
Երէկ գիշեր դարձեալ Լիբանանի կարգ մը քաղաքներու հրապարակները 
ժամադրավայրն էին համեմատաբար փոքր թիւով ցոյցերու, որոնք չորրորդ 
օրը ըլլալով փողոց դուրս կու գան, որուն արդիւնքով աւերներ կը գործուին:
Ցոյցերը հակազդեցութիւնն են ժողովրդային յուսահատ իրավիճակին:
Թրիփոլիի մէջ անկայութիւնը շարունակուեցաւ, ուր բողոքարարները 
շարունակեցին դրամատուներ հրկիզել: Դարձեալ բախումներ տեղի ունե-
ցան բանակին եւ ցուցարարներուն միջեւ: Արդիւնքը եղաւ տասնեակ մը 
վիրաւորներ:
Նոյնանման ցոյցեր կատարուեցան նաեւ հարաւային Սայտա քաղաքին մէջ, 
ուր հրկիզուեցաւ Կեդրոնական դրամատան հարաւի մասնաճիւղը:

Հայաստանի մէջ արձանագրուած է 
«Քորոնա» ժահրով վարակուելու 65 նոր 
դէպք:
Այս մասին նշուած է ՀՀ ԱՆ հիւանդու-
թիւններու վերահսկման եւ կանխարգելման 
ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
Հայաստանի մէջ 29 ապրիլին՝ ժամը 11:00-ի 
դրութեամբ «Քորոնա» ժահրի հաստա-
տուած դէպքերու ընդհանուր թիւը 1932 է, արձանագրուած է մահուան 30 
դէպք: Ընդհանուր առմամբ կատարուած է 20 հազար 189 քննութիւն։
Ապաքինուած հիւանդներու թիւն աւելցած է 34-ով, եւ բուժուածներու 
գումարային թիւը դարձած է 900։ Այս պահուն փաստացի բուժում կը ստանայ 
1000 հիւանդ:

Հոլանտայի կրթութեան նախարար Արի Սլոպ յայտեց, թէ կ՛ափսոսայ, որ 
չէ կրցած այցելել Երեւան եւ Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակը 
յաւերժացնող յուշահամալիրին մէջ իր յարգանքի տուրքը մատուցել։ Սլոպ 
«Արմէնփրես»ին փոխանցած իր ուղերձին մէջ յիշած է հինգ տարի առաջ՝ 
Ցեղասպանութեան 100-ամեակին օրը Երեւան կատարած իր այցելութիւնը։
«5 տարի առաջ ես ներկայ էի Երեւանի մէջ կատարուած այդ սարսափելի 
իրադարձութիւններու 100-ամեակի ոգեկոչման։ Հիմա, 5 տարի ետք, իբրեւ 
նախարար, յուշարձանին մօտ իմ յարգանքի ծաղիկս պիտի դնէի, ափսոս որ 
«Քորոնա» ժահրին պատճառով այդ մէկը չիրականացաւ։ Բայց այս Ուրբաթ 
մենք կը յիշենք այն հայերը եւ միւս ազգերը, որոնք զոհ գացին 105 տարի 
առաջ։ Մենք նոյնպէս կը միանանք Հոլանտայի մէջ ապրող հայերուն, որոնք 
105-ամեակի ոգեկոչման արարողութիւնը ուրիշ ձեւով՝ լռութեամբ պիտի 
յարգեն», ըսաւ նախարարը։

ՏՈՒՆԸ ՄՆԱՑԷ՛Ք. Եթէ Ոչ Ձեզի Համար, Ձեր Սիրելիներուն Համար
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Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 3208138 (411.6/1 միլիոն), մահացած են 227549 (29.2/1 միլիոն), բուժուած են 997178 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 721, մահացածներ` 24, բուժուած` 150

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1932, մահացածներ` 30, բուժուած` 900
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 71630 նոր վարակուածներ, 6,082 նոր մահացածներ

Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով Վարակուած 
Անձերու Հաստատուած Թիւը Հասաւ 1932-Ի

«Մենք Կը Յիշենք Այն Հայերը, Որոնք 105 Տարի Առաջ 
Զոհ Գացին». Հոլանտայի Կրթութեան Նախարար

COVID-19-ով Նոր Վարակեալներ 
Արձանագրուեցան Երէկ  

Մինչ մեծածաւալ քննութիւնները կը շարունակուին, Լիբանանի մէջ 4 
նոր վարակուածներ յայտնուեցան: Երեքշաբթի օր Լիբանան հասած 

58 քաղաքացիներէն միայն մէկին 
քննութիւնը վարակ ցոյց տուաւ, 
մինչ յատուկ թռիչքներով Լիբա-
նան վերադարձած 2580 քաղա-
քացիներէն միայն 40ը վարակուած 
էին:
Մինչեւ օրս 721 անձեր վարակուած 
են Լիբանանի մէջ: Անոնցմէ 24 
մինչեւ հիմա մահացած են մինչ 
վտանգաւոր վիճակի մէջ կը 
գտնուին 44 հիւանդ:
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ՄԱՇՏՈՑ ՔՀՆ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Մարթին Քարատաղեան 

Մարթին Քարատաղեան (սպ.՝ 
Martín Karadagian, 30 Ապրիլ 1922, 
Պուէնոս Այրես, Արժանթին - 27 
Օգոստոս 1991, Պուէնոս Այրես, 
Արժանթին), արժանթինահայ 
արհեստավարժ ըմբշամարտիկ եւ 
դերասան։
Քարատաղեան ծնած է Պուէնոս 
Այրեսի Սան Տելմօ թաղամասին 
մէջ՝ հայ հօր եւ սպանացի մօր 
ընտանիքին մէջ։ Մանկութեան 
ժամանակ կը սկսի մարզուիլ 
յունահռոմէական ըմբշամարտով 
եւ 1947 թուականի ազգային 
առաջնութիւնում տանում իր 
առաջին հաղթանակը։ Դերասա-
նական կարիերայով սկսել է 
զբաղվել 1957 թուականին՝ նկա-
րահանուելով «Հանդիպում փառքի 
հետ» (Reencuentro con la gloria) 
տրամային մէջ, որուն մէջ կը 
մարմնաւորուի «ռինկ»-ի հակա-
ռակորդին պատահաբար սպա-
նած ըմբշամարտիկին։ Աւելի ուշ՝ 
1963 թուականին, կը հանդիսանայ 
Ալպերթօ Օլմետոյի «Քափթըն 
Փիլուսոյի Որկածները Սարսափի 
Սմրոցին Մէջ» կատակերգութեան 
մէջ։
Քարատաղեան յայտնի դարձաւ 
«Տիտանները Ռինկին Մէջ» (Titanes 
en el ring) ըմբշամարտի նուիրուած 
հեռուստատեսային ծրագրին մէջ իր 
բարձր քանակով մասնակցութեան 
դերի շնորհիւ, որ ընդմիջումնե-
րով հեռարձակուեցան 11962-1983 
թուականներուն։ Հեռուստաշարը 
յայտնի դարձաւ նաեւ ամբողջ 
Լատինական Ամերիկայի մէջ 
եւ 1974 թուականին Քոսթա 
Ռիքայի մէջ նկարահանուած 
բաժինի մը մէջ Քարատաղեանը 
սատարեց նախագահի թեկնա-
ծու Խերարդո Վենսեսլաո 
Վիլյալոբոսին, ով յաղթանակ 
տարաւ  ընտրութիւններուն մէջ:  
Հեռուստաշարքին մէջ Քարա-
տաղեան վերջին անգամ մաս-
նակցեցաւ 1984 թուականին, իսկ 
աւելի ուշ սկսաւ նկարահանուիլ 
մածունային ապրանքանիշի մի 
շարք գովազդներու մէջ։
Տառապած է շաքարաղտէ, որուն 
պատճառաւ ալ անդամահա-
տուած է ոտքը։ Մահացած է 1991 
թուականին Պուէնոս Այրեսի 
մէջ եւ թաղուած է Լա Ռեկոլեթա 
գերեզմանոցին մէջ։ Յետագային 
անոր կիսանդրին կանգնեցուած 
է Փաչեքօ Տէ Մելօ մարզասրահին 
մէջ։

Լրատուութեան Գործընկեր

«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

Աղօթքով Զօրանալ

Համավարակի պատճառով 
մարդկութիւնը կ՚ապրի նեղութեան 
մէջ օրեր՝ որոնք կերպով մը կարելի է 
նմանցնել Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչի 
Խորվիրապեան օրերուն՝ անլոյս, 
խաւար, բայց յոյս եւ հաւատքով 
լեցուն տանջանքի օրերուն…։
Արդարեւ, ոչ մէկ խաւար բոլորովին 
խաւարապատ է, հոն անպայման կա՛յ 
լոյսի շող մը՝ նշոյլ մը, որ կը սնանի եւ 
կ՚աճի յոյսով եւ հաւատքո՛վ։ Եւ այն 
որ կ՚անդրադառնայ այդ լոյսի շողին, 
ի վերջոյ կը փրկուի խաւարէն եւ կը 
հասնի լոյսին, որ միշտ կայ եւ կը մնայ 
յոյսի լուսարձակին մէջ…։
Եւ ահաւասիկ, յոյսի եւ հաւատքի 
մէջ աճող աղօթական մաղթանքները 
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորչի մխիթարիչ 
հրաշքէն ներշնչուած.
«Հնազանդ ու խոնարհ սրտով այս 
իրիկուն քեզի կու գանք, մարդասէ՜ր 
Տէր, մեր Հայրն ու Խնամատարը, 
մեր Օրէնսդիրն ու Առաջնորդը, 
Դաստիարակն ու Ուսուցիչը։ 
Դատարկուած հոգիով կը դիմենք 
քեզի, մենք՝ աշխարհէն լեցուած 
եւ քեզմէ պարպուած անօթներս, 
աշխարհով կշտացած եւ քեզմէ 
քաղցած զաւակներս, աշխարհի 
գիտութեամբ ճոխացած բայց 
քու գիտութեանդ սովը ունեցող 
հաւատաւորներս։ Մեր թերութեանց 
գիտակցութեամբը կու գանք քեզի, 
սորվեցո՛ւր մեզի, Տէ՜ր։
«Սորվեցո՛ւր մեզի, Տէ՜ր։
«Մեր քայլերը մոլորած են, աշխարհի 
ճամբաներուն վրայ քալելէն՝ մեր 
ծունկերը կթոտած, մեր բազուկները 
թուլցած, մեր աչքերը տկարացած, 
մեր կամքերը ջլատուած։ Դո՛ւն ես 
մեր հաստատիչը եւ ապաւէնը, մեր 
ոյժն ու զօրութիւնը, մեր լոյսն ու 
յոյսը, մեր հոգիները թարմացնող ու 

վերանորոգող աղբիւրը։ Նորոգէ՛ մեզ 
քու Հոգիովդ, լուսաւորէ՛ քու Խօսքովդ, 
ուսուցանէ՛ քու պատուիրաններովդ։ 
Սորվեցո՛ւր մեզի, Տէ՜ր։
«Սորվեցո՛ւր մեզի, Տէ՜ր։
«Սորվեցո՛ւր մեզի քու միածին Որդիիդ 
եւ մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի 
արժանաշնորհ եւ բազմաչարչար 
վկային՝ մեր լուսաւորիչ Հայրապետին՝ 
Սուրբ Գրիգորի կեանքին 
օրինակովը, չարչարանքներովն 
ու վարդապետութեամբը։ Զայն 
մեր երկրին պարգեւեցիր իբրեւ 
աստուածութեանդ միջնորդ 
ներկայացուցիչը եւ իբրեւ մեր 
խաւար գործերուն ու մեղքերուն 
քաւութեան կենդանի զոհը, որպէսզի 
իր չարչարանքները հակադեղ ըլլան 
մեր ցաւերուն, իր տանջանքները՝ 
դարման մեր հոգեկան 
տուայտանքներուն, իր սքանչելի 
համբերատարութիւնը՝ խրատ ու 
կրթութիւն ըլլայ մեր անդաստիարակ 
հոգիներուն, վիրապին մէջ անլոյս իր 
բանտարկութիւնը լուսաւորութիւն 
ըլլայ մեր հոգիի աչքերուն, մեր 
աշխարհին ու մեզմէ իւրաքանչիւրին 
հանդէպ ցուցաբերած իր ամենանուէր 
սէրը՝ հայրական գիրկ՝ Աստուծմէ 
սրբացեալներուս, իր աներկմիտ 
հաւատքը՝ վահան եւ պարիսպ՝ 
ընդդէմ չարին յարձակումներուն, եւ 
իր անսարսելի յոյսը՝ լո՛յս մեր կեանքի 
հորիզոնին վրայ բացուող։
«Սորվեցո՛ւր մեզի, Տէ՜ր։
«Մեր միտքերուն մէջ արթնցո՛ւր եւ 
վերստին պատկերագրէ Լուսաւորիչ 
Հայրապետին եւ հոգեւոր մեր ծնողին՝ 
Սուրբ Գրիգորի քրիստոսատիպ 
տանջանքները, եւ անոր սուրբ ու 
հրացեալ աղօթքներուն եւ ծովացեալ 
արցունքներուն յոգնաթախանձ 
բարեխօսութեամբը՝ մեղքերուն 
լուացում շնորհէ մեզի, սխալներու 
ուղղում, վէրքերու բժշկութիւն, 
ցաւերու ամոքում, նեղութիւններու 
փարատում, վիշտերու սփոփանք, 
փորձութիւններու խափանում, 
տկարութեանց դարմանում 
եւ մոլութեանց դադարում։ Եւ 
ընդհակառակը, ըստ քու բարեձիր 
կամքիդ ցանկութեան՝ ջերմեռանդ 
հաւատք առատաձեռնէ, հոգւոյ 

արթնութիւն, աստուածասիրութիւն, 
աղօթքի հոգի, փրկութեան պապակ, 
հեզամտութիւն, ներելու շնորհք, 
բարեսիրութիւն, անպակաս ձգտում 
առաքինութեան։ Եւ թող մեծ սուրբիդ 
օրինակութեամբը՝ մեր կեանքերն 
ընենք սրբազան քնար, յաւէտ 
օրհնելու երկնաւոր Հայրդ՝ մեր Փրկիչ 
եւ Տէր միածին Որդիիդ եւ մխիթարիչ 
ու վերստեղծող Սուրբ Հոգիիդ հետ։
«Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս 
յաւիտենից։ Ամէն»։
«Մեր մէջ նկարէ՛ ճշմարիտ 
վկայիդ՝ Հայաստան աշխարհի 
առաքելաշաւիղ մեծ լուսաւորիչին՝ 
Սուրբ Գրիգորի տիպարը, 
որպէսզի անոր օրինակով եւ անոր 
աղօթքներովը եւ բարեխօսութեամբը, 
կարենանք տոկալ այս կեանքի 
բոլոր տեսակի փորձութիւններուն, 
դիմանալ մեզ պաշարող 
նեղութիւններուն, տիրապետել 
մեզ ընկճող վիշտերուն, յաղթել մեզ 
նկուն դարձնող տկարութիւններուն, 
պարտութեան մատնել չարը, վանել 
անոր հրապոյրները, մերժել անոր 
խաբէութիւնները, ընդոտել անոր 
մեքենայութիւնները, եւ Քու սուրբ 
շունչովդ հոգեգրուած Մատեանին 
լոյսովն ու կենդանացուցիչ 
զօրութեամբը վերարծարծենք մեր 
հաւատքը, կանգնենք հաւատքի մեր 
ինկած շինուածքը, բարձրացնենք 
անոր ամուր աշտարակները, 
եւ քու պարգեւած հոգեւոր 
սպառազինութեամբ զինուորուինք 
այս կեանքի մէջ, նորագապէս 
որդեգրը-ւելով սուրբ եւ պատուական 
Եկեղեցիիդ։
«Ընդունէ՛ եւ սրբէ՛ մեզ, Հոգիդ Սուրբ 
Աստուած»։
Ուերմն ոչ մէկ «չար» կամ չարութիւն 
աւելի զօրաւոր է քան «Բարի»ն՝ 
Աստուած յոյսի, լոյսի եւ հաւատքի 
աղբիւրը, որուն պէտք է վստահի 
մարդկութիւը եւ յարատեւ աղօթէ։
Բարին Աստուած երբեք 
անպատասխան չի թողուր անոնք՝ 
որ իրեն կը դիմեն աղօթքով…։
- Օգտուեցանք. Զարեհ Եպսկ. 
Ազնաւորեանի «Ուխտաւորին 
աղօթագիրքը», Անթիլիաս, 1998, 
հատորէն։
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Առողջապահական Հարցեր Անցեալ Դարուն

Հայ նշանաւոր բժիշկ, առողջաբան եւ 
կազմախօս Վահան Արծրունին 1892-1893 
թուականներուն եղած է հնդկախտ կամ 

սեւցաւ (քոլերա) կոչուած հիւանդութեան յարուցած 
համաճարակին դէմ մղուած պայքարի գործուն 
կազմակերպիչներէն մէկը: Պատմութեան մէջ 
եղած են քոլերայի բազմաթիւ համաճարակներ. 
Արծրունիի գործած ժամանակաշրջանին համընկած 
են հնդկախտի հինգերորդ եւ վեցերորդ համաճարակները, որ զանազան 
երկիրներու մէջ տարածուած են 1881-1896 եւ 1899-1923 թուականներուն 
միջեւ:
Մարդկութեան յայտնի առաջին հնդկախտի համաճարակը կը թուագրուի 
1816-1826 թուականներուն. հակառակ որ բժշկութիւնը յետագային 
հետեւողականօրէն պայքարած է սուր աղիքային տարափոխիկ այդ 
հիւանդութեան տարածման դէմ՝ դեղեր եւ կանխարգելիչ միջոցներ 
գտնելով, մեր օրերուն տակաւին կ՚ըլլան հնդկախտի բռնկումներ: Վերջին 
համաճարակներէն յայտնի են 2008-2009 թուականներուն Զիմպապուէի 
մէջ բռնկածը, 2016-2017 թուականներուն Եմէնի մէջ անոր տարածումը. 
2010-էն մինչեւ օրս ալ Հայիթիի մէջ հնդկախտի բռնկումներ կ՚ըլլան, իսկ այս 
տարափոխիկ հիւանդութեան վերջին մեծ համաճարակը ամբողջ աշխարհի 
տարածքին եղած է 1961-1975 թուականներուն եւ ծանօթ է «քոլերայի կամ 
հնդկախտի եօթներորդ համաճարակ» անունով:
Հնդկախտին հայրենիքը Հնդկաստանի մէջ Քանքէս եւ Պրահմապուտրա 
գետերուն ստորին բնակավայրերն են… Բայց հնդկախտը այդտեղէն հասած 
է նոյնիսկ աշխարհի ամենահեռաւոր անկիւնը, եկած մինչեւ Կովկաս եւ 
Հայաստան:
Ոչ միայն հնդկախտը, այլ նաեւ շատ վարակիչ հիւանդութիւններ ու 
անոնց համաճարակները չեն շրջանցած Կովկասն ու Հայաստանը: 
Ահաւասիկ, նշանաւոր բժիշկ Վահան Արծրունին, գործելով Կովկասի 
մէջ՝ իր ողջ կեանքը նուիրած է ժողովրդական լայն խաւերուն փոխան-
ցիկ հիւանդութիւններու, համաճարակներու մասին տեղեկութիւններ 
հաղորդելով: Ան հայերէնով տպագրած է ատոնցմէ պաշտպանուելու 
գրքոյկներ, ձեռնարկներ, թերթիկներ որոնք տարածուած են բնակչութեան: 
Հայութիւնը առողջապահական հարցերուն իրազեկ պահելու համար Վահան 
Արծրունին 1902-1905 թուականներուն իր միջոցներով հրատարակած է 
նաեւ «Առողջապահիկ Թերթ» հանդէսը։ Այս հանդէսը բժշկական նիւթերով 
հայ մամուլի կարեւորագոյն անուններէն է, ուր ժողովուրդին մատչելի 
լեզուով կը տպագրուէր ամէն ինչ՝ գինեմոլութենէն մինչեւ հոգեկան 
տառապանքներ, պարբերական հիւանդութիւններէն մինչեւ նորածիններու 
խնամք. սեռային, ժառանգական, վարակիչ հիւանդութիւններու մասին 
բազմազան տեղեկութիւններ տեղ կը գտնէին հանդէսի էջերուն մէջ եւ 
ատոնք կը ստորագրէին նշանաւոր բժիշկներ եւ բժշկապետեր՝ Լայպցիկէն 
մինչեւ Փարիզ, Պոլիսէն մինչեւ Պաքու:
Վահան Արծրունիի կազմած գրքոյկները յաճախ լոյս կը տեսնէին այս 
հանդէսի հրատարակութենէն: Զանազան տարիներ ան հրատարակած է 
«Թոքախտ կամ բարակացաւ», «Ծաղիկ կամ ծաղկախտ եւ պատուաստ», 
«Ինֆլուէնցա կամ նոր ցաւ», «Խոլերայի մասին. Համառօտ հանրամատչելի 
հեղինակութիւն. Գլխաւորապէս Կովկասի հասարակ ժողովուրդին համար», 
«Դողերոցք կամ մալարիա», «Վարակիչ հիւանդութիւնները եւ անոնց թոյնը», 
«Վատ ցաւ կամ սիֆիլիս», «Ժանտախտ», «Հիբնոթիզմ», «Մի խմեր», «Մի 
ծխեր», «Մանկիկ», «Ամուսնութիւն» եւ բազմաթիւ նմանատիպ խորագրերով 
գրքոյկներ, որոնք սպասուած էին հայ ընտանիքներէն ներս:
Հարուստ կենսագրութիւն եւ մասնագիտական գործունէութիւն ունե-
ցած է Վահան Արծրունի, որուն համաճարակներուն եւ վարակիչ 
հիւանդութիւններուն նուիրուած գործը այսօր կրկին կ՚արժեւորուի եւ 
այդ գիրքերը, զորս ան գրած է անցեալ դարուն, նոյն հետաքրքրութեամբ 
կ՚ընթերցուին նաեւ ներկայիս:
Արծրունիի պրոնզաձոյլ կիսանդրին դրուած է Երեւանի Պետական 
համալսարանի կեդրոնական մասնաշէնքի նախասրահին մէջ եւ կը 
խորհրդանշէ գիտնական-մանկավարժին դերը՝ Հայաստանի բժշկական 
համալսարանական գիտութեան եւ կրթութեան սկզբնաւորման գործին 
մէջ: Ան Հայաստան փոխադրուած է Ֆրանսա ուսանելէ եւ Թիֆլիզ երկար 
տարիներ աշխատելէ ետք:
Ծնունդով Նոր Պայազէտէն՝ այժմեան Հայաստանի Գաւառի շրջանէն է 
Վահան Արծրունին: Ծնած է Նոր Պայազէտ 1857 թուականին եւ մինչեւ 
8-րդ դասարան կրթութիւնը ստացած է Թիֆլիզի Առաջին կիմնազիոնի մէջ։ 
Դպրոցական տարիներուն առընչութիւն ունեցած է Սոցիալ-դեմոկրատական 
որոշակի խմբակներու հետ եւ արտայայտած է բացայայտ հակացարական 
տրամադրութիւններ: Ըստ Վահան Արծրունիի կենսագիրներուն, այդ մէկը 
պատճառ եղած է, որ ցարական կառավարութիւնը անոր տայ «դեղին տոմս» 
մը, որ կը նշանակէր, թէ Ռուսաստանի կայսրութեան տարածքին ան որեւէ 
համալսարանի մէջ կրթութիւն ստանալու իրաւունք չունէր։ Աւելի՛ն, կը 
զրկուի նաեւ կիմնազիոնի մէջ ուսումը շարունակելէ: Այդ ժամանակ անոր 

հօրեղբայրը, որ տոհմի նահապետն էր, կ՚որոշէ Վահանը ղրկել Ֆրանսա:
1880 թուականին Արծրունին կը մեկնի Ֆրանսա, կը յայտնուի Սորպոնի 
համալսարանին մէջ, բայց ինչպէս կը կարդանք Արծրունիի ընտանիքի 
հարս, գրող Անուշ Ասլիբէկեան-Արծրունիի մէկ յօդուածին մէջ. «Կլիմայական 
փոփոխութեա՞ն, թէ՞ այլ պատճառով, ապագայ բժիշկը կը հիւանդանայ. 
ախտորոշումը հաւասարազօր էր մահ-ւան դատապարտման. պալարախտ՝ 
այդ ժամանակներուն համար անբուժելի հիւանդութիւն: Սակայն բախտը 
անոր կը ժպտի, փայլուն վիրահատութիւնը, որուն ընթացքին կը հեռացնեն 
ախտահարուած թոքը, երիտասարդին նոր կեանք կը պարգեւէ եւ այս 
վճռորոշ իրադարձութիւնը վերջինս կը դրդէ մինչեւ կեանքին վերջը նուիրուիլ 
բժշկութեան, առողջաբանութեան տեսութեան եւ առողջապահական 
ծառայութեան խնդիրներուն: Ան իր կեանքի օրինակով ցոյց տուաւ, որ 
մէկ թոք ունենալով ալ կարելի է ապրիլ երկար ու առողջ եւ օգտակար ըլլալ 
մարդկութեան»:
Անուշ Ասլիբէկեան-Արծրունի կինն է Վահան Արծրունիին ծոռին՝ 
ժամանակակից երգահան, մտաւորական Վահան Արծրունիին եւ 
ընտանիքի նշանաւոր մեծին գործը կը ներկայացնէ յաւուր պատշաճի: 
Վահան Արծրունին հիմնադրած ու ղեկավարած է Երեւանի Պետական 
համալսարանի բժշկական բաժինը (1922), իսկ աւելի ուշ՝ նորաբաց 
Բժշկական համալսարանի անդամազննութեան ամպիոնը (1926), «Մարդու 
մարմնակազմութիւն» հայալեզու առաջին դասագիրքի եւ «Ռուսերէն-
լատիներէն-հայերէն բժշկագիտական եզրերու բառարան»ին հեղինակն է:
Ֆրանսայի մէջ ուսանելէ ետք Արծրունին 1889 թուականին կը վերադառնայ 
Թիֆլիզ, ուր կը նշանակուի քաղաքի Առողջապահութեան գլխաւոր բժիշկ, 
միաժամանակ կ՚աշխատի քաղաքային բուժարանին մէջ՝ որպէս քիթ-կոկոր-
դի եւ ականջի հիւանդութիւններու բժիշկ, այդ գծով ալ մասնագիտացած էր 
Ֆրանսա եւ Թիֆլիզի մէջ աղքատ հիւանդները կը բուժէ անվճար։ Ի դէպ, 
իր հրատարակած թերթն ալ որոշ շրջաններու մէջ կը բաժնուէր անվճար:
Վահան Արծրունին հայկական դպրոցներէն ներս ներմուծած 
է «Առողջաբանութիւն» առարկային դասաւանդումը, հեղինակած է 
«Դպրոցական առողջապահութիւն» (1895) գիրքը, որուն մէջ կարեւորած 
է մարմնամարզութիւնը:
Ինչպէ՞ս ան Թիֆլիզէն փոխադրուած եւ վերջնականապէս հաստատուած 
է Հայաստան: Այդ մասին ուշագրաւ տեղեկութիւններ կան թէ՛ իր 
կենսագրութեան, թէ՛ Ա. Հանրապետութեան պատմութեան, թէ՛ ալ 
Խորհրդային Հայաստանի կազմաւորման առաջին տարիներու 
տարեգրութեան մէջ: Նախ կը տեղեկանանք, որ 1918-1920 թուականներուն 
Հայաստանի Հանրապետութեան Լուսաւորութեան նախարարութենէն 
ներս Վահան Արծրունին Թիֆլիզէն հրաւիրուելով պաշտօնավարած է 
իբրեւ Բժշկա-առողջապահական բաժնի վարիչ: Յետագային իր ներդրումը 
ունեցած է Խորհրդային Հայաստանի բժշկական ու առողջապահական 
ոլորտներէն ներս: Այդ տարիներուն արտասահմանէն բազմաթիւ այլ 
մասնագէտներ Հայաստան հրաւիրուած եւ վերջնականապէս հաստատուած 
են հայրենիքի մէջ. անոնց մէջ էին Մարտիրոս Սարեանը, Ալեքսանդր 
Թամանեանը, երաժիշտներ, բժիշկներ, ուսուցիչներ, ճարտարագէտներ 
եւ այլ մասնագէտներ, որոնք Հայաստան եկած էին՝ իրենց գիտելիքներով 
օգտակար ըլլալու…
Վահան Արծրունիի ջանքերով հայկական դպրոցներուն մէջ առաջին անգամ 
ներդրուած է դպրոցական բժիշկի հաստիքը եւ սորվողներուն առողջական 
վիճակին մշտական բժշկական հսկողութիւնը։ Երեւանի Պետական 
բժշկական համալսարանին մէջ Մարդակազմութեան թանգարանը նոյնպէս 
Վահան Արծունին հիմնած է եւ այսօր իր անունով կը կոչուի: Բժշկական 
համալսարանին մէջ իր անունով կայ կրթաթոշակ, որ կը տրուի լաւագոյն 
ուսանողներուն: Ան մահացած է 1947 թուականին՝ Երեւանի մէջ:
Երբ անցեալ դարասկիզբին Վահան Արծրունին Թիֆլիզէն Երեւան եկած 
է, բերած է իր կահոյքը, գրադարանը, բժշկական գործիքները: Ականաւոր 
բժիշկին երեւեանեան տան մէջ այսօր կը բնակի իր անուանակից ծոռը 
ընտանիքին հետ եւ Արծրունիին սենեակը նոյն ձեւով պահպանուած է, 
իբրեւ անցեալի յիշատակ:
«Առողջապահիկ Թերթ»ի առաջին թիւին մէջ, կարեւորելով նման թերթի 
գոյութիւնը՝ հայոց մէջ, յօդուածներ ստորագրած են աշխարհի բոլոր 
ծայրերէն հայ բժիշկներ եւ ղրկած Թիֆլիզ՝ խմբագիր Վահան Արծրունիին: 
Այդ յօդուածներուն մէջ է նաեւ հայ հասարակական գործիչ, բնագէտ, 
մանկավարժ, հայագէտ, խմբագիր, բժիշկ, Օսմանեան խորհրդանի անդամ 
եղած Նազարէթ Տաղաւարեանի յօդուածը, որ նուիրուած է օդի, լոյսի եւ արեւի 
բարերար ազդեցութեան՝ մարդու առողջութեան վրայ. յապաւումներով կը 
ներկայացնենք քովի սիւնակներուն մէջ, թուայնացնելով առաջին անգամ։

ՕԴՈՅ ԵՒ ԼՈՒՍՈՅ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԻԿ ԴԵՐՆ
Հին ազգերը կ՚աստուածացնէին բնութեան գլխաւոր տարրերն լոյսն, 
արեգակն ու օդն: Հնդիկ, եգիպտական, զրադաշտական եւ հայկական 
նախնի երգերուն մէջ մասնաւոր խանդով մը գովաբանուած էին արեգական 
լոյսն ու օդն, իբր կենսատու, բարերար եւ այլն:
Բժշկութիւնը իր մանկական կամ հիփոկրատեան շրջանին ճանչցաւ 
արեգական լուսոյ եւ օդի առողջարար եւ բուժիչ յատկութիւնները, ու 
այն ատեններէն կը հանդիպինք արեգական լոգանքի (bain de soleil) եւ 
բացօթեայ բնակութեանց պատուէրներու, նոյնիսկ պատգամի ձեւով, իբր 
դարման հիւանդութեանց:



ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 30.04.2020  04

ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ

Շար. Էջ 05

Նոր Գիրքեր
Նարեկայ Վանքը Պատմութեան Քառուղիներուն Պետրոս Մովսէսի Թովմասեան

Մշակութային Արձագանգ

Այս ամիս մեծագոյն ուրախու-
թեամբ ստացանք եւ հոգեկան մեծ 
բաւարարութեամբ վայելեցինք 
վերոնշեալ հատորին ընթերցումը, 
որուն հեղինակն է մեր շատ 
սիրելի հայրենակից՝ իրաքահայ 
պատմաբան՝ Պետրոս Մովսէսի 
Թովմասեան։
Հեղինակը մօտ 30 տարիէ աւելի 
մասնագիտութեամբ ճարտարա-
գէտ է, բայց հետաքրքրութեամբ 
միշտ ալ սիրած եւ պրպտած է հայոց 
պատմութիւնը։ Համալսարանա-
կան տարիքէն սկսեալ, ան հայոց 
պատմութեան դասընթացքներ 
կազմակերպած է Պաղտատի Հայp 
Երիտասարդաց Ակումբէն ներս, 
իսկ Ամերիկա տեղափոխուելով, 
հոս եւս նման դասընթացք մը 
կազմակերպեց Կլենտէյլի Գալի-
ֆորնիոյ Հայ Երիտասարդաց Միու-
թեան Կեդրոնէն ներս, միշտ ալ 
արժանացած է ներկայ եղողներուն 
ամենաջերմ գնահատանքին։
223 էջնոց այս խիստ գիտական 
հատորը, հրատարակուած է 
Հայաստանի Հանրապետութեան 
Գիտութիւններու Ազգային Ակադե-
միայի պատմութեան ինստիտուտի 
կողմէ, Երեւան Դեկտեմբեր 2019-ին։
Այսօր երբ հայ ժողովուրդը կը 
պատրաստուի Հայոց Ցեղասպա-
նութեան Սրբադասուած նահա-
տակներուն 105-րդ տարելիցը 
նշելու, մարդկային նահատակնե-
րու նման բազմահազար վանքերու, 
եկեղեցիներու, դպրոցաշէնքերու, 
մշակութային կոթողները, ամրոցնե-
րը, բերդերը բոլորն ալ զոհ գացին 
ցեղասպան թուրքին ձեռքով։ Այո այս 
վանքերը, եկեղեցիները, ամրոցները 
բազմաթիւ տարբեր պատերազմնե-
րու զոհ եղան, թալանչիներ տեսան 
իրենց երկհազարամեայ պատմու-
թեան ընթացքին, բայց բոլոր 
անցեալի ներխուժողները թուրք 
չըլլալուն համար, այդ կոթողները 
կանգուն մնացին, կամ՝ մասամբ 
քանդումի ենթարկուեցան, բայց 
Օսմանեան ոհմակները ուր որ 
գացին, մէջը ըլլալով Հայաստանը, 
քարուքանդ ըրին այդ երկիրնե-
րու սրբատեղիները, մշակութային 
կոթողները եւ կրթարանները, ճիշդ 
ատոր համար է, որ երբ քարուքանդ 
տեսարան մը տեսնեն, մարդկութիւնը 
կ՚ըսէ. «Թուրքը հոսկէ անցած է»։
Պետրոս Թովմասեանի հինգերորդ 
հատորն է այս մէկը։ Անցեալին 
ունեցած է նոյնքան արհեստավարժ 
բովանդակութեամբ եւ տպագրու-
թեամբ չորս պատմական հատորներ։
1. Հայկական Լեռնաշխարհը եւ 
Միջագետքը 
(հին ժամանակներէն մինչեւ 1 թ. 
Ք.Ե.) Երեւան Զանգակ, 2006

2. Արարատ-Ուրարտու Աստուա-
ծաշունչի ընդմէջէն 
Երեւան, Զանգակ, 2012
3. Աբասեան Խալիֆայութեան Վեր-
ջին Պատմաշրջան եւ Հայութիւնը
(Հայկական ծագումով հայ Խալի-
ֆաներ) Պատմութեան Ինստիտուտ, 
Երեւան 2016
4. Վարագայ Վանքը Պատմութեան 
Քառուղիներուն 
Պատմութեան Ինստիտուտ, Երեւան 
2018
Պետրոս Թովմասեանի հինգերորդ 
հատորը եւս նախորդներուն պէս 
շատ արհեստավարժ գիտական 
եւ տպագրական որակով հրատա-
րակութիւն մըն է, որ արժանի է եւ 
կարելի է նկատել, որպէս գիտա-
կան բարձրագոյն վկայականի 
աւարտաճառ։
Գիրքը բաժնուած է վեց «գլուխնե-
րու», որոնք կը ներկայացնեն վանքի 
հազար տարիներու պատմական 
ժամանակաշրջանները։
Իւրաքանչիւր գլուխ բաժնուած է 
«բաժիններու», իւրաքանչիւրը 
կը ներկայացնէ վանքի կարեւոր 
պատմական յատկանշական դէպք 
մը, կամ հանգրուան մը։ Գիրքը ունի 
75 բաժին եւ այդ բաժիները իրենց 
հերթին կ՚ընդգրկեն «ցուցակ»ներ, 
որոնք պատրաստուած են 
նոյնինքն հեղինակին կողմէ, 
տուած տեղեկութիւնները աւելի 
հետաքրքիր դարձնելու համար։ 
Գիրքի վերջաւորութեան տրուած 
են աղբիւրներու եւ անուններու 
ցանկերը։
Նարեկայ Վանքը կառուցուած է Փոքր 
Հայքէն Հայաստան ներգաղթած 
հայ կրօնաւորներուն կողմէ, որոնք 
Բիւզանդացիներու կողմէ հալածուած 
էին իրենց դաւանանքին պատճառաւ։ 
Բիւզանդիոնի կողմէ կ՚ուզէր հայերը 
միացնել Բիւզանդական եկեղեցիին 
հետ, իսկ ներգաղթող կրօնականնե-
րը եկան Հայաստան եւ հիմնեցին 
հայ առաքելական դաւանանքով  
եկեղեցիներ եւ վանքեր եւ Նարեկայ 
գիւղին մէջ ալ կը հիմնեն Նարեկայ 
Վանքը 946-950 թուականներուն։
Այսպէս,՛ Նարեկայ Վանքը կառու-
ցուած է Բագրատունեաց Աբաս Ա. 
իշխանի եւ Արծրունեաց Դերենիկ 
Արծրունի իշխանի եւ Էջմիածնի 
Անանիա Մոկացի Կաթողիկոսի 
գահակալութեան տարիներուն։
Նարեկայ Վանքին մէջ գոյութիւն 
ունէր երկու եկեղեցի, Ս. Սանդուխտ 
եւ Ս. Աստուածածին եւ փոքր մատուռ 
մը Ս. Գրիգոր Մատուռ։ Իսկ Նարեկայ 
Վանքին ենթակայ բազմաթիւ եկե-
ղեցիները եւ հոգեւոր տուները 
գոյութիւն ունէին։
Ուխտանէս պատմիչի համաձայն, 
Նարեկայ Վանքը կոչուած է 
«Աստուծաշունչ Դրախտ» եւ այդ 
դրախտին մէջ ծնաւ Նարեկայ Վանքի 
«անմահ մշտնջենական պտուղը» Ս. 

Նարեկ Գիրքը։ 
Նարեկայ Վանքը կը հանդիսանայ 
միջնադարեան Հայաստանի նշա-
նաւոր կրօնական եւ մշակութային 
կեդրոններէն մին, որ կը գտնուէր 
Վանայ լիճի հարաւը Նարեկ գիւղին 
մէջ։
Այս վանքը Հայաստանի եւ հայ ժողո-
վուրդի անուանի վանքերէն է։ Ան 
տասը երկար դարեր, բազմաթիւ 
դժուար եւ ծանր պայմաններ 
ունենալով հանդերձ կրցած է 
իր գոյութիւնը պահել եւ աշխոյժ 
գործունէութիւններ ծաւալել։
Այս վանքը դարեր շարունակ հանդի-
սացաւ հայ գրչութեան կեդրոն 
մը, ուր զարգացաւ գրչութիւնը, 
մանրանկարչութեան արուեստը, 
հայու ոգին միշտ վառ պահող 
կարեւոր բերդ մը, գիտութեան եւ 
մշակոյթի լուսաշող փարոս մը։
Գրիգոր Նարեկացին ծնած է 951-ին 
Նարեկայ գիւղին մէջ, հոգեւորա-
կան եւ մտաւորական ընտանիքի մը 
յարկին մէջ։
Ծնողքը բախտաւորուած էին երեք 
որդիներով, Սահակ, Յովհաննէս եւ 
կրտսերը՝ Գրիգոր, հայրը Խոսրով 
Անձրեւացի, որ յայտնի եկեղեցական 
դէմք մըն էր, իր կինը կորսնցնելով, 
մուտք գործեց եկեղեցական կեանքին 
մէջ եւ հասաւ մինչեւ Արքեպիսկո-
պոսի աստիճան։
Գրիգորին եղբայրը Յովհաննէս 
եւս կղերական եղաւ Նարեկայ 
Վանքին մէջ, իսկ միւս եղբայրը 
Սահակը մասնագիտացաւ իր հօր 
երկասիրութեան մէջ։
Նարեկայ Վանքը իր հազարամեայ 
պատմութեան մէջ, Բիւզանդական, 
պարսկական եւ արաբական բազմա-
թիւ ներխուժումներ տեսած է, այդ 
մեծ պետութեանց պատերազմի 
դաշտ եղած է հայոց Բագրատունեաց 
եւ Արծրունեաց հարստութեանց 
սահմանները, այնուհանդերձ այս 
վանքը քաղաքական պայմաններու 
բերումով միշտ կրցաւ իր գոյութիւնը 
պահել եւ հայ հոգեւոր ու մշակութա-
յին գործերը շարունակել մինչեւ որ 
1453-ին Օսմանցիները գրաւեցին Կ. 
Պոլիսը եւ վերջ տուին բիւզանդական 
երկարամեայ հարստութեան, այդ 
յաղթանակէն ետք Օսմանեան 
կայսրութիւնը ընդարձակուեցաւ եւ 
եղաւ մեծ կայսրութիւն մը։ 1508-ին 
Պարսկաստանի մէջ Սեֆեւեաննե-
րը կործանեցին Ակ-Կոյունլուներու 
պետութիւնը եւ ստեղծեցին 
Սեֆեւեան կայսրութիւնը։ Այս 
անգամ մեծ պայքար մը սկսաւ 
երկու նոր հզօր կայսրութիւններու 
միջեւ թուրք-Օսմանեան եւ պարսիկ-
Սեֆեւեաններու միջեւ։
Հայաստանը եւ իր Նարեկայ Վանքի 
ռազմավարական կարեւոր դիրք 
ունենալով, երկու կայսրութիւններ 
կ՚ուզէին իրենց սահմաններէն 
ներս, ունենալ Հայաստանը։ Այդ 

պատերազմը տեւեց մօտ երկու 
տասնեակ տարիներ, Հայաստանի 
Շիրակ, Արեւմտեան դաշտը, Սիւնիք 
եւ Նախիջեւանը Օսմանցիներու 
կողմէ ենթարկուեցան կողոպուտի, 
քանդումի, հայկական աշխարհը 
քարուքանդ ընելով, իսկ միւս կողմէ 
պարսիկները գրաւեցին բարձր Հայքը 
եւ Վասպուրականի շրջանը։
Մայիս 29, 1555-ին այս երկու 
տասնեակ տարիներ պատերազմող 
Օսմանեան եւ պարսկական կայսրու-
թեանց պատերազմը վերջ գտաւ 
համաձայնութեամբ մը, եւ Հայաստան 
առաջին անգամ ըլլալով բաժնուեցաւ 
Թուրքիոյ եւ Պարսկաստանի միջեւ։ 
Նարեկայ Վանքը եղաւ Օսմանեան 
կայսրութեան սահմաններէն ներս 
բացի անկէ այդ տարիներուն երկու 
մեծ երկրաշարժներ տեղի ունեցան 
Վասպուրականի շրջանի մէջ, ուր 
Նարեկայ Վանքը կը գտնուէր։
Պատմական, քաղաքական եւ 
մշակութային այս խոր ուսումնա-
սիրութեամբ, հեղինակի ներկա-
յացուցած է Նարեկայ Վանքի 
պատմաշրջանը իր բոլոր երեսներով 
հաճելի ընթերցումով կը ծանօթացնէ 
մեր հոգեւոր կեանքի այս գլուխ 
գործոց վանքի գործունէութեան 
մասին։
Ինչպէս յիշեցինք, Նարեկայ Վանքի 
մեծագոյն եւ անմահագոյն գլուխ 
գործոց եղաւ ու կը մնայ վանքի Անմահ 
մշտնջենական պտուղը՝ «Մատեան 
Ողբերգութեան» աղօթամատեանը։ 
Գրիգոր Նարեկացին այս մատեանը 
գրեց 1002 թուականին 55 տարեկան 
կեանքի փորձառութեամբ հասուն 
տարիքին մէջ։
Մատեանը կը բաղկանայ 95 
գլուխներէ եւ ընդհանուր 366 ստո-
րաբաժանումներէ, այնպէս որ այդ 
Մատեանը գրուած է որպէս տարուան 
իւրաքանչիւր օրուայ աղօթագիրք եւ 
աղաչանքագիրք մը։
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Նոր Գիրքեր
Նարեկայ Վանքը Պատմութեան Քառուղիներուն Պետրոս Մովսէսի Թովմասեան

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Բաժանմունքը Կը Մեկնարկէ 
ԽՕՍՔ ԱՌ Մրցանակը

Լէոնիդ Ենգիբարեանի Անուան Պուրակ Եւ 
Մահաթմա Կանտիի Արձան` Երեւանի Մէջ

«Ոսկէ Ծիրան» Միջազգային Փառատօնը Պիտի 
Իրականացուի Նոյեմբեր 1-8

Մշակութային Արձագանգ

Ս. Գիրքէն ետք հայ ժողովուրդի 
ամէնէն շատ կարդացուած եւ 
սիրուած գիրքն է այս մատեանը, 
որ հազար տարիէ իվեր եղած 
է  հայ տուներուն պահապանը, 
ցաւերու եւ հիւանդներու բուժիչ, 
հոգիներու մխիթարիչ։ Այս գիրքը 
մեր ժողովուրդին համար  միայն 
«Նարեկ» բարով ծանօթ է։
Հայ եկեղեցիին մէջ Նարեկը Սուրբ 
Խորանին վրայ Ս. Աւետարանի 
կողքին, կը դրուի պատարագի 
ատեն։ Այս «Մատեան»ին մասին 
բազմաթիւ հայ եւ օտար դէմքեր 
գրած են, որոնցմէ մին Ամենայն 
հայոց բանաստեղծ Յովհաննէս Թու-
մանեանը այսպէս գրած է այս գիրքին 
մասին։
«Լեզուն չէ որ խօսում է, բերանը չէ, 
որ պատմում է, կրակուած սիրտն 
է, որ այրւում է, տանջուած հոգին 
է, որ մռնչում է մինչեւ երկինք»։ Այս 
մատեանը թարգմանուած է 30-է 
աւելի լեզուներու, գրական գլուխ 

գործոց մըն է, ուր կը համեմատուի 
Հոմերոս Կոմիտասի, Դանթէի, 
Շէյքսպիրի եւ Կոթէի գործերուն հետ, 
կ՚ըսէ հեղինակը։
Գրիգոր Նարեկացիի բազմա-
բեղուն վաստակը, անոր հրա-
շագործութիւնները, ժողովուրդի 
կողմէ անոր հանդէպ ունեցած սէրը 
շատ գեղեցիկ եւ հաճելի ձեւով 
ներկայացուած են այս հատորին 
մէջ, որոնք ցոյց կու տան հեղինա-
կին՝ Պետրոս Մովսէսի Թովմասեանի 
ճաշակը եւ գրելու գնահատելի ոճը։
Նարեկայ Վանքը, որ հայ ժողո-
վուրդի ծոցէն ծնաւ եւ հազար 
տարի հայ հողին վրայ գործեց, եւ 
որպէս կենդանի վկայ տեսաւ մեր 
ժողովուրդին դաժան եւ լուսաւոր 
օրերը։
Դժբախտաբար 1895-ին Ապտուլ 
Համիտ հրէշ Սուլթանի կողմէ, հայ 
ժողովուրդը կ՚ենթարկուի մեծ ջարդի 
մը, զոր մանրամասնութեամբ կը 
կարդանք այս գիրքին մէջ Նարեկայ 
Վանքի եւս թուրք ջարդարարնե-
րու կողմէ այրուեցաւ, հայութեան եւ 

մարդկութեան լուսաշող այս աստղին 
լոյսը մարեցաւ, բայց անոր «Նարեկ» 
գիրքով վերածնաւ եւ մարդկութեան 
եւ հայութեան պատմութեան մէջ 
անմահ մնաց։
Այսօր Գրիգոր Նարեկացին աշխարհի 
բոլոր քրիստոնեաներուն մօտ ծանօթ 
անուն մըն է, իսկ Վատիկանի մէջ 
Ապրիլ 5, 2018 Արհիապատիւ 
Ֆրանսիսքօ Պապի ներկայութեամբ 
Վատիկանի մէջ կանգնած է Գրիգոր 
Նարեկացիի արձանը, եւ Վատիկանի 
Հայրապետը հայ Սուրբին շնորհած է 
«Եկեղեցւոյ Ուսուցիչ» կոչումը։
Յիշենք, թէ այս տիտղոսը Վատիկա-
նի կողմէ հաստատուած է 1298-ին, 
եւ այդ թուականէն մինչեւ օրս միայն 
36 «Եկեղեցւոյ Ուսուցիչ» ունեցած 
է Վատիկան, որուն վեր՚ջինն էր 
հայազգի Գրիգոր Նարեկացին։
Այսօր երբ հայ ժողովուրդը կը 
պատրաստուի Ապրիլ 24, 2020 
ոգեկոչելու համար մեր սրբադասուած 
նահատակներուն անմահ յիշատա-
կը որքան տեղին եւ շահեկան 
վկայութիւն եւ գործ մըն է Նարեկայ 

Վանքին նուիրուած այս հատորը։ Այս 
վանքին նման բազմաթիւ վանքեր, 
եկեղեցիներ, կալուածներ եւ ինչքեր 
կողոպտուեցան, քանդուեցան 
եւ այրուեցան թուրք եւ անոնց 
գործիչ դարձած քիւրտերու կողմէ։ 
Բազմահազար հայեր կրօնափոխ 
եղան եւ այժմ կ՚ապրին պատմական 
մեր հայրենի հողին վրայ։
Այո այս բոլորին հաշիւը անպայման 
պիտի պահանջուի թուրք իշխա-
նութիւններէն եւ բանաստեղծներու 
իշխան Վահան Թէքէեան ըսածին 
պէս.
Թուրքին
«Պիտի զարնեն քեզ անոնք
որ քեզ յաճախ փրկեցին»
Մինչ այդ ձեռքի ամուր սեղմումով 
կը շնորհաւորենք Պետրոս Մովսէսի 
Թովմասեանը հայրենսիրական 
այս խիստ շահեկան հատորին 
համար եւ մեզի տրուած անսպառ 
տեղեկութիւններուն համար, մաղթե-
լով իրեն նորանոր հրատարա-
կութիւններ։

Երեւանի աւագանիի 28 Ապրիլի 
նիստին՝ 44 կողմ, 0 դէմ եւ 2 
ձեռնպահ ձայներով որոշուեցաւ 
մայրաքաղաքին մէջ ժողովրդա-
կան արուեստագէտ, կրկէսի հայ 
դերասան, մնջկատակ, ծաղրածու, 
գրող եւ թատերական բեմադրիչ 
Լէոնիդ Ենգիբարեանի պուրակ 
անուանակոչել: 
Կեդրոն վարչական շրջանի Սուրբ 
Գրիգոր Լուսաւորիչ եւ Ագաթանգե-
ղոս փողոցներու խաչմերուկի 
անկիւնային հատուածի` Երեւանի 
կրկէսին յարակից պուրակը պիտի 
կրէ «Լէոնիդ Ենգիբարեանի անուան 
պուրակ» անուանումը:
Նոյն նիստին ընթացքին, 43 թեր, 0 

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկու-
թեան Հայկական Բաժանմունքը կը 
մեկնարկէ ԽՕՍՔ ԱՌ մրցանակը, 
որ աշխարհասփիւռ հայախօսնե-
րուն առիթը կ՚ընծայէ հայերէնով 
արծարծելու այն հիմնահարցերը, 
որոնց դէմ յանդիման կը գտնուի 
մարդկութիւնը այսօր։
Պսակաձեւ ժահրը կը ստիպէ որ 
միլիոնաւոր հայեր մեկուսանան։ 
Այս պայմաններուն, համացանցը 
եւ տարբեր ընկերային առցանց 
հարթակներ հաղորդակցութեան 
ազդեցիկ միջոցներ դարձած են։ 
Շատեր կը դիմեն այս ձեւերուն՝ 
ստեղծելով արտայայտչական 
նոր մշակոյթ մը։ Այս շրջարկին 

Երեւանի «Ոսկէ ծիրան» միջազգա-
յին փառատօնը, այս տարի, տեղի 
պիտի ունենայ Նոյեմբեր 1-8: Այս 
մասին կը  տեղեկանանք փառատօնի 
Facebook-ի պաշտօնական էջէն:
«Փառատօնի խումբը այս օրերուն 
ձեռնպահ մնաց հապշտապ յայտա-
րարութիւններ ընելէն՝ կապուած 
Յուլիս 12-19 «Ոսկէ ծիրան»-ի 
իրականացման հետ, քանի որ 
թէ՛ ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, 
մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան 
նախարարութեան, թէ՛ իր բազմա-
թիւ հայաստանեան եւ օտա-
րերկրեայ գործընկերներու, թէ՛ 
գործընկեր փառատօններու հետ 
կը քննարկուէին տարբեր սենարներ՝ 

դէմ, 2 ձեռնպահ ձայներով համա-
ձայնութիւն տրուեցաւ Հալաբեան 
եւ Մարգարեան փողոցներու 
միջանկեալ զբօսայգիի տարածքին 
մէջ հնդիկ քաղաքական գործիչ 
Մահաթմա Կանտիի արձանը 
տեղադրելու:

մէջ, Հայկական Բաժանմունքը 
կը յայտարարէ լսատեսողական 
եւ գրական արտադրութեան 
մրցանակ մը՝ ԽՕՍՔ ԱՌ, հրա-
ւիրելով բոլորը ստեղծելու նիւթեր, 
որոնք կ՚անդրադառնան աշխարհին 
վերաբերող հիմնահարցերու, ինչպէս 
նաեւ կը միտին հասարակութիւնը 
իրազեկելու եւ քաջալերելու որ այս 
նիւթերուն մասին արտայայտուին ու 
լուծումներու շուրջ մտածեն:
Հայկական Բաժանմունքի տնօրէն, 
Ռազմիկ Փանոսեանի խօսքերով. 
«Հարկաւոր է խօսիլ մարդկու-
թեան վերաբերող ժամանակակից 
հիմնահարցերու մասին, որոնք 
անյապաղ կ՚անդրադառնան նաեւ 

առցանց փառատօնէն մինչեւ 
յետաձգում յաջորդ տարի»,- նշուած 
է հաղորդագրութեան մէջ:
Քննարկումներուն իբրեւ արդիւնք՝ 
«Ոսկէ ծիրան»-ի խումբը այժմ 
նպատակայարմար համարած է 
փառատօնը իրականացնել այս 
տարուան Նոյեմբեր 1-8: Այլ տարբե-
րակներ եւս կան, բայց առ այժմ 
հաստատուած է Նոյեմբեր 1-8 
ժամկէտը:
«Յուսանք՝ ամէն ինչ լաւ պիտի 
ըլլայ: Այս անգամ մենք Յուլիսին 
չենք հանդիպիր, բայց յոյս ունինք, որ 
Նոյեմբերին պիտի իրականացնենք 
«Ոսկէ ծիրան» տօնը»,-կը նշուի 
հաղորդագրութեան մէջ:

աշխարհասփիւռ հայուն վրայ. օրի-
նակ՝ կենսոլորտի աղէտը, գաղթա-
կաններու ճգնաժամը, յարատեւ 
պատերազմները, համայնքային 
մարտահրաւէրները եւ այլն։ Այս 
մրցանակով կը հետապնդենք երկու 
նպատակ. նախ՝ քաջալերել որ իբր 
համայնք խօսուի մարդկութեան 
դիմակայած դժուարութիւններուն 
մասին, ապա խթանել որ այս 
քննարկումները տեղի ունենան 
հայերէնով, եւ զանազան առկայ 
միջոցներով»։
Եթէ կ՚ուզէք աշխարհին դիմել 
հայերէնով, անդրադառնալու 
հիմնահարցի մը, ապա ասիկա 
լաւագոյն առիթն է. կը հրաւի-

րենք ձեզ ներկայացնելու լսողա-
կան, տեսողական, գրաւոր, կամ 
գծանկարչական նիւթեր։
Մրցանակառուները պիտի ստանան 
500 տոլար արժողութեամբ պարգեւ 
մը։ Պիտի յատկացուի ընդհանուր 50 
մրցանակ։
Մրցանակին պայմաններուն եւ 
դիմումի չափանիշերուն մասին 
յաւելեալ մանրամասնութիւններու 
համար հետեւեցէք այս կապերուն՝ 
հայերէն տարբերակ կամ անգլերէն 
տարբերակ:
Դիմումները եւ հարցումները պէտք է 
ուղղուին՝ ArmCurrentIssuesPrize@
gulbenkian.pt հասցէին, մինչեւ 8 
Յունիս 2020։
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ողորմելիութիւնը աննկարագրելի է»։
Արաքսիա ձեռնածալ չմնաց այս «աննկարագրելի» իրողութիւններուն 
դիմաց. «Ամէն օր կ՚երթանք ետ գնելու ծախուած երեք չորս աղջիկ», 
կըսէ ան։ Ու տակաւին կը փորձէ բաժնել հաց եւ կերակուր՝ այն, որ 
ինք չունէր, բայց կը ճառէր։ Երբ անօթի հայ կնոջ մը մէկ հնչուն ոսկի 
կուտայ, կինը լալով կ՚ըսէ. «Եթէ քիչ մը աւելի կանուխ հասնէիր, 
երեխաս կեանքէ հեռացած պիտի չըլլար»։ Բայց Արաքսիա որո՞ւն 
հասնէր որ հասնէր։
Արաքսիա ապրեցաւ Եփրատ գետին եւ անոր մահուան ճիրանները. 
«Կին մը ինքզինք Եփրատին մէջ նետեց տեսնելէ ետք թէ իր հարազատը 
անօթի մեռաւ։ Հայր մըն ալ նոյնը ըրաւ»։ Արաքսիա կ՚այցելէր ու մօտէն 
կը փորձէր ծանօթանալ իւրաքանչիւր հայ ընտանիքի։ Անոր սիրտը 
այդքան «կապուած է տառապեալներուն», որ իր կեանքը կը վտանգէր՝ 
փրկելու համար անոնցմէ ոմանք։ 
Արաքսիա ապրեցաւ իր ժողովուրդին «տարագրութեան ճանապարհին 
ամէնօրեայ խարազանումը եւ ծեծը»։ Ու տակաւին «հալածանքը 
եւ ճնշումը»։ Եւ կար Արաքսիայի խորհուրդը. «Ո՞վ պիտի կարենայ 
վերացնել այս անողորմ պայմանները»։ Արաքսիա տուաւ իր խորհուր-
դին նոյնինքն իր պատասխանը։ Ինքը՝ Արաքսիան։ Արաքսիան, որ 
կառչած էր հաւատքին եւ չէր զլանար քաջաբար վկայելէ. «որ քաջ 
վկան միշտ լինեմ եւ ես»։ 
Արաքսիայի մարդասիրական եւ ազգասիրական ծառայութիւնը եւ 
իր անդուլ հեւքը հասնելու համար իր հայ ժողովուրդին կարիքնե-
րուն, կառավարութեան մասնաւոր ուշադրութեան եւ հետապնդումի 
առարկայ դարձաւ։ Արաքսիա կը ձերբակալուի եւ կը բանտարկուի 
Տէր Զօրի մէջ, ուր կ՚ենթարկուի տաժանելի չարչարանքներու։ Ան կը 
նահատակուի Տէր Զօրի բանտին մէջ 1916թ.։
Արաքսիան իր հաւատքի համոզմունքը հասցուց կատարելիութեան, 
որ զինք տարաւ նահատակութեան։ Իր կարճ կեանքը աշխարհի վրայ 
եղաւ այս հաւատքի կեանքին քաջ վկայութիւնը՝ 

Դուն տանու ես ինձ դէպի հայրենիք,
Եւ երբ յոգնած եմ՝ տալիս ես թարմ ոյժ.

Եւ դու լեցնում ես ամէն իմ կարիք,
Որ քեզ ծառայեմ կայտառ ու աշխուժ։

Արաքսիայի ծառայութիւնը եղաւ կայտառ ու աշխուժ։ Ան չյոգնեցաւ 
տքնելէ եւ աղերսելէ իր ժողովուրդին կարիքներուն։ Իր միջազգային 
բոլոր կապերը օգտագործելով, ան չյոգնեցաւ գրելէ. «Տէր Զօրը պէտք 
ունի օգնութեան»։ Ան փորձեց կարելի սահմաններուն մէջ օգնութիւն 
հասցնել տարագրեալ իր ազգակիցներուն։
Արաքսիան հարազատօրէն նկարագրեց իր ժողովուրդին ապրած 
արհաւիրքը եւ իր փորձառութիւնը Տէր Զօրի մէջ. «Ես որեւէ կերպ 
չեմ չափազանցեր»։ Որովհետեւ այդ բոլորը ապրուած փորձառութիւն 
էր։ Այդ ապրուած փորձառութիւնը իրն էր եւ իր այդքան սիրած հայ 
ժողովուրդին տառապանքներն էին, որոնք տարին զինք մինչեւ 
նահատակութիւն։ Այս ալ Արաքսիային եւ անոր հաւատքին քաջ 
վկայութիւնն էր։ 
Արաքսիայի նահատակութենէն անմիջապէս 
ետք եւ որպէս յարգանք անոր կեանքին ու 
վկայութեան, Անգլիոյ Ուուտպրուք Գոլէճի 
սրահին մէջ տեղադրուեցաւ յուշատախտակ 
մը, որ մինչեւ այսօր կը մնայ հոն։ 
Անգլիոյ յուշատախտակին հետ այսօր 
Ցեղասպանութեան հարիւր եւ հինգերորդ 
ամեակին առթիւ, թող որ այս տողերը ըլլան 
փոքր յարգանքի գիր Արաքսիային՝ եթէ մէկ կողմէ իմ ընտանիքիս 
հարազատին բայց նաեւ հայ ժողովուրդին հարազատ մէկ այլ նուիրեալ 
անդամին։ Այն նուիրեալ անդամը, որ ապրեցաւ իր հաւատքին շնորհած 
կեանքը եւ այդ ալ քաջ վկայութեամբ։ Վկայութիւնը իր դէմքին, որուն 
վրայ սրբութեան ճառագայթներ կ՚արտացոլար եւ անոր ձայնին մէջ 
Յիսուս Քրիստոսի ձայնը կը լսուէր։ 
Եւ դէմքը ու ձայնը ան միացուց իր ապրող կեանքին։ Կեանք մը, որ 
եղաւ ապրող քաջ վկայութիւն մը։ Վկայութիւնը Աստուծոյ եւ հայ 
ժողովուրդին։ Արաքսիայի նահատակութիւնը, եթէ այսօր տակաւին 
կ՚ապրի, քանի կայ այդ նոյն կեանքին հաւատքը ու անոր քաջ 
վկայութիւնը։ Եւ այս վկայութիւնը կ՚ապրի այսօր։
Նման հաւատքի կեանքերն են, որոնք ապրեցուցին հայ ժողովուրդը 
եւ պիտի շարունակեն ապրեցնել։ Կեանք-կեանքեր, որոնց պիտակը 
հաւատքն է եւ անոր քաջ վկայութիւնը։
Արաքսիա Ճէպէճեանի հաւատքի կեանքին քաջ վկայութիւնը։ Բայց 
նաեւ իմ եւ իւրաքանչիւր հայունը։ Եւ հայը պարտի այս հաւատքի 
կեանքին քաջ վկաները ըլլալ, որպէսզի հայուն կեանքը եւ անոր 
պատմութիւնը շարունակուին։
Հայուն հաւատքի կեանքը եւ անոր համար ապրող հայ քաջ վկաները։ 
Արաքսիան եւ իր նմանները մնացին քաջ վկաներ։ Մենք ալ պարտինք 
մնալ։
Քաջ վկաները։ 
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Դոկտ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

«Ինչ երանութիւն, սիրելի իմ Տէր
Երբ քեզ կը տեսնեմ երես առ երես

Լեցուր ինձ հոգով, լեցուր ինձ ով Տէր
Որ քո քաջ վկան միշտ լինեմ եւ ես»:

Արաքսիա  Ճէպէճեան

Հայ ժողովուրդի պատմութեան 
մէջ անպակաս չեն նուիրեալներ։ 
Անոնք, որոնք իրենց համակ 

կեանքը նուիրեցին հայ ժողովուրդին եւ 
որ նաեւ նոյն այս կեանքերը հասցուցին 
ֆիզիքական նահատակութեան։ Այս 
շեշտուած ձեւով՝ Ցեղասպանութեան 
օրերուն եւ անկէ ետք ալ։ Եւ այս առանց 
բացառութեան՝ այր թէ կին։ Անոնք 
իրենց հաւատքը եւ անոր վկայութիւնը 
վերածեցին ապրող իրականութեան եւ 
այդ վկայութիւնը հասցուցին մինչեւ 
ֆիզիքական նահատակութեան։
Բայց նահատակութիւնը չի վերջա-
նար ու չի կենար ֆիզիքական մահով, 
որովհետեւ կայ անոր հոգին եւ այդ 
հոգին կազմաւորող հաւատքը, որ 
ապրող իրականութեան կը վերածուի։ 
Անոնք՝ նահատակները, իրենց հաւատքը 
եւ հաւատքի կեանքը հասցուցին ամէնէն բարձր համոզմունքին։ 
Համոզմունք մը, որ անսակարկելի է եւ մանաւանդ կատարեալ։ Եւ 
այնքան բարձր ու կատարեալ, որ իրենց հաւատամքը հասցուցին 
մինչեւ ֆիզիքական նահատակութեանը՝ իրենց հաւատքի ինքնութեա-
նը համար։ Անոնք մեռան, որպէսզի ապրի ժողովուրդը։ Ապահովուի 
հայուն եւ անոր պատմութեան շարունակականութիւնը։ Անոնք դարձան 
ՔԱՋ ՎԿԱՆԵՐԸ իրենց հաւատքին ու համոզմունքին։
Արաքսիա ճէպէճեանի կեանքը կը պատկանի այն նուիրեալներուն, 
որոնց համար հաւատքը եւ անոր համար նահատակութիւնը ապրեցուց 
հայ ժողովուրդը։ Արաքսիա Ճէպէճեանի հաւատքը իր ամբողջ կեանքն 
էր եւ որ ինչպէս ինք պիտի որակէր. «Տէր, քեզ եմ տալիս իմ կեանքը, 
իմ շունչը»։ Արաքսիա՝ իր կեանքը տալով Տիրոջ, չվախցաւ ծառայելէ 
հայուն եւ գնաց մինչեւ նահատակութիւն. «էլ չեմ վախենում դժոխքի 
ահից»։ 
Արաքսիա Ճէպէճեան՝ քաջ վկան այս նուիրական հաւատքին։
Արաքսիա կեանքը սկսած է Այնթապէն, իր ծննդեան թուականը 
երեւի 1880 տարիներուն։ Նախնական ուսումը ստացած է ազգային 
Հայկանուշեան վարժարանին մէջ, որմէ ետք Այնթապի Ամերիկեան 
Աղջկանց Վարժարանին մէջ, որուն շարունակութիւնը ներկայ օրե-
րու Հալէպի Գոլէճն է, Հալէպ, Սուրիա։ Ապա կ՚ուսանի Մարաշի 
Աղջկանց Գոլէճին մէջ։ Աւարտելէ ետք, կը նուիրուի ուսուցչութեան 
առաքելութեան։ Արաքսիա՝ ուսումնատենչ երիտասարդուհին, 1911թ. 
կը մեկնի Անգլիա եւ կը հետեւի Ուուտպրուք Գոլէճի դասընթացքներուն։ 
Բայց արեւմուտքի հմայքը Արաքսիայի համար նախապատուութիւն չէր 
եղած։ Անոր համար իր հայ ժողովուրդի ծառայութիւնը առաջնահերթ 
էր։ Կը վերադառնայ եւ դարձեալ կը նուիրուի ուսուցչական պաշտօնին։ 
Վրայ կու գայ մեծ պատերազմը եւ արհաւիրքի օրերը։ Արաքսիան եւ 
իր ընտանիքը կ՚աքսորուին Տէր Զօր, ինչպէս ամբողջ հայութիւնը։ Եւ 
տարագրութեան ընթացքին կար հմայիչ առաջարկը Արաքսիային, որ 
իր կեանքը կրնար փոխե՞լ։ Վերջապէս Արաքսիա ծանօթ դաստիարակ 
եւ կրթական մշակ էր։ Հռոմի Պապին տեղակալը կ՚առաջարկէ անոր, 
որ դաւանափոխ ըլլայ եւ իր տան մէջ պաշտպանուի եւ հոգ տանի 
իր զաւակներուն կրթութեան։ Իսկ Արաքսիայի կեցուա՞ծքը։ Ան 
նախապատիւ համարեց իր հայ ժողովուրդին հետ ըլլալը եւ անոնց 

համար ապրիլ՝ նոյնիսկ երբ այդ ապրելուն 
մէջ կար տառապանք։
Տէր Զօրը Արաքսիայի համար կը դառնայ 
ծառայութեան մեծ դաշտ։ Ան տարագիր 
ու տառապող հայուն նպաստ կը բաժնէ, 
հիւանդները կը խնամէ, անոնց վէրքերը 
կը դարմանէ եւ Յիսուս Քրիստոսի յոյսի եւ 
սիրոյ կեանքը կը քարոզէ։ Արաքսիա այսպէս 
կը գրէ իր նամակագրութիւններուն մէջ՝ 
ուղղուած եւրոպական միսիոնարական ու 
բարեսիրական կազմակերպութիւններուն. 
«Ոչ մէկս գիտենք, թէ ե՞րբ եւ ո՞ւր երթալու 
ենք։ Հայ բնակչութեան չքաւորութիւնն ու 
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ԱՐՇԱԿ ՖԷԹՎԱՃԵԱՆ
(1866 – 1947)

«Անսպասելի հանդիպում»

30 2019
ԱՊՐԻԼ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Անջիգյար

Քո սիրուց այրուած աշուղ եմ դարձել,
Անգութ անաստուած.
Կարօտից այրուած վէրքով գալիս եմ,
Ցոյց տուր քո ճամփան:

Անջիգյար անջիգյար արի մէկ տեսնեմ,
Սիրահարուած եմ,
խոցուած սիրտս տամ,
Կարոտս առնեմ,
Քեզնով տարուած եմ:

Աշուղ Աշոտն եմ միշտ քեզ եմ երգում,
Փափաքն իմ սրտում.
Հերիք է թողնես մեն մնութեան գրկում,
Տխուր տրտում:

ԱՇՈՒՂ ԱՇՈՏ

Միջին դարուն արաբ բժշկութիւնն ու այս վերջի-
նէն սնած իտալականն, ջատագովներ հանդի-
սացան արեգական լուսոյ եւ օդի առողջարար 
ազդեցութեանց, եւ նոյնիսկ առածներու ձեւին 
տակ համառօտեալ կը տեսնենք զայս. Օրինակ՝ 
«Ուր որ օդ կը մտնէ-անդ բժիշկ չի մտներ»: «Ուր 
որ լոյսն կը մտնէ-հիւանդութիւնք անկէ դուրս 
կ՚ելլեն»: Իբր հետեւանք այս սկզբունքներու, 
առողջապահք եւ բժիշկք սկսան քարոզել բնա-
կարանաց հովահարման եւ լուսաւորութեան 
առողջապահիկ կարեւորութիւնը, առանց սակայն 
անոնց ազդեցութեան եղանակը հասկնալու:
ԺԸ. դարուն քիմիաբանական գիտութիւնը օդի 
բաղադրեալ մարմին մ՚ըլլալն ապացուցեց ու 
անոր կենսական տարրը երեւան հանեց: Այդ 
տարրը նախ օդ հրոյ, օդ կենսական, օդ մաքուր 
եւ այլն կոչուեցաւ, ու ապա Լավուազիէի կոչմամբ 
թթուածին անուամբ մկրտեցաւ: Այս տարրը օդի 
միայն մէկ հինգերորդական մասը կը կազմէ, 
իսկ անոր մեծագոյն մասը կազմող միւս տարրը 
օդ անշնչական, օդ ապականեալ, կալքարածին 
անուանուելէ վերջ, կոչուեցաւ անկենդան եւ 
բորակածին:
Հասկացուեց, որ առողջապահիկ յատկութիւնը 
աւելի իր թթուածին կազին վերագրուելու է: 
Սակայն թէ սա ինչպէս կ՚ազդէ, բնախօսութիւնը 
միայն կրնար բացատրել զայս: Եւ ան ցցուց, թէ 
այս կարեւոր կազը, շնչառութեամբ մարդոց եւ 
կենդանիներու թոքերը մտնելով, անդ այցելող 
արեան գնդակաց հետ կը միանայ եւ անոնց 
հետ շրջան կը մտնէ մարմնոյ ամէն մասերը, կը 
սնուցանէ զայնս եւ, կենդանային ջերմութիւն 
յառաջ բերելով, կեանք կը պարգեւէ կենդանա-
յին կազմածին: Միեւնոյն դերը կը կատարէ եւ 
բոյսերու մէջ, այսինքն, կը թափանցէ անոնց 
ծակտիկներէն, կը խառնուի անոնց հետ, եւ շրջան 
ընելով բոյսերու մէջ, կը սնուցանէ բուսային 
կազմածի մասնիկները:
Այս կարեւոր կազին ընկերացող անկենդան 
կազը չէզոք դեր մ՚ունի, աւելի-թթուածինի հետ 
խառնուելով կը մեղմէ անոր ջեռուցիչ եւ կիզիչ 
ազդեցութիւնը:
Իսկ գալով արեգական լոյսոյ ազդեցութեան, 
թէպէտ ի վաղուց անոր կենդանեաց եւ լուսոյ 
վրայ բարերար ազդեցութիւնը ճանչցուցած էր, 
սակայն վերջընթեր դարուն անոր բնախօսա-
կան ազդեցութիւնը գիտցուեցաւ ու գիտական 
աշխարհը հմտացաւ, թէ լուսոյ ազդեցութեան 
տակ, բոյսերը իրենց դալար մասերու բուսակա-
նաչի հատերու միջոցաւ օդէն սնունդ կ՚առնեն:
Բնախօսներ գիտցան նաեւ, թէ բուսականաչի 
հատերուն կազմութիւնը եւս լուսոյ ճառագայթնե-
րու ազդեցութեան տակ տեղի կ՚ունենայ: Այս է 
պատճառը, որ լուսոյ ազդեցութենէ զուրկ մնացած 
բոյսերը բուսականաչի հատերէ կը զրկուին եւ 
անգոյն կը մնան, ինչպէս գետնայարկերու եւ մութ 
մառաններու մէջ պահուած բոյսերը:
Լուսոյ կենդանիներու վրայ ըրած բնախօսական 
ազդեցութիւնն ալ ահագին է: Նախ, լուսոյ 
առաւելութեամբ ընդմէջ մաշկի եւ վերնամաշկի 
գունատու բջիջներու խաւը կը թանձրանայ, 
որոնք մորթին աւելի թուխ ու մութ գոյն մը կու 
տան եւ ընդդէմ ջերմութեան պատուար կ՚ըլլան 
(առանց որուն հաւանակաբար կը վնասուին 
ներքին բջիջները): Միւս կողմանէ լոյսը կը 
նպաստէ արեան գնդակներուն կազմութեան 
եւ գործունէութեան: Որու վասն եւ արեգական 
ազդեցութենէն զրկուած կենդանիներ, ինչպէս 
եւ բոյսերը, վերնամաշկի գոյնարտադրիչ 
բջիջները կը նուաղին, եւ մութին մէջ ապրող 
էակները գունատ կ՚ըլլան, ինչպէս հանքերու մէջ 
աշխատող գործաւորները, բանտարկեալները, 
գետնափորերու մէջ բնակող կենդանիները եւ 
մութ տեղեր հասած բոյսերը:

Բեւեռային բնակիչներու եւ կենդանիներու 
գունատութիւնն ու սպիտակութիւնը եւս այս 
պատճառաւ կը բացատրուի: Մթութեան մէջ 
ապրող կենդանիներու արեան գնդակները, 
որպէս նախ սպիտն (albumine) եւ նեարդիոն 
(fibrine) կը նուազին, իսկ ջուրը կ՚աւելնայ որմէ 
յառաջ կու գան զանազան հիւանդութիւններ, 
որպէս սակաւարունութիւն, ուռականութիւն, 
խուլախօսութիւն, ջրգողութիւն, ողնաթեքութիւն 
եւ այլն: Երբեմն ձորերու բնակիչներու խպի-
պաւորութիւնը եւ կրիտականութիւնը շատեր 
այդ վայրերու ըստ բաւականի լոյս չընդունելուն 
կը վերագրեն: Արդարեւ, ձորերը կը լուսաւորուին 
օրուան մի փոքր մասին մէջ միայն:
Հին բժիշկները երբեմն հիւանդներու եւ ողնաթեք 
տղամարդոց համար կը պատուիրէին մերկանդամ 
արեգական ազդեցութեան տակ մնալ: Արեգակը 
ոչ միայն արեան գնդակներու հարստութիւնը 
կ՚աւելցնէ, այլեւ արեան շրջանառութիւնը 
կ՚արագացնէ:
Այս բնախօսական հմտութեանց ծանօթութեամբ 
գիտուններ սկսան օդի եւ լուսոյ առողջարար 
ազդեցութիւնը քարոզել աւելի քան երբեք, եւ 
առողջապահներ եւ բժիշկներ յանձնարարել 
բնակարաններու հովասունութիւնն ու լուսա-
ւորութիւնը, տկարակազմներու համար արե-
գական լոգանքներ, բացօթեայ բնակութիւն եւ 
նաւային երկար ճանապարհորդութիւնը, ուր 
այս երկու բարերար ազդակները (օդ եւ լոյս) 
միասին կը գործեն: Թոքային ուռականութեան 
ենթարկեալ եւ այլ վատակազմ անձերու կը 
յանձնարարէին ճանապարհորդել մինչեւ 
Աւստրալիա, ճանապարհորդութիւն, որ այն ատեն 
ամիսներ կը տեւէր, նոյնչափ ալ վերադարձի 
համար, եւ այսպէսով, հիւանդը, շուրջ տարի մը 
բացօթեայ եւ արեգական ազդեցութեան տակ 
կեանք մ՚անցուցած կ՚ըլլար, օդի թթուածինի եւ 
լուսոյ ազդեցութեան տակ եւ ընդհանրապէս 
բարելաւեալ կը դառնար:
Շուրջ քառորդ դարէ ի վեր ծնունդ առած 
Մանրէաբանական գիտութիւնը լոյսի ճառա-
գայթներու եւ օդի թթուածինի յատկութեանց 
վրայ աւելցուց նաեւ այլ յատկութիւններ, այն է՝ 
այդ յանհունս փոքրերու (մանրէներու) սպանիչ 
զօրութիւնը, որ աղագաւ մանրէասպան ուժ 
համարուեցաւ:
Մանրէաբաններ թթուածինի եւ լուսոյ ազդե-
ցութեան ենթարկելով մանրէներէ մշակու-
թիւններ, կը մեղմացնեն մանրէներու ու անոնց 
արտադրած թոյնի-մանրէաթոյնի ազդեցութիւնը, 
իսկ եթէ այդ ազդակները աւելի ուժգին ու երկար 
ատեն ազդեն, մանրէներ կը մեռնին:
Այո՛, թթուածինն ու լոյսը մանրէասպաններ են, 
եւ առանց այս երկու ազդակներու մանրէներ եւ 
նամանաւանդ հիւանդառիթք այնչափ բազմացած 
պիտի ըլլային, որ ոչ միայն հողն ու մեզ պատող 
կենդանի թէ անկենդան առարկաները անոնցմով 
ծածկուած ու լեցուած պիտի ըլլային, այլեւ օդն 
ու ջուրը անոնցմով լիքը, մէկ խօսքով կեանքը 
անհնարին պիտի ըլլար ոչ միայն մարդոց, այլեւ 
կենդանիներու եւ բոյսերու համար:
…Ուստի, իբրեւ առողջապահիկ եզրակացու-
թիւն, օդասուն ըլլալու են մեր բնակարանները 
եւ բնակավայրերն: Օդասուն ըլլալու են ամէն 
կարգի շինութիւնք, որպէսզի առատ եւ մաքուր 
օդ ունենանք շնչելու: Օդասուն ըլլալու են մեր 
բնակարանները, որպէսզի չկրնան բոյն դնել հոն 
մանրէները:
Մէկ խօսքով, առատօրէն վայելենք բնութեան մեզի 
շնորհած լոյսն ու մաքուր օդը եւ գործածենք զայն 
ի դարման մեր հիւանդութեանց:

ՆԱԶԱՐԷԹ ՏԱՂԱՒԱՐԵԱՆ

1903, «Առողջապահիկ Թերթ»,
Թիֆլիզ

«Ժամանակ»/Պոլիս

Առողջապահական Հարցեր Անցեալ Դարուն
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¸³ւ³ն»Éáí é³Ùկ³í³ր »ւ ³½³ï³կ³ն ëկ½բáւնքն»ր, կÁ Ñ³ւ³ï³նք
բ³½Ù³կ³րÍáւթ»³ն »ւ ³½³ï ËûëքÇ Çր³ւáւնքÇ: Հ»ï»ւ³բ³ր` 
թ»րթÇë Ù¿ç Ñր³ï³ր³կáւ³Í գրáւթÇւնն»րÁ ³նå³ÛÙ³ն ã»ն 
³րï³Û³Ûï»ր ËÙբ³գրáւթ»³նë ï»ë³կ¿ïÁ: Կ³Ùք¿ ³նկ³Ë ëåր¹³Í 
íրÇå³կն»րáւ å³ր³գ³ÛÇն, կþ³å³ւÇնÇնք Ûû¹áւ³Í³գÇրն»րáւն »ւ 
Ù»ր Áնթ»րóáÕն»րáւն ն»րáÕ³Ùïáւթ»³ն:

Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը

Սիրելի բարեկամ, 
«Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի քու ազնիւ օգնութեան։ Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ  կը թեթեւցնէ 
հայ թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ 
ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու սատարող 
համատեղ մտահոգութիւնն ու հայավայել գործակցութիւնն է: 
Օգնէ մեզի փրկելու Միհրան Տամատեանէն, Վահան Թէքէեանէն, Մկրտիչ Մսըրլեանէն, Բարունակ 
Թովմասեանէն, Գերսամ Ահարոնեանէն եւ հոյլ մը այլ երախտաւորներէն մեզի հասած ազգային 
ժառանգութիւն մը:

Պատրաստակամութեանդ համար մեզի իմացուր կապուելով՝ zartonkadl@gmail.com կամ +961 81 306447
Կարելի է նաեւ քարտի միջոցաւ ուղղակի նուիրատուութիւն կատարել կողքի QR ծածկագրին միջոցաւ:

«Զարթօնք»
Աւելի Քան 80ամեայ Յանձնառութիւն 

ԳՈՅԺ 

Ո՛չ Եւս Է Ընկ.հի Շնորհիկ Մինասեան

Ապրիլ 25ի առաւօտեան ժամերուն հիւանդանոցին 
մէջ կարճատեւ կեցութենէ մը ետք, իր մահկանացուն 
կնքեց ընկերուհի Շնորհիկ Ճանճանեան-Մինասեանը:
Ան ծնած է Պէյրութ 1934-ին: Յաճախած եւ աւարտած 
է Անդրնահըրի Թրատ թաղի Աբգարեան վարժարանը:
1961ին ընտանեկան բոյն կը կազմէ Գրիգոր Մինա-
սեանի հետ եւ միասնաբար ծնունդ կու տան չորս 
մանչ զաւակներու՝ Կարօ, Վաչէ, Հրաչ եւ Շահէ, 
որոնք կը յաճախեն Պէյրութի ՀԲԸՄ-ի Յովակիմեան-
Մանուկեան երկրորդական վարժարանը, իրենց 

համալսարանական ուսումը շարունակելէ եւ վկայուելէ առաջ:  Ժամա-
նակի ընթացքին կը բախտաւորուի ութ թոռնիկներով:
1987-ին Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին հետեւանքով, 
Մինասեան ընտանիքը կը փոխադրուի Ամերիկա եւ կը հաստատուի 
Նիւ Ճըրզի նահանգը:
Պէյրութ ապրած տարիներուն Շնորհիկ կը միանայ Ռամկավար Ազա-
տական Կուսակցութեան շարքերուն եւ տարիներ շարունակ մաս կը 
կազմէ ՌԱԿ Շուշանիկ ակումբի վարչութեան:  Նիւ Ճըրզի հաստատուելէ 
ետք ան իր գործօն մասնակցութիւնը կը բերէ ՌԱԿի տեղւոյն կառոյ-
ցէն ներս, եւ տարիներ շարունակ մեծ զոհաբերութեամբ կ՝աշխատի 
Թէքէեան Մշակութային Միութեան մէջ, որպէս՝ աշխոյժ վարչական 
անդամ մը ԹՄՄ-ի Մհեր Մկրտչեան թատերական յանձնախումբին, որուն 
հիմնադիրներէն մէկը եղած է ան:  Միեւնոյն ժամանակ ան իր գործու-
նեայ մասնակցութիւնը կը բերէ նաեւ Թէնէֆլայի Ս. Թովմաս եկեղեցուոյ 
գործունէութեանց՝ մաս կազմելով դպրաց դասի երգչախումբին եւ 
ծառայելով  Քիրիքեան շաբաթօրեայ հայկական դպրոցին մէջ որպէս 
մանուկներու սիրուած ուսուցչուհին:
Ընկերուհի Շնորհիկ Մինասեան կը մարմնաւորէր օրինակելի ընտանիքի 
մօր, մեծ մօր  եւ ազգասէր Հայ կնոջ տիպարը: Իր ընտանիքի անդամնե-
րը, ազգականները, աշակերտները, ընկեր-ընկերուհիները եւ բարե-
կամները միշտ պիտի յիշեն զինք որպէս ծառայասէր, աշխատասէր եւ 
հիւրասէր հայուհի մը:
Մեր ցաւակցութիւնները կը յայտնենք իր զաւակներուն, թոռներուն եւ 
հարազատներուն: Աստուած հոգին լուսաւորէ մեր սիրելի ընկերուհիին:

Նիւ Ճըրզի-Նիւ Եորքի                                    Մեծագոյն Նիւ Եորքի
ՌԱԿ Արմենական Յովսէփեան Ակումբ             ԹՄՄ-ի Վարչութիւն


