգոստոս 1912-ին: Սարոյի դերակատարն էր Շարա 
Տալեան, իսկ Անուշինը՝ Աստղիկ Մարիկեան: Քաղաքի համերգային դահլիճը 
լեփլեցուն էր: Շատերը չեն կրցած տեղ գտնել դահլիճին մէջ եւ օփերան 
ունկնդրած են դուրսը՝ դահլիճին բաց պատուհաններէն: Այդ տարիներուն 
գրեթէ միջոցներ չկային պատշաճ բեմադրութիւն ստեղծելու համար, դահլիճը 
համապատասխան ձայնային հնչեղութիւն չունէր, նուագախումբը միայն 
տասներկու երիտասարդ երաժիշտներէ կազմուած փոքրիկ նուագախումբ 
մըն էր, երգիչ-դերասաններուն հագուստն ու դահլիճին ձեւաւորումը 
խիստ համեստ էին: Հակառակ այս բացթողումներուն՝ հանդիսատեսը 
ամբողջութեամբ զգացած էր օփերայի ուժն ու շքեղութիւնը եւ երբ 
ներկայացումը աւարտած էր՝ ներկայ բազմութիւնը ջահերով դուրս եկած եւ 
սկսած էր երգել օփերայի հատուածներէն: Այսպէս եղած է «Անուշ» օփերային 
սկիզբը, որ ակնյայտ դարձուցած է օփերային ապագայ յաջող ուղին:
Ալեքսանդրապոլի մէջ «Անուշ»ը բեմադրուած է մի քանի անգամ, ապա 
սկսած է անոր արշաւը դէպի ուրիշ քաղաքներ։ Արմէն Տիգրանեան իր 
փոքրիկ թատերախումբով սկսած է շրջիլ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ 
Անդրկովկասի քաղաքներուն մէջ: «Անուշ» օփերան հիացումով ընդունուած 
է Երեւան, Մոսկուա, Թիֆլիս, Պաքու: Նուագախումբի ամբողջական 
կազմով, արհեստավարժ կատարողներով «Անուշ»ը ներկայացուած է 
Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան 50-ամեակին առթիւ՝ 1919 թուականին՝ 
Թիֆլիսի Արթիստական թատրոնին մէջ՝ կրկին Արմէն Տիգրանեանի 
ղեկավարութեամբ:
Հետզհետէ համահայկական հռչակ վայելող օփերան ներկայացուած է նաեւ 
սփիւռքի բազմաթիւ հայաշատ համայնքներուն մէջ եւ այդպէս հասած է 
նաեւ սփիւռքահայ հանդիսատեսին:
30 ապրիլ 1950-ին, Երեւանի մէջ բեմադրուած է «Անուշ»ի 400-րդ 
ներկայացումը, որուն մէջ առաջին անգամ ի յայտ եկած է Գոհար 
Գասպարեանի «Անուշ»ը՝ դառնալով չգերազանցուած գագաթ ու չափանիշ 
մը հայ օփերային արուեստին մէջ: Սարոյի դերերգը կատարած է Աւագ 
Պետրոսեան, որուն կատարած դերը երկար տարիներ չէ մոռցած 
հանդիսատեսը:

 03

Կոմիտասի «Անուշ» Օփերան

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Շար. Էջ 06



ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 8.8.2019  04

Մշակութային Արձագանգ

Արցախի Մէջ Մանսուրեանական Օրեր Պիտի Կազմակերպուին

Այս տարի լրացած է հայ երաժշ-
տահան, ՀԽՍՀ ժողովրդական 
արտիստ, ՀԽՍՀ արուեստի 
վաստակաւոր գործիչ Տիգրան 
Մանսուրեանի 80-ամեակը:
Մայթրոյի յոբելեանին կապակ-
ցութեամբ՝ Սեպտեմբեր 1-13՝ պիտի 
կազմակերպուին մանսուրեանական 
օրեր: Համերգաշարը պիտի սկսի 
Արցախի մէջ եւ աւարտի Գիւմրիի 
մէջ:
Ըստ «Ապառաժ»-ի՝ Արցախի 
Հանրապետութեան մշակոյթի, 
երիտասարդութեան հարցերու եւ 
զբօսաշրջութեան նախարար Լեռ-
նիկ Յովհաննիսեան հանդիպած է 
Երեւանի փոխքաղաքապետ Տիգ-
րան Վիրաբեանի հետ եւ քննարկած 
Արցախի մէջ մանսուրեանական 
օրերու կազմակերպչական 

աշխատանքներուն վերաբերող 
հարցեր:
Լեռնիկ Յովհաննիսեան նշած 
է, որ նման ձեռնարկները մշա-
կութային դաշտ բանալու լաւա-
գոյն ճանապարհն ու մեր 
միասնականութեան դրսեւորման 
առհաւատչեան են:
«Ասիկա մեծ նախագիծ է եւ պիտի 
կրէ շարունակական բնոյթ: Մեր 
համագործակցութեան շնորհիւ մենք 
պիտի հասնինք Արցախի մշակոյթի 
հանրահռչակման ու զարգացման»,- 
նշած է նախարարը:
Տիգրան Վիրաբեան իր խօսքին 
մէջ ըսած է, որ երեւանցիներու եւ 
մայսթրոյի սէրը Արցախի հանդէպ 
անչափելի է, որուն համար ալ 
որոշած են մանսուրեանական 
համերգաշարով հանդէս գալ 

«Գարակէօզեան» ամառնային 
դպրոցի հիմնական նպատակը 
կը կայանայ խաղի եւ հաճելի 
դասապահերու ընդմէջէն փոխանցել 
նաեւ ազգային բարոյական 
արժէքները։
Արդ՝   Երկուշաբթի, 3 Օգոստոս 
2019-ն յիշատակելի օր մը եղաւ 
«Գարակէօզեան» ամառնային 
դպրոցի նախակրթարանի վերի 
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«Գարակէօզեան» Ամառնային Դպրոցի Աշակերտները 
Այցելեցին ՔԱՀԼ

պապուկներուն:
Անոնք իրենց մանկական անմեղ 
երգերով եւ ասմունքներով ճոխա-
ցուցին մթնոլորտը եւ պատճառ 
դարձան, որ մեր տարեց հայրերն 
ու մայրերը վերապրին իրենց 
անցեալի մանկական քաղցր յուշերը։ 
Մթնոլորտը յուզիչ էր... արցունքը 
բոլորին աչքերուն մէջն էր։

Աշակերտները իրենց կարգին մեծ 
սիրով ստացան այնպիսի մնայուն 
նուէր մը, որ պիտի ընկերակցի 
մինչեւ իրենց կեանքի աւարտը՝ մեր 
տարեց հայրերուն եւ մայրերուն 
օրհնութիւնն ու աղօթքը։
Յայտնենք, որ այցելութեան 
դասարաններու առաջնորդներու 

կողքին աշակերտներուն ընկե-
րակցեցան «Հաուըրտ Գարա-
կէօզեան» հաստատութեան Ամա-
ռնային դպրոցի պատասխանատու 
կազմը՝ Քրիստին Սարգիսեան, 
Գրիգոր Այնիլեան եւ Ժանին 
Դանիէլեան-Մարգարեան:
Աւարտին աշակերտները բաժնեցին 
օրուան ճաշը։կարգերու` երրորդ, չորրորդ, հին-

գերորդ եւ վեցերորդ դասարաններու 
աշակերտներուն համար: Այդ օր 
անոնք «Կեանքի Հմտութիւններ» 
դասապահէն մեկնած,  իրենց  իսկ 
առաջարկով՝ այցելեցին մեր գաղու-
թի ազգային ծերանոցն ու կուրանո-
ցը եւ ծանօթացան հայ ընտանե-
կան կեանքին մէջ իրենց բնորոշիչ 
դերը ունեցող մեր մամուկներուն եւ 

Արցախի մէջ:
Փոխքաղաքապետին խօսքով՝ 
համերգաշարը պիտի կազմակեր-
պուի Երեւանի քաղաքապետարանի 
նախաձեռնութեամբ եւ ՀՀ եւ ԱՀ 
ԿԳՍ նախարարութիւններուն 
աջակցութեամբ:
Ըստ անոր՝ համերգաշարի 
նախապատրաստական աշխա-
տանքները կատարուած են եւ ան 
համոզուած է, որ պիտի կարենան 
լաւագոյնս ներկայացնել մեծ 
երաժշտահանն ու անոր մեծութեան 
առաջ խոնարհումով պիտի 
ցուցադրեն մեր հոգիի պարտքը:
Օգոստոս 31-ին, Ստեփանակերտի 
Երիտասարդութեան պալատին մէջ, 
պիտի հնչեն Աւ. Իսահակեանի եւ 
Եղ. Չարենցի ստեղծագործութեան 
երաժշտական կատարումները՝ 
պետական կամերային երգչա-
խումբին մասնակցութեամբ:
Փոխքաղաքապետը ըսած է, որ 
երկօրեայ մշակութային օրերուն  
նախատեսած են զօրամասին մէջ 
կազմակերպել Վազգէն Սարգսեանի 
60-ամեակին նուիրուած 
յոբելինական երեկոյ:
«Աւ. Իսահակեանի եւ Եղ. 
Չարենցի շարքը Արցախի հան-
դիսատեսին ներկայացնելը 

Մայսթրոյի ցանկութիւնն էր: 
Համերգաշարին ընթացքին պիտի 
հնչէ բոլոր ժամանակներու սիրուած 
երաժշտութիւն:
Մենք ծրագրած ենք 2020-
ի գարնան, Երեւանի մէջ, 
կազմակերպել Արցախի 
մշակոյթային օրեր: Երեւանը 
պատրաստակամ է հիւրընկալելու 
արցախցիները եւ անոնց տրա-
մադրելու քաղաքապետարանի 
լիազօրութեան տիրոյթին մէջ 
գտնուող բոլոր միջոցները՝ 
Արցախի մշակութային օրերը 
Երեւանի մէջ բարձր մակարդակով 
կազմակերպելու համար»,- ըսած է 
Տիգրան Վիրաբեան:
Անոր խօսքով՝ այդ օրերուն 
Արցախ պիտի ժամանէ 
Երեւանի պատուիրակութիւնը՝ 
քաղաքապետարանի աշխատա-
կազմով ու խմբակցութեան անդամ-
ներով:
Փոխքաղաքապետը աւելցուցած է, 
որ փոխադարձ այցելութիւնները 
պէտք է պարբերական բնոյթ 
ունենան՝ ոչ թէ իրադարձութիւն 
ստեղծելու, այլեւ՝ բնականոն 
համագործակցութեան մաս 
հանդիսանալու նպատակով:
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Սուրիահայ Օրագիր

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

Հայրենի Տուեալներ

Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Սրբազան 
Հօր Անդրանիկ Այցելութիւնը Հայ 

Ծերանոց

Երեւանի Մէջ Մէկ Շաբթուան Ընթացքին 
469 Երեխայ Ծնած է

Հայ Ճարտարագիտական Խումբին Հինգերորդ Շարժուն 
Անասնաբուժական Տարրալուծարանը Գաւառ Կը Հասնի

Շաբաթ, 3 Օգոստոս 2019-ին 
Բերիոյ Հայոց Թեմի Բարեջան 
Առաջնորդ Գերշ. Տէր Մասիս 
Սրբ. Եպս. Զօպուեան իր 
անդրանիկ այցելութիւնը տուաւ 
հայ երեք համայնքապետներուն 
հոգատարութիւնը վայելող Հայ 
Ծերանոցին:
Ըստ  «Գանձասար»-ի՝ առաջնորդ 
Սրբազան Հայրը դիմաւորուեցաւ 
Հայ Ծերանոցի Խնամակալութեան, 
Տնօրէնին եւ պաշտօնէութեան 
կողմէ: Սրբազան հօր կ՛ընկերակցէր 
Տէր Յուսիկ Աւագ Քահանայ 
Սեդրաքեան:
Այցելութեան ընթացքին Խնա-
մակալութեան անունով բարի 
գալուստի խօսք արտասա-նեց 
Խնամակալութեան փոխատե-
նապետ պատուելի Սիմոն Տէր 
Սահակեան:
Այնուհետեւ Հայ Ծերանոցի տնօ-
րէն Աւետիս Գաթրճեան բարի 
գալուտ մաղթելով Առաջնորդ 
Սրբազան Հօր, համառօտ կեր-
պով ներկայացուց կառոյցին 
ծառայողական գործունէութիւնը, 
պատերազմի տարիներուն յաղ-
թահարած դժուարութիւնները, 
պաշտօնէութեան աշխատանքը, 
բարձրօրէն գնահատելով հայ երեք 
համայնքապետներուն անվերապահ 
գործակցութիւնն ու զօրակցութիւնը, 

Յուլիս 26-Օգոստոս 1 երկարող 
ժամանակահատուածին Երեւանի 
մէջ ծնած է 469 երեխայ՝ 250 տղայ, 
219 աղջիկ:
Այս մասին կը տեղեկացնէ Երեւանի 
քաղաքապետարանի աշխատա--
կազմի առողջապահութեան 
վարչութիւնը:

որուն արդիւնքով Հայ Ծերանոցը 
շարունակեց անդադար գործել՝ 
ապահով երդիք հանդիսանալով 
մեր մամիկներուն եւ պապիկներուն 
համար: 
Ապա ծերանոցի տնօրէնն ու 
խնամակալութիւնը առաջնորդեցին 
սրբազան հայրը շրջագայելու 
կառոյցէն ներս: Սրբազան հայրը 
ծանօթացաւ կառոյցի բաժիններուն, 
տարուած աշխատանքներուն, 
զրուցեց հայ մամիկներուն եւ 
պապիկներուն հետ ու առողջութիւն 
մաղթեց անոնց:
Առաջնորդ Սրբազան Հայրը 
բարձրօրէն գնահատեց Խնա-
մակալութեան, տնօրէնին եւ 
պաշտօնէութեան աշխատանքը, 
շեշտեց գործակցութեան կարեւոր-
ութիւնը, դիտել տալով որ մեր 
մամիկներն ու պապիկները մեր 
բոլորին հոգատար վերաբերմունքին 
ու խնամքին արժանի են: Անոնք մեր 
հայրերն ու մայրերն են, ապահով կը 
զգան այս կառոյցէն ներս, այնպէս 
ինչպէս իրենց տան: Բերիոյ Հայոց 
Թեմի Առաջնորդը շեշտեց, որ այս 
կառոյցը կը վայելէ սուրիահայ 
համայնքին ուշադրութիւնը, հայ 
երեք համայնքապետներուն 
հոգատարութիւնը, ապա շնոր-
հակալութիւն յայտնեց բոլոր այն 
բարերարներուն եւ այցելուներուն, 

որոնք առանց վերապահութեան 
օժանդակութեան ձեռք 
կ՛երկարեն ու Աստուածահաճոյ 
նուիրաբերումով կը նպաստեն 
Հայ Ծերանոցի անխափան 
գործունէութեան:
Այս առիթով, կառոյցի խնա-
մակալութիւնն ու տնօրէնը 
սրբազան հօր նուիրեցին Հայ 
Ծերանոցին պատմութիւնն ու 
գործունէութիւնը ներկայացնող 
գիրք մը:

Երկրագործութեան մարզին 
մէջ Հայաստանի եւ Արցախի 
ժողովուրդին 30 տարիներէ 
ի վեր սպասարկող եւ Ֆրեզ-
նօ հաստատուած Հայ ճար-

տարագիտական խումբը (ATG) 
կը տեղեկացնէ, թէ վերջերս 
Հայաստանի Գեղարգունիք 
մարզին մէջ եւ Սեւանայ լիճի 
մօտերը գտնուող Գաւառի 
շրջանային անասնաբուժութեան 
սպասարկութեանց կեդրոնը 
հասցուցած է իր շարժուն 
անասնաբուժական հինգերորդ 
տարրալուծարանը:
Գաւառի կեդրոնին պատաս-
խանատու Գարիկ Դեղոյեանին 
յայտնեց, թէ կեդրոնը անհամ-
բերութեամբ կը սպասէր այս 

«հոյակապ» տարրալուծարանին, 
որուն ընձեռնած կարելիու-
թիւններուն ծանօթացած էր քանի 
մը տարի առաջ, Հայաստանի մէկ 
այլ շրջանի մը մէջ։
Վերջին եօթը տարիներուն, Հայ 
ճարտարագիտական խումբի 
նախագահ տոքթ. Ճէյմզ Ռէյնըլտզ 
եւ գործադիր վարիչ Վարուժան 
Տէր Սիմոնեան ոչ միայն այս 
իւրայատուկ տարրալուծարանը 
մէջտեղ բերելու համար աշխատանք 
տարած են, այլ նաեւ կրցած են 
անկէ օրինակներ հասցնել Երեւանի, 
Վանաձորի, Իջեւանի, Գորիսի եւ 
այժմ Գաւառի անասնաբուժութեան 
սպասարկութեանց կեդրոնները։

Յիշեցնենք, որ հիւանդութիւններու 
ախտաճանաչում կատարող 
անասնաբուժական սոյն շարժուն 
տարրալուծարանի առաջին 
օրինակով «զինուած»՝ տոքթ. 
Ճէյմզ Ռէյնըլտզ եւ Վարուժան 
Տէր Սիմոնեան 2015ին այցելած 
էին Հայաստանի 14 գիւղեր եւ 
քաղաքներ, ընկերակցութեամբ 
Հայաստանի գիւղատնտեսութեան 
նախարարութեան մասնագէտներու: 
Այցելութեան նպատակն էր քննել 
2005ին Հայաստանի գիւղերուն մէջ 
Հայ ճարտարագիտական խումբին 
տեղադրած կաթի շտեմարաններուն 
վիճակը, ինչպէս նաեւ՝ ագարակներ, 
պանիրի արտադրութեան կեդ-
րոններ եւ անասնաբուժական 
կեդրոններ, միաժամանակ՝ 
սարքաւորումը ծանօթացնելով 
տեղացի անասնաբոյժներուն: 

Ականատես դառնալով տարրա-
լուծարանի առաւելութեանց եւ 
անոր բերելիք խնայողութեանց՝ 
պաշտօնատարները փափաք 
յայտնած էին Հայաստանի 10 
մարզերուն համար մէկական 
տարրալուծարան ապահովելու: Հայ 
ճարտարագիտական խումբին 30րդ 
տարեդարձին առիթով, կարելի եղած 
է այդ նպատակին կէսը արդէն իսկ 
իրականացնել։
Հայաստան կատարած իրենց 
նորագոյն այցելութեան ընթացքին, 
տոքթ. Ռէյնըլտզ եւ Տէր Սիմոնեան 
դարձեալ հանդիպումներ ունե-
ցան այս մարզի պետական 
պաշտօնատարներուն հետ, 
համագործակցութեան յաւելեալ 
կարելիութիւներ քննարկելու 
նպատակով։ Անոնք հանդիպումներ 
ունեցան նաեւ տեղացի անաս-
նաբուժներու հետ։
Հայ ճարտարագիտական խումբին 
գործունէութեան նպաստելու 
համար, տուրքերէ զուրկ նուիրա-
տուութիւնները կարելի է կատարել 
ATG, P.O. Box 5929, Fresno, CA, 
93755 հասցէին, կամ այցելելով www.
atgusa.org կայքը:

Վարուժան Տէր Սիմոնեան 
տարրալուծարանին մասին 
բացատրութիւններ կու տայ 
Իջեւանի կեդրոնի անձնակազմին

Տոքթ. Ճէյմզ Ռէյնըլտզ Գաւառի 
կեդրոնի պատասխանատու 
Գարիկ Դեղոյեանին կը յանձնէ 
տարրալուծարանը

Վարուժան Տէր Սիմոնեան 
Իջեւանի կեդրոնի անձնակազմին 
հետ
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Սկիզբը Էջ 01

Կոմիտասի «Անուշ» Օփերան

Ինքնամոռաց խորասուզուեցայ փորձերուն մէջ: Դերերգը պատրաստելուն 
ինծի կ՚օգնէր թատրոնի հմուտ դաշնակահարուհի Մարգարիտ Մելիք-
Ստեփանեանը, որուն հետ, մէկ ամիս անց, ներկայացանք Թաւրիզեանին:
Մեծագոյն երջանկութիւն է արուեստագէտին կենսագրութեան մէջ՝ 
ժամանակին հանդիպիլ այն ուղեցոյց ուսուցիչներուն, որոնք կը 
կազմակերպեն արուեստագէտին մտածելակերպը, պարզութիւն ու լոյս կը 
սփռեն բազմաթիւ հարցերու վրայ եւ կը կանխորոշեն ապագադ: Ես ունեցած 
եմ հիանալի ուսուցիչներ, անոնցմէ ոմանք համաշխարհային յայտնի դէմքեր 
են, սակայն Թաւրիզեանին պարտական եմ երաժշտութեան մէջ կերպարի 
ոգին զգալու եւ հոգեվիճակը վերապրելու իմ կարողութեամբ:
«Անուշ» օփերան արդէն հատած է իր 100-ամեակը եւ այսօր Երեւանի 
Օփերայի եւ պալէի թատրոնի մշտական խաղացանկին մէջն է:

***
Այսքանը՝ տիգրանեանական «Անուշ»ին մասին, բայց հայ երաժշտութեան, 
օփերային արուեստի պատմութեան մէջ պակաս կարեւոր չէ այն հանգամանքը, 
որ «Անուշ» օփերային երաժշտութեան վրայ առաջին աշխատողն է 
Կոմիտասը: Երեւանի «Եղիշէ Չարենց» գրականութեան եւ արուեստի 
թանգարանին մէջ սրբութեամբ կը պահուին այն պատառիկները, որ մնացած 
են Կոմիտասի «Անուշ» օփերայէն: Այդ սակաւ նիւթերն իսկ կը վկայեն, որ 
Կոմիտասը 1904 թուականին, ստեղծագործական մեծ ոգեւորութեամբ, 
ձեռնամուխ եղած է Թումանեանի «Անուշ» ստեղծագործութեան հիման 
վրայ օփերա ստեղծելու աշխատանքներուն:
1903-ին, իշխանուհի, հասարակական եւ մշակութային գործիչ Մարիամ 
Թումանեանի հովանաւորութեամբ լոյս կը տեսնէ Յովհաննէս Թումանեանի 
«Բանաստեղծութիւններ» հատորը, որուն մէջ առաջին անգամ կը տպագրուի 
«Անուշ»ի աւարտուն տարբերակը: Նոյն թուականի վերջերուն Մարիամ 
Թումանեան (ան ազգակցական կապ չունէր Թումանեանին հետ, պարզապէս 
լաւ բարեկամներ էին) տակաւին իրեն անձնապէս անծանօթ Կոմիտասին 
կը ղրկէ «Բանաստեղծութիւններ» գիրքին մէկ օրինակը եւ ցանկութիւն կը 
յայտնէ, որ Կոմիտաս քերթուածին հիման վրայ օփերա ստեղծէ:
«Չեմ յիշեր, թէ ո՞ւր եւ ե՞րբ ծանօթացած եմ Կոմիտաս Վարդապետին, 
բայց իբրեւ երաժիշտ, ես շատ վաղուց կը ճանչնայի զայն եւ բարձր կը 
գնահատէի: Ես միշտ երազած եմ լսել հայկական օփերա մը, այսինքն՝ որ 
թէ՛ բովանդակութիւնը եւ թէ երաժշտութիւնը ըլլար զուտ ժողովրդական: 
Հաւատացած էի, որ Կոմիտասի գրիչին տակէն դուրս կու գար հրաշալի բան 
մը եւ իմ մէջս միտք մը յղացայ՝ առաջարկել անոր՝ Թումանեանի «Անուշ»ը 
օփերայի վերածել ու այդ դիտաւորութեամբ ես ղրկեցի իմ հրատարակած 
ժողովածոն», իր յուշագրութեան մէջ գրած է Մարիամ Թումանեան:
Արձագանգելով Մարիամ Թումանեանի առաջարկին՝ 22 յունուար 1904-ին 
Կոմիտաս Էջմիածինէն կը գրէ. «Շնորհափայլ իշխանուհի, ուրախութեամբ 
կարդացի պ. Յ. Թումանեանի «Անուշ»ը եւ շատ անուշ գտայ. պատրաստ 
եմ Ձեր փափաքն իրագործելու»: Կոմիտասը կարիք կը զգար օփերայի 
թատերատետրի մը. ան թատերատետրին մասին եւ բուն ստեղծագործութեան 
մասին նամակ մը կը գրէ Մարիամ Թումանեանին, խնդրելով իր միտքերը 
հաղորդել բանաստեղծին: Օրինակ, ան Յովհաննէս Թումանեանին 
կ՚առաջարկէ, որ որքան կարելի է, երգի ոգին պահելու համար, խոյս տայ 
թրքերէն բառերէ, հերոսներու երկխօսութիւններուն վերաբերող կարգ մը 
առաջարկներ ալ կ՚ընէ:
Իր ցանկութիւնները նամակին մէջ շարադրելէ ետք, Կոմիտաս կը խնդրէ՝ 
որքան հնարաւոր է շուտ պատրաստել օփերայի թատերատետրը, 
որպէսզի ինքն ալ սկսի օփերայի երաժշտական ծրագրի մշակումին: 
Սակայն, Թումանեան, զբաղած ըլլալուն պատճառով չէ պատրաստած 
թատերատետրը եւ այդ ալ Կոմիտաս գրած է:
Կոմիտաս, այսպէսով, փութով աշխատած է «Անուշ»ը օփերա դարձնելու 
ծրագրին վրայ:
Տարի մը անց, օփերային մէկ մասը, Կոմիտասի աշխատասիրութեամբ, 
արդէն պատրաստ էր, եւ 1908 թուին Թումանեանին գրած իր նամակին մէջ 
Կոմիտաս նշած է, որ բաւական աշխատանք կատարած է, ամէն ինչ ըրած 
է, որ գործը միասին աւարտեն: Թումանեան եւ Կոմիտաս հանդիպած են 
քանի մը անգամ եւ խօսած են օփերային մասին:
31 մարտ 1905-ին, Էջմիածնի Գէորգեան ճեմարանէն վաթսուն հոգիէ 
կազմուած քառաձայն երգեցիկ խումբը՝ Կոմիտասի ղեկավարութեամբ, 
կ՚ուղեւորուի Թիֆլիս՝ համերգներ տալու:
Թիֆլիսեան այս ուղեւորութեան ընթացքին տեղի կ՚ունենան Կոմիտասի 
եւ Յովհաննէս Թումանեանի հանդիպումները: Մարիամ Թումանեանին 
եւ բանաստեղծին Կոմիտասը ցոյց կու տայ իր կատարած աշխատանքը՝ 
անոնց բնակարաններուն մէջ ալ կը կատարէ հատուածներ «Անուշ»էն: Իր 
յուշագրութեան մէջ Մարիամ Թումանեան կը գրէ.
«Բաւական բան գրած էր Կոմիտասը, իր օփերայէն քանի մը կտոր նոյնիսկ 

նուագած էր իմ տանս մէջ եւ հիացուցած էր զիս»:
Բանաստեղծին դուստրը՝ Նուարդ Թումանեան, նոյնպէս իր յուշերուն 
մէջ գրած է, որ Կոմիտաս իրենց տան մէջ ոգեւորութեամբ «Անուշ՝«էն 
հատուածներ նուագած է:
Նոյն տարուան՝ 1905-ի մայիսին, Թումանեան կ՚այցելէ Էջմիածին, կը 
հանդիպի Կոմիտասին եւ անոր կը նուիրէ իր լուսանկարը՝ «Կոմիտաս 
հայր սուրբին՝ իր բարեկամը Յ. Թումանեան» մակագրութեամբ: Ամենայն 
հաւանականութեամբ, այստեղ Կոմիտասը բանաստեղծին իր օփերայէն 
հատուածներ ցոյց տուած է, եւ Թումանեան Կոմիտասի կատարմամբ լսած 
է «Բարձր սարեր», «Ասում են ուռին», «Աղջի անաստուած» հատուածները՝ 
օփերայէն:
14 փետրուար 1909-ին, Մարիամ Թումանեանին գրած հերթական նամակին 
մէջ Կոմիտաս կը տեղեկացնէ. «Անուշը առաջ կ՚երթայ, նորէն քանի մը 
նոր բան գրեցի, մնացած եմ մոլորուած: Յովհաննէսի բանտարկութիւնն 
էր պակաս, նորէն կիսատ մնաց «Անուշ»ի երգական խմբագրութիւնը. 
յոյս ունէի, որ կու գար այս տօներուն եւ վերջ կու տայինք. այդ ալ այդպէս 
մնաց…»։
Փաստօրէն, Յովհաննէս Թումանեանի առաջին ձերբակալութեան պատճառով 
անոնք չհանդիպեցան եւ բանաստեղծին նախ՝ գերծանրաբեռնուածութիւնը, 
ապա ձերբակալութիւնը վերջ դրաւ կոմիտասեան օփերային ստեղծման:
Դերենիկ Դեմիրճեան կը վկայէ «…Գնալով Էջմիածին, այցելեցի Կոմիտասին: 
Կը յիշեմ՝ անոր հատուածները «Անուշ» օփերայէն, որուն վրայ ան 
կ՚աշխատէր: Ան երգեց Սարոյի եւ Անուշի հանդիպումը՝ «Ասում են ուռին»ը: 
Մասերը օրկանապէս ծնունդ էին ժողովրդական երգի եւ զարմանալի 
պարզ՝ իրենց գեղեցկութեան մէջ: Զիս կը հետաքրքրէր ժողովրդական 
երկխօսութիւնը…»:
Երեւանի «Եղիշէ Չարենց» գրականութեան եւ արուեստի թանգարանին 
մէջ պահուող կոմիտասեան այս սեւագիրները 27 էջ են: Կոմիտասագէտ 
Ռոպերթ Աթայեան գրած է. «Կոմիտասի սեւագիրներուն մէջ գործածուած 
է մի քանի ժողովրդական մեղեդի, հակառակ որ մեծ մասը նոր մեղեդիներ 
են՝ գրուած բանահիւսական-գեղջկական եւ քաղաքային ժանրերով: Իսկ այդ 
մեղեդիներուն մէջ, անշուշտ, ազգային երանգը շատ աւելի կը զգացուի»:
Կոմիտասը, այդ գործով, փաստօրէն, սկիզբը կը դնէր հայ ազգային օփերայի, 
որ կը տարբերէր եւրոպական օփերաներէն, եւ ազգային օփերային 
արուեստի կոմիտասեան գլուխգործոցը պիտի ըլլար «Անուշ»ը, որ ան 
աւարտին չէ հասցուցած:
Աթայեան իր ուսումնասիրութիւններուն մէջ վստահութիւն յայտնած է, որ 
եթէ գտնուած նիւթերը լրացուէին որոշ նուագախմբային եւ երգչախմբային 
հատուածներով, ապա Կոմիտասի ստեղծագործութիւնը կարելի էր մեծ բեմ 
բարձրացնել…
Ահաւասիկ, 100 եւ աւելի տարիներ ետք, Կոմիտասի գրած «Անուշ» 
օփերային նոր շունչ տրուած է եւ անիկա հնչած է իր 150-ամեակին առթիւ:
 

 «Ժամանակ»/Պոլիս

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Արժանթինահայերը Կը Պահանջեն, Որ 
Ռիւէր Փլէյթը Հրաժարի Turkish Airlines-էն

Արժանթինահայ համայնքը խստօ-
րէն կը դատապարտէ «Թրքական 
աւիաուղիներ» (Turkish airlines) 
ընկերութեան հովանաւորչութիւնը 
արժանթինական առաջատար 
խումբերէն մէկուն՝ Ռիւէր Փլէյթին։ 
Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.
am-ը՝ վկայակոչելով Dikgazete-ը։
Այսուհետեւ արժանթինական 
ակումբի մարզաշապիկին վրայ 
պիտի ըլլայ թրքական ընկերու-
թեան նշանակը եւ «Turkish Airlines» 
գրութիւնը։ Պայմանագիրը կնքուած 
է 3 տարիով։
Հարցին շուրջ խօսած է Արժանթի-
նի մէջ հայկական համայնքի 
կազմակերպութիւններէն մէկուն 
անդամ  Էտուարտօ Կոստանեան։ 
Ան նշած է, որ այդպիսով Թուրքիան 
կը փորձէ առաջին հերթին 

բարձրացնել իր վարկանիշը 
աշխարհի մէջ։ Ըստ անոր՝ այդ 
առումով, Turkish airlines-ը կարեւոր 
գործիք է Թուրքիոյ համար։
«Չենք ուզեր, որ թրքական ընկե-
րութիւնը ներխուժէ արժանթինա-
կան ֆութպոլ»,- ըսած էր Կոստա-
նեան։
Տեղեկացնենք, որ Արժանթինի 
հայերը քանի մը անգամ բողոքի 
ցոյց ըրած են Թուրքիոյ նախագահ 
Ռեճեփ Էրտողանի այցելութեան 
դէմ։ Արժանթինահայերը կը շեշ-
տեն, որ Էրտողանի վարչակարգը 
կը ժխտէ Հայոց Ցեղասպանու-
թիւնը եւ փակ կը պահէ Հայաստա-
նի հետ սահմանը՝ կապելով հարցը 
Լեռնային Ղարաբաղի հակամար-
տութեան հետ։
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Կ՛անձրեւէ, Տղա՛ս

Կ՛անձրևէ, տղա՛ս... Աշունը թաց է, 
Թաց աչքերուն պէս խեղճ խաբուած 
սիրոյն...: 
Պատուհանն ու դուռը գնա գոցէ
Եւ դէմըս եկուր նստիլ վեհագոյն
     
Լռութեան մը մէջ...: Կ՛անձրևէ տղա՛ս...: 
Կ՛անձրևէ՞ երբեմն հոգիիդ մէջ ալ, 
Կը մըսի՞ սիրտըդ, և կը դողդըղա՞ս` 
Խորհելով պայծառ արևին անցեալ, 
     
Դռան մը ներքև գո՜ց ճակատագրին...: 
Բայց կուլաս, տըղա’ս... Մութին մէջ 
յանկարծ
Ծանր արցունքներ աչքերդ կգլորին...: 
     
Լա՛ց անմեղութեան արցունքը անդարձ, 
Լա՛ց չգիտնալով, խեղճ, անգէ՛տ տղաս, 
Խե՜ղճ որսը կեանքին, ա՜հ, լա՛ց, որ 
մեծնաս...:

Վահան Թէքէեան
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

8 2019
ՕԳՈՍՏՈՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ 

ՓԱՆՈՍ ԹԷՐԼԵՄԵԶԵԱՆ
(1865 – 1941)
«Աշխատաւորուհին ջրհորի մօտ»

Աստուծոյ Խոստումը 
Ժամանակավրէպ Չէ

ՆԱՐԷ ՇԱՐՄԱԶԱՆՈՎ

Հոգևոր կեանքի մէջ Աստուծոյ գոյութիւնը 
ընդունելէ աւելի կարևոր է անոր վստահիլ  ու 
Տիրոջ պատգամներով ապրիլը: Այս պարագային 
է, որ  հոգևոր կեանքը կը դառնայ պտղաբեր: 
Ըսածիս վկայութիւնը Ս. Մարիամ Աստուածածնի 
ամուլ ծնողներու՝ Յովակիմի և Աննայի հաւատքն 
ու վստահութիւնն էր, որուն արդիւնքով զաւակ 
ունեցան: Ինչպէս Հին Կտակարանին մէջ ամուլ 
Սառայի՝ Աբրահամի կնոջ, Աննայի՝ Սամուէլ 
մարգարէի մօր, Աւետարանին մէջ Եղիսաբեթի՝ 
Յովհաննէս Մկրտիչի պարագային Աստուծոյ 
խոստումը իրականացաւ իրենց հաւատքի ու 
վստահութեան պատճառով:
Աստուածաշնչեան այս կանայք յառաջացած 
տարիքի մէջ էին և անոնց որդեծնութիւնը 
անհնար կը թուէր: Մարդիկ կը նախատէին 
անոնց, թէ ինչո՞ւ Աստուած լքած է զիրենք և 
զաւակ չի պարգեւեր: Մարդոց չափանիշները 
տարբեր են, Աստուծոյ չափանիշերը՝  տարբեր. 
«Ինչ որ անհնար է մարդոց համար, Աստուծոյ 
համար հնարաւոր է» (Ղուկ. 18.27):
Ինչպէս մեր հայրերը կ՛ըսեն. «Աստուած նոյնն է 
երէկ, այսօր և վաղը»: Ան խոստացած  է մեզի, 
որ եթէ հաւատանք, կեանք կ՛ունենանք, աւելին 
կը տրուի: Եւ Անոր խոստումին ժամանակը 
չանցնիր: Եթէ Աստուած խոստացեր է՝ «երկինք 
ու երկիր կ՛անցնին, բայց Աստուծոյ խօսքը կը 
մնայ յաւիտեան»:
Որքան ալ աշխարհի աղմուկը, հոգերը, 
գայթակղութիւնները հակառակը ապացուցեն, 
մենք՝ քրիստոնեաներս, խոստման որդիներ ենք: 
Որքան ամուր բռնենք Տիրոջ խոստումը, այնքան 
իրական կ՛ըլլայ ան մեր կեանքին մէջ:  
Աստուածաշնչեան հերոսներու կենդանի 
օրինակով Աստուծոյ խօսքը մեզի կը սորվեցնէ, որ 
եթէ քայլ ընենք դէպի Աստուած, որքան էլ մեղա-
ւոր ըլլանք, «կ՛արդարանանք մեր հաւատքով», 
ինչպէս Աբրահամը, Իսահակը, Յակոբը, Յովսէփը՝ 
Հին ուխտին մէջ, առաքեալները՝ Նոր ուխտին 
մէջ: Նոյնիսկ չիմանալով, թէ ուր կը կանչէ իրենց 
Աստուած, անոնք ձգեցին ամէն ինչ և հետևեցան 
Տիրոջը, երբեք կասկածի տակ չառին Աստուծոյ 

կոչը, որքան ալ իրողութիւնները և երևոյթները 
անյոյս էին:
Ժամանակներ  անցեր են, բազմաթիւ քամիներ 
փչեր են, բայց պատմութեան փոշին չէ 
կարողա-ցած յաղթել Աստուծոյ զաւակներուն՝ 
մարգարէներուն ու առաքեալներուն գործերը: 
անոնք փոխեցին աշխարհը և այսօր ալ անոնց 
օրինակով մենք կը  հաստատուինք ՝ նորագոյն 
ժամանակներու քրիստոնեաներս:
Սուրբ Գիրքի հերոսներու ճանապարհը հեշտ 
չէր, անոնք բոլորն ալ անցած են կասկածներու, 
վախերու, յարձակումներու անապատներով: 
Դարեր առաջ, զարգացած ջրամատակարարման 
համակարգի փոխարէն Իսահակը ջրանցքներ կը 
փորէր, Յակոբի հարստութիւնը ոչ թէ դղեակներն 
էին, այլ անասուններ, ելեկտրական լամբի 
փոխարէն ճրագ կը վառէին և ինքնաշարժի 
փոխարէն ուղտեր և ձիեր ունէին: Նոր 
ժամանակներու  թեքնիք հնարաւորութիւնները, 
սակայն, չեն փոխած մարդուն էութիւնը. մարդը 
նոյնն է: Որքան ալ գիտութիւնը զարգանայ, 
միևնոյնն է. մարդկային իմաստութիւնը հեռու 
է աստուածայինէն: Նորագոյն ժամանակներուն 
մէջ ալ նոյն կասկածներն են, տառապանքը, 
վախերն ու անհանգստութիւնները: Գիտութեան 
զարգացման զուգահեռ անոնք չեն նուազած, 
այլ աւելցեր են, որովհետև մարդկութիւնը կը 
կորսնցնէ Աստուծոյ հետ կենդանի շփումը, 
մարդկութիւնը կը մոռնայ Տիրոջ խոստումը:
21-րդ դարին մէջ, ինչպէս երկու հազար տարի 
առաջ, կը հնչէ Մարդու Որդիին ձայնը.
- Կը Հաւատա՞ս:
Եւ Մարդու Որդին կը սպասէ մեր պատասխանին.
- Օգնէ իմ անհաւատութեան, Տէր:

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Համացանցի Վրայ

Քիմ Քարտաշեան Մալիպույի Մէջ. Ան Գնումի 
Գացած Է 35,000 Տոլար Արժող Պայուսակով

Քիմ Քարտաշեան Քալիֆորնիոյ Մալիպու 
քաղաքին մէջ գնումներ կատարելու համար, 
դուրս եկած է լայն վերնաշապիկով եւ 35,000 
տոլար արժողութեամբ Dior մետաղական 
պայուսակով: 
38 ամեայ Քիմը հագած է սպիտակ նախշերով 
մեծ չափի բաց մանիշակագոյն վերնաշապիկ, 
տակէն սեւ շորթ կամ շրջազգեստ: 
Քարտաշեանը իր վերնաշապիկը համադրած 
է սպիտակ մարզական կօշիկներով եւ մեծ 
ակնոցով, որ գրեթէ ծածկած է անոր դէմքը:
Քարտաշեանի հագուստի ոչ վառ գոյները 
ընդգծած են 35,000 տոլար արժողութեամբ Dior 
մետաղական պայուսակը: 
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Լրատուութեան Գործընկեր

Հայ կաթողիկէ Պէյրութի թեմի օգնական եպիսկոպոս
Արհիապատիւ Տ. Գէորգ եպս. Ասատուրեանի մօր`

ՀԱՆԳՈՒՑԵԱԼ ՏԻՐԱՄԱՅՐ 
ԺԱՔԼԻՆ ԶԱՈՒՐ ԱՍԱՏՈՒՐԵԱՆի

Հոգւոյն հանգստեան սուրբ եւ անմահ պատարագ 
պիտի մատուցուի եւ հոգեհանգստեան պաշտօն 
պիտի կատարուի կիրակի, 11 օգոստոս 2019-ին, 

առաւօտեան ժամը 10:00-ին, Հայ կաթողիկէ Սուրբ 
Խաչ եկեղեցւոյ մէջ, Զալքա:

Յաւարտ հոգեհանգստեան պաշտօնին, արհիապատիւ 
Գէորգ եպս. Ասատուրեան ցաւակցութիւնները պիտի 

ընդունի Ս. Խաչ տիկնանց միութեան սրահին մէջ, 
մինչեւ կէսօրէ ետք ժամը 2:00:

Հոգեհանգիստ

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Միացեալ Նահանգները Իրաքի 
հետ սահմանին մեծ քանակով 
զէնք փոխանցած է «Սուրիոյ 
դեմոկրատական ուժերու» 
կազմաւորումներուն, որոնց կորիզը 
կը կազմեն քիւրտ մարտիկները: 
Անոր տուեալներով՝ աւելի 
քան 200 բեռնատարներէ եւ 
զրահափոխադրիչներէ բաղկացած 
շարասիւնը ուղեւորուած է 
Սուրիոյ հիւսիս-արեւելքը՝ Հասաքէ 
նահանգին մէջ տեղակայուած 
ռազմակայաններ:
Զէնքի փոխադրումը եղած է 
որպէս պատասխան՝  թրքական 
բանակի, Եփրատի արեւելքը, 

Ամերիկեան Զէնքե՞ր Սուրիոյ Քիւրտերուն

ռազմական գործողութեան նախա-
պատրաստուելուն: Թրքական 
զինուորական աղբիւրը աւելի վաղ 
յայտնած Է, որ այդ գործողութիւնը 
պիտի սկսի իսլամական Իտ 
ալ-Ատհայի տօնէն ետք, որ կ’աւարտի 
14 Օգոստոսին, հաղորդած Է 
ԹԱՍՍ-ը:


