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Արխիւի ծածկագիր

Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02  

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

Թուրքիոյ կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան 
ճանաչումը միեւնոյն ժամանակ պիտի 
ըլլայ ճանաչումը այն փաստի, որ այդ երկի-
րը հանդուրժող պետութիւն դառնալու 
ճանապարհին է: Այս մասին Հայաստանի 
Հանրապետութեան նախագահ Արմէն 
Սարգսեան ըսած է The New York Times 
պարբերականի լրագրող Ռոժէ Գոհենին 
տուած հարցազրոյցին ընթացքին:
«Ճանաչումը այն փաստի, որ որեւէ բան սխալ ըրած ես հասարակ կեանքի 
մէջ, ընտանիքի մէջ, ընկերներու հետ յարաբերութիւններուն մէջ, ուժ է: 
Ատիկա տկարութեան նշան չի կրնար համարուիլ»,- նշած է Արմէն Սարգսեան՝ 
անդրադառնալով Հայոց Ցեղասպանութեան ու այս հարցով Թուրքիոյ 
ժխտողական քաղաքականութեան:
Լրագրող Ռոժէ Գոհեն The New York Times-ի մէջ հրապարակած է ծաւա-
լուն յօդուած մը, ուր անդրադարձած է նաեւ Միացեալ Նահանգներու 
Ներկայացուցիչներու պալատին կողմէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող 
բանաձեւի ընդունման փաստին:
«Հայաստանի բոլոր գրասենեակներուն մէջ կրնաս տեսնել Արարատի 
նկարները: Լեռը, որ այժմ կը գտնուի Թուրքիոյ մէջ, խորհրդանիշն է հայերու 
կարօտի, հպարտութեան, վերադարձի յոյսի եւ Հայոց Ցեղասպանութեան, որ 
սկսաւ 1915 թուականին, Օսմանեան կայսրութեան մէջ սպաննուեցան աւելի 
քան մէկ միլիոն հայեր: Այս շաբաթ Ներկայացուցիչներու պալատը, անտեսելով 
թրքական նախազգուշացումները, ընդունեց այդ ցեղասպանութիւնը ճանչցող 
բանաձեւ: Նախագահ Պարաք Օպաման այդպէս ալ չճանչցաւ զայն, 
թէեւ 2008 թուականին իբրեւ նախագահի թեկնածու խոստացած էր: 
Քաղաքականութիւնը յաղթեց անոր սկզբունքներուն»,- գրած է Գոհեն:
Յօդուածագիրը անդրադարձած է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակա-
մարտութեան առաջացման պատմութեան՝ արձանագրելով, որ այսօր 
Հայաստանը փակ սահմաններ ունի Ատրպէյճանի ու Թուրքիոյ հետ եւ բաց 
են միայն Վրաստանի ու Իրանի հետ սահմանները: «Այդուհանդերձ, ես 
հայերը տեսայ անկոտրում ոգիով: Ի՞նչ նշանակութիւն կրնան այսօր ունենալ 
ֆիզիքական սահմանները: Հայաստանի շուրջ երեք միլիոն քաղաքացիները 
մշտական կապի մէջ են Սփիւռքի քանի մը անգամ աւելի հայերուն հետ, 
որոնք մշտապէս գումարներ կ՝ուղարկեն հայրենիք: Ունենալով ուժեղ 
գիտարուեստական հատուած՝ Հայաստանը ինքզինք կը համարէ նորսկսկնակ 
երկիր: Երկրի հայեացքը աւելի շատ ուղղուած է ապագային, այլ ոչ թէ 
անցեալին:
Երկրին մէջ 2018 թուականին իրականացուած յեղափոխութիւնը, որուն 
ժամանակ ոչ մէկ կաթիլ արիւն թափուեցաւ, դրախտ չբերաւ, սակայն անիկա 
վերացրեց ճակատագրականութիւնը: Մարդիկ կը զգան, որ ունին ազատու-
թիւն ընելու այն, ինչ կ՝ուզեն»,- գրած է հեղինակը՝ նշելով, որ Հայաստանի 
մէջ շաբաթներ շարունակ տեղի ունեցած բողոքի ցոյցերուն նման Պէյրութի, 
Պաղտատի եւ Սանթեակոյի մէջ եւս վերջին շաբաթներուն ընթացքին ցոյցեր 
սկսան, որոնց հետեւանքով ցնցուեցան կառավարութիւններու հիմքերը, իսկ 
որոշ դէպքերու հրաժարականներու պատճառ դարձան:
«Պեռլինեան պատը քանդած ոգին կը շարունակէ ապրիլ» խորագիրը կրող 
յօդուածին հեղինակը Հայաստանի նախագահին հետ զրոյցին ընթացքին  
անդրադարձած է ողջ աշխարհի մէջ տեղի ունեցող փոփոխութիւններու 
ալիքին: Խօսելով թեմային մասին՝ Արմէն Սարգսեան նշած է, որ հին 
համակարգերը մեր օրերուն այլեւս չեն աշխատիր: «Մենք կ՝ապրինք 
քանակական աշխարհի մէջ, քանի որ մեր կեանքի աւելի քան կէսը արդէն 
վերացական է»,- ըսած է նախագահը՝ Հայաստանը անուանելով աշխարհի 
«առաջին տարրալուծարաններէն մէկը», որ պիտի փնտռէ «վարքագծի նոր 
կանոններ»ը այն աշխարհի համար, ուր ամէն անհատ ունի ձայն, որ «կրնայ 
լսելի դարձնել ամէն օր»:

Լիբանանի հիմնական մայրուղիները երէկ ամբողջութեամբ փակուեցան 
ցուցարարներու կողմէ:
Այս բանը պատահեցաւ վերջին քանի մը օրերու համեմատաբար հանդարտ 
մթնոլորտէն վերջ ի պատասխան իշխանութեան դանդաղ քայլերուն, որ 
նուազագոյնը տակաւին երեսփոխանական խորհրդակցութիւններու օրը 
չէր ճշդած:
Բանակը, որոշ փորձեր ըրաւ բանալու ճամբաները սակայն ցուցարարները 
դիմադրեցին: Բանակը մասնաւոր ուժի չդիմեց ընկճելու ժողովուրդը:
Օրուայ ընթացքին քաղաքական հանդիպումներ եւ խորհրդակցութիւններ 
շարունակուեցան: Անոնցմէ նշանաւորը նախարար Ժըպրան Պասիլի 
այցելութիւնն էր Վարչապետ Սաատ Հարիրիին: Տեսակցութիւնը, որ տեւած 
է չորս ժամ: Անոր մանրամասնութիւնները մնացին խորհրդապահական:
Կարգ մը դպրոցներ փորձեցին բանալ իրենց դռները: Մեծամասնութիւնը 
մնաց փակ:
Ցուցարարները ներկայացնող անհատներ կարծր լեզուով խօսեցան լուրե-
րը փոխանցող լրագրողներուն նկարահանումներուն մէջ, որոնք անզիջում 
կը դուէին, յայտնելով, որ իրենք պիտի շարունակեն բողոքները նոյնիսկ եթէ 
այս իրավիճակը ամիսներ տեւէ:՝
Օրուայ ընթացքին հանրապետութեան նախագահը իրեն այցելող հիւրերուն 
յայտնեց, որ նորակազմ նախարարաց խորհուրդի առաջին գործի պիտի ըլլայ 
փտածութեան դէմ պայքարը եւ դատական հետապնդումները կասկածելի 
հարստութիւն ունեցող պատասխանատուներուն պիտի անպայման սկսի 
եւ շարունակուի:
Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրրի կոչ ըրաւ քաղաքացիական 
շարժումէն անդամներ անպայման նկատի ունենալ կազմուելիք կառա-
վարութեան շարքին մէջ:

Ճանաչումը Ուժ է, Այլ Ոչ Տկարութիւն. 
ՀՀ Նախագահը NYT-ի Հետ Խօսած է 

Ցեղասպանութեան Ճանաչման Մասին

Յեղափոխութեան 19րդ Օրը Մայրուղիները 
Փակ Մնացին. Ցուցարարները Իրենց 

Պահանջներուն Վրայ Պնդեցին
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Տենի Տիտրօ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Տենի Տիդրօ (հոկտեմբերի 
5, 1713, Լանկր - յուլիսի 31, 
1784, Փարիզ, Ֆրանսայի 
թագաւորութիւն ) ֆրանսացի 
փիլիսոփայ, գրող, արուես-
տաբան, հանրագիտարանի 
մասնագէտ։ Ծնած է Լանկրէ 
քաղաքին մէջ արհեստաւորի 
ընտանիքի մը մէջ։ Մի քանի 
տարի տեղական քոլէճին մէջ 
ուսանելէ ետք կը տեղափոխուի  
Փարիզ եւ կ՛ուսանի այնտեղ։ 
Տոգորուելով հակաֆէոտելա-
կան տրամադրութիւններով, 
կ՛անցնի ազգային շարժման 
կողմը, զորս կը ղեկավարէր  
դրամատէրները: Շարժում 
մը որ ուղղուած էր իշխա-
նութեան եւ պալատական 
հոգեւորականներու դէմ։ Այդ 
ժամանակ Տիտրոն կը գրէ իր  
«Փիլիսոփայական մտքեր» 
աշխատութիւնը, որ արգիլու-
եցաւ եւ այրեցաւ փարիզեան 
խորհրդարանին հրամանով։
  

ԼՂ Հարցի Կարգաւորման Վերաբերեալ ՀՀ եւ Արցախի 
Իշխանութիւններուն Պատկերացումները Նոյնական են. 

Փաշինեան 

Ռուսական Սու-30ՍՄ Մարտական Կործանիչները 
Հայաստան Պիտի Հասնին Տարեվերջը Կամ 2020-ի Սկիզբը

Միացեալ Նահանգներու Կառավարութեան Աջակցութիւնը Հայաստանին 2019-ին 
Աճած է 40 Տոկոսով

Լեռնային Ղարաբաղի հակա-
մարտութեան կարգաւորման 
վերաբերեալ Հայաստանի Հանրա-
պետութեան եւ Արցախի Հան-
րապետութեան իշխանութիւննե-
րուն պատկերացումները նոյնական 
են: Այս մասին Facebook-ի իր էջի 
ուղիղ եթերով ըսաւ ՀՀ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան:
«Վերջին շրջանին շատ յաճախ 
շահարկուած է, թէ Արցախի 
իշխանութեան եւ Հայաստանի 
իշխանութեան մէջ կան հակա-
սութիւններ ու հակադրութիւն-
ներ: Կ՝ուզեմ արձանագրել, որ ՀՀ 
իշխանութեան եւ Արցախի իշխա-
նութեան պատկերացումները 
Ղարաբաղի հարցի կարգաւորման 
վերաբերեալ, նոյնական են»,- ըսաւ 
Փաշինեան:
ՀՀ վարչապետը նշեց, որ այլ կերպ 
չի կրնար ըլլալ:
Անդրադառնալով սահմանի իրա-
վիճակին՝ ՀՀ վարչապետը նախ-
որդ 1.5 տարուան ընթացքին 
լարուածութեան կտրուկ նուազում 
կ՝արձանագրէ:
«Ընդհանուր առմամբ այն իրա-
վիճակը, որ մենք ունինք հայ-ատր-
պէյճանական յարաբերութիւն-
ներուն մէջ, միշտ ալ վտանգներ 
կ՝ընդգրկէ, բայց ես կ՝ուզեմ ըսել, 
որ այդ վտանգները այսօր աւելին 

չեն, քան եղած են օրինակ՝ 3, 4, 5 
տարի առաջ: Եթէ հիմա վերազննենք 
սահմանային իրավիճակը, լարուա-
ծութեան աստիճանը, պիտի տես-
նենք, որ նախորդ 1.5 տարու-
ան ընթացքին ընդհանրապէս 
լարուածութեան շատ կտրուկ եւ 
էական անկում ունինք, եւ այդ 
անկումը տեղի ունեցած է Տուշան-
պէի յայտնի քննարկումներուն ծիրէն 
ներս»,- ըսաւ Փաշինեան:
Վարչապետ Փաշինեան նաեւ նշեց, 
որ Լեռնային Ղարաբաղի հակա-
մարտութեան կարգաւորման գործ-

ընթացքին մէջ եւս հետաքրքրական 
տեղաշարժ կայ:
«Ցաւօք, լարուածութիւնը, ընդ-
հանուր առմամբ, շատ աւելի ցած 
մակարդակի, բայց կայ, կը շարու-
նակուի, եւ, ցաւօք, մենք այսօր ալ 
կ՝ունենանք զոհեր: Ոչ ոք կ՝ըսէ, որ 
Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կար-
գաւորման հասած ենք, բայց միւս 
կողմէն կը կարծեմ, որ բանակցային 
գործընթացին մէջ կայ բաւական 
հետաքրքրական տեղաշարժ, եւ 
ես լաւատես եմ, որ անիկա պիտի 
զարգանայ»,- ըսաւ վարչապետը:

Ռուսական արտադրութեան Սու-
30ՍՄ բազմագործառոյթ կործա-
նիչները Հայաստան պիտի հասնին 
այս տարեվերջ կամ միւս տարուան 
առաջին երկու ամիսներու ընթաց-
քին: «Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` 
այս մասին ՀՀ ազգային ժողովի 
մէջ լրագրողներուն յայտնած է ՀՀ 
պաշտպանութեան նախարար 
Դաւիթ Տօնոյեան:

«Օդանաւերը պիտի հասնին կամ 
Դեկտեմբերին կամ Յունուար-
Փետրուար ամիսներուն»,-ըսած է 
նախարարը ու աւելցուցած՝ ինչպէս 
որ նախատեսուած է:
Նախապէս յայտնի դարձած էր, որ 
Հայաստանի Հանրապետութիւնը 
կ՛աշխատի ռուսական Սու-30ՍՄ 
կործանիչներ գնելու ուղղութեամբ:

քին գործոց նախարարութեան եւ 
ԱՄՆ միջազգային զարգացման 
գործակալութեան կողմէ տնօրինու-
ող ծրագիրներէն զատ, կը ներառէ 
նաեւ ԱՄՆ ուժանիւթի, անտառային 
ծառայութեան եւ պաշտպանութեան 
բաժանմունքներու ծրագիրները:
ԱՄՆ կառավարութիւնը այս միջոց-
ներով աջակցած է Հայաստանի մէջ 
ժողովրդավարական զարգացման 
բազմաթիւ ծրագիրներու, մասնա-
ւորապէս` փտածութեան դէմ պայ-
քարի, անվտանգութեան, ուժա-
նիւթի, կրթութեան, անգլերէնի 
ուսուցման, անտառային ծառա-
յութիւններու, մարդու իրաւունք-

ներու, քաղաքացիական հասա-
րակութեան, եւ պետական 
կառավարման թափանցիկ ու 
հաշուետու հաստատութիւններու 
ամրապնդման, ինչպէս նաեւ` իրա-
ւապահ, արդարադատութեան եւ 
դատաիրաւական ոլորտներու մէջ:
«միացեալ Նահանգները վերջին 
27 տարիներուն աջակցած է 
Հայաստանի ժողովրդավարա-
կան գործընթացներուն եւ հաս-
տատութիւններու  զարգացման, 
եւ մենք մտադիր չենք փոխել 
ատիկա յատկապէս այժմ, երբ 
ժողովրդավարութիւնը, նախկինէն 
աւելի ամուր է Հայաստանի մէջ: 

Նոյն այս պատճառով ալ հպարտու-
թեամբ կը փաստենք, որ այս տարի 
աջակցութիւնը կը կազմէ աւելի քան 
60 միլիոն ԱՄՆ տոլար», – կը նշուի 
Հայաստանի մէջ ԱՄՆ դեսպան Լին 
Թրէյսի:
1992-էն սկսած Միացեալ Նահան-
գները Հայաստանի յատկացուցած 
է աւելի քան 2 միլիառ ԱՄՆ տոլարի 
աջակցութիւն` բարելաւելու ժողո-
վուրդի կենսապայմանները եւ 
աջակցելու  ժողովրդավարական, 
տնտեսական եւ ընկերային կառա-
վարման ամրապնդման ուղղուած 
ջանքերուն:

Հայաստանի մէջ ԱՄՆ դեսպա-
նութիւնը կը յայտնէ, որ 2019-ի 
ընթացքին ԱՄՆ կառավարութե-
ան աջակցութիւնը Հայաստանին 
շարունակած է աւելնալ: Ինչպէս 
«Արմենփրես»-ը կը հաղորդէ, այս 
տարի անիկա կազմած է 60 միլիոն 
ԱՄՆ տոլար, որ նախորդ տարուան 
համեմատ 40 տոկոսով աւելի է:
Այս ֆինանսաւորումը ԱՄՆ արտա- Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 07  
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Վարդապետին Հեռացման Ամիսը

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հոկտեմբեր ամսուն կը համընկնին Կոմիտաս Վարդապետի ծննդեան 
(նոր տոմարով 8 հոկտեմբերին) եւ մահուան օրերը: Կոմիտաս մահացաւ 
22 հոկտեմբեր (որոշ տուեալներով՝ 20 հոկտեմբեր) 1935 թուականին՝ 

Փարիզի Վիլժուիֆ հոգեբուժարանին մէջ, ուր փոխադրուած էր 1922 թու-
ականին, որմէ առաջ խնամուած էր նախ Պոլսոյ, ապա՝ Ֆրանսայի ուրիշ 
հաստատութիւններու մէջ: Ֆրանսայի խնամքի երկու հաստատութիւններուն՝ 
Վիլ-Էվրարի եւ Վիլժուիֆի մէջ, վարդապետին այցելելու ազատ արտօնութիւն 
տրուած էր, բացառութեամբ երկու շրջաններու՝ 1921 թուականին եւ 1931 
թուականին, երբ այդ այցելութիւնները սահմանափակուեցան վարդապե-
տի Խնամատար յանձնախումբին դիմումով՝ առաջքը առնելու համար որոշ 
հայրենակիցներու պարզ հետաքրքրութեամբ ուղեկցող այցելութիւններուն, 
որոնցմէ ետք մամուլին մէջ անտեղի տպաւորութիւններ լոյս կը տեսնէին:
Բայց շատ էին սրտցաւ այցելուներուն թիւը, որոնք հիմնականօրէն Կոմիտասի 
բարեկամներն ու աշակերտներն էին, ինչպէս նաեւ՝ բժիշկներ, որ կը փորձէին 
իրենց օգնութիւնը ձեւով մը տրամադրել վարդապետին:
Այցելուներուն մէջ եղած են Մեծ պատերազմի Կամաւոր հայերու ռազմիկ եւ 
հայկական եկեղեցւոյ ժամկոչ Արամ Արամեանցը, երգահան եւ երաժշտապետ 
Նշան Սերգոյեանը, Փրոֆ. Աղաճանեանը, նկարիչ Փանոս Թերլեմեզեանը, 
երգչուհի Հայկանոյշ Թորոսեանը եւ քոյրերը, բանաստեղծ Աստուր 
Նաւարեանը, երաժշտագէտ Մարգարիտ Պապայեանը, բժիշկ Արթինեանը, 
ուրիշներ:
1933 թուականի մարտին, երաժիշտ եւ երգահան Գուրգէն Ալէմշահ, հինգ 
ուրիշ անձերու հետ կ՚այցելէ վարդապետին. այդ անձերուն մէջ էր նաեւ 
երգիչ Արմենակ Շահմուրատեանը: Գուրգէն Ալէմշահ հոգեբուժարան 
այցելած է նաեւ վարդապետին մահէն ետք՝ Մխիթարեան հայրերու ընտրած 
պատուիրակութեան հետ եւ այդ այցին ընթացքին է, որ պատուիրակութիւնը 
արտօնութիւն ձեռք ձգած է հանելու վարդապետին մահադիմակը: Նկարիչ 
Արիէլ Աճեմեան հանած է Կոմիտասին մահադիմակը, իսկ Ալէմշահ 
լուսանկարած է մահացած Կոմիտասը:
Հոգեբուժարանին մէջ, Կոմիտասը խնամուելու տարիներուն, շատեր 
արտօնութիւններ ձեռք կը ձգէին՝ այն ժամանակուան համար բաւական ազատ 
պայմաններով: Փարիզի «Յառաջ» թերթի խմբագիր Շաւարշ Միսաքեան, ըստ 
ուսումնասիրողներուն, Կոմիտաս Վարդապետին վերջին այցելողներէն եղած 
է Վիլժուիֆի մէջ: Այցէն ետք Շաւարշ Միսաքեան խմբագրական մը գրած է 
այդ մասին, ապա Կոմիտասի մահէն ետք գրած է ստորեւ ներկայացուող միւս 
խմբագրականը: Իսկ երրորդն ալ գրած է թաղումին օրը՝ 27 հոկտեմբերին, 
«Յառաջ»ի այն թիւին մէջ, որ ամբողջութեամբ նուիրուած էր Կոմիտասին: 
Վերջին գրութիւնը Միսաքեան գրած է աւելի կանուխ՝ 1931 թուականին, 
Կոմիտասի ծննդեան 60-ամեակի հանդէսին առթիւ, Կոմիտասին նուիրուած 
թերթին մէջ: Կոմիտաս այդ ժամանակ ողջ էր եւ անհաղորդ՝ աշխարհին:

ՎԱՐԴԱՊԵՏԸ ՄԵՌԱՒ, ԿԵՑՑԷ ՎԱՐԴԱՊԵՏԸ

Ճիշդ երկու ամիս առաջ էր, - 25 օգոստոս։ Պատահաբար որոշուած 
ժամադրութիւն մը, - Եւ ահաւասիկ Վիլժուիֆ յիմարանոցին առջեւ, վար-
դապետին սենեակը։ Դուռը բաց են ձգած…
Գիտէինք որ ուրիշ անգամ ալ ունեցած է պայծառատեսութեան պահեր, բայց 
այդ օրուան երեւոյթը շատ խոր տպաւորութիւն գործեց։
Անկողնին մէջ երկնցած, մէկ թեւը գլուխին տակ, տմոյն ժպիտ մը աչքերուն 

մէջ, կը պատասխանէր հարցերուն։
Իրականին մէջ, ինքն էր որ բացաւ խօսակցութիւնը, դիմացը տեսնելով երեք 
օրիորդներ եւ երկու պարոններ։
Իմացեր էինք թէ վէրք մը բացուած է սրունքին վրայ, իբրեւ հետեւանք ներքին 
քայքայման։
-Վարդապետ, պարտէզ չէ՞ք ելլեր պտըտելու։
-Չեմ կրնար, որովհետեւ ոտքս վիրաւորուած է, բորբոքում եղաւ, բժիշկ 
եկաւ, նայեցաւ, մէկ ալ տեսայ քլինիք տարին, վրաս բան մը ձգեցին, բան մը 
չհասկցայ- մէկ մատ խորութիւնով ոտքս կտրեցին. հիմա չեմ կրնար շարժիլ։
-Հոգ մի ընէք, շուտով կ՚աղէկնայ։
-Ոչ, քանի մը ամիս այսպէս կ՚երթայ, յետոյ քանի մը տարի կը տեւէ… 
վերջապէս ասոնք ընտանեկան բաներ են…
Դժուար էր հաւատալ թէ նոյն բարեհամբոյր անդորրութիւնը պիտի 
շարունակուէր մինչեւ վերջը։ Աչքերը մոլորուն, երկու լուսաւոր խօսքի հետ՝ 
շատ մը անկապ թոթովանքներ, յանկարծ պղտոր նայուածք մը՝ մէկ դէմքէն 
միւսը եւ պատէ պատ, - այս բոլորը բաւական էին կարճ կապելու։
Ո՛վ որ առիթ ունեցած էր այցելութեան երթալու այդ օրէն ասդին, 
կ՚արտայայտուէր աւելի սեւ տրամադրութիւններով։
Հետզհետէ աւելի ուժաթափ, այլեւս անկարող՝ տոկալու տարիներու գալարման 
եւ կազմալուծման, վերջին օրերը կը մերժէր սնունդ առնել։ Գիտութիւնը 
շատոնց դատապարտած էր երբեմնի կաղնին, իսկ վերջին շաբթուն հրաշք 
մը միայն կրնար որեւէ յոյս ներշնչել։
Այնպէս որ, շաբաթ կէսօրին, երբ հեռախօսով խմբագրութեան կը հաղորդէին 
վիճակին ծանրացումը, բոլորս ալ նախապատրաստուած էինք անխուսափե-
լի վախճանին։
Քստմնելի էր լուրը, - «Վէրք մը բացուած է կռնակին վրայ»։
Այդ չարագուշակ ազդանշանէն մինչեւ մահաքուն՝ ժամերու խնդիր էր այլեւս։

***
Ահա այսպէս յաւիտենական լռութեան անդունդը կը գլորի նաեւ Կոմիտասը, 
- այն որ մոգական գաղտնիքն ունէր ամբողջ բազմութիւններ խռովելու, 
ալեկոծելու, խանդավառելու կամ լացնելու։
Ճիշդ է, ան այլեւս յիշատակ մըն էր 1916-էն, այլ մանաւանդ 1919-էն ի վեր, 
երբ արգելափակուեցաւ Վիլժուիֆի յիմարանոցին մէջ։ Բայց մարդիկ ե՞րբ 
յուսակտուր քաշուած են նոյնիսկ ամենէն անյուսալի պահուն։
Կոմիտասը, այդ վիճակին մէջ, շատ կը նմանէր տաւիղի մը վերջին լարին, 
որ ահա պիտի փրթի։ Եւ մարդն ու գիտութիւնը անկարելին կը փորձէին, 
որպէսզի չփրթի։
Եւ լարը դիմացաւ ամգնէն յուսահատական պարագաներուն մէջ, միշտ 
իբրեւ յիշատակ։
Այդ իրողութիւնն իսկ աղբիւր մըն էր համատարած խանդավառութեան, 
գաղութէ գաղութ եւ մինչեւ Երեւան։
Չեղաւ եւ չի կրնար ըլլալ որեւէ հայկական համրանք, նոյնիսկ շղթայակապ, 
կամ աշխարհի ամենէն հեռաւոր ցամաքին վրայ նետուած, որ չյիշէ 
Վարդապետը եւ չպարծի անով։
1931-ին, երբ իր ծննդեան 60-ամեակը տօնուեցաւ, Հայաստանն ու գաղութները 
մրցումի ելեր էին իրարու հետ, պանծացնելու համար Վարպետն ու արուեստը։
Նոյնիսկ Պոլիսը չկրցաւ անտարբեր մնալ, - եւ թուրքերը այսօր ձեռնարկեր 
են իրենց աղճատ լեզուին վերածելու անոր դաշնաւորած երգերը, անշուշտ 
յառաջիկային ձայնարձակին յանձնելու եւ տարածելու համար իբրեւ թրքական 
ստեղծագործութիւն…

***
Վարպետը մեռաւ, կեցցէ՜ Վարպետը։ Կոմիտասը կորսնցուցինք, բայց ամէն 
սրտի մէջ իր երգն է որ կը սարսռայ, ամէն շրթունքի վրայ իր եղանակներն 
են որ կը թրթռան։
Դժուա՜ր է երեւակայել աւելի մեծ, աւելի խոր ու անմահական փառապսակ 
ե՛ւ իրեն ե՛ւ իր ժողովուրդին համար, քան այս յաղթանակը։
Եւ միայն հայկական չէ յաղթանակը։
Ներդաշնակելով խոնարհ ժողովուրդի մը հոգին եւ արուեստի բծախնդիր 
պահանջները, խանդակաթ նախանձախնդրութեամբ հաւաքելով եւ 
գեղարուեստական թարգմանութեան մը վերածելով երգեր ու եղանակ-
ներ, յաճախ յօրինելով եւ ստեղծագործելով, Վարդապետը հայ ժողովուրդի 
հանճարին առջեւ խոնարհեցուց նաեւ օտարը, ազգ թէ արուեստագէտ։
Միջազգային արժէք մըն է որ կ՚անհետանայ, իր ետին ձգելով թանկագին 
գանձ մը, - աշխատաւոր, ստեղծագործ ժողովուրդի մը հոգին, մերթ արեւ, 
մերթ խռովք, վիշտ կամ ցնծութիւն, բայց միշտ կենդանի ու հարազատ։
Բանակի մը յաղթանակն իսկ այսքան ծաւալ գտած պիտի չլլար, պահելով 
բոլոր համեմատութիւնները։
Երգդ մեզի օգնական, «ձայնե՜ղ» Վարդապետ…

23 հոկտեմբեր 1935
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ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍէՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Արցախը Նախորդ Շաբաթ

Սահմանադրութեան Փոփոխութիւնների Առաջարկը Մերժուեց

Արցախը Կարող Է Մեղրի Կայսրութիւն Դառնալ. Երկու Տարուայ Ընթացքում 
Առնուազն Երկու Հազար Փեթակ Կ՛աւելացուի

Հոկտեմբերի 31-ին կայացած 
Խորհրդարանի լիագումար նիստի 
օրակարգում ամենաքննարկու-
ած հարցը Սահմանադրութիւնում 
փոփոխութիւններ կատարելու 
առաջարկին էր վերաբերում: 
Ամիսներ առաջ մեկնարկած ստո-
րագրահաւաքի արդիւնքները 
Կեդրոնական ընտրական յանձ-
նաժողովից յետոյ Ազգային ժողով է 
հասել: Յանձնաժողովային քննար-

կումներից յետոյ է ընդունուել որո-
շումը հարցը լիագումար նիստի 
օրակարգում ներառելու մասին:
Ամպիոնի մօտ քաղաքացիական 
նախաձեռնութեան լիազօր ներկա-
յացուցիչ Վլատիմիր Պօղոսեանն 
է՝ որպես հիմնական զեկուցող: 

Խորհրդարանականներին է ներ-
կայացնում ստորագրահաւաքի 
փուլը յաղթահարած նախաձեռնու-
թեան հիմնաւորումները: Ընդհանուր 
գծերով՝ նախաձեռնութեան նպա-
տակն է Արցախում նախագահի եւ 
պատգամաւորի պաշտօնում առա-
ջադրուելու իրաւունք ապահովել 
նաեւ ՀՀ քաղաքացիների համար:
Յաջորդիւ հարցուպատասխանի 
փուլն է: Պատգամաւորները մտա-

հոգութիւններն են բարձրաձայնում. 
Արդեօ՞ք նախաձեռնութիւնը բացա-
սաբար չի անդրադառնայ Արցա-
խի առարկայականութեան վրայ, 
արդեօ՞ք խնդիրներ չեն առաջանայ 
Արցախի ճանաչման ճանապարհին, 
որքանո՞վ է այդ նախաձեռնութիւ-

նը տեղաւորւում ՀՀ օրէնսդրական 
դաշտում:
Գլխադասային յանձնաժողովի 
մօտեցումն էլ սովորականից տար-
բերուող է: Եզրակացութիւնը բացա-
սական է, բայց յանձնաժողովը կողմ 
է արտայայտուել, որ հարցը լիագում-
ար նիստի օրակարգում ներառուի եւ 
քննարկուի՝ հաշուի առնելով թեմայի 
հասարակական հնչողութիւնը, 
մանրամասնում է ԱԺ պետական 
իրաւական հարցերի մշտական 
յանձնաժողովի նախագահ Յովիկ 
Ճիւանեանը:
Հարակից զեկոյցով հանդէս է եկել 
արդարադատութեան նախարարը: 
Ի թիւս այլ նկատառումների՝ Արա-
րատ Դանիէլեանն ընդգծել է՝ 
անհասկանալի կը լինի Արցախի 
Հանրապետութեան բնակչութեանը 
թուապէս գերազանցող մարդկանց 
Արցախում ընտրուելու իրաւունք 
տալ՝ առանց նրանց ընտրելու 
իրաւունքն ապահովելու: Միւս 
կողմից՝ այս նախաձեռնութիւնը 
Հայաստանում ընտրելու կամ ընտ-
րուելու իրաւունք չի ապահովում 
Արցախի քաղաքացիների համար: 
Իրենց ելոյթներում մօտ մէկ տաս-
նեակ պատգամաւորներ իրենց 
դիրքորոշումն են ներկայացրել եւ 
հիմնաւորումները: Ռուսլան իսրա-
յէլեանը յայտարարել է, որ կողմ է 
վերացարկելու, Շարժում 88-ի 
ներկայացուցիչներն ընդգծել են 
թեմայի վերաբերեալ Գերագոյն 
դատարանի եզրակացութիւնը 
ստանալու անհրաժեշտութիւնը՝ 
արդեօ՞ք հակասահմանադրական 
չէ: Նախաձեռնութեանը իրաւա-
բանական ծառայութիւններ մատու-
ցող Ռաֆիկ Մարտիրոսեանն էլ կրկին 

անգամ նախաձեռնութեան հիմքեր-
ին է անդրադարձել:
Խմբակցութիւնների անունից երեք 
ելոյթ է հնչել: Հայկ Խանումեանը 
յայտարարել է, որ Վերածնունդը կողմ 
է քուէարկելու, Արմէն Սարգսեանն ու 
Արթուր Թովմասեանն էլ հիմնաւո-
րել են, թէ ինչու Դաշնակցութիւն 
եւ Հայրենիք խմբակցութիւնները 
դէմ են քուէարկելու: Նախաձեռնու-
թիւնը կարող է խնդիրներ առա-
ջացնել թէ իրաւական, թէ քաղա-
քական հարթութիւնում: Արտա-
հերթ ելոյթով՝ կարծիքների խճան-
կարը Խորհրդարանի նախագահ 
Աշոտ Ղուլեանն է ամբողջացրել: 
Կարծիքների բազմազանութիւ-
նը բնական է համարում, ներքա-
ղաքական զարգացումներում 
Խորհրդարանի դերն ու պատաս-
խանատուութիւնը՝ անխուսափելի:

Քուէարկութիւնը քննարկումների 
արդիւնքներն է ամբողջացրել: Կողմ 
4, դէմ 24, ձեռնպահ 1: Ձայների 
այս յարաբերակցութեամբ՝ Արցա-
խի Հանրապետութեան Սահմա-
նադրութիւնում փոփոխութիւններ 
կատարելու մասին նախագիծը 
չյաղթահարեց առաջին ընթերցման 
փուլը եւ հանուեց շրջանառութիւնից:

Արցախը կարող է հռչակուել մեղրի 
արտադրութեամբ: Խօսքն արդէն ոչ 
միայն որակի, այլեւ քանակի մասին 
է: Տարիներ առաջ այդ գաղափարը 
կարող էր անհաւանական թուալ: 
Այսօր հեղինակներն ու պատաս-
խանատուներն արդէն խօսում 
են դրան հասնելու ճանապարհին 

հերթական յաջողուած հանգրուանի 
մասին: Խօսքը Վանք գիւղում հիմ-
նադրուած մեղրի վերամշակման եւ 
փաթեթաւորման արտադրամասի 
մասին է, որի հնարաւորութիւններ-
ին բարձրաստիճան պաշտօնեանե-
րի ուղեկցութեամբ, ծանօթացել է 
նախագահ Բակօ Սահակեանը:

Վանք գիւղի մուտքից ոչ հեռու 
գտնուող կիսաւեր շինութիւնը բարե-
կարգուել, վերափոխուել է: Գոյնով 
ու տեսքով մեղուափեթակ յիշեցնող 
կառոյցը մեղրի վերամշակման ու 
փաթեթաւորման արտադրամաս է 
դարձել: 
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մեղրի կայսրութիւն դառնայ, լաւա-
տես է բազմափորձ մեղուաբոյծը: 
«Մենք մեղուաբուծութեան նոր, 
աշխարհում դեռ չկիրառուած տար-
բերակ ենք հիմնադրել՝ ցանցայի-
նը, որը կարող է անսահման շատ 
անդամներ ընդունել: Բայց ցանցը 
ինքնուրոյն չի կարող արդիւնաւէտ 
աշխատել: Դրա համար էլ ստեղ-
ծեցինք այս հարթակը: Այն ոչ միայն 
արտադրուած մեղրը կը գնի, կը 
վերամշակի, կը փաթեթաւորի, այլեւ 

արդէն միմեանց է կապում ծրագ-
րում ընդգրկուած մեղուաբոյծներին, 
համակարգում նրանց աշխատան-
քը, խորհրդատուական, ուսուցման 
ծրագրեր իրականացնում: Արդիւն-
քում այնպիսի կառուցուածք կ՛ու-
նենանք, որն Արցախի տնտեսութե-
ան մէջ բազմապատկիչ ազդեցու-
թիւն կ՛ունենայ»,- վստահ է Արցախի 
մեղուաբոյծների միութեան նախա-
գահ Սուրէն Գրիգորեանը:
Ազդեցութիւնն արդէն կայ: Արդէն 
իսկ տասնեակ հազարաւոր շրջա-
նակների, հարիւրաւոր փեթակների, 
շրջանակների համար մոմաթերթի 
պահանջարկ ունեն, որն ակնկալում 
են, որ տեղի արտադրողներն են 
ապահովելու: Դրանց պահանջարկը 
հրատապ է, քանզի հերթում դեռ 
ծրագրից օգտուելու տասնեակ յայ-
տեր ունեն: «Այս պահին 25 շահառու 
ունենք: Տրամադրուել է 620 փեթակ: 
Նախատեսւում է 2020-ին հասցնել 
մօտ 2000 փեթակի: Այս դէպքում 
60-70 շահառու կ՛ունենանք»,- ունե-

ցածն ի մի է բերում եւ մօտակայ 
ծրագրերը ներկայացնում Տիգրան 
Ծատրեանը:

Այս տարի ծրագրում ընդգր-
կուածները մօտ 5 թոն մեղր են 
արտադրել: Եթէ անգամ աւելի 
լիներ՝ սպառման խնդիր չէր լինի, 
վստահեցնում է «Հաննի Հաուզ»-ի 
տնօրէն Էրիկ Մկրտումեանը. 
«Մենք այլ արտադրատեսակներ 
եւս ունենք՝ պտուղ, բանջարեղէն 
ենք վերամշակում: Բայց եթէ 
նրանց պարագայում իրացման 
հետ կապուած դժուարութիւններ 
ունենում ենք, ապա մեղրի իրաց-
ման հետ կապուած խնդիրներ 
դեռ չենք ունեցել եւ վստահ ենք՝ 
չենք ունենայ. պահանջարկն աւելի 
մեծ է»: Նոր նախաձեռնութիւնը 
Արցախում մեղրի արտադրութեան 
ծաւալներն ընդլայնելու համարձակ 
յայտ է ներկայացրել: Վանք գիւղում 
բացուած մեղրի վերամշակման, 
փաթեթաւորման գործարանն ի 
վիճակի է տարեկան մօտ 50 թոն 
մեղր վերամշակել ու փաթեթաւորել:

Ստեփանակերտ

Սարքաւորումները տեղադրուած, 
փորձարկուած են: Նախագահ 
Սահակեանին սենեակ առ սենեակ 
ներկայացնում են ձեռքբերումները: 
Մեղրի շրջանակներն ընդունւում, 
տեղաւորւում են առաջին բաժ-
նում, ապա փոխանցում են յաջորդ 
բաժին, որտեղ մեղրաքամի հոս-
քագիծն է: Ժամանակաւոր, մինչեւ 
փաթեթաւորումը պահպանելու 
համար նախատեսուած դարաները 
թոյլ են տալիս առանց լրացուցիչ 
յաւելումների մեղրը երկար ժամա-

նակով պահել նախնական, բնա-
կան վիճակում: «Եթէ բնական 
վիճակում քամելուց յետոյ մեղրը 
սկսում է բիւրեղանալ 2-4 ամսից, 
ապա այս դարաների մէջ այդ 
գործընթացը կարող է հետաձգուել 
մինչեւ մէկ, մէկուկէս տարի: Անհ-
րաժեշտ պարամետրերը՝ ջեր-
մութիւն, պտտման արագութիւն, 
կարգաւորում ենք աւտոմատ»,- 
եւ պատմում, եւ ցոյց է տալիս 
«Հաննի Հաուզ» ՍՊԸ տնօրէն Էրիկ 
Մկրտումեանը:
Արտադրամասը հիմնադրել է «Հան-
նի Հաուզ» կազմակերպութիւնը՝ 
որպէս գործարար նախաձեռնութիւն: 
Սոցիալական բաղադրիչը հաշուի 
առնելով՝ գիւղաջակցութեան հիմ-
նադրամը արտօնեալ պայման-
ներով միջոցներ է տրամադրել: 
Նախապատմութիւնը մօտ երկու 

տարուայ պատմութիւն ունի: 
Զօրացրուած սպաներին աշխա-
տատեղով ու եկամտի լրացուցիչ 
աղբիւրով ապահովելու նպատա-
կով է նախագահ Սահակեանն 
առաջարկել նրանց համար մեղու-
աբուծութեամբ զբաղուելու պայ-
մաններ ապահովել: Գաղափարը 
պետական ծրագրի է վերածուել 
եւ իրականացւում է Արցախի 
գիւղի եւ գիւղատնտեսութեանն 
աջակցութեան հիմնադրամի միջո-
ցով: Շահառուների թիւը հաստա-
տուն աճում է: «Զօրացրուած սպա-
ներին ներգրաւում ենք այդ ծրագրի 

մէջ: Անվճար տրամադրւում են 
մեղուափեթակները: Ընկերութիւնն էլ 
այդ փեթակների արտադրած մեղրն 
ամբողջութեամբ ձեռք է բերում, 
վերամշակում եւ փաթեթաւորում՝ 
հետագայ վաճառքի համար»,-
մանրամասնում է Արցախի գիւղի 
եւ գիւղատնտեսութեանն աջակ-
ցութեան հիմնադրամի տնօրէն 
Տիգրան Ծատրեանը:
Փեթակներն ու մեղուաընտանիքնե-
րը տրամադրելու հետ՝ ծրագիրը նաեւ 
ուսուցման, աջակցութեան տարրեր 
է պարունակում: Այստեղ որոշիչ դեր 
է ունեցել Արցախի մեղուաբոյծնե-
րի միութեան նախագահ Սուրէն 
Գրիգորեանը: Արտերկրից Արցախ 
է եկել այս ոլորտը զարգացնելու 
առաջարկներով: Այն, ինչ արուել է 
վերջին 1-2 տարուայ ընթացքում, 
կարող է հիմք դառնալ, որ Արցախը 

 05
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Արցախը Նախորդ Շաբաթ

Արցախը Կարող Է Մեղրի Կայսրութիւն Դառնալ. Երկու Տարուայ Ընթացքում Առնուազն Երկու 
Հազար Փեթակ Կ՛աւելացուի
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Լրատուութեան Գործընկեր

Սկիզբը Էջ 03

Վարդապետին Հեռացման Ամիսը

«ՍԻՐՏՍ ՆՄԱՆ Է ԷՆ ՓԼԱԾ ՏՆԵՐ»

…Վարդապետին բոլոր արժանիքներուն մէջ-տաղանդ, արուեստ, գիտութիւն, 
կամք եւ խանդավառութիւն-տիրական պիտի մնայ ոգին, այնքան վճիտ, 
խորունկ եւ ծաւալուն։
Ի՞նչ պիտի ըլլար արմատախիլ բազմութեանց հոգեկան պատկերը այսօր, եթէ 
Վարդապետը դուրս ելած չըլլար Էջմիածինէն կամ Կովկասէն։ Եթէ հանդի-
պած չըլլար Պոլիս, Բիւթանիա, Փոքր-Ասիա, Եգիպտոս եւ այլուր։
Վարդապետին առաքելութեան չէ՞ք պարտիր ինչ որ կը թրթռայ ձեր ականջին, 
կը սարսռայ ձեր շրթունքներուն վրայ մինչեւ այսօր։ Ծովերէ ծով եւ ցամաքէ 
ցամաք։
Ի՞նչ ունէինք երբեմնի սուլթանախնամ ոստանին մէջ, Կոմիտասի գալուստէն 
առաջ։
Եւ, բոլոր երգերուն ինչպէս երգիչներուն կամ երգչախումբերուն մէջ, ո՞րն էր 
այն բացառիկը, որ ամենէն աւելի ոգի, խռովք, ուժ արեւ եւ արցունք ցանեց 
սիրտերու մէջ, ծաւալեցաւ ու տեւեց. - Կը տեւէ՜ մինչեւ այսօր։
Երգեր շա՜տ էինք լսեր, մինչեւ Կոմիտասի գալուստը։ Ու կը լսենք մինչեւ այսօր։
Եւ սակայն, ո՞ր կանչը, նոյնիսկ մրմունջը այնքան ուժգնօրէն ճեղքեց խաւա-
րը, անզգալաբար լեցնելով անջրպետը, փարթամ այլ սնամէջ քաղաքները 
խոնարհեցնելով գիւղին առջեւ։
Վարդապետը յաղթեց, վարդապետը գերազանցեց, որովհետեւ իրեն հետ 
ունէր լեռն ու դաշտը, հովն ու արօրը, սէրն ու աշխատանքը, ժպիտն ու 
արեւը, վտակն ու .Կռունկեը, խոյանք ու սարսուռ ամբողջ ժողովուրդ մը իր 
հարազատ յոյզերով, փոթորիկներով, ուրախութեամբ եւ տրտմութեամբ։
Սիրտս նման է էն փլած տներ,
Կոտրեր է գերաններ, խախտեր է սներ…
Նոր Կոմիտասի մը կարօտն ունինք մենք այսօր, սնուցանելու համար մեր 
սիրտը, որ ահա կը փլի, շատերու համար փլա՜ծ է արդէն «նման էն տներ»- 
հեռո՜ւ գիւղէն ու դաշտէն, աղօտ յիշատակի մը վերածելով հայրենի լեռն ու 
գետն ու գերանդին։
Կարօ՜տն ունինք խանդակաթ սրտի մը եւ հզօր արուեստի մը, որ կրկին ու 
կրկին պեղելով անսպառ ակունքը ժողովրդական երգին, քիչ մը շող, պուտ 
մը աւիշ հեղուկ մեր հոգիներուն մէջ։
Ո՛չ մէկ ժողովուրդ այնքան խմորուած, նոյնացած է իր երգերուն հետ, որքան 
այս հալածական բազմութիւնը։
Եւ ոչ մէկ ժողովրդական երգ այնքան հրաշագործ ազդակ մը եղած է 
ինքնապաշտպանութեան համար, որքան հայկականը։
Կոմիտաս խորապէս ըմբռնեց այդ խորհուրդը, - եւ ատով իսկ յեղափոխութիւն 
մը կատարած եղաւ, տիրական եւ ինքնուրոյն։
Մենք այդ յեղափոխութեան շարունակութիւնն է որ կը սպասենք տարագիր 
երիտասարդութենէն, - իր սաներէն, բոլոր երգչախումբերէն ու երգիչներէն։
Եթէ Անդրանիկի գործը կէս մնաց բռնօրէն, նոյն չքմեղանքը չունինք Վար-
դապետին ժառանգութեան համար։
Որեւէ զանցառութիւն՝ պիտի նշանակէր երկրորդ անգամ թաղել Վարդապետը։
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Անակնկալ պատեհութիւն մը կիրակի օր զիս տարաւ Վիլժուիֆ, այն չարաշուք 
հաստատութիւնը ուր տարիներէ ի վեր կը ծիւրի Մեծ Վարպետը, Կոմիտաս։
Քսան տարիէ ի վեր չէի տեսած։ Այնպէս որ, անպատում դող մը համակեց 
զիս, երբ վեր կ՚ելլէի յիմարանոցին սանդուղներէն։
…Ահաւասիկ դէմ դիմաց, կոկիկ սենեակի մը մէջ։ Վարդապետը ընկողմանած 
է, մէկ ձեռքը գլուխին։
Մի պահանջէք, որ նկարագրեմ իր դէմքը, - այնքան այլափոխուած։
Թեթեւ ժպիտ մը կը շողայ աչքերուն խորը։ Եւ ինքն է, որ խօսիլ կը սկսի, 
դիմացը տեսնելով քանի մը այցելուներ։ Կը ճանչնա՞յ։ Չեմ գիտեր։ Խօսքերը 
կը հոսին մէկ ուղղութեամբ։ Երբեմն կը փորձէ նայիլ ուրիշ դէմքի մը, բայց 
նորէն կ՚ամփոփուի.
-Վերջապէս դուք ալ Փարիզ ինկաք… ահաւոր վիճակ է… հայրենիքէն հեռու, 
թափառական եղանք։
Օրիորդ մը կ՚ընդմիջէ.
-Չկրցանք թուրքին հետ ըլլալ։
-«Դուք ձեզի երթայիք երեք-երեք…» (Ճիշդ այս բառերով)։
Յետոյ, տարօրինակ պայծառատեսութեամբ մը.
-ՄԵՆՔ ՇԱՏ ՊԱԿԱՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՈՒՆԻՆՔ. ԽԵԼՕՔ ԱԶԳ ԵՆՔ, ՊԷՏՔ 
Է ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹԵԱՄԲ ԱՇԽԱՏԻՆՔ։ Ինչե՜ր տեսայ, ինչե՜ր տեսայ հոս 
գալէս վերջը…
-Պարտէզ չէ՞ք ելլեր պտըտելու։
-Չեմ կրնար, որովհետեւ ոտքս վիրաւորուած է։ Բորբոքում եղաւ, բժիշկ 

եկաւ, նայեցաւ, մէկ ալ տեսայ քլինիք տարին, վրաս բան մը ձգեցին, բան մը 
չհասկցայ, մէկ մատ խորութիւնով ոտքս կտրեցին։ Հիմա չեմ կրնար շարժիլ։
-Հոգ մի՛ ընէք, շուտով կ՚աղէկնայ։
-Ոչ, քանի մը ամիս այսպէս կ՚երթայ, յետոյ քանի մը տարի կը տեւէ։ Վերջապէս 
ասոնք ընտանեկան բաներ են։
-Շատ կը ցաւի՞։
-Ո՛չ, առաջուան պէս չի ցաւիր, բայց եւ այնպէս կը մզմզայ։
Քարացած կը դիտէի, առանց որեւէ բառ արտասանելու. ընդհակառակն 
միշտ խնդրելով կարճ կապել։
Քանի մը անգամ աչքերն ինծի ուղղեց, մոլորուն։ Յետոյ, երբ հրաժեշտ 
կ՚առնէինք, մէկը փափկութեամբ հարցուց թէ կը ճանչնա՞յ։ «Ինչպէ՞ս չեմ 
ճանչնար» մը հազիւ լսած, չդիմացայ եւ դուրս ելայ։ Նայուածքը պղտորի՜լ 
սկսած էր։
Օրիորդ մը, որ ամենէն վերջը դուրս ելած էր սենեակէն, պատմեց թէ արցունք 
մը կը կայծկլտար աչքերուն խորը…
Մի՛ երթաք, մի՛ երթաք, բարի մարդիկ։
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Վարդապետին տօնն է այսօր- թէեւ ուշ մնացած- եւ պարտք սեպեցինք թիւ 
մը նուիրել։
Թիւ մը՝ բաբախուն կարօտի եւ փառքի արտայայտութիւններով։ 
Գեղարուեստական դատումներով եւ քաղցր յուշերով։ Այլ մանաւանդ 
ինքնաճանաչման վկայութիւններով։
Արդարեւ, Կոմիտաս Վարդապետի 60-ամեակը առիթ մը եղաւ հայկական 
ստեղծագործութեան փառքը երգելու։ Փառաբանելու մեր երգը։ Ինչ որ կը 
նշանակէ, դարձեալ, պանծացումը այս հալածական ժողովուրդին։

***
Երգ ու վէրք՝ մեր ամբողջ կեանքը։ Դարերու ընթացքին եւ մինչեւ այսօր։
Երգեր՝ ցնծութեան եւ տրտմութեան։ Ծիծաղի եւ վշտի։ Ռազմի եւ կարօտի։ 
Ազատութեան եւ աշխատանքի։
Ու վէրքեր՝ անսկիզբ եւ անվախճան։ Խոր եւ անչափելի։ Յարաճուն եւ 
մշտանորոգ։
Բայց երգերն եղան աստուածաշնչական սպեղանին մեր անասելի վէրքերուն։
Ե՛րգը փրկեց մեր ոգին, միեւնոյն ատեն պրկելով մեր ջիղերը։ Երգը՝ սարի 
կատարէն, գետափէն, դաշտին մէջ, ճամբուն վրայ։ Երգը՝ վճիտ եւ հոսուն, 
ինչպէս աղբիւրներն ու առուները մեր աշխարհին։ Երգը՝ ծաւալուն եւ 
գունագեղ, ինչպէս ծաղիկներն ու հորիզոնը Բիւրակնի։
Եւ ո՞վ պիտի կրնար պնդել թէ, գոնէ ոգիով, միօրինակ են կամ յետա-մընաց 
մեր երգերը։ Լալկան ու մեղկ։ Մաշած։ Դատապարտուած՝ կորսուելու 
ժամանակի ընթացքին։
Կրնայի՞ք ճշդել թուականը «Կռունկ»ին։ Ո՛րեւէ ժամանակի հետ կապել, 
անցեալ եւ անդարձ շրջանի մը հետ փակել զայն։ Նոյն իսկ անոր մէկ 
նախադասութիւնը.
 
Ո՛չ զլուր օրն գիտեմ, ո՛չ զկիրակին,
Զարկած է զիս շամփուրն՝ բռնած կրակին։
Լալկա՞ն։ Անո՞ր համար որ երգեցին, երէկ, մեր հողին վրայ, կ՚երգեն, այսօր, 
խորթ, անհաղորդ ոստաններու մէջ.
Վարդավառը գալիս ա,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ձէնդ ծլւլալիս ա…
 
Եւ տակաւին «Շողեր»ը, «Հով արէք»ը, «Քելէր, ցոլէր»ը։ Յետոյ գութաներգն 
արու, տարբեր ուղղութեամբ։

***
Երգդ քեզ օգնական, արի ժողովուրդ։
Ինչ որ ունիս իբրեւ երգ, ամէն բանէ առաջ քու պատկերդ է։ Կեանքդ ու 
բաղձանքդ։ Քեզմէ բխած՝ քեզ կը յատկանշէ։

28 յունիս 1931

«Ժամանակ»/Պոլիս
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ԱՇՈՏ ԱՇՈՏ
(1957)
«Աֆաքթում»

05 2019
ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Շար. Էջ 08

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Ծառի Յետեւից

Վախկոտ եղնիկ էր կարծես, զգոյշ մօտեցաւ 
պատին,
Դէմքի կէսը դուրս հանեց ծառի յետևից.
Սիրտը շփոթ, փոթորիկ, մի փունջ գիժ մազ 
ճակատին,
Մի աչքով աչքով արեց ծառի յետևից։

Տղան իր շուրջը նայեց, եկաւ յոյզով անսահ-
ման,
Սիրոյ քչփչոց լսւեց ծառի յետևից.
—Աղջի՛կ, իմ անուշ սիրա՛ծ, աղջի՛կ, դու իմ 
աննման,
Համբոյրի շրշիւն լսւեց ծառի յետևից։

Սրտի բաբախ, հևք ու վախ, ու անջատում 
ակամայ,
Տղան դուրս եկաւ գնաց ծառի յետևից.
—Տղա՛յ, մեռնո՜մ եմ, մեռնում, տղա՛յ, խենթ 
եմ քեզ համար,
Ու խո՜ւլ հեծկլտանք լսւեց ծառի յետևից...

Թուրքիոյ ՊՆ-ն ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսան Քննադատող 
Յայտարարութեամբ Հանդէս Եկած է

Մասիս Մայիլեան Մոսկուայի Մէջ Ներկայ Գտնուած է 
Արցախի Մշակոյթին Նուիրուած Ձեռնարկներուն

Ուսանողական Միջազգային Գիտաժողովը՝ նուիրուած 
Արցախի Պետական Համալսարանի 50-ամեակին

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
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Թուրքիոյ Պաշտպանութեան նախարարութիւնը 
տարածած է յայտարարութիւն, որուն միջոցով կը 
քննադատէ ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու պալատին 
կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը եւ 
Ֆրանսայի Ազգային ժողովին կողմէ քրտական 
«Ժողովրդական ինքնապաշտպանութեան ուժե-
ր»-ը դաշնակից որակելը: Այս մասին կը հաղոր-
դէ Yerkir.am-ը՝ վկայակոչելով Cumhuriyet.com.tr 
կայք-ը։
Յայտարարութեան մէջ կը նշուի, որ ԱՄՆ Ներ-
կայացուցիչներու պալատը որոշում ընդունած է 

Կարճատեւ աշխատանքային այցով Մսկուա 
գտնուող Արցախի Հանրապետութեան արտաքին 
գործոց նախարար Մասիս Մայիլեան, Մշակոյթի, 
երիտասարդութեան հարցերու եւ զբօսաշրջու-
թեան նախարար Լեռնիկ Յովհաննիսեանի եւ 
Ռուսիոյ մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան 
Վարդան Տողանեանի հետ Նոյեմբեր 3-ին ներ-
կայ գտնուած է արցախցի նկարիչներու ցու-
ցահանդէսին եւ Ստեփանակերտէն «Վելանս» 
երգչախումբի համերգին:

Արցախի պետական համալսարանի 50-ամեակին 
նուիրուած` Ստեփանակերտի մէջ Նոյեմբեր 4-ին 
սկիզբ առաւ երկօրեայ ուսանողական միջազգային 
գիտաժողովը:
Ըստ «Արցախփրես»-ի՝ ԱրՊՀ տնօրէն Արմէն 
Սարգսեան գիտաժողովի բացում խօսքին մէջ 
նշեց, որ մայր համալսարանի 50-ամեակը, կարծես 

առանց հաշուի առնելու պատմական փաստերը 
եւ Ֆրանսային կոչ կ՝ընէ ողջախոհութեան գալու:
«Թուրքիան միայնակ մնաց ահաբեկչութեան դէմ 
պայքարին մէջ: Թուրքիան բոլոր հարեւաններու 
տարածքային ամբողջականութեան նկատմամբ 
յարգալից է: Սակայն երբեք թոյլ չի տար իր 
սահմաններուն մէջ ահաբեկչական միջանց-
քի ստեղծման: ԱՄՆ-ն, որ հետաքրքրուած է՝ 
արդեօք 100 տարի առաջ տեղի ունեցած է Հայոց 
Ցեղասպանութիւն, թող ուսումնասիրէ ո՛չ թէ 
այսպէս կոչուած աղբիւրներու տեղեկութիւննե-
րը, այլ ամերիկացի զօրավար Ճէյմզ Հարպըրտի 
գլխաւորած ԱՄՆ ռազմական պատուիրակութեան 
պատրաստած զեկոյցները՝ Ամերիկեան ազգային 
արխիւներուն մէջ»,- նշուած է Թուրքիոյ ՊՆ 
հաղորդագրութեան մէջ:
Ֆրանսայի Ազգային ժողովն ալ, օրեր առաջ 
ընդունած էր բանաձեւ, որուն միջոցով կը քննա-
դատէր Թուրքիոյ՝ Հոկտեմբեր 9-ին Սուրիոյ մէջ 
սկսած Խաղաղութեան ակունք ռազմական 
գործողութիւնը: Բանաձեւին մէջ սուրիացի 
քրտական խմբաւորումները կ՝որակուէին իբրեւ 
դաշնակիցներ:

Ցուցահանդէսին ներկայացուած են նաեւ 
Ռուսիայէն, Պելառուսիայէն, Վրաստանէն, Հնդ-
կաստանէն եւ այլ երկիրներէ նկարիչներու կտա-
ւները` ստեղծուած Արցախի մէջ:
Արցախի մշակոյթին նուիրուած օրը տեղի ունեցած 
է Մոսկուայի «Թուային գործնական հարթակ» 
ժամանակակից համալիրին մէջ` «Հայկական 
մշակոյթի աշնանային շրջան» փառատօնի ծիրէն 
ներս:

թէ, շուրջ կէսդարեայ մաքառումներու ճանապարհ 
է` իր դժուարութիւններով, խոչընդոտներով, յաջո-
ղութիւններով եւ թերացումներով, սակայն ամբողջ 
այդ ճանապարհը ԱրՊՀ-ն անցած է փառապանծ 
ուղիով:
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ՄՕՏ ՕՐԷՆ

Լոյս Կը Տեսնեն
ՌԱԿ-ի 98-ամեակին Առիթով

(ՌԱԿ Մատենաշարէն)

«Հայ Մամուլի Տարի»ուան 
Առիթով

(Զարթօնք Մատենաշարէն)

Ուսանողական Միջազգային Գիտաժողովը՝ 
նուիրուած Արցախի Պետական Համալսարանի 

50-ամեակին

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
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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:

«ԱրՊՀ-ի գլխաւոր մասնաշէնքը հիմ-
նանորոգման մէջ կը գտնուի, եւ 
թերեւս ատիկա է պատճառը, որ 
մենք հնարաւորութիւն չունեցանք 
այս տարի նշելու համալսարանի 
50-ամեակը բոլոր ուղղութիւններով, 
սակայն ատիկա չի խանգարեր, 
որպէսզի ԱրՊՀ գիտական խոր-
հուրդը 2019-2020 ուսումնական 
տարին հռչակէ որպէս մայր բուհի 
(բարձրագոյն ուսումնական հաս-
տատութիւն) 50-ամեակին նուիրուած 
ձեռնարկներու տարի: Միջազգային 
գիտաժողովին կը մասնակցին շուրջ 
150 ուսանողներ Երեւանի պետա-
կան, Հայաստանի պետական 
տնտեսագիտական, Հայ-ռուսական 
(Սլաւոնական), Գորիսի պետական, 
Վանաձորի պետական, Հայաստա-
նի պետական մանկավարժական, 
Գաւառի պետական, Մերձդնեստրի 
Շեւչենկոյի անուան պետական, 
հեռակայ կարգով նաեւ Ռուսիոյ, 
Հարաւային Օսիոյ, Աբխազիոյ տար-
բեր համալսարաններէ»,- ըսած է 
Սարգսեան:
Գիտաժողովի մասնակիցներուն 
ողջունած է ԱՀ Ազգային ժողովի 
նախագահ Աշոտ Ղուլեան, ԱՀ 
պետական նախարար, Արպհ խոր-
հրդի նախագահ Գրիգորի Մար-
տիրոսեան:
Վերջինս իր խօսքին մէջ նշած է. 
«Խորհրդային տարիներուն բաւա-
կան բարդ ժամանակաշրջանի մը 
ուսանողական հասարակութիւնը 
եղած է ազգային արժէքներու 
պահպանման կարեւորագոյն կեդ-
րոնը: Այնտեղ միաբանուած հայ 
մտաւորականութիւնը եւ ուսա-
նողութիւնը պատիւով դիմակայած 
է Պաքուի իշխանութիւններու 
գիտակրթական դաւադիր քաղա-
քականութեան: Իսկ Արցախեան 
շարժման տարիներուն բարձրագոյն 

հաստատութիւնը գաղափարական 
կեդրոններէն էր, ուր կեդրոնացուած 
էր երիտասարդութեան շարժիչ ուժը: 
Յարգանքով ու խոնարհումով կը 
յիշենք բոլոր այն ուսանողները, որոնք 
գրիչը փոխարինած են զէնքով եւ 
անհնարինը ըրած` պաշտպանելով 
հայրենիքը, հերոսանալով ու ապրեց-
նելով ազատութեան գաղափարը»։
Գիտաժողովի մասնակիցներուն 
ուղերձ յղած է Նորանկախ հան-
րապետութիւններու համալսա-
րաններու միութեան ղեկավար, 
Մերձդնեստրի պետական համալ-
սարանի տնօրէն, փրոֆէսոր Սթե-
փան Պերիլը:
Ներկայացուած է նաեւ համալսարա-
նի 50-ամեայ գործունէութեան 
մասին պատմող ֆիլմ: Այնուհետեւ 
տեղի ունեցել  լիագումար նիստը, 
որուն զեկուցումներով հանդէս 
եկած է ԱրՊՀ փոխտնօրէն Վիտիա 
Եարամիշեան (Արցախի մայր 
բուհի 50-ամեայ գործունէութիւնը), 
Վանաձորի պետական համալսա-
րանի ուսանողուհի Շուշան Ներ-
սիսեանը («Հայր» հասկացոյթի 
իմաստային ընկալումները), 
Հայ-ռուսական համալսարանի 
ուսանողուհի Անժէլիկա Առուշա-
նեանը(Միջազգային դատարաննե-
րու դերը միջազգային վէճերու 
խաղաղ կարգաւորման գործին 
մէջ), ԱրՊՀ ուսանողուհի Թամար 
Գրիգորեանը (Ժամանակակից դրա-
մատնային համակարգ եւ գաղտնի 
արժէքներ):
Գիտաժողովը պիտի շարունակուի 
նաեւ այսօր, եւ «Մատենադարան-
Գանձասար» գիտամշակութային 
կեդրոնին մէջ տեղի պիտի ունե-
նայ մասնակիցներուն հաւաս-
տագիրներու յանձնման ու գիտա-
ժողովի փակման հանդիսաւոր արա-
րողութիւնը:


