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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
Լիբանան Միջերկրական Ծովուն Մէջ
Դեկտեմբերին Պիտի Փորէ Իր Առաջին
Երկրախուզական Հորը

Ուժանիւթի նախարար Նատա Պուսթանի երէկ յայտնեց, որ Լիբանան
կ՛աշխատի մինչեւ յառաջիկայ Դեկտեմբեր փորելու իր առաջին երկրախուզական հորը Միջերկրական ծովուն մէջ:
«Այս Լիբանանի առաջին քայլը պիտի ըլլայ քարիւղ ունեցող երկիրներու
քարտէսին մաս կազմելու» ըսաւ ան իր խօսքին մէջ, որ կ՛արտասանէր
Պէյրութի մէջ կայացող Ուժանիւթի Միջազգային Ժողովին ընթացքին:
Մասնագէտներ կը հաստատեն, որ երեքի վրայ մէկ հաւանականութիւն կայ,
որ առեւտրականօրէն արդարացող հումք գտնուի առաջին իսկ փորելու
փորձով:
Պուսթանի նաեւ հաստատեց, որ Լիբանան պատրաստ է գործակցելու
դրացի բարեկամ երկիրներու հետ այս աշխատանքը յառաջ տանելու:

Նասրալլա Իրանի Մէջ

Հըզպալլայի առաջնորդ Հասան Նասրալլա Թեհրան այցելած է: Այս բանը
յայտնի դարձաւ երբ Իրանի հոգեւոր առաջնորդ Ալի Խամէնէի համացանցային պաշտօնական էջը նկար մը հրապարակեց, ուր կ,երեւին Նասրալլա,
Խամէնէի եւ Իրանի Յեղափոխութեան պահակներու ղեկավար զօր. Քասեմ
Սուլէյմանին:
Նշենք, որ ապահովական խիստ պայմաններու մէջ ապրող Նասրալլայի սոյն
այցը առաջինն է երկար ժամանակէ ի վեր:
2006ի իսրայէլեան պատերազմէն ետք Նասրալլա նախընտրած էր անցնիլ
ընդհատակեայ կեանքի, որ կ՛ապահովէ իր ֆիզիքական ապահովութիւնը,
որուն կը սպառնայ Իսրայէլ:
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Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
Թուրքիան Կը Շարունակէ Անվտանգութեան Լուրջ
Սպառնալիք Մնալ Հայ Ժողովուրդին Համար.
Նիկոլ Փաշինեան

Թուրքիան կը շարունակէ մնալ անվտանգութեան լուրջ սպառնալիք հայ
ժողովուրդին համար, որ արդէն մէկ անգամ եղած է ցեղասպանութեան զոհ
եւ ականատեսն է պատմական ճշմարտութեան ժխտման եւ կատաղի
դիմադրութեան: ՄԱԿ-ի Գլխաւոր վերաժողովի 74-րդ նստաշրջանին ունեցած ելոյթի ժամանակ ըսած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:
«Ցաւօք, մեր մոլորակը բոլորիս համար աւելի ապահով վայր չդարձաւ այս
տարի: Դժուար է գտնել աշխարհի որեւէ տարածաշրջան, որ ինքնին
ապակայունացուած չէ կամ չէ տուժած հարեւան տարածաշրջանի լարուածութեան հետեւանքով: Հայաստանի 4 սահմաններէն 2-ը, որոնց մէջ`
Թուրքիոյ հետ սահմանը, փակ է արդէն շուրջ 3 տասնամեակ: Հրաժարելով
Հայաստանի հետ դիւանագիտական յարաբերութիւններ հաստատելէ,
Ատրպէյճանին աջակցելով ընդդէմ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի`
Թուրքիան կը շարունակէ մնալ անվտանգութեան լուրջ սպառնալիք հայ
ժողովուրդին համար, որ արդէն մէկ անգամ եղած է ցեղասպանութեան զոհ
եւ ականատեսն է պատմական ճշմարտութեան ժխտման եւ կատաղի
դիմադրութեան»,- ըսած է ՀՀ վարչապետը:
Ան աւելցուցած է, որ հարեւաններու եւ ռազմավարական գործընկերներու
միջեւ յարաբերութիւններու մէջ առկայ տարաբնոյթ լարուածութիւնը
Հայաստանին շատ անյարմար իրավիճակի մէջ կը դնէ: «Ռուսիան մեր
հիմնական ռազմավարական գործընկերն ու դաշնակիցն է, Վրաստանը եւ
Իրանը մեր ռազմավարական հարեւաններն են: ԱՄՆ-ի, Եւրոմիութեան եւ
վերջինիս անդամ պետութիւններու հետ մենք ունինք ռազմավարական
օրակարգ եւ գործընկերային յարաբերութիւններ: Մեզի համար լուրջ մարտահրաւէր է մեր գործընկերներու միջեւ տարաձայնութիւններու թնջուկի մէջ
յայտնուիլը, քանի որ մենք անընդհատ կ՛ենթարկուինք անոնց մէկ մասին,
կամ որ աւելի վատ է`բոլորին կողմէ ճիշդ չընկալուելու վտանգին: Մենք ամէն
ինչ կ՛ընենք, որպէսզի յուսալի գործընկեր եւ լաւ բարեկամ ըլլանք բոլորին`
առանց ոեւէ մէկուն հետ մեր յարաբերութիւնները վնասելու: Եւ մենք պիտի
շարունակենք ջանքեր գործադրել մեր տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական միջավայրը աւելի անվտանգ դարձնելու համար»։

Պայմաններ Ստեղծել Խաղաղ Գործընթացի Մէջ
Յառաջընթացի Համար. Փաշինեանը ՄԱԿ-ի
Ամպիոնէն Կոչով Դիմած է Ալիեւին
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորումը
առանցքային նշանակութիւն ունի տարածաշրջանի կայունութեան եւ
անվտանգութեան համար:
Շար. Էջ 06

02

àõñµ³Ã / 27.9.2019

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Մասնակցեց
Կոմիտասի 150-Ամեակին Նուիրուած
Միջոցառումների Շարքի Բացմանը

Սեպտեմբերի 26-ին՝ Կոմիտաս
վարդապետի ծննդեան օրը,
Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտում,
մեկնարկեց
Վարդապետի 150-ամեակին
նուիրուած միջոցառումների
շարքը: Այս առիթով Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսը այցելեց
Կոմիտասի թանգարան, որտեղ
հնչեցրեց թանգարանի զանգը`
ազդարարելով յոբելենական միջոցառումների մեկնարկը:

Արարողութեանը ներկայ էին
ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան
Աւինեանը, ՀՀ Կրթութեան,
գիտութեան,
մշակոյթի
եւ
սպորտի նախարար Արայիկ
Յարութիւնեանը, ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահ
Արթուր Ջաւադեանը, ազգային
բարերար Գաբրիէլ Չեմպերջեան,
մշակոյթի գործիչներ եւ այլ մտաւորականներ:

Թանգարանի ցուցասրահներով
շրջելուց յետոյ դահլիճում ներկաներին ողջունեց Կոմիտասի
թանգարան-ինստիտուտի տնօրէն
Նիկոլայ Կոստանդեանը, ապա
պաշտօնապէս
ներկայացուեց
Կենտրոնական բանկի կողմից
Վարդապետի 150-ամեակի առիթով
թողարկուած արծաթէ յուշադրամը:
Հիւրերը հնարաւորութիւն ունեցան
նաեւ ունկնդրելու ՀՀ ժողովրդական արտիստ դաշնակահարուհի
Սուետլանա Նաւասարդեանի կոմիտասեան կատարումները:

Արարողութեան ընթացքում կոմիտասեան երգերով հանդէս եկաւ
«Գեղարդ» երգչախումբը, ինչպէս
նաեւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Էօրնեկէան» հանրակրթական
դպրոցի երգչախումբը:
Այնուհետեւ Ամենայն Հայոց Հայրապետը եկեղեցականների եւ
հրաւիրեալների ուղեկցութեամբ
այցելեց Կոմիտաս վարդապետի
շիրիմին, որտեղ կատարուեց հոգեհանգստի կարգ: Կոմիտաս վարդապետի հոգու խաղաղութեան
համար կատարուած աղօթքից
յետոյ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն
իր խօսքն ուղղեց ներկաներին Վարդապետի ծննդեան 150-ամեակի
առիթով:

Ալպերթ Էլլիս

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
Բ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի Խօսքը
Կոմիտաս Վարդապետի
Շիրմին
«Պատրաստ է սիրտ իմ
Աստուած, օրհնել եւ սաղմոս
ասել քեզ փառօք իմովք»
(Սաղմ. ԾԶ 8)
Սիրելինե՛ր,
Գոհութիւն եւ փառք ենք մատուցում Ամենակարող Աստծուն,
որ Նրա բարերար կամքով այսօր, Կոմիտաս վարդապետի
ծննդեան 150-ամեայ յոբելեանի
շրջանակներում, առիթն ունենք
ոգեկոչելու հայ երգարուեստի
մեծագոյն նուիրեալի յիշատակը։ Նրա ամբողջ ներաշխարհը,
հոգեւոր ու մտաւոր նրա ողջ էութիւնը, նրա կեանքն ու գործը
կատարելապէս արտայայտւում
է սաղմոսերգուի փառաբանական խօսքերի մէջ՝ «Իմ սիրտը
պատրաստ է, Աստուա՛ծ իմ, օրհներգելու եւ սաղմոս ասելու քեզ իմ
ողջ էութեամբ»։
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Ալպերթ Էլլիս (անգլ.՝ Albert Ellis)
(1913, սեպտեմբերի 27 – 2007,
յուլիս 24): 1950-ականներէն ի
վեր մշակած եւ զարգացուցած
է (Rational Emotive Behaviour
Therapy - REBT) տեսութիւնը։
Ան առաջիններէն էր, որ
հոգեբուժութեան մէջ սկսաւ
կիրառել միջանկեալ (interactive) մօտեցում։ Բազմաթիւ
մրցանակներու
դափնեկիր
է: Աւելի քան 600 գիտական
յօդուած-ներու, գիրքերու եւ
լուսա-բանումներու հեղինակ է
Ալպերթ Էլլիսը 1982ին ԱՄՆ-ի
եւ Գանատայի հոգեբաններու
մասնագիտական միութեան
կողմէն նկատուած է պատմութեան երեք ամենազդեցիկ
հոգեբոյժներէն մէկը (տեղին է
նշել, որ եռեակի միւս անդամներն
են Քարլ Ռոճըրզ եւ Սիկմունտ
Ֆրոյտ):

Միջազգային Èáõñ»ñ
Մահացած է Ժաք Շիրաքը

87 տարեկանին մահացած է Ֆրանսայի նախկին նախագահ Ժաք
Շիրաքը:
Ան Ֆրանսան ղեկավարած է 1995-էն
2007 թուականներուն:
Ժաք Շիրաք տարբեր տարիներու
եղած է նաեւ Ֆրանսայի վարչապետ
եւ Փարիզի քաղաքապետ:
2000-ական թուականներու սկիզբը
Ժաք Շիրաք ներգրաւուած է ղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորման բանակցութիւններուն
մէջ:
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150 Ամեակ

Սկիզբ, Որ Վախճան Չունի

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Պ

ոլսահայ հայագէտ, բանաստեղծ, խմբագիր եւ հասարակական գործիչ Թորոս
Ազատեան Կոմիտասի մասին կը գրէ.
Քսաներորդ դարու հայ գեղարուեստական ու մշակութային կեանքի ամենէն շքեղ երեւոյթը կարելի
է համարել Գործը, զոր կատարեց
Կոմիտաս Վարդապետ, միս մինակը,
բարձր եւ անգերազանցելի առաքելութեամբ մը: Մեր կրօնական
եւ աշխարհիկ երաժշտութիւնը
աննախընթաց յեղաշրջում կրեց եւ
իր գեղեցկագոյն արտայայտութիւնով միջազգային արժէքի եւ գնահատութեան բարձրացաւ: Ժողովուրդին ստեղծագործութիւնը,
անոր մոգական արուեստին շնորհիւ,
չմնաց լոկ առարկայական գանձ մը,
հոգի եւ երանգ ստացաւ, յուզական
ջերմութեամբ կենդանացաւ եւ
դարձաւ սերունդներ տոգորող
խանդավառութեան աղբիւր:
Հատորներու շարք մը անհրաժեշտ է, լիովին կարենալ պատկերացնելու
համար այն հսկայ աշխատութիւնը, որ Կոմիտասինը եղաւ: Տաղանդը իր
հետ ծնած էր: Կանուխէն զգաց թէ ինք կոչուած է արուեստի քուրմը հանդիսանալու այս փոքրիկ հաւաքականութեան: Իր հոգեկան կորովը ջլատող
աշխարհային կապերը խզեց, ինքզինքը հեռու պահեց սովորական կեանքի
հաճոյքներէն, նետուեցաւ փշոտ ու քարքարոտ մարզերու մէջ, շարունակ
պրպտեց եւ ուսումնասիրեց, իր մտքին եւ հոգիին հորիզոնները ընդլայնեց,
քաղաքակրթութեան ոստաններու լոյսին դիմեց, անով ողողեց իր էութեան
ամենամթին անկիւնները, ուռճացաւ, հմտացաւ, տիրացաւ երաժշտութեան
բոլոր գաղտնիքներուն, հասաւ կատարելութեան, եւ եղաւ հոգիով, մտքով,
ձայնով եւ նուագով անթերի արուեստագէտ մը: Ինքը վերելքի աստիճանը
դարձաւ` Հայ շինականին դարերէ բխող անարուեստ, այլ ինքնեկ ու
սրտառուչ երգը հաւասար գծի վրայ դնելու եւրոպական արուեստի տոհմիկ
արտադրութիւններուն հետ, օտարներուն խոր սքանչացումը հրաւիրելու
անոր վրայ, վերջապէս ապահով կռուանը հաստատելու Հայ ինքնուրոյն
երաժշտութեան:
Կոմիտաս Վարդապետի ինքնակենսագրութենէն կը տեղեկանանք, որ
Սողոմոնեան եւ քիւթահիացի հայ հին ընտանիքները հայկական Զոք ցեղէն
են, եւ գաղթած են ԺԷ. դարու վերջերը՝ Գողթն գաւառի Ցղնոյ գիւղէն:
Հայրը՝ Գէորգ Սողոմոնեան, բնիկ քիւթահիացի էր, զուարթ բնաւորութեամբ
եւ արհեստով կօշկակար: Իսկ մայրը՝ Թագուհի Յովհաննիսեան՝ պրուսացի,
մելամաղձոտ եւ գեղարուեստասէր կին մըն էր:
Թորոս Ազատեան կը վկայէ, որ երկուքին ալ ազգատոհմը եղած է ի բնէ ձայնեղ:
Թէ՛ հայրը եւ թէ հօրեղբայրը յայտնի դպիրներ եղած են իրենց ծննդավայրի
Ս. Թէոդորոս եկեղեցիին մէջ: Իր ծնողքը, օժտուած բանաստեղծական
ընդունակութեամբ, յօրինած է նոյնիսկ թրքերէն երգեր եւ եղանակներ,
որոնցմէ մի քանին, իր ծննդավայրը այցելելու առիթով, քաղաքի ծերերուն
երգել տալով գրի առած եւ ձայնագրած է Կոմիտաս Վարդապետ 1893-ին:
Իր ինքնակենսագրութեան մէջ Կոմիտաս կը շարունակէ. «Ծնողներիս մահէն
յետոյ ինձ՝ միամօր զաւակիս դաստիարակած եւ ուսմանս մասին հոգ տարած
է հօրական տատս՝ Մարիամը:
1876 թուին էր, երբ առաջին անգամ ոտքս դրի դպրոցի շեմքը: Մեր քաղաքի
վարժարանը չորս բաժանմունք ունեցող դպրոց մըն էր: 1880 թուին աւարտեցի
այդ վարժարանը եւ հայրս, իր մահէն չորս ամիս առաջ, ինձ ուղարկեց
Պուրսայի վարժարանը: Դեռ տարին չբոլորած, հօրս մահուան պատճառով
մեր քաղաքը վերադարձայ»…
Կոմիտասի մասին շատ գրուած է… Մանրամասն քննութեան առնուած
է անոր կեանքն ու գործը, թէ ինչպէս Քիւթահիայի հոգեւոր առաջնորդ
Գէորգ Վարդապետ Դերձակեան պատանի Սողոմոնը տարաւ Էջմիածին՝
ընդառաջելով Գէորգ Դ. Կաթողիկոսի առաջարկին, որ Քիւթահիայէն իրեն
հետ ձայնեղ որբ մը տանի: Պատահականութի՞ւն էր, որ քսան երեխաներու
միջեւ վիճակահանութեան բախտը բաժին ինկաւ Սողոմոնին… Անոր կեանքը,
անկէ ետք, կտրականապէս փոխուեցաւ…
Ուսումնառութեան բուռն շրջանին, Էջմիածնի եւ Եւրոպայի մէջ, յաջորդեցին
աշխատանքային ծանրաբեռնուած տարիները շատ մը քաղաքներու մէջ
եւ Կոմիտասի անունը կապուեցաւ ամբողջ դարաշրջանի մը, իբրեւ հայ

ազգային երաժշտութեան հիմնադիր…
Իր կեանքին աւարտը բոլորիս ծանօթ է՝ Փարիզ, 1935-ին, հոգեկան եւ
մարմնական ծանր վէրքերու մէջ տառապող Կոմիտաս աւարտեց իր երկրային
ուղին հոգեբուժարանին մէջ:
Հիւանդութեան տարիներուն զգալիօրէն տուժած է Կոմիտասի ազգագրական
եւ գիտական ձեռագիր ժառանգութիւնը։ Ոչ միայն կողոպտուած է այդ
ժառանգութիւնը եւ շատ նիւթեր անհետացած են, այլ կոմիտասագիտութիւնն
ալ, իր կարգին, արդէն եղածին վրայ անփոյթ կնիք մը դրած է՝ որոշ գրութիւններու, լուսանկարներու սխալ տարեթիւեր վերագրելով: Միայն վերջին
տարիներուն, Կոմիտասի կեանքն ու գործը ամբողջովին հրատարակելու
ժամանակ է, որ սրբուած են այդ սխալները՝ զանազան վկայութիւններու,
պատմական փաստերու հետ համեմատելով, ճշգրտելով:
Կոմիտասի արխիւը 1950-ական թուականներուն Փարիզէն տեղափոխուած
է Երեւան եւ կը պահուի Գրականութեան եւ արուեստի թանգարանին մէջ:
Կոմիտաս մեր եզակի մտաւորականներէն է, որու արխիւին մէջ անտիպ նիւթ
գրեթէ չկայ: Անոր մասին բազում ուսումնասիրութիւններ կատարուած են,
աշխատութիւններ գրուած են եւ եղած նիւթը այսպէս թէ այնպէս լոյս տեսած
է եւ այսօր ալ թանգարանը կը վերամշակէ եւ կանոնաւոր վիճակի կը բերէ
անոր արխիւը: Մասնագէտները այդ ամբողջութեամբ մշակուած արխիւը
կը նկատեն հարուստ ժառանգութիւն:
Արխիւը կը բաղկանայ երաժշտական ստեղծագործութիւններէ եւ տեսական
նիւթերէ, նամակներէ, փաստաթուղթերէ, գրութիւններէ, յուշերէ, յօդուածներէ, կենսագրական նիւթերէ: Արխիւին մէջ մեծ թիւ կը կազմեն լուսանկարները,
որ Կոմիտասի կենսագրութեան կարեւորագոյն աղբիւրներէն են: Անոնք
հսկայական փաստական, զգացական եւ այլ տեսակի տեղեկութիւններ կը
փոխանցեն: Կոմիտասը շատ լուսանկարուած է:
Մատենադարանի գիտաշխատող Գուրգէն Գասպարեանի ուսումնասիրութիւններէն պարզ դարձած է, որ Կոմիտաս Վարդապետը 18901900 թուականներուն լուսանկարուած է մանաւանդ իր կեանքի կարեւոր
հանգրուաններուն ընթացքին (օրինակ՝ Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի Զ.
դասարանը աւարտած միջոցին, Պերլինի մէջ ուսանած ժամանակ, Խրիմեան
Հայրիկի կողմէ ականակուռ լանջախաչով պարգեւատրուելէն ետք եւ այլն),
իսկ իր փառքի օրերուն՝ 1905 թուականէն յետոյ, Կոմիտաս լուսանկարուած
է իր բազմահազար համակիրներուն եւ երկրպագուներուն յորդորով: Սիրելի
դարձած Վարդապետին պատկերը շատերը կը փափաքէին ունենալ:
Կոմիտաս ինքն ալ դէմ չէ եղած ատոր եւ մասնաւոր այդ նպատակին համար
լուսանկարուած է:
1905-1915 թուականներուն, երբ Կոմիտաս Վարդապետ բուռն համերգային
եւ երաժշտութեան տարածման գործունէութեան սկսած էր, անոր կարգ
մը լուսանկարները բազմացուած եւ վաճառուած են բարեսիրական նպատակներով, այդ լուսանկարներով տպագրուած են բացիկներ: Ծանօթ է,
օրինակ, որ Ֆիլիպէի մէջ համերգներ տալէ եւ Պոլիս վերադառնալէ ետք`
1914-ի վերջերուն, Կոմիտաս Վարդապետ Ֆիլիպէի Գրասիրաց ընկերութեան
նախագահ Երուանդ Յակոբեանին հասցէագրուած նամակին մէջ կը գրէ.
«Որոշած էք լուսանկարս բազմապատկել եւ ծախել յօգուտ բարեգործական
նպատակներու, ես հակառակ չեմ, եթէ կը կարծէք, թէ արդիւնք կու տայ, ըրէք»:
Այդ շրջանին Կոմիտաս Վարդապետի լուսանկարները տպագրուած են նաեւ
պարբերականներու եւ հանդէսներու մէջ: Թերթերու խունացած էջերուն վրայ
այսօր ալ կարելի է տեսնել այդ տարիներու լուսանկարները, որոնց որակը,
անշուշտ, ժամանակի տպագրական հնարաւորութիւններուն համեմատ
էր եւ փայլուն չէր: Ինչ կը վերաբերի լուսանկարներու բովանդակութեան,
ապա Կոմիտաս, չէր սիրեր պատահական կեցուածքով լուսանկարներ եւ
յատուկ ուշադրութիւն կը դարձնէր թէ՛ պատկերին մէջ իր դիրքին եւ թէ՛
լուսանկարներու որակին:
Կոմիտաս յաճախ իր բարեկամներուն իր լուսանկարը առաքած է՝ պզտիկ
երկտողով: Անոր արխիւին մէջ այսօր 150-է աւելի լուսանկար կը պահուին,
որոնց մէջ շատ են խմբանկարները: Կոմիտասի նկարները կարելի է գտնել
նաեւ գրողներու, երաժիշտներու արխիւներուն մէջ:
Կոմիտասի արխիւին մէջ ուրոյն տեղ ունի անոր գրադարանը: Երաժիշտը
ընթերցասէր եղած է, ինչպէս ինք հեղինակած է աշխատութիւններ,
գիրքեր, այնպէս ալ մեծ սէր ունեցած է հայ եւ օտար գրողներու գործերուն
հանդէպ եւ ակնածանքով ժողված է գիրքերը: Մեծ երաժիշտին գրադարանը
կազմուած է մօտաւորապէս 600 գիրքերէ՝ հոն կան հայերէն, ռուսերէն,
գերմաներէն, յունարէն, ֆրանսերէն գիրքեր երաժշտութեան տեսութեան
մասին, ձայնամարզութեան, դաշնամուրային նուագի, գործիքագիտութեան,
խազաբանութեան, երաժշտական երկի ձեւին ու բովանդակութեան,
խմբավարական արուեստի մասին, կան երաժշտութեան պատմութեան
նուիրուած գիրքեր, նաեւ երաժշտական բառարաններ, բազմաթիւ ամսագիրներ՝ հրատարակուած միջազգային երաժշտական ընկերութեան կողմէ,
որոնք ձեռք բերած է Կոմիտաս: Գրադարանի գիրքերուն մէջ իր ձեռագրով
կատարուած նշումներ կան:
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Արհեստագիտութեան Աշխարհ

Փաշինեան Այցելեց Սիլիքոն Հովիտ Եւ Կնքեց Համաձայնագիրներ

Միացեալ Նահանգներ տուած
այցելութեան ծիրէն ներս՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Լոս Անճելըսէն ուղղուեցաւ Սան Հոզէ՝ Սիլիքոն
հովիտ՝ բարձր արհեստագիտութեան ոլորտի ընկերութիւններու
ներկայացուցիչներուն հետ հանդիպելու եւ համագործակցութեան
հեռանկարները քննարկելու նպատակով:
Ըստ Armenpress.am-ի՝ վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեան աշխատանքային ճաշ ունեցաւ Տրէյփըր համալսարանի հիմնադիրներ Թիմ եւ
Պիլ Տրէյփըրներուն հետ, որոնց
հետ
քննարկուեցան
արհեստագիտութեան ոլորտին մէջ
համագործակցութեան ծաւալման
ու զարգացման հեռանկարները:
Հանդիպման ընթացքին ստորագրուեցաւ Փոխըմբռնման յուշագիր՝ Հայաստանի բարձր արհեստագիտութեան արդիւնաբերութեան
նախարարութեան
եւ
Տրափըր համալսարանին միջեւ,

որով պայմանաւորուածութիւն
հաստատուեցաւ համագործակցելու,
համատեղ
կրթական
ծրագիրներ
իրականացնելու՝
արհեստագիտութեան
ոլորտին մէջ որակեալ մասնագէտներ պատրաստելու եւ վերապատրաստելու ուղղութեամբ:
Նիկոլ Փաշինեանի այցելութեան
յաջորդ կանգառը բարձր արհեստագիտութեան ոլորտին մէջ
յառաջատար «NVidia» ընկերութիւնն էր, որ մասնագիտացած է
համակարգչային ծրագիրներու
մշակման ոլորտին մէջ, եւ որուն
կեդրոնը կը գտնուի Սիլիքոն
հովիտի մէջ: Ան դիմաւորուեցաւ
ընկերութեան գործադիր տնօրէն
Ճենսըն Հուանկի կողմէ, շրջեցաւ
կեդրոնին եւ ցուցասրահներուն
մէջ, ծանօթացաւ ընկերութեան
գործունէութեան
հիմնական
ուղղութիւններուն, ծրագիրներուն, համակարգչային ծրագիրներու մշակման գործընթացին,

կիրարկուող
նորարարական
արհեստագիտութեան:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան նաեւ
կարճատեւ հանդիպում ունեցաւ
«NVidia» ընկերութեան գործադիր
տնօրէնին հետ, քննարկուեցան
փոխգործակցութեան կարելիութիւնները:
Անկէ
ետք
ան
այցելեց
տեղեկատուական արհեստագիտութեան եւ, յատկապէս, կիսահաղորդիչ «չիփերու» ձեւաւորման
ոլորտին մէջ յառաջատար «Սինոփսիս» ընկերութեան կեդրոնը, ուր
դիմաւորուեցաւ ընկերութեան
նախագահ Չի Ֆուն Չանի կողմէ։
«Սինոփսիս» ընկերութիւնը մասնաճիւղ ունի Հայաստանի մէջ եւս՝
«Սինոփսիս Արմէնիա»ն, որ ունի
շուրջ 700 աշխատակից եւ կը գործէ
2004 թուականէն ի վեր:
Չի Ֆուն Չան նշեց, որ իրենք
կարեւոր կը նկատեն Հայաստանի
հետ համագործակցութիւնը եւ
անոր շարունակական զարգացումը։
Ան ներկայացուց ընկերութեան
գործունէութեան ուղղութիւնները,
ծրագիրները՝ դիտել տալով, որ
մտադիր են Հայաստանի մէջ
ընդարձակել իրենց աշխատանքային
ծիրը։ «Սինոփսիս-Արմէնիա» ընկերութեան նախագահ Երուանդ
Զօրեան նշեց, որ «ՍինոփսիսԱրմէնիա»ն թէ՛ ծրագրային, թէ՛
մարդուժի առումով «Սինոփսիս»ի
կայուն զարգացող եւ արդիւնաւէտ
մասնաճիւղերէն է եւ կը նախատեսէ
տարեկան 100ով աւելցնել աշխատակիցներուն թիւը։

Վարչապետ Փաշինեան հաստատեց,
որ Հայաստանի համար «Սինոփսիս»ը
արժէքաւոր եւ կարեւոր գործընկեր
է, դրուատիքով խօսեցաւ առկայ
համագործակցութեան մասին։
Կողմերը վերահաստատեցին համագործակցութեան
զարգացման
պատրաստակամութիւնը եւ միտքեր
փոխանակեցին յետագայ միացեալ
աշխատանքներուն վերաբերեալ։
Անկէ ետք վարչապետը հանդիպում ունեցաւ Սիլիքոն հովիտի
մէջ բարձր արհեստագիտութեան
բնագաւառին մէջ գործունէութիւն
ծաւալող շարք մը ընկերութիւններու
հայ ներկայացուցիչներուն հետ։
Հանդիպման մասնակցեցան թէ՛
ակադեմական, եւ թէ արդիւնաբերական ուղղութիւններու պատասխանատուներ։
Կարեւոր նկատելով հանդիպումը՝
Նիկոլ Փաշինեան նշեց, որ անիկա
լաւ առիթ է փոխգործակցելու
կարելիութիւնները քննարկելու
համար։ Ան անդրադարձաւ արհեստագիտութեան եւ տնտեսական
յեղափոխութեան առումով Հայաստանի առած քայլերուն։
Բարձր
արհեստագիտութեան
ընկերութիւններու հայ ներկայացուցիչները ողջունեցին Հայաստանի վարչապետին այցելութիւնը
Սիլիքոն հովիտ եւ նշեցին, որ
հետաքրքրուած են Հայաստանի
մէջ արհեստագիտութեան ոլորտին
մէջ ներդրումներ իրականացնելու
եւ գործունէութիւն ծաւալելու
կարելիութիւններով։
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«Ամուլսարի Հարցով Փաշինեանը Փորձում Է Ձգձգել Հարցի Լուծումը Մի Քանի
Պատճառով». Քաղաքագէտ Արմէն Վարդանեան
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի
Աշխատակից
ՀՀ ներքաղաքական թեմայով
«Զարթօնք»ի հերթական հարցազրոյցը ՀՀ Միջազգային եւ
անվտանգութեան հարցերու
հայկական հիմնարկի փորձագէտ, քաղաքագէտ Արմէն Վարդանեանի հետ է: Քաղաքագէտին
հետ խօսած ենք ներքաղաքական
խնդիրներու, Հայաստանի մէջ
օտարերկրեայ ներդրումներու
անհրաժեշտութեան, քաղաքական լարուած իրավիճակին
ու արտախորհրդարանական
ուժերուն սուիններով զինուած
ըլլալուն եւ իշխանութեան վրայ
«յարձակման» պատրաստ ըլլալու
եւ այլ հարցերու մասին:
- Պարոն Վարդանեան, Հայաստանի ներքաղաքական խճանկարն
ինչպէ՞ս է այսօր: Որպէս քաղա-

քագէտ, ձեր կարծիքով, ի՞նչ
փոխուած է Հայաստանի մէջ
յեղափոխութենէն ի վեր:
- Յեղափոխութիւնից յետոյ ՀՀ
Ազգային ժողովը մաքրուել է, բացի
մէկ-երկու հոգուց, մնացածները
նորմալ պատգամաւորներ են: Եթէ
նախկինում խորհրդարանում շատ
յանցագործ աշխարհի, անգրագէտ
պատգամաւորներ կային, ովքեր
փողի միջոցով էին մանդատ ձեռք
բերել, ապա այժմ այդպիսիք շատ
քիչ են: Այս առումով Ազգային ժողովի որակը բարձրացել է, բայց նոր
խորհրդարանի միւս խնդիրն էլ այն
է, որ կայ իշխանութեան բացարձակ մեծամասնութիւն՝ ցանկացած
օրէնք, այդ թուում, սահմանադրական օրէնքներ անցկացնելու:
Ժողովրդավարութեան տեսանկիւնից սա իրականում այնքան էլ լաւ չէ:
Իշխանութիւնն այնքան էլ հակուած չի
լինում երկխօսութեան, իհարկէ որոշ
հարցերում լսում է ընդդիմութեան
ձայնը, բայց առանցքային հարցերում
իրենց ուզածն են առաջ տանում: Եթէ

իշխանութիւնը չունենար բացարձակ մեծամասնութիւն, դաշինքային
կառավարութիւն ձեւաւորուած լինէր,
վստահ եմ՝ խորհրդարանի պատկերն
այլ կը լինէր: Իհարկէ շատերը ԱԺ-ում
անփորձ են, խորհրդարանական
աշխատանքների
գիտելիքներ
չունեն, բայց դա ժամանակի հետ
լուծուող հարց է: Ընդհանուր
քաղաքական դաշտի մասով պէտք
է ասեմ, որ խորհրդարանական
ընտրութիւններից յետոյ բաւական
մեծ թուով ձայներ մնացել են
դրսում: Դրսում են մնացել նաեւ
կուսակցութիւններ, որոնք չհաւաքեցին 5 տոկոս ձայն ու այժմ դարձել
են արտախորհրդարանական ուժեր:
Չի բացառուում, որ իշխանութեան
վարկանիշը որոշակիօրէն նուազելուց
յետոյ իրադարձութիւններ ծաւալուեն
խորհրդարանից նաեւ դուրս: Դրա
ականատեսը մենք մի քանի անգամ
եղել ենք: Օրինակ՝ Հայ ազգային
գոնկրեսը (ՀԱԿ)-ը ժամանակին
խորհրդարանում ներկայացուած
չէր, բայց փողոցում այնպիսի մեծ

շարժում ձեւաւորեց, որը յետագայում
լուրջ հնարաւորութիւն ստացաւ
իշխանութիւն վերցնելու: Սակայն,
այս պահին նման նախադրեալներ
չկան, որովհետեւ իշխանութեան
վարկանիշը շարունակում է բարձր
մնալ: Բայց կան քաղաքական ուժեր,
որոնք հետեւում են գործընթացին
ու առաջին իսկ հնարաւորութեան
դէպքում, եթէ իշխանութիւնը թուլանայ, հասարակական դժգոհութիւն
առաջանայ, փորձելու են փողոցը
որպէս քաղաքական պայքարի հարթակ օգտագործել ու ճնշումներ գործադրել իշխանութիւնների վրայ:
Շար. Էջ 05
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«Ամուլսարի Հարցով Փաշինեանը Փորձում Է Ձգձգել Հարցի Լուծումը Մի Քանի Պատճառով».
Քաղաքագէտ Արմէն Վարդանեան
Սկիզբը Էջ 04
Նման ակնարկներ մի քանի անգամ
արել է Ռոպերթ Քոչարեանը՝ խոստանալով փողոցային պայքար սկսել:
Կան քաղաքական ուժեր, որոնք չեն
խօսում այս մասին, բայց վստահ եմ՝
առաջին հնարաւորութեան դէպքում
իրենք էլ կը գնան այդ քայլին:
- Որո՞նք են այդ արտախորհրդարանական ուժերը:
- Օրինակ` Հանրապետական կուսակցութիւնը, այլ ուժեր եւս կան,
որոնք իրավիճակային քայլեր կարող
են անել: Չի կարելի ոչինչ բացառել:
Բոլոր ուժերն էլ այս կամ այն ձեւաչափում կարող են փողոցային պայքար սկսել:
Յեղափոխութենէն
ետք
հայաստանեան ընդդիմադիր
դաշտը ի՞նչ վիճակի մէջ է: Ձեր
նշած արտախորհրդարանական
ուժերը արդեօ՞ք կը յաւակնին
ընդդիմադիր բեւեռ ձեւաւորել
ու մարդոց համախմբել: Կրնա՞ն
փողոցը օգտագործել որպէս
քաղաքական պայքարի հարթակ:
- Այդ արտախորհրդարանական
ուժերն այսօր այսպէս թէ այնպէս
ընդդիմութիւն են, եթէ իշխանութեան մէջ չեն: Այս ընդդիմութիւնն
էլ իր հերթին շատ բազմաշերտ է,
ունենք արմատական ընդդիմութիւն,
ունենք չափաւոր ընդդիմութիւն:
Խորհրդարանում յայտնուած ընդդիմադիր
կուսակցութիւնների
վիճակը շատ ծանր է: Օրինակ
Լուսաւոր Հայաստան կուսակցութիւնը կամ Բարգաւաճ Հայաստանը երկու քարի արանքում են
յայտնուել: Մի կողմից, երբ այդ
կուսակցութիւնները քննադատում են
իշխանութեանը, հասարակութեան
մեծ մասը, որը դեռեւս վստահում
է Նիկոլ Փաշինեանին, նրանց
համարում է նախկին ռեժիմի հետ
կապ ունեցող ուժեր կամ հակայեղափոխականներ: Երբ մի քիչ
աւելի մեղմ քննադատութիւն են
անում, այդ դէպքում հակառակ
ճամբարից է նրանց վրայ յարձակումը տեղի ունենում: Ասում են՝
այդ կուսակցութիւնները Նիկոլի
ազդեցութեան տակ են, Նիկոլի
սարքած ընդդիմութիւնն է եւ այլն:
Այս կուսակցութիւնները շատ բարդ
վիճակում են յայտնուել, պէտք է
ճիշտ դիրքաւորուեն, որպէսզի
ընտրազանգուածի կորուստ չունենան: Օրինակ Լուսաւոր Հայաստանին ասում են Նիկոլի Օրինաց երկիր՝
յիշելով, թէ ինչպէս էր Օրինաց երկիր
կուսակցութիւնն իրեն պահում Հանրապետական կուսակցութեան
իշխանութեան ժամանակ: Դա նաեւ
ազդում է այդ կուսակցութիւնների
աշխատանքի վրայ, շատ դէպքերում
չեն կարողանում ամբողջովին իրացնել իրենց ներուժը: Հենց խորհրդարանական ընտրութիւնների
ժամանակ Հանրապետական կու-

սակցութիւնը շատ արմատական
դիրքերից էր հանդէս գալիս, քննադատում էր ու չյաղթահարեց 5
տոկոսի արգելքը: Լուսաւոր Հայաստանն աւելի չափաւոր դիրքում էր եւ
յաղթահարեց:
- Եթէ խօսինք վերջին մի քանի
աղմկայարոյց դէպքերուն մասին՝
Ամուլսարի հանքի շահագործման
եւ ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոպերթ
Քոչարեանի կալանաւորման,
դատական գործընթացի ու այս
ամէնուն մասին հանրութեան
արձագանքի մասին, ապա ի՞նչ
ընելիքներ ունի «ժողովուրդի»
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը:
Ամուլսարի` չափազանց զգայուն
հարցին մէջ ի՞նչ որոշում ալ
կայացուի տարբեր կողմերէն
բացասական հետեւանքներ
կրնայ ունենալ եւ խնդրայարոյց
դառնալ: Ռ. Քոչարեանին, եթէ
ազատ արձակեն, կրկին նոյն
պատկերը պիտի ստեղծուի:
Այսինքն երկու պարագային ալ
հասարակութիւնը պիտի դժգոհի
ոչ ցանկալի որոշումէն ու որոշէ
փողոց դուրս գալ: Ո՞րն է ելքը...:
- Իրօք, Նիկոլ Փաշինեանը յայտնուել
է երկու քարի արանքում: Ամուլսարի
հանքի հարցում մենք գործ ունենք
միջազգային խոշոր ընկերութեան
հետ ի դէմս Լիտիանի, որը բրիտանաամերիկեան ընկերութիւն է եւ
որին պաշտպանում են Մեծն Բրիտանիան ու ԱՄՆ-ը: ԱՄՆ դեսպանն էլ մի
քանի անգամ յայտարարութիւններ
արել այս մասին: Անցած տարի
աշնանը Հայաստանում գտնուող
ԱՄՆ պետքարտուղարի Եւրասիայի
հարցերով փոխտեղակալ Ճորճ
Քենթը բացայայտ ասեց՝ եթէ
ուզում էք նոր ներդրումներ, պէտք
է պաշտպանէք ներդրումները ձեր
երկրում, որոնք արուել են: Նիկոլ
Փաշինեանը մի կողմից միջազգային
խոշոր ընկերութեան հետ խնդիր
ունի, միջազգային միջնորդ-իրաւապահական դատարան տանելու
հնարաւոր վտանգ կայ, միւս կողմից էլ հանրութեան մի ստուար
հատուած պահանջում է չեղարկել
Ամուլսարի հանքի շահագործման
մասին որոշումը: Որոշ քաղաքական
կուսակցութիւններ էլ տեսնելով, որ
կայ մեծ հանրային դժգոհութիւն
փորձում են այս խնդրից շահութամաս ստանալ: Առայժմ Նիկոլ
Փաշինյանի վիճակը շատ բարդ
է: Այս պահին ես տեսնում եմ, որ
ինքը փորձում է խնդրի լուծումը
ձգձգել: Խնդրի ձգձգումն այս պահին
տանում է երկու ուղղութեամբ՝ ինքը
կամ փորձում է դրանով մեղմել
հանրային դժգոհութիւնը յետոյ նոր
գնայ հանքի շահագործմանը, կամ
նախադրեալներ է ստեղծում հանքի
շահագործումն ընդհանրապէս
դադարեցնելու համար: Ամէն դէպքում
ինքը մեծ օրինականութիւն ունի,

շատ հարցերում պէտք է գնայ ցաւոտ
լուծումների, որը նրա վարկանիշի
վրա միանշանակ կ՛ազդի:
- Վերջին շրջանին, երբ կը
կարծուէր, որ յեղափոխութենէն ետք մարդիկ այլեւս փողոց
չեն իջնէր, Ամուլսարը եւ Ռ.
Քոչարեանը առիթ դարձան
մարդոց փողոցին դիմելու:
Դուք որպէս քաղաքագէտ կը
կարծէ՞ք, որ Նիկոլ Փաշինեանի
քաղաքական խումբին կամ վարչապետի անձին վարկանիշը
անկում պիտի արձանգրէ:
- Այո, նկատել եմ, բայց ի տարբերութիւն շատերի ես դա բնական
եմ համարում: Անբնական կը լինէր
յեղափոխական ու յետյեղափոխական շրջանում Նիկոլ Փաշինեանի
70-80 տոկոսանոց վարկանիշը:
Որեւէ ժողովրդավարական երկրում
նման բան չկայ: Երբ նայում ենք
օրինակ ԱՄՆ նախագահ Թրամփին,
Ֆրանսիայի նախագահ Մաքրոնին
եւ այլ ղեկավարներին, տեսնում
ենք 30-40 տոկոսանոց վարկանիշ,
50 տոկոսը ժողովրդավարական
երկրների ղեկավարների համար
փայլուն ցուցանիշ է համարուում:
Անբնական էր, երբ յետյեղափոխական
շրջանում մարդիկ վարկանշային
կարգով թեկնածուներին ընտրում
էին միայն այն բանի համար, որ
Նիկոլ Փաշինեանի կողմնակիցն
է: Տեսնում էինք մարդիկ, ովքեր
նախկինում եւս մասնակցել էին
ընտրութիւններին, 300-400 ձայն են
հաւաքել, յանկարծ յեղափոխական
շրջանում հաւաքում են 20-30 հազար
ձայն: Սա բացարձակապէս Նիկոլ
Փաշինեանի շնորհիւ էր:
- Այս բոլոր խնդիրները անուղղակիօրէն կ՛ազդեն Հայաստանի ներդրումային դաշտի
գրաւչութեան վրայ: Երկրին
քաղաքական եւ տնտեսական
իրավիճակը, հասարակական
տրամադրութիւնները եւս պէտք
է կայուն ըլլան, որպէսզի երկիրը գրաւիչ ու վստահելի ըլլայ
ու ներդրումներ կատարուին,
որոնք յեղափոխութենէն ետք
կ՛ակնկալուէր: Ամուլսարի հանքի շահագործումը կամ շահագործման դադրեցումը ինչպէ՞ս
կազդի պիտի ազդէ երկրին վրայ:
- Բնականաբար ներդրումների
առումով եւս խնդիրներ ունենալու
ենք: Պատահական չէ, որ ԱՄՆ
նախկին դեսպանը բացայայտօրէն
յայտարարում էր, որ քանի դեռ
Ամուլսարի խնդիրը չի լուծուել,
ներդրումներ ԱՄՆ-ից չակնկալէք:
Այնպէս որ շատ ընկերութիւններ
հնարաւոր է հետեւում են այս
իրադարձութիւններին, անգամ
աղբահանութեամբ զբաղուող Սանիթեք ընկերութեան գործին, այս
դէպքում եւս օտարերկրեայ ներդրողը խնդիր ունի եւ բացասական

կարծիք է ձեւաւորուում Հայաստանի ներդրումային դաշտի մասին:
Միջազգային ընկերութիւնները
այլեւս լուրջ վերապահումներով են
փորձելու ներդրումներ կատարել
Հայաստանում:
- Իշխող քաղաքական խումբին
եւ Նիկոլ Փաշինեանին կողմէն
յեղափոխութենէն ետք ամէն
առիթով կոչեր կ՛ըլլան սփիւռքի
մէջ բնակող հայերուն՝ գալ եւ
հայրենիքի մէջ ապրիլ, «նոր
Հայաստանի» մէջ ապրիլ ու
ներդրումներ ընել: Այս իրավիճակը ձեր կարծիքով ինչքանո՞վ
կ՛ազդէ Սփիւռքի մէջ բնակող
հայերուն որոշումներուն վրայ:
- Պէտք է ասեմ, որ Հայաստանում
քաղաքական անկայունութիւն մեծ
հաշուով չկայ, կա քաղաքական
լարուած վիճակ Քոչարեանի
գործով, բայց դա չի վերածուում
քաղաքական անկայունութեան,
առաւել եւս քաղաքական ճգնաժամի: Մենք տեսնում ենք, որ,
օրինակ, Քոչարեանի համար առաւելագոյնը մի քանի հարիւր մարդ է
հաւաքւում, որոնք բնականաբար
չեն կարող քաղաքական ճգնաժամ
հրահրել: Իհարկէ կան խնդիրներ
ներդրողների հետ կապուած,
իրենց մօտ ներդրումային պաշտպանուածութեան հարց կարող է
առաջանալ: Տեղեկութիւններ կան,
որ Ռուսաստանում խոչընդոտում
են ռուսաստանաբնակ մեր հայրենակիցներին Հայաստանում ներդրումներ կատարելը՝ կապուած
քաղաքական պայմանների հետ,
հաշուի առնելով Նիկոլ Փաշինեանի
իշխանութեան գլուխ լինելը: Բայց
այս պահին իշխանութիւնները պէտք
է փորձի բոլոր ներդրողների հետ
խօսել, լաւ պայմաններ առաջարկել: Նոյնիսկ բնապահպանական
շարժումները իրենց մէջ մեծ
վտանգներ են պարունակում ներդրողների համար: Շատ լաւ կը լինի,
որ Հայաստանը առեւտրական
վարկանշային աղիւսակին մէջ
լուրջ առաջընթացներ ունենան,
քանի որ շատ երկրների ներդրողներ
հենց դրան են նայում: Նայում են,
թէ տուեալ երկիրը առեւտրական
վարկանշային աղիւսակին մէջ,
ո՞ր տեղն է զբաղեցնում ու հենց
դրանով պայմանաւորուած քայլեր
են անում: Մենք այսօր պէտք է այդ
միջազգային ցուցիչներին շատ
մեծ ուշադրութիւն դարձնենք: Մեր
երկրում անընդհատ խօսում են
ժողովրդավարութեան ցուցիչից,
բայց միւս ցուցիչների մասին չեն
խօսում: Այս բոլոր հարցերը պէտք է
լինեն իշխանութեան ուշադրութեան
կեդրոնում:
- Շնորհակալ եմ պարոն Վարդանեան հարցազրոյցի համար:
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Կոմիտասի արխիւին մէջ կայ նոթաներու հաւաքածոյ մը, ուր տեղ կը գտնեն
ծանօթ օփերաներու երաժշտական թեքստեր, զանազան ժողովուրդներու
ժողովրդական երգերու նոթագրումներ, զորս մանրամասնօրէն ուսումնասիրած է Կոմիտաս: Ան չէ սահմանափակուած միայն հայկական երաժշտութեամբ. երաժշտագէտը հետաքրքրուած է նաեւ ուրիշ ժողովուրդներու
ստեղծած երաժշտական ժառանգութեամբ:
Հայկական եւ այլ ազգերու երգերու թեքստերը Կոմիտաս գրի առած է՝
գործածելով թէ՛ հայկական, թէ՛ եւրոպական ձայնանիշներ։
Անդրադարձած ենք, որ Կոմիտաս երաժշտութիւն գրած է Յովհաննէս
Թումանեանի «Անուշ» օփերային համար, պահպանուած է այդ նոթագրութիւնը, բայց անոր արխիւին մէջ կայ նաեւ ուրիշ դասական գրական ստեղծագործութեան համար գրուած երաժշտութիւն մը. Կոմիտասը
երաժշտութիւն գրած է նաեւ Յակոբ Պարոնեանի «Քաղաքավարութեան
վնասները» կատակերգութեան համար:
Կոմիտասի արխիւին մէջ կը պահուին բազմաթիւ նամակներ, անոր
առընչուող նամակներ կան նաեւ կարգ մը հայ գրողներու, երաժշտագէտներու
արխիւներուն մէջ: Նամակներուն մէջ Կոմիտասը շատ քիչ անձնական
հարցեր կ՚արծարծէ, հիմնականօրէն ստեղծագործական, կազմակերպչական
հարցերն են, որ անոր ուշադրութեան կեդրոնը եղած են: Բայց եւ այնպէս, իր
հետաքրքրութիւններուն ամբողջ շրջագիծը կ՚երեւի այդ նամակներուն մէջ:
Կոմիտասի հայրենասիրութիւնը եւ հայկական երաժշտութեան մեծ
նուիրուածութիւնը, նախ ի յայտ կու գան նամակներուն մէջ: Այնուհետեւ
իր ու ժամանակակիցներու յուշերն են, որ կը բացայայտեն Կոմիտասը
ամբողջութեամբ: Նամակները նաեւ լոյս կը սփռեն այն նիւթական ու
բարոյական ծանր պայմաններուն վրայ, որոնց մէջ գտնուած է ան երկար
ժամանակ:
Եւ վերջապէս, մեծ երաժիշտին՝ Երեւանի մէջ պահուող արխիւի կարեւորագոյն մասն են անոր երաժշտական գործիքները՝ եօթ բլուլ. Կոմիտաս բլուլը
նոյնացուցած է սրինգին, որ նոյնպէս սրինգի տեսակ մըն է՝ ութ նուագահան
անցքերով:
Գրականութեան եւ արուեստի թանգարանի կոմիտասեան ամենանուիրական
ցուցանմոյշը, անշուշտ, անոր ռոյալը եղած է, որ փոխադրուած է Կոմիտասի
թանգարան-հիմնարկ: Երաժիշտին կենսագիրներէն կը տեղեկանանք
այն նիւթական սուղ պայմաններուն մասին, որոնց ներքոյ ապրած եւ
ստեղծագործած է Կոմիտաս եւ նման թանկարժէք ռոյալ նուէր ստանալը,
կարելի է երեւակայել, թէ ինչ յուզմունք եւ ուրախութիւն պատճառած է
Կոմիտաս Վարդապետին:
Հայ մեծագոյն երաժիշտը երկար տարիներ զրկուած է երաժշտական գործիք
ունենալու հնարաւորութենէն: Հակառակ անձնական գործիք չունենալուն,
ան արդէն իսկ հայ ժողովրդական եւ հոգեւոր երգերու մշակումներով
համերգներ ունեցած էր, երգչախումբ ղեկավարած էր. հեղինակաւոր անձ
մըն էր, բայց կը ստեղծագործէր Էջմիածնի միաբանութեան հանդիսասրահին
մէջ գտնուող հնամենի ֆիսհարմոնի մը վրայ: Ճիշդ է, որ ֆիսհարմոնն ալ
ստեղնաշարային էր, բայց իր չափերով փոքր էր, անյարմար եւ յաճախ չէր

գոհացներ Կոմիտասը: Եթէ ան նոյնիսկ պզտիկ նիւթական միջոցներ ձեռք
ձգէր, ապա չէր ծախսեր իր անձին կամ իր գոհացումներուն համար:
Այստեղ հարկ է յիշել Յովհաննէս Թումանեանի մէկ դիտարկումը, որ
յստակ պատկերացում կու տայ Կոմիտասի ապրած կեանքին մասին, բայց
նաեւ՝ ցաւ կը պատճառէ: Թումանեան կը գրէ. «Կոմիտաս Վարդապետի
նման անհատականութիւնը, որ հիացմունք պատճառած է նոյնիսկ Եւրոպային, ի վիճակի չէ իր սեփական երկրին մէջ ձեռք բերել դաշնամուր
կամ հնարաւորութիւն չունի գաւառներ ճամբորդելու եւ կատարելու այն
աշխատանքը, որ կարող է կատարել միայն ինք եւ որ այնքա՜ն փառք կը
բերէ մեր ազգին»:
Իր համերգներէն մէկուն ժամանակ Կոմիտաս կրցած էր հաւաքել այդ
տարիներուն համար խոշոր եւ կլորիկ գումար մը՝ հազար ոսկեդրամ, բայց
այդ գումարը ան ամբողջապէս նուիրած է Ազգային հիւանդանոցին:
1907 թուականին հայ անուանի գործարար ու բարերար Ալեքսանտր
Մանթաշեանց Կոմիտասին նուիրեց թանկարժէք դաշնամուր մը: Կոմիտասի
արխիւին մէջ կը պահուի երաժշտագէտ Մարգարիտ Պապայեանին յղուած
նամակը, որուն մէջ Կոմիտաս իր ուրախութիւնն ու հրճուանքը կը յայտնէ
ստացած նուէրին համար եւ կը գրէ, թէ վերջապէս մարդավարի աշխատելու
հնարաւորութիւն ստացաւ: Բայց Մանթաշեանց միայն այդ նուէրը չէ, որ
ըրած է Կոմիտասին: Ան բարձր կը գնահատէր Կոմիտասի տաղանդը եւ
հոգացած էր Գերմանիոյ մէջ անոր բարձր կրթութիւն ստանալուն հարցը:
«Շրհոտեր» ռոյալը բարերարին՝ Կոմիտասի հանդէպ ունեցած ակնածանքին
արտայայտութիւնն էր: Ռոյալը պատուաւոր տեղ զբաղեցուց Կոմիտասի
բնակարանին մէջ: Մարգարիտ Պապայեանին յղուած նամակին մէջ ան
նաեւ կը գրէ. «Այժմ տանս «Շրհոտեր» ֆիրմայի մեծ դաշնամուր ունիմ:
Դուք կը զգաք իմ ուրախութեանս չափը, երբ առաջին անգամ դաշնակը
հարայ-հրոցով սենեակ բերելէն, սարքելէն, մարդոց ճանապարհ դնելէն յետոյ
մինակ մնացի: Աչքերուս չէի հաւատար, որ վերջապէս ես ալ մարդահաշիւ
կը դառնամ… յարմարութիւն կ՚ունենամ աշխատելու, նորէն` աշխատելու:
Ուրախութենէս քարացած էի մէկ վայրկեան, ապա արտասուքի հեղեղը սկսաւ
գլորուիլ աչքերէս, ես ալ, սիրտս ալ, միտքս ալ, կեանքս ալ հանգստացաւ,
հաշտուեցաւ, որ այժմ աշխատելու միջոց ունիմ եւ` անհրաժեշտ միջոց»:
Կոմիտասի մահէն ետք երկար տարիներ անհրաժեշտ եղաւ, որպէսզի
գտնուէր այդ ռոյալը եւ Հայաստան փոխադրուէր: Նուիրեալներուն ջանքերը արդիւնք տուին եւ ռոյալը բազմեցաւ մեծն Կոմիտասի հայաստանեան
ժառանգութեան քով, իբրեւ վկան այն պանծալի ճանապարհին, որ կերտած
է Կոմիտաս: 150-ամեակը ընդամէնը մէկ մասն է անոր անուան եւ գործի
յաւերժութեան: Կոմիտաս, ինչպէս գրած է Ամենայն Հայոց Վազգէն Ա.
Կաթողիկոսը, սկիզբ է, որ վախճան չունի։
***
«Հայ ժողովուրդը կոմիտասեան երգին մէջ գտաւ, ճանչցաւ իր հոգին, իր
հոգեկան ինքնութիւնը։ Կոմիտաս Վարդապետը սկիզբ է, որ վախճան չունի։
Ան պիտի ապրի հայ ժողովուրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի անով,
ինչպէս այսօր, այնպէս ալ՝ յաւիտեան»։
ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ՎԱԶԳԷՆ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
«Ժամանակ»/Պոլիս
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Պայմաններ Ստեղծել Խաղաղ Գործընթացի Մէջ Յառաջընթացի Համար. Փաշինեանը ՄԱԿ-ի Ամպիոնէն
Կոչով Դիմած է Ալիեւին
Սկիզբը Էջ 01
Այս մասին, ՄԱԿ-ի Գլխաւոր ասամպլէայի 74-րդ նստաշրջանին ունեցած
ելոյթին ընթացքին, ըսած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան.
«Իմ պաշտօնավարման առաջին իսկ օրէն ես քայլեր ձեռնարկած եմ նոյն այս
ծիրին մէջ: Այս նպատակով, ես հանդէս եկայ յայտարարութեամբ, ուր կ՝ըսուի,
որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան ցանկացած լուծում պէտք է
ընդունելի ըլլայ Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ատրպէյճանի ժողովուրդներուն համար: Յատկանշական է, որ ես առաջին հայ ղեկավարն էի, որ
նման դիրքորոշում յայտնեց հակամարտութեան կարգաւորման վերաբերեալ:
Զիս խստօրէն քննադատեցին իմ երկրին մէջ լուծման այնպիսի բանաձեւի
համար, որ հաւասարութեան նշան կը դնէ հակամարտութեան 3 կողմերուն
միջեւ: Այդուամենայնիւ, ես կը հաւատամ, որ ատիկա հակամարտութեան
խաղաղ լուծման բանալին է, քանի որ անիկա կ՝ենթադրէ փոխզիջման,
փոխադարձ յարգանքի եւ հաւասարակշռութեան հնարաւորութիւն: Ես այդ
բանաձեւը ներկայացուցի ոչ միայն հանրութեան, այլեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահութեան ներքոյ իրականացուող բանակցութիւններու
ծիրէն ներս: Առաջ ընթանալու համար ես կ՝ակնկալէի նման յայտարարութիւն

նաեւ Ատրպէյճանէն: Այնուամենայնիւ, Ատրպէյճանի բարձրագոյն իշխանութիւնները մնացին իրենց դիրքորոշման վրայ՝ ձգտելով ղարաբաղեան
հիմնախնդրի այնպիսի լուծման, որ ընդունելի պիտի ըլլայ միայն Ատրպէյճանի ժողովուրդին համար: Ի՞նչ կը նշանակէ ատիկա իրականութեան մէջ:
Ատիկա կը նշանակէ, որ Ատրպէյճանի իշխանութիւնները մտադրութիւն
չունին լուծելու այս հակամարտութիւնը: Փոխարէնը, անոնք կ՝ուզեն յաղթել
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդին: Անոնք չեն ուզեր որեւէ փոխզիջման
երթալ: Անոնց նպատակը վրէժխնդրութիւնն է 1990-ականներուն եւ 2016-ին
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդի դէմ յարձակման անյաջող փորձին համար:
Այդ իսկ պատճառով՝ անոնք կը բորբոքեն հակահայկական տրամադրութիւններ իրենց ժողովուրդին մէջ, այդ պատճառով անոնք հսկայական միջոցներ
կը ծախսեն սպառազինութեան վրայ, այդ իսկ պատճառով հայատեացութիւնը արդէն դարձած է Ատրպէյճանի պաշտօնական քաղաքականութիւնը»,ըսած է Փաշինեան:
Ան աւելցուցած է՝ փաստօրէն, մեր հակառակորդները կ՝ուզեն ետ բերել
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդային ժամանակներու կարգավիճակը:
Շար. Էջ 07
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Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Մասնակցեց
Կոմիտասի 150-Ամեակին Նուիրուած
Միջոցառումների Շարքի Բացմանը

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Ու գնում է ժամանակը...
Ու փոխուում է ամէն ինչ:
Այն ինչ թանկ էր մի ժամանակ
Հիմա դարձել է ոչինչ:
Պարոյր Սեւակ

Սկիզբը Էջ 02
Կոմիտաս վարդապետն արդէն շուրջ մէկ դար
իր հայրենաբոյր եւ սրբազան երգով հատել է
ժամանակի եւ տարածութեան սահմանները՝
հայկական ինքնութեան արմատներից սնուող
ու արդիւնաւորուող ստեղծագործութեամբ դառնալով զրուցակիցը հայ եւ այլազգի երաժշտասէր իւրաքանչիւր անձի հոգու ապրումներին։
Քրիստոսասէր մեր ժողովրդի սրտից ու հոգուց
բխած երգի մէջ էր նա տեսնում մեր դարաւոր
ինքնութիւնը, այդտեղ, նրա իսկ խօսքերով՝
«որպէս զշող ցոլայ բնատուր հանճար Հայաստան ազգին»։
Կոմիտասը, Աստծոյ, Եկեղեցու եւ Հայրենիքի
հանդէպ իր անսասան հաւատով մաքրեց
ու հայեացրեց մեր երգը, ստեղծեց այն
հոգեւոր պարարտ անդաստանը, որտեղ
հայն այլեւս յաւիտենապէս ճանաչում է իր
հոգեւոր «ես»-ը, առերեսւում դարերի խորքից
հնչող հայրապետների ու վարդապետների
նուիրական աղօթքին, հայրենաշունչ եւ
խրոխտ նախնեաց զգացումներին, շինականի
անկեղծ ու ստեղծագործ հորովելին: Կոմիտաս
վարդապետը յաւիտենութեան մէջ դրեց մեր
երգը՝ ցեղասպանութեան սարսափի մէջ անգամ
դառնալով հայ ժողովրդի անկորնչելի դարաւոր
յոյսը եւ հոգու զրոյցն Աստծոյ հետ։
Մեծ վարդապետի ծննդեան յոբելենական այս
տարում նա յառնում է ամէնքիս առաջ՝ իբրեւ
Աստծուն ուղղուած ողջ հայութեան հառաչանքի ու յոյսի, անկեղծ աղօթքի ու նորոգութեան խորհրդանիշ։ Այս է գաղտնիքը նրա
ստեղծագործութիւնների համամարդկային ու
համահայկական հաղորդականութեան, որոնք

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

27
իրենց բովանդակութեամբ պարզ են, բայց եւ
հանճարեղ եւ որոնք մեր ժողովրդին բերում
են պատգամը ապրելու հոգեւոր-մշակութային
արժէքներին հաւատարիմ կեանքով։ Կոմիտասը մեզ տալիս է լուսոյ մեր իսկ ջահը՝ մարդկային
ոգու մարտահրաւէրների այս դարաշրջանում
լուսաւորելու մեր ուղին, հնագոյն մեր արժէքների
շուրջ համախմբելու ամէնքիս՝ իբրեւ ազգ, իբրեւ
նկարագիր ու տեսլական ունեցող ժողովուրդ։
Կոմիտասի սիրտն ամէն վայրկեան բաբախում
էր՝ Աստծուն եւ իր հայրենիքին ծառայելու եւ
փառաբանելու մղումով։ Նրա շիրիմի առաջ
խոնարհուած՝ ուսանենք աստուածսիրութեան
ու հայրենասիրութեան այս մեծ օրինակը, որն
անվախճան է ու անանց՝ հոգեւոր-ազգային իր
լայն ընդգրկումով եւ նուիրականութեամբ։
Այս մաղթանքով Մեր հայցն ենք բարձրացնում
առ Աստուած, որ երկնային օթեւաններում
յաւէտ երանութիւն եւ խաղաղութիւն պարգեւի երանաշնորհ Կոմիտաս վարդապետի լոյս
հոգուն:
Մշտահունչ աղօթք եւ օրհնութիւն Կոմիտաս
վարդապետի անմահ ու մշտավառ յիշատակին:

2019
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
Պայմաններ Ստեղծել Խաղաղ Գործընթացի Մէջ Յառաջընթացի Համար.
Փաշինեանը ՄԱԿ-ի Ամպիոնէն Կոչով Դիմած է Ալիեւին
Սկիզբը Էջ 01
«Բայց ատիկա ապարդիւն ջանք է, քանի որ
խորհրդային շրջանին Լեռնային Ղարաբաղի
Ինքնավար Մարզի ժողովուրդը հռչակած է իր
անկախութիւնը եւ ինքնորոշում իրականացուցած այնպէս, ինչպէս ատիկա ըրաւ Ատրպէյճանը՝
դուրս գալով Խորհրդային միութեան կազմէն:
Ատրպէյճանի այս դիրքորոշումը հաւասարազօր է
Խորհրդային միութեան վերականգնման գաղափարին։ Ատրպէյճանի կառավարութիւնը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութիւնը կը ներկայացնէ իբրեւ Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի

միջեւ տարածքային վէճ: Մենք բնաւ համաձայն
չենք հակամարտութեան այդպիսի մեկնաբանութեան հետ: Ատիկա վէճ չէ Հայաստանի եւ
Ատրպէյճանի միջեւ: Այս վէճը տարածքային
պահանջներու մասին չէ: Խօսքը մարդոց մասին է,
տղամարդոց, կանանց եւ իրենց հայրենիքին մէջ
ապրելու անոնց իրաւունքին մասին, այնպէս,
ինչպէս ապրած են իրենց նախնիները դարերու
ընթացքին: Ցաւօք, Ատրպէյճանի իշխանութիւնները չեն ուզեր խօսիլ այդ մարդոց հետ եւ
բանակցիլ անոնց հետ, քանի որ անոնք կ՝ուզեն
ունենալ տարածքներ, բայց ոչ ժողովուրդ:
Շար. Էջ 08
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Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
Պայմաններ Ստեղծել Խաղաղ Գործընթացի Մէջ
Յառաջընթացի Համար. Փաշինեանը ՄԱԿ-ի Ամպիոնէն
Կոչով Դիմած է Ալիեւին
Սկիզբը Էջ 01
Աւելի ճիշդ` տարածքներ, առանց
ժողովուրդի»,- նշած է ՀՀ վարչապետը:
Նիկոլ Փաշինեան կարեւոր համարած է բացատրել, թէ ինչու կ՝անդրադառնայ այդ թեմային: «Կրնայ
թուիլ, թէ ես կ՝ուզեմ նպաստել
տարածաշրջանին մէջ լարուածութեան աճին: Ի հարկէ՝ ոչ, ընդհակառակը, ես կ՝ուզեմ ըսել, որ
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութիւնը շատ բարդ եւ ցաւոտ հարց
է տարածաշրջանի ժողովուրդներուն համար, որ անհնար է լուծել
առանց ծանր եւ հետեւողական

աշխատանքի, առանց փոխզիջման,
փոխադարձ յարգանքի եւ հաւասարակշիռ մօտեցման: Ուստի ես կոչ
կ՝ընեմ իմ գործընկերոջ՝ նախագահ
Իլհամ Ալիեւին, ընդունելու բանաձեւը՝ պայմաններ ստեղծելու խաղաղ
գործընթացի մէջ յառաջընթացի
համար: Լեռնային Ղարաբաղի
հակամարտութեան իւրաքանչիւր
լուծում պէտք է ընդունելի ըլլայ
Հայաստանի ժողովուրդին, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդին եւ
Ատրպէյճանի ժողովուրդին համար:
Մենք պէտք է միասին աշխատինք՝
այս բանաձեւը իրականութիւն
դարձնելու համար»,- եզրափակած է
Փաշինեան:

Կեդրոնական Դրամատունը Շրջանառութեան Մէջ
Դրաւ Կոմիտասի 150-ամեակին Նուիրուած Արծաթէ
Յուշադրամ

Կոմիտասի 150-ամեայ յոբելեանին
առիթով Հայաստանի կեդրոնական
դրամատունը վարդապետի ծննդեան օրը` Սեպտեմբեր 26-ին,
ներկայացուց երգահանին նուիրուած
արծաթէ յուշադրամը:
«Կեդրոնական դրամատունը դրամագիտական թողարկումներու
միջոցով միշտ փորձած է նպաստել հայ արուեստի, մշակոյթի,

Լրատուութեան Գործընկեր

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

գրականութեան, կրօնի ներկայացուցիչներու մեծարման ու
հանրահռչակման: Մենք չէինք
կրնար անմասն մնալ մեծն Կոմիտասի 150-ամեակին նուիրուած
ձեռնարկներէն»,- նշեց Կեդրոնական
դրամատան գլխաւոր քարտուղար
Դաւիթ Նահապետեան:
Ան աւելցուց, որ շատ խորհրդանշական է, որ Կոմիտասի
ծննդեան օրն իսկ դրամատունը
շրջանառութեան մէջ կը դնէ վարդապետին նուիրուած արծաթէ
յուշադրամը:
Նահապետեան
Կեդրոնական
դրամատան անունէն նմուշ մը
նուիրեց Կոմիտասի թանգարանհիմնարկին եւ յոյս յայտնեց, որ ան
կրնայ հարստացնել թանգարանի
հաւաքածուն:

¸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:
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