
Պարտաւոր էինք աջակցիլ Մարտ 10-ին Եւրոխորհրդարանի կողմէ 
ընդունուած «Լեռնային Ղարաբաղի մէջ մշակութային ժառանգութեան 
ոչնչացման մասին» բանաձեւին. անտարբեր մնալը պիտի ըլլար «անընդունելի 
պատասխանատւութեան կիսում»: 
Այս կարծիքը յայտնած են իտալացի պատգամաւորներ, «5 աստղ» շարժման 
ներկայացուցիչ Ֆապիօ Մասիմօ Գասդալտոն եւ «Լեկա» կուսակցութեան 
անդամ Սուսաննա Չեգարտին, որոնք պաշտպանած են բանաձևը։
Վկայակոչելով Agenzia Nova գործակալութիւնը՝ Armenpress.am-ը կը 
յայտնէ, թէ Գասդալտոն նշած է, որ Լեռնային Ղարաբաղի մէջ «Ազրպէյճանի 
իշխանութիւնները կը փորձեն բռնի ուժով արմատախիլ ընել բնիկ հայ 
ժողովուրդի մշակութային ժառանգութիւնը»:

Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութիւնը 
յայտարարութիւն տարածած է Շուշիի հայ բնակչութեան ջարդերու 102-րդ 
տարելիցին առիթով։ Յայտարարութեան մէջ կը նշուի.
«Այսօր մենք գլուխ կը խոնարհենք Շուշի քաղաքի հայ բնակչութեան 
զանգուածային ջարդերու անմեղ զոհերու յիշատակին առջեւ։ Ջարդերը 
իրականացուած են նորաստեղծ Ազրպէյճանական Դեմոկրատական 
Հանրապետութեան իշխանութիւններուն կողմէ 102 տարի առաջ՝ 
1920 թ. Մարտ 22-26։ Ազրպէյճանի ծաւալապաշտական նկրտումներով 
դրդուած այդ հրեշաւոր յանցագործութեան զոհը դարձան տասնեակ 
հազարաւոր մարդիկ, որոնցմէ շատերը դաժանաբար սպանուեցան, իսկ ողջ 
մնացածները արտաքսուեցան իրենց տուներէն։ Արցախի մայրաքաղաքը եւ 
պատմամշակութային կեդրոնը հանդիսացող Շուշիի մեծ մասը ամբողջովին 
աւերուեցաւ եւ աւերակներու մէջ մնաց մինչեւ 20-րդ դարու կէսերը, երբ 
հիմնովին քանդուեցաւ ազրպէյճանական իշխանութիւններուն կողմէ։ 
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Արցախի Աւելի Քան 30 Հազար Փոքրիկներ 
Մնացած Են Առանց Ջեռուցման ու Տաք Ջուրի.

 ԱՀ ՄԻՊ

Վառելանիւթը Դարձեալ Օրակարգի Վրայ

Հայ Խաղաղապահները Լիբանանի մէջ 
Մասնակցեցան ԵՈՒՆԻՖԻԼ-ի Յատուկ Միջոցառման

Իտալացի Երեսփոխանները Կը Դատապարտեն 
Ազրպէյճանի Կողմէ Արցախի Մշակութային 

Ժառանգութեան Ոչնչացումը

Շուշին Վերածնուած է 1992-ի Մայիսին եւ Կրկին 
Պիտի Վերածնուի. Արցախի Հանրապետութեան 

ԱԳՆ Յայտարարութիւնը՝ Շուշիի Հայ Բնակչութեան 
Ջարդերու 102-րդ Տարելիցին Առիթով

zartonkadl@gmail.com
www.zartonkdaily.net+961 1 444225  

+961 81 306 447
P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

ՀիÝ·շ³µÃի / 24.03.2022 85ñ¹ î³ñի, Ãիõ 49 (22«519) 1500 Լ.à. / 8 ¾ç

facebook.com/zartonkdaily

Անցնող օրերուն մէկ ամերիկեան տոլարի 
սակը 22000էն  բարձրացաւ աւելի քան 
24000ի:
Այս արժեզրկումը իր հետ բերած այլ 
խնդիրներու կողքին յառաջացուց 
նաեւ վառելանիւթի սակի խնդիր: Այս 
պատճառով երէկ շատ մը պենզինի 
կայարաններ մերժեցին պենզին յանձնել 
մինչեւ սակի յստակացումը: Այս առումով 
կ՛ակնկալուի կայարաններու գործադուլ 
մինչ երկիրը հազիւ դուրս եկաւ դրամատուներու գործադուլէն:
Աւելի քան բացայայտ է, որ այսօր Լիբանանի մէջ առկայ տնտեսական 
խորունկ տագնապը ունի նաեւ քաղաքական խորք, որ կրնայ երկարիլ 
այնքան ժամանակ, որ Լիբանանի շուրջ առկայ սրացումները եւ տիրող 
լարուածութիւնը տակաւին չեն փարատած։ 
Նոյն ծիրէն ներս կրնան երեսփոխանական մօտալուտ ընտրութիւններն ալ 
հարցական ըլլան: Եկող օրերը շատ բաներ պիտի բացայայտեն:

Արցախի աւելի քան 30 հազար 
փոքրիկներ մնացած են առանց 
ջեռուցման ու տաք ջուրի։ Այս 
մասին Twitter-ի իր էջին վրայ գրած 
է Արցախի մարդու իրաւունքներու 
պաշտպան Գեղամ Ստեփանեան։
«Կը հարցնէք՝ ինչն է պատճա՞ռը։ 
Պատճառը Ազրպէյճանի ղեկա-
վարութեան կողմէ Արցախին 
Հայաստանէն հասնող կազի մատակարարման միտումնաւոր ընդհատումն 
է։ Ասիկա ուրիշ բան չէ, քան մարդկութեան դէմ յանցագործութիւն»,-նշուած 
է գրառման մէջ։

ՄԱԿ-ի հովանիին ներքոյ Լիբանանի 
մէջ խաղաղապահ առաքելու-
թիւն իրականացնող զօրախումբի 
տեղակայման վայրին մէջ, վերջերս 
կազմակերպուած է հանդիսա-
ւոր միջոցառում, նուիրուած 
ԵՈՒՆԻՖԻԼ-ի  առաքելութեան 
կազմաւորման 44-րդ տարեդարձին:
Միջոցառման մասնակցած են նաեւ 
խաղաղապահ առաքելութեան մէջ 
ընդգրկուած հայկական զօրա-

խումբի զինուորները: Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ Պաշտպանութեան 
նախարարութենէն:
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շուրջ կէս դար առաջ սիրայօժար 
ստանձնեցին Անթիլիասի Վեհա-
րանին շինութեան ծախսերը՝ 
ընդառաջելով երջանկայիշատակ 
Խորէն Ա. Կաթողիկոսի առաջարկին։ 
Եւ ահաւասիկ այսօր դուք եւս, որպէս 
իրենց դուստրը եւ փեսան, սիրով 
ընդառաջեցիք Մեր փափաքին եւ 
Ձեր իշխանական նուիրատուու-
թեամբ Պիքֆայայի Վանքը օժտե-
ցիք այս գեղակերտ Վեհարանով։ 
Յիշեալ բարերարութիւնը, ի շարս 
Ձեր կատարած այլ բազմաթիւ 
նուիրուատուութիւններուն եւ 
օժանդակութիւններուն, պերճախօս 
վկաներն են մեր սուրբ եկեղեցւոյ, 
ազգին ու հայրենիքին նկատմամբ 
Ձեր ունեցած ամուր կապուածու-
թեան ու ջերմ սիրոյն։ Թող Աստուած 
բազմապատիկ վարձահատոյց ըլլայ 
Ձեզի՝ Ձեր բոլոր բարի գործերուն 
համար»։

Իմանալով ազգային բարերար 
Գառնիկ Եագուպեանի մահը, Նորին 
Սրբութիւնը հետեւեալը հաստատեց. 
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Ամերիկեան Բարքեր
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Սիմոն Սիմոնեան

Սիմոն Սիմոնեան (24 Մարտ 
1914, Այնթապ - 11 Մարտ 1986, 
Պէյրութ ), հայ գրագէտ: «Սփիւռք» 
շաբաթաթերթի եւ «Սեւան» 
տպագրատան ու հրատարակչա-
տան (Պէյրութ) հիմնադիրն է։
Ծնած է Այնթապ: Անդրանիկ որդին 
է սասունցի ծնողներու։
Իր նախակրթութիւնը ստացած 
է Այնթապ, մինչեւ 1921։ Այդ 
թուականին ընտանեօք բռնա-
գաղթուած ըլլալով, իր ուսումը 
շարունակած է Հալէպի Հայկա-
զեան, կիլիկեան գաղթականաց, 
Լատիններու, Ֆրեր մարիզներու 
վարժարաններուն մէջ։ 1926-1930 
յաճախած է Հալէպի կրթասիրացը։ 
Այնուհետեւ առաջին ուսանոզը 
կը հանդիսանայ Անթիլիասի 
մէջ եւ առաջին շրջանաւարտը՝ 
1935-ին դասընկերակցութեամբ 
Երջանկայիշատակ Զարեհ Ա. 
կաթողիկոսի եւ այլոց։
1954–ին կ՛ուղարկուի Սովետական 
Հայաստան, Գէորգ Զ. կաթողի-
կոսի յուղարկաւորութեան, որպէս 
անդամ Անթիլիասի կաթողիկոսա-
րանի պատուիրակութեան։
1955-ին հրաժարելով Կիլիկեան 
Կաթողիկոսարանի իր բոլոր 
պաշտօններէն, կը հիմնէ 
իր սեփական տպարանը եւ 
«Սեւան» հրատարակչատունը։ 
Կ՛ամուսնանայ Մարի Աճեմեանի 
հետ եւ կը բախտաւորուին 5 
զաւակներով ու թոռներով։
Պաշտօններ վարած է Հալէպի 
Հայկազեան եւ Կիւլպէնկեան 
վարժարաններուն մէջ որպէս 
հայերէնի եւ հայոց պատմութեան 
ուսուցիչ։ Անթիլիասի դպրեվանքին 
մէջ աւանդած է գրաբար եւ հայ 
մատենագիտութիւն։ Նաեւ պաշտօ-
նավարած է Պէյրութի Յովակի-
մեան-Մանուկեան եւ Դարուհի 
Յակոբեան վարժարաններուն մէջ։
Սիմոն Սիմոնեան իր “Սփիւռք” 
շաբաթաթերթին մէջ, տարիներ 
շարունակ, խմբագրականներով 
եւ յօդուածներով անդրադարձած 
է հայ ժողովուրդի գերագոյն 
շահերուն վերաբերող հարցերուն, 
Համահայկական կեդրոնական 
մարմին մը գոյացնելու անհրա-
ժեշտութեան, Արցախի եւ Նախի-
ջեւանի նկատմամբ առնուած 
անարդար որոշումներուն եւ 
բազմաթիւ այլ կարևոր հարցերու։ 
Անկախ, անկուսակցական Սիմոն 
Սիմոնեանը Հայ ժողովուրդի գերա-
գոյն շահերուն “մունետիկ”ը եղաւ 
իր ամբողջ կեանքի ընթացքին։
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Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը Կը Սգայ Մահը 
Ազգային Բարերար Գառնիկ Եագուպեանի

Դոկտ. Երուանդ Զօրեան Այցելեց  Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 
Կաթողիկոսին

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

Յանուն Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 
Կաթողիկոսին, միաբանութեան, 
Ազգային Կեդրոնական Վարչու-
թեան Քաղաքական եւ Կրօնական 
ժողովներուն, կը սգանք մահը 
ազգային բարերար հանգուցեալ 
Գառնիկ Եագուպեանի։ 

Արդարեւ, հանգուցեալը բարերա-
րութիւնը ստանձնած էր Պիքֆա-
յայի Ս. Աստուածածին Վանքի 
Վեհարանին եւ եպիսկոպոսաց 
շէնքին։ Այս առիթով Վեհափառ 
Հայրապետը Կիլիկեան Իշխանի 
Կարգի շքանշանով (2014) 
պարգեւատրած էր հանգուցեալը 
եւ իրեն ուղղած սրբատառ Հայրա-
պետական Կոնդակի մէջ գրած էր 
հետեւեալը. «Որքա՜ն գօտեպնդիչ էր 
յիշել, որ թէ՛ Անթիլիասի մէջ 1968-
ին կառուցուած Վեհարանին եւ թէ՛ 
Պիքֆայայի մէջ բարձրացած այս 
նորաշէն Վեհարանին առնչուած 
են Ձեր ծնողաց եւ Ձեր անունները։ 
Արդարեւ, Տէր եւ Տիկին Գէորգ եւ 
Արշակուհի Չաթալպաշեանները 

Armenian Virtual College-ի եւ 
Synopsis Armenia-ի հիմնադիր, 
տեղեկագիտութեան ոլորտի 
մասնագէտ դոկտ. Երուանդ 
Զօրեան Կիրակի, 20 Մարտ 2022-
ին, այցելեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 
Ա. Վեհափառ Հայրապետին։ 
Հանդիպման ներկայ էր 
«Սփիւռքի Տարի»ի ծրագիրներու 
համակարգող յանձնախումբի 
անդամ Շահան Գանտահարեան։ 
Դոկտ. Երուանդ Զօրեան Սիլիքոն 
Վալիյի (Silicone Valley) մէջ իբրեւ 
գլխաւոր ճարտարապետ կը ղեկա-
վարէ «չիփերու» ձեւաւորման 
բաժանմունքը։
Դոկտ. Զօրեան մասնակցած 
էր «Սփիւռքի Տարի»ի առիթով 
Վեհափառ Հայրապետին գլխաւո-
րութեամբ տեղի ունեցած առցանց 
առաջին խորհրդակցութեան։
Դոկտ. Զօրեան ներկայացուց 
տեղեկագիտական ոլորտի 

«Գառնիկ Եագուպեան այն 
հազուագիւտ բարերարներէն 
մէկն է, որ առանց խտրութեան 
ազգին, հայրենիքին ու եկեղե-
ցիին բարձրագոյն աստիճանի 
նուիրումով ու հաւատքով 
ծառայեց՝ իր ճակտի քրտինքով 
ձեռք ձգած վաստակէն բաժին մը 
հանելով։ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի 
Մայրավանքէն ներս իր փափա-
քով բարերարութիւնը ստանձնեց 
երկու կարեւոր կառոյցներու՝ 
հետեւելով իր աներ-հօր՝ ազգային 
բարերար հանգուցեալ Գէորգ 
Չաթալպաշեանի բարի օրինակին»։

բոլորի նպատակաուղղումը դէպի 
Սփիւռքի վերակազմակերպում։
Դոկտ. Երուանդ Զօրեան գոհու-
նակութիւն յայտնեց, որ իբրեւ 
մասնագէտ նկատի առնուած է 
«Սփիւռքի Տարի»ի ծրագրաւոր-
ման խորհրդակցութիւններուն 
եւ պատրաստակամութիւն 
յայտնեց իր ներդրումը բերելու 
տեղեկագիտութեան մարզին մէջ 
յառաջիկային տեղի ունենալիք 
քննարկումներուն եւ աշխատա-
նոցներուն։

նորարութիւնները, թուային 
համակարգերու եւ ելեկտրոնային 
տարածքներու վրայ համախմբում-
ներ ձեւաւորելու նորագոյն եղա-
նակները՝ ընդգծելով նման ծրա-
գիրներ հայկական աշխարհին 
մէջ իրականացնելու անհրա-
ժեշտութիւնը։
Վեհափառ հայրապետը գնահա-
տեց դոկտ. Զօրեանին կատարած 
աշխատանքները եւ բերած նպաստը 
տեղեկագիտութեան առումով 
հայկական իրականութեան մէջ եւ 
խօսեցաւ նոր աշխարահակարգին, 
առցանց տարածականութեան 
եւ հայկական աշխարհի տարբեր 
բնագաւառներու մասնագիտա-
կան մարդուժը իրար կապակցելու 
հրամայականին մասին։ Շեշտելով 
երիտասարդութեան դերը եւ անոր 
աշխոյժ ներկայութիւնը թուային եւ 
համացանցային տարածքներու վրայ, 
Նորին Ս. Օծութիւնը արծարծեց այս 
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Հայաստանում կրթութեան որակից դժգոհ են բոլորը՝ աշակերտնե-
րը, ուսուցիչները, ծնողները, ուսանողները, դասախօսները, 
նաեւ՝ ոլորտի պատասխանատուներն ու պաշտօնեաները։ 

Բոլորը քննարկում են, մեղադրում նախորդ կամ յաջորդ օղակին, 
նախկին իշխանութիւններին, հասարակութեանն ու ժամանակներին։ 
Որտե՞ղ է բացթողումը, ինչո՞ւ չենք կարողանում հասնել կրթութեան 
որակի բարելաւման այն մակարդակին, երբ կը վերականգնուի 
կրթութեան դերն ու հեղինակութիւնը, որից գոհ կը լինեն կրթութիւն 
ե՛ւ ստացողները, ե՛ւ այն տուողները։ 
Անկախութիւնից առաջ կրթութիւն ստացած սերունդները երանութեամբ են 
մտաբերում իրենց ժամանակի կրթական միջավայրը դպրոցում եւ բուհում, 
հպարտանում ստացած կրթութեամբ ու դաստիարակութեամբ։
1991-1992 ուսումնական տարում երկրում գործում էր 1419 դպրոց, իսկ 
2021-2022-ին՝ շուրջ 1400, որից 1300-ը պետական, միւս մասը՝ մասնաւոր։ 
1991-1992 ուսումնական տարում մեր երկրում գործում էր 14, իսկ 2021-
2022-ին 55 բուհ՝ ներառեալ միջպետական համաձայնագրերով հիմնադրուած 
համալսարանները՝ Հայաստանի ամերիկեան համալսարանը, Ռուս-հայկական 
(Սլաւոնական) համալսարանը, Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանը 
եւ այլն։ 
Երեք տասնամեակը քիչ չէր, որ սեփական ճակատագիրը վճռել ցանկացող 
ժողովուրդը ուրուագծէր սեփական հայրենիքի զարգացման տեսլականը՝ 
սկսելով կրթութիւնից,  որի հիմքերն առաւել քան ամուր էին։ 
Կրթութեան վատ որակի մասին խօսելիս հասարակութեան մեղադրանքների 
շղթայի առաջին օղակը դպրոցն է. հասարակութիւնն ունի ընտրութեան 
հնարաւորութիւն՝ կա՛մ  մասնաւոր դպրոցներ, կա՛մ ռուս դասականների 
անունները կրող հանրակրթական դպրոցներ, որոնք մինչ օրս «լաւ կրթու-
թեան» ապահովման համբաւ ունեն, կամ հանրակրթական պետական 
դպրոցներ՝ «սովորող երեխան ամէն տեղ էլ կը սովորի» սկզբունքով։

Փոխնախարար Ժաննա Անդրէա-
սեանը վստահեցնում է, որ Հայաստա-
նի Կառավարութիւնը 2021-2026 
թուականների ռազմավարական 
ծրագրերում, «Հանրակրթոթեան 
մասին» օրէնքի փոփոխութիւններում 
նախատեսել է ներդնել դպրոցական 
կառավարման բարելաւուած համա-
կարգ, փոփոխութիւններ իրակա-
նացնել ներառական կրթութեան (spe-
cial education – խմբ.) ուղղութեամբ, 
նոր բովանդակութիւն հաղորդել 
12-ամեայ կրթութեանը, ուսուցիչներին 
ընձեռել մասնագիտական զարգացման 

հնարաւորութիւն։
Պէտք է նկատել, որ հասարակութիւնը, ոլորտի ներկայացուցիչները ընդվզու-
մով  են վերաբերւում ցանկացած փոփոխութեան, բարեփոխման։ Փոխնախա-
րարն ընդունում է՝ անցումային, փոխակերպուող հասարակութիւններին 
բնորոշ է անվստահութիւնը. «Մարդկանց մօտ ձեւաւորւում է երկակի 
վերաբերմունք շրջապատող ամէն ինչի, այդ թւում նաեւ՝ կրթութեան 
նկատմամբ: Հանրակրթութեան ոլորտի բարեփոխումների ընթացքը 
պարբերաբար լուսաբանւում է հանրային քննարկումների, հանդիպումների 
միջոցով, որի նպատակը ոչ միայն հանրութեանը իրազեկելն է, այլեւ իբրեւ 
գործընթացի ակտիւ մասնակից ներգրաւելը»,- նշում է փոխնախարար 
Անդրէասեանն ու վստահեցնում՝ դժգոհութիւնները շատ յաճախ առաջանում 
են հասարակութեան անտեղեակութիւնից:
Կրթութեան որակի հարցը քննարկւում է նաեւ պետական կամ մասնաւոր 
դպրոցների օրինակով։ Վերջինների թիւը գնալով մեծանում է, ինչը, ըստ 
փոխնախարար Ժաննա Անդրէասեանի, հանրութեան պահանջներին 
համապատասխան է: 
«Հաստատութեան ընտրութեան իրաւունքը ծնողինն է։ Մասնաւոր դպրոցների 
առկայութիւնը որոշակիօրէն թեթեւացնում է պետութեան բեռը։ Որոշ 
մասնաւոր դպրոցներ զգալի յաջողութիւններ են արձանագրել, որոնց 
փորձը եւս կիրառելի է»,-նշում է Ժաննա Անդրէասեանն ու վստահեցնում, 
որ աշխատանքներ տարւում են հանրակրթական դպրոցի նկատմամբ 
վստահութեան վերականգնման գործում։
Մասնագիտական վատ պատրաստուածութիւն, դպրոցների քաղաքակա-
նացում, դրա արդիւնքում՝ ուսուցչի դերի նսեմացում, ճնշուածութիւն, 
սոցիալապէս խոցելիութիւն, ցածր վարձատրութիւն եւ մի շարք այլ խնդիրներ. 
փոխնախարարի կարծիքով՝ սրանք այն գործօններն են, որոնք նպաստեցին 
կրթութեան, ուսուցչի հանդէպ վստահութեան նուազմանը։ Այս խնդիրների 

լուծումը, ըստ փոխնախարարի, ջանք, 
միասնական կամք եւ տեւական 
ժամանակ է պահանջում:
Երեք տասնամեակների ընթացքում 
բարձրագոյն կրթութիւնը եւս անմասն 
չմնաց պիտակաւորումներից ու 
յետընթացից. գիտութեան ոլորտը 
դարձաւ անհրապոյր։
«Կրթութիւնն ամուր պետութիւն 
ունենալու միակ հզօր զէնքն է» 
կարգախօսը, փաստօրէն, եղաւ 
իւրաքանչիւր իշխանութեան 
նախընտրական խոստումը, լաւագոյն դէպքում՝ շնորհաւորական ուղերձների 
կարեւոր բաղադրիչը։ Միայն այդքանը։ 
Թւում է՝ այսօր, առաւել քան երբեւէ, Հայաստանի ապագան կախուած է 
երկրում գիտութեան զարգացումից։ 
«Ժամանակակից պետութեան հիմքում ընկած է կրթական, գիտական 
ու բարձր տեխնոլոգիական ոլորտների զարգացման ապահովումը։ 
Հայաստանի Կառավարութիւնն ունի յստակ մշակուած քաղաքականութիւն 
եւ իր հետեւողական ջանքերն է ուղղում առկայ խնդիրների լուծմանը, 
տարեցտարի ֆինանսական հնարաւորութիւնների մեծացմանը»,- մեզ հետ 
զրոյցում վերահաստատում է ԿԳՄՍ փոխնախարար Կարէն Թռչունեանն ու 
ներկայացնում այն ուղղութիւնները, որոնք բխում են երկրի տնտեսական 
կարիքներից  եւ գիտական հետազօտութիւնների արդի պահանջներից։
Գիտական եւ գիտատեխնիկական հետազօտութիւնների ծրագրերի 
իրականացում, ենթակառուցուածքների, նիւթատեխնիկական բազայի 
արդիականացում, գիտութեան կառավարման ոլորտում սահուն սերնդա-
փոխութիւն, միջազգային գիտատեղեկատուական շտեմարաններում 
հրապարակումների աւելացում. այս եւ այլ անելիքների կողքին փոխնա-
խարարը յաւելում է ֆինանսական կողմը եւ նկատում, որ 2022-ին 
պետական բիւջէով գիտութեան ֆինանսաւորումը աճել է 85 տոկոսով։ 
Փոխնախարարը վստահեցնում է, որ հաշուի են առնուել նաեւ ռազմական 
արդիւնաբերութեան կարիքները. կազմակերպուել է երկակի նշանակութեան 
ծրագրերի աջակցութեան թեմաների մրցոյթ։ Բացի այդ՝ կազմակերպւում են 
մրցոյթներ, որոնք ուղղուած են համաշխարհային մակարդակով յաւակնոտ 
ուղղութիւններում երիտասարդների առաջխաղացմանը եւ նոր խմբերի 
ձեւաւորմանը։
«Ներկայումս ասպիրանտը իր 60.000 դրամ կրթաթոշակից բացի ստանում 
է ամսական 150.000 դրամ աշխատավարձ, իսկ ղեկավարը՝ յաւելեալ 50.000 
դրամ։ Միեւնոյն ժամանակ ասպիրանտը կարող է ընդունուել ինստիտուտ 
որպէս գիտաշխատող եւ մասնակցել եւս երկու մրցութային ծրագրի»,- նշում 
է փոխնախարար Թռչունեանն ու նկատում՝ արդիւնքում ասպիրանտի 
եկամուտը հաւասարւում է ՏՏ ոլորտի սկսնակ աշխատողի եկամուտին, եւ 
կանխւում է երիտասարդ գիտնականների արտահոսքը արտերկիր։ Վերջինս 
վստահեցնում է, որ գիտութեան հասարակական վարկի բարձրացման, 
գիտական եւ գիտատեխնիկական կադրերի բարեկեցութեան ապահովման, 
նրանց սոցիալական խնդիրների լուծման ուղղութեամբ եւս աշխատանքներ 
տարուել են։
Խօսելով առաջիկայ անելիքների մասին՝ Կարէն Թռչունեանն ընդգծում է, որ 
գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունէութեան ոլորտում նախատեսուող 
ծրագրերն ու միջոցառումները շատ են, որոնք ուղղուած են գիտական 
կենտրոնների վերականգնմանը, մասնագիտական կարողութիւնների 
զարգացմանը, երիտասարդ գիտնականների համար արտերկրում վերա-
պատրաստմանը, փորձի փոխանակման ծրագրերի խրախուսմանը, 
միջազգային մրցոյթների անցկացմանը։ 
Մինչ այդ, միմեանց անգործութեան մէջ շարունակում են մեղադրել կրթու-
թեան ապահովման բոլոր օղակները՝ աշակերտն ու ծնողը ուսուցչին, ուսու-
ցիչն ու դասախօսը՝ պետութեանը, պետութիւնը՝ դպրոցին ու ընտանիքին։ 
Մեղադրանքների շղթայում կորցնում ենք պատասխանը մի շարք հարցերի՝ 
ո՞րն է որակեալ կրթութիւնը, մարդն ուզո՞ւմ է կրթութիւն ստանալ, եթէ ներկայ 
ժամանակներում հասարակութիւնում գնահատուած է աւելի շատ բիզնեսում 
յաջողածը, ոչ թէ ասպիրանտը, ինժեները, գիտնականը։ Որակեալ կրթութեան 
յուշերով ապրում են միայն աւագ սերնդակիցները, միւսների համար դա լաւ 
է, դեռ մի բան էլ աւելին։ Մեզ մնում է գոնէ այսօր, երկրի անվտանգութեան 
խնդիրներից ելնելով, լիարժէք գիտակցել կրթութեան դերը, մոբիլիզացնել 
ողջ ներուժն ու լծուել կրթուելու կարեւորագոյն գործին. դա 21-րդ դարում 
ԼԻՆԵԼՈՒ պահանջ է։ 
Հայաստանի «Թէքէեան» Մշակութային Միութեան լրատուական կենտրոն
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Ամերիկեան Բարքեր

Կրթութիւնն Անորակ Է, Գիտութիւնը՝ Անհրապոյր

Ժաննա Անդրէասեան

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Կարէն Թռչունեան
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Եւս Մէկ Պարգեւատրում  Ալեքսանտր Սարուխանին

Մատներու Թմրութեան Հիմնական Պատճառը

Պատիւ Արժանաւորին

Առողջապահական

Արաբական երգիծանկարչութեան 
ռահվիրաներու գիտաժողովի 
հինգերորդ նստաշրջանը տեղի 
ունեցաւ սոյն թուականի Մարտ 2-էն 
8,Գահիրէի օփերայի տան «Սալահ 
Թահէր» սրահէն ներս։
Եգիպտացի մեծ նկարիչ ու երգիծա-
բան Իմատ Ճումաայի հիմնադրած 
ու տնօրինած այս գիտաժողովի 
օրակարգին մէջ էր մեծարել  
երգիծանկարչութեան ռահվիրաներ՝ 
հայ մեծ երգիծանկարիչ Ալեքսանտր 
Սարուխանն ու «Ալահրամ» թերթի 
երգիծանկարչութեան բաժնի 
նախկին պատասխանատու՝ մեծ 
նկարիչ Ֆարաճ Հասանը։
Գիտաժողովի ընթացքին ուշագրաւ էր 
ներկայութիւնը եգիպտացի անուանի 
երգիծանկարիչ- երգիծանկար-
չուհիներու ինչպիսիք են՝ 
Մուհամմատ Օմար, Ամր Ապտըլ Աթի, 
Ռաղտա Հիճազի, Սալի Ալքասսաս, 
Ապտըլ Ուահապ Ալշահաուի եւ 
զանազան լրատուամիջոցներու 
եւ հեռուստակայաններու ներկա-
յացուցիչներ։
Յիշարժան է որ իր ելոյթի ընթացքին 
գիտաժողովի տնօրէն Ճումաան նշեց, 
թէ այս միջոցառումը հիմնադրելով ան 
նպատակ ունեցած է հող պատրաս-
տել արաբական երգիծանկարներու 
թանգարանի հիմնադրութեան, 
որուն էական նպատակը կ’ըլլայ  
արաբական երգիծանկարչութեան 
ռահվիրաներէն մնացած թանկարժէք 
գործերը փրկել ու զանոնք որպէս 
ժառանգ փոխանցել սերունդէ 
սերունդ։
Հետաքրքրական էր նաեւ նկարիչ 
Ֆարաճի անդրադարձած մէկ այլ 
իրողութիւնը. թուային նկարչութեան 
հանդէպ իր ունեցած դիրքորոշումը, 
որ յստակ էր իր նկարի մը գեղեցկու-
թեան գաղտնիքը ընդգծելով։ Ըստ 
Ֆարակին, նկար մը իրոք գեղեցիկ 
է, երբ կը կրէ իր նկարիչի ձեռքին 
զարկերակն ու սրտին զգացումները, 

վերջինը Սարուխանը համոզեց 
աշխատիլ հանրայայտ «Ռօզըեուսէֆ» 
պարբերականին մէջ ու դառնալ 
անոր պատմութեան ամենակարեւոր 
նկարիչներէն մէկը: Սաուին յիշեց 
նաեւ Սարուխանի մեծ ներդրումը 
«Ախէր Սաա» պարբերականի 
եւ «Ախպար ալեաում» թերթի 
հիմնադրման պատմութեանց մէջ։  
Հայ մեծ երգիծանկարիչ Սարուխանի 
մեծարման այս երեկոյի ընթացքին 
նշուեցաւ որ ան 1955-ին մեծարուած 
էր Եգիպտոսի նախկին նախագահ 
Ճամալ Ապտըլնասէրի կողմէն։
Ճիշդ է, ժամանակը անցած է ու 
դեռերս կ’անցնի, բայց ինչպէս 
բոլորիս յստակ է ոչինչ կը փոխուի 
Սարուխանի թողած արուեստի մեծ 
ժառանգութեան արժէքին ու անոր 
գոյատեւման յստակ իրողութեան 
մասին... եւ ինչ խօսք որ զարմանալի 
չէ այս գոյատեւումը, որովհետեւ 
ան արդիւնքն է Սարուխանի 
ընտանիքին եւ յատկապէս  
թոռնուհիներուն տարած մեծ ու 

որոնք անկեղծօրէն կը փոխանցուին 
թուղթին, հետեւաբար նկարը 
կ’ըլլայ իրական ու կենսայորդ եւ 
ոչ շինծու եւ արհեստական։ Այս 
առիթով նկարիչիը տխրութեամբ 
նշեց այսօր լոյս տեսնող զանազան 
թերթերու մէջ տեղադրուած մեծ 
երգիծանկարիչներու ստեղծագոր-
ծութիւններուն թուային տարբե-
րակները....
Գիտաժողովի ընթացքին ելոյթ 
ունեցաւ նաեւ Ապտալլահ Ալսաուին, 
որ հանգամանօրէն ներկայացուց 
եգիպտական երգիծանկարչութեան 
ռահվիրա Ալեքսանտր Սարուխանը, 
անդրադառնալով անոր ծննդա-
վայրին,  դաստիարակութեան, 
նկարագրի կազմաւորման ու 
նկարչական բարձր կարողու-
թիւններու բացայայտման։ Ան 
պատմեց, թէ Սարուխան ինչպէս 
եկաւ Եգիպտոս 20-ական թուա-
կաններու  սկիզբը եւ իր սպանացի 
գործընկերոջ Ճուան Սանթսի եւ Ալի 
Ռաֆիք Ալթուրքիի հետ սկսեցաւ 
ստեղծագործել  «Խայալ Ալզըլ» եւ 
«Ալքաշքուլ» պարբերականներուն 
մէջ իր սուր միտքերով ու վարվռուն 
գոյներով...
Ապտալլահ Ալսաուին անդրադար-
ձաւ Սարուխանի եւ մեծ լրագրող 
Մուհամմատ Ալթապիիի մտերիմ 
յարաբերութեան եւ թէ ինչպէս 

նրբանկատ աշխատանքին։ Անոնք 
գիտաժողովի եւ մեծարման այս 
երեկոյին առթիւ հանրութեան 
ուշադրութեան  տրամադրած էին 
Սարուխանի հազուագիւտ գործերէն, 
որոնք մեծ խանդավառութեամբ 
արժանացան գիտաժողովի սրահը 
խճողած արուեստասէր բազմութեան 
գնահատանքին։
Անգամ մը եւս, արժանաբար գնա-
հատուեցաւ,  մեծարուեցաւ ու 
յուշանուէրով մը պարգեւատրուեցաւ 
մեր, բոլորիս մեծ արուեստագէտը։
Սարուխանի գործերուն մշտական 
հարթակ մը եղած ու դեռեւս ըլլալ 
շարունակող «Արեւ»ի խմբագրու-
թեան անունով կը շնորհաւորենք 
Սարուխանի ընտանիքը, անոր 
դուստրը՝ սիրասուն Տիկին 
Սեդան, թոռնուհիները՝  Տիկ. Սօսի 
Ներետեան- Յակոբեանն ու Տիկ. 
Սիլվա Ներետեան-Բլատեանը եւ 
անոնց ընտանիքները, նորանոր 
յաջողութիւններ արձանագրելու 
սրտագին մաղթանքով։

Մատներու թմրելու յաճախակի 
պատճառը, այսպէս կոչուած, 
«թիւնելային» ախտանշաններն 
են։ Այս մասին տեղեկացուցած են 
նեարդաբաններ Եուրի Անտրուսով 
եւ Փավել Խորոշեւ:
«Եթէ մենք կը խօսինք ձեռքերու 
մատներու մշտական կամ երբեմն 
թմրելու մասին, ապա պատճառը 
ձեռքերու նեարդերու որոշ ախտա-
հարումներն են։ Հիմնական պատ-

ճառը, այսպէս կոչուած, «թիւնե-
լային» ախտանշաններն են։ Նման 
պարագայի այս կամ այն նեարդը կը 
սկսի սեղմուիլ աւելի խոցելի տեղերու 
մէջ»,- ըսած է Անտրուսով։
Անոր խօսքով՝ յաճախ նեարդը կը 
սեղմուի դաստակի՝ ձեռնաթաթի 
ծալուելու բաժինին մէջ։ Այդ պատճա-
ռով կրնան թմրիլ միջնամատը, 
ցուցամատը եւ մատնեմատը։ Այս 
խնիդրին պատճառներէն մէկն է 

նաեւ արմուկի նեարդի սեղմումը 
արմկայօդի բաժինին մէջ։
Խորոշեւ, իր կարգին, նշած է, որ 
մատները կրնան թմրիլ ալքոլի 
օգտագործման կամ նոյնիսկ սխալ 
սնանելու պատճառով։ Մասնաւո-
րապէս, նման բան կը պատահի, եթէ 
մարդու ուտելիքներու չաբաբաժինին 
մէջ քիչ են B խումբի վիթամիններ 
պարունակող ուտելիքները։
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- Եթէ այդպէս է, քսանեօթը գործաւորի համար երեքհազար կը գրեն:
- Թող գրեն, այդ ալ կու տանք:
1935 Յունուար հինգին, եկան պաշտօնեաները: Ես չերեւցայ: Արտէլին 
գործաւորներուն անուն-մականունները եւ տարիքները արձանագրեցին, 
երեքհազար յիսուն ֆրանք հարկ գրեցին գացին:
1935 Ապրիլ տասնհինգին արտէլին մէջ էի, երկու միլիթէրներ ներս մտան՝ 
գործաւորներուն անուանացանկը ձեռքերնին, անուն-մականուն հարցու-
ցին եւ փասփորները ստուգեցին ես ալ կեցած էի: Ինծի յաճախորդ 
կարծելով մօտեցան փասփոր հարցուցին: Ես չէի կրնար փախչիլ, քանի որ 
արտէլի դուռը փակեր էին: 
Ես մատնուեր էի: Միլիթէրները մասնաւոր ինծի համար եկեր էին արդէն: 
Ստիպուած հանեցի փասփորս տուի, նայեցան: Ես արդէն ութը ամիս է 
ապօրէն վիճակի մէջ էի: Զիս ձերբակալեցին, տարին ոստիկանատուն: 
Աներայրս ու աներս ետեւէս եկան, ինծի համար հինգհազար ֆրանք 
փրկագին վճարեցին, այն պայմանով որ ութը օր տունը կը մնամ, յետոյ զիս 
ետ կը յանձնեն: Տուն եկանք: 
Ութ օր ետք դէպի Պէյրութ շոգենաւ կար: Մենք դէպի Պէյրութ տոմսը 
շոգենաւի ապահովեցինք: Ութը օր ետք ես, Վիոլէթը, աներայրս եւ աներս 
ներկայացանք ոստիկանատուն, միլիթէրները զիս տարին նաւահանգիստ: 
Ժամը տասն էր, շոգենաւը ճամփայ պիտի ելլէր ժամը վեցին: Զիս հանեցին 
շոգենաւ, աներայրս ինչ որ պէտք էր ինծի համար՝ պատրաստած էր, 
հետերնին բերած էին ճամփորդական մեծ պայուսակ մը: Միլիթէրները 
պայուսակը բացին ստուգեցին, ինծի տուին: Աներայրս տրցակ մը դրամ 
տուաւ ինծի, տասհազար ֆրանք էր: Երկուհազար ֆրանք ալ ես ունէի: 
Մինչեւ ժամը վեց միլիթէրները սպասեցին: Ժամը հինգուկէսին բարձրացայ 
շոգենաւ, կէս ժամ ետք շոգենաւը սուլոցը հնչեցուց ու քալեց: Վիոլէթը, 
աներայրս եւ աներս լալով ինծի «adieu» ըսելով մնացին մինչեւ որ շոգե-
նաւը հեռացաւ, ալ իրար չէինք տեսներ, ես ալ սկսայ ծովէ-ծով լողալ: Ինծի 
սենեակ մը տուին, ըսին՝ հոս պիտի պառկիս: Բանալին առի մտայ սենեակ, 
հագուստս հանեցի գիշերանոցս հագայ, դուրս ելայ, դուռը կղպեցի: 
Հասանք Աղեքսանդրիա կէսօրուան ժամը տասներկուքին: Իրիկունը 
շոգենաւը ճամփայ չելած՝ կէս ժամ առաջ հայ մարդ մը, քովը երիտասարդ 
հարս մը, տասներեք-տասնչորս տարեկան աղջիկ մը նաւ բարձրացան: 
Լսեցի հայերէն կը խօսին՝ մօտեցայ բարեւեցի: Մարդը ինծի հարցուց՝ հա՞յ 
ես: 
- Այո հայ եմ,- ըսի, ուրախացաւ: 
- Մենք ալ Պէյրութ պիտի երթանք: Իրենց քիչ մը ուշադիր եղիր հաճիս:
- Սիրով, գլխուս վրայ, կ’ըլլայ,- ըսի:
- Կինս Ճիպէյլ իր մօր քով կ’ուղարկեմ մէկ ամսուան համար, աս ալ քոյրս է 
քեզի կը վստահիմ,- ըսաւ, վար իջաւ:
Ասոնց ալ սենեակ մը տուին: Ասոնք ալ միւս կիներու նման ծովազգեստներ 
հագած, եկան նստան հանգստանալու, ես ալ գացի իրենց մօտ նստայ: 
Հարսը ինծի հարցուց՝
- Ուրկէ՞ կու գաս ու՞ր կ’երթաս:
- Ֆրանսայէն կու գամ, հոն ինը տարի բանտարկուած էի:
- Վնաս չունի, անցած ըլլայ, դեռ ճահիլ ես, ասկէ ետք լաւ կ’ապրիս:- Օդը 
տաք էր՝ ըսաւ՝- քիչ մը վեր ելլենք օդ առնենք:- Վեր ելանք: Քիչ մը վերջ նաւը 
քալեց:
Կէս ժամ ետք իրենց սենեակը ուզեցին իջնել, հարսը ըսաւ՝
- Պարոն Պենոն, դուն ալ հրամէ, պատառ մը բան ուտենք:- Իջանք վար 
սենեակ, հարսը տապկած ձուկ բերաւ լեմոնով միասին, միքանի շիշ 
զովացուցիչ,- հրամէ պարոն Պենոն, ձուկ ուտենք,- ըսաւ: Ես ալ միքանի 
կտոր առի, վրան լեմոն քամեցի կերայ:
Հազիւ ժամ մը ետք պզտիկ աղջիկը գլխապտոյտ ունեցաւ, սկսաւ սիրտը 
խառնուիլ ու դուրս տուաւ: Իրենց առաջարկեցի վեր ելլենք ու մաքուր օդ 
առնենք: Երկու ծածկոց առինք, աղջիկը գրկեցի վեր հանեցի, ծածկոցին 
մէկը գետին փռեցին, աղջիկը պառկեցաւ, լեմոն մը կտրեցի տուի որ ուտէ, 
կերաւ քիչ մը հանգստացաւ: Հարսն ալ աղջկան քով պառկեցաւ, ես ալ 
սկսայ պտտիլ նաւուն վրայ: Կէս ժամ ետք հարսը զիս կանչեց, թէ պարոն 
Պենոն, հաճիս եկուր, ես ալ գլխապտոյտ կ’ունենամ: Անոր ալ լեմոն տուի 
որ քիչ մը ծծէ, չուզեց՝ ես ալ ձեռքովս իր բերանը լեմոնը սեղմեցի:
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Տէօրթեոլցի Պենոն Վասիլեանի Յուշերը 
Չոք Մերճուման-Չորք Մարզպան

Եղեռնի Հետքերով - 34

Անցաւ չորս ամիս բանտէն ելլելուս: Չորս ամսուան մէջ արտէլը ֆապրիքի 
նման աշխատիլ սկսաւ, գործաւորները աւելցան, երեք խմբակ եղաւ, ամէն 
խմբակ՝ ինը հոգի, բայց գործը չէր հասներ վաճառականներուն, տեղերնիս 
պզտիկ էր, աւելի գործաւոր չէինք կրնար բերել, բայց գործը կը մեծնար: 
Չէի մտածեր որ ես փախստական կ’ապրիմ, եթէ յանկարծ օր մը զիս բռնեն 
ինչպէ՞ս տակէն պիտի ելլեմ, ի՞նչ պիտի ընեմ: Մտածեցի՝ աներայրիս ըսել, 
տեսնել ի՞նչ կ’ըսէ:
Գիշերը ընթրիքը ըրինք կը խմէինք: Ես շատ մտածկոտ էի: Աներայրս եւ 
աներս տեսան իմ վիճակս բնական չէ ինծի հարցուցին՝ տղաս ի՞նչ ունիս, 
այսօր տրամադրութիւնդ տեղը չէ, ի՞նչ է հանգիստ չե՞ս, հիւա՞նդ ես:
- Երանի հիւանդ ըլլամ՝ բժիշկը դեղ կու տայ կը լաւանամ, բայց ես 
չբուժուելիք հիւանդութիւն ունիմ, գլուխս:
- Ի՞նչ ունիս, ըսէ նայինք, ամէն ինչի ճարը կ’ըլլայ:
- Ամէն ինչի ճարը կը գտնուի, բայց իմ տարտիս ճարը չկայ, իմ տարտս 
լեռներէն բարձր է: Հիմա ձեզի ըսեմ իմ վիշտս ինչ է: Ես Իրէքլիոն բանտէն 
ելած եմ, ինը տարի հոն բանտարկուած էի, այս գործը հոն սորվեցայ եւ հոն 
շատ սիրուած էի, գործաւորներու վարպետ եղած էի, մոտէլներ կը շինէի, 
ինծի տասներեք ամսուայ ներում տուին, quatorze juillet ազատ արձակե-
ցին, հոս եկայ որ Պէյրութ մեկնիմ, ինծի օր տուին, մինչեւ Սեպտեմբեր 
քսանհինգ պայմանաժամ ունէի որ շոգենաւ նստիմ: Այդ օրէն մինչեւ այսօր 
ես փախստական կ’ապրիմ հոս: Եթէ զիս բռնեն կը պատժեն ու ձեզմէ կը 
բաժնեն: Ահա ասոր համար իմ տարտիս ճար չկայ: Այդ կը մտածեմ:
Վիոլէթը այս որ լսեց՝ մազերը քաշելով սկսաւ լալ, հայրը-մայրը բռնեցին 
զինք, ըսին՝ 
- Մի՛ լար աղջիկս, բան մը կը մտածենք, ճար մը կ’ընենք, մեր ունեցածը-
չունեցածը կու տանք, այսպէս չի մնար աղջիկս:- Վիոլէթը քիչ մը 
հանդարտեցաւ, մեծերը մտածումներու մէջ ինկան: Մեր լաւ 
տրամադրութիւնը փոխուեցաւ: Այդ ամբողջ գիշեր Վիոլէթը լացաւ, ինծի 
փաթթուած մնաց՝
- Ի՞նչպէս քեզմէ պիտի բաժնուիմ, առանց քեզի ես չեմ կրնար ապրիլ, ես կը 
մեռնիմ,- ըսաւ:
- Վիոլէթ, հանգիստ եղիր, մէկ ճար կայ: Ես Պէյրութ կ’երթամ, այնտեղ ուրիշ 
անունով փասփոր կ’առնեմ դրամով, ետ կու գամ: 
Վիոլէթը քիչ մը հանդարտեցաւ, զիս շոյեց, գլուխը կուրծքիս դրաւ քնացաւ, 
բայց արդէն ժամը առտուան ութը եղած էր, գործաւորները սկսած էին 
գործի գալ: Աներս դուռը դակեց՝ «ելէք» ըսաւ: Ելանք, նախաճաշեցինք, 
աներայրս մտածմունքի մէջ էր: Ըսի՝ 
- Մի՛ մտածեր, գործերնիս նայինք, օրը չելած դեռ ինչեր կ’ըլլայ: 
Առաջուան պէս սկսանք աշխատիլ, բայց նախկին ուրախութիւնը չկար մեր 
մէջ: Աներայրիս ըսի՝ 
- Ես բան մը կը մտածեմ. նոր տարուան դեռ քառասնհինգ օր կայ, մինչեւ 
որ տուրքի պաշտօնեաները գան, տարեկան տուրք առնելու համար, ես 
մեր վարպետ գործաւորներէն մէկը կը նշանակեմ իմ տեղս, ան իր վրայ 
կ’առնէ իմ ըրածս գործը, ես չեմ երեւիր, անոնք գործը տեսնեն՝ անոր 
համեմատ տուրքը կ’աւելցնեն-կ’երթան, ետքը ես նորէն այստեղ երկար 
ժամանակ փախստական կը մնամ, ո՞վ ինծի հոս պիտի ճանչնայ, դուրս չեմ 
ելլեր, իմ տեղս այդ վարպետը կ’ըլլայ, ֆապրիքը նորէն քու անունով 
կ’աշխատի: Դուն երիտասարդ ես, առողջութիւնդ փառք Աստուծոյ, լաւ է 
դեռ շատ կ’ապրիս, ես ալ Վիոլէթէն հրաժարողը չեմ, Վիոլէթը հետս կը 
տանիմ ժամանակ մը հոն կ’ապրինք, վերջը կու գանք, ունեցածդ Վիոլէթին 
անունին կը գրես, ատկէ վերջ հոս կ’ապրինք,- ըսի:
- Դուն շատ բան կը մտածես,- ըսաւ աներայրս,- խելացի խօսքեր կ’ըսես, 
բայց եթէ Վիոլէթը ինծմէ հեռանայ՝ ես շատ շուտ կը մեռնիմ:
1935ի նոր տարին եկաւ, լաւ դիմաւորեցինք ուրախ նոր տարի մը 
անցուցինք, գործս վարպետի մը սորվեցուցեր էի՝ ինչ պիտի խօսի, ինչպէս 
պիտի ընէ երբ հարկահաւաքները գան: 
Աներայրս զգուշացուց որ յառաջիկայ միքանի օրերուն կու գան ստուգելու, 
անոր համաձայն տուրք կը գրեն:
- Լաւ, դուն ո՞րքան կու տայիր չորս հոգիի համար:
- Տարեկան երեքհարիւր:

Շար. նախորդ թիւէն
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Հին պազարի ծայրին, խանութի մը պատին տակ սեւ մլայայով պպզած 
կին մը, շաբաթը երկու կամ երեք օր «Զէնպիլ»ով եղանակի թարմ 
պտուղներ կը ծախէր: 

Բաց գոյնով «Զէնպիլ»ները, բարակ եւ ճկուն բոյսով հիւսուած կողովներ 
էին, որոնք աժան եւ դիմացկուն ըլլալով ատենին շատ կը գործածուէին 
Եգիպտոսի մէջ:
Այդ թեթեւ կողովներուն մէջ դիւրին էր տեղէ տեղ ապրանքներ փոխադրելը, 
եւ այդ պատճառով ալ, շրջուն վաճառորդները, գրեթէ միշտ բերնէ բերան կը 
լեցնէին, ու յետոյ ալ բեռնաւորուած, օրօրուն եւ ծանր քայլերով կ’անցնէին 
փողոցներէն :
Բայց սեւ մլայայով կինը անոնց մէջ բացառութիւն կը կազմէր, որովհետեւ 
իր «Զէնպիլ»ները, մինչեւ բերան լեցուն չէին ըլլար:
Ան բեռի ծանրութիւնը հաշուի առնելով, միայն չափաւոր քանակութեամբ 
եղանակի պտուղներ կը լեցնէր կողովին մէջ, եւ երբեմն ալ, անոր մէկ անկիւնին 
մէջ հաւաքուած, շատերու անծանօթ Ալոճաներ ալ կը բերէր հետը: 
Ալոճաները կլոր, փայլուն երեսով, եւ կեռասի չափով ու անոր շատ ալ 
մօտիկ գոյնով, կարմրուկ պտուղներ էին, որոնցմէ յատկապէս ողորկ երես 
ունեցողները, երբ թուխ դէմքով կինը «Զէնպիլ»ին լաթը վերցնէր, արեւի 
լոյսին տակ յաճախորդներուն ուրախ կը ժպտէին:
Բարակ կոթով, եւ երբեմն ալ առանց կոթի Ալոճաները համեղ էին:
Ես կը սիրէի դանդաղ ծամել եւ պտուղին հիւթը բերնիս մէջ երկար զգալ, 
եւ ամէն անգամ երբ մայրս գնումներու համար Մուսքիի պազարը երթալու 
խօսք ընէր,
-Մա՛, երբ հոն հասնինք, դուն ինծի կարմրուկ խնձորներէն կ’առնե՞ս,- կը 
հարցնէի...
-Կ’առնեմ... բայց դուն ալ անոր կուտերուն պէտք է ուշադրութիւն ընես,- կը 
պատասխանէր մայրս միշտ ...:
Բայց կուտերը շատ չէին ըլլար թիւով, եւ այնքան ալ կարծր չէին :
Անոնք նոյնիսկ խնձորներու կուտերէն աւելի պզտիկ էին եւ դիւրին կը 
փշրուէին ակռաներուս տակ:
Ես պզտիկ էի այն ատեն չէի գիտեր խնձորները ալոճաներէն զանազանել եւ 
կը խորհէի, որ բոլոր ալոճաները պզտիկ խնձորներ էին...: Սակայն կ’ուզէի որ 
մօրս գնած «խնձորներ»ը բոլորն ալ կարմրուկ ըլլային, որովհետեւ կարմրուկ 
չեղածները հիւթեղ չէին ըլլար...: Երբ շատ պնդէի,
-Լաւ,-կ’ըսէր մայրս զիս հանդարտեցնելու համար,- երբ հոն հասնինք ես քեզի 
խնձորներուն ամենէն կարմրուկները կը զատեմ ու կ’առնեմ...: 
Բայց երբ Մուսքիի պազարը հասնէինք, եւ կինը կողովին վրայի լաթը ետ 
քաշէր, յաճախ յուսախաբուելու մօտ կը զգայի, որովհետեւ մէջի պտուղներուն 
բոլորն ալ կարմրուկ չէին ըլլար ու ես անոնց տակ պահուըտած, եւ միւսներէն 
աւելի պզտիկ ու կէս կարմրածներ ալ կը տեսնէի: 
Երբեմն ես կը գանգատէի, բայց օգուտ չէր ունենար որովհետեւ այդ 
պտուղները միշտ չէին գտնուէր եւ կլիմայական պայմաններու բերումով 
ալ, քիչ կը բուսնէին...: 
Վստահ չեմ բայց դեռ ասկէ զատ, թերեւս ուրիշ ալ պատճառներով, պտուղ 
ծախող կնոջ համար միշտ դժուար էր կողովին մէջ միայն կարմրուկ ալոճաներ 
ունենալը: 
Սակայն կինը դիւրին կը ծախէր բերածները: Ան փողոցին ծայրը նստած, ամէն 
անգամ երբ իր կողմը յառաջացող մէկը տեսնէր, պտուղը ճանչցնելու համար, 
կողովի երեսին գոց լաթը կիսովին կը բանար, եւ եկողին ուշադրութիւնը 
գրաւելու համար, մէջի առողջ պտուղներուն գովքը բարձրաձայն կը հիւսէր:
Ես չէի գիտեր թէ կինը ուրկէ կը բերէր այդ կարմրուկ, հիւթեղ եւ մօրս խօսքին 
համեմատ ալ «Մայխոշ» ալոճաները: 
Գիտէի միայն՝ որ այդ կէս անուշ եւ կէս թթու պտուղները, միշտ եւ ամէն տեղ 
չէ որ կը գտնուէին Գահիրէի մէջ: Անոնք հազուագիւտ էին, եւ եղանակի տաք 
օրերուն անգամ դժուար կը տեսնուէին պտղավաճառներուն մօտ: Սակայն 
գնողները գիտէին անոնց եւ կնոջ բերած միւս պտուղներուն համը ու թերեւս 
ալ այդ պատճառով, կինը ամէն անգամ կողովին բոլոր պարունակութիւնը 
ծախած տուն կը դառնար:
Պատին տակ իր սովորական տեղը կեցած կամ պպզած՝ ան միշտ 
յաճախորդներու կը սպասէր: 
Պարապ ժամերուն, «Զենպիլ»ին մէջի ալոճաներուն ամենէն աղուորները 
միւսներուն վրայ կը շարէր եւ զիլ ձայնով, աժան գինի գաւաթ մը լեցուն 
ալոճա կը ծախէր անցորդներուն: 
Սակայն յաճախորդները երբեմն գինը կը սակարկէին եւ կնոջմէն աւելի 

պտուղ կը պահանջէին:
Դժուար էր կնոջ եւ իրեն պէս շրջուն 
վաճառորդներու կեանքը այն օրերուն, 
եւ կնոջ ծախած պտուղներուն շահն 
ալ մեծ բան մը չէր արդէն: Բայց 
ան երբեմն առաւօտեան առաջին 
վաճառումը «Սիֆթահ» ով սկսելու, 
եւ օրուայ մնացեալ մասն ալ նոյն ձեւով 
յաջող շարունակելու համար, երբեմն 
առանց երկար սակարկելու, բաց ափը 
պտուղներուն վրայ կը պտըտցնէր եւ 
ոլորուած թուղթէ գաւաթի մը մէջ լեցուցած ժամանակ, երկու կամ երեք աւելի 
ալոճա ալ «նուէր» կը նետէր: 
Սակայն միշտ այդպէս չէր ըլլար, եւ ուրիշ օրեր երբ յաճախորդին պահանջածը 
ձեռնտու չըլլար, կամ ալ երկու կողմերուն կարելի չըլլար գինի մասին 
համաձայնութեան գալ, կինը դիմացինին 
-«Մին ղէյր ֆլուս եա մատամ» կը պատասխանէր, եւ կողովին բաց մնացած 
երեսը, լաթով դարձեալ կը գոցէր: 
Այդպէս էր «Մին ղէյր ֆլուս»ը Եգիպտոսի մէջ այն օրերուն: 
Ան տառացիօրէն «առանց վճարումի» կամ ալ «ձրի»ի իմաստը ունէր, եւ 
երբ վաճառորդը այդ խօսքերով վերջացնէր սակարկելը, կը նշանակէր թէ 
ապրանքին գինը արդէն իր նուազագոյնին հասած էր ու կարելի չէր այլեւս 
իջեցնել ու աւելի աժան ծախել: 
Այն ատեն յաճախորդները այլընտրանք չունենալով, կամ կը համակերպէին 
եւ պտուղներուն փոխարժէքը վճարելով կը գնէին, կամ ալ կը հրաժարէին 
գնելէ եւ կ’երթային շուկային մէջ ուրիշ վաճառորդներու մօտ փնտռելու 
իրենց ուզածները: 
Անոնց հեռանալէն յետոյ, կինը ամէն անգամուայ ըրածին պէս, մնացած 
ալոճաներուն ամենէն աղուորները դարձեալ կը զատէր, «Զէնպիլ»ին մէջ 
գեղեցիկ եւ նոր ձեւով նորէն կը շարէր, եւ յետոյ կողովին առջեւ կեցած՝ աչքով 
անցորդներուն մէջ մօտեցող նոր յաճախորդներ կը փնտռէր... 
Անցորդները սովորաբար խանութներ մտնող-ելլող յաճախորդներ, կամ 
ալ տեղէ մը ուրիշ տեղ ապրանքներ փոխադրող բեռնակիրներ կ’ըլլային, 
որոնք կնոջ պէս համեստ, երբ քովէն անցնէին, օրուայ տաք ժամերուն չէին 
դիմանար եւ «Զէնպիլ»ի տիրուհիէն պտուղ կը գնէին:
Սակայն այն օրը երկինքը տարբեր էր եւ արեւը առտուընէ ի վեր երեսը ցոյց 
չէր տուած: Օդը ամպոտ էր, լալկան եւ թեթեւ կը ցօղար: 
Կինը պատին տակ տխուր կեցած յաճախորդներու կը սպասէր:
Յանկարծ զգաց, որ ցօղի պաղ կաթիլներ գլուխը եւ ուսերը կը թրջէին: Վեր 
նայեցաւ եւ տեսաւ որ անոնք հիմա աւելի արագ ու խոշոր կ’իջնէին : 
-Ի՛նչ գէշ օ՜՜դ,- խորհեցաւ եւ պատին տակ ետ քաշուեցաւ ու աւելի կծկուեցաւ:
Յետոյ յիշեց, որ այն օրը հետը բերած պտուղներուն հազիւ կէսը ծախած էր, եւ 
ձեռնտու չէր իրեն պարապ ձեռքերով, կամ ալ միայն կէս պարունակութեամբ 
ծախուած «Զէնպիլ»ով տուն դառնալը: 
Ան կողովին բերանը բացաւ, եւ պտուղներու գովքի իր սուր ձայնը, շուտով 
փողոցի ուրիշ վաճառորդներու կանչերուն միացաւ եւ անձրեւի կաթիլներուն 
խառնուելով օդին մէջ կորսուեցաւ:

*
* *

Կինը գաւաթի ձեւով ոլորուած թուղթէ «Օրթաս»ին մէջ «Զէնպիլ»էն առատ 
ալոճաներ լեցուց, եւ մտահոգ նայուածքով երկինքը դիտեց:
-Այս անձրեւը արդեօք ե՞րբ պիտի դադրի,- հարցուց մայրս խօսակցութիւն 
մը սկսելու համար:
Բայց կինը տրամադիր չէր խօսելու: Ան նեղուած էր, չպատասխանեց եւ 
միայն ձեռքով օդին մէջ անորոշ շարժում ըրաւ: 
-Կը կարծե՞ս դեռ երկար տեւէ,- պնդեց մայրս կնոջ տխրութիւնը փարատելու 
համար:
-Չեմ գիտեր, հոս շատ չ’անձրեւեր,- պատասխանեց կինը վերջապէս, եւ 
յետոյ ցուցամատը երկինք բարձրացուցած,- միայն թէ Եարէյթ երկնքի մեր 
Րապպենա հայրը, այս անձրեւը ինշալլահ շուտ վերջացնէ,- շարունակեց...:
Ճիշտ էր կնոջ ըսածը: Գահիրէի մէջ հազուադէպ էին անձրեւները եւ երբ գային 
քիչ կը թրջէին փողոցները, իսկ արեւն ալ տարուան մէջ չանձրեւած ուրիշ 
շատ օրերուն, հին պազարներու մէջ քալող բազմութիւններուն կ’ընկերանար, 
եւ խանութներու առջեւ կախուած ապրանքներու, բաց սրճարաններու մէջ 
նստած յաճախորդներու, եւ ասֆալտին վրայ ալ խայտաբղէտ գոյներով 
տողանցող մարդոց հոսանքին, գեղեցկութիւն եւ կեանքի ջերմութիւն կու տար: 
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եկեղեցւոյ ու ազգին։ 
Յանուն Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին 
հոգեհանգիստին եւ յուղարկաւորութեան ներկայ 
գտնուեցաւ Գերշ. Տ. Նարեկ Արք. Ալեէմէզեան։ 
Սրբազանը Վեհափառ Հայրապետին ցաւակցու-
թիւնը փոխանցեց հանգուցեալի այրիին եւ 
զաւակներուն։ 
Յայտնենք, որ Անթիլիասի Մայր Տաճարին մէջ 
եւս տեղի ունեցաւ հոգեհանգիստ՝ Արամ Ա. 
Կաթողիկոսին նախագահութեամբ։
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Պզտիկ Կարմրուկ «Խնձորներ» ԲԱՆ àՒ ԳԻՐ

ԱՐԹՈՒՐ ՇԱՐԱՖԵԱՆ
(1972)

«Ոսկէ ձկնիկ»

ՄՇԱԿàՒԹԱÚԻՆ
ՕՐԱՑàÚՑ

Եւ անձրեւները բարալիկ,
Վճիտ,
Զնգուն մատներով
Լեռնաշխարհն ի վար թափթփում էին
Մով մանուշակներ,
Որ փշուր-փշուր երկինքներ էին:
Թափթփում էին թերթեր սպիտակ,
Ծիրանի թերթեր,
Որ լեռնաշխարհի քամիների հետ 
Ձեռք -ձեռքի տուած,
Հրդեհում էին ճերմակ մրրիկներ
Եւ ծրանազարդ փոթորիկների
Ծուէններ էին ծածանում օդում:

Վ. ԴԱՒԹԵԱՆ

242022
ՄԱՐî

ÎñÏ ԵñÏ Եñù Չñù ÐÝգ Ոõñբ Շբթ 

Գեղեցիկ էր տեսարանը: Գեղեցիկ էր մանաւա՛նդ 
վերէն դիտուած, եւ Աստուած իսկ, երբ այդ 
ժամերուն բարձրէն նայէր, կը հիանար իր 
ստեղծագործութեան վրայ, ու կը խորհէր, թէ 
արեւը կեանք ըլլալէ զատ, դեռ ամէն շարժող բանի 
ալ կեանք կու տար...: 
Սակայն տարբեր էր այն օրը, եւ երկնքի տէրը 
երբ պահ մը աշխատանոցի իր պատուհանէն 
վար նայեցաւ, Մուսքիի սովորաբար արեւոտ 
հին պազարին տեղ, միապաղաղ գոյնով, թրջած 
տարածութիւն մը տեսաւ:
Շուկային մէջ չկար ուրիշ օրերու արեւը, ու չկար 
նաեւ, ասֆալտին վրայ երփներանգ հագուստնե-
րով քալող մարդոց հոսանքը...:
Աստուած նեղուեցաւ ու չհաւնեցաւ տեսածը:
-Ո՞ւր էին ամէն ատենուայ միշտ տաքուկ արեւը 
եւ պազարին մէջի անպակաս ուրախութիւնը,- 
խորհեցաւ ...: 
Բայց Աստուած ամենակարող էր, ուրախութիւն 
կը սիրէր եւ 
վայրկեանին որոշեց անմիջապէս վերականգնել 
վարի զուարթ տեսարանը: 
Կանչեց իր մօտ արեւը, զատեց անոր ճառա-
գայթներու եօթը գոյներուն մէջէն, ուրիշ օրեր 
վարը քալող մարդոց հագուստներու երփներանգ 
գոյները, եւ խոշոր կտաւի մը վրայ ծռած սկսաւ 
վրձինով ներկել: 
Դիւրին չէր գործը բայց երկար աշխատելի յետոյ, 
պահ մը արեւի ճառագայթներուն գոյները դեռ 
աւելի վառ եւ հարազատ դարձնելու համար, հոս 
ու հոն թեթեւ հպումներով ճշտումներ ըրաւ, յետոյ 
որոշ գոյներ մեղմացուց, ուրիշներ ալ զօրացուց եւ 
երբ տեսաւ, որ ուրիշ ընելիք չէր մնացած այլեւս, 
հաւաքեց գործի ժամանակ արեւի ճառագայթներու 
գետին ինկած քանի մը կտորները, ափին մէջ 
խուրձ կազմեց եւ անոնցմով մաքրեց ու փայլ տուաւ 

նկարի գունաւոր երեսին: 
Հիմա իսկապէս գեղեցիկ էր կտաւը: Ան արուեստի 
հիանալի գլուխ գործոց էր եւ գին չունէր: Արդէն 
ծախու ալ չէր:
Աստուած անկէ ետք կտաւին վարի անկիւնը 
թուագրեց, նոյն վրձինով ալ « Ծիրանի Գօտի» 
մակագրեց ու յետոյ գունաւոր խոշոր կտաւը 
երկնքի կապոյտ պատէն վար կախեց...: 

*
* *

Վարը անձրեւը արդէն դադրելու եւ երկինքն ալ 
բացուելու վրայ էր: 
Կինը ալոճայով լեցուն, գաւաթի ձեւով ոլորուած 
թուղթէ «Օրթաս»ը մօրս երկարեց եւ ցուցամատը 
քիչ առաջուայ պէս դարձեալ երկինք բարձրացուց, 
եւ ուրախ ժպիտով, այս անգամուն 
-Րապպենա Քերիմ,-ըսաւ
-Փը՛թ...Փը՛թ...Փը՛թ
Անձրեւի վերջին կաթիլները հիմա ուշ եւ 
համրանքով կ’իջնէին փողոցի ասֆալտին վրայ, 
եւ ամէն կաթիլի մէջ ալ կարծես Ծիրանի Գօտիին 
գոյները կային ....:
Հին շուկային մէջ մարդիկ արդէն քալել սկսած 
էին, եւ կեանքն ալ կամաց-կամաց աշխուժանալու 
վրայ էր:
Մայրս պազարէն դեռ քանի մը պզտիկ գնումներ 
ալ ունէր ընելիք: 
Ես քովէն քալելով եւ «Օրթաս»էն ալոճաներ 
ուտելով, արդէն վերջինին հասած էի, երբ հեռուէն 
կնոջ սուր ձայնը լսեցի: 
Դարձայ, կինը «Զէնպիլ»ին երեսը բացած, շուրջը 
հաւաքուած յաճախորդներու հետ կը խօսէր:
Մայրս արդէն ինծի գնած էր կնոջ ծախած 
կարմրուկ «խնձոր»ներէն մտածեցի, եւ 
«Օրթաս»ին մէջի վերջին ալոճան բերանս 
նետելով, դանդաղ ծամեցի եւ «Մայխոշ» հիւթը 
երկար ատեն բերնիս մէջ պահեցի:

Քամփինաս, Պրազիլ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը Կը Սգայ 
Մահը Ազգային Բարերար Գառնիկ Եագուպեանի

Ս. Էջմիածնի Ս. Հռիփսիմէ վանքին մէջ տեղի 
ունեցած հանգուցեալի հոգեհանգստեան արա-
րողութեան նախագահեց եւ իր Հայրապետական 
խօսքը ուղղեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսը։ Վեհափառ Հայրապետը 
շեշտեց հանգուցեալին եկեղեցաշէն ու ազգա-
նուէր ոգին եւ իր կատարած բարերարութիւնը 

Սկիզբը Էջ 02



Հինգշաբթի / 24.03.2022  08

Սկիզբը Էջ 01

Սկիզբը Էջ 01

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½բáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
բ³½Ù³Ï³ñÍáõթ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³բ³ñ՚ 
թ»ñթÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í գñáõթÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙբ³գñáõթ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³գ³ÛÇÝ, Ï'³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³գÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝթ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³Ùïáõթ»³Ý:

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

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

ՀàԳºՀԱՆԳԻՍî 

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ-ի մահուան առաջին տարելիցին առթիւ, 
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի, 27 Մարտ 2022-
ին, Անթիլիասի Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, յաւարտ 
Սբ. պատարագի:
• Հոգեհանգիստի արարողութենէն ետք, հանգուցեալի ընտանիքը 

ցաւակցութիւնները պիտի ընդունի Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Տէմիրճեան կեդրոնին 
մէջ, 5-րդ յարկ, Տպայէ, մինչեւ ժամը 1:30:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Շուշին Վերածնուած է 1992-ի Մայիսին եւ Կրկին 
Պիտի Վերածնուի....

Շուշիի կոտորածը, որուն աշխոյժ 
մասնակցութիւն ունեցած են 
թուրք սպաներն ու էմիսարները, 
բանթուրքական գաղափարախօ-
սութեան իրականացման ծիրէն 
ներս հայերու ցեղասպանութիւնը 
Արեւելեան Հայաստան տեղափո-
խելու հերթական փորձն էր։
Իր դաժանութեամբ սահմռկեցնող 
այս ողբերգութիւնը ցոյց տուաւ 
ազրպէյճանական իշխանու-
թիւններու իրական նպատակները 
Արցախի եւ հայ ժողովուրդի 
նկատմամբ։ Անիկա ոչ միայն փոխեց 
Շուշիի ժողովրդագրութիւնը, այլեւ 
անջնջելի հետք ձգեց քաղաքի 
մթնոլորտին վրայ եւ կանխորոշեց 
յետագայ գործընթացները։
Գրեթէ 70 տարի անց ազրպէյճա-
նական իշխանութիւնները 
կրկին դիմեցին իրենց զինանոցի 
փորձուած գործիքին՝ անմեղ հայ 
բնակչութեան կոտորածին եւ 
տեղահանութեան՝ զանգուածային 

սպանութիւններ եւ ջարդեր 
կազմակերպելով Սումգայիթի, 
Պաքուի, Գանձակի (Կիրովաբադ) 
եւ նախկին ազրպէյճանական ԽՍՀ 
այլ բնակավայրերու մէջ։
2020 թուականին ողբերգութիւնը 
կրկնուեցաւ։ Արցախի Հանրա-
պետութեան դէմ սանձազերծուած 
44-օրեայ յարձակման ընթացքին 
Ազրպէյճանը գրաւեց Շուշին, որ 
յանգեցուց քաղաքի հայաթափման։
Ինչպէս 1920 թուականին, այնպէս էլ 
2020թ.-ին Ազրպէյճանը կը ձգտէր ոչ 
միայն ոչնչացնել Շուշի քաղաքի եւ 
ամբողջ Արցախի հայ բնակչութիւնը, 
այլ նաեւ ջնջել անոր պատմութիւնը, 
մշակոյթն ու ոգին։ Իր որդեգրած 
այդ ռազմավարութեան Ազրպէյճանը 
կը շարունակէ հաւատարիմ մնալ 
ցայսօր։
Այնուամենայնիւ, անհնար է 
ոչնչացնել Շուշիի հայկական ոգին, 
որ անքակտելիօրէն կապուած է 
Արցախի հետ։ Անիկա վերածնուած 
է 1992 թուականի Մայիսին եւ կրկին 
պիտի վերածնուի»:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Իտալացի Երեսփոխանները Կը Դատապարտեն...

«Յուշարձաններ, միջնադարեան 
վանքեր, եկեղեցիներ, դամբա-
րաններ. յարգանք չկայ ոչ ողջերու, 
ոչ մեռածներու հանդէպ: Անցեալը 
ջնջելով՝ Ազրպէյճանի իշխանու-
թիւնները կ՝ուզեն արդարացնել 
տարածաշրջանի համար իրենց 
մտածած ապագան, սակայն մենք 
չենք կրնար թոյլ տալ, որ ատիկա 
տեղի ունենայ։ Եւրոխորհրդարանը 
պէտք է յստակ ըլլայ եւ խնդրէ 
Ազրպէյճանի իշխանութիւններէն 
անյապաղ վերջ դնել այս բարբա-
րոսական վանտալութեան եւ սկսիլ 
կառուցողական եւ ներառական 
երկխօսութիւն տարածաշրջանի 
մէջ»,- աւելցուցած է «5 աստղ»-ի 
ներկայացուցիչը։
Ան նշած է, որ իրենք կ՝աջակցին 
UNESCO-ի առաքելութեան՝ դատա-
պարտելով այդ առաքելութիւնը 
խոչընդոտելու Պաքուի գործո-
ղութիւնները: «Պատմութիւնը չի 
կրնար վերաշարադրուիլ ծաւալա-
պաշտական նկրտումները արդա-
րացնելու համար: Պարտաւոր 
էինք աջակցիլ այս բանաձեւին, 
որ ընդունուած է ճնշող մեծա-
մասնութեամբ եւ ունի մեծ 
կարեւորութիւն»,- եզրափակած է 
Գասդալտոն։
Չեգարտին նշած է, որ Արցախի 
մէջ հայկական մշակութային 
ժառանգութեան՝ եկեղեցիներուն, 

թանգարաններուն, նաեւ գերեզմա-
նատուներուն հասցուած վնասը 
նպատակ ունի ջնջելու ողջ ժողո-
վուրդի մը դարաւոր յիշողութիւնը:
Եւրոխորհրդարանի պատգամաւորը 
յայտարարած է, որ անթուլատրելի 
է համակերպուիլ այս ծաւալի 
մշակութային ցեղասպանութեան 
հետ:
«Հայկական մշակոյթը արդէն 
տեսած է անցեալ տարիներուն 
իր պատմութեան հատուածներու 
համակարգուած ջնջումը, ինչպէս 
2005-ին, երբ Նախիջեւանի Ջուղայի 
գերեզմանատունը պնեւմատիկ 
մուրճով աւերուեցաւ. միջնադարուն 
տուֆի վրայ նրբօրէն փորագրուած 
հազարաւոր խաչքարեր մէկընդ-
միշտ վերացուեցան: UNESCO-ն 
պարտաւոր է, ինչպէս նշուած է 
մեր ընդունած բանաձեւին մէջ, 
այցելել տարածաշրջան, գոյքագրել 
եւ պահպանել ժառանգութիւնը: 
Անտարբերութիւնը անընդունելի 
համատեղ մեղսակցութիւն է»,- ըսած 
է Չեգարտին։


