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Լիբանանի Մէջ 9 Նոր Վարակակիրներ.
Վարակուածներու Ընդհանուր Թիւ՝ 1,350
Երէկ հաստատուեցաւ 19 նոր
վարակակիրներու գրանցումը: Այս յաւելումով, վարակուածներու ընդհանուր թիւը
Լիբանանի մէջ բարձրացաւ
1350-ի:
Նշենք, որ գրանցուածներէն
14 հոգի տեղական վարակի
արդիւնք են մինչ 5-ը արտերկրէն
նոր ժամանածներու շարքերէն:

ԱՄՆ Պատժամիջոցներու Նոր Օրէնքը Յաւելեալ
Բեռ Լիբանանի Տնտեսական Իրավիճակին Վրայ

195 Նոր Վարակակիր Գրանցուեցաւ.
«Քորոնա» Ժահրով Վարակուածներուն
Ընդհանուր Թիւը հասաւ 13325-ի
Հայաստանի մէջ, 8 Յունիսին, ժամը 11:00ի դրութեամբ, հաստատուած է «Քորոնա»
ժահրային հիւանդութեան ընդհանուր 13
325 դէպք, որոնցմէ 4099ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջապահութեան նախարարութեան Հիւանդութիւններու վերահսկման եւ կանխարգելման
ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում
կը ստանայ 8943 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 70
000 քննութիւն: Այսպիսով` ունինք «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ
հաստատուած 195 նոր դէպք եւ 85 առողջացած։
ՀՀ ԱՆ հիւանդութիւններու վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կեդրոնի տարրալուծարանին մէջ, որ կ’իրականացնէ «Քորոնա»
ժահրային հիւանդութեան քննութիւններու հիմնական ծաւալը, 7 Յունիսին իրականացուած են ախտահանման աշխատանքներ։ Այս բանով
պայմանաւորուած՝ 8 Յունիսի հետազօտութեան արդիւնքները աւելի քիչ
եղած են։
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած է մահուան 11 նոր
դէպք (ընդհանուր մահերու թիւը հասաւ՝ 211):
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած
հիւանդները եղած են 61, 65, 80, 87, 88 տարեկան տղամարդիկ եւ 64, 70,
63, 88, 79, 52 տարեկան կանայք։

Փաշինեան Կը Փոխէ Ուժային Կառոյցներու
Ղեկավարները

Լիբանանի տնտեսութեան վատ վիճակը յաւելեալ հարուած մը եւս ստացաւ
ԱՄՆ նոր պատժամիջոցին պատճառով, որ կը միտի պատժել սուրիական
վարչակարգը եւ բոլոր անոնք, որոնք կը գործակցին անոր հետ:
Տիապի կառավարութեան համար դժուար կացութեան վրայ եկաւ աւելնալու
նաեւ այս պարագան: «Կեսարի օրէնք»ը կոչուող ամերիկեան նոր միջոցառումը անպայմանօրէն ժխտական արձագանգ պիտի ունենան Լիբանանի արդէն
իսկ անկում ապրող տնտեսական վիճակին վրայ, որովհետեւ սուրիական
կողմին հետ առեւտուր ընող շատ մը գործարարներ պիտի խուսափին իրենց
գործը շարունակել խուսափելու համար պատիժներէ:

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան երէկ յայտնած է,
ուժային կառոյցներու ղեկավարներուն պաշտօններէն ազատելու եւ նոր նշանակումներ
կատարելու մասին:
«Սիրելի հայրենակիցներ, շարք մը
կարեւոր որոշումներ կայացուցած
եմ:
Ըստ որուն` զօրավար Օննիկ
Գասպարեան կը նշանակուի
Զինուած ուժերու Գլխաւոր շտապի պետ:
Գնդապետ Արգիշտի Քեարամեան կը նշանակուի ԱԱԾ տնօրէն:
Շար. Էջ 02

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը,
պսակաձեւ
նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Շար.
Շար.
Էջ
02
Շար. Էջ
Էջ 02
02
Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 7,181,289 (921.3/1 միլիոն), մահացած են 407,958 (52.3/1 միլիոն), բուժուած են 3,504,685 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1,350, մահացածներ` 30, բուժուած` 779
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու
թիւ՝ 13,325, մահացածներ` 211, բուժուած` 4,099
Շար. Էջ 02
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 98,691 նոր վարակուածներ, 4նոր մահացածներ 2,875,830

02

ºñ»ùß³µÃÇ / 09.06.2020

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Փաշինեան Կը Փոխէ Ուժային Կառոյցներու Ղեկավարները
Սկիզբը Էջ 01
Գնդապետ Վահէ Ղազարեան կը
նշանակուի Ոստիկանութեան պետ:
Որոշումները իրաւականօրէն ուժի

մէջ կը մտնեն Հանրապետութեան
նախագահի կողմէ ստորագրուելէն
ետք:
Զօրավար Արտակ Դաւթեանին,
գնդապետ Էդուարդ Մարտիրո-

սեանին,
գնդապետ
Արման
Սարգսեանին շնորհակալութիւն կը
յայտնեն այս ընթացքին կատարած
աշխատանքի եւ ներդրած ջանքերուն համար»,- ըսած է Փաշինեան:

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Մեծն Պետրոս

Վարչապետը Կը Վերադառնայ Լիարժէք Աշխատանքի

Հայաստանի Հանրապետութեան
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը
եւ անոր ընտանիքի անդամները

ապաքինուած են «Քորոնա» ժահրէ։
Վարչապետը պիտի վերադառնայ
լիարժէք աշխատանքի: Այս մասին

«Ֆէյսպուք»-ի իր էջին գրած է Փաշինեան։
«Սիրելի հայրենակիցներ, հիմա
նոր ստացանք մեր ընտանիքի
անդամներուն կրկնակի քննութեան պատասխանները: Բոլորիս
պատասխանը բացասական է:
Բացասական պատասխաններ
ստացած էինք նաեւ երէկ:
Ի հարկէ, մեր վարակուելու ժամկէտները եւ հանգամանքները
պէտք է որոշակիօրէն վերանայինք:
Բայց այս պահուն կարեւոր է, որ
մենք բոլորս առողջ ենք եւ ունինք
դիմադրողականութիւն: Շնորհակալ
եմ այս ընթացքին մեզի ուղղուած
բոլոր բարեմաղթանքներուն համար:
Ես կը վերադառնամ լիարժէք աշխատանքի»,- գրած է վարչապետը:

Արցախ Մուտքը Հնարաւոր է Միայն COVID-19-ի Քննութեան
Բացասական Արդիւնք Ունենալու Պարագային
Արցախի նախագահ Արայիկ
Յարութիւնեան այսօր ըսած է, որ
«Հայաստանէն Արցախի սահմանը
կարելի է հատել միայն ձեռքին
ունենալով «Քորոնա» ժահրի քննութեան բացասական արդիւնք»:
Անոր խօսքով` ասիկա պէտք է
անխտիր պայման ըլլայ բոլորին
համար:
«Գրեթէ ամէն օր 500-600 մարդ
ելումուտ ունի Արցախ: Եթէ
Հայաստանի
վիճակագրական
թիւերուն ու հաւանականութեան
տեսութեան նայինք, ապա ամէն
օր հաստատապէս Արցախ կը
թոյլատրենք մուտք գործել նաեւ
այնպիսի քաղաքացիներու, որոնք
վարակի հաւանական աղբիւր
կրնան դառնալ»,- ըսած է Արցախի
նախագահը:
Արայիկ Յարութիւնեան նշած է,

որ անցակէտերուն վրայ պիտի
ըլլան նաեւ արագ քննութեան
հնարաւորութիւն:
«Անկախ քննութիւններէն, պէտք

է մուտք ու ելքը աւելի նուազեցնել,
մինչեւ Հայաստանի մէջ արձանագրուող թիւերու անկում զգանք»,աւելցուցած է ան:

Մեծն Պետրոս (Ռուսերէն՝
Пётр Великий), Պետրոս Ա.
կամ Պետրոս Ալեքսեեւիչ
ծնած է 9 Յունիս 1672,
Մոսկուա – 8 Փետրուար 1725,
Ս. Փեթերսպուրկ). իշխած է
ցարական Ռուսիոյ եւ աւելի
ուշ Ռուսական կայսրութիւնը 7
Մայիս 1682 էն մինչեւ իր մահը
համատեղ իշխած է իր կէս
եղբօրը հետ մինչեւ 1696:
Մի քանի հաջող պատերազմներէ ետք յաջողեցաւ ընդլայնել
ցարական Ռուսեան աւելի մեծ
ու հզօր կայսրութեան մը որ
դարձաւ հիմնական եւրոպական
ուժ։
Մշակութային յեղափոխութեան
պատճառը եղաւ Ռուսիոյ մէջ
որ փոխարինեց որոշ աւանդականութիւն եւ միջնադարեան
հասարակական եւ քաղաքական
համակարգեր։
Այս նորերը, հիմնուած էին
ժամանակակցութեան, գիտականութեան,
արեւմտամէտութեան, եւ լուսաւորութեան
վրայ։ Պետրոսի բարեփոխումները կատարեցին տեւական ազդեցութիւն Ռուսիոյ
մէջ եւ բազմաթիւ ռուսական
կառավարութեան հաստատութիւնները նկատելի է, թէ իրենց
ծագումը իր իշխանութենէն
առնուած է։

«ՔՈՐՈՆԱ»Ի ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՇՏԱՊԻ
ԹԷԺ ԳԻԾՆ Է (HOTLINE) 03-188911
Խորհրդատուութեանց եւ ցուցմունքներու համար կարելի է նաեւ դիմել «Զարթօնք»ի թէժ գիծին՝ +961 81 306 447
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Փառք Հայաստանի Առաջին
Հանրապետութեան Դիւցազն
Կերտիչներուն

ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ
«Զարթօնք» Երէց Աշխատակից
«Զոյգ եզ ունիմ, կու տամ ծախու,
Քանի որ տան պիտի ծախեմ,
Թիֆենկ առնեմ զիմ կիկոյին
Տանիմ գրեմ ֆիտայի։
Ախ Տէր Աստուած հոգիս չառնես,
Մինչեւ կիկոն տեսնէի
Ուսին թիֆենկ տոշին ֆիշենկ,
Ա՜խ այդ օրը մեռնէի»։

Պ

ուրճհամմուտցի ամէն մանուկ եռալեզու դարձած կը դիմաւորէր
գիտակցական տարիքը. ան իւրացուցած կ’ըլլար արդի հայերէնը,
որ մասնաւորաբար դպրոցին մէջ կիրարկուողն էր, բարբառ մը,
որ յատուկ էր տան մէջ ապրող մեծհօր մը կամ մեծմօր մը, եւ թրքերէնը,
որուն մենք նոյնքան կը տիրապետէինք, որքան հայերէնին, երբեմն նոյնիսկ
աւելի լաւ: Կային տղաք, որոնք միայն դպրոցը հայերէն կը խօսէին, իսկ
ժամանակին մնացեալ մասը թրքերէն կը հաղորդակցէին թէ՛ տան մէջ, թէ՛
փողոցը, մանաւանդ եթէ կու գային թրքախօս ընտանիքէ:
Ուրեմն կային նաեւ հայախօս ընտանիքներ եւ թրքախօս ընտանիքներ:
Իմս հայախօս էր, եւ չեմ յիշեր որեւէ առիթ, ուր հայրս կամ մայրս կամ
մեծմայրս թրքերէն դիմած ըլլային մեզի: Սակայն հակառակ ասոր՝ մենք՝
հինգ քոյր-եղբայր, սահուն կը խօսէինք թրքերէնը, որուն կը տիրանայինք
փողոցը եւ մեր շուրջը գտնուող թրքախօս հասակակիցներէ, հիւրերէ,
խանութպաններէ, փերեզակներէ, արհեստաւորներէ, պատահական
անցորդներէ, քիչ մը բոլորէն:
Գալով բարբառներուն, ամէն ընտանիք ունէր իրը, որ կը գործածէր միայն
տան մէջ՝ մեծհօր կամ մեծմօր հետ, երբեմն մինչեւ իսկ հօր ու մօր հետ, ու
հոն ալ կը մնար ան: Բացառուած չէր, որ մեզմէ ոմանք յաջողէին սորվիլ
նաեւ անմիջական դրացիին տան մէջ խօսուող բարբառը:
Ժամանակին հետ այդ բառբառները հետզհետէ կորսուեցան, երբ զանոնք
խօսող երէցները չմնացին. այսօր ամբողջ սփիւռքի մէջ որոշ կենսունակութիւն ունի Մուսալեռի բարբառը միայն՝ Անճարի մէջ, իսկ արեւմտահայ միւս
բարբառները անհետացան: Մօտաւորապէս նոյն ընթացքին հետեւեցաւ
թրքերէնը, թէեւ զայն խօսողներ, մանաւանդ գիտցողներ, բաւական կը
գտնուին մինչեւ հիմա ալ:
Մեծ բացական արաբերէնն էր, քանի մեր առօրեայէն բացակայ էին
իրենք՝ արաբները եւս: Ամբողջ Պուրճ-Համմուտի մէջ կ’ապրէին երկու
արաբ ընտանիքներ՝ քաղաքապետարանի քարտուղարինը եւ Մար-Եուսեֆ
եկեղեցւոյ ժամկոչինը: Մնացեալները մենք էինք ու մերոնք եւ կ’ապրէինք մեր
եկեղեցիներով, դպրոցներով, ուր բոլոր նիւթերը հայերէն կը դասաւանդուէին,
խանութներով եւ արհեստանոցներով, ուր ծառայողները գրեթէ միայն
հայեր էին՝ դերձակներ, կօշկակարներ, ատաղձագործներ, երկաթագործներ,
դարբիններ, բրուտներ, մինչեւ անգամ…պայտարներ, այո, պայտարներ,–
նոյնիսկ հեռաւոր ու մեզի անծանօթ շրջաններէ տեղացիներ իրենց գրաստը
կը բերէին եւ Պուրճ-Համմուտի մէջ լուսնել կու տային: Ես մինչեւ հիմա ալ
չեմ մոռնար անոնցմէ մէկը, որ Լեւոն կը կոչուէր:
Չոր, նիհար մարդ մըն էր ան, հաւանաբար 50-ի շուրջ, ունէր տարեկից
օգնական մըն ալ: Այս վերջինը կը վառէր կաւաշէն փոքրիկ քուրան,
որուն մէջ վարպետը կը դնէր մետաղեայ ձող մը, մօտաւորապէս մէկ թիզ
երկարութեամբ: Աշկերտը քուրային կրակը յարատեւ կ’արծարծէր փքոցով
մը, եւ ահա երկաթը հետզհետէ կը շիկանար: Լեւոն մետաղեայ երկարակոթ
ունելիով մը կը բռնէր զայն, կը դնէր սալին վրայ, որ հաստատուած կ’ըլլար
կոճղի մը գագաթը, մօտ 70-80 սանթիմ բարձրութեամբ, ու կը սկսէր նախ
կիսաշրջանակ ոլորել զայն: Մէջընդմէջ երկաթը կը վերադառնար դէպի
քուրայ ու կը վերաշիկանար: Ապա կամաց-կամաց կը տափակցնէր զայն,
եւ այսպէս կը ձեւանար պայտը: Որմէ ետք դուրի մը օգնութեամբ, դա՛րձեալ
Շար. Էջ 06
շիկացնելով զայն, կը բանար զանազան ծակեր:

Հ

Ֆիտայի հօր երգը

ինգշաբթի Մայիս 28, 2020-ին, հակառակ աշխարհի մէջ տիրող
համաճարակին, աշխարհացրիւ հայութիւնը արդար հպարտութեամբ
նշեց Սարդարապատի անունով մկրտուած Մայիս 1918-ի Պաշ Ապարանի, Ղարաքիլիսայի եւ Սարդարապատի պանծալի ճակատամարտներուն
102-րդ տարեդարձը։
Հինգ դարերու ստրկութենէն ետք, հայ ժողովուրդը մօտ 60 տարի շարունակ
պայքարեցաւ իր ազատամարտիկներուն եւ ֆիտայիներու ծով արեան գնով,
Սարդարապատի ճակատամարտին յաղթանակով հիմնաքարը դրաւ մեր
Հայրենիքի Առաջին Հանրապետութեան։
Սարդարապատի ճակատամարտին հայ ժողովուրդը իր բոլոր կուսակցութիւններով խաւերով, տարիքով, պաշտօններով եւ զինուորներով
անխոնջ պայքար մը մղեց թուրք արիւնարբու ոսոխին դէմ, գլխաւորութեամբ՝ հայ ժողովուրդի թանկագին զինուորականներէն զօրավարներ՝
Նազարբեկեանի, Սելիկեանի եւ Բերումեանի։ Ահա Մայիս 28-ին վերջապէս,
մեր պատմական հողի փոքր մասին վրայ, հիմը դրուեցաւ ազատ եւ անկախ
Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան։
Հազար փառք եւ օրհնութիւն մեր ժողովուրդի այն զաւակներուն, որոնք
արիութեամբ եւ արժանի վարքով ու բարքով կերտեցին այդ անկախութիւնը։
Բազմաթիւ հայեր, որոնք պայքարեցան եւ իրենց կեանքը նուիրեցին, իրենց
բոցավար աչքերը առ յաւէտ փակեցին, առանց տեսնելու մեր հրաշագեղ
ազատ անկախ հայրենիքը իր ստեղծագործ եւ խելացի ժողովուրդով։
Այսօր 102 տարեկան մեր հայրենիքը, հակառակ դիմագրաւած ծով դժուարութիւններուն, մեր ողջ հայութեան ու մանաւանդ Սփիւռքի հայութեան յոյսը
եւ ապաւէնն է։ Հարիւր տարի տեսանք եւ վայելեցինք մեր պետականութեան
բարիքները։
Այսօր Հայաստանը աշխարհացրիւ հայութեան երազներու իրականացման
ներշնչման մեծագոյն աղբիւրն է, օրհասական օրերու իր զաւակներուն գիրկը
բացող եւ անոնց ընդունող երկիրն է մեր հայրենիքը։
Ճիշտ ասոր համար է, որ մեր հայրենիքը մեզի համար մեր մարմնի մէջ
հոսող արիւնն է, եւ մեր աչքի լոյսի պէս պէտք է պահուի, եւ հայրենաբնակ
ժողովուրդի վրայ գուրգուրանք։ Որեւէ իշխանութիւն որ այս գիտակցութիւնը
չկարենայ հասկնալ եւ ծառայել մեր ժողովուրդին, պիտի արժանանայ ողջ
հայութեան դժգոհութեան։
Հատեւաբար մեր մաղթանքն է, որ մեր հայրենի իշխանաւորները կարենան
այնպիսի մեծագործութիւններ կատարեն, որ իրաւմամբ արժանանան
անկախութեան եւ հայրենակերտման ճամբուն վրայ նահատակուած
հերոսներու եւ ներկայ հայ ժողովուրդին օրհնութիւններուն եւ անոնք դառնան
մեր ժողովուրդի ճակատը պայծառացնող լուսաշող աստղեր։
Խունկ ու աղօթք Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան նահատակներուն
եւ հազար փառք հայրենակերտ, հերոսածին հայ ժողովուրդին։

Լրատուութեան Գործընկեր

04

ºñ»ùß³µÃÇ / 09.06.2020

Գիտէ՞ք Թէ...
աՀազարամեակներ առաջ հայ կինը
իր կրծքի կաթը հեղել է քարի վրայ,
ապա նորածնին կերակրել քարին
թափուած կաթով: Դա մեծ խորհուրդ
է ունեցել. մայրն իր որդուն կապել
է հայրենի տան, հայրենիքի հետ,
սիրելի դարձրել նրան քարակերտ
օրրանը: Այդ պատճառով էլ քարը
հնուց ի վեր սրբազան է եղել հայի
համար: Ռաֆայէլ Իսրայէլեանը գրել
է.- «Քարի վրայ է ծնուել հայը, քարի
վրայ ապրել, քարով ապրել, քարը
քարին դրել, քարի վրայ բարձրացել:
Քարերի մէջ է աճել հայ մանուկը,
քարով խաղ արել, քարն իմացել,
քարի պէս ամրացել»:

բ«Հայաստանում, կինը առանձնապէս
չի ստրկացուել ո՛չ ստրկատիրական
կարգերի օրով, երբ կային անգամ կին
աստուածներ (Անահիտ, Աստղիկ,
Նանէ), եւ ո՛չ էլ միջին դարերում,
աւատատիրական (ֆէոտալական)
կարգերի օրով, երբ կինն անգամ
շինարարական աշխատանքների եւ
նուիրատւութիւնների մէջ հանդէս է
գալիս իբրեւ բարեգործ՝ իր ամուսնու
կամ հօր ու եղբայրների հետ հաւասար, երբ նրանց յիշատակին
կամ արեւաշատութեան համար
եկեղեցիներում պատարագ է
մատուցւում: Ստրկատիրական
կարգերի ժամանակաշրջանի այր
եւ կնոջ դաշինքի օրինակ կարող է
ծառայել 1969 թուականին Ներքին
Դուինում բացուած դամբարանի
քանդակազարդ քարը: Քարի վրայ
պատկերուած են կողք-կողքի
կանգնած տղամարդ ու կին՝ իրար
ձեռք բռնած, որ նրանց միասնութիւնն
ու սիրոյ դաշինքն են ազդարարում»:
Ասել է հնագէտ, ազգագրագէտ Կարօ
Ղաֆադարեանը:

գՏնջրին 2030 տարեկան հսկայ չինարի
ծառ է Արցախի Վանանդայ գաւառի
Սխտորաշէն գիւղի հանդամասում:
Խորհրդային Միութեան շրջանում
այս ծառին անձնագիր է շնորհուել
որպէս ԽՍՀՄ տարածքում գտնուող
ամենատարեց եւ ամենաբարձր ծառի:
Չինարին ունի 44 քառակուսի մետր
մակերեսով փչակ, որտեղ կարող է
տեղաւորուել հարիւրից աւել մարդ:
Հսկայ ծառի սաղարթի ստուերը
կազմում է 1400 քառակուսի մետր:
Տնջրու բնի շրջանագիծը հիմքում
27 մետր է, իսկ բարձրութիւնը՝ 54
մետրից աւել, մօտ 18 յարկանի շէնքի
բարձրութեամբ:

դ1840 թուականի յունիսի 20-ի
երկրաշարժի ժամանակ ամբողջովին կործանուեցին Մասիսի կատարամերձ Ակոռի գիւղը եւ նրա կողքի
Սուրբ Յակոբ եկեղեցին: Զոհւում
են Ակոռի գիւղի բոլոր բնակիչները՝
մօտ 2000 մարդ: Երկրաշարժից
երեք տարի անց՝ 1843 թուականին, գերմանացի ճանապարհորդ,
աշխարհագրագէտ ու բնագէտ Մորից
Ուակնըրը Խաչատուր Աբովեանի
հետ բարձրանում է Ակոռի գիւղի
տեղանքը: Նրանց զարմացնում
է մի բան: Երկրաշարժը Ակոռից
ոչ-մի հետք չէր թողել, սակայն գիւղի
հռչակաւոր այգում կանգուն են
մնացել 13 ծիրանենի:

եՅովհաննէս Թումանեանի ծննդավայր Դսեղ գիւղից 2 կմ հիւսիսարեւելք, Մարցաջուր գետակի
ձախակողմեան ձորալանջի նեղ
հարթակի վրայ, անտառում գտնւում
է Բարձրաքաշ Սուրբ Գրիգոր վանքը,
որ կառուցել է իշխան Մարծպան
Մամիկոնեանը 1221-ին: Վանքը
եղել է Մամիկոնեան իշխանների
տոհմական տապանատունը: Ի
դէպ, Թումանեանն իրեն համարել է
Մամիկոնեանների շառաւիղը: Վանք
տանող ճանապարհին է գտնւում այն
աղբիւրը, որից «Գիքոր» ֆիլմում ջուր
են խմում Համբոն ու Գիքորը: Այդ
պատճառով էլ տեղացիները աղբիւրն
անուանել են Գիքորի աղբիւր:

զՄոսկուայի Կրեմլի զինապալատում
է գտնւում «Ալմաստէ գահը», որը
պատրաստել են Նոր Ջուղայի հայ
վարպետները: Այն Սպահանից
Մոսկուա եկած հայ վաճառական Զաքար Սահրատեանը 1660
թուականին նուիրել է Ալեքսէյ
Միխայլովիչ ցարին: Գահի պատրաստման համար օգտագործուել են
897 տարբեր չափսի ալմաստ, 1298
մարգարիտ, շափիւղայ, յակինթ, 1830
Նիշաբուրի փիրուզ, ոսկի, արծաթ:
«Ալմաստէ գահը» աշխարհին յայտնի
ընտիր գահերից մէկն է:

է1918 թուականի Մայիսի 22-28-ին՝
Սարդարապատի հերոսամարտի

օրերին, եօթ գիշեր ու ցերեկ անընդմէջ
ղօղանջում էին Արարատեան դաշտի
եւ շրջակայ վայրերի հայկական
եկեղեցիների զանգերը՝ ազդարարելով, որ հայ ժողովուրդը
կենաց եւ մահու կռիւ է մղում: Դա
ամենատեւական զանգահարութիւնն էր Հայկական լեռնաշխարհում
վաղընջական ժամանակներից
մինչեւ մեր օրերը:

ըԱռաջին կինը, որ բարձրացել
է Արարատ լեռան գագաթը,
ալեքսանդրապոլսցի
բժշկուհի
Հայկանդուխտ Չախմախչեանն է:
Նա 1912 թուականի սեպտեմբերի
16-ին Ցիւրիխից ժամանած գիտնականների հետ նուաճեց բիբլիական
լեռան գագաթը:

թԳիտնականների հաշուարկներով Արարատ լեռը մօտաւորապէս
երեքուկէս միլիոն տարեկան է:
Մեծ ու Փոքր Մասիսները իրարից
բաժանւում են երկրաբանական
մի
ամբողջ
դարաշրջանով:
Փոքր Մասիսը (Սիսը) ընդամէնը
200,000 տարեկան է, հետեւաբար
Մեծ Մասիսը հազարամեակներ
շարունակ առանձին է եղել:

Շար. Էջ 05
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Գիտէ՞ք Թէ...
Սկիզբը Էջ 04
ժԵւրոպայի
երաժշտահանները
Տիգրան Մեծի մասին գրել են 24

Քորոնա Ժահրի Հետքերով
օփերա: Օփերաները բեմադրուել են
Թորինօ, Վենետիկ, Վիեննա, Լոնտոն
եւ այլ քաղաքներում:
Համադրեց՝ ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ

Ազգ – Բանակ

«Տիգրանակերտ» Զօրավարժարանին Մէջ
Յարձակողական Թեմայով Մարտավարական
Զօրավարժութիւն Իրականացած է
Պաշտպանութեան
բանակի
հիւսիսային ուղղութեամբ գործող
միաւորումներէն մէկուն մէջ ընթացող
տեսչական ստուգումներուն ծիրէն
ներս՝ առանձին զրահահրասայլային զօրամասերէն մէկուն հետ՝
իրականացած է գումարտակային
մարտավարական զօրավարժութիւն,
որուն մարտական հրաձգութեան
փուլը խաղարկուած է Յունիս
7-ին, բանակի «Տիգրանակերտ»
զօրավարժարանին մէջ:
ԱՀ ՊՆ մամուլի ծառայութեան
հաղորդած տեղեկութիւններով՝
յարձակողական թեմայով իրականացած մարտավարական զօրավարժութիւններուն
ընթացքին
խաղարկուած են ռազմական
իրադրութեան առկայ եւ հաւանական զարգացումներու բնոյթէն
բխող տարբեր մարտավարական
դրուագներ, որոնց կը հետեւէին ՀՀ
ՊՆ ռազմական վերահսկողութեան
ծառայութեան պետ, զօրավարգնդապետ Մովսէս Յակոբեանը,
ԱՀ պաշտպանութեան նախարար, ՊԲ հրամանատար, զօրավար-հրամանատար Ճալալ Յարութիւնեանը, բարձրաստիճան զինուորական պաշտօնեաներ:
Մարտավարական զօրավարժու-

Եւս 3 Բժշկական Կեդրոն Կը Միանայ
«Քորոնա» Համաճարակին Դէմ Պայքարին
Յառաջիկայ օրերուն «Քորոնա»
համաճարակի դէմ պայքարին մէջ
առողջապահական համակարգի
մահճակալներու քանակը պիտի
աւելնայ մօտ 240 մահճակալով:
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան
կը յայտնէ, որ յառաջիկայ օրերուն
«Քորոնա» համաճարակին դէմ
պայքարին մէջ առողջապահական
համակարգին կը միանան Սպիտակի
(100 մահճակալ), Վեդիի (100
մահճակալ) բժշկական կեդրոնները
եւ Մարտունիի Բժշկական կեդրոնի
մէկ բաժանմունք (35-40 մահճակալ):
Մինչ այժմ, Հայաստանի մէջ 9
բժշկական հաստատութիւն կ՛իրականացնէ Covid 19-ով հիւանդներու
բուժումը: Անոնք են` «Նորք»
վարակաբանական
հիւանդանոցը, «Սուրբ Աստուածամայր»
ծննդատունը, «Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ» բժշկական կեդրոնը,
Վնասուածքաբանութեան
եւ
օրթոպեդիայի գիտական կեդրո-

նը, Ոստիկանութեան բժշկական
վարչութեան հիւանդանոցը, Վանաձորի եւ Գիւմրիի վարակաբանական հիւանդանոցները, Արտաշատի
բժշկական կեդրոնը:
Այլ մասնաւոր հիւանդանոցներ ևս
սկսած են «Քորոնա»-ով հիւանդներ
ընդունիլ, թէեւ ընդգրկուած չեն
պետպատուէրով բուժում իրականացնող հիւանդանոցներու ցանկին
մէջ: Անոնք են «Աստղիկ» և «Էրեբունի» բժշկական կեդրոնները:

Պատմամշակութային Արձագանգ

Ջաւախքի Մէջ Վնասած են Հայկական
Եկեղեցին ու Գերեզմանները
թիւններուն ողջ ընթացքին մասնակից անձնակազմը ցուցաբերած է
պատրաստուածութեան եւ կազմակերպուածութեան բարձր մակարդակ,
որուն շնորհիւ հնարաւոր դարձած
է իրականացնել հրամանատարներուն կողմէ ընդունուած համապատասխան որոշումներն ու
մտայղացումները, իսկ հրետանային ստորաբաժանումներուն հետ
աշխոյժ փոխգործակցութեան ապահովման իբրեւ արդիւնք ստանալով համապատասխան կրակային
աջակցութիւն խոցել պայմանական
հակառակորդի թիրախները, ամբողջ
ծաւալով իրագործել առաջադրուած
մարտական խնդիրն ու զբաղցնել
առաւել նպաստաւոր կրակային
բնագիծեր:
Ընդհանուր առմամբ զօրավարժութեան ընթացքին ներգրաւուած
ստորաբաժանումները գործած են
ներդաշնակ ու փոխգործակցուած,
իսկ մարտավարական գործողութիւնները ամբողջութեամբ կը
համապատասխանէին զօրատեսակին առաջադրուած իրական
մարտական խնդիրներուն ու հաւանական հակառակորդին կողմէ
սպասուող մարտահրաւէրները
չէզոքացնելու արդի պահանջներուն:

Անյայտ անձիք ծանր սարքերով
վնասած են Ջաւախքի Գոման
գիւղին մէջ գտնուող հայկական եկեղեցին ու տաճարի բակը գտնուող
գերեզմանները:
Տեղեկութիւնը՝
Panorama.am
փոխանցմամբ՝ յայտնած է Sputnik
Գրուզիան:
«Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ բակը ծանր սարքերու
հետքեր կ՛երեւին կառոյցի երեք
ճակատներուն` արեւմտեան, հարաւային եւ արեւելեան կողմերէն:
Վնասուած են գերեզմանները,
ամէնուր մարդկային ոսկորներ

ցրուած են: Վնասուած են նաեւ
պարիսպն ու շեմը»,– նշուած է
հաղորդագրութեան մէջ:
Գործակալութեան աշխատակիցները կը պարզեն մշակութային
ժառանգութեան
յուշարձանի
վնասման աստիճանը, իսկ ոստիկանութիւնը փնտռէ մեղաւորները:
Գործակալութեան դիմումի հիման
վրայ Ջաւախքի ՆԳՆ ոստիկանութեան վարչութիւնը քրէական
գործ յարուցած է մշակութային
ժառանգութեան
յուշարձանի
վնասման փաստով:
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Երազի Ուղին
ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Ե

րազները հակուած են իրականանալու։ Սակայն երազ մը իրականացնելու համար անհրաժեշտ է հաւատք. հաւատք դէպի երազանք։
Բոլորը կրնան երազել, սակայն ոչ բոլորը կը հաւատան իրենց
երազի իրականացումին։ Բայց ի զուր… Եթէ ունիս երազ, ունիս նաեւ ուժ,
հնարաւորութիւն զայն իրագործելու։ Հակառակ պարագային ինչո՞ւ կ՚երազես
մինչ այդ։ Չէ՞, որ երազիդ մասին խորհած ատեն ներքուստ փայլատակող լոյս
մը զգացած էիր։ Այո՛, այո, այն ատեն քու մէջ ապրող Աստուած ժպտացած
էր քեզի ու ըսած, որ դուն կրնաս։
Իսկ Աստուծոյ օրհնութիւնը ստանալէ վերջ, դուն պարտաւոր ես գործի
լծուելու, առաջին իսկ վայրկեանէն բռնելու երազիդ իրականացման ուղին։
Մի՛ կարծեր, թէ այդ ճամբան պէտք է ըլլայ հարթ։ Երազներու իրականացման
ուղիները խորտուբորտ են, լի բազում փորձութիւններով։ Փորձութիւններն
ալ իրենց հերթին կը պահանջեն ժամանակ, համբերութիւն, վստահութիւն,
նպատակասլացութիւն ու ջանասիրութիւն։ Գլխաւոր դերակատարներէն է
նաեւ յամառութիւնը։ Ի սպառ պէտք է հրաժեշտ տաս յուսահատութեան ու
յոռետեսութեան, քանզի ճաճանչափայլ երազները բնաւ չեն սիրեր գորշ ու
մռայլ երանգներ։
Երազներուն բնորոշ է նաեւ խաբուսիկ հարթութիւնը։ Երբեմն քեզի կը
թուի, թէ դէպի քու երազ տանող բոլոր ճանապարհները հարթ են եւ առանց
աւելորդ ջանք թափելու ան ինքնին կ՚իրականանայ։ Սա խաբկանք մըն է,
որուն կը յաջորդէ յուսահատութիւնը։ Անկարելի է, երազի մը իրականացման
ճանապարհին չտարուիլ այս ապրումներէն ու զգացումներէն։ Կու գայ պահ
մը, երբ այլեւս կը դադրիս պայքարելէ. «Բոլոր ջանքերս ապարդիւն եղան,
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Պատրաստ պայտերը կը կախուէին պատին վրայ:
Եւ ահա կու գար գրաստատէր մը, ընդհանրապէս ձիապան մը:
Օգնականը կ’անշարժացնէր ձին, կ’ոլորէր անոր առջեւի ոտքերէն մէկը,
եւ վարպետը խոշոր աքցանով մը կը քաշէր մաշած պայտին գամերը,
որոնք շատ դժուար դուրս կու գային սմբակէն: Ապա կ’անցնէր միւսին…:
Քակուած պայտերուն տեղը ձիուն եղունգը սեւցած ու մաշած կ’ըլլար. Լեւոն
կիսաշրջանակաձեւ դանակով մը կը քերթէր եղունգին այդ մասը, որ շերտշերտ գետին կը թափէր: Այդ շերտերէն ոմանք երբեմն մինչեւ 7-8 սանթիմ
երկայնք կ’ունենային եւ աւելի քան կէս սանթիմ հաստութիւն:
Երբ լման հեռացնէր մաշած եղունգը,
խոշոր խարտոցով մը կը յղկէր տեղը,
կը հարթէր զայն, որպէսզի հանգիստ
նստի նոր պայտը, որմէ ետք կը սկսէր
յարմար չափի մը ընտրութիւնը: Ասոնք
ալ պատրաստելէ ետք կը հասնէր ամենասոսկալի արարը, որ էր պայտերու
ամրացումը սմբակին վրայ:
Այդ մէկը տեղի կ’ունենար շնորհիւ խոշոր
գամերու, մօտ 8-10 սանթիմ քառանկիւն
սեպեր, մատիտի տրամագիծով, խոշոր գլուխներով, որ նոյնպէս պայտարը
պատրաստած կ’ըլլար: Ահա այս գամերն է, որ պարտէր մխրճել ծակերուն մէջ:
Ես սոսկումով կը դիտէի այս վերջին գործողութիւնը, քանի ամէն վայրկեան
կը կարծէի,– հակառակ փորձառութեանս,– որ ան պիտի մխրճուէր անասունի
միսին մէջ, մինչ ան անտարբեր կ’ենթարկուէր վարպետի հարուածներուն:
Սմբակը կոնաձեւ ըլլալուն՝ գամերուն ծայրերը յաճախ մէկ-երկու սանթիմի
չափ դուրս կու գային անկէ. վարպետը կը կտրէր այդ մասերը, խարտոցով
կը հաւասարեցնէր եղունգին եւ կ’աւարտէր գործը. խորունկ շունչ մը կ’առնէի
ու կը հանգստանայի, ինծի հետ ալ ձին, որ լիաթոք կը խրխնջէր:
Նոր պայտ ունեցող ձին կարծես աւելի առոյգ, աւելի աշխոյժ ու կենսունակ
երեւոյթ մը կը մատնէր եւ ոտքերով կայտառօրէն կը դոփէր գետինը՝ նոր
կօշիկ ստացած մանուկի գոհունակութեամբ:
* * *
Եւ վերջապէս Պուրճ-Համմուտի պղնձագործները…
Արդի հայը որոշ չափով պատկերացում ունի վերոնշեալ արհեստներուն
մասին, սակայն չեմ կարծեր, թէ ձեզմէ մէկը գիտնայ՝ ի՛նչ է պղնձագործը: Այս
արհեստը կիրարկողներու երկար շարք մը հաստատուած էր Արաքս թաղի
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աւելի լաւ է հրաժարիմ երազէս։ Առհասարակ երազելը ինծի համար չէ», սա
յոռետես մտածումները որոշ ժամանակ կը դառնան մտքիդ մէջ։ Ի վերջոյ,
կը յանգիս այն եզրակացութեան, թէ պէտք է հրաժարիս երազէդ, քու մեծ
նպատակէդ։ Բայց… կ՚աղաչեմ, կանգ ա՛ռ։ Պահ մը խորհէ, միթէ յանձնուելէ
վերջ ամէն բան առաւել դիւրին պիտի ըլլա՞յ, միթէ այդժամ արդէն ափսոսանքի
միտքերը քեզ պիտի չտանջե՞ն…
Երազը կը նմանի հաւատքին, պէտք է հաւատաս, որպէսզի իրականանայ։
Կան մարդիկ, որոնք կը սիրեն երազել, ոմանք ալ կ՚ապրին երազի մէջ՝ ինչպէս
ես, իսկ երրորդները՝ թերեւս իրատեսները հազարաւոր քիլօմեթրերով հեռու
կը կենան անկէ։
Իւրաքանչիւր երազ ունի իր ուրոյն ուղին։ Եթէ կ՚ուզէք ձեր երազը դառնայ
իրականութիւն, ապա, նախ եւ առաջ հաւատացէք անոր իրականացման։
Ի՞նչ է երազը։
Մեծ փափաք, ցանկութիւն, որ կը վերածուի նպատակի։ Կ՚ըսեն, թէ եթէ որեւէ
բանի շատ կը փափաքիս, ամենէն առաջ պէտք է մտովի կարենաս տեսնել
անոր իրականացման ուղին։ Զոր օրինակ, ես կ՚ուզեմ շքեղ առանձնատուն
մը։ Մտովի պէտք է պատկերացնեմ տարածքը, ճարտարապետական տեսքը,
մեծութիւնը, կահաւորումը, ննջասենեակներու եւ տան ամէն մէկ անկիւնի
ձեւը։ Այսինքն, պէտք է մտքիդ մէջ յստակ պատկերացնելով կառուցես զայն։
Նոյնը կը վերաբերի աշխատանքին եւ մեր միւս փափաքներուն…
Կան մարդիկ, որոնք կը խուսափին երազելէ՝ պատճառաբանելով, թէ
միեւնոյնն է չի կատարուի։ Վայրկեան մը, կեցի՛ր, խնդրեմ։ Առանց փորձելու
ինչպէս կրնաս արդիւնքը որոշել։ Փորձը փորձանք չէ, իսկ ժամանակ՝
ծով ժամանակ ունիս։ Ամբողջ կեանք մը տակաւին քու առջեւդ է։ Օրերդ
միապաղաղ ու տաղտկալի անցընելու փոխարէն՝ համեմէ նոր յոյզերով,
սպասումներով։
Երազելը այնքա՜ն գեղեցիկ ու հաճելի զբաղում է։ Մի՛ վախնար անոր չափերէն։
Աստուած մեծ է, կ՚իրագործէ։
«Ժամանակ»/Պոլիս
կռնակը՝ աջին, որ անցած դարու յիսունականներուն ազատ տարածութիւն
մըն էր մինչեւ գետը: Պղնձագործները կ’ունենային ընդամէնը երկթակ մուրճ
մը եւ պողպատեայ սալ մը, որ գետնէն հազիւ թիզ մը բարձր հաստատուած
կ’ըլլար: Անոնք գետինը նստած կ’աշխատէին, եւ անոնց միակ ատաղձը
պղնձեայ թերթերն էին՝ զանազան հաստութեամբ: Այդ թերթերը շրջանակաձեւ կը կտրէին ու կը սկսէին ձեւաւորել՝ սալին վրայ ծեծելով զանոնք: Երկա՜ր
ու տաժանագին աշխատանք մըն էր այս, որուն շնորհիւ անդուլ թակուող
պղնձեայ սկաւառակը մեր ապշահար աչքերուն առջեւ կամաց-կամաց ձեւ
կը ստանար՝ դառնալու համար բաժակ մը, սրճաման մը, պնակ մը, տապակ
մը, սան մը, խալկին մը, փարչ մը, կաթսայ մը, տաշտ մը, սկուտեղ մը կամ
որեւէ այլ ընդունարան: Ասոնք բոլորը կը ղրկուէին քիչ անդին գտնուող
կլայագործներուն, որոնք բորբ կրակին վրայ լաւ մը կը տաքցնէին զանոնք,
ապա անագով կ’օծէին անոնց ներքին մակերեսը միայն, յետոյ քուրջով մը
կը շփէին զայն, եւ կաս-կարմիր պղինձը կը գունափոխուէր ու կը սկսէր
երեսիդ ժպտիլ պսպղուն հայելիի պէս, որուն մէջ կրնայիր պատկերդ տեսնել:
Ափսո՜ս, քանի մը տարի ետք այդ արուեստն ալ կորսնցուց իր հմայքն ու թափը,
երբ ալումինիումէ պատրաստ սպասները ողողեցին շուկան՝ մանաւանդ
կանխելով թունաւորումի հաւանականութիւնն ալ, որ պղինձին մէկ մնայուն
վտանգն էր:
Յատուկ յիշատակութեան արժանի են նաեւ հայ շինարարները՝ իրենց
վարպետներով ու ճարտարապետներով: Անոնց մեծ մասը կ’ապրէր խրճիթներու մէջ. սակայն համեստ օրապահիկի մը սիրոյն կը ծառայէին տեղացիներու
քարաշէն բնակարաններու, դղեակներու եւ պանդոկներու կառուցումին:
Աւելի ուշ է որ անոնք իրենց տեղը զիջեցան սուրիացի բանուորներուն եւ
ուրիշ օտարականներու:
* * *
Պուրճ-Համմուտի մէջ կը գործէին չորս մարդասիրական հաստատութիւններ:
Ասոնցմէ մէկը դարմանատուն մըն էր, Մեսրոպեան վարժարանին կից, որ
կը տնօրինէր ֆրանսացի քոյր մը՝ Mère Blanche անունով. միջին տարիքի,
լեցունկեկ, յաղթանդամ, սնդիկի պէս շարժուն եւ եռանդուն, համակ ժպիտ ու
քաղցրութիւն՝ ան բոլորիս հոգածու հրեշտակն էր, անունին տէրը՝ իսկական
մայր մը:
Միւսը Գարակէօզեան հիմնարկն էր, որ նախախնամական դեր ունեցաւ հայ
մանուկներու սնունդի եւ առողջապահական կարիքներու մատակարարման
մէջ:
Ապա՝ Ծերանոց-այրիանոցը եւ Կուրանոցը, Նոր Սիսի եւ Նոր Ատանայի
հատման կէտին վրայ, որոնց հիմնադիրները, մատակարարները եւ երկսեռ
անձնակազմի վերին շերտը զուիցերիացիներ էին, որոնք սակայն…մաքուր
հայերէն կը խօսէին: Այս աւանդոյթը շարունակուեցաւ մինչեւ այն օրը, ուր
զուիցերիացի վերջին հայախօս տնօրէնը՝ Մր. Ցիգլերը, հեռացաւ Լիբանանէն՝
իր հետ տանելով հայ կինն ու հայախօս զաւակները:
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Մի Երգի Պատմութիւն - 48 Այլ Պի Տէր Ֆոր Եու – Տը Ռեմպրանտց
( I’ll Be There For You - The Rembrandts )
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Հնարաւոր է այս երգի վերնագիրը ձեզ ոչինչ
չասի, բայց նախանուագի առաջին իսկ հնչիւնից
կհասկանաք, որ երգը անչափ ծանօթ է եւ ծանօթ
է այն «Ընկերները» հեռուստաշարից։
Երգը գրուել է յատուկ հեռուստաշարի համար
եւ ստեղծման ողջ պատմութիւնն էլ կապուած է
հենց ֆիլմի ստեղծման աշխատանքների հետ։
Այն ձայնագրեց եւ երգեց The Rembrandts
խումբը, որը մինչ այդ յայտնի էր որպէս փոփ-ռոք
խումբ եւ երգում էր բաւականին մռայլ երգեր։
Իսկ թէ ինչպէս այս երգի ոճի հետ ոչ մի կապ
չունեցող խումբը կատարեց երգը, դա ունի իր
մասնաւոր պատճառները։ Ֆիլմի արտադրիչ
Քեվին Պրայթը շատ էր սիրում The Rembrandtsին եւ երբ պէտք է սկսէին հեռուստաշարին
ենթաերաժշտութեան (soundtrack) ստեղծման
աշխատանքները, նա խնդրեց խմբի տղաներին, որպէսզի նրանք եւս մասնակցեն աշխատանքների համար յայտարարուած մրցոյթին։
Ահա թէ ինչ է պատմում խմբի անդամ Տենի
Ուայլտը,- «Քեվինին եւ հեղինակներին պէտք
էր երգ, որ հենց շարժանկարի ոգիին համապատասխան լիներ։ Նրանք ուզում էին որ
ֆիլմի բնորոշ մեղեդին տարբերուի մնացած
ֆիլմերի երգերից, ուր միեւնոյն հեղինակը
բազմաթիւ հեռուստաշարերի մեղեդիներ էր
գրում, եւ նրանք միմեանցից գրեթէ ոչնչով չէին
տարբերւում։ Քեվինը նաեւ ուզում էր որպէսզի
երգը ձայնագրի եւ երգի իր սեփական լսարանն
ունեցող իրական, գործող խումբ։ Նրանք մեզ
հրաւիրեցին շարժանկարի արտադրամաս, ցու-

ցադրեցին հեռուստաշարի առաջին՝ փորձնական մասը։ Մեզ այն դուր եկաւ, ինչպէս նաեւ
դուր եկաւ երգը։ Միակ խնդիրն այն էր, որ
երգը մեզ հետ ոեւէ կապ չուներ՝ ոչ ոճային, ոչ
կատարողականութեան տեսակէտից։ Չնայած
այս ամենին, մենք որոշեցինք երգել այն։ Ինչու՞
ոչ։ Միեւնոյնն է ոչ ոք չէր իմանայ, որ այն մենք
ենք կատարում»։
The Rembrandts խումը նախկինում կատարում
էր իր իսկ գրած երգերը։ Այստեղ հեղինակներն
եղան այլոք՝ Մայքլ Սքլոֆը եւ Էլլի Ուիլիսը,
ինչպէս նաեւ համահեղինակներ հանդիսացան
հեռուստաշարի սցենարի հեղինակներ Մարթա
Քաուֆմանն ու Տէյվիտ Քրեյնը։
Երգի խօսքերի հեղինակ Էլլի Ուիլիսը պատմում
է ,- « Ես դիտեցի փորձնական մասը։ Մայքլն
արդէն սկսել էր աշխատել մեղեդու վրայ եւ ինձ
որպէս սեւագիր տուեց հետեւեալ տողը՝ “ I’ll be
there for you”(Ես կլինեմ քո կողքին)։ Երգը պէտք
է լիներ հաւատարիմ ընկերների մասին։ «Ինչ
խնդիրներն էլ որ ծագեն, ես միշտ կողքիդ կը
լինեմ»,- այս էր ողջ գաղափարախօսութիւնը»։
Երբ երգը ձայնագրուեց, խմբի տղաներն այնքան
էլ ոգեւորուած չէին այն գաղափարից, որ որպէս
հեղինակ կամ կատարող պէտք է հնչէր նրանց
անունը։ Անկախ այն հանգամանքից, որ նրանք
համաձայնեցին կատարել երգը, այն շատ
հեռու էր իրենց ոճից եւ նրանք որոշեցին, որ
հեռուստաշարի աշխատանքային անձնակազմի
մէջ չգրուի նրանց անունը։ Հեռուստաշարի
ցուցադրութիւնից յետոյ այն իսկական պայթիւն
առաջացրեց։ Ունկնդիրները զանգահարում
էին ռատիոկայաններ եւ խնդրում, որպէսզի
ռատիոյով հնչեցնեն հեռուստաշարի հնչող երգը։
Այստեղ մի խնդիր առաջացաւ։ Երգը գրուել էր
ընդամէնը որպէս ենթաերաժշտութիւն եւ պէտք
է հնչէր միայն որպէս բացում՝ երբ սկսուեր
հերթական մասը, այդ պատճառով այն շատ
կարճ էր, մէկ րոպէից էլ պակաս։ Ստիպուած
եղան երգը վերանայել, ձեւափոխել, կտրելկպցնել միմեանց՝ մի քանի պատրաստի մասեր
եւ ստանալ մէկ ամբողջական, երկար հատուած,
որը կարելի կը լիներ որպէս երգ հնչեցնել
ռատիոեթերով։ Այն դարձաւ իսկական հիթ՝
լցնելով բոլոր եթերները։ Ֆիլմի արտադրիչները
ստիպեցին The Rembrandts-ին նորից ձայնագրել
երգը՝ որպէս առանձին, լիարժէք երգ։ Այդ ժամանակ գրեթէ ամբողջութեամբ պատրաստ
էր նրանց հերթական ալպոմը եւ շուտով
պէտք է թողարկուեր եւ վաճառքի հանուէր։
Թողարկողները ստիպեցին նրանց, որպէսզի
երգը մտցնեն իրենց ալպոմի երգացանկի մէջ,
որն էլ հետագայում ճակատագրական դեր
ունեցաւ խմբի փլուզման գործում։ «Մենք կածում
էինք, որ երգը ոճային առումով բացարձակապէս
ոչ մի կապ չունի այն երգերի հետ, որ մենք երգում
էինք եւ որոնք տեղ էին գտել մեր ալպոմում։ Եւ
կարծում էինք, որ այն տեղ չունի այս հաւաքածուի մէջ։ Սակայն երբ մեզ ցոյց տուեցին
վաճառքի թուերը, մենք տեղի տուեցինք»,պատմում է Դ. Ուայլտը։
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Այս մի թասն էլ՝ նրա՜նց կենաց, ովքեր
կեանքում
Թէկուզ ծանր կարիքի մէջ ու զրկանքում՝
Ընդունում են
Ու տանում են
Ամե՜ն հարուած,
Բայց մնում են
Էլի կեանքին սիրահարուած:
ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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2020
ՅՈՒՆԻՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ՀԵՆՐԻԿ ՄԱՄԵԱՆ
(1934 -2014)
Եղիշէ Չարենցի «Պատմութեան
քառուղիներով բանաստեղծութեան
նկարազարդումէն»
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Համբիկ Սասունեանի Ազատ Արձակումը Արգելակելու
Հարցով Արեւմտեան Ամերիկայի Համահայկական
Խորհուրդին Նամակը՝ Նահանգապետ Քեւըն Նիւսըմին

Արեւմտեան Ամերիկայի Համահայկական Խորհուրդին մաս
կազմող կրօնական, քաղաքական
եւ հասարակական 24 կազմակերպութիւնները
խորհուրդին
անունով Քալիֆորնիոյ նահանգապետ Քեւըն Նիուսըմին յղեցին
նամակ մը , որուն մէջ անոնք խոր
հիասթափութիւն կը յայտնեն
Համբիկ Սասունեանի բանտէն

ազատ արձակումը արգելակող՝
նահանգապետին տուած որոշումին
գծով:
Խորհուրդը նամակին մէջ կը նշէ,
որ մարդասիրական եւ իրաւական
բազմաթիւ սկզբունքներէ մեկնած՝
Սասունեանի ազատ արձակումը
արգելակող նահանգապետին որոշումը անհասկնալի եւ ընդունելի է:
Նամակին աւարտին, Խորհուրդը
կոչ կ՛ընէ նահանգապետին՝ մարդասիրական եւ արդար կեցուածք
ցուցաբերելու, երբ Սասունեանի
ազատ արձակման թղթածրարը
մօտիկ ապագային դարձեալ իր
սեղանին գայ: Խորհուրդը նաեւ
նահանգապետին հետ հանդիպելու
դիմում մը կ՛ընէ, անձամբ քննելու
համար այս հարցը:

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Էրտողանը Հրահանգած է Սուրբ Սոֆիայի Տաճարը
Թանգարանէն Մզկիթի Վերածել

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ
Էրտողանը հրահանգած է Պոլսոյ
մէջ գտնուող բիւզանդական նշանաւոր Սուրբ Սոֆիայի (Այա Սոֆիա)
տաճարը վերածել մզկիթի՝ զրկելով
թանգարանի կարգավիճակէն։ Այս
մասին կը տեղեկանանք Ermenihaber.
am-էն։
Երբեմնի քրիստոնէական հռչակաւոր
տաճարը Թուրքիոյ կառավարութեան
որոշումով՝ 1934-ին ստացած էր
թանգարանի կարգավիճակ։
Իշխող «Արդարութիւն եւ զարգացում» կուսակցութեան (ԱԶԿ-AKP)
գործադիր խորհուրդի նիստին
քննարկուած է Սուրբ Սոֆիայի մէջ

ամենօրեայ հնգապատիկ աղօթք
ընելու հարցը։
«Այա Սոֆիայի մէջ աղօթք կը կատարուի եւ ատիկա միայն ու միայն մեր
սուրբ ժողովուրդին որոշելիքն է»,յայտարարած է Էրտողանը։ Ըստ
անոր՝ Այա Սոֆիայի մէջ պէտք է
ըլլան քուրանեան ընթերցումներ եւ
անիկա իբրեւ մզկիթ իր դռները պիտի
բանայ զբօսաշրջիկներուն առջեւ
այնպէս, ինչպէս Պոլսոյ Սուլթանահմեթ մզկիթը։
Յիշեցնենք, որ դեռ 2019-ին, երբ
լրագրողները հարցուցած էին, թէ
արդեօ՞ք հնարաւոր է թանգարանի
կարգավիճակ ունեցող Այա Սոֆիայի

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

մուտքը Թուրքիոյ քաղաքացիներուն
համար դառնայ անվճար, Էրտողանը
պատասխանած էր.
«Հնարաւոր է: Աւելին, մենք այս
խնդրով կրնանք այնպէս զբաղիլ,
որ անոր անունը արդէն ոչ թէ
թանգարան ըլլայ, այլ՝ մզկիթ:
Ինչպէ՞ս զբօսաշրջիկները կ՝այցելեն Սուլթանահմեթ մզկիթ, որեւէ
վճարում կ՝ընե՞ն: Ո՛չ: Կ՝այցելեն

Սուլթանահմեթ,
Սիւլէյմանիյէ,
Ֆաթիհ մզկիթներ: Նոյն բանը Այա
Սոֆիայի պարագային պիտի ընենք՝
թանգարանի կարգավիճակէն դուրս
պիտի հանենք»:
Նշենք, որ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը գրանցուած է UNESCO-ի
համաշխարհային մշակութային
ժառանգութեան ցանկին մէջ:

Մի Երգի Պատմութիւն - 48 Այլ Պի Տէր Ֆոր Եու – Տը Ռեմպրանտց
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Երգը նաեւ թողարկուեց միայնակ
սկաւառակի տեսքով եւ մտաւ ամերիկեան, բրիտանական, գանատական հիթ-շքերթների առաջատար ցանկի մէջ։
«Այս երգի պատճառով ենք մռայլ
ռոք խմբից վերածուեցինք բոլոր
համերգներին
հանդիսատես
զբաղեցնող «ուրախ մի խմբի»,
որը ոչ մի կապ չուներ մեր
գաղափարախօսութեան եւ մեր
տեսլականի հետ։ Երգը կարծես
անէծք դարձաւ մեր գլխին։
Մենք ստիպուած էինք ամիսներ
շարունակ շրջագայութիւնների
մէջ լինել եւ երգել այն տարբեր
բեմերում, ինչի հետեւանքով
դադարեցինք ստեղծագործել եւ
ձայնագրել մեր երգերը։ Այս ամենը
դարձաւ մեր գորշ առօրեան եւ թէեւ
ես եւ Ֆիլը բացայայտ տարաձայնութիւններ չունէինք, այնուամենայնիւ,
երկուսս էլ հասկացանք, որ այլեւս
կորցրել ենք մեր խմբի հիմնական գաղափարախօսութիւնը եւ
բաժանուեցինք իրարից՝ փլուզելով
խումբը։ Այո, ես կարող եմ ասել,

որ երգը մեր խմբի փլուզման մէջ
շատ հիմնաւոր դեր ունեցաւ»,պատմում է Ուայլտը։
Տեսահոլովակի մէջ նկարահանուեցին հենց հեռուստաշարի
դերասանները, որոնց մեծ դժուարութեամբ իրար գլխի հաւաքեցին
մի քանի ամիսների ընթացքում։
Թէեւ հեռուստաշարը վաղուց
աւարտուել է եւ խումբն էլ մասնատուեց, սակայն երգը մնաց եւ
շարունակում է յիշեցնել հին ու
բարի ժամանակները եւ
հաւատարիմ ընկերներին։

¸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:

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن رشكة شرياك الصحفية (ش

زارتونك

