
Հայաստանի մէջ «Քորո-
նա» ժահրի համաճարակին 
պատճառով Մարտ 16-էն 
յայտարարուած արտակարգ 
դրութիւնը երկարաձգուած է 
եւս 30 օրով` մինչեւ Յունիս 
13-ը` ժամը 17:00-ն ներա-
ռեալ:
Կառավարութիւնը հաստա-
տած է Արտակարգ դրու-
թիւնը երկարաձգելու մասին 
որոշումը:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ արտակարգ դրութեան երկա-
րաձգումը անհրաժեշտութիւն է, սակայն Պարէտատան գործունէութեան 
եւ, անհրաժեշտութեան պարագային, բնակավայր փակելու որոշումները 
կրնան իրագործուիլ միայն արտակարգ դրութեան պայմաններու մէջ:

Հայաստանի մէջ, 14 մայիսին, ժամը 
11:00-ի դրութեամբ, հաստատուած 
է «Քորոնա» ժահրային հիւանդու-
թեան ընդհանուր 3860 դէպք, 
որոնցմէ 1572-ը` առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջա-
պահութեան նախարարութեան 
Հիւանդութիւններու վերահսկման 
եւ կանխարգելման ազգային կեդրո-
նի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում 
կը ստանայ 2218 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 36 
016 քննութիւն: Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ 
հաստատուած 142 նոր դէպք եւ 72 առողջացած։
Ընդհանուր առմամբ, «Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած 
է մահուան 49 (աւելցած է եւս 1-ով) դէպք:
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած 
հիւանդը եղած է 81 տարեկան տղամարդ։

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 4502493 (577.6/1 միլիոն), մահացած են 302196 (38.8/1 միլիոն), բուժուած են 1696632 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 886, մահացածներ` 26, բուժուած` 236

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 3860, մահացածներ` 49, բուժուած` 1572
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 76837 նոր վարակուածներ, 4431 նոր մահացածներ

Լիբանան Գործադրեց Ամբողջական Փակման Իր 
Առաջին Օրը Մինչ Արտերկրէն Վերադարձի 

Երրորդ Փուլը Սկսաւ

Հայաստանի Մէջ 142 Նոր Վարակակիր  «Քորոնա» 
Ժահրով Վարակուածներու Թիւը Հասաւ 3860-ի

Արտակարգ Դրութիւնը Հայաստանի Մէջ 
Երկարաձգուեցաւ Մինչեւ Յունիս 13

Լիբանանի Մէջ Գրանցուեցան Քորոնա Ժահրով 8 Նոր 
Վարակակիրներ Ընդհանուր Թիւը Հասցնելով 886-ի 
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Երէկ սկիզբ առաւ ամբողջական փակման առաջին օրը, որ պիտի տեւէ մինչեւ 
յառաջիկայ երկուշաբթի առաւօտ: Այս մէկը եկաւ, որպէս կառավարութեան 
խիստ փորձ սանձելու համար վարակաւորումի նոր ալիքը:
Եղան խախտումներ սակայն երկիրը ընդհանուր առմամբ անշարժացաւ: 
Վերջին օրերուն արտօնուած բոլոր գործառնութիւնները դադրեցան եւ փակ 
մնացին ճաշարանները, սրճարանները եւ այլ հաւաքավայրեր:
Դրամատուները, առեւտրական մեծ ու փոքր հաստատութիւնները նաեւ 
փակ մնացին:

Լիբանանի մէջ 6 տեղական եւ 2 արտերկրէն 
եկածներու վարակակիրներ արձանագրուե-
ցան վերջին 24 ժամուան ընթացքին: Այսպէս 
յայտարարեց առողջապահութեան նախա-
րարութիւնը:
Ընդհանուր 886 վարակաւորումներ տեղի 
ունեցած են ցայսօր եւ 26 մահուան դէպքեր:
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Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը Կը Մասնակցի 
Համաշխարհային Աղօթքին Օրուան
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Ֆրանսիս Պապին եւ Ալ Ազհա-
րի միացեալ նախաձեռնու-
թեամբ, 14 Մայիսը հռչակուեցաւ 
Համաշխարհային Աղօթքի Օր: 

Յիշեալ նախաձեռնութեան միա-
ցաւ նաեւ Միացեալ Ազգերու 
կազմակերպութեան ընդհանուր 
քարտուղարը, միջազգային այլ 
կազմակերպութիւններ եւ կրօններ:
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողի-
կոս պաշտօնական հրաւէր ստա-
ցաւ, Կազմակերպիչ կեդրոնական 
յանձնախումբին կողմէ մասնա-
կից դառնալու համաշխարհային 
աղօթքին: Վեհափառ Հայրապետը 
իր կողմէ խմբագրուած արաբերէն 
ու անգլերէն աղօթքները ղրկեց 
յանձնախումբին: Ապա, Հիգնշաբթի, 
14 Մայիսի եկերկոյեան, Անթիլիա-
սի Մայրավանքի Մայր Տաճարի 
մուտքին, Միաբան Հայրերը Նորին 
Սրբութեան Նախագահութեամբ 
հաւաքական աղօթք մը կատարեցին: 
Արարողութեան ընթացքին Հայ 
Եկեղեցւոյ բժշկութեան աղօթքը 

100,000,000 լ.ո. Նուիրատուութիւն Տէր Եւ Տիկին 
Յարութիւն Եւ Սիլվիա Սթամպուլի Ամոլէն
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Քորոնա ժահրին ստեղծած 
տագնապալի պայմաններուն 
եւ Լիբանանի ընկերատնտեսա-
կան դժուարութիւններուն դիմաց, 
Լիբանանահայութեան զօրակցե-
լու նպատակով, Արաբական 
Միացեալ Էմիրութիւններէն 
Տէր եւ Տիկին Յարութիւն եւ 
Սիլվիա Սթամպուլի Ազգային 
առաջնորդարանին ճամբով լիբա-
նանահայութեան կը նուիրեն 

100,000,000 լ.ո. (Հարիւր միլիոն 
լիբանանեան ոսկի):
Նշեալ գումարը պիտի բաշխուի 
հետեւեալ կարգով.
- Քորոնայի ճգնաժամային շտապին՝ 
25,000,000 լ.ո.
- Լիբանանի օգնութեան խաչին՝ 
25,000,000 լ.ո.
- Հայ բարեգործական ընդհանուր 
միութեան Լիբանանի մասնաճիւղին՝ 
25,000,000 լ.ո.

- Ազգային առաջնորդարանին՝ 
25,000,000 լ.ո.
Այս առիթով, Սրտագինս շնորհա-
կալութիւն կը յայտնենք բարերար 
ամոլին, որ մեծապէս արժեւորե-
լով լիբանանահայութեան ազգային 
դերակատարութիւնը, շարունա-
կաբար իր կարեւոր նպաստը կը 
բերէ տնտեսական եւ ընկերային 
դժուարութիւններու յաղթահարման 
ճիգերուն։

Լիայոյս ենք, որ այս համահայկական 
բնոյթի զօրակցութեան քայլով, Տէր 
եւ Տիկին Յարութիւն եւ Սիլվիա 
Սթամպուլի օրինակը առիթ կը 
հանդիսանայ, որ ուրիշ հայորդի-
ներ եւս աւելի մեծ թափով իրենց 
զօրակցութիւնն ու աջակցութիւնը 
ընծայեն մեր գաղութին։

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ
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Մարդասիրական Օգնութիւն` Լիթուանիայէն 
Հայաստանին

Փաշինեան ըսած է, որ 1500-էն 
աւելի հիւանդանոցային բուժում 
ստացող ունենալու պարագային 
կրկին սահմանափակումներու 
պիտի երթայ Կառավարութիւնը: 
Արդարադատութեան նախարար 
Ռուստամ Բադասեան յայտարարած 

Սկիզբը Էջ 01

Արտակարգ Դրութիւնը Հայաստանի Մէջ 
Երկարաձգուեցաւ Մինչեւ Յունիս 13

է, որ սահմանափակումները կրնան 
նաեւ պայմանով կիրառուիլ, ինչպէս 
օրինակ` որոշ վայրերու մէջ կրնայ 
պարտադիր դառնալ դիմակներ 
կրելը:
Հայաստանի մէջ Մարտ 16-էն արտա-
կարգ դրութիւն յայտարարուած է, 
անիկա երկարաձգուած էր մինչեւ 
Մայիս 14: 

Մայիս 13-ին Լիթուանիոյ Շիաու-
լիայ քաղաքի օդակայանին մէջ 
տեղի ունեցած է Լիթուանիոյ կողմէ 
Հայաստանին որպէս մարդասի-
րական օգնութիւն տրամադրուե-

լիք բժշկական սարքաւորումներու 
փաթեթաւորման եւ ճանապարհման 
արարողութիւնը, որուն մասնակցած 
է Լիթուանիոյ մէջ ՀՀ դեսպանութեան 
հիւպատոս Միսակ Բալայեանը:

Այս մասին կը տեղեկացնեն 
Լիթուանիոյ, Լաթուիոյ եւ 
Էսթոնիոյ մէջ Հայաստանի 
դեսպանութենէն։
Մարդասիրական օգնութեան 
տրամադրման մասին որոշու-
մը Լիթուանիոյ կառավարու-
թիւնը կայացուցած է Ապրիլ 
22-ին, ըստ որուն` Արեւելեան 
Գործընկերութեան անդամ 

կարդացուեցաւ, ինչպէս նաեւ 
Վեհափառ հայրապետին կողմէ 
գրուած աղօթքը՝ անգլերէն ու 
արաբերէն լեզուներով: Երգուեցաւ 

«Տէր Ողորմեա», «Փառք Քեզ 
Տէր Աստուած»ը եւ «Հայր մեր»ի 
երգեցողութեամբ փակումը կատա-
րուեցաւ արարողութեան: 

շարք մը երկիրներու, որոնց 
շարքին` Հայաստանին, «Քորո-
նա» ժաահրի դէմ պայքարին 
աջակցելու համար յատկացուած 
էր ընդհանուր արժողութեամբ 

100 հազար եուրոյի օգնութիւն` 
լիթուանական ընկերութիւններու 
կողմէ արտադրուած բժշկական 
պարագաներու տեսքով:
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հաստատուելու համար Պարսկաստանի մէջ:
Արմենականներ չեն մասնակցիր Խանասորի արշաւանքին, ըստ Եկարեանի 
այդ գործողութեան անիրատեսութեան պատճառով, սակայն կ’օգնէ կրակով 
փակելով Սաքալ-Թութանի կիրճը, քիւրտ մազրիկ ցեղի օգնութեան ճամբան 
կտրելով: 
Շատ մը իրատես հայերու նման, Եկարեանն ալ չի հաւատար 1908 թուականի 
Իթթիհատական ուժերու յեղափոխութեան բերած փոփոխութիւններու ու Վան 
վերադառնալով կը շարունակէ զինուելու հոլովոյթը: Այս քայլին արդիւնքը 
Վանի ժողովուրդը քաղեց քիչ ետք, 1915-ին սկսած Հայոց ցեղասպանութեան 
օրերուն: Եկարեան ստանձնեց Վան քաղաքի ինքնապաշտպանութեան գործը: 
Գործը վարելու համար հիմնուած զինուորական մարմնին մաս կազմեցին նաեւ 
Պուլկարացի Գրիգորը, Կայծակ Առաքելը, Փանոս Թերլեմեզեանը, Գաբրիէլ 
Սեմերճեանը, Յովհաննէս Գալիկեանը եւ Արամ Մանուկեանը, որ ստանձնեց 
քաղաքական ղեկավարութիւնը: Ինքնապաշտպանութեան մասնակցեցան հինգ 
շրջաններու 73 դիրքեր, 71 խմբապետ, 1915 զինուոր, 505 հրացան, 540 մաու-
զեր եւ անոնց զինամթերքը: Օսմանեան բանակը կը հաշուէր 7 հազար զինուոր 
եւ անոնց կ’օգնէին 5 հազար քիւրտ յելուզակներ: Եկարեան իր տաղանդով 
եւ վայելած յարգանքով լաւ ձեւով կազմակերպեց ինքնապաշտպանութիւնը: 
Իր հայրենասիրական ոգիով քով-քովի բերաւ հնչակեանն ու դաշնակցականը, 
ռամկավարն ու վերակազմեալը, արմենականն ու անկախը, հայն ու ասորին: 
Մէկ ամիս տեւած ճակատամարտէ ետք Օսմանցին չի կրցաւ մտնել Վան: 
Ռուսական ուժերուն օժանդակող հայ կամաւորական գունդեր մտան քաղաք 
1915 թուականի Մայիսին: Վանի եւ շրջակայի հայութիւնը փրկուած էր:
Կովկասեան ճակատը ռուսերուն համար երկրորդական ճակատ մըն էր: 
Անոնց հիմնական ուժերը կեդրոնացած էին Գերմանիոյ եւ Աւստրօ-Հունգարիոյ 
սահմաններուն վրայ: Այս պատճառով ռուսեր անակնկալ որոշում առին Վանէն 
քաշուելու Սեպտեմբեր 1915-ին: հակառակ Եկարեանի ճիգերուն, որոշումը 
գործադրուեցաւ եւ հայ գաղթականներ անցան Արեւելեան Հայաստան: 
Դժբախտաբար ոսկեայ առիթ մը կորսուեցաւ պահելու համար Վանը իր շրջակայ 
գիւղերով: Ռուսական կողմին համար իրենց պետական շահը աւելի կարեւոր էր:
Յուսահատ, արմենակ Եկարեան 1916 թուականի Յուլիսին, Հայ սահմա-
նադրական Ռամկավար կուսակցութեան հրահանգով կ’անցնի Կիլիկիա, ուր 
կատարուելիք կարեւոր գործ կար: Հոն Զօրավար Անդրանիկի հետ պիտի 
կազմակերպէին անկախ Կիլիկիոյ զինուորական ուժերը: Սակայն Ֆրանսան 
այլ նպատակ ունէր: Ան կ’արգիլէ Զօրավարին մուտքը Կիլիկիա եւ վերջապէս 
1921-ի Հոկտեմբերին երկրամասը կը յանձնէ Աթաթիւրքի Թուրքիային 
նիւթական շահի փոխարէն: Յուսախաբ, Եկարեան կ’անցնի Եգիպտոս եւ  հոն 
ալ կը փակէ իր յոգնած աչքերը:
Արմենակ Եկարեանի գործին արժեւորումը դժբախտաբար չէ ամբողջացած: 
Իր անունով հրապարակ կամ փողոց չի կայ Հայաստանի մէջ: Այդ հերոսին 
կատարած գործը արժեւորել պէտք է, ապագայ սերունդը դաստիարակելու 
համար:

Պատմութիւնը Վերագրելու Փորձ
Անցեալ շաբաթ Երկրորդ Համաշխարհային Պատերազմի ընթացքին նախկին 
Խորհրդային Միութեան ուժերու յաղթանակի 75-ամեակը տօնուեցաւ այդ 
Միութեան անդամ Ռուսիոյ, Պելառուսիոյ, Հայաստանի եւ շատ մը այլ երկիրներու 
մէջ: Այդ յիշողութիւնը ժամանակ չի ճանչնար, որովհետեւ ժողովուրդն էր, որ իր 
երիտասարդ, ամենաընտիր զաւակները ղրկեց պայքարելու համար ֆաշիզմի 
եւ ծայրայեղութեան դէմ: Միլիոնաւոր տղաք ու կիներ չի վերադարձան 
տուն: Հազարաւորներ արժանացան հերոսի կոչումին: Հայ ժողովուրդը իր 
զաւակներէն հազարաւորներ ղրկեց ռազմաճակատ: Շատեր զոհուեցան 
Ուքրանիոյ ճահիճներու ճակատամարտերուն, Վոլկոկրատ, Սթալինկրատ, 
Սմոլենսք, Քուրսք եւ այլ քաղաքներու ճակատամարտերուն: 1941 Յունիսէն 
մինչեւ 1944 Յունիս, ամբողջ երեք տարիներ, միայն Խորհրդային բանակն էր, որ 
իր կուրծքով դիմադրեց նացի Գերմանիոյ եւ իր դաշնակիցներու հորթաներուն: 
Ճզմեց այդ բանակը, միլիոնաւոր զոհերու հաշւոյն: Այդ նոյն բանակն է, որ անցաւ 
հակայարձակումի եւ ազատագրեց ամբողջ Արեւելեան Եւրոպան, հարաւային 
Եւրոպան, Աւստրիան ու հասաւ մինչեւ Պեռլին: Խորհրդային բանակի 89-րդ 
մեքենայացուած, Թամանեան զօրաբաժինն էր նաեւ որ մասնակցեցաւ քաղաքի 
գրաւումին, զօրավար Նուէր Սաֆարեանի գլխաւորութեամբ: Հայեր «Քոչարի» 
պարեցին այն երկրի մայրաքաղաքին մէջ, որու պապերը ժամանակին դաւած 
էին հայերուն, ծախած էին հայոց դատը իրենց պետական շահերու հաշւոյն: 
Երբ Նորմանտիի ցամաքահանումը կատարուեցաւ 1944-ի ամռան, միայն 
58 գերմանական զօրաբաժիններ դէմ դրին անոր: Ա՞յս մնացած էր միայն 
գերմանական հզօր բանակի 300 զօրաբաժիններէն: Ո՞ւր էր մնացածը: Այս 
ամենամեծ փաստն է բոլոր կասկածողներուն համար:
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Արմենակ Եկարեան
Դադար Չունեցող Մարտիկը

«Մեր ուզելովը չէր, որպէսզի կռուինք, ան մեզի պարտադրուեցաւ»:
Արմենակ Եկարեանի խօսքերը 1915-ի 
Վանի ինքնապաշտպանութեան մասին

Արմենակ Եկարեան (1870-1925)
Արմենակ Եկարեան իր կեանքը 
նուիրեց հայ ժողովուրդի ազա-
տագրական պայքարին: Ան 
ապրեցաւ 55 տարի, սակայն այդ 
ժամանակը լեցուն էր պայքարով, իր 
ժողովուրդի ազատութեան համար 
մաքառումով: Իր ծննդավայր Վանի 
ինքնապաշտպանութեան հերոսն էր, 
զէնք մատակարարողը: անձնական 
կեանք գրեթէ չունեցաւ ան: Եկա-
րեան կը համարուի հայ ժողովուրդի 
պատմութիւնը կերտած մեծերէն, 
մարդիկ, որոնց համար կեանքը իրենց 
ժողովուրդին նուիրուած էր:
Արմենակ Եկարեան ծնած է Վանի 
մէջ 1870 թուականին: Այս ժամա-
նակաշրջանը յատկանշուեցաւ 
հայ ժողովուրդի ազգային-ազա-
տագրական պայքարի զարթօնքով: 
հայ մարդը որոշած էր թօթափել 
դարեր տեւող Օսմանեան լուծը: 
Խրիմեան Հայրիկի «Երկաթէ շերեփ»ի 
առակէն ետք, մտաւորական զարթօնք 
կ’ապրէր արեւմտահայը: Մտաւո-
րական զարթօնքին յաջորդեց 
կազմակերպչական զարթօնքը: Արմե-
նական Կուսակցութեան սկսան միանալ հազարաւոր երիտասարդներ մեր 
ժողովուրդը ազատագրելու համար Օսմանեան լուծէն: Այդ երիտասարդներէն 
մէկն էր Արմենակ Եկարեան: Ան 1887 թուականին միացաւ Արմենական 
կուսակցութեան: Պարսկաստանէն զէնք մտցնելը երկիր ամենակարեւոր 
առաքելութիւնն էր: Այդ առաքելութիւններէն մէկուն ընթացքին իր ընկերոջ 
Տիգրան Մահելեանի հետ կը ձերբակալուի: Բանտային տանջանքը կը կերտէ 
ապագայի ազատամարտիկը: Բանտէն ելլելէն ետք կ’անցնի Պարսկաստան 
եւ կը ընկերներու հետ կը հաստատուի Դերիկի վանքը, զոր կ’ամրացնեն 
ու հոն կը հաստատեն զէնքի մատակարարման յենակէտ: Կը կազմակերպէ 
Թավրիզ-Սալմաստ-Վասպուրական զէնքի մատակարարման լուրջ գործը: 
Թավրիզ-Սալմաստ ճամբու հեռաւորութիւնը 150 քիլոմեթր էր եւ երեւակայեցէք 
ազատամարտիկներու գործին դժուարութիւնը՝ անոնք ոտքով կը կտրէին այդ 
ճամբան զէնքերու ծանրութեան տակ կքած: Իր ընկեր Վ. Կէօքչեան ըսած է 
Եկարեանի մասին հետեւեալը. «Եկարեանը ծնած էր մարտիկ ու ղեկավար, 
սրտով քաջ ու կորովի, հոգիով հայրենասէր ու անկեղծ, որոնց աղաղակող 
ապացոյցը տուած էր 100 անգամներ»:
Եկարեան գործադրողն էր Արմենական կուսակցութեան ղեկավարութեան 
ցուցմունքներուն, որոնց նպատակն էր զէնք հաւաքել դէմ դնելու համար 
Օսմանեան ուժերուն: Այդ զէնքը պիտի օգտագործուէր ոչ թէ յեղափոխու-
թիւն կազմակերպելու համար, այլ ինքնապաշտպանութեան եւ արտաքին 
միջամտութեան պարագային միայն օգնելու համար ռուսական բանակին: այդ 
առիթը ներկայացաւ 1896 թուականին: Դժբախտաբար Եկարեան զէնք բերելու 
ատեն ձերբակալուած էր եւ բացակայած էր Վանէն ինքնապաշտպանութեան 
առաջին ճակատամարտի ընթացքին, որու զոհ գնաց աննկուն արմենական 
ղեկավար Մկրտիչ Աւետիսեան: Եկարեան ստանձնեց ինքնապաշտպանու-
թեան ղեկավարի պաշտօնը: Ան օգնեց Վասպուրականի գաղթականներուն 
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հիւանդանոցներու քով եւ այլ 
երկիրներու մէջ սկսան ստեղծել 
համանման հաստատութիւններ: 
Էմմի Քարոլինա Ռափէն, որ 1866-
1867 թուականներուն ուսանած 
էր այդ դպրոցին մէջ, նման 
դպրոց մը ստեղծեց Շուէտի մէջ: 
Յետագային անոր օրինակով 
ստեղծուեցան դպրոցներ Եւրոպայի 
եւ Ամերիկայի մէջ, ուր բուժքոյրերը 
կը դասաւանդէին: 1864 թուականին 
Անրի Տիւնան Ժընեւի մէջ ստեղծեց 
Կարմիր խաչի համաշխարհային 
կազմակերպութիւնը: Այսօր ալ Նայ-
թինկէյլեան դպրոցները աշխարհի 
տարածքին կը նկատուին հիւանդա-
պահական գործի լաւագոյն կեդրոն-
ները:
Նայթինկէյլը մահացած է 13 օգոստոս 
1910 թուականին, Լոնտոն:
Անոր ներդրումը մեծ եղած է 
աշխարհի մէջ բուժքոյրական դպրոց 
ու աւանդոյթներ հիմնելու եւ վիճա-
կագրութիւն ստեղծելու գործին մէջ:
Ժամանակից ընկերային վիճա-
կագրութեան հիմնադիրը կը 
նկատուի Ատոլֆ Կետլէն։ Մինչ 
այդ ընկերաբանութեան մէջ 
յստակ մեթոտներ չկային, քանի 
որ, ի տարբերութիւն բնութեան 
երեւոյթներուն՝ մարդուն վարքը 
կը նկատուէր խիստ անհատա-
կան եւ օրինաչափութիւններուն 
չենթարկուող բան մը: Կետլէն, 
գործածելով վիճակագրութիւնը եւ 
«միջին վիճակագրական մարդ» 
հասկացութիւնը, յայտնաբերեց 
բանաձեւեր, ստեղծեց օրէնքներ, 
որոնք կը կարգաւորէին մարդուն 
պահուածքը՝ «միջին» հասկա-
ցութեամբ: 1831 թուականին ան 
հրատարակեց իր ուսումնասի-
րութիւնները, որոնց մէջ կը նկա-
րագրէր ոճրագործութիւններու 
կախուածութիւնը սեռէն, տարիքէն, 
կրթութենէն, կլիմայէն եւ տարուան 
եղանակէն։ Նայթինկէյլ անոր աշխա-
տութիւններուն երկրպագուն էր։ 
Ան հասկցաւ, թէ ինչպէս կրնայ 
վիճակագրութիւնը օգնել բժշկական 
ծառայութիւններուն։
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Բրիտանացի նշանաւոր հիւանդա-
պահուհի Ֆլորանս Նայթինկէյլի 
ծննդեան օրը՝ մայիս 12-ը, աշխարհի 
մէջ կը նշուի Հիւանդապահուհի-
ներու համաշխարհային օր: Բացի 
այդ, իւրաքանչիւր երկիր ունի 
հիւանդապահուհիներու օրը նշելու 
իր ազգային օրը, բայց մայիս 
12-ին աշխարհի մակարդակով 
շնորհակալութիւն կը յայտնեն, կը 
մեծարեն եւ նուէրներ կը յանձնեն 
հիւանդապահուհիներուն, առանց 
որոնց կարելի չէր պատկերացնել 
կեանքը, մանաւանդ հիմա՝ համա-
ճարակի օրերուն, երբ անոնք, 
գիշեր ու զօր, բժիշկներու կողքին 
կը պայքարին հիւանդներու կեանքին 
համար:
19-րդ դարուն, Ֆլորանս Նայթինկէյլ 
իր ամբողջ կեանքը նուիրեց 
հիւանդները խնամելու գործին 
եւ հիւանդապահութեան մարզին 
մէջ փոփոխութիւն մտցուց, այն 
պարագային, երբ իր օրերուն չկային 
մանրէական դեղեր եւ ախտահա-
նիչ միջոցներ, բայց հիւանդները 
խնամելու անոր ջանքերը յաջո-
ղութեամբ պսակուեցան ու Ֆլորանս 
Նայթինկէյլ մտաւ պատմութեան մէջ:
Խրիմեան պատերազմի ընթացքին 
ան է, որ կազմակերպած է գթութեան 
քոյրերու աշխարհի մէջ առաջին 
ծառայութիւնը: 1854-ին Նայթինկէյլը 
մեկնած է Թուրքիա, այնուհետեւ 
Խրիմ` այցելելու հիւանդանոցները: 
Անոր կ՚ուղեկցէր 38 օգնական, 
որոնց մէջ էին գթութեան քոյրեր եւ 
միանձնուհիներ: Յատուկ հետեւո-
ղականութեամբ Ֆլորանսը սկսաւ 
խնամել պատերազմի դաշտը վիրա-
ւոր-ւածները:
Տարափոխիկ հիւանդութեանց 
պզտիկ հիւանդանոցի՝ լազարետի 
մէջ անոր գործողութիւններուն 
շնորհիւ, զգալի կերպով նուազած 
էր մահացութիւններու թիւը:
Հիւանդապահուհիներու համաշ-
խարհային օրը պաշտօնապէս 
սկսած են նշել 1974 թուականն, երբ 
աշխարհի 141 երկիրներու գթութեան 
քոյրերը միաւորուեցան մէկ հասա-
րակական մասնագիտացուած 
կազմակերպութեան՝ Բուժքոյրերու 
միջազգային խորհրդին մէջ:
Ֆլորանս Նայթինկէյլ ծնած է 12 
մայիս 1820 թուականին՝ Ֆլորանս՝ 
հարուստ ազնուական ընտանիքի 
մը մէջ. ծնողքը կոչած են իր ծնած 
քաղաքի անունով եւ վերադարձած 
են Անգլիա 1821 թուականին: Իր 

ապրած ժամանակաշրջանին 
համար ան ստացած է ամենալաւ 
կրթութիւնը, կը տիրապետէր 
լեզուներու՝ յունարէնի, լատիներէ-
նի, ֆրանսերէնի, գերմաներէնի եւ 
իտալերէնի: Նայթինկէյլի ապրած 
տարիներուն աշխարհի վրայ կը 
վխտային հիւանդութիւնները, 
շատցած էին պատերազմներէն, 
աղէտներէն վիրաւորները եւ ան 
շատ մեծ փափաք ունէր մարդիկը 
հիւանդութիւններէ եւ մահէ փրկե-
լու գործ մը ստանձնելու: Որոշեց 
բուժքոյր դառնալ, բայց անոր 
երազանքը իրականութիւն դարձաւ 
տասներեք տարի ետք, քանի որ 
բուժքոյրի գործը Անգլիոյ մէջ շատ 
ընդունուած եւ տարածուած չէր։ 
Ծնողքը, հարազատները դէմ էին այդ 
որոշումին, բայց ան իր ցանկութիւնը 
ի կատար ածեց եւ երջանիկ էր ատոր 
համար:
1846 թուականին Նայթինկէյլ 
քանի մը ամիս կարողացաւ այցելել 
հիւանդներուն՝ ուսումնասիրելով 
բուժքրոջ աշխատանքը Իտալիոյ, 
Եգիպտոսի եւ Յունաստանի մէջ։ 
1850 թուականին Գերմանիոյ Կայ-
զերվերտի համալսարանին իր մէկ 
այցը շրջադարձային եղաւ: Կրցաւ 
իր ծնողքին կամքին հակառակ, 
այնուհետեւ մօրը համաձայնու-
թեամբ, 1851 թուականին ուղեւորուիլ 
Կայզերվերտի համալսարան, ուր 
ստացաւ բուժքրոջ հիանալի կրթու-
թիւն։ 1853 թուականին դարձաւ 
Լոնտոնի Հարլի փողոցին վրայ 
գտնուող փոքրիկ հիւանդանոցի մը 
ղեկավարը: Այս մէկը անոր ճանաչում 
բերաւ եւ ան սկսաւ զանազան 
բուժական հաստատութիւններէն 
հրաւէրներ ստանալ:
Երբ 1854 թուականին՝ Խրիմի 
պատերազմին ընթացքին Ֆլորանս 
իր 38 օգնականներուն հետ այցելեց 
Թուրքիոյ Սկիւտար շրջանը, ապա 
Խրիմ՝ վեց ամսուայ ընթացքին 
հիւանդներու եւ վիրաւորներու թիւը 
կտրականապէս նուազեցաւ:
1856 թուականին Ֆլորանս իր 
գումարով պատուիրեց Խրիմի 
Պալակլավայի մօտ գտնուող 
բարձր լերան վրայ քանդակել 
մարմարեայ խաչ մը ի յիշատակ 
Խրիմի պատերազմին զոհուած 
զինուորներուն, բժիշկներուն եւ 
բուժքոյրերուն։
Խրիմի պատերազմին իբրեւ բուժքոյր 
մասնակցելուն համար Ֆլորանս 
արժանացաւ ազգային հերոսի 
պատուաւոր կոչումին։ Առաջնագի-
ծէն վերադարձած զինուորները անոր 
մասին առասպելներ կը պատմէին՝ 
զայն կոչելով «ջահով կին», քանի 
որ ան ջահը բռնած կ՚այցելէր 

հիւանդասենեակները եւ կը ստուգէր 
հիւանդները։ Յետագային այդպէս ալ 
զինք պատկերած են արուեստի մէջ՝ 
ջահը ձեռքին:
Անգլիա վերադառնալով (1856) 
Նայթինկէյլ իրեն առջեւ նպատակ մը 
դրաւ՝ վերակազմաւորել ռազմական 
բժշկական ծառայութիւնը: Հակա-
ռակ Ռազմական նախարարութեան 
արգելքներուն, ան 1857 թուականին 
յաջողեցաւ ստեղծել բանակի 
առողջական հարցերով զբաղող 
միութիւն մը եւ հակառակ որ 
այդ ժամանակ կիները այսպիսի 
միութիւններու անդամ չէին կրնար 
ըլլար, Նայթինկէյլ մեծ ազդեցութիւն 
ունեցաւ միութեան գործունէութեան 
եւ միութեան տրամադրեց բաւա-
կան շատ տեղեկութիւն: Նայթինկէյլ 
կրցաւ իշխանութիւնը համոզել 
բարենորոգումներ կատարելու 
համար ներկայացնելով իր կատա-
րած վիճակագրական ուսումնա-
սիրութիւնները այն պարագային, 
երբ ընկերային վիճակագրութիւնը 
տակաւին նոր կը սկսէր տարածուիլ:
1859 թուականին Անգլիոյ ռազմական 
նախարարը կրկին Հերպերտ եղաւ, 
որուն օգնութեամբ Նայթինկէյլ հասաւ 
այն բանին, որ հիւանդանոցնե-
րը ապահովուեցան օդափոխման 
համակարգով եւ կոյուղիով, 
բուժաշխատողներուն առջեւ 
յատուկ պատրաստուածութիւն 
անցընելու հարց դրուեցաւ, 
հիւանդանոցներէն ներս իրակա-
նացուեցան վիճակագրական վերլու-
ծութիւններ: Կազմաւորուեցաւ 
նաեւ ռազմաբժշկական դպրոց, 
բանակին մէջ կատարուեցան 
հիւանդութիւններու կանխարգիլ-
ման կարեւորութեան ուղղուած 
բացատրական աշխատանքներ:
1859 թուականին Նայթինկէյլ 
ընտրուեցաւ Արքայական 
վիճակագրական հասարակութեան 
անդամ եւ ապա դարձաւ Ամերիկեան 
վիճակակագրական ընկերութեան 
պատուաւոր անդամ:
Ան նաեւ հեղինակած է գիրքեր. 
«Նշումներ բրիտանական բանակի 
հիւանդանոցներուն մէջ առողջու-
թեան վրայ ազդող գործօննե-
րու արդիւնաւէտութեան եւ 
զանոնք վերահսկելու մասին» եւ 
«Ինչպէ՞ս խնամել հիւանդները» 
խորագիրներով: Վերջին գիրքը 
թարգմանուած է այլ լեզուներու:
1860 թուականին Ֆլորանս մեծ 
գումար նուիրաբերելով՝ Լոնտո-
նի Սուրբ Ֆոմայի հիւանդանո-
ցին քով բացաւ բուժքոյրերուն 
համար Նայթինկէյլեան փորձա-
րարական դպրոցը: Շուտով այդ 
դպրոցը աւարտողները ուրիշ 
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Պատմամշակութային Արձագանգ

Մշակութային Արձագանգ

«Արմէնին Պատմութիւն»Ը Գիրքը Կը Միտի Արաբ 
Պատանիներուն Ներկայացնել Հայու Կերպարը

 «Արմէնին  պատմութիւն»ը կը միտի 
արաբ  պատանիներուն ներկայացնել  
հայու կերպարը
Արաբերէնով գրուած մանկա-
պատանեկան այս գրքոյկը՝ հրա-
տարակուած ցեղասպանութեան 
100-ամեակի նախօրեակին, կը 
պատմէ Արմէն անունով մանուկի 
մը կեանքին պատմութիւնը եւ կը 
փորձէր հասնիլ արաբախօս պատա-
նիներուն: Գիրքին հեղինակն է 
Նաթալի Քենտիրճեան:

Գիրքին հերոսն է Արմէն անունով 
հայ պատանի մը, Վան քաղաքէն, որ 
իր ընտանիքին հետ կը բռնէ գաղթի 
ճամբան` կորսնցնելով ամէն բան, 
տուն, ընտանիք, ընկերներ:  Արմէն 
մեծ դժուարութիւններ կրելով `կը 
հասնի Տէր Զօր եւ անկէ` Լիբանանի 
Այնթուրայի որբանոցը ու հոն կը մնայ 
մինչեւ երիտասարդ տարիքը:
Սակայն Արմէն բնաւ չի յուսահատիր: 
Միշտ իր մտքին մէջ էին հայրենի Վան 
քաղաքը, ընտանիքը, ընկերները, 

հայկական սովորութիւններ, լաւաշ 
հացը… մանկութեան ընկերուհին` 
Թամարը…
Եւ օր մըն ալ պատահմամբ Արմէն 
կը հանդիպի իր մանկութեան ընկե-
րուհիին` Թամարին, եւ անոնք 
կ՛ամուսնան ու կը կազմեն ընտա-
նիք` պահպանելով հայ ընտա-
նիքի մը բոլոր արժանիքները, 
հայկական սովորութիւններով, 
աւանդութիւններով եւ կը հաստա-
տուին Լիբանան` յարգելով զիրենք 

հիւրընկալող երկրին սովորու-
թիւնները, անոր շաղուածքին 
ու օրէնքներուն ընտելանալով` 
կը դառնան նաեւ տիպար լիբա-
նանցիներ:

«Ջահով Կինը»

Ֆլորանսի 800 էջնոց «Նշումներ 
բրիտանական բանակի հիւանդա-
նոցներուն մէջ առողջութեան վրայ 
ազդող գործօնններու արդիւնա-
ւէտութեան եւ զանոնք վերահսկե-
լու մասին» (1858) գիրքը ունէր 
նաեւ վիճակագրութեան նուիրուած 
բաժին մը։ Հետաքրքրական է, 
որ այդ թուականին ան գործա-
ծած է տուեալները ներկայացնող 
աղիւսակներ: Նայթինկէյլ այդպէսով 
դարձած է վիճակագրութեան մէջ 
աղիւսակներու եւ գծապատկերնե-
րու գործածման նորարարը։ Ան 
ստեղծած է կլոր ուրուագծեր, զորս 
անուանած է «աքլորի կատար»: 
Նշանաւոր բուժքոյրը կը գործածէր 
այդ ուրուագծերը, որպէսզի ցոյց 
տար պատերազմի ընթացքին 
մահացողներուն թիւը, որոնք կարելի 
էր կանխել։ Այդ ուրագծերուն մեծ 
մասը ներառուեցան բանակի 
առողջապահութեան միութեան 
հաշուետուութեան մէջ։ Նայթինկէյլ 
այդ ուրուագծերը կը տարածէր 
խորհրդարանի, կառավարութեան 
եւ բանակի մէջ՝ քննադատու-
թեան տեսքով: Որպէս հետեւանք 
կատարուեցան բարենորոգումներ 
եւ բանակէն ներս կազմակերպուե-
ցաւ բժշկական վիճակագրական 
տուեալներու հաւաքում։
Նայթինկէյլ միաժամանակ բրիտա-
նացի համաճարակագէտ եւ 
վիճակագիր Ուիլիըմ Ֆարի եւ ուրիշ 
բժիշկներու օգնութեամբ մշակեց 
զինուորական հիւանդանոցներու 
մէջ վիճակագրական տուեալներու 
հաւաքման ձեւը: Այդ ձեւը պէտք է 
միասնականացնէր զինուորական 
հիւանդանոցներու հիւանդնե-
րուն, առողջացածներուն, դուրս 

գրուածներուն, անբուժելիներու 
քանա-կին, հիւանդներուն՝ հիւանդա-
նոցներուն կատարած միջին ժամա-
նակին եւ այլնի վիճակագրական 
տուեալները։ Մեթոտը ընդունուեցաւ 
Լոնտոնի մէջ՝ 1860 թուականին 
Վիճակագիրներու միջազգային 
համաժողովին կողմէ, սակայն 
ձեւը շատ բարդ էր եւ կը ներառնէր 
հիւանդութիւններու դասակարգումը, 
որուն պատճառով լայն տարածում 
չստացաւ։ Սակայն Նայթինկէյլի 
կողմէ ներդրուած կանոնները 
եւ մանաւանդ վիրաւորներուն 
օգնութիւն ցուցաբերելու միջոցնե-
րը բժշկութեան մէջ դարձան 
հիւանդներուն ժամանակակից 
խնամքին հիմքը։

Ֆլորանս Նայթինկէյլի 
Համախտանիշը
Հոգեբանութեան մէջ գոյութիւն ունի 
համախտանիշ մը, որ կը կոչուի 
Ֆլորանս Նայթինկէյլի համախտա-
նիշ: Այս համախտանիշին էութիւնը 
շատ ծանօթ է ամէն մարդու. երբ 
բժիշկը կամ բուժքոյրը հիւանդին 
հոգ կը տանի, կը սկսի անոր հանդէպ 
զգացումներ տածել, որ յետագային 
կրնայ վերաճիլ սիրոյ: Կան բազմա-
թիւ պատմութիւններ, ըստ որոնց 
Ֆլորանս Նայթինկէյլ սիրահարուած 
էր իր հիւանդներէն մէկուն։ Ան 
չէր ամուսնացած՝ վախնալով, որ 
ընտանիքը կը խանգարէ իր սիրած 
գործը:
Նայթինկէյլի անունով կը կոչուի 
նաեւ ուրիշ երեւոյթ մը՝ մշտական 
յոգնածութեան համախտանիշը, 
քանի որ Նայթինկէյլ կը տառա-
պէր այս համախտանիշով իր ողջ 
կեանքի ընթացքին։ Բժշկութիւնը 
չի ճանչնար այդ համախտա-
նիշը կամ ներգործութիւնը իբրեւ 
բժշկական հիւանդութիւն եւ 
զայն կը դիտէ որպէս բժշկական 

բարոյագիտութեան խախտում եւ 
ոչ-արհեստավարժութեան դրսեւո-
րում:
Անցեալ ամիս՝ քորանա վարակի 
համաճարակին ամենաթէժ օրերուն 
Լոնտոնի մէջ կրկին ընդօրինակեցին 
19-րդ դարու անգլիացի նշանա-
ւոր բուժքրոջ կատարած գործը: 
Լոնտոնի մէջ բացուեցաւ առաջին 
ժամանակաւոր հիւանդանոցը, որ 
նախատեսուած է քորոնա վարա-
կով հիւանդներու բուժման համար: 
Այդպիսի հիւանդանոցի նախատի-
պը լազարետ-արգելանոցներն էին, 
որոնց մէջ Ֆլորանս կը խնամէր 
վարակակիր հիւանդները:
Լոնտոնի նորաբաց հիւանդանոցը 
կոչուեցաւ «Նայթինկէյլ հոսփիթըլ», 
անոր կազմին մէջ այսօր կը գործեն 
քաղաքացիական եւ ռազմական 
բժիշկները. հիւանդանոցը կրնայ 
ընդունիլ մինչեւ 4 հազար խնա-
մեալ։ Նմանատիպ ժամանակաւոր 
հիւանդանոցներ, անցած ամիս, 
բացուեցան նաեւ Մեծն Բրիտանիոյ 
ուրիշ քաղաքներուն մէջ, բայց 
Լոնտոնի մէջ ինն օրուան ընթացքին 
կառուցուած հիւանդանոցը Նայթին-
կէյլ կարգի հիւանդանոցներու շար-
քին առաջինն էր:
Այսօր ալ մարդիկ չեն մոռնար ժամա-
նակակից հիւանդապահական գոր-
ծին հիմնադիրը՝ Խրիմեան պատե-
րազմի ժամանակ զոհողութիւններով 
աշխատած անգլիացին. ատկէ 
ետք բուժքոյրական գործը մեծ 
փոփոխութիւններու ենթարկուած 
է, բայց չէ փոխուած անոր հիմքին 
դրուած բարեգթութիւնը, որ 
հիւանդապահուհիները կը ցուցա-
բերեն հիւանդներուն հանդէպ:

Համաշխարհային Ճանաչում Եւ 
Յիշատակ
1883 թուականին Նայթինկէյլ 
պարգեւատրուած է Արքայական 

Կարմիր խաչով, իսկ 1907-ին՝ 
«Մատուցած ծառայութիւններուն 
համար» շքանշանով։
1912 թուականին Կարմիչ խաչի 
լիկան ստեղծեց Ֆլորանս Նայթինկէյլի 
մետայլ, որ մինչ օրս կը նկատուի 
բուժքոյրերու պատուաւոր մրցանակ:
Լոնտոնի մէջ կը գործէ Ֆլորանս 
Նայթինկէյլի թանգարանը, ուր 
ներկայացուած են Ֆլորանսի իրե-
րը եւ գործը: Ֆլորանս Նայթինկէյլի 
թանգարան մը կայ նաեւ Իսթանպու-
լի մէջ, Թուրքիա։ Զանազան 
քաղաքներու մէջ դրուած են անոր 
արձանները:
Նայթինկէյլի կեանքին մասին 
նկարահանուած են քանի մը 
գեղարուեստական եւ փաստագրա-
կան շարժանկարներ։ 1951 թուա-
կանին ճերմակ պաստառներ 
բաձրացաւ Հերպերթ Ուիլքոքսի 
պատմական «Լէյտին՝ ջահով» 
շարժանկարը, որուն գլխաւոր 
դերասանուհին Աննա Նիքըլն էր։
Նայթինկէյլին նուիրուած են նաեւ 
բեմադրիչներ՝ Տերիլ Տիւկայի եւ 
Նորման Սթոունի (1985 եւ 2008) 
շարժանկարները։
1975-1994 թուականներուն Ֆլո-
րանս Նայթինկէյլի դիմանկարը 
պատկերուած է 10 բաունտ սթերլինի 
հակառակ երեսին:
Անոր պատուին կոչուած են Վեներա 
մոլորակի օղակներէն մէկը։
1955 թուականին բուժքրոջ դէմ-
քով Գերմանիոյ մէջ դրոշմաթուղթ 
տպագրուած է:
Ռուսական «Հուկօ Ուկօ» խումբը 
ամենանշանաւոր բուժքրոջ 1990-ին 
նուիրած է «Ֆլորանս Նայթինկէյլ» 
երգը:
Անգլիացի բուժքրոջ կերպարը ներ-
կայացուած է նաեւ խելախօսներու 
համար ստեղծուած Fate/Grand 
խաղին մէջ, որպէս աղախին։
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Սնապաշտութիւն (Superstition)

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Սնապաշտութիւնը հետեւեալ ձեւով կը բացատրուի բառարանին մէջ։ 
Սնապաշտութիւնը համոզում մը կամ գործադրութիւն մըն է հիմնուած 
մէկու մը վստահութեան՝ բախտի կամ անտրամաբանական, 

ոչ-գիտական կամ գերբնական ուժի վրայ։ Սնապաշտութիւնը յաճախ ծնունդ 
կ՛առնէ տգիտութենէ, գիտական սխալ մեկնաբանութենէ, ճակատագրի կամ 
կախարդութեան հաւատալէ եւ վերջապէս անծանօթի վախէն։
Սնապաշտութեան ընդհանրական մէկ երեւոյթն է թիւ 13-ի ազդած վախը։ 
Շէնքեր կան որոնք 13րդ յարկ չունին, վերելակներ կան որոնք թիւ 13-ը 
չունին, պանդոկներ կան որոնք թիւ 13 սենեակ չունին, իսկ մարդիկ կան 
որոնք  ամսուան 13րդ օրը չեն ճամբորդեր։ Իսկ աւելի վախնալիքը այն է երբ 
թիւ 13-ը կը զուգադիպի Ուրբաթ օրուան . . .
Կան նաեւ սնապաշտութիւններ որոնք յատուկ են հայերուն համար։ Այս 
բոլորը ես կը յիշեմ մանկութեան օրերէս եւ վստահաբար կան ուրիշներ ալ 
որոնք ենթակայ եղած են նոյն սնապաշտութիւններուն, իրենց մանկութեան 
շրջանէն։ Օրինակ՝ մեզի կ՛ըսէին,
• Գիշեր ատեն մազ չեն սանտրեր։ Ինչո՞ւ, չեմ գիտեր։
• Գիշեր ատեն հայելիին չեն նայիր։ ինչո՞ւ,  չեմ հասկցած։
• Գիշեր ատեն եղունգ չեն կտրեր։ Ինչո՞ւ, բացատրութիւն չկայ։
• Մկրատին շեղբերը միշտ պէտք է գոց կը պահել։ Այս մէկը հաւանաբար 
ապահովութեան համար է որ սխալմամբ փորձանք մը չպատահի։
• Եթէ այրած հաց ուտես՝ դրամ կը գտնես։ Այս մէկը շատ տրամաբանական 
կը գտնեմ որովհետեւ քիչ մը այրած հացը եւ կամ այրած տապկուած 
գետնախնձորը ո՞վ պիտի ուտէ . . . Անշուշտ փոքրերը։
Ասոնցմէ դուրս կայ նաեւ «ակռայի հատիկ»-ի տօնախմբութիւնը։ Երբ երեխայ 
մը առաջին անգամ ըլլալով ակռայ կը հանէ, մայրը պէտք է հաւաքոյթ մը 
կազմակերպէ եւ հրաւիրէ կնքամայրն ու մեծ մայրերը եւ անմիջական մօտիկ 
ազգականները։ 
Աւանդական կերուխումէն ետք, սաւան մը գետին կը փռուի ու վրան կը դնեն 
մի քանի տեսակի առարկաներ՝ օրինակ մատիտ, գիրք, մկրատ, սանտր, 
դանակ, դգալ, պուպրիկ, խաղալիքէ փոքրիկ ինքնաշարժ մը եւ այլն։
Ապա կը թողուն որ երեխան ընտրէ անոնցմէ մէն։ Հետեւեալը հոն հաւաքուած 
կիներուն մեկնաբանութիւնն է թէ երեխան երբ մեծնայ՝ ի՞նչ պիտի դառնայ։
• Եթէ երեխան ձեռքը մկրատին երկնցնէ՝ դերձակ պիտի դառնայ ան, կը 
բացականչեն հրաւիրեալները։

• Եթէ երեխան սանտրը ընտրէ՝ 
սափրիչ պիտի դառնայ ան 
բարձրաձայն կ՛աղաղակեն 
անոնք։
• Եթէ երեխան մատիտը ընտրէ՝ 
գրող պիտի դառնայ ան, կ՛ըլլայ 
վճիռը։
• Եթէ երեխան գիրք մը առնէ 
ձեռքը՝ ուսուցիչ պիտի ըլլայ ան, 
կ՛ըսեն անոնք եւ կը տխրին, 
քանի ուսուցչութիւնը փնտռուած ասպարէզ մը չէ։
• Դանակ ընտրողը անպայման պիտի դառնայ վիրաբոյժ բժիշկ, կ՛ուրախանան 
բոլորը։
• Դգալ ընտրողը պիտի ըլլայ յայտնի խոհարար։
• Իսկ խաղալիքէ ինքնաշարժ ընտրողին ապագան բնականաբար վարորդու-
թիւնն է։
Վերոյիշեալ նախատեսութիւնները անցողական երեւոյթներ են միայն, 
քանի տարիներ ետք՝ երբ երեխան մեծնայ, ոչ ոք կը յիշէ թէ ինչ էր անոր 
նախընտրութիւնը եւ եթէ ան հասաւ իր նպատակին կամ ոչ։
Ուրեմն երեխային առաջին ակռան մեծ հանդիսութեամբ կը նշուի, իսկ 
«կաթի» առաջին ակռային տեղէն ելլելն ալ ուրիշ նշանակութիւն կ՛ստանայ, 
որը նորէն սնապաշտութեան մաս կը կազմէ։ Իսկ ի՞նչ է այդ, հիմա թոյլ տուէք 
բացատրեմ։
Երբ «կաթի» առաջին ակռան իյնայ, մայրն է որ երեխային կը յանձնարարէ 
իր բարձին տակ դնել զայն՝ որպէսզի հրեշտակը գայ եւ առնէ . . .  Այս մէկը 
ուրկէ եկաւ եւ որքանով ճիշդ է չեմ գիտէր, բայց առկայ էր մեր մանկութեան 
ժամանակ։
Ուրիշ սնապաշտութիւն մըն ալ սուրճի գաւաթի նայիլն է։ Միջին Արեւելեան 
երկիրներուն մէջ մենք գիտենք որ մարդիկ գործի կ՛երթային, իսկ կիներն ալ 
տուն կը մնային եւ կերակուր կը պատրաստէին ընտանիքի անդամներուն 
համար։ Առտուները՝ իրենց օրական գնումները կատարելէ ետք, անոնք 
յաճախ իրարու տուն կ՛այցելէին, գաւաթ մը սուրճ խմելու։ Սուրճը խմելէն ետք, 
սովորութիւն դարձած էր որ գաւաթը դարձնէին եւ իրենցմէ մէկը գաւաթին 
նայելով՝ գուշակութիւն ընէր։ Ահաւասիկ գուշակութիւններէն մի քանին։
• Երեք օրէն կամ երեք շաբաթէն լուր մը պիտի առնես՝ եւ շատ պիտի 
ուրախանաս։
• Մէկ ամիսէն կամ երեք ամիսէն՝ օդանաւային ճամբորդութիւնով մը պիտի 
միանաս հարազատներուդ։ 
Հաւանաբար հիմա այս բոլոր սնապաշտութիւնները ժամանակավրէպ 
դարձած են՝ գիտութեան յառաջդիմութեան պատճառաւ, եւ այլեւս ոչ ոք կը 
կիրարկէ զանոնք եւ անոնց հաւատք ընծայող ալ չէ մնացած թերեւս։ Է՜հ, 
ժամանակը կը փոխէ ամէն բան, չէ՞ . . .

Նոյնիսկ արեւմտեան երկիրնե-
րու պատմաբաններ եւ մտա-
ւորականներ չեն ուրանար 
այս փաստը, այլ միշտ կը յիշեն 
Խորհրդային ժողովուրդներու 
սխրանքը, որ փրկեց մարդկու-
թիւնը նացիզմ կոչուած աղէ-
տէն, որ մարդը պիտի վերածէր 
ստրուկի «բարձր» դասուած 
արիական ցեղերուն ծառայելու 
համար: Նախագահներ Քենըտի եւ Նիքսըն յիշած են Խորհրդային բանակին դերը 
նացիզմի պարտութեան մէջ: Սակայն յուսախաբութիւնս մեծ էր, երբ կարդացի 
ԱՄՆ-ի նախագահին եւ իր արտաքին գործոց նախարարին ուղերձները այս 
առիթով: Մարդիկ նոյնիսկ չէին յիշեր Խորհրդային Միութեան դերը նացիզմի 
պարտութեան մէջ, այլ զայն կը վերագրէին միայն ԱՄՆ-ին եւ Մեծն Բրիտանիոյ: 
Ինչ ալ ըլլան այս ուրացման պատճառները, անոնք առաջին հերթին կը վնասեն 
ժողովուրդներու յարաբերութեան, որովհետեւ նախկին Խորհրդային Միութեան 
քաղաքացիներ չեն կրնար մոռնալ այն 8,7 միլիոն Խորհրդային զինուորները 

եւ 19 միլիոն քաղաքացիները, որոնք զոհ գացին ճակատամարտերու, սովի, 
համաճարակի, ցեղասպանութեան: Պատմութիւնը վերագրել երկրի մը կամ 
կողմի մը շահերուն համեմատ ամենամեծ ոճիրն է: Երբ դուն կ’ուրանաս երկրի 
մը մասնակցութիւնը նացիական շարժումի պարտութեան մէջ, դուն կը մարես 
այն ջահը, որ կը լուսաւորէ մարդոց միտքերը կարդալով պատմութիւնը, չկրկնելու 
համար անցեալի բարբարոսութիւնները մարդը մարդուն դէմ: Պատմութիւնը 
վերագրել յատուկ է ամբողջատիրական եւ ֆաշիստական վարչակարգերու: 
Թուրքիա ասոր ամենալաւ օրինակն է: Ուրիշ կասկածելի քայլով մը, Չեխիոյ 
կառավարութիւնը վար առաւ երկիրը նացիներէն ազատագրած ռուս զօրավար 
Քոնեւի կիսանդրին: Այս բոլորը անմեղ չեն: Ծրագրուած ձեւով աշխատանք կայ 
պատմութիւնը վերագրելու, օրակարգի մը համեմատ: Հասկցողին շատ բարեւ: 

Պատմական Հարթակ

Արմենակ Եկարեան
Դադար Չունեցող Մարտիկը

Նախարար Զոհրապ Մնացականեան. 
«Լեռնային Ղարաբաղի Տագնապի Լուծումը 
Հիմնուած Է Փոխզիջման Սկզբունքին Վրայ»

Հայաստանի արտաքին գործոց 
նախարար Զոհրապ Մնացակա-
նեան առցանց տեղի ունեցած 
ԱՊՀ նախարարական համաժողո-
վի նիստին բացումը կատարե-
լով` յայտնեց, որ Ղարաբաղեան  
տագնապին լուծումը հիմնուած 
է փոխզիջման սկզբունքին վրայ: 



àõñµ³Ã / 15.05.2020

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

 07

տարածուել էր համացանցով։ Ես չգիտէի, որ 
երգի մի մասը վերցուած է   Nine Inch Nails խմբի 
երգից։ Երբ դա պարզ դարձաւ ինձ համար, ես 
մտածեցի ՝ ա՜յ քեզ բան, մենք իրար ենք միացրել 
անհամատեղելի  եւ պայթունավտանգ մի քանի 
ժանր՝ ռոք, քաունթրի եւ հիփ-հոփ»,-պատմում 
է Լիլը։ 
Երաժշտական քննադատները պնդում են, որ 
երգը առաւելապէս միայնակ քաուպոյի մասին 
է, որը նախընտրում է հեռու լինել սնդուսա-
փայլ խրախճանքներից, եւ միայնակ  ընթանալ 
հին քաղաքի հին ճանապարհներով։ Լիլ Նասը 
մեկնաբանում է այն որպէս ինքուրոյն իր կեանքը 
ընտրող եւ ոչ մէկի թելադրանքով չշարժուող 
երիտասարդի մասին երգ, որն աւելի շատ ոչ 
թէ կոնկրետ անձի մասին է, այլ՝  հաւաքական 
կերպարի ընդհանրական գաղափար։ 
Սկզբում Լիլ Նասը երգը տեղադրեց համա-
ցանցում, մասնաւորապէս YouTube-ում եւ սկսեց 
տարածել այն իր Twitter-եան էջով։ Հոլովակում 
նա օգտագործել էր Red Dead Redemption խաղի 
հերոսներին, պատրաստել պարզունակ հոլովակ։ 
Յետոյ՝ երբ երգը սկսեց  յայտնի դառնալ մեծ 
լսարաններում, ռատիոկայանները սկսեցին 
այն եթեր հեռարձակել։ Երբ երգի լսարանն 
ու յայտնիութիւնը սկսեց սնկի նման աճել, մի 
քանի ձայնագրման հսկաներ սկսեցին պայքար 
միմյանց դէմ՝ երգի ձայնագրման եւ թողարկման 
համար։ Արդիւնքում երգը ձայնագրեց Columbia 
Records-ը։ 2019-ի ապրիլին երգը ձայնագրուեց 
եւ թողարկուեց պաշտօնական ընկերութիւնների 
կողմից, Պիլլի Ռեյ Սայրուսի մասնակցութեամբ։ 
Այնուհետ նկարահանուեց  պաշտօնական 
տեսահոլովակը, որի թողարկումից յետոյ այն 
մի շաբաթուայ ընթացքում յայտնուեց  Billboard 
Hot 100 հիթ-շքերթում եւ մնաց այնտեղ 19 
շաբաթ՝ սահմանելով բացարձակ րէքորտ։ 
Փառքի հորիզոնականից նրան դուրս հանել 
կարողացաւ միայն Պիլլի Էիլիշի Bad Guy երգը։ 
Երգը առաջադրուեց մի քանի անուանի մրցա-
նակաբաշխութիւնների ժամանակ եւ ունեցաւ 
մի շարք ցնցող յաղթանակներ։ Մասնաւորապէս.
• «Տարուայ երգ»-  MTV Video Music Awards,
• «Լաւագոյն ռեժիսուրա» – MTV Video Music 
Awards,
• «Լաւագոյն փոփ կատարում զուգերգում» – 
Grammy Awards,
• «Լաւագոյն երաժշտական վիտէօ» – Grammy 
Awards,
• «Ամենաշատ սիրուած ռեփ կատարում» – 
American Music Awards,
• «Տարուայ երգ» — Apple Music Awards.
Լիլ Նասն ու նրա երգը գալիս են հերթական 
անգամ ապացուցելու, որ նպատակներին 
հասնելու համար պարտադիր չէ գնալ բոլորին 
յայտնի ՝ արհեստական խոչնդոտներով լի 
ճանապարհներով եւ լինել մերժուած կամ 
քարկոծուած։ Եւ, ամենա-
կարեւորը՝ ժամանակներն 
այնպէս են փոխուել, որ հիմա 
հնարաւոր է երեւակայել եւ 
կեանքի կոչել ամեն ինչ։ Երազէք, 
նպատակադրուէք եւ գործէք։ 

 Մի Երգի Պատմութիւն -45-

Օլտ Թաուն Ռոտ – Լիլ Նաս Էքս (Old Town Road – Lil Nas X )                                                                                                                          
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Այս երգի յաջողութեան պատմութիւնը անհա-
ւատալի ոլորտից է։  Կային ժամանակներ, երբ 
երգիչի կամ երգահանի յաջողութիւնը կախուած 
էր ձայնագրման ընկերութիւնների  հսկաներից։ 
Նրանք էին որոշում երգը արժէ՞ արդեօք 
ձայնագրել, թէ՝ ոչ։ Դրանից յետոյ հսկայական մի 
խումբ աշխատում էր ձայնագրման, այնուհետ՝ 
վաճառքի վրայ։ Այսօր ժամանակներն այլն են, 
եւ դրա ապացոյցն է Old Town Road  երգը։ 
Մի հոլանտացի դեռահաս՝ ոգեշնչուած 
գերհանրայայտ ռոք խմբի երգից, գրում է 
երաժշտական նմուշ, տեղադրում համացանցում, 
մէկ այլ դպրոցական գտնում է այն, երեւակա-
յում իրեն հիփ-հոփի աստղ, իրար է խառնում 
անհամատեղելի մի քանի ժանրեր  եւ տեղադրում 
այն պատանեկան յայտնի՝ Դիք-Դոք (Tik-Tok) 
համացանցում։ Երգը պայթեցնում է համացանցը,  
գլխաւորում մի քանի հիթ-շքերթներ,  դառնում 
ձայնագրման ընկերութիւնների կռուախնձոր 
եւ հեղինակներին բերում աստղաբաշխական 
եկամուտ, որի մասին նրանք անգամ երազել 
չէին համարձակւում։ 
Աւարտելով դպրոցը Մոնտերօ Լամար Հիլլը 
սկսում է զբաղուել երաշտութեամբ՝ հակառակ 
ծնողների ցանկութեան։ Նրանք չէին խրա-
խուսում Մոնտերոյի՝ հիփ-հոփի աստղ դառնալու 
որոշումը։ Նա նոյնիսկ ստիպուած էր եղել 
տեղափոխուել քրոջ տուն։ «Ի սկզբանէ երգը 
միայնակ քաուպոյի մասին էր, ասես փախուստ 
ամենքից։ Հոկտեմբեր ամսին (2018) ես YouTube-
ում գտայ «պիթը», դեկտեմբերին արդէն 
տեղադրեցի երգը նոյն  ցանցում»,-պատմում  է 
Մոնտերոն՝ նոյն ինքը՝ Լիլ Նասը։ 
«Պիթ»-ը (երաժշտական հարուածները) ստեղծել  
է Գիովա Ռուգեմա անունով մի երիտասարդ, 
որն ապրում է Հոլանտիայում։ Նա  երգը գրել 
է ոգեշնչուելով Nine Inch Nails  ռոք խմբի 34 
Ghosts երգից, օգտագործելով երգի սկզբում  
հնչող պանջոյով նուագուած նախաբանը։  «Ես 
պիթը գտայ YouTube-ում։ Գիոյին ես անգամ չէի 
էլ ճանաչում, ես մինչ օրս չեմ  հանդիպել նրան 
դէմ առ դէմ։ Մենք հանդիպեցինք Instagram-ում։ 
Նա լսել էր երգը  Tik-Tok-ում, երբ այն արդէն 

ԱՐԵՒԻԿ ԱՐԵՒՇԱՏԵԱՆ
(1957)

«Մակնեթիզմի» շարքէն

15 2020
ՄԱՅԻՍ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Խոստանում եմ,
Բաց ճակատով զուր չխփել հաստ պատերին:
Ինչի՞ համար:
Էլի պատը կը մնայ պատ.
Կը պակասի մի լաւ ճակատ:

ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ



àõñµ³Ã / 15.05.2020

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Նախարար Զոհրապ Մնացականեան. 
«Լեռնային Ղարաբաղի Տագնապի Լուծումը Հիմնուած Է 

Փոխզիջման Սկզբունքին Վրայ»

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيانتصدر عن رشكة شرياك الصحفية )ش.م.م.(

 08

Սկիզբը Էջ 07

Սկիզբը Էջ 05

¸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:

Շնորհակալութեամբ կը յայտնենք, որ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներէն՝ 
հաւատարիմ ընթերցող մը ընդառաջելով Աջակցէ՛ ԶԱՐԹՕՆՔ-ին. 
Ապահովէ՛ Անոր Գոյերթը մեր կոչին, թերթիս կը նուիրէ՝ հազար ($1000) 
ամ. տոլար:

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

Լրատուութեան Գործընկեր

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 

«Ատիկա կը նշանակէ նաեւ կողմերէն 
ոեւէ մէկուն առաւելապաշտական 
դիրքերու մերժում եւ համադրում 
այն պարտաւորութիւններուն, 
զորս կողմերը կը ստանձնեն 
հաւասարակշռուած ամուր փոխ-
զիջման համար»: Նախարար 
Զոհրապ Մնացականեան աւելցուց, 
որ այդ մօտեցումով ալ պիտի 
շարունակեն Լեռնային Ղարաբաղի 
տագնապի բացառապէս խաղաղ 
լուծման հասնելու մտադրութեամբ 
աշխատանքը համապատասխան 
շրջանակներու մէջ:
«Ես մտադիր չեմ երկար խօսիլ 
այս նիւթին մասին, մենք կը 
շարունակենք աշխուժօրէն աշխա-
տիլ այդ ձեւաչափով: Խաղաղ 
լուծումը այլընտրանք չունի, մենք 
նպատակ ունինք շարունակել 
գործնական աշխատանքը, երկու 
տարի շարունակ իրականացուցած 
ենք այդ գործնական աշխատանքը 
եւ մտադիր ենք հետագային եւս 
նոյնը ընել: Ուժի կիրարկումը եւ 
սպառնալիքները մերժելի են»:
Իր խօսքին մէջ նախարարը հաստա-
տեց, որ նիստին համաձայնեցուած 
հարցերուն շուրջ Հայաստան 
առարկութիւն չունի եւ պատրաստ 
է աջակցելու անոնց: Նախարարը 
դիտել տուաւ, որ առաջարկուած 
հարցերու ցանկը, տեսականօրէն, 
կարելի է բաժնել երկու խումբի:
Առաջին խումբին կը պատկանին 

այն հարցերը, որոնց վրայ նուազ 
ազդեցութիւն ունի «Քորոնա» 
ժահրի պատճառով ստեղծուած 
վիճակը, որոնց կարգին է, օրինակ, 
«Մշակութային մայրաքաղաքը» 
հետաքրքրական նախագիծը, որուն 
իրագործման իրաւունքը 2022-ին 
պիտի փոխանցուի ղրղզական 
Քարաքոլ քաղաքին: 
Այդ շարքին են նաեւ այն համա-
ձայնագիրներու նախագիծերը, 
որոնք շահագրգիռ պետութիւննե-
րու ձեւաչափով պիտի կարգա-
ւորեն պաշտպանական նախարա-
րութիւններու փոխգործակցութիւնը 
տարբեր մարզերու մէջ:
Օրակարգի հարցերու երկրորդ 
խումբին մէջ Մնացականեան նկատի 
ունեցաւ այն հարցերը, որոնց լուծման 
համար ակնյայտօրէն ստիպուած են 
նկատի առնել համավարակի գործօ-
նը: Անոնց կարգին են միջազգա-
յին երիտասարդական համա-
գործակցութեան, մարմնակրթու-
թիւնը, զբօսաշրջութեան, ցանցային 
համալսարանի եւ մշակոյթի մարզին 
մէջ համագործակցութեան հիմնա-
կան ձեռնարկներուն վերաբերող 
համագործակցային ռազմավա-
րութիւնները:
Այս բարդ շրջանին ան կարեւոր 
նկատեց պետութիւններու համա-
ձայնեցուած գործողութիւնները, 
նաեւ` «Քորոնա» համաճարակի 
կանխարգիլման միջոցառումներու 
համակարգման մէջ:

Գիրքը նկարազարդուած է արուես-
տագէտ Նանոր Հաճեանի կողմէ:
Գիրքին վերջաւորութեան կան 
բացատրութիւններ, որպէսզի 
ընթերցողը ծանօթանայ հայկա-
կան որոշ արժանիքներու, ինչպէս` 
լաւաշ հացը, անմոռուկ ծաղիկին 
նշանակութիւնը, ո՞վ են հայերը: Հոն 
տեղադրուած է նաեւ հայկական 
այբուբենը: Այդ բաժինով հեղինակը 
արաբ պատանիին կը տեղեկացնէ, 

թէ հայերը քրիստոնէութիւնը 
պետականօրէն ընդունած առաջին 
ժողովուրդն են, Հայաստանը եւ հայ 
մշակոյթը ունին շատ հին պատմու-
թիւն, եւ կը բացատրէ, թէ ի՛նչ է 
Ցեղասպանութիւնը:
«Արմէնին պատմութիւնը» 
հետաքրքրական գիրք մըն է, ուր 
պատանիներ, ինչո՞ւ չէ, նաեւ չափա-
հասներ հետաքրքրութեամբ կրնան 
կարդալ եւ ճանչնալ հայ ժողովուրդին 
ապրած կեանքին ու պատմութեան 
մասին:

Մշակութային Արձագանգ

«Արմէնին Պատմութիւն»Ը Գիրքը Կը Միտի Արաբ 
Պատանիներուն Ներկայացնել Հայու Կերպարը


