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Ð ²Ø²ÚÜø
ÐÐ Ïñ Ãáõ Ã» ³Ý »õ ·Ç ïáõ Ã» ³Ý Ý³ Ë³ ñ³ñ ²ñ Ù¿Ý ²ß á ï» ³ ÝÇ
·É Ë³õ á ñ³Í å³ï õÇ ñ³ Ïáõ Ã» ³Ý ³Û óÁ Â»Ñ ñ³Ý
Ø³ÛÇëÇ 21-ÇÝ ÑÝ·ûñ»³Û å³ßïûÝ³Ï³Ý ³Ûóáí Â»Ññ³Ý ¿ñ Å³Ù³Ý»É ÐÐ ÏñÃáõÃ»³Ý »õ ·ÇïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ²ñÙ¿Ý ²ßáï»³ÝÇ
·ÉË³õáñ³Í å³ïõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ£
Èñ³ïõ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ùμ ÆÆÐ Ý³Ë³·³Ñ
Ø³ÑÙáõ¹ ²ÑÙ³¹ÇÝ»Å³¹Á ÐÐ Î¶
Ý³Ë³ñ³ñ ².²ßáï»³ÝÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³ÛÇñ³Ý³Ï³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
μ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý áõ ³ÝÏ»ÕÍ áñ³Ï»Éáí, Ýß»É ¿. §¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ
Û³ñÙ³ñ »ÝÃ³ÑáÕ ¿ Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ¦£
Ü³Ë³ñ³ñ ²ßáï»³ÝÁ »õ Çñ
Ñ»ñÃÇÝ Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ Û³ÝÓÝ»Éáí ÐÐ ÝË³·³ÑÇ áõÕ»ñÓÁ, »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ß³ï É³õ »õ ÁÝ¹É³ÛÝõáÕ μÝáõÃ³·ñ»ó »õ ß»ßï»ó.§Æñ³ÝÇ »õ Ð³Û³ë-

ï³ÝÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ï³ñáÕ »Ý Í³é³Û»É »ñÏáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ
Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ
μ³ñÓñ³óÝ»Éáõ »õ μ³ñûñáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ¦£
²õ»É³óÝ»Ýù, áñ ÐÐ Î¶ Ý³Ë³ñ³ñÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »õ ½ñáÛó ¿ áõÝ»ó»É Ý³»õ ÆÆÐ áõëáõÙÝ³¹³ëïÇ³ñ³ÏãáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ Ñ»ï£
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý å³ïõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ ³Ûë å³ßïûÝ³Ï³Ý
³ÛóÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ
³éÇÃÝ û·ï³·áñÍ»ó Ñ³Ý¹Çå»Éáõ
Ý³»õ Çñ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ»ï,
áñÁ Ï³Û³ó³õ Ø³ÛÇëÇ 23-Ç »ñ»ÏáÛ»³Ý Â»Ññ³ÝÇ Ð³Û áõëáõÙÝ³ëÇñ³ó §âÑ³ñÙ³Ñ³É¦ ÙÇáõÃ»³Ý
Û³ñÏÇ ï³Ï£ êáÛÝ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý
ëÏ½μáõÙ »ÉáÛÃ áõÝ»Ý³Éáí ÐÐ ³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý ¶ñÇ·áñ ²é³ù»É»³ÝÁ Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ
μ³ó³ïñ»ó Ý³Ë³ñ³ñÇ ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ, áñÇó Û»ïáÛ

μ»Ù Ññ³õÇñ»ó ä³ñáÝ Ý³Ë³ñ³ñÇÝ£ Ü³Ë³ñ³ñ ²ßáï»³ÝÁ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ ³Û¹ ³ÛóÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ »õ ÁÝÃ³óáÕ μ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÇÝ, áñÇó Û»ïáÛ Ý»ñÏ³Ý»ñÁ ³éÇÃ áõÝ»ó³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇÝ áõÕÕ»Éáõ Çñ»Ýó Ñ»ï³ùñùñ³Í
Ñ³ñó»ñÁ, áñÁ Ù³ëÝ³õáñ³μ³ñ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
ûï³ñ³É»½áõ ¹åñáóÝ»ñÇ í»ñ³μ³óÙ³Ý Ý³Ë³·ÍÇÝ£

Â²ô ðÆ¼- Ð² Ú²ê î²Ü Ø²Ú ðàô Ôàô Î² èàôò Ø²Ü ²Þ Ê² î²Üø Ü êÎê ôºò
Â³õñÇ½-Ð³Û³ëï³Ý ë³ÑÙ³Ý³·ÍÇ ³é³çÇÝ Ñ³ïõ³ÍÇ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ ëÏëõ»ó
²ñ»õ»É»³Ý ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ Ý³Ñ³Ý·³å»ïÇ »õ Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý ÊáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ Â³õñÇ½Ç
ÙÇ ù³ÝÇ å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùμ:
²ñ»õ»É»³Ý ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ
×³Ý³å³ñÑÇ »õ ïñ³ÝëåáñïÇ ·»ñ³ï»ëáõãÁ ³Ûë Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùμ
§Ø»Ññ¦ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³ÝÁ Ñ³Õáñ¹»ó. §²Ûë åñáÛ»ÏïÇ Â³õñÇ½Çó ÙÇÝã»õ êåÇñ³Ý ·ÇõÕÇ 12 ÏÇÉáÙ»ïñ³Ýáó ³é³çÇÝ Ñ³ïõ³ÍÁ
Ï³éáõóõ»Éáõ ¿ ïõ»³É ·»ñ³ï»ëãáõÃ»³Ý ³½·³ÛÇÝ ³ÕμÇõñÝ»ñÇ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ μ³ÅÝÇó Û³ïÏ³óõ³Í 95
ÙÇÉÇ³ñ¹ éÇ³É í³ñÏáí¦:Ü³ ³õ»ÚáÛë
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É³óñ»ó, Ã¿ ³Ûë åñáÛ»ÏïÇ 2-ñ¹
Ñ³ïõ³ÍÁ, áñÝ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 10 ÏÇÉáÙ»ïñ ¿, ·áñÍ³¹ñõ»Éáõ ¿ Â³õñÇ½Ç
ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ÙÇçáóáí: Ü³
³ÛÝáõÑ»ï»õ Ýß»Éáí, áñ ³é³çÇÝ
Ñ³ïõ³ÍÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Å³ÙÏ¿ïÁ
Û³Ûï³ñ³ñõ»É ¿ 24 ³ÙÇë, ÛÇß³ï³Ï»ó, Ã¿ ³Ûë Íñ³·ñÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÙÁ
Ý»ñÏ³ÛáõÙë Ñ»ï³½ûïõáõÙ ¿, áñÁ
200 ÏÇÉáÙ»ïñ »ñÏ³ñáõÃ»³Ùμ
êåÇñ³ÝÇó Ó·õ»Éáõ ¿ ¹¿åÇ Ê³ñõ³Ý³ »õ ³ÛÝï»ÕÇó ¿É ÙÇÝã»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍ:
Ü³ ÁÝ¹·Í»ó, áñ μ³óÇ ³ÛÝ áñ
³Ûë Ù³ÛñáõÕáõ åñáÛ»ÏïÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³å ¿ Ñ³ëï³ïáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï, ³ÛÉ»õ ×³Ý³å³ñÑÁ 50
ÏÇÉáÙ»ïñ Ïñ×³ï»Éáí Ï³ñáÕ ¿
Ý³»õ ½·³ÉÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»-

Ý³É ßñç³ÝÇ ïÝï»ëáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
²ñ»õ»É»³Ý ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ
×³Ý³å³ñÑÇ »õ ïñ³ÝëåáñïÇ ·»ñ³ï»ëáõãÁ Ý³»õ ï»Õ»Ï³óñ»ó, Ã¿
Â³õñÇ½-êåÇñ³Ý Ý»ñÏ³ÛÇë ×³Ý³å³ñÑÁ »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý ó³Íñ
Ù³ëßï³μÝ»ñ áõÝ»Ý³Éáõ å³ï×³éáí ³Ù»Ý³íÃ³ñ³ÛÇÝ Ï¿ï»ñÇó ¿
Ñ³Ù³ñõáõÙ, áñ ÛÇß»³É åñáÛ»ÏïÇ
û·ï³·áñÍÙ³Ý Û³ÝÓÝ»Éáõó Û»ïáÛ
³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ÏÁ
μ³ñÓñ³Ý³Û »õ íÃ³ñÝ»ñÇ ÃÇõÁ
½·³ÉÇûñ¿Ý ÏÁ å³ÏëÇ:
²Ûë ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ å³Ñ³Ýçõ³Í í³ñÏÁ Ùûï
200 ÙÇÉÇ³ñ¹ éÇ³É ¿ Ñ³ßõ³ñÏõáõÙ:

Æð² Ü² Ð² Úàô Âº ²Ü
Üô¾ ðÀ
Ð²Ú ¶Æ Æ Ô² òà ÆÜ
²ñÙÇÝ¿ Ø»ÉÇù-Æëñ³Û¿É»³Ý

Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ù¿ç Ýáñ μ³Ýç³ñ³μáëï³Ý³ÛÇÝ
ÏáõÉïáõñ³Ý»ñÇ, Ùß³Ï³μáÛë»ñÇ »õ
Ùñ·³ïáõ Í³é³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³×»óáõÙÝ áõ ½³ñ·³óáõÙÁ ³éÏ³Û ¿, ³ÝÏ³Ë ½³ñ·³óÙ³Ý ÷áùñ Í³õ³ÉÝ»ñÇó: ´Ý³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁª ÑáÕÇ
μ»ññÇáõÃÇõÝÝ áõ ÏÉÇÙ³Ý Ýå³ëï³õáñ Ý³Ë³¹ñ»³ÉÝ»ñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ³é³ÝÓÇÝ
Ù³ñ½»ñáõÙ, áñáÝó áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÁ Û³Ý·»óñ»É ¿ Çñ³Ï³Ý »õ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý áÉáñïáõÙ Ýáñ Ùñ·³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ÙÇÝã»õ Ù¿Ï ï³ñ»Ï³Ý, ³ñÙ³ï³Ï³É³Í ïÝÏÇÝ»ñÇ Ý»ñÏñÙ³ÝÁ: Ú³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿ ûñ»ñë Æñ³ÝÇ
ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÇó Ð³Û³ëï³Ý áõÕ³ñÏõ³Í μ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÁÝÍ³Ýª Ñ³ñÇõñ³õáñ Ùñ·³ïáõ Í³é»ñÇ ïÝÏÇÝ»ñÇ ³é³ùáõÙÁ, áñÁ Çñ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ýõ¿ñÝ ¿ Ñ³Û ·ÇõÕ³óáõÝ: Æñ³Ý³Ï³Ý
Ùñ·»ñÇ ³Û·ÇÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ Ùï³ÛÕ³óáõÙÁª Æñ³ÝÐ³Û³ëï³Ý μ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý ÙÇáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó
³ÙÇëÝ»ñ ³é³ç Ùß³Ïõ»É ¿ñ »õ ï»ÕÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
§ÚàÚê¦ å³ñμ»ñ³Ï³ÝÇ ÙÇçáóáí Û³Ûï³ñ³ñõ»É ¿ñ
¹ñ³Ù³Ñ³õ³ùª Ù¿Ï ïÝÏÇÝ 3000 ÃáõÙ³Ý ³ñÅ¿ùáí:
²ñÓ³·³ÝùÁ ãáõß³ó³õ, ëå³ë»ÉÇùÝ»ñÝ ³ñ¹³ñ³ó³Ý:
Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý μ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý ÙÇáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³Ñ, ³½·³ÛÇÝ ·áñÍÇã È»õáÝ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ
³ÝÓÝ³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ýß³Ý³Ï³ÉÇûñ¿Ý Ýå³ëï»ó
¹ñ³Ù³Ñ³õ³ùÇ ³ßËáõÅ³óÙ³ÝÁ, áñÁ ï»ÕÇ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ù¿ç μËáõÙ ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ï³Û³óÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ
Çñ Ýå³ëïÝ áõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÝ áõÝ»Ý³Éáõ ³½·³ß³Ñ Ùûï»óáõÙÇó:
ÐÐ ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ù¿ç Éáõñç Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ
³õ»É³óáõÙÁ Ï³ñ»õáñ»Éáí §Øñ·³ïáõ ïÝÏÇÝ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ¦ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý Çñ³Ï³Ý³óáÕ, μ³ñ»ñ³ñ È»õáÝ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ Ñ³Ùá½Ù³Ùμª Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ù¿ç ¿ Ù»ñ »ñÏñÇ ³é³çÁÝÃ³óÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ, áñÁ Éáõñç Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ
É³ÛÝ ¹³ßï áõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝÇ, ï»Õ³Ï³Ý
ßáõÏ³Ý ½³ñ·³óÝ»Éáõ ËÝ¹ÇñÁ μËáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ

ÅáÕáíñ¹Ç ß³Ñ»ñÇó, ½³ñ·³ó³Í ïÝï»ëáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ·ÇõÕÁ Ï³ñáÕ ¿
Ýáñ ³ñï³¹ñáõÃ»³Ý ÑÇÙù»ñ ëï»ÕÍ»É, áñÁ ³Ýßáõßï ß³Ñ³õ¿ï ¿ Ã¿ ³ñï³¹ñáÕÇ, Ã¿ í»ñ³Ùß³ÏáÕÇ »õ Ã¿
ëå³éáÕÇ Ñ³Ù³ñ:
ÐÐ ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÁ Û³ÝÓÝõ³Í Ýõ¿ñÁ Áëï
Ý³Ëûñûù áñáßõ³Í »õ Ñ³ëï³ïõ³Í
Íñ³·ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÏÁ Ñ³ëÝÇ Ñ³Û
·ÇõÕ³óáõÝ »õ ÇÝãå¿ë Ñ³õ³ëïÇ³óñ»ó ÷áËÝ³Ë³ñ³ñ ¶³Éáõëï»³ÝÁ,
ïÝÏÇÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ñ³ëó¿³ï¿ñ»ñÇÝ
ÏÁ ïñ³Ù³¹ñõ»Ý ³Ýí×³ñ: Ø³ñ½»ñÇ
·ÇõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇÝ Í³é»ñÇ μ³ßËÙ³Ý Çñ³õáõÝùÁª Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñÁ í»ñ³å³Ñ»É »Ý ÐÐ ·ÇõÕÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÁ, ³Ûë ÝõÇñ³ïõáõÃ»³Ý ó³ÝÏáõÙ ¿
Ý³»õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÇ ·ÇõÕ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ Øñ·³ïáõ ïáõÝÏ»ñÇ áñáß³ÏÇ ù³Ý³Ï ¿
ïñ³Ù³¹ñõ»É Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹åñáóÝ»ñÇÝ, áñáÝó
ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝõáÕ åáõñ³ÏÝ»ñáõÙ Í³é³ïáõÝÏ»ñ
»Ý Ï³½Ù³Ï»ñåõ»É:
ä³ñáÝ ¶³Éáõëï»³ÝÝ ³ÝÓ³Ùμ Ï³ñ»õáñ»Éáí ³ÛëåÇëÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ »õ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáí Çñ³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³ÝÝ áõ ³Ûë Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý
Ù»Õ³õáñÝ»ñÇÝª ÛáÛë Û³ÛïÝ»ó, áñ ï³ñÇÝ»ñ Û»ïáÛ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ßáõÏ³Ý ÏÁ Ñ³ñëï³Ý³Û Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
³×áÕ »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ñ»õÇ Ñ³ÙÝ áõ ÑáïÁ ÏñáÕ Ýáñ
Ùñ·³ï»ë³ÏÝ»ñáí, áñáÝó μ»ñù³ïõáõÃÇõÝÁ Ù»ñ
μÝ³ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ëáëï³ÝáõÙ »Ý
μ³ñÓñ ïáÏáë »õ áñ³Ï ³å³Ñáí»É Ýñ³Ýó ×Çßï
³×»óÙ³Ý, Ùß³ÏÙ³Ý »õ ËÝ³ÙùÇ ¹¿åùáõÙ, áñÝ
³é³ÝÓÝ³ÏÇ ï³ñμ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ ãÇ ÏñáõÙ Çñ Ù¿ç Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³×áÕ ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ùñ·³ïáõ Í³é»ñÇ
³×»óÙ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï:
ØÝáõÙ ¿ ³ÏÝÏ³É»É μ³ÝÇÙ³ó áõ μ³ñ»ËÇÕ× ·ÇõÕ³ïÝï»ëÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÝ áõ μÝáõÃ»³Ý μ³ñ»Ñ³× í»ñ³μ»ñÙáõÝùÁ, ÇÝãÁ 2010-Ç ·³ñÝ³ÝÁ ³Ý³ÏÝÏ³ÉÇ μ»ñ»ó ·ÇõÕ³óáõÝª ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý ÏïñáõÏ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÇ áõ óñï³Ñ³ñõ³Í Ùñ·³ï»ë³ÏÝ»ñÇ,
μ³Ýç³ñ³μáëï³Ý³ÛÇÝ áñáß ÏáõÉïáõñ³Ý»ñÇ Ù³ëë³Û³Ï³Ý »õ ÏÇëáí ã³÷ áãÝã³óÙ³Ùμ:
ÃÇõ 75, ¸ ï³ñÇ, ÚáõÝÇë 2 2010
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øÜÜ²¸²îàÆÂÆôÜ ºô Ø²ØàôÈ
¸äðàò²Î²Ü ö²è²îúÜÆ øÜÜ²¸²îàôÂº²Ü ºô ¸ð² ²ðÒ²¶²ÜøÆ Ðºîøºðàì

èáμ»ñÃ ê³ý³ñ»³Ý

ºñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ, ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝ Ïáãõ³Í »ñ»õáÛÃÁ Ù»ñ Ù³ÙáõÉáõÙ ·áÛáõÃÇõÝ ãÇ áõÝ»ó»É, Ï³Ù ·áÛáõÃÇõÝ ¿ áõÝ»ó»É ß³ï ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÇÙ³ëïáí: ¸ñ³ å³ï×³éÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ ³ÛÝ ¿, áñ Çñ³Ý³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÁ »Õ»É ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý, Ïáõë³Ïó³Ï³Ý: Ø»ñ
ÙÇ³Ï ûñ³Ã»ñÃÁª §²ÉÇù¦-Á, ¹Åõ³ñ
Ã¿ »ñμ»õ¿ Çñ»Ý Ï³Ù ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý Ï³Ù ÝáÛÝÇëÏ ³½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ý Çñ ï³ñμ»ñ³ÏÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùμ áñ»õ¿ ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý
Ûû¹õ³Í Ññ³ï³ñ³Ï³Í ÉÇÝÇ: ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, ÙÇïáõÙÝ³õáñ ³ßË³ï³Ýù ¿ ï³ñõ»Éª §áã ó³ÝÏ³ÉÇ¦
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ
ÝáÛÝÇëÏ ãïå³·ñ»É ûñ³Ã»ñÃÇ ¿ç»ñáõÙ: ²Ûë å³ï×³éáí ¿É Ù»ñ Ùûï
ëË³É Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝÝ»ñ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»Ý ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝ Ïáãõ³Í ÷ñ³ÃÇùÇ Ù³ëÇÝ:
Ü³Ëª ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÁ Ñ³Ù³Ñ³õ³ë³ñ ¿ Ñ³Ù³ñõáõÙ μ³ó³ë³ÚáÛë
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Ï³Ý, ÝáÛÝÇëÏ ÃßÝ³Ù³Ï³Ý Ùûï»óÙ³Ý Ñ»ï: ØÇÝã¹»é ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ùûï»óáõÙ ÑÇÝ³Ï³ÝáõÙ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ÷áñÓ»É ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¹Çï»É μ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ, ï»ëÝ»É
¹ñ³Ýó Ã»ñÇ »õ Û³çáÕ ÏáÕÙ»ñÁ,
Ý³»õ ÷áñÓ»É í»ñÉáõÍ»É ¹ñ³Ýù,
Ù»ÏÝ³μ³Ý»É, ÙÇ Ëûëùáí, »ñ»õáÛÃÝ»ñÇÝ, ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, Ñ»éÝ³ñÏÝ»ñÇÝ, Ëûëù»ñÇÝ, ³ñõ»ëïÇ
·áñÍ»ñÇÝ Ùûï»Ý³É Ñ³ñó³Ï³ÝÝ»ñáí, áã Ã¿ Ïñ³õáñ³Ï³Ý ¹ÇñùÇóª
ÑÉáõ Ñå³ï³Ï: È³õ ¿, Ý³»õ ¹ñ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñ ³é³ç³ñÏ»É, ÇÝãå¿ë ³ë³Í »Ã¿ ËûëáõÙ »Ýù ó³õÇ
Ù³ëÇÝ, Ý³»õ ³é³ç³¹ñ»Ýù ¹³ñÙ³ÝÁ:
ê³Ï³ÛÝ ëË³É ÏÁ ÉÇÝÇ í»ñáÛÇß»³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¹³ñÓÝ»É ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÁ Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ »õ
ÃáÛÉ³ïñ»Éáõ ã³÷³ÝÇß: ²ë»Ýù Ù¿ÏÁ ï»ëÝáõÙ ¿ ³ÛëÇÝã Ó»éÝ³ñÏÇ
Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, μ³Ûó ã·ÇïÇ ¹ñ³
¹³ñÙ³ÝÁ. ³ñ¹»ûù Ý³ Çñ³õáõÝù

ãáõÝÇ Çñ ËûëùÝ ³ë»É: ºÝÃ³¹ñ»Ýù
»ë ·ïÝáõÙ »Ù, áñ, ³ë»Ýù, §²ñ³Ù¦
ëñ³ÑÇ í³×³éùÁ ëË³É áñáßáõÙ ¿,
ë³Ï³ÛÝ »Ã¿ ï»Õ»³Ï ã»Ù Ñ³ñóÇ
μáÉáñ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ »õ
ïõ»³É áñáßÙ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇÝ, ³ñ¹»ûù Çñ³õáõÝù ãáõÝ»Ù Ï³ñÍÇùë Û³ÛïÝ»É: ²ëáõÙ »Ý
ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÁ åÇïÇ ÉÇÝÇ
§Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý¦ Ï³Ù §ßÇÝÇã¦,
åÇïÇ ÉÇÝÇ §³Ý³ã³é¦ »õ ÑÇÙÝõ³Í
åÇïÇ ÉÇÝÇ ëïáÛ· ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ íñ³Û: êñ³Ýù μáÉáñÝ ¿É μ³ñÇ »õ
×Çßï ËáñÑáõñ¹Ý»ñ »Ý, μ³Ûó ëË³É
ÏÁ ÉÇÝÇ ¹ñ³Ýù ¹³ñÓÝ»É å³ÛÙ³Ý
ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÝÁ ïå³·ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ: ò³ÝÏ³ó³Í ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ûû¹õ³Í Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÁÝÏ³É»É áñå¿ë §ù³Ý¹Çã¦, ù³ÝÇ áñ μÝ³Ï³Ý³μ³ñ ùÝÝ³¹³ïõáÕ ÏáÕÙÁ Çñ
Ï³Ù Çñ ³ßË³ï³ÝùÇ Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ß»ßïáõÙÁ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ Çñ
ÝÏ³ïÙ³Ùμ §³Ý³ñ·³Ýù¦ »õ ¹Åõ³ñ³ÝáõÙ ¿ ùÝÝ³¹³ïÇÝ §³Ý³-

ã³é¦ Ñ³Ù³ñ»É:
ÂáÛÉ ïõ¿ù ÙÇ ûñÇÝ³Ïáí å³ñ½³μ³Ý»É ³ñ¹¿Ý ÙÇ ùÇã í»ñ³ó³Ï³ÝÇ Ùûï»óáÕ ³Ûë Ëûëù»ñÁ:
§ÚáÛë¦-Ç Ñ³Ù³ñ 71-áõÙ Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ÇÝù ø³ñÙ¿Ý ²½³ñ»³ÝÇ
§Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÷³é³ïûÝ, Ýõ³×áõÙ Ã¿± ...¦ Ëáñ³·ñáí Ûû¹õ³ÍÁ,
áõñ ùÝÝ³¹ïõ»É ¿ñ ÏñÃ³Ï³Ý
ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ï³½Ù³Ï»ñåõ³Í
ÙÇç¹åñáó³Ï³Ý ÷³é³ïûÝ-ÙñóáÛÃÁ: Úû¹õ³ÍáõÙ, ½³Ý³½³Ý Ñ³ñó»ñÇ ß³ñùáõÙ, Ý³»õ Ëûëõ»É ¿ñ ³ÛÝ
Ù³ëÇÝ, áñ §³Ûë ÷³é³ïûÝÇ áã
ëÏ½μáõÙ »õ áã ¿É í»ñçáõÙ ãÛ³Ûï³ñ³ñõ»óÇÝ ÅÇõñÇÇ Ï³½ÙÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ »õ Û³ïÏ³å¿ë Ýñ³Ýó Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÇõÝÁ¦: Úû¹õ³ÍÇ ÙÇ áõñÇß
ï»ÕáõÙ ³ëõ»É ¿ñ, áñ §Ù»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ »ñμ»ÙÝ ù³ÝÇ³Ù»³Û ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÇõÝùÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ý
»ñ»õÇ ³Û¹ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÇõÝÇó
μÝ³õ ·³Õ³÷³ñ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓÇÝù¦: Úû¹õ³ÍÇ ïå³·ñáõÃÇõÝÇó
ÙÇ ù³ÝÇ ûñ ³Ýó, ·ñ³ë»Ý»³Ï ¿ Ñ»é³Ó³ÛÝáõÙ ÅÇõñÇÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó
ÈáõÇ½³ ²õ»ïÇë»³ÝÁ »õ μáÕáùáõÙ
¿ ³Û¹åÇëÇ Ûû¹õ³ÍÇ ïå³·ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: Ü³ åÝ¹áõÙ ¿, áñ Ý³Ë
Û³Ûï³ñ³ñõ³Í »Ý »Õ»É ÅÇõñÇÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, »ñÏñáñ¹ª
Ýñ³Ýù μáÉáñÝ ¿É, Ù»ñ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, Ù³ëÝ³·¿ï
Ù³ñ¹ÇÏ »Ý, »õ áã Ã¿ §³Û¹ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÇõÝÇó μÝ³õ ·³Õ³÷³ñ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓÇÝù¦: Ü³ μáÕáùáõÙ ¿,
áñ Ã»ñÃÁ ÇÝãáõ ³é³Ýó ³Û¹ Ñ³Ý·³Ù³Ý³ùÝ»ñÝÁ
ëïáõ·»Éáõ
ïå³·ñ»É ¿ ÝÙ³Ý Ûû¹õ³Í: Üñ³Ý
μ³ó³ïñáõÙ »Ù, áñ »ë ã»Ù å³ßïå³ÝáõÙ Ûû¹õ³ÍáõÙ ·ñõ³Í ³Ù¿Ý ÙÇ
Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝ, ë³Ï³ÛÝ å³ßïå³ÝáõÙ »Ù, Ûû¹õ³ÍÇ ïå³·ñáõÃÇõÝÁ: àñ»õ¿ ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ûû¹õ³ÍÇ ïå³·ñáõÃÇõÝÁ å³ÛÙ³Ý³õáñ»É ¹ñ³ÝáõÙ ³ÏÝ³ñÏõ³Í μáÉáñ
Û³õ³ÏÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ áõ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³Ùμ, ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³õ³ë³ñ ¿ ¹ñ³ ïå³·ñáõÃÇõÝÁ Ó·Ó·»ÉáõÝ, »õ Ñ³õ³Ý³μ³ñ
¹ñ³ ãÑñ³ï³ñ³ÏÙ³ÝÁ: ê³Ï³ÛÝ,
μ³ó³ïñáõÙ »Ù Ýñ³Ý, Ù»Ýù å³ï-

ñ³ëï »Ýù, ïå³·ñ»É Ýñ³ »õ ÅÇõñÇÇ ÙÇõë ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ μ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, »õ ³ÛëåÇëáí ³å³óáõó»É Ù»ñ ³Ý³ã³éáõÃÇõÝÁ: ê³, Ã¿»õ
ÁÝ¹áõÝõ³Í ÷ñ³ÃÇù ¿ Ù³ÙáõÉáõÙ,
áõ ÝáÛÝÇëÏ ûñ¿Ýùáí å³ñï³¹ñõ³Í, ë³Ï³ÛÝ Ù»ñ Ùûï ÝáñáõÃÇõÝ ¿:
§ÚáÛë¦-Ý ³Ûë ³éáõÙáí Û³õ³ÏÝáõÙ
¿, áñ ³é³çÇÝÝ ¿, ·áÝ¿ í»ñçÇÝ
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ý³Ñ³Û Ù³ÙáõÉáõÙ, áñ ïå³·ñ»É ¿ »õ ïå³·ñáõÙ ¿, Çñ, »õ Çñ ¿ç»ñáõÙ Ññ³ï³ñ³Ïõ³Í ÝÇõÃ»ñÇ ¹¿Ù, áñ»õ¿ ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ûû¹õ³Í-å³ï³ëË³Ý:
ê³ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿.
Ü³Ëª Ù»Ýù Ñ³õ³ï³ó³Í ã»Ýù,
áñ Ã»ñÃÇë ¿ç»ñáõÙ ïå³·ñõ³Í Çõñ³ù³ÝãÇõñ
Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³Ý
Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ýù:
ºñÏñáñ¹ª ã»Ýù Ùï³ÍáõÙ, áñ
Ã»ñÃÇë ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ
μáÉáñ Ñ³ñó»ñÇ Ù³ëÇÝ ÝáÛÝ Ï³ñÍÇùÝ áõÝ»Ý:
ºññáñ¹ª áñ ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ù»ñ ¿ç»ñáõÙ ï»Õ ·ï³Í ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Û³õ³ÏÝáõÃ»³Ý ëË³É ÉÇÝ»ÉÁ, ã»Ýù
í³ñÏ³μ»ÏáõÙ Ã»ñÃÇÝ. ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ Ùï³ÍáõÙ »Ýù, áñ ¹³ ³å³óáõóáõÙ ¿, Ù»ñ ³Ùáõñ ¹Çñù»ñÁ;
²Ûë Ï¿ï»ñÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï
§³ÝÏ³Ë¦ Ù³ÙáõÉÇ »õ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÇ ï³ñμ»ñáõÃÇõÝÝ ¿:
ì»ñçÇÝÁ Çñ»Ý Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ ÙÇ Û³ïáõÏ ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ý áõ
Ùï³Í»É³Ï»ñåÇ ËûëÝ³Ï, ³é³çÇÝÁ, Çñ ·áñÍÝ ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ ¹³éÝ³É
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝáõÙ ³éÏ³Û ½³Ý³½³Ý Ùï³Í»É³Ï»ñåÝ»ñÇ »õ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ³ñï³óáÉÙ³Ý í³Ûñ,
³ñï³óáÉ»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ Çñ
³ÙμáÕçáõÃ»³Ùμ, Çñ μáÉáñ Ñ³Ï³ë³Ï³Ý Ùûï»óáõÙÝ»ñáí áõ Ñ³ÏáõÙÝ»ñáí:
ì»ñ³¹³éÝ³Ýù Ù»ñ å³ïÙáõÃ»³Ý.
Â»ñÃÇë Ñ³Ù³ñ 74-áõÙ ïå³·ñ»É »Ýù ÄÇõñÇÇ å³ï³ëË³ÝÁ, áõñ
Ýñ³Ýù §å³ñ½³μ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý
Ï³ï³ñ»É¦ ÷³é³ïûÝÇ Ù³ëÇÝ:
Üñ³Ýù åÝ¹»É »Ý, áñ ÅÇõñÇÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ³Ý·³ÙÝ»ñ
Û³Ûï³ñ³ñõ»É »Ý, »õ í»ñçáõÙ ¹ÇÙ»-

Éáí ²½³ñ»³ÝÇÝ ³ë»É »Ý. §½³ñÙ³Ý³ÉÇ ¿, áñ ÝÙ³Ý Ñ³ë³ñ³Ï Ó»õáí ùÝÝ³¹³ï¿ù áñ»õ¿ »ñ»õáÛÃ »õ
ÝÙ³Ý ³Ý³ñ·³ÉÇó ïáÕ»ñáí Ëûë¿ù Øß
³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÷³é³ïûÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇ »õ
ÅÇõñÇÇ Ï³½ÙÇ Ù³ëÇÝ¦:
²Ûë μ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ã»Ý
Ñ³Ùá½»É ²½³ñ»³ÝÇÝ, áñÝ ³Ûë
Ñ³Ù³ñáõÙ ïå³·ñõ³Í Çñ å³ï³ëË³ÝáõÙ ·ñáõÙ ¿. §ê³ ³é³çÇÝ ³Ý·³ÙÁ ã¿, áñ ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÁ Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó ÝÙ³Ý
Ï»ñå ¿ ÁÝÏ³ÉõáõÙª ÃßÝ³Ù³μ³ñ¦:
Üñ³ ÁÝÏ³ÉÙ³Ùμ. §ä³ï³ëË³Ý
Ý³Ù³ÏÁ ³ë»ë Ã¿ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ¿ñ
ÙÇ³ÛÝ ÙÇ Ýå³ï³Ïª í³ñÏ³μ»Ï»É
áõ Ñ»ÕÇÝ³Ï³½ñÏ»É Ûû¹õ³Í³·ñÇÝ,
áñáí »õ ³ñÅ»½ñÏ»É áÕç ·ñáõÃÇõÝÁ
»õ ³ñï³Û³Ûïõ³Í ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ùïù»ñÁ¦£
È³õ ÏÁ ÉÇÝ¿ñ ãÝ»Õ³Ý³É »õ
Ï»ÝïñáÝ³Ý³É μáõÝ Ñ³ñóÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý íñ³Û, μ³Ûó ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¹³ ¿É μÝ³Ï³Ý »Ù Ñ³Ù³ñáõÙ,
áñ Ù³ñ¹ÇÏ íÇñ³õáñõ»Ý »õ ³Û¹
½·³óáõÙÁ ³ñï³Û³ÛïõÇ Ýñ³Ýó
·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ: ê³Ï³ÛÝ ×Çßï ãÇ
ÉÇÝÇ ³Û¹ å³ï×³éáí ãÑñ³ï³ñ³Ï»É ³Û¹ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ÀÝÃ»ñóáÕÁ
ÇÝùÁ ïáÕ»ñÇ ³ñ³ÝùÇó »õ Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ïñ³Ù³μ³ÝáõÃ»³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³Û, ÏÁ
¹³ïÇ »õ ÏÁ ÏáÕÙÝáñáßõÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ, ÝÙ³Ý Ûû¹õ³ÍÝ»ñÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÁ, áã Ã¿ ë»Ýë³óÇ³ ¿, ³ÛÉ
³éÇÃ ÁÝÓ»é»É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÁÝÃ»ñóáÕÇÝª Í³ÝûÃ³Ý³É Ùûï»óáõÙÝ»ñÇÝ »õ ÇÝùÁ ¹³ï»É:
²ñ¹»ûù áñ»õ¿ ë³ÑÙ³Ý (Ï³ñÙÇñ
·ÇÍ) ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇ: ´Ý³Ï³Ý³μ³ñ Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ·ñ³ùÝÝáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó å³ñï³¹ñõ³Í ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ: ¸ñ³ÝÇó μ³óÇ, Ù³ÙáõÉÁ
ãÇ Ï³ñáÕ Ññ³ï³ñ³Ï»É Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³ëó¿ÇÝ Ñ³ÛÑáÛ³Ýù »õ ½ñå³ñï³Ýù: ÆÑ³ñÏ¿ Ûëï³Ï μÝáõÃ³·ñ»É ³Ûë μ³é»ñÁ Ñ»ßï ã¿:
Ú³ïÏ³å¿ë ¹Åõ³ñ ¿ ³ë»É ÇÝãÝ ¿
§³Ý³ñ·³ÉÇó¦: Ú³×³Ë Ù³ñ¹ÇÏ
Çñ»Ýó áõÕÕõ³Í ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÃÇõ 75, ¸ ï³ñÇ, ÚáõÝÇë 2 2010
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Ý»ñÁ ³Ý³ñ·³ÉÇó »Ý Ñ³Ù³ñáõÙ.
ûñÇÝ³Ï ¹áõ ·ñáõÙ »ë ÙÇ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ, »õ »ë ùÝÝ³¹³ïáõÙ
»Ù ³ÛÝ áõ Û³Ûï³ñ³ñáõÙ, áñ ³Û¹
μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»³Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ
Ñ³Û»ñ¿Ý ã·ÇïÇ: Ú³×³Ë ·ñáÕÁ ë³
Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ Ù»Í ³Ý³ñ·³Ýù, ÙÇÝã¹»é ùÝÝ³¹³ïÇ ï»ë³ÝÏÇõÝÇó,
ë³ ÙÇ³ÛÝ ÙÇ ÇñáÕáõÃ»³Ý ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ ¿: ´³Ûó áõÕÕ³ÏÇ Ñ³ÛÑáÛ³ÝùÁ Û³×³Ë å³ñ½ ¿, »õ Ù³ÙáõÉÁ Çñ³õ³ëáõ ¿ ¹ñ³Ýù ãïå³·ñ»É:
øÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç ÙÇ³ÛÝ ÙÇ ½³ñ¹ ã¿` ïáõÝÁ ·»Õ»óÏ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ Ùá¹»éÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ï³éáÛóÇ ÑÇÙÝ³ù³ñ»ñÇó ¿: ºÃ¿ Ñ»ï»õ¿ù ³ñ»õÙï»³Ý
Ñ»éáõëï³³ÉÇùÝ»ñÇÝ áõ Ã»ñÃ»ñÇÝ, ÏÁ ï»ëÝ¿ù, Ã¿ Ýñ³Ýù ³Ù»Ý
ûñ É»óáõÝ »Ý Çñ»Ýó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ¹³éÝ
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ μ³ó³Û³ÛïáÕ,
Çñ»Ýó Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ áõ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ
ùÝÝ³¹³ïáÕ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáí, Ûû¹õ³ÍÝ»ñáí áõ Ñ³ñó³½ñáÛóÝ»ñáí: ²ñ¹»ûù ³Û¹åÇëáí ³Ûë
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÷Éá±õÙ »Ý,
ù³ñÁ ù³ñÇ íñ³Û ãÇ± ÙÝáõÙ, Ã¿±
ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ ³õ»ÏõÇ ½ûñ»Õ³ÝáõÙ »Ý: ²ÏÝÛ³Ûï ¿, áñ ½ûñ»Õ³ÝáõÙ »Ý, ù³ÝÇ áñ ³Û¹åÇëáí ³å³óáõóõáõÙ ¿, áñ ïõ»³É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ áõÝÇ ³ÛÝ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ, áñ
ï»ëÝÇ Çñ Ã»ñÇ ÏáÕÙ»ñÁ »õ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ·áÛ³ï»õÇ áõ ½³ñ·³Ý³Û: Ð¿Ýó ³Û¹ å³ï×³éáí ¿É, Ùá¹»éÝ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ, ùÝÝ³¹³ïáõÃ»³Ý Û³ïáõÏ Ï³éáÛó ¿ Ý³Ë³ï»ëõ»É, áñÁ
Ù³ÙáõÉÝ áõ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ½³Ý·õ³Í³ÛÇÝ Éñ³ïõ³ÙÇçáóÝ»ñÝ »Ý:
²Ûëûñ ÁÝ¹áõÝõ³Í ¿ Ëûë»É Ã³÷³ÝóÇÏáõÃ»³Ý, μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ »ñÏËûëáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ:
êñ³Ýù μáÉáñÝ ¿É ÙÇ μ³Ý »Ý ³ñï³Û³ÛïáõÙ`
ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ãÃ³ùóÝ»É, μ³ó¿ Ç μ³ó ùÝÝ³ñÏ»É
Ñ³ñó»ñÁ: ²Ûë áõÕÕáõÃ»³Ùμ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹»ñÁ Ù³ÙáõÉÇÝÝ ¿:
ÚáÛë
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ØÞ²ÎàÚÂÆ ö²è²îúÜÀª ²Úê ²Ü¶²Ø

ÆÜâà±ô ¾ øÜÜ²¸²îàôÂÆôÜÀ

§ÚáÛë¦-Ç 74-ñ¹ Ñ³Ù³ñáõÙ ÁÝÃ»ñó»Éáí å³ï³ëË³Ý-Ý³Ù³ÏÁª §Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÷³é³ïûÝ, Ýõ³×á±õÙ
Ã¿±…¦ Ûû¹õ³ÍÇÝ, áñÁ ÏñáõÙ ¿ ëáÛÝ
÷³é³ïûÝÇ ÅÇõñÇÇ áÕç 11 ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ëïáñ³·ñáõÃÇõÝÁ, Ù¿çë ó³ÝÏáõÃÇõÝ ³é³ç³ó³õ Ý³Ëª ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»É ³Û¹ Û³ñ·»ÉÇÝ»ñÇÝª óáõó³μ»ñ³Í áõß³¹ñáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ, áñ ·áÝ¿ μ³ñÇ »Ý ·ïÝõ»É »õ
³Ýï³ñμ»ñáõÃ»³Ùμ ã»Ý ³Ýï»ë»É
Ýõ³ëïÇë ·ñáõÃÇõÝÁ, ³å³ª Ã¿»õ ëáíáñ³μ³ñ Ëáõë³÷áõÙ »Ù ÝÙ³Ý³ïÇå Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ »ñÏËûëáõÃÇõÝÝ»ñÇó »õ Çí»ñçáÛ áñáßáõÙÝ áõ
¹³ïÁ ÃáÕÝáõÙ »Ù Ã»ñÃÇ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ ÙÇ »ñÏáõ
Ëûëù ³ë»É ³Ûë, »ë Ï³ë¿Ç, ïÑ³×
»ñ»õáÛÃÇ Ù³ëÇÝ£
ê³ ³é³çÇÝ ³Ý·³ÙÁ ã¿, áñ ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÁ Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó
ÝÙ³Ý Ï»ñå ¿ ÁÝÏ³ÉõáõÙª ÃßÝ³Ù³¸åñáóÇÝ Ù¿ç ö³ÝçáõÝÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ Ñ»ï íÇ×»Éáí áõ ×³é Ëûë»Éáí Å³Ù³Ý³Ï Ï³ÝóÝ¿ñ, ÇëÏ ¹³ë»ñáõÝ μÝ³õ ã¿ñ Ñ»ï»õ¿ñ, ãÑ³õÝ»Éáí
Ï³Ùª ¹³ë³ïáõÇÝ, Ï³Ù ¹³ë³·ñùÇÝ
»õ Ï³Ù ï»ïñ³ÏÇÝ áõ ·ñãÇ Í³ÛñÇÝ:
úñ ÙÁ Ãõ³μ³ÝáõÃ»³Ý ËÝ¹ñÇ ÙÁ
Ù³ëÇÝ í¿× áõÝ»ó³õ Çñ ¹³ëÁÝÏ»ñÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ñ»ï:
-ÐÇÝ· ³Ý·³Ù ÑÇÝ·ª ùë³ÝÑÇÝ·
ÏÁÝ¿,-ÏÁë¿ñ ÁÝÏ»ñÁ, áñ áÕç³ÙÇï
ïÕ³Û ÙÁÝ ¿ñ »õ áñ Û»ïáÛ Ñ³ñáõëï
í³ßË³éáõ ÙÁ »Õ³õ:
-â¿,- ÏÁ Û³Ù³é¿ñ ö³ÝçáõÝÇ,
ÑÇÝ· ³Ý·³Ù ÑÇÝ· ÛÇëáõÝ ÏÁÝ¿:
-àã, ùë³ÝÑÇÝ· ÏÁÝ¿:
ØÇõëÁ ï»ëÝ»Éáí, áñ ¹Åõ³ñ,-ÇÝã
ÏÁë»Ù ³ÝÏ³ñ»ÉÇ,-¿ Ëûëù Ñ³ëÏÁóÝ»É ö³ÝçáõÝÇÇ »õ ãáõ½»Éáí ³Ýû·áõï ÏéÇõÇ ÙÁ ï»ÕÇ ï³É, Ñ³ßï³ñ³ñ Ñá·Çáí ÙÁ å³ï³ëË³Ý»ó.
-È³õ, »ë ÃáÕ ³ÛÝå¿ë ·ÇïÝ³Ù Ã¿
ùë³ÝÑÇÝ· ÏÁÝ¿, ¹áõÝ ³É ³ÛÝå¿ë
·ÇïóÇñ Ã¿ ÛÇëáõÝ ÏÁÝ¿, áõ ³É ãËû-

μ³ñ, »õ Áëï ³Û¹Ù §Ñ³Ï³Ñ³ñõ³Í¦
ïñõáõÙ, ³ÛÝå¿ë áñ Ï³ï³ñõ³ÍÇ Ù¿ç
ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ, Ñ³Ï³é³Ï Ýñ³Ýó, áã ÙÇ
μ³Ý ¿É ½³ñÙ³Ý³ÉÇ ã¿ñ »õ ³ñ¹¿Ý
ëå³ëáõÙ ¿Ç ÝÙ³Ý í»ñ³μ»ñÙáõÝùÇ£
ò³õáõÙ »Ù, ë³Ï³ÛÝ, áñ Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ó³ÝÏ³ó³Í ³½·³ÛÇÝ-Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³éáÛóÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÁ í»ñ³μ»ñáÕ ó³ÝÏ³ó³Í ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝ Ï³Ù ÝáÛÝÇëÏ ¹ÇïáÕáõÃÇõÝ
³Ûëå¿ë ¿ ÁÝ¹áõÝõáõÙ£ ÆÑ³ñÏ¿ Ïáõ½¿Ç
·áÝ¿ ³ñõ»ëïÇ áõ ³ñõ»ëï³·¿ïÝ»ñÇ
μÝ³·³õ³éÁ Ñ»éáõ ÙÝ³ñ ÝÙ³Ý³ïÇå í»ñ³μ»ñÙáõÝùÇó, »õ Ù»ñ §Ùß³ÏáÛÃÇ ·áñÍÇãÝ»ñÁ¦ Çñ»Ýó ÏáãÙ³ÝÁ
³ñÅ³ÝÇ ¹Çñù ÁÝ¹áõÝ»Éáí, Ññ³Å³ñõ¿ÇÝ å³ßïå³ÝáÕ³Ï³Ý áõ Û³ñÓ³ÏáÕ³Ï³Ý ¹ÇñùÇó, »õ ³õ»ÉÇ ßáõï
Ùï³Í¿ÇÝ ùÝÝ³¹³ïáõÃ»³Ý μáõÝ Ã»Ù³ÛÇ, »õ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ, Ýñ³
Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý ¹ñ³Ï³Ý ¹»ñÇ Ù³ëÇÝª Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùμ£ â¿± áñ »Ã¿ ËûëáõÙ »Ýù

Ð²Øà¼ºÈ ÀÜÎºð
Ð²îô²Ì ºðô²Ü¸ úî

øÜÜ²¸²îàôÂº²Ü ØÞ²ÎàÚÂÆ îºê²ÜÎÆôÜÆò

ÂÞÜ²ØàôÂº²Ø´

ÀÜÎ²ÈôàôØ

ÝÏ³ï»ÉÇ ÇÝã-áñ Ã»ñáõÃÇõÝÇó, ¹³ ãÇ
Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ áõñ³Ë áõ ·áÑ »Ýù
¹ñ³ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉª ³õ»ÉÇ ßáõï ó³õáõÙ, »õ ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù í»ñ³óÝ»É
¹ñ³Ýù. ØÇ μ³Ý, áñ Ñ³ëï³ï Ó»ñ
ó³ÝÏáõÃÇõÝÝ ¿É ÏÁ ÉÇÝÇ, »Ã¿ ÇÑ³ñÏ¿
Ç ëÏ½μ³Ý¿ ÁÝ¹áõÝ¿ù Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
³éÏ³ÛáõÃÇõÝÁ£ àõñ³Ë ÏÁ ÉÇÝ¿Ç ÙÇ»õÝáÛÝ ó³õÁ »õ ¹Å·áÑáõÃÇõÝÁ ï»ëÝ»É Ý³»õ ³Û¹ ·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç, »õ
×ÇßïÝ ³ë³Í ÇÝÓ ÃõáõÙ ¿ñ Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³ÛÝù³Ý ³ÏÝÛ³Ûï ¿ÇÝ, áñ
ã¿Ç ¿É å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ, áñ Ï³ñáÕ »Ý
ÝÙ³Ý Ï»ñå Ñ³Ï³½¹»É£ ´³Ûó ¹³ñÓ»³É ÙÇ ³ÛÉ ó³õª ³Û¹å¿ë ã»Õ³õ£
ä³ï³ëË³Ý Ý³Ù³ÏÁ ³ë»ë Ã¿
Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ¿ñ ÙÇ³ÛÝ ÙÇ Ýå³ï³Ïª
í³ñÏ³μ»Ï»É áõ Ñ»ÕÇÝ³Ï³½ñÏ»É
Ûû¹õ³Í³·ñÇÝ, áñáí »õ ³ñÅ»½ñÏ»É
áÕç ·ñáõÃÇõÝÁ »õ ³ñï³Û³Ûïõ³Í
ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ùïù»ñÁ£ ²Ûë Ý³Ù³ÏáõÙ íÇñ³õáñõ³Í ÇÝùÝ³ëÇñáõÃ»³Ùμ Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Í Ù»ñ Û³ñ·»ÉÇ

ø³ñÙ¿Ý ²½³ñ»³Ý

ÅÇõñÇÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÙÇ³ÛÝ »õ ÙÇ³ÛÝ
å³ßïå³Ý»É ¿ÇÝ Çñ»Ýó Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝÁ, »õ áã ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ýó, ³ÛÉ»õ ³Ûëï»Õ áã ÙÇ ÝÏ³ïáÕáõÃÇõÝ ãëï³ó³Í
Û³ÝÓÝ³ËÙμÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ, áñáÝó
Ù³ëÇÝ ³ÏÝ³ñÏõ³Í Ûû¹õ³ÍáõÙ áã ÙÇ
³é³ñÏáõÃÇõÝ ãÇ »Õ»É »õ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ ¿ »Õ»É, áñ §ÜÙ³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ Û³çáÕáõÃ»³Ùμ
åë³Ïõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿…¦
(§ÚáÛë¦ Ñ³Ù³ñ 71)£
²ÛÝ áñ ÅÇõñÇÇ Ï³½ÙÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ
Û³Ûï³ñ³ñõ»É »Ý Ã¿ áã, ¹»é áã ÙÇ
μ³Ý ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, »õ ÝáÛÝÇëÏ »Ã¿
ÁÝ¹áõÝ»Ýù ¿É, áñ §½³ñÙ³Ý³ÉÇûñ¿Ý¦
³Ý·³ÙÝ»ñ ÏñÏÝõ³Í ³ÝáõÝÝ»ñÁ Éë»ÉÇ ãÇ »Õ»É ÇÝÓ »õ ß³ï»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
¹³ ³ÝÝß³Ý ÙÇ ÷³ëï ¿ñ ³ÛÝ μáÉáñ
Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ áõ μ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇ
ÏáÕùÇÝ, áñ Ýßõ»É ¿ñ ÛÇß»³É §÷³é³ïûÝ¦-Ç í»ñ³μ»ñ»³É, Ã¿»õ Ñ¿Ýó ÅÇõñÇÇ Ï³½ÙÇ í»ñ³μ»ñ»³É Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÇ (»ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ï³Ù

ö²ÜæàôÜÆÆ ºÔ²Ü²Îàì
º²ÜÆ ÀÜÎºð ö²ÜæàôÜÆ ¶ðøÆò

ëÇÝù ³Û¹ Ù³ëÇÝ
áõ »ñÃ³Ýù ÙÇ³ï»Õ ·Ý¹³Ï Ë³Õ³Ýù:
-âÁÉÉ³ñ- åÝ¹»ó ö³ÝçáõÝÇ,å¿ïù ¿ áñ Ý³Ë
Ñ³Ùá½õÇë
Ã¿
ÑÇÝ·
³Ý·³Ù

ÑÇÝ· ÛÇëáõÝ ÏÁÝ¿:
-²Û¹ ³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿:
-²Ýå³ï×³é å¿ïù ¿, áñ ù»½ Ñ³Ùá½»Ù,- ß³ñáõÝ³Ï»ó Ù»ñ Ñ»ñáëÁ,
Ñ»ï½Ñ»ï¿ μáñμáù»Éáí:
-ºñμ»ù ã»Ù ÏñÝ³ñ Ñ³Ùá½õ»É »õ
¹áõÝ ³É »ñμ»ù ã»ë ÏñÝ³ñ ³å³óáõó³Ý»É
Áë³Í¹,-å³ï³ëË³Ý»ó
³å³·³Û í³ßË³éáõÝ:
_â»Ù ÏñÝ³ñ ³å³óáõó³Ý»É, ã»Ù
ÏñÝ³ñ ³å³óáõó³Ý»É ÙéÝã»ó ö³ÝçáõÝÇ,-³é ù»½Ç Ñ³Ùá½Çã ³å³óáÛó
ÙÁ:
ºõ ·»ïÝ¿Ý ù³ñ ÙÁ ³éÝ»Éáí Çç»óáõó Ëûë³ÏóÇÝ ·ÉËáõÝ:
¶ÉáõËÁ íÇñ³õáñõ»ó³õ Ã»Ã»õ³-

³ëÙáõÝùÇ) Ï³Ù Ýñ³Ýó ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓÇ Ù³ëÇÝ ·ñ»ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ñ
μ³õ³ñ³ñ»É Ù»ñ »õ Ù»½ å¿ë §Ñ»éáõ
ÁÝÏ³Í¦ ß³ï-ß³ï»ñÇ Ñ»ï³ùñùñ³ëÇñáõÃÇõÝÁ, ã¿± áñ ³Û¹ ³ÝáõÝÝ»ñÁ
¹»é ÇÝùÝÇÝ áã ÙÇ μ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³ÛïáõÙ£ ÆÝã»õ¿, ÇÝãá±õ ëáÛÝ ·ñáõÃ»³Ý
Ù¿ç ãÇ μ³ó³ïñõ»É ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
³Û¹ ï³ñûñÇÝ³Ï Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ å³ï×³éÝ»ñÁ, Ã¿ ÇÝãá±õ μáÉáñ »ÉáÛÃÝ»ñÇó Û»ïáÛ »ñ»Ë³Ý ã¿ñ ·Ý³Ñ³ïõáõÙ
·áÝ¿ ÅÇõñÇÇó Ù¿Ï-»ñÏáõëÇ ÏáÕÙÇó
(å³ñ½ ¿ 11-Á ÑÝ³ñ³õáñ ã¿ñ ÉÇÝÇ), »õ
Ñ»ïù³ùñùÇñ ÏÁ ÉÇÝ¿ñ Û³ïÏ³å¿ë
ÇÙ³Ý³É, Ã¿ ÇÝãá±õ Ù¿Ï-»ñÏáõ ³ÙÇë
Û»ïáÛ »Ý Û³Ûï³ñ³ñõáõÙ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ, ¹³ Ç±Ýã Ýå³ï³Ï ¿ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ£ ²å³ »õ Ï³ñ»õáñÁª áñ³ÏÇ í»ñ³μ»ñ»³É ÇÝãá±õ ã¿ñ Ëûëõ»É, ÃáÕ Ã¿Ïáõ½ ³ëõ¿ñ Ã¿ª Áëï Çñ»Ýó ³Û¹ áñ³ÏÁ μ³õ³ñ³ñ ¿ »õ ¹ñ³ÝÇó ³õ»É ÑÝ³ñ³õáñ ã¿ª ³Ûë »õ ³ÛÝ å³ï×³éáí »õ
³ÛÉÝ£ ´³Ûó ã·Çï»ë ÇÝãá±õ ³Ûë μáÉáñμáÉáñÇ, ³ÛëÇÝùÝ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝÇª
áÕç ·áñÍÇ §Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃ»³Ý¦ Ù³ëÇÝ ÉéáõÃÇõÝ ¿ñ å³Ñå³Ýõ»É£

å¿ë, μ³Ûó ïÕ³Ý ÏñÏÇÝ Ñ³Ùá½áõÙ
ã·áÛ³óáõó Ã¿ ÑÇÝ· ³Ý·³Ù ÑÇÝ· ÏñÝ³Û ÛÇëáõÝ ÁÝ»É, »õ É³Éáí ·Ý³ó μáÕáù»É í³ñÅ³å»ïÇÝ:
ì³ñÅ³å»ïÁ ÇëÏáÛÝ Ï³Ýã»ó
ö³ÝçáõÝÇÝ »õ`
-ÆÝãáõ ÁÝÏ»ñáç¹ ·ÉáõËÁ å³ïé»óÇñ,- ·áã»ó Ó³ÛÝáí ÙÁ áñáí ºÑáí³
Áë³Í ¿ñ Î³Û¿ÝÇÝ. §Æ±Ýã ÁñÇñ ùá »Õμûñ¹¦:
-¼ÇÝùÁ Ñ³Ùá½»Éáõ Ñ³Ù³ñ,-å³ï³ëË³Ý»ó ³å³·³Û åñá÷³Ï³ÝïÇëÃÁ Ñ³Ý¹Çë³õáñ³å¿ë:
Ð³ÛñÁ ï»ëÝ»Éáí Çñ ½³õ³ÏÇÝ
³Ûë ï³ñûñÇÝ³Ï ÁÝÃ³óùÁ, Û³×³Ë
³Ïé³Ý»ñÁ Ï×ñï»Éáí ÏÁ åáé³ñ.
-öáñÓ³Ýù åÇïÇ ÁÉÉ³ë, ÷áñÓ³Ýù....
Ê»Õ× Ù³ñ¹Á ÏÁ ëË³É¿ñ Çñ É³õ³ï»ëáõÃ»³ÝÁ Ù¿ç: ö³ÝçáõÝÇ ÷áñÓ³Ýù ãåÇïÇ ÁÉÉ³ñ, ³ÛÉ Û»Õ³÷áË³Ï³Ý ·áñÍÇã:
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ÚáÛë

Þáõñç Ù¿Ï ï³ñÇ ¿ ³ÝóÝáõÙ
Â»Ñ ñ³Ý -º ñ»õ ³Ý
ãõ»ñÃÇ §ø³ë÷Ç³Ý¦ ³õÇ³ÁÝÏ»ñáõÃ»³ÝÁ å³ïÏ³ÝáÕ §Âá÷áÉáí¦
û¹³Ý³õÇ
Ëáñï³ÏÙ³Ý
ó³õ³ÉÇ ³Õ¿ïÇó,
áñÁ óÝó»ó áÕç
Çñ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ: ê³Ï³ÛÝ
¹»é å³ßïûÝ³å¿ë ãÇ Û³Ûï³ñ³ñõ»É
íÃ³ñÇ
å ³ ï × ³ é Á :
§Þ³ñÕ¦ ûñ³Ã»ñÃÁ Çñ Ø³ÛÇëÇ 20Ç Ñ³Ù³ñáõÙ Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ ÙÇ ÁÝ¹³ñÓ³Ï Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝ,
áõñ μ³ó³ïñõ³Í ¿, Ã¿
Æñ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ³õÇ³ Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõ Ã» ³Ý
Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ Ñ³Ùá½õ³Í »Ý, áñ íÃ³ñÁ å³ï³Ñ»É ¿ áã Ã¿ û¹³Ý³õÇ
ß³ñÅÇãÝ»ñÇ Ë³÷³ÝÙ³Ý å³ï×³éáí, ³ÛÉª
¹ñ³
ÏáÙåñ»ëáñÝ»ñÇ
ã³ßË³ï»Éáõ Ñ»ï»õ³Ýùáí: ê³Ï³ÛÝ å³ßïûÝ³Ï³Ý Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ Ýñ³Ýù å³ÛÙ³Ý³õáñ»É »Ý éáõë Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³Ûë »½ñ³Ï³óáõÃ»³Ý
Ñ³ëï³ïÙ³Ùμ: ØÇõë ÏáÕÙÇó, Áëï §Þ³ñÕ¦-Ç

à±ðÜ ¾ð
ÂºÐð²Ü-ºðºô²Ü
²ôÆ²ìÂ²ðÆ
ä²îÖ²èÀ
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Éñ³·ñáÕÇ, ½áÑõ³ÍÝ»ñÇ
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ Çñ»Ýó
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇ ³ñÝ»·ÇÝÁ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ
(Çõñ³ù³ÝãÇõñ ½áÑõ³ÍÇ
Ñ³Ù³ñ 54 ÙÇÉÇáÝ ÃáõÙ³Ý), å³ñï³¹ñõ³Í »Ý
ëïáñ³·ñ»É ÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ, áñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ýñ³Ýù ³Û¹ ·áõÙ³ñÝ ëï³Ý³Éáõó Û»ïáÛ
Çñ³õáõÝù ã»Ý áõÝ»Ý³Û
³Û¹ íÃ³ñÇ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùμ
·³Ý·³ïõ»É
§ø³ëåÇ³Ý¦ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ï³Ù áñ»õ¿ ³ÛÉ
Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý ¹¿Ù:
²Ýó»³É ï³ñÇ, ÚáõÉÇëÇ 15-ÇÝ, Ô³½õÇÝÇ Ùûï
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Ëáñï³Ïõ»ó Çñ³Ý³Ï³Ý
§ø³ë÷Ç³Ý¦ ³õÇ³ÁÝÏ»ñáõÃ»³ÝÁ å³ïÏ³ÝáÕ, Â»Ññ³ÝÇó ºñ»õ³Ý
ÃéãáÕ û¹³Ý³õÁ: êå³Ýõ»óÇÝ û¹³Ý³õÇ μáÉáñ
168
×³Ùμáñ¹Ý»ñÁ,
áñáÝóÇó 58-Á Çñ³Ý³Ñ³Û»ñ ¿ÇÝ: ÜáÛÝ û¹³Ý³õáí ¿ÇÝ ×³Ùμáñ¹áõÙ
Æñ³ÝÇ Ã»ùõ³Ý¹áÛÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý
³½·.
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ: ¼áÑõ³ÍÝ»ñÇ μáÕáùÝ»ñÁ §ø³ëåÇ³Ý¦ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
å³ ï³ë Ë³ Ý³ï õáõ Ã» ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùμ ÙÇÝã
³ÛÅÙ áñ»õ¿ ³ñ¹ÇõÝùÇ
ã»Ý Ñ³ë»É:

²õÇ³íÃ³ñÇ ûñ»ñÇÝ
Çñ³Ý³Ï³Ý Ù³ÙáõÉáõÙ
Ññ³ï³ñ³Ïõ³Í
»ñ·ÇÍ³ÝÏ³ñÝ»ñ
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²è²æÆÜ Ð²Üð²äºîàôÂº²Ü Ø²êÆÜ`
Ð²Úºð¾Ü Î²ÚøºðàôØ

ºÂ¾ âÈÆÜ¾ð Ð²Ú²êî²ÜÆ ²è²æÆÜ
Ð²Üð²äºîàôÂÆôÜÀ ...
ÌáíÇÝ³ñ Î³ñ³å»ï»³Ý

92

ï³ñÇ ³é³ç ³Ûë
ûñÁ` 600 ï³ñõ³Û
ÁÝ¹ÙÇçáõÙÇó Û»ïáÛ,
í»ñ³Ï³Ý·Ýõ»ó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ`
Ð³Û³ëï³ÝÇ
³é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ:
Ð³Ûáó ³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ÑÇÙ³Ý íñ³Û ëï»ÕÍõ³Í ³é³çÇÝ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ Ï³½Ùõ³Í ¿ñ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùáí: 47-Ñá·³Ýáó ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ Ï³ÛÇÝ 18
¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý, 6 ëáóÇ³ÉÇëï-Û»Õ³÷áË³Ï³Ý, 6 ëáóÇ³É-¹»ÙáÏñ³ï, ³Û¹ ÃõáõÙ` Ù¿Ï μáÉß»õÇÏ, 6
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý (é³ÙÏ³í³ñ), 3 ã»½áù, ÇÝãå¿ë Ý³»õ 6 Ãáõñù, Ù¿Ï »½¹Ç »õ Ù¿Ï éáõë Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ:
´³Ûó ³Ù¿Ý ÇÝã` Ñ»ñÃáí…
1917 Ã-ÇÝ èáõë³ëï³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ÐáÏï»Ùμ»ñ»³Ý Û»Õ³ßñçáõÙÇó Û»ïáÛ éáõë³Ï³Ý
½ûñù»ñÁ ëÏë»óÇÝ ³ñ³·ûñ¿Ý Éù»É
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²Ý¹ñÏáíÏ³ëÁ: ú·ïõ»Éáí ¹ñ³ÝÇó` ²Ý¹ñÏáíÏ³ë»³Ý ë¿ÛÙÁ 1918
Ã-Ç ²åñÇÉÇ 22-ÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ»ó
èáõë³ëï³ÝÇó ³Ýç³ïõ»Éáõ Çñ
áñáßÙ³Ý Ù³ëÇÝ: êï»ÕÍõ³Í ù³áë³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÁ É³õ ³éÇÃ ¿ñ
Ãáõñù»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù Ø³ÛÇëÇÝ
í»ñëÏë»óÇÝ Û³ñÓ³ÏáõÙÁ` Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³Éáí ·ñ³õ»É ºñ»õ³ÝÁ
»õ ÂÇýÉÇëÁ:
1918 Ã-Ç Ø³ÛÇëÇ 21-Çó 28-Á
Ô³ñ³ùÇÉÇë³ÛÇ, ´³ß-²å³ñ³ÝÇ
»õ ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ Ùûï ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ×³Ï³ï³Ù³ñï»ñáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
½ûñù»ñÇÝ
Û³çáÕõ»ó
Ï³Ý·Ý»óÝ»É »õ ³å³ ç³Ëç³ËÇã
Ñ³ñõ³ÍÝ»ñ Ñ³ëóÝ»É Ãáõñù³Ï³Ý
Ï³ÝáÝ³õáñ μ³Ý³ÏÇÝ:
Ø³ÛÇëÇ 26-ÇÝ ê³ñ¹³ñ³å³ïáõÙ Û³ÕÃ»Éáí Ãáõñù³Ï³Ý μ³Ý³ÏÇÝ` Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½ûñù»ñÁ Ï³ñáÕ³ó³Ý Ï³ë»óÝ»É Ãáõñù»ñÇ
Ý»ñËáõÅáõÙÝ ²Ý¹ñÏáíÏ³ë »õ Ð³Û³ëï³ÝÁ ÷ñÏ»óÇÝ ÉÇ³Ï³ï³ñ

áãÝã³óáõÙÇó:
Ø³ÛÇëÇ 29-ÇÝ ·áõÙ³ñõ»ó ÐÚ¸
³ñ»õ»É»³Ý »õ ³ñ»õÙï»³Ý μÇõñáÝ»ñÇ, ÐÚ¸ ÂÇýÉÇëÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÏáÙÇï¿Ç »õ ê¿ÛÙÇ áõ ²½·³ÛÇÝ
ËáñÑñ¹Ç ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý Ñ³ïõ³ÍÝ»ñÇ ÙÇ³ó»³É ÝÇëïÁ, áñï»Õ
áñáßõ»ó Ð³Û³ëï³ÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ»É ³ÝÏ³Ë Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ,
ÙÇÝã»õ ûñ¿Ýë¹Çñ ÅáÕáíÇ ·áõÙ³ñáõÙÁ ÙÇçÏáõë³Ïó³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñáí Ï³½Ù»É Ï³é³í³ñáõÃÇõÝ, ²½·³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á »õ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
ï»Õ³÷áË»É
ºñ»õ³Ý, áñÁ å¿ïù ¿ ¹³éÝ³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ: ÜáÛÝ ÝÇëïáõÙ ¿É
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ø³ç³½ÝáõÝÇÝ ³é³ç³¹ñõ»ó áñå¿ë í³ñã³å»ïÇ Ã»ÏÝ³Íáõ:
²ÝÏ³ËáõÃ»³Ý Ø³ëÇÝ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ ³ñõ»ó Ø³ÛÇëÇ 30-ÇÝ,
ë³Ï³ÛÝ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ûñÁ Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ Ø³ÛÇëÇ 28-Á, ù³ÝÇ áñ
³Û¹ ûñÝ ¿ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ïõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ Ù»ÏÝ»É ´³ÃáõÙ: ²ÛÝï»Õ
å¿ïù ¿ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ñ
Ãáõñù³Ï³Ý
å³ïõÇñ³ÏáõÃ»³Ý
Ñ»ï, áñÇ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÁ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ ¿ñ:
ÚáõÝÇëÇ 4-ÇÝ ´³ÃáõÙáõÙ ëïáñ³·ñõ»ó Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ßïáõÃ»³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ, Áëï
áñÇ` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³½ÙÇ Ù¿ç
Ùï³Ý ºñ»õ³ÝÇ, ¾çÙÇ³ÍÝÇ, ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ, ¸³ñ³É³·»³½Ç,
Ô³½³ËÇ, ´áñã³ÉáõÇ ·³õ³éÝ»ñÇ
áñáß Ù³ë»ñÁ »õ Üáñ ´³Û³½»ïÇ
·³õ³éÁ: Üáñ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³Û¹ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ,
ëï»ÕÍõáõÙ ¿ñ 11 Ñ³½³ñ ù³é³ÏáõëÇ ÏÇÉáÙ»ïñ ï³ñ³ÍáõÃ»³Ý
íñ³Û:
1918 Ã-Ç ³ßÝ³ÝÁ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ
»õ Ýñ³ ¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñÇ å³ñïáõ-

Ã»³Ùμ ³õ³ñïõ»ó ²é³çÇÝ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÁ: ÂáõñùÇ³Ý
ëïÇåõ³Í ¿ñ Çñ ½ûñù»ñÁ ¹áõñë μ»ñ»É ·ñ³õ³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñÇó: 1919 ÃÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ½ûñù»ñÁ Ùï³Ý Î³ñë,
³½³ï³·ñõ»ó Ý³»õ ê³ñÇÕ³ÙÇßÁ,
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ÙÇ³ó³õ Ý³»õ Ü³ËÇç»õ³ÝÁ: ²ÛëåÇëáí` í»ñ³Ï³Ý·Ýõ»ó
1914 Ã-Ç éáõë-Ãáõñù³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ: 1919 Ã-Ç ÚáõÝÇëÇÝ ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ³é³çÇÝ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
²ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ Ó»éù μ»ñõ»ó, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ ï»õ»ó ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 2 ï³ñÇ:
Þáõïáí ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ Í³·³Í Éáõñç ËÅ¹ÅáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ Ý»ñùÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
»ñÏñáõÙ ëï»ÕÍ»óÇÝ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ
Çñ³íÇ×³Ï, ÇÝãÁ ã¿ñ Ï³ñáÕ ã³½¹»É
Ý³»õ ½ÇÝõáñÝ»ñÇ Ñá·»μ³ÝáõÃ»³Ý
íñ³Û: ÂáõñùÇ³ÛÇ ¹ñ¹Ù³Ùμ Ð³Û³ëï³ÝÇ ß³ï ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ½ÇÝõ³Í
Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñ ¿ÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ
ï»ÕÇ ³¹ñμ»ç³ÝóÇÝ»ñÁ:
²Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ ëïáñ³·ñõ»ó ê»õñÇ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ,
áãÝãáí ãÏ³ñáÕ³ó³õ û·Ý»É Ñ³Û»ñÇÝ:
ú·ïõ»Éáí ëï»ÕÍõ³Í Çñ³íÇ×³ÏÇó`
ø»³½ÇÙ Î³ñ³μ»ùÇñÇ ½ûñù»ñÁ
ß³ñÅõ»óÇÝ ¹¿åÇ Ð³Û³ëï³Ý: êÏëõ³Í Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ
×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ
áõÝ»ó³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ: Ð³ÛÏ³Ï³Ý μ³Ý³ÏÝ ³é³Ýó Éáõñç ¹ÇÙ³¹ñáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝ»ó Î³ñëÁ, »õ
å³ñ½ ¹³ñÓ³õ, áñ å³ñïáõÃÇõÝÝ
³ÝËáõë³÷»ÉÇ ¿:
ÆÝãå¿ë ·ñáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ í»ñçÇÝ í³ñã³å»ï êÇÙáÝ ìñ³ó»³ÝÁ,
§Ð³Û³ëï³ÝÇ ×Çã»ñÁ »õ û·ÝáõÃ»³Ý
³Õ³Õ³ÏÝ»ñÁ áã ÙÇ ï»ÕÇó` á?ã
§Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý¦ ºõñáå³ÛÇó »õ
á?ã ¿É §Û»Õ³÷áË³Ï³Ý¦ ØáëÏõ³ÛÇó
³ñÓ³·³Ýù ã·ï³Ý¦:
Æí»ñçáÛ, ³Ûë ³Ù¿ÝÝ ³õ³ñïõ»ó
Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ÛÝ³óÙ³Ùμ:
ê³Ï³ÛÝ å¿ïù ¿ Ýß»É, áñ »Ã¿ ãÉÇÝ¿ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ, ã¿ñ ÉÇÝÇ Ý³»õ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ, »Ã¿ ãÉÇÝ¿ñ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ, ã¿ÇÝù áõÝ»Ý³Û
³Ûëûñõ³Û ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ` 3-ñ¹Á:
²ÕμÇõñ` §ºñÇï³ë³ñ¹¦ Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ å³ñμ»ñ³Ï³Ý

²è²æÆÜ Ð²Üð²äºîàôÂÆôÜÀ
¸²î²ä²ðîô²Ì â¾ð ²ÜÎ²ÊàôÂº²Ü
¶²² ä³ïÙáõÃ»³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ïÝûñ¿Ý ²ßáï Ø»ÉùáÝ»³ÝÝ ³Ûëûñ Û³ÛïÝ»ó, áñ ²ñ»õÙï³Ñ³Û³ëï³Ý »õ ²ñ»õ»É³Ñ³Û³ëï³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÇõÝÝ»ñÁ í»ñ³Íõ»É »Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝÇ, μ³Ûó
¹ñ³Ýù, Áëï Ýñ³, ÝáÛÝÝ »Ý:
§Ø»½ÝáõÙ, ó³õûù, Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ áñáß³ÏÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝ »Ý å³ñáõÝ³ÏáõÙ, μ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇûñ¿Ý
Ï³å»ñ ëï»Í»É ¹»é ãÇ ëï³óõáõÙ:
Ð³Û³ëï³ÝÁ μ³Å³Ýõ»É ¿ »ñÏáõ
Ñ³ïõ³ÍÇ, »õ ¹³ Çñ ÏÝÇùÁ ÃáÕ»É
¿ Ù»ñ ×³Ï³ï³·ñÇ íñ³Û: ºñμ
Ù»Ýù Ñ³Ûñ»Ý³½ñÏõ»É »Ýù áõ ó»Õ³ëå³Ýõ»É, ýÇ½ÇÏ³å¿ë »Ýù
μÝ³çÝçõ»É, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó »Ýù ½ñÏõ»É, ¹ñ³ÝÇó
ë÷ÇõéùÇ Ñ½ûñ ÙÇ ½³Ý·õ³ÍÝ áõ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ½³Ý·õ³ÍÝ»ñÁ μ³Å³Ýõ»É »Ý¦,- ³ë³ó ². Ø»ÉùáÝ»³ÝÁ:
Ü³ Ýß»ó, áñ Ù»Ýù ¹³ë³·ñù³ÛÇÝ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ »Ýù ¹³ñÓñ»É 1918 Ã.-Ç å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý
í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ, μ³Ûó å»ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ, Áëï Ýñ³, ã¿ñ Ïáñ»É:
§²Ûá, Ïáñóñ»É ¿ÇÝù, μ³Ûó å»ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ù»½ Ùûï Ç ëå³é
ã¿ñ í»ñ³ó»É: ²ÛÝ ï³ñμ»ñ ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñ ¿ áõÝ»ó»É 1045 Ã.-Çó Û»ïáÛ` ½³Ý³½³Ý ëÕÝ³ËáõÃÇõÝÝ»ñÇ, Ù»ÉÇùáõÃÇõÝÝ»ñÇ ï»ëùáí, »õ
³Û¹ ßÕÃ³Ý ¿ ³å³Ñáí»É ³ÝóáõÙÁ
1918-ÇÝ: ²é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ëï»ÕÍáõÙÇó Û»ïáÛ ³é³ç³ó³õ Ý³»õ ¹Å·áÑáõÃÇõÝ, Ã¿ ÇÝãá?õ ¿ ÏáãõáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ, ÙÇÝã¹»é ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ ¹ñ³ÝÇó
¹áõñë ¿ñ¦,- Û³ÛïÝ»ó å³ïÙ³μ³ÝÁ:
1919 Ã.-Ç ö»ïñõ³ñÇÝ ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñÇ ·áõÙ³ñ³Í Ñ³Ù³·áõ-

Ù³ñÝ Çñ ¹Å·áÑáõÃÇõÝÁ Û³Ûï»ó
³Û¹ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùμ, »õ, »ñμ
1919-Ç Ø³ÛÇëÇ 28-ÇÝ ²É. Ê³ïÇë»³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ñéã³Ï»ó
³½³ï áõ ³ÝÏ³Ë, ¹Å·áÑáõÃÇõÝÝ»ñ ³é³ç³ó³Ý Ý³»õ ÐÚ¸-Ç ßñç³ÝáõÙ: Àëï μ³Ý³ËûëÇ, ³Ûë
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ ÐÚ¸-Ý Ý³ÛáõÙ ¿ñ áñå¿ë ÂáõñùÇ³ÛÇÝ Ý»ïõ³Í Ó»éÝáó, ù³ÝÇ áñ §³½³ï,
³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ ·³Õ³÷³ñÁ å¿ïù ¿ ÙÝ³ñ ÙÇ³ÛÝ ÃÕÃÇ
íñ³Û¦:
§²ñ»õ»É»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ` Çñ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ùμ, Ñ³Ý¹¿ë ¿ñ
·³ÉÇë Ý³»õ áñå¿ë ²ñ»õÙï³Ñ³Û³ëï³ÝÇ ï¿ñ, »õ ¹³ Çñ³õ³Ï³Ý
Ó»õ³Ï»ñåáõÙ ëï³ó³õ ê³Ý è»ÙáÛÇ ÏáÝý»ñ³ÝëáõÙ, Û»ïáÛ Ý³»õ
ê»õñÇ ¹³ßÝ³·ñáõÙ: ê³ ¿ ³Û¹
å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ËáñÑáõñ¹Á¦,- ³ë³ó Ý³:
Ø»ÉùáÝ»³ÝÇ Ñ³õ³ëïÇ³óÙ³Ùμ` Ãáõñù³Ï³Ý ³·ñ»ëÇ³ÛÇ
å³ñ³·³ÛáõÙ Å³Ù³Ý³ÏÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³¹ñáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝùÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÝ ¿ñ:
§²Ý¹ñÏáíÏ³ë»³Ý ÏáÝý»¹»ñ³óÇ³ ¿ñ ëï»ÕÍõ»É, áñÁ ÷Éáõ½õ»ó áõ μ»ñ»ó ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý
ìñ³ëï³ÝÇÝ áõ ²¹ñμ»ç³ÝÇÝ:
Ð³Û³ëï³ÝÁ ÙÝ³ó Ù»Ý³Ï: ø³ÝÇ
áñ áã áù ã¿ñ ó³ÝÏ³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï μ³Ý³Ïó»É, Ãáõñù»ñÝ
³ë³óÇÝ, áñ ÏÁ μ³Ý³Ïó»Ý §·»³õáõñÝ»ñÇ¦ Ñ»ï: ²Û¹åÇëáí,
Ù»Ýù ã¹³ï³å³ñïõ»óÇÝù ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý, ¹³ ù³Õ³ù³Ï³Ý
ß³Ýë ã¿ñ: Ø»ñ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÝ` Ç
ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ Ñ³ñ»õ³ÝÝ»ñÇ,
Ó»éù μ»ñõ»ó Ù³ÛÇë»³Ý Ñ»ñáë³Ù³ñï»ñÇ ßÝáñÑÇõ¦,- íëï³Ñ»óñ»ó å³ïÙ³μ³ÝÁ:

²ÕμÇõñ` Aysor.am
ÃÇõ 75, ¸ ï³ñÇ, ÚáõÝÇë 2 2010

11

ÚáÛë

ê öÆôèø
ÂàôðøÆ²ÚÆ Ð²ÚºðÆ
Ðà¶ºôàð ²è²æÜàð¸Æ
ÀÜîðàôÂÆôÜàôØ
²ÜàðàÞàôÂÆôÜÀ
Þ²ðàôÜ²ÎôàôØ ¾

Âáõñ ùÇ ³ ÛÇ
²ÙÇëÝ»ñ
Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ
³é³ç áñáßõ»É
ãÇ
Ï³ñáÕ³¿ñ, áñ ÁÝïñáõÐñ³ã Ø»ÉùáõÙ»³Ý
ÝáõÙ å³ïñÇÃÇõÝÁ
³Ýó³ñù ÁÝïñ»É,
Ï³óõ»Éáõ
¿
Ù ³ ë ³ Ù μ `
Ø³ÛÇëÇ 12-ÇÝ£
ÇßË³ Ýáõ ÃÇõÝ Àëï ÂáõñäáÉëáÛ Ð³Ûáó å³ïñÇ³ñù 54Ý»ñÇ Ó·Ó·áõÙÝ»ñÇ, Ù³ë³Ùμ` Ñ³ùÇ³ÛáõÙ ·áñÍáÕ Ï³ñ·Ç` ÁÝïñáõ³Ù»³Û Ø»ëñáå ³ñù»åÇëÏáåáë
õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñëÇ
Ã»³Ý ûñÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ý»ñùÇÝ
Øáõ
Ã³
ý»
³
ÝÇ
Í³Ýñ
ÑÇõ
³Ý
¹áõï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ å³ï×³·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ£
Ã»³Ý å³ï×³éáí ä³ïñÇ³ñù³éáí, ·ñáõÙ ¿ §ÐáõññÇ»Ã¦-Á£
Ð³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõñ³ÝÇ Ñá·»õáñ ËáñÑáõñ¹Á áñáß»É
ºÃ¿ Ý»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³óÇã, Ý³Ë³Ó»éÝáÕ ËÙμÇ ³Ý¹³Ù
ñ³ñáõÃÇõÝÁ
ê»¹ñ³Ï ¸³³é³çÇÏ³Û 60
õáõÃ»³ÝÁ
ûñõ³Û ÁÝÃ³ó§Ðáõñ ñÇ »Ã¦ùáõÙ ãÛ³Ûï³áõÙ ½³ñÙ³Ýù
ñ³ñÇ ÁÝïñáõ¿
Û³ÛïÝáõÙ
ÃÇõÝÝ»ñÇ ³Ýóí»ñçÇÝ ½³ñÏ³óÙ³Ý ûñÁ,
·³óáõÙÝ»ñÇ
Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ
Ï³å³ÏóáõÝ»ñÏ³Û³óáõÃ»³Ùμ` ³ë»óÇãÝ»ñÁ å³ïÉáí, Ã¿ ÙÇÝã
ñ³ëïõáõÙ »Ý
³Ûë ÁÝïñáõ¹ÇÙ»É ¹³ï³ÃÇõÝÁ, ³Ýó³Í
ñ³Ý£
Çõ ñ³ ù³Ý ãÇõñ
Ð³Û Ï³ Ï³Ý
ÁÝï ñáõ Ã» ³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»Å³Ù³Ý³Ï Ý³ñÇ Õ»Ï³í³ñË³ ñ³ ñáõ ÃÇõÝ»ñÇó áõ ³ÝÝÁ ÷³ëï³ÃÕ¹³ÙÝ»ñÇ Ý»ñÃ»ñ ¿ñ áõÕ³ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ÏáõÙ` Ù³Ýñ³ñÇó Ï³½Ùõ³Í
Ù³ëÝ»Éáí
ù³ Õ³ ù³ óÇ ³ ÁÝï ñáõ ÃÇõÝÏ³Ý
Ý³Ë³Ý»ñÇ ³ÝóÏ³óäáÉëáÛ Ð³Ûáó å³ïñÇñ³ñù Ø»ëñáå ØáõÃ³ý»³ÝÁ í»ñ³Ýáñá·õ³Í êáõñμ Ê³ã
»Ï»Õ»óáõ ¹ÇÙ³ó, 29-Á Ø³ñïÇ, 2007Ã.
Ó»éÝáÕ ËáõÙμÁ
Ù³Ý μáÉáñ ¹»³Ýó³Í ß³μ³Ã
ï³ÉÝ»ñÁ,
³ñ¹¿Ý »ñÏñáñ¹
μ³Ûó` áã ³Ûë
³Ý·³Ù ¹ÇÙ»É ¿
³Ý·³Ù£
¿ñ ³Ãáé³ÏÇó å³ïñÇ³ñù ÁÝïêï³ÙμáõÉÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÇßË³ÆßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ áõÕÕõ³Í
ñ»É£
ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ£
Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³é³çÇÝ ¹ÇÙáõÙÁ ÙÝ³ÚáÛë
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ó»É ¿ ³Ýå³ï³ëË³Ý, áõ Ýñ³Ýù
»ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù »Ý ¹ÇÙ»É Ï³é³í³ñ³Ï³Ý ·ñ³ë»Ý»³Ï£ §úñ¿Ýùáí` Ù»Ýù å¿ïù ¿ å³ï³ëË³Ý
ëï³Ý³Ýù 60 ûñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ, »Ã¿ ãëï³Ý³Ýù` ÏÁ ¹ÇÙ»Ýù ¹³ï³ñ³Ý¦,- Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿ ¸³õáõÃ»³ÝÁ£
§ÐáõññÇ»Ã¦-Á ·ñáõÙ ¿, áñ
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ËáãÁÝ¹áïÁ
ÙÇ³ÛÝ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ã¿£
Àëï Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý` Ñ³Ù³ÛÝùÝ ÇÝùÁ ¹»é í»ñçÝ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý ãÇ »Ï»É`
å³ïñÇ³±ñù ÁÝïñ»É, Ã¿± ³Ãáé³ÏÇó å³ïñÇ³ñù£
²Ù¿Ý ¹¿åùáõÙ, ³Ýó³Í ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ »ñÏáõ
³é³ÝÓÇÝ ¹ÇÙáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óõ»É
Ï³é³í³ñ³Ï³Ý ·ñ³ë»Ý»³Ï, Ù¿ÏÁ` ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáÕ ËÙμÇ, ÙÇõëÁ` äáÉëáÛ Ð³Ûáó
å³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇ
Ñá·»õáñ
ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó£
Ðá·»õáñ ËáñÑáõñ¹Á åÝ¹áõÙ ¿,
áñ å¿ïù ¿ ³Ãáé³ÏÇó å³ïñÇ³ñù ÁÝïñõÇ, ÇëÏ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ËáõÙμÁ åÝ¹áõÙ ¿, áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ å³ïñÇ³ñù ÁÝïñ»É£
Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ
Ï³ÝáÝÝ»ñáí` ù³ÝÇ ¹»é å³ïñÇ³ñùÁ áÕç ¿, Ýáñ å³ïñÇ³ñùÇ
ÁÝïñáõÃÇõÝ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³ÝóÏ³óÝ»É£
´³Ûó ÂáõñùÇ³ÛáõÙ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ
Ùï³Ñá·õ³Í »Ý, áñ ³Ãáé³ÏÇó
å³ïñÇ³ñùÇ ÁÝïñáõÃ»³Ý ¹¿åùáõÙ Ï³ñáÕ »Ý Çñ³õ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ ³é³ç³Ý³É£
äáÉëáÛ Ð³Ûáó å³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇ Ñá·»õáñ ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ ²ñ³Ù ³ñù»åÇëÏáåáë ²Ã»ß»³ÝÁ §ÐáõññÇ»Ã¦-ÇÝ ³ë»É ¿, Ã¿
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ø³ÛÇëÇ 12-ÇÝ
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ áñáßáõÙÁ ÁÝ¹áõÝ»É

¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ËáõÙμÁ`
³é³Ýó ËáñÑñ¹³Ïó»Éáõ Ñá·»õáñ
ËáñÑñ¹Ç Ñ»ï£
§ÀÝïñáõÃ»³Ý ûñÁ áñáß»Éáõ

Ñ³ñóáõÙ Ù»Ýù ëå³ëáõÙ »Ýù Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ å³ï³ëË³ÝÇÝ¦, - ³ë»É ¿ Ý³£

²ÔÂ²Ø²ðÆ êàôð´ Ê²â ºÎºÔºòàôØ
ÎÀ ÂàÚÈ²îðôÆ î²ðºÎ²Ü Ø¾Î ²Ü¶²Ø
ä²î²ð²¶ Ø²îàôòºÈ
ÂáõñùÇ³ÛÇ Ùß³ÏáÛÃÇ »õ ½μûë³ßñçáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ
ÃáÛÉ³ïñÇ ï³ñõ³Û Ù¿ç Ù¿Ï ³Ý·³Ù å³ï³ñ³· Ù³ïáõó»É
²ÕÃ³Ù³ñÇ êáõñμ Ê³ã Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõÙ: ²Û¹ Ù³ëÇÝ ³ëõ³Í ¿
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ³Ûëûñ ï³ñ³Í³Í Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝáõÙ:
²ÕÃ³Ù³ñÇ »Ï»Õ»óÇÝ í»ñ³Ýáñá·õ»É ¿ 2007 Ãõ³Ï³ÝÇÝ áõ μ³óõ»É
áñå¿ë Ã³Ý·³ñ³Ý: Àëï Ãáõñù³Ï³Ý ûñ¿Ýë¹ñáõÃ»³Ý` Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ ³ñ·»ÉõáõÙ ¿ ÏñûÝ³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ Ï³ï³ñ»É:
ì»ñ³Ýáñá·áõÙÇó Û»ïáÛ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ ¿ÇÝ ëÏëõ»É »Ï»Õ»óáõ
·Ùμ¿ÃÇÝ Ë³ã ï»Õ³¹ñ»Éáõ áõ å³ï³ñ³·Ý»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ ÃáÛÉïõáõÃ»³Ý Ñ³ñó»ñÇ ßáõñç:
ÐáõññÇ»ÃÇ Ñ³ñó³½ñáÛóáõÙ Ùß³ÏáÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñ ¾ñÃáõÕñáõÉ
¶áõÝ³ÛÝ ³ë»É ¿, Ã¿ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ í»ñçÝ³Ï³Ý áñáßáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝ»É ÃáÛÉ³ïñ»É, áñå¿ë½Ç ï³ñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ Ù¿Ï ³Ý·³Ù »Ï»Õ»óÇÝ
μ³ó ÉÇÝÇ ³ÕûÃùÇ Ñ³Ù³ñ:
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Ð²Ú²êî²Ü
Â¿å¿ï ·ñáÕ, Ññ³å³ñ³Ï³Ëûë Ú³Ïáμ Øáíë¿ëÝ
ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ §ø³ÝÇ É»½áõ
·Çï»ë §³ÛÝù³Ý Ù³ñ¹ »ë¦
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ, Ý³»õ
ï»Õ»³Ï ¿, áñ Ñ³Û»ñÇ
ÝÙ³Ý ÷áùñ ÅáÕá íáõñ¹ Ý» ñÁ
»ñÏ É»½ õáõ Ã » ³ Ý
Ù³ñÙ³ç
áõÝ»Ý,
ë³ Ï³ÛÝ
Ùï³í³ËáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝÇ
»ñÏñáõÙ
ûï³ñ³É»½áõ ¹åñáóÝ»ñÇ
μ³óÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùμ: Ü³ Ñ³Ùá½õ³Í ¿,
áñ Ñ³Û Ùï³õáñ³Ï³ÝÁ
ï·¿ï ÏÁ ÙÝ³Û, »Ã¿ ãÇÝï»·ñõÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Ùß³ÏáÛÃÇÝ, ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³ÝÁ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÛÇß»óÝáõÙ ¿ Ð»·¿ÉÇ Ëûëù»ñÁ.
§ºÃ¿ Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ Çñ ÏñÃáõÃÇõÝÁ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½õáí ãÇ
ëï³ó»É, Ý³ ï·¿ï ¿, Ùï³õáñ³Ï³Ý ã¿¦: ²Ûë ¹¿åùáõÙ
Ññ³å³ñ³Ï³ËûëÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ áëÏ¿ ÙÇçÇÝ` Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ÐáÉ³Ý¹Ç³ÛÇ
ÏñÃ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á:
ØÇÝã ûï³ñ³É»½áõ ¹åñáóÝ»ñÇ í»ñ³μ³óáõÙÝ ¿É ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ Ûëï³Ï»óÝ»É` Ý³Ë³·ÍÇ Çñ³Ï³Ý ¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñÁ Ùß³ÏáõÃ³μ³Ý³Ï³±Ý »Ý, Ã¿± ù³Õ³ù³Ï³Ý:
§ØÇ ËáõÉ í³Ë Ï³Û, ËáõÉ
μÝ³½¹, áñ ³Ûë ³Ù¿ÝÝ ³ñõáõÙ ¿ áã Ã¿ Ý»ñùÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí, ³ÛÉ ÙÇ
áõñÇß å³ï×³éáí »õ å³ñ-

ï³¹ñ³Ýùáí¦, ³ë³ó Ý³
§Ð³Û»ÉÇ¦ ³ÏáõÙμáõÙ: Ü³
íï³Ý·Ý ³ÛÉ ï»Õ ¿ ÷ÝïñáõÙ: §ºÃ¿ Ý³Ë³·ÍÇ ÑÇÙùáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ËÝ¹Çñ ¿
ÉáõÍõáõÙ, ³å³ §Ù»ñ
Ñ¿ñÝ ³ÝÇÍõ»Éáõ
¿¦:
ºÝÃ³ï»ùë ïáõÙ
éáõë³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ ³ÏïÇõ³óáõÙÝ ¿
¹ñõ³Í:
ê³ ³Ù»ñÇÏ»³Ý ûñÇ»Ýï³ñÇ½ÙÁ éáõë³Ï³Ýáí ÷áË³ñÇÝ»Éáõ
Ï³Ù
Ù»ÕÙ»Éáõ
å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ùß³ÏáõÃ³μ³Ý³Ï³Ý
¹ÇëóÇåÉÇÝÝ ¿¦:
ØËÇÃ³ñ ê»μ³ëï³óÇ
ÏñÃ³Ñ³Ù³ÉÇñÇ ïÝûñ¿Ý ²ßáï ´É¿»³ÝÁ Ïïñ³Ï³Ý³å¿ë ¹¿Ù ¿ ûï³ñ³É»½áõ ¹åñáóÝ»ñÇ μ³óÙ³ÝÁ: Üñ³
Ï³ñÍÇùáí` Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ÏñÃ³Ï³Ý μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ Çñ³·áñÍ»Éáõ ÷áË³ñ¿Ý
Ïéõ»óÝáõÙ »õ μ³Å³Ý-μ³Å³Ý ¿ ³ÝáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³ÝÁ: §ä¿ïù ¿ Ýå³ï³ÏÁ
å³ñ½»É¦, ³é³ç³ñÏáõÙ ¿
´É¿»³ÝÁ` ûñ¿ÝùÇ ÷á÷áËáõÃÇõÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñ»Éáí ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ »õ íÇñ³õáñ³Ï³Ý:
§â»Ù Ï³ñáÕ Ñ³Ý¹áõñÅ»É
å»ïáõÃ»³Ý, å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý »õ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý,
ÇÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¹¿Ù áõÕÕõ³Í
íï³Ý·Á¦:

ø²Ô²ø²Î²Ü
ºÜÂ²îºøêî
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î º ê ² Î ¾ î

úî²ð²Èº¼àô ¸äðàòÜºðÆ ´²òØ
úî²ð²Èº¼àô
¸äðàòÜºðÀ ºô
Èº¼ô²Øî²ÌàÔàôÂÆôÜÀ
²ñÙ¿Ý Ø³Ýõ¿É»³Ý
²ñÙ¿Ý³Ï³Ý-è²Î
÷áË³ï»Ý³å»ï

ÆÝãå¿ë ³ñ¹¿Ý Û³ÛïÝÇ ¿, ³Ûë ï³ñõ³Û ²åñÇÉÇ 20-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ËáñÑñ¹³ñ³Ý ¿ Ùïóñ»É
§È»½õÇ Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ¿ÝùáõÙ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ
Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ ûñ¿ÝùÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ¦, áñáí
Ý³Ë³ï»ëõáõÙ ¿ ÃáÛÉ³ïñ»É ûï³ñ³É»½áõ ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÝ»ñÇ μ³óáõÙÁ: Â»Ù³ÛÇ ³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ É»½õÇ ËÝ¹ÇñÁ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ï³Ù ³éûñ»³Û ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ã»Ù³ ã¿, »õ Ã¿
ÇÝã É»½õáí å¿ïù ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ ÏñÃáõÃÇõÝ ëï³Ý³Ý, Ñ³ñóÝ áõÕÕ³ÏÇûñ¿Ý Ï³åõ³Í ¿ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³ÝÁ:
Ð»ï»õ³μ³ñ, Ñ¿Ýó ³Ûë ï»ë³ÝÏÇõÝÇó ¿É å¿ïù
¿ ùÝÝ³ñÏ»É áõ Ñ³ëÏ³Ý³É, Ã¿ ÇÝã ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ »õ ³ñ¹»ûù ë³ Ù»ñ 20-³Ù»³Û Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ³Ûëå¿ë
Ïáãõ³Í, »õñáå³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñ ¹³õ³Ý»Éáõ
Ï³Ù ÝÙ³Ýõ»Éáõ ó³ÝÏáõÃ»³Ý, Ã¿ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ
ãïÇñ³å»ï»Éáõ »õ Ñ³ñóÁ ËáñáõÃ»³Ùμ ãÑ³ëÏ³Ý³Éáõ áõ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ëË³É Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ»ï»õ³Ýù ¿:
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë, é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ëË³ÉÁ
Ï³ï³ñõ»É ¿ Ç ëÏ½μ³Ý¿, »ñμ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ïáõÃ»³Ý Ï³éáõóÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ ¹ñõ»É ¿ ûï³ñ,
ïõ»³É ¹¿åùáõÙ §»õñáå³Ï³Ý ÏáãõáÕ ³ñÅ¿Ñ³Ù³Ï³ñ· Ïáãõ³ÍÁ: ÜÙ³Ý Ùï³Í»É³Ï»ñåÁ, áñÝ,
Ç ¹¿å, ¹³õ³Ý»É »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ μáÉáñ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ³é³Ýó μ³ó³éáõÃ»³Ý, Û³Ý·»óñ»É ¿ Ýñ³Ý, áñ ³Ûëûñ ¹ñõáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý
ýÇÝ³Ýë³õáñÙ³Ùμ ûï³ñ³É»½áõ ¹åñáóÝ»ñ
μ³ó»Éáõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»³Ý Ñ³ñóÁ: ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë, å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ëï»ÕÍõáõÙ »Ý ³½·³ÛÇÝ-¿ÃÝÇÏ ÙÇ³ëÝáõÃ»³Ý ÑÇÙùÇ íñ³Û, ÇëÏ ³Û¹

Ø²Ü Ð²ðòÀ
ÙÇ³ëÝáõÃ»³Ý ß³Õ³ËÁ É»½áõÝ ¿,
Ë³Ã³ñ»Éáí
É»½õ³Ùï³ÍáÕáõÃÇõÝÁ
§ÃáõÉ³ÝáõÙ ¿ Ý³»õ ³Û¹ ß³Õ³ËÁ, Ñ»ï»õ³μ³ñ Ý³»õ ¿ÃÝÇÏ ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃ»³Ý ÑÇÙùÁ: ²ÛëÇÝùÝ §³ÛÝ, ÇÝã
³Ûëûñ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·Ý³Ñ³ï»É áñå¿ë ¹Çõ»ñëÇ³ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÇÝùÝáõÃ»³Ý ¹¿Ù »õ ÷áñÓ §Ë³ñËÉ»Éáõ
å»ïáõÃ»³Ý ÑÇÙù»ñÁ: Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç
å³ïÙáõÃÇõÝÁ óáÛó ïõ»ó, áñ ë»÷³Ï³Ý
É»½áõÝ Ùáé³ó³Í Ñ³ÛÝ Çñ»Ý ËáñÃ ¿
½·áõÙ Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ »õ ß³ï ³ñ³· áõÍ³ÝáõÙ ¿ ûï³ñ ÙÇç³í³ÛñáõÙ: Æ ¹¿å,
90-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ ÉùáÕÝ»ñÇ
³é³çÇÝ ß³ñù»ñáõÙ Ñ¿Ýó ûï³ñ³É»½áõ
ÏñÃáõÃÇõÝ ëï³ó³Í Ñ³Û»ñÝ ¿ÇÝ, áñáÝù
Ù»ÏÝáõÙ ¿ÇÝ èáõë³ëï³Ý §Ñ³Ùá½õ³Í,
áñ ³ÛÝï»Õ ¿ Çñ»Ýó É»½õ³Ùï³ÍáÕáõÃ»³ÝÁ Ñ³ñ³½³ï ÙÇç³í³ÛñÁ:
ÆÝã»õ¿, Ù³Ûñ»ÝÇ É»½õáí ÏñÃáõÃÇõÝ
ëï³Ý³ÉÁ áã ÙÇ³ÛÝ ÐÐ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý 12-ñ¹ Ûû¹õ³ÍÇ å³Ñ³ÝçÝ ¿, áñÁ
Ñ³Û»ñ¿ÝÁ Ñéã³ÏáõÙ ¿ áñå¿ë Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý É»½áõ, ³ÛÉ»õ å»ï³Ï³Ýé³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ Ù³ëÁ, áñáí Ñ½ûñ³ÝáõÙ
»õ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ¿ ¹³éÝáõÙ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ:
î³ñμ»ñ É»½õ³Ùï³ÍáÕáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ
Ù³ñ¹ÇÏ ã»Ý Ï³ñáÕ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý å»ïáõÃÇõÝ Ï³éáõó»É, ³é³õ»É »õë §½³ñ·³óÝ»É »õ Ñ½ûñ³óÝ»É: È»½õ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÇõÝÝ ³é³õ»É »õë Ï³ñ»õáñ ¿
»ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ù³ÝÇ áñ ûï³ñ
É»½õáí ÏñÃáõÃÇõÝ ëï³óáÕÁ, áñÝ ³éûñ»³Û ÙÇç³í³ÛñáõÙ ß÷õáõÙ ¿ Ù¿Ï ³ÛÉ
É»½õáí, ËáñáõÃ»³Ùμ ãÇ ïÇñ³å»ïáõÙ
á°ã Ù³Ûñ»ÝÇÇÝ, á°ã ¿É ûï³ñ É»½õÇÝ, ÇÝãÁ
Éáõñç Ñá·»Ï³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÇ »õ
Ï³Ù³ÛÇÝ ï³ññ³Ï³Ý ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ý ÑÇÙù ¿ ¹³éÝáõÙ:
ê³ Ñá·»μ³ÝÝ»ñÇ ³å³óáõó³Í ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ ¿, ÇÝãÁ Ýßõ³Í ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¹¿åùáõÙ ëå³éÝáõÙ ¿ Ý³»õ Ù»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ:
²ÕμÇõñ` §²½·¦ ûñ³Ã»ñÃ ÃÇõ 89 »õ
90

Google-À ìºð²òÜàôØ ¾ Èº¼ô²Î²Ü
ê²ÐØ²ÜÜºðÀ
àÕç ÇÝï»ñÝ»ïÇ μáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÁ
Ñ³Û»ñ¿Ý. ê³ Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝ ã¿±

ºñμ É³õ ½³ñ·³ó³Í
³½· ¹³éÝ³Ýù, ³Ûë
»ñÏáõ-»ñ»ù ï³ñõ³Û Ñ³Ù³ñ, »Ã¿ áõ½»Ý³Ýù ÇÝï»ñÝ»ïÇ Ñ»ï Ï³åõ³Í
»ñÏáõ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñ ÛÇß»É, ¹ñ³Ýù ÉÇÝ»Éáõ
»Ý ²¹Ý³ÏÉ³ëÝÇÏÁ »õ
¶áõ·ÁÉÇ Âñ³ÝëÉ¿ÛÃÁ:
ºñÏñáñ¹ Çñ³¹³ñÓáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ï³ñ³Íõ»É »Ý ³Ûëûñ: Ð³Ýñ³Û³Ûï Google-Á Çñ
Ã³ñ·Ù³Ýã³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ý»ñ³é»É ¿ Ý³»õ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ: ê³
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ ³Ûëûñ Ñ³Û³ëï³ÝóÇ ÇÝï»ñÝ»ï û·ï³·áñÍáÕÁ
Ï³ñáÕ ¿ 56 É»½áõÝ»ñáí ë³ÛÃ»ñ Ï³ñ¹³É ÙÇ³Ý·³ÙÇó Ñ³Û»ñ¿Ý »õ
ÝáÛÝ 56 É»½áõÝ»ñÇÝ ïÇñ³å»ïáÕ ³ÛÉ³½·ÇÝ»ñ` Ñ³Û»ñ¿Ý μáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ùμ ë³ÛÃ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ý³Û»É Çñ»Ýó É»½áõÝ»ñáí:
http://translate.google.com/ - ë³ ³ÛÝ ÉÇÝÏÝ ¿, áñï»Õ ÁÝïñ»Éáí
Armenian ALPHA ï³ñμ»ñ³ÏÁ, Ï³ñáÕ ¿ù Ó»ñ áõ½³Í ë³ÛÃÁ Ý³Û»É
Ñ³Û»ñ¿Ýáí:
ÐÇÙ³ ³é³çÇÝ Çñ³¹³ñÓáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ: ²¹Ý³ÏÉ³ëÝÇÏÁ, »ñμ
ï³ñ³Íõ»ó Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ß³ï»ñÁ ·ñ³Ýóõ»óÇÝ ³ÛÝï»Õ, Û»ïáÛ
ß³ï»ñÇó ³Ù»Ý³³é³ç³¹¿ÙÝ»ñÁ ëÏë»óÇÝ ³é³ï ùÝÝ³¹³ï»É
²¹Ý³ÏÉ³ëÝÇÏÁ` ³ÛÝ áñ³Ï»Éáí ³ÝÏ³å ï»Õ: öáË³ñ¿ÝÁ ß³ï»ñÁ
³é³ç³ñÏáõÙ ¿ÇÝ ü¿ÛëμáõÏÁ, áñÁ ³õ»ÉÇ Éáõñç ëáóÇ³É³Ï³Ý ó³Ýó
¿: ü¿ÛëμáõÏÁ ³ÝÓ³Ùμ »ë ¿É »Ù Ñ³õ³ÝáõÙ »õ ²¹Ý³ÏÉ³ëÝÇÏÇó û·ïõáÕ ã»Ù ³ñ¹¿Ý, μ³Ûó áñå¿ë Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³Ýóù³ÛÇÝ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝ Ñ³Ù³ñáõÙ »Ù ²¹Ý³ÏÉ³ëÝÇÏÇ ï³ñ³ÍáõÙÁ, áñáíÑ»ï»õ ³Ûëûñ ß³ï»ñÁ Ý³Ë Ñ»é³Ëûëáí ¹³éÝ³Éáí
²¹Ý³ÏÉ³ëÝÇÏÇ ëáíáñ³Ï³Ý Çõ½»ñ, ßáõïáí ¹³éÝáõÙ »Ý Ý³»õ
ÇÝï»ñÝ»ï û·ï³·áñÍáÕ: ²ÛëÇÝùÝª ²¹Ý³ÏÉ³ëÝÇÏÁ Ñ³Û³ëï³Ý³μÝ³Ï ï³ñμ»ñ ï³ñÇùÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ ¹³éÝáõÙ ¿ ×³Ý³å³ñÑ` ÇÝýáñÙ³óÇáÝ ¹³ñ³ßñç³Ý ÙïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ÆëÏ Google-Ç Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ù³ñ Û»Õ³÷áË³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ ÇÙ Ï³ñÍÇùáí ²¹Ý³ÏÉ³ëÝÇÏÇ ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ ¹³ñÓ³õ »õ ¹³ áõñ³Ë³óÝáõÙ ¿:
ºññáñ¹-ãáññáñ¹ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñ Ù»½` Ñ³Û³ëï³Ý³μÝ³ÏÝ»ñÇë ³õ»ÉÇ ³é³ç ÏÁ ï³Ý»Ý, ¹ñ³Ýù Ñ³õ³Ý³μ³ñ ²¹Ý³ÏÉ³ëÝÇÏóÇÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËáõÙÁ ÏÁ ÉÇÝÇ ü¿ÛëμáõÏ, Ù¿Ï ¿É ÇÝï»ñÝ»ïÇ Ù³ïã»ÉÇáõÃ»³Ý Ù»Í³óáõÙÁ, ³ë»Ýù, áñ ã³÷³½³Ýó ¿Å³Ý³Ý³Û, Ù¿Ï ¿É Ï³åÇ áñ³ÏÁ ³õ»ÉÇ É³õ³Ý³Û:
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Ð²ÚðÀ

Üáñ³ÍÝÇ ûñûñáóÁ Ù³Ñ×³Ï³ÉÇ ÏáÕùÇÝ ¿ñ ¹ñõ³Í£ Ð³·ÇÝ ëåÇï³Ï ·áõÉå³Û-ï³μ³ï »õ μÉáõ½
¿ñ, ·ÉËÇÝ` ·ÉË³ñÏ£ úñûñáóÁ Ýáñ
¿ÇÝ ·Ý»É »õ ßáõñç μáÉáñÁ Ï³åáÛï
Å³å³õ¿ÝÝ»ñ Ï³å»É£ Üáñ³ÍÇÝÁ
÷³Ã³Ãõ³Í ¿ñ Ù·¹³Ïõ³Í Ï³åáÛï í»ñÙ³Ïáí£ Üáñ³ÍÝÇ »ñ»ù
ùáÛñ»ñÝ áõ Ù³ÛñÁ, áñ Ýáñ ¿ñ ³ÝÏáÕÝáõó ¹áõñë »Ï»É »õ ¹»é ÙÇ
Ï³ñ·ÇÝ ã¿ñ Ï³½¹áõñõ»É, áõ Ý³»õ
ï³ïÇÏÁ, Ï³Ý·Ý»É ¿ÇÝ »ñ»Ë³ÛÇ
·ÉËÇ í»ñ»õÁ »õ Ýñ³Ý ¿ÇÝ Ý³ÛáõÙ,
Ã¿ Ý³ ÇÝãå¿ë ¿ É³ÛÝ μ³óõ³Í ³ãù»ñáí Ý³ÛáõÙ »õ »ñμ»ÙÝ ¿É ÷áùñÇÏ μéáõÝóùÁ μ»ñ³ÝÁ ï³ÝáõÙ£
Ü³ áã ÅåïáõÙ ¿ñ »õ áã ¿É ÍÇÍ³ÕáõÙ£ ØÇ³ÛÝ »ñμ»ÙÝ ³ãù»ñÝ ¿ñ
Ã³ñÃáõÙ, »õ »ñμ ³ÕçÇÏÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ ßáÛáõÙ ¿ñ Ýñ³ Ï½³ÏÇ ï³ÏÁ,
Ý³ ³ñ³·-³ñ³· É»½áõÝ Ñ³ÝáõÙ
¿ñ ßñÃáõÝùÝ»ñÇ ³ñ³ÝùÇó »õ ÏñÏÇÝ Ý»ñë ï³ÝáõÙ£
Ð³ÛñÁ ËáÑ³ÝáóáõÙ ¿ñ »õ ÉëáõÙ
¿ñ Ýñ³Ýó Ó³ÛÝÁ, Ã¿ Ýñ³Ýù ÇÝãå¿ë
»Ý Ë³ÕáõÙ »ñ»Ë³ÛÇ Ñ»ï£
üÇÉÉÇëÝ ³ë³ó.
-à±ñ Ù¿ÏÇë »ë ß³ï ëÇñáõÙ, ëÇñáõÝÇÏë£ - ºõ Ëáõïáõï ïõ»ó Ýñ³
Ï½³ÏÁ£
üÇÉÉÇëÝ ³ë³ó.
-´áÉáñÇë ¿É ëÇñáõÙ ¿, μ³Ûó ³Ù¿ÝÇó ß³ï Ñ³ÛñÇÏÇÝ ¿
ëÇñáõÙ,
áñáíÑ» ï»õ
Ý ³

¿É ¿ ïÕ³Û£
î³ïÁ Ýëï»ó Ù³Ñ×³Ï³ÉÇ
åéÝÏÇÝ »õ ³ë³ó.
-Ü³Û¿ù Ýñ³ åëïÉÇÏ Ó»éù»ñÇÝ,
ÇÝã ¿É ÃÙμÉÇÏ »Ý, í³¯Û£ î»ë¿ù Ýñ³
åëïÉÇÏ Ù³ïÇÏÝ»ñÁ, áñù³Ý ¿É
Ù³Ù³ÛÇÝ ÝÙ³Ý »Ý£
Ø³ÛñÇÏÝ ³ë³ó.
-²Ýá±õß ¿, ã¿±£ àñù³Ý ¿É ³éáÕç
¿, åëïÉÇÏ Ù³ÝãáõÏë£ Ú»ïáÛ Ïé³ó³õ áõ Ñ³Ùμáõñ»ó »ñ»Ë³ÛÇ ×³Ï³ïÁ£ ²å³ í»ñÙ³ÏÇ íñ³ÛÇó
ßáÛ»ó Ýñ³ Ó»éùÁ£ - Ø»Ýù μáÉáñë ¿É
ëÇñáõÙ »Ýù Ýñ³Ý£
²ÉÇëÁ μ³ó³Ï³Ýã»ó.
-´³Ûó Ñ»ï³ùñùÇñ ¿, Ý³ á±õÙ
ÝÙ³Ý ¿£ -ºõ μáÉáñÁ ÙÇ³ëÇÝ ³õ»ÉÇ
Ùûï»ó³Ý ûñûñáóÇÝ` ï»ëÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ, Ã¿ Ýáñ³ÍÇÝÝ áõÙ ÝÙ³Ý ¿£
ø³ñáÉÝ ³ë³ó.
-²ãù»ñÁ ·»Õ»óÇÏ »Ý£
üÇÉÉÇëÝ ³ë³ó.
-´áÉáñ Ýáñ³ÍÇÝÝ»ñÝ ¿É ·»Õ»óÇÏ ³ãù»ñ áõÝ»Ý£
î³ïÝ ³ë³ó.
-ÞñÃáõÝùÝ»ñÁ å³åÇÏÇÝ »Ý
ù³ß»É£ Ü³Û¿ù ßñÃáõÝùÝ»ñÇÝ£
Ø³ÛñÇÏÝ ³ë³ó.
-â·Çï»Ù… â»Ù Ï³ñÍáõÙ£
²ÉÇëÁ μ³ó³Ï³Ýã»ó.
-øÇÃÇÏÁ, ùÇÃÇÏÁ…
Ø³ÛñÇÏÁ Ñ³ñóñ»ó.
-ØÇ±Ã¿, ùÃÇ Ç±ÝãÝ ¿£
²ÕçÇÏÁ å³ï³ëË³Ý»ó.
-ÆÝã-áñ Ù¿ÏÇ ùÃÇ ÝÙ³Ý ¿£
Ø³ÛñÇÏÝ ³ë³ó.
-à°ã£ ã·Çï»Ù£ â»Ù Ï³ñÍáõÙ£
î³ïÇÏÁ ùÃÇ ï³Ï ³ë³ó.
-ÞñÃáõÝùÝ»ñÁ… -Ú»ïáÛ Ýáñ³ÍÝÇ Ó»éùÁ Ñ³Ý»ó í»ñÙ³ÏÇ
ï³ÏÇó »õ Ù³ïÝ»ñÁ Ñ»é³óñ»ó
Çñ³ñÇó£ ²ë³ó - ´³ åëïÉÇÏ Ù³ïÇÏÝ»±ñÁ…

è³ÛÙáÝ¹ ø³ñõ»ñ

êñ³Ýù á±õÙ »Ý ù³ß»É£
üÇÉÉÇëÝ ³ë³ó.
-àã áùÇ ¿É ã»Ý ù³ß»É£ -ºõ μáÉáñÝ ¿É ÝáñÇó ³õ»ÉÇ Ùûï»ó³Ý
Ù³Ñ×³Ï³ÉÇÝ£
ø³ñáÉÝ ³ë³ó.
-ºë ·Çï»Ù£ ¸ñ³Ýù å³å³ÛÇÝ
»Ý ù³ß»É£ -Ú»ïáÛ ³õ»ÉÇ Ù³Ýñ³½ÝÇÝ Ý³Û»óÇÝ »ñ»Ë³ÛÇÝ£
üÇÉÉÇëÝ ³ë³ó.
-´³Ûó í»ñç³å¿ë å³å³Ý` á±õÙ
¿ ù³ß»É£
²ÉÇëÁ ÏñÏÝ»ó.
-ä³å³Ý á±õÙ ¿ ù³ß»É£ - ºõ μáÉáñÁ ÙÇ³ëÇÝ ßñçõ»óÇÝ »õ Ý³Û»óÇÝ
ËáÑ³ÝáóÇ ÏáÕÙÁ, áñï»Õ Ýëï»É
¿ñ Ñ³ÛñÁ` Ù¿çùÁ ¹¿åÇ Çñ»Ýó£
üÇÉÉÇëÝ ³ë³ó.
-àã áùÇ, ¿ÉÇ°£ - ºõ ëÏë»ó É³ó»É£
î³ïÇÏÝ ³ë³ó.
-êá¯õë£ -ºõ »ñ»ëÁ ßñç»ó áõ ÏñÏÇÝ Ý³Û»ó »ñ»Ë³ÛÇÝ£
²ÉÇëÝ ³ë³ó.
-ä³å³Ý áã áùÇ ¿É ãÇ ù³ß»É£
ºõ üÇÉÉÇëÁ, áñ Å³å³õ¿ÝÝ»ñÇó
Ù¿Ïáí ëñμáõÙ ¿ñ ³ãù»ñÝ, ³ë³ó.
-´³Ûó í»ñçÇí»ñçáÛ Ù¿ÏÇÝ
å¿ïù ¿, ã¿± ù³ß³Í ÉÇÝÇ£ - ºõ μáÉáñÁ, μ³óÇ ï³ïÇÏÇó, Ý³Û»óÇÝ
Ñ³ÛñÇÏÇ ÏáÕÙÁ, áñ Ýëï³Í ¿ñ
ë»Õ³ÝÇ ³éç»õ£
Ð³ÛñÇÏÁ ³Ãáéáí ßñçõ»É ¿ñ ¹¿åÇ Ýñ³Ýó »õ »ñ»ëÁ ë÷ñÃÝ³Í ¿ñ
áõ ³Ý³ñï³Û³ÛïÇã£
Â³ñ·Ù³Ý»ó Ê³ãÇÏ Ê³ã»ñÁ

êÆÜºØ²
Ð²ÚÎ²Î²Ü Î²ðÖ²Øºîð²Ä üÆÈØÀ

Øðò²Ü²ÎÆ ¾ ²ðÄ²Ü²òºÈ
Î²ÜÜÆ ÎÆÜúö²è²îúÜàôØ

¶³ÛÇ³Ý¿ ²μñ³Ñ³Ù»³Ý
üñ³ÝëÇ³Ñ³Û é»ÅÇëáñ ê»ñÅ ²õ»¹Çù»³ÝÁ Î³ÝÝÇ
63-ñ¹ ÏÇÝû÷³é³ïûÝáõÙ ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ §àëÏ¿ ³ñÙ³õ»Ýáõ ×ÇõÕ¦ Ùñó³Ý³ÏÇÝ §È³õ³·áÛÝ Ï³ñ×³Ù»ïñ³Å ýÇÉÙ¦
³Ýõ³Ý³Ï³ñ·áõÙ` 15
ñáå¿³Ýáó
§ÎÉ³ÝãáÕ
ÏÕ½ÇÝ»ñ¦
Ï³Ù Ý³ËÝ³Ï³Ý í»ñÝ³·ñáí §Þ³Ý
Ï»³ÝùÁ¦ ýÇÉÙÇ Ñ³Ù³ñ:
Øñó³Ý³Ï³ÏÇñ ýÇÉÙÝ
³ÝáõÕ Õ³ ÏÇ û ñ¿Ý å³ïÙáõÙ
¿ Ý³Ëáñ¹ ¹³ñ³ëÏ½μÇÝ úëÙ³Ý»³Ý ÂáõñùÇ³ÛáõÙ Ñ³Û»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ
Çñ³Ï³Ý³óõ³Í
ó» Õ³ë å³ Ýáõ Ã»³Ý Ù³ëÇÝ:
Ú³ÛïÝÇ Ï³Ý³¹³Ñ³Û é»ÅÇëáñ ²ïáÙ ¾·áÛ»³ÝÇó
áõ ¹»ñ³ë³Ý ØÇß¿É èá¹ñÇ·¿ëÇó ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ùñó³Ý³ÏÁ` ²õ»¹Çù»³ÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿. §ºë ýÇÉÙ»ñ »Ù
ÝÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙ, áñå¿ë½Ç ö³ñÇ½áõÙ ÇÙ Ñ³Û »ñ»Ë³Ý»ñÇ »õ å³åÇë ÙÇç»õ å³ïÙáõÃ»³Ý Ã»ÉÁ ãÏïñõÇ¦:
üÇÉÙÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ »ñÇïÃáõñù»ñÇ ÏáÕÙÇó
Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇ ßÝ»ñÇ ëå³Ý¹Ç å³ïÙáõÃÇõÝÁ:
Àëï å³ßïûÝ³Ï³Ý ïõ»³ÉÝ»ñÇ` 1910 Ã. Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëáõÙ ßáõñç 100 Ñ³½³ñ ßáõÝ ¿ »Õ»É: ÆßË³ÝáõÃ»³Ý ·ÉáõË ³Ýó³Í »ñÇïÃáõñù»ñÁ Ù¿Ï ·Çß»ñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ 30 Ñ³½³ñ ß³Ý í»ñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
ï»Õ³÷áË»É »Ý ³ÝÙ³ñ¹³μÝ³Ï ÏÕ½Ç, áñï»Õ Ýñ³Ýù
ë³ïÏ»É »Ý:
§ÆÑ³ñÏ¿, ýÇÉÙÇ ùáÕ³ñÏõ³Í ÇÙ³ëïÁ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ ¿¦,- 2009 Ã. ÜáÛ»Ùμ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³Ý
³Ûó»ÉáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ë»É ¿ ²õ»¹Çù»³ÝÁ:
ÚáÛë
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§âå¿ïù ¿ Ùáé³Ý³É, áñ ÝáÛÝ »ñÇïÃáõñù»ñÁ 1909ÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñå»óÇÝ »õ ë³ñë³÷»ÉÇ Ï»ñåáí Çñ³Ï³Ý³óñÇÝ 30 Ñ³½³ñ Ñ³Û»ñÇ Ïáïáñ³ÍÁ¦,- Û³õ»É»É ¿
é»ÅÇëáñÁ:
Àëï é»ÅÇëáñÇ` ÝÙ³Ý
ý Ç É Ù » ñ Á
Éáõñç ³½¹»óáõÃÇõÝ »Ý
Ã á Õ Ý á õ Ù
Ãáõñù
ÅáÕáíñ¹Ç Ñá·»μ³ÝáõÃ»³Ý
áõ Ùï³Í»É³Ï»ñåÇ íñ³Û:
üÇÉÙÁ
Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇ
÷³Ï óáõó³¹ñáõÃ»³Ùμ
¹Çï»É
»Ý
Ãáõñù Ùï³õá ñ³ Ï³Ý Ý» ñÁ,
áíù»ñ,
Áëï ²õ»¹Çù»³ÝÇ` μ³õ³Ï³Ý ³½¹õ»É »Ý »õ
Ñ³ëÏ³ó»É ¹ñ³ ÇëÏ³Ï³Ý ÇÙ³ëïÁ:
üÇÉÙÝ ³Ûë ï³ñÇ ÏÁ óáõó³¹ñõÇ ºñ»õ³ÝáõÙ ÚáõÉÇëÇ 11-15-Á Ï³Û³Ý³ÉÇù §àëÏ¿ ÍÇñ³Ý¦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
÷³é³ïûÝÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:
¸»ñ³ë³Ý, é»ÅÇëáñ, ëó»Ý³ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï »õ åñá¹Çõë»ñ 55-³Ù»³Û ê»ñÅ ²õ»¹Çù»³ÝÁ ÍÝõ»É ¿ ºñ»õ³ÝáõÙ` üñ³ÝëÇ³ÛÇó Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓõ³ÍÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ 1970-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ÍÝáÕÝ»ñÁ ÝáñÇó
í»ñ³¹³ñÓ»É »Ý üñ³ÝëÇ³:
²õ»¹Çù»³ÝÁ Ë³Õ³ó»É ¿ 20 ·»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý »õ
30 Ñ»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ ýÇÉÙ»ñáõÙ:

§²ñÙ»ÝÇ³Ü³áõ¦-Ç ÃÕÃ³ÏÇó

Îºðä²ðôºêî
Î²ð¾Ü ²Ô²Øº²ÜÆ
ÊàðÐð¸²ôàð ¶ºÔºòÆÎ
²ÞÊ²ðÐÀ
Î³ñ¿Ý ²Õ³Ù»³ÝÁ ÍÝõ»É ¿
1946 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ºñ»õ³ÝáõÙ£
1951 Ãõ³Ï³ÝÇó Ý³ ëÏë»É ¿ Û³×³Ë»É Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ ³ñõ»ëïÇ
ëïáõ¹Çá, áõñ ëáíáñ»É ¿ ¶³·ÇÏ
Ô³½³ñ»³ÝÇ ËÝ³ÙùÇ Ý»ñùáÛ
»õ ûñÁëïûñ¿ ÝÏ³ñ»É ¿ ³õ»ÉÇ
ÇÙ³ëï³õáñ, ³õ»ÉÇ ·»Õ»óÇÏ »õ
³õ»ÉÇ ³ñï³Û³ÛïÇã ÝÏ³ñãáõÃÇõÝÝ»ñ£ 1969-ÇÝ ³õ³ñï»É ¿
·»Õ³ñõ»ëïÝ»ñÇ »õ Ã³ïñáÝÇ
ÇÝëïÇïáõïÁ, áñÇó Û»ïáÛ ¹³ë³õ³Ý¹»É áõ μ³Ý³Ëûë»É ¿
½³Ý³½³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ »õ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ£ àõÝ»ó»É ¿ ï³ëÝ»³Ï ³ÝÑ³ï³Ï³Ý óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñ£ Üñ³ ·áñÍ»ñÁ óáõó³¹ñõáõÙ »Ý ºñ»õ³ÝÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ñõ»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ, èáõë³ëï³ÝÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñáõÙ, üñ³ÝëÇ³ÛÇ ÂáõÉáõ½Ç Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ñõ»ëïÝ»ñÇ Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý
ÏáÕÙÇó Ññ³ï³ñ³Ïõ³Í Ýñ³
·áñÍ»ñÇ Ñ³õ³ù³ÍáõÇ Ý³Ë³μ³ÝáõÙ, Ø³ñÇÝ³ êï»÷³Ý»³ÝÁ μ³ñÓñ ¿ ·Ý³Ñ³ï»É Ýñ³
³ñõ»ëïÁ£

§êåÇï³Ï Êáñ³Ý³ñ¹¦
1990, 100x80 cm, ÇõÕ³Ý»ñÏ Ïï³õÇ íñ³Û
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ì»ñÁª §ÀÝï³ÝÇù¦
1986, 135x180 cm, ÇõÕ³Ý»ñÏ Ïï³õÇ íñ³Û
Ü»ñù»õÁª §Ðñ³Å»ßï¦
1984, 140x185 cm, ÇõÕ³Ý»ñÏ Ïï³õÇ íñ³Û

ÚáÛë

20

ÚáõÝÇë 2 2010, ¸ ï³ñÇ, ÃÇõ 75

§ÀÝï³Ý»Ï³Ý »ñ»ÏáÛ¦
1987, 130x180 cm, ÇõÕ³Ý»ñÏ Ïï³õÇ íñ³Û
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¼²Ü²¼²Ü

ÆÎº´²Ü²ÚÆ
ØÞ²ÎàÚÂÀ

Àëï ×³åáÝ³óÇ ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ`
μáõë³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ ·Í³å³ïÏ»ñÝ»ñÇ ³Ýë³ÑÙ³Ý ·»Õ»óÏáõÃÇõÝÝ Çñ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ ¿
·ïÝáõÙ ÇÏ»μ³Ý³ ³ñõ»ëïáõÙ: ¸³
Í³ÕÏ³Û³ñ¹³ñÙ³Ý Ï³Ù Í³ÕÏ»÷áõÝç Ï³½Ù»Éáõ ³ñõ»ëï ¿, μ³Ûó
áã ëáíáñ³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáÕáõÃ»³Ùμ, ³ÛÝ Çñ Ù¿ç áõÝÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÇõÝ: ÆÏ»μ³Ý³Ý áõÝÇ
800 ï³ñõ³Û å³ïÙáõÃÇõÝ: ²ÛÝ
ëï»ÕÍõ»É ¿ ´áõ¹¹³ÛÇ ï³×³ñáõÙ,
Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ²ëáõÙ
»Ý, áñ ×³åáÝáõÑÇÝ»ñÁ ³ÙáõëÝáõÃ»³Ý ¹³ßÇÝù ã»Ý Ï³ñáÕ ÏÝù»É
³é³Ýó Ï³ñáõÓ»õÇ, ËáÑ³ñ³ñáõÚáÛë
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Ã»³Ý »õ Ï³ï³ñ»ÉáõÃ»³Ý ½·³óáõÙ: ÆÏ»μ³Ý³Ý Ç·³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ »õ ùáÉ»çÝ»ñáõÙ Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý »õ å³ñï³¹Çñ
³é³ñÏ³Û: Ø³ëÝ³·¿ïÝ»ñ ¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ áõë³ÝáõÙ »Ý 3
ï³ñÇ »õ 10 ³ÙÇë, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
Í³ÝûÃ³ÝáõÙ »Ý ·»Õ³ÝÏ³ñãáõÃ»³Ý, Í³ÕÇÏÝ»ñÇ μáõñÙáõÝùÇ,
·áÛÝ»ñÇ, »ñ³Ý·Ý»ñÇ »õ μáÛë»ñÇ
Ï³½Ù³μ³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï: ²Ù¿Ý
ï³ñÇ îáÏÇáÛáõÙ Û³Ûï³ñ³ñõáõÙ
»Ý ÇÏ»μ³Ý³ÛÇ ÙñóáÛÃÝ»ñ:
ÆÏ»μ³Ý³ÛÇ ³Ù»Ý³Ù»Í »õ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ¹åñáóÝ»ñÇó ¿ êá·»ïóáõÝ, áñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇó ¿
êáýáõ î³ßÇ·³Ñ³ñ³Ý:
Ö³åáÝ³Ï³Ý
Í³ÕÏ»÷ÝçÇ
ÑÇÙùÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ËáñÑñ¹³ÝÇß-óûÕáõÝÝ»ñ:
ÆÏ»μ³Ý³ÛÇ ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª »ñ»ù óûÕáõÝÝ»ñÇó ³Ù»Ý³»ñÏ³ñÁ` ëÇÝÁ, ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿
»ñÏÇÝùÁ »õ ÏáÙåá½ÇóÇ³ÛáõÙ ß³ï
Ï³ñ»õáñ ï³ññ ¿, ù³ÝÇ áñ Ýñ³
¹ÇñùÇó »õ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇó ¿ Ï³Ëõ³Í ÏáÙåá½ÇóÇ³ÛÇ ïå³õáñáõÃÇõÝÁ: ºñÏñáñ¹Áª óûÕáõÝÁ`
ÉÇõëÇÝ, ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõÝ
»õ ³é³çÇÝ óûÕáõÝÇó Ï³ñ× ¿:
ºññáñ¹ óûÕáõÝÁ` ËÇÏ³¿Ý, ³Ù»Ý³Ï³ñ×Ý ¿, áñÁ ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿
ÑáÕÁ:

Ã»³Ý »õ ÇÏ»μ³Ý³ÛÇ ³ñõ»ëïÝ
ÇÙ³Ý³Éáõ: ¸»é»õë 7 ï³ñ»Ï³ÝÇó
×³åáÝ³óÇ ³ÕçÇÏÝ»ñÇÝ áõëáõó³ÝáõÙ »Ý Í³ÕÇÏÝ»ñÇó ÏáÙåá½ÇóÇ³Ý»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ ³ñõ»ëïÁ,
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ù¿ç
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÙ Ý»ñ¹³ßÝ³Ïáõ-

ÆÏ»μ³Ý³ ëï»ÕÍ»ÉÇë û·ï³·áñÍõáõÙ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ Ã³ñÙ Í³ÕÇÏÝ»ñ, ³ÛÉ ï³ñμ»ñ μáÛë»ñÇ
ÍéÙéõ³Í »õ μ³½Ù³Ó»õ ãáñ ×ÇõÕ»ñª
Çñ»Ýó íñ³Û ÙÝ³ó³Í ãáñ åïáõÕÝ»ñáí, ½³Ý³½³Ý ßÇõ»ñ, ³ñÙ³ïÝ»ñ »õ Ï»Õ»õÝ»ñ, ÙÇ Ëûëùáí, μá-

Éáñ ³ÛÝ μÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ,
áñáÝóÇó ÏÁ ëï³óõ»Ý ³ñÑ»ëï³Ï³Ý μÝ³å³ïÏ»ñÝ»ñ:
êï»ÕÍõ³Í ÏáÙåá½ÇóÇ³Ý ¹ñõáõÙ ¿ Û³ïáõÏ å³ïõ³Ý¹³ÝÇ íñ³Û
»õ μÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ áõÝÇ Çñ ëáõñμ
³ÝÏÇõÝÁ, áñÁ ÏáãõáõÙ ¿ ïáÏáÝáÙ³: Ö³åáÝ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇù
ÙïÝáÕ ÑÇõñÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ
Ùûï»ÝáõÙ ¿ ïáÏáÝáÙ³ÛÇÝ, áõß³¹Çñ ½ÝÝáõÙ ÇÏ»μ³Ý³Ý, Ó·ï»Éáí
Ñ³ëÏ³Ý³É ï³ÝïÇñáç Ï³Ù ï³ÝïÇñáõÑáõ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÁ: ºÃ¿
ÑÇõñÁ ½·³ó ï³ÝïÇñáç μ³ñ»Ñ³×
ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÁ, ëÏ½μáõÙ ËáÝ³ñÑõáõÙ ¿ ÇÏ»μ³Ý³ÛÇÝ, ³å³ª
ï³ÝïÇñáçÁ, »õ Û»ïáÛ ³ÝóÝáõÙ
³éûñ»³Û ½ñáÛóÇÝ, ³Ýå³ï×³é
ÁÝ¹·Í»Éáí ÏáÙåá½ÇóÇ³ÛÇó ëï³ó³Í Çñ ïå³õáñáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ:
ÆëÏ »Ã¿ ÏáÙåá½ÇóÇ³Ý ÑÇõñÇÝ
½·³óÝ»É ï³Û, áñ ï³Ýï¿ñÁ ³Ýïñ³Ù³¹Çñ ¿, ÑÇõñÁ å³ñï³õáñ ¿
³ÝÙÇç³å¿ë Ñ»é³Ý³É: Ö³åáÝ³óÇ ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí, ÏáÙåá½ÇóÇ³Ý»ñáõÙ »õ Í³ÕÏ»÷Ýç»ñáõÙ å¿ïù ¿ û·ï³·áñÍ»É Ï»Ýï
Ãõáí Í³ÕÇÏÝ»ñ »õ ¹ñ³Ýù ¹³ë³õáñ»É ³ëÇÙ»ïñÇÏ »õ ³ÛÝå¿ë, áñ
Í³ÕÇÏÝ»ñÝ Çñ»Ýó Í³Ûñ»ñáí ãß÷õ»Ý ÙÇÙ»³Ýó Ñ»ï:
Ö³åáÝÇ³ÛáõÙ ³Ù»Ý³ï³ñ³Íõ³Í Í³éÁ ëá×ÇÝ ¿: Üáñ ï³ñõ³Û
ÏáÙåá½ÇóÇ³Ý»ñÁ Ï³½ÙõáõÙ »Ý
ëá×áõ ×ÇõÕ»ñÇó, áñáÝù Ù³ñÙÝ³õáñáõÙ »Ý »ñÏ³ñ³Ï»óáõÃÇõÝ,
ÑÝ¹»Õ¿·Ç ×ÇõÕ»ñÇó, áñáÝù Ù³ñÙÝ³õáñáõÙ »Ý ïáÏáõÝáõÃÇõÝ, »õ
·áõÝ³õáñ ÙáÙ»ñÇó: Ö³åáÝÇ³ÛáõÙ
Ù³ñïÇ »ñ»ùÇÝ Í³ÕÏáõÙ ¿ ¹»ÕÓ»ÝÇÝ: ²Û¹ ûñÁ ÝßõáõÙ ¿ áñå¿ë ³ÕçÇÏÝ»ñÇ ïûÝ, áõ Ýñ³Ýó ½³ñ¹³ñáõÙ ¹»ÕÓ»Ýáõ í³ñ¹³·áÛÝ Í³ÕÇÏÝ»ñáí, áñáÝù Ù³ñÙÝ³õáñáõÙ
»Ý ÝñμáõÃÇõÝ, ³ÝÙ»ÕáõÃÇõÝ áõ ·»Õ»óÏáõÃÇõÝ: ä³ï³ÝÇÝ»ñÇ ïûÝÁ
Ö³åáÝÇ³ÛáõÙ ÝßõáõÙ ¿ Ø³ÛÇëÇ 5ÇÝ: ²Û¹ ûñÁ Ýñ³Ýù ÏñáõÙ »Ý Ï³ÕÝáõ ×ÇõÕ»ñ, áñÁ Ù³ñÙÝ³õáñáõÙ ¿
áõÅ, Ï³Ùù áõ ù³çáõÃÇõÝ:

4

Ø²ð¸àô Ø²ðØÜÆ

Ò²ÚÜºðÀ

Ø³ñ¹áõ Ù³ñÙÇÝÁ í³Õáõó, Ï³Ù ³õ»ÉÇ ×Çßï ¿ ³ë»Ýù, ³ñõ»ëïÇ Û»Õ³÷áËáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó ëÏë³Í ÝÙ³Ý»óñ»É »Ý ÙÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
·áñÍ³ñ³ÝÇ, áñÝ ÇÑ³ñÏ¿ ß³ï ¿É ëË³É ã¿: âÝ³Û³Í, áñ Ù³ñ¹áõ Ù³ñÙÇÝÁ
ß³ï ³õ»ÉÇ μ³ñ¹ Ï³éáõóõ³Íù áõÝÇª ÙÇ ·áñÍ³ñ³ÝÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùμ,
³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ ¹³ ß³ï ¿ û·ÝáõÙ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ Ù³ñ¹áõ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ
μ³ñ¹ áõ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ Ï³éáÛóÁ:
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ÙÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍ³ñ³ÝáõÙ Õ»Ï³í³ñ áõ í»ñ³ÑëÏáÕ μ³ÅÇÝÁ ï»Õ³Ï³ÛõáõÙ ¿ ÙÇ Ñ³Ý·Çëï áõ Ñ³Ý¹ñ³ï í³ÛñáõÙ,
×Çßï ³ÛÝå¿ë, ÇÝãå¿ë Ù³ñ¹áõ ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ ¿: Ø³ñ¹áõ áõÕ»ÕÝ ¿É å³ñ½³å¿ë ÑëÏáÕ áõ Õ»Ï³í³ñáÕ Ï»ÝïñáÝ ¿, »õ Çñ ³ßË³ï³ÝùÁ Ï³ï³ñáõÙ
¿ ß³ï Ñ³Ý¹³ñï áõ Ë³Õ³Õ:
²ñï³¹ñáÕ ·áñÍ³ñ³ÝÇ ³ÛÝ μ³ÅÇÝÝ»ñÁ, áñï»Õ û·ï³·áñÍõáõÙ ¿
û¹Á Ï³Ù áñáß ·³½»ñ, »õ ÝáÛÝÇëÏ çáõñÝ áõ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÑáõÙ ÝÇõÃÁ, ³ßË³ïáõÙ »Ý Ó³ÛÝ³õáñ ë³ñù»ñáí, ÝáÛÝÁ »õ Ù³ñ¹áõ Ù³ñÙÝáõÙ ¿ ûñ áõ
·Çß»ñ Ï³ï³ñõáõÙ. ³ÛÝ ûñ·³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù û·ïõáõÙ »Ý Ù³ñÙÝÇ å³Ñ³Ýç³Í ÑáõÙ ÝÇõÃ»ñÇó (áõï»ÉÇùÝ»ñÇó), áñáß ã³÷áí ³ßË³ïáõÙ »Ý
³ÕÙáõÏáí: Ø³ñ¹áõ Ù³ñÙÇÝÁ ãáñë ï»ë³Ï Ï³ñ»õáñ Ó³ÛÝ»ñ ¿ ³ñï³¹ñáõÙ, áñáÝó ³ñï³¹ñÙ³Ý í³ÛñÁ í»ñÇó í³ñ ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Éáíª ÷éßï³É,
Ñ³½³É, μÕÏ³É »õ Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñ³Í ·³½Ç ³ñï³Ý»ïÙ³Ý Ó³ÛÝ»ñÝ »Ý£
Ð³ñÏ³õáñ ¿ ÙÇ ÷áùñ Ëáñ³Ý³É, áñå¿ë½Ç Ï³ñáÕ³Ý³Ýù Ñ³ëÏ³Ý³É
³Û¹ §Ñ³×»ÉÇ¦ Ó³ÛÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñáõÃÇõÝÁ »õ Ýñ³Ýó Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ
Ù³ñ¹áõ Ï»³ÝùáõÙ£

Ð³½³É
Ð³½³ÉÝ Çñ³Ï³ÝáõÙ áõÅ»Õ »õ
Ó³ÛÝáí áõÕ»ÏóõáÕ ³ñï³ßÝãáõÙ ¿,
áñÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ Ó³ÛÝ³É³ñ»ñÇ
Í³Éù»ñÇ Û³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ μ³óõ»Éáõóª
ßÝã³é³Ï³Ý ³Ýóù»ñÇ ëïáñÇÝ
Ñ³ïõ³ÍÁ Ù³ùñ»Éáõ Ñ»ï»õ³Ýùáí

(ÏáÏáñ¹Ý): Ð³½³Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ
³ñï³Ý»ïõáÕ ×Ýßõ³Í û¹Ç ÑáëùÇ
³ñ³·áõÃÇõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÙÇÝã»õ
1000 ÏÙ Å³ÙáõÙ Ñ³ëÝ»É:
àõÅ»Õ Ñ³½Á ÝáÛÝÇëÏ Ï³ñáÕ ¿
Ù³ñ¹áõ ÏñÍù³í³Ý¹³ÏÇ ÏáÕáëÏ»ñùÁ Ïáïñ»É: Ð³½Á Ñ³Ù»Ù³ï»Éáí ÷éßï³Éáõ Ñ»ï, Ï³ñ»ÉÇ ¿
³ë»É, Ã¿ ÷éßï³ÉÝ ³õ»ÉÇ Ï³é³-
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í³ñ»ÉÇ ¿, ù³Ý Ñ³½Á, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ½ëå»É »õ Ï³Ù ³õ»ÉÇ
ó³Íñ Ó³ÛÝáí ÷éßï³É, ³ÛëÇÝùÝª
·áÛ³ó³Í Ó³ÛÝÁ Ë»Õ¹»É, μ³Ûó
ÝÙ³Ý Ï»ñå ãÇ Ï³ñ»ÉÇ í³ñõ»É
Ñ³½³Éáõ ¹¿åùáõÙ, Ñ³½Á å³ñï³¹Çñ ¿£ Æ½áõñ ã¿, áñ ³ëáõÙ »Ýª
§ºñÏáõ μ³ÝÁ ÑÝ³ñ³õáñ ã¿ Ã³·óÝ»Éª Ñ³½Ý áõ Û³ÕÃáõÃÇõÝÁ¦:
Ð³½Ý áõÝÇ »ñÏáõ ï»ë³Ï ãáñ »õ
Ã³ó: ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ãáñ Ñ³½Á ÏáÏáñ¹Ç ·ñ·éáõÙÇó ¿ ·áÛ³ÝáõÙ »õ
¹³ ³é³Ýó ËáñËÇ ¿ ÉÇÝáõÙ: Â³ó
Ñ³½Á Ù³ñÙÝÇ ³õ»ÉÇ ëïáñÇÝ Ù³ëÇó ¿ ëÏëõáõÙ »õ ¹³ Ãáù»ñÇ Ù¿çÇ
ËáñË»ñÇ ß³ñÅáõÙÇó ¿ ÉÇÝáõÙ: ìëï³Ñ³μ³ñ ³é³Ýó Ñ³½³Éáõ ³Ûë
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ÑÝ³ñ³õáñ ãÇ ÉÇÝÇ
Ãáù»ñÇ μáñμáùáõÙÝ »õ μñáÝËÇïÁ
μáõÅ»É, áõëïÇ Ñ³½Á áã Ã¿
³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÇõÝ å³ï×³éáÕ
³½¹³Ï ¿, ³ÛÉ Ñ³Ý·ëï³óÝáÕ »õ
μ³ñ»μ»ñª Ù³ñÙÝÇ μÝ³Ï³Ý ÙÇ
μáõÅ³ÙÇçáó:

öéßï³É
öéßï³ÉÁª ³Ý·É»ñ¿Ý sneezingÁ, ÑÝ¹»õñáå³Ï³Ý ³ñÙ³ï áõÝÇ:

öéßï³ÉÁ Ý»ñßÝã³Í û¹Ç ³ñ³·
»õ Û³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ ùÃÇó ¹áõñë Ý»ïõ»ÉÝ ¿: ²Û¹ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ ëÏëõáõÙ
¿ ßÝã³÷áÕÇó ÙÇÝã»õ ùÇÃÁ, »õ
Ýå³ëïáõÙª ßÝã³é³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñÇ
Ù³ùñÙ³ÝÁ£ ²ÛÝ ÙÇ ï»ë³Ï å³ßïå³ÝáÕ³Ï³Ý »õ ³½¹³ñ³ñÇã ¹»ñ
¿ Ï³ï³ñáõÙª Ñ³õ³Ý³Ï³Ý ³ñÚáÛë
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ï³ùÇÝ Ë³Ý·³ñÇã »õ íÝ³ë³Ï³ñ
ï³ññÇ ¹¿Ù£ ¸³ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É Ý³»õ ³É»ñ·ÇÏ ï³ññÇ
³½¹»óáõÃ»³Ùμ, áñÁ ßÝãáõÕÇÝ
ß³ñáõÝ³Ï ·ñ·é»Éáíª ³Ý¹³¹³ñ
÷éßïáóÝ»ñ ¿ å³ï×³éáõÙ, »õ ³Û¹
Ï»ñåáí Ù»½ áõÕáñ¹áõÙ ¹¿åÇ μÅßÏÇ Ï³μÇÝ»ïÁ, áñï»Õ ³ÏÝÏ³ÉáõÙ
»Ýù ÷ñÏõ»É ³Û¹ ïÑ³× áõ Ë³Ý·³ñÇã »ñ»õáÛÃÇó£

´ËÏ³É
´ËÏ³ÉÁ ÷áñáõÙ Ñ³õ³ùõ³Í
û¹Ç Û³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ
¿ μ»ñ³ÝÇó ¿, »õ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ
¹³ ÷áñÇ Ï³Ù Ù³ñëáÕ³Ï³Ý ÙÇ
ï»ë³Ï Ñ³½ ¿£ àõï»Éáõ, ËÙ»Éáõ »õ
Ï³Ù Ëûë»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ Ù³ñ¹
³ÝÁÝ¹Ñ³ï û¹ ¿ ÏáõÉ ï³ÉÇë, áñÁ
³ÝóÝáõÙ ¿ ëï³ÙáùëÇ Ù¿ç£ àõï»ÉÇùÁ Ù³ñë»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ »õë
·³½»ñ »Ý ·áÛ³ÝáõÙ, áñáÝù Ã»Ã»õ
ÉÇÝ»Éáí Ñ³õ³ùõáõÙ »Ý í»ñÇÝ Ù³ëáõÙ »õ ×Ýß»Éáí μ³óáõÙ »ÉùÁ ¹¿åÇ
í»ñ, »õ μ»ñ³ÝÇó ¹áõñë Ý»ïõáõÙ
Ó³ÛÝáíª μËÏ³Éáõ Ó»õáí£ ²Ûë
å³ñ½ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ »õë ³Ýã³÷
û·ï³Ï³ñ ¿ Ù³ñÙÝÇ Ñ³Ù³ñ, ù³ÝÇ áñ »Ã¿ ³Û¹ ·³½»ñÝ ëï³ÙáùëÇó ¹áõñë ã·³Ý, Ù³ñ¹ Ï³ñáÕ ¿
Ýñ³Ýó ×ÝßÙ³Ý ï³Ï ÏáñóÝ»É ÙïùÇ Ï»Ýïñá³ÝóáõÙÝ áõ Ùï³Í»Éáõ
Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ: ê³ ¿ å³ï×³éÁ,
áñ μËÏ³Éáõó Û»ïáÛ Ù³ñ¹ Ñ³×»ÉÇ
Ñ³Ý·ëïáõÃÇõÝ ¿ ½·áõÙ:

Ø³ñëáÕ³Ï³Ý
·³½»ñÇ
³ñÓ³ÏáõÙÁ
²ÕÇÝ»ñÇó ·³½»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÁ ÝáÛÝå¿ë Ï³ï³ñõáõÙ ¿ Ó³ÛÝÇ áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùμ, áñÁ Ýßõ³Í Ù»½ Í³ÝûÃ
Ó³ÛÝ»ñÇó Ù¿ÏÝ ¿: ¸³ μÅßÏ³-

·ÇïáõÃ»³Ý Ù¿ç ÏáãõáõÙ ¿ flatulence, áñÇ ³ñÙ³ïÁ É³ïÇÝ³Ï³Ý
flatus μ³éÝ ¿, »õ áñÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿
§ù³ÙÇ¦: Ø³ñ¹áõ 6 Ù»ïñ³Ýáó
³ÕÇÝ»ñáõÙ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ·áÛ³ÝáõÙ
»Ý ·³½»ñ, áñáÝù »ñμ ß³ñÅõ»Éáí
Ñ³ëÝáõÙ »Ý »ÉùÇÝ, ×ÝßÙ³Ý ï³Ï
áõ Û³×³Ë Ó³ÛÝáí Ñ»é³ÝáõÙ »Ý
Ù³ñ¹áõ Ù³ñÙÝÇó£ ²Û¹ Ó³ÛÝÇ áõÅ·ÝáõÃÇõÝÁ Ï³åõ³Í ¿ áõï»ÉÇùÇ
áñ³ÏÇÝ áõ ã³÷ÇÝ »õ ³ñï³Ý»ïÙ³Ý Å³ÙÇÝ, »õ ³Û¹ ï³ñμ»ñ Ó³ÛÝ»ñÁ ÙÇ ÷áùñ ¿É »ñ³Åßï³Ï³Ý
μÝáÛÃ »Ý ëï³ÝáõÙ: ²ÕÇÝ»ñÇó ³ñï³¹ñõ³Í ·³½»ñÇ ÑáïÝ ¿É ï³ñμ»ñáõÙ ¿ Áëï Ï»ñ³Í áõï»ÉÇùÇ, »õ
μÅßÏáõÃ»³Ý Ù¿ç ³Û¹ Ñáï»ñÁ
³é³ÝÓÇÝ ³ÝáõÝ áõ μ³ó³ïñáõÃÇõÝ áõÝ»Ý: öáñÇ ù³ÙÇÝ ³ñÓ³Ï»ÉÁª ãÝ³Û³Í, áñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
ï»ë³ÝÏÇõÝÇó ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ »õ
³ÙûÃ³ÉÇ ³ñ³ñù ¿, μ³Ûó Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý ³éáõÙáí ¹³ áã ÙÇ³ÛÝ
ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ, ³ÛÉ»õ ã³÷³½³Ýó Ï³ñ»õáñ áõ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, ù³ÝÇ áñ
»Ã¿ ³Û¹ ·³½»ñÝ ³ÕÇùÇó ¹áõñë
ã·³Ý, Ï³ñáÕ »Ý ¹ñ³Ýó ÷³ÏÙ³Ý
å³ï×³é ¹³éÝ³É, áñÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí íÝ³ëõ»Éáí ³ÕÇÝ»ñÁ, ³ÛÝåÇëÇ μáñμáùáõÙ Ï³é³ç³Ý³Û, áñÁ
ã³÷³½³Ýó íï³Ý·³õáñ ¿: ¸³
Ï³ñáÕ ¿ Ù³Ñ³μ»ñ ÉÇÝ»É: ØÇ Ëûëùáí Ù³ñ¹áõ Ù³ñÙÇÝÁ åÇïÇ ³½³ï»É ³Û¹ Ï³ñ·Ç ·³½»ñÇó, »Ã¿ áã
ÑÝ³ñ³õáñ ¿, áñ ëïÇåõ³Í ÉÇÝ»Ýù,
Ù³ñ¹áõ áÕç Ù³ñÙÇÝÁ ÑáÕÇÝ Û³ÝÓÝ»É:
ÆÝãå¿ë »ñ»õáõÙ ¿, Ù³ñ¹áõ
Ù³ñÙÝÇó μËõáÕ ³Ûë ãáñë ï»ë³Ï
Ó³ÛÝ»ñÁ Ù³ñÙÝÇ Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÝ »Ý Ï³½ÙáõÙ£
²Ûë Ó³ÛÝ»ñÇ ³ñÓ³ÏáõÙÁ Ù³ñ¹áõ
Ï»³ÝùÇ ÙÇ Ù³ëÝ ¿ Ï³½ÙáõÙ, ÇëÏ
Ã¿ ÇÝãå¿ë ¹³ Ï³Ëõ³Í ¿ Ýñ³
μÝ³õáñáõÃÇõÝÇó áõ ÙÇç³í³ÛñÇó:

Â³ñ·Ù³Ý»ó È. ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ
²ÕμÇõñ` §èÇ¹Áñ½ ¸³ÛçÁëÃ¦

Ø²ð¼²Üø
Æñ³ÝÇ ÁÝïñ³Ï³Ý ·³õ³ÃÇ »½ñ³÷³ÏÇã Ë³ÕÁ »ñÏáõß³μÃÇ, ÚáõÝÇëÇ 10-ÇÝ, »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 6-ÇÝ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ
ä»ñë»åáÉÇë »õ Â³õñÇ½Ç ¶áëÃ³ñ»ß ýáõÉ³¹ ÃÇÙ»ñÇ ÙÇç»õ:
Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ³é³çÇÝ Ë³Õ³Ï¿ëÇÝ ä»ñë»åáÉÇëÁ Û³çáÕ»ó 2 ·áÉ
Ýß³Ý³Ï»É Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç ¹³ñå³ëáõÙ: ¶áÉ»ñÇó Ù¿ÏÝ ëï³óõ»ó
ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñõ³ÍÇ ÙÇçáóáí:
ºñÃÇ Ë³ÕÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, áñÁ
ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Â³õñÇ½áõÙ, ä»ñë»åáÉÇëÁ 1:0 Ñ³ßõáí Û³ÕÃ»É ¿ñ
¶áëÃ³ñ»ß ýáõÉ³¹ÇÝ: ê³ ¹³ñÓÇ
Ë³ÕÝ ¿, áñáí åÇïÇ Û³ÛïÝÇ
¹³éÝ³ñ ÁÝïñ³Ï³Ý ·³õ³ÃÇ ã»ÙåÇáÝÁ:
ºñÏñáñ¹ Ë³Õ³Ï¿ëÇ 58-ñ¹
ñáå¿ÇÝ ¶áëÃ³ñ»ß ýáõÉ³¹Ç ¹³ñå³ë³å³ÑÁ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ ·ÍÇó
¹áõñë ·Ý¹³ÏÁ Ó»éùáí μéÝ»Éáõ
å³ï×³éáí Ùñó³í³ñÁ Ï³ñÙÇñ
ù³ñï óáÛó ïõ»ó »õ Ë³ÕÇó ¹áõñë
¹ñ»ó Ýñ³Ý, áñÝ ¿É ³õ»ÉÇ ¹Åõ³ñ³óñ»ó ³Û¹ ÃÇÙÇ ·áñÍÁ:
Ê³ÕÇ 72-ñ¹ ñáå¿ÇÝ è³ëáõÉ
Ê³ÃÇμÇÇÝ Û³çáÕõ»ó 11 Ù»ïñ³Ýáó Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí Ñ³ßÇõÁ
¹³ñÓÝ»É 2:1:
Â¿»õ ¶áëÃ³ñ»ß ýáõÉ³¹Á ³Ù-
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μáÕç Ë³ÕÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Û³ñÓ³ÏáÕ³Ï³Ý ¹ÇñùáõÙ »Õ³õ »õ μ³½Ù³ÃÇõ ³éÇÃÝ»ñ áõÝ»ó³õ ·áÉ Ýß³Ý³Ï»Éáõ, ë³Ï³ÛÝ ¹³ ä»ñë»åáÉÇëÝ

¿ñ, áñ Ï³ñáÕ³ó³õ, 3-ñ¹ ·áÉÁ
Ë÷»Éáí »õ Ñ³ßÇõÁ 3:1 ¹³ñÓÝ»Éáí,
ïÇñ³Ý³É ÁÝïñ³Ï³Ý ·³õ³ÃÇÝ:
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Æð² ÜÆ ä² î² ÜÆ ìà È¾Ú ´à ÈÆêî Üº ðÀ
¸²ð Òº ²È Ú²Ô Â² Î²Ü
ÐÇÝ Ù³Ûñó³Ù³ùÇ íáÉ¿ÛμáÉÇ
å³ï³ÝÇÝ»ñÇ 8-ñ¹ Ùñó³ßñç³ÝÁ
10 ÃÇÙ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùμ Ø³ÛÇëÇ 13-Çó ÙÇÝã»õ 30-Á ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ Â»Ññ³ÝáõÙ:
Æñ³ÝóÇ íáÉ¿ÛμáÉÇëïÝ»ñÁ Ñ»ï³ùñùÇñ Ë³Õ³ñÏáõÃ»³Ùμ μáÉáñ
ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ É³ñõ³Í å³Ñ»óÇÝ Çñ»Ýó »ñÏñå³·áõÝ»ñÇÝ, »õ 5-ñ¹ ³Ý·³ÙÁ ÉÇÝ»Éáí
¹³ñÓ³Ý ²ëÇ³ÛÇ ã»ÙåÇáÝ:
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Æñ³ÝÇ ï»Ïõ³Ý¹áÛÇ ÃÇÙÁ
²ëÇ³ÛÇ ³é³çÝáõÃ»³Ý 19-ñ¹
ßñç³ÝÇ ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇ 2-ñ¹
ûñáõÙ »õë ·ÉË³õáñ»ó Ë³Õ»ñÇ
³ÕÇõë³ÏÁ:
²Ûë ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñ 20
»ñÏñÝ»ñÇ 200 Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùμ ï»ÕÇ ¿ñ áõÝ»ÝáõÙ Ô³½³Ëëï³ÝÇ ²ëï³Ý¿
ù³Õ³ùáõÙ, Ë³Õ»ñÇ 2-ñ¹ ûñáõÙ
ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ãáñë »õ Ï³Ý³Ýó »ñ»ù ù³ß³ÛÇÝ Ï³ñ·»ñáõÙ
ß³ñáõÝ³Ïõ»ó Ùñó³ÏóáõÃÇõÝÁ,
áñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ Îáñ¿³Ý ß³Ñ»ó
2 áëÏ¿ Ù»¹³ÉÝ»ñ, ÇëÏ Æñ³ÝÁ 1
áëÏ¿ Ù»¹³É: ²ÛëåÇëáí Æñ³ÝÝ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ 4 áëÏ¿, 1
³ñÍ³Ã¿ »õ 1 μñáÝ½¿ Ù»¹³ÉÝ»ñáí ³é³çÇÝ Ñ³Ý¹Çë³ó³õ, Îáñ¿³Ý, 2 áëÏ¿ »õ 2 ³ñÍ³Ã¿ Ù»¹³ÉÝ»ñ Ó»éù μ»ñ»Éáí, ·ñ³õ»ó
2-ñ¹ ï»ÕÁ, ÇëÏ üÇÉÇåÇÝÝ»ñÁª 1
³ñÍ³Ã¿ »õ 1 μñáÝ½¿ Ù»¹³ÉÝ»ñáíª 3-ñ¹ ï»ÕÁ:
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äñáý»ëÇáÝ³É éÇÝ·Ç Ñ³Û Ñéã³Ï³õáñ μéÝóù³Ù³ñïÇÏ ì³ËÃ³Ý· ¸³ñãÇÝ»³ÝÁ ²õëïñ³ÉÇ³ÛÇ ä³ñ³Ù³¹³ ù³Õ³ùáõÙ Ï³Û³ó³Í μéÝóù³Ù³ñïáõÙ ïÇñ³ó³õ
IBF í³ñÏ³Íáí Ã»Ã»õ ù³ß³ÛÇÝ Ï³ñ·Ç ã»ÙåÇáÝÇ
ÏáãÙ³ÝÁ:
Ü³ Ùñó³Ù³ñï»ó 28-³Ù»³Û ýÇÉÇåÇÝóÇ ¾ñÇÏ
´³ñë»ÉáÝ³ÛÇ Ñ»ï »õ 12 é³áõÝ¹Ç ÁÝÃ³óùáõÙ »ñ»ù
³Ý·³Ù Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ ÝáÏ¹³áõÝ ³Ý»Éáí, μ³ó³ñÓ³Ï
·»ñ³½³ÝóáõÃ»³Ùμ, ³Ý·³Ù »õë ³å³óáõó»ó, áñ
¹»é»õë »ñÇï³ë³ñ¹ ¿ áõ ³éáÛ·:
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1-9 Ãõ»ñÁ ï»Õ³¹ñ»É ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý »õ
áõÕÕ³Ñ³Û»³ó ëÇõÝ»³ÏÝ»ñáõÙ ³ÛÝå¿ë, áñ áã ÙÇ
ÃÇõ ãÏñÏÝõÇ áã ëÇõÝ»³ÏÝ»ñáõÙ »õ áã ¿É 3x3
ïÝ³ÏÝ»ñáõÙ

²Ýó»³É Ñ³Ù³ñÇ
å³ï³ëË³Ý
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همراه دو كیلو روغن پس میگرفت .به این سنت
پسندیده «تاراز» میگفتند.
محصوالت باغی متعلق به كشاورزان بوده
است ،فقط ارباب در سال مبلغ ناچیزی به عنوان
اجاره بهای زمین خود از كشاورزان دریافت
میكردهاست.
روستای ازنا مركز علمی فرهنگی منطقهی
كزاز و در زمان خود یكی از روستاهای پیشرفته
و پررونق ارمنینشین به شمار میرفت .مالكین
روستا ،صمصام سلطان بیات ،مبینالملك و
سرهنگ حشمتالدوله در سال  1944میالدی،
غالمعلی خان و در سالهای بعد حاج غالمرضا
مشیری بودند ،كه رفتار نسبت ًا خوبی با ساكنین
روستا داشتند ،و در مسائل مذهبی و فرهنگی
آنان دخالت نمیكردند و این امر به لطف كاردانی
و سیاست عالی جناب خورن وارتاپت ِدر
وارطانیان مهیا می شد و صورت میگرفت .بنا
به عرف ،شخصی معتمد از اهالی روستا از طرف
ارباب به عنوان نمایندهی ارباب جهت ادارهی
روستا انتخاب میشد كه او را كدخدا مینامیدند.
ارباب سالی شش خروار گندم به عنوان كارمزد به
كدخدا میداد.
كدخداهای روستا كه این وظیفهی مهم را طی
سالهای اقامت خود قبول نمودهاند عبارتند از:
آقایان موسس و آرشاك آبولیان ،یپرم امیریان،
حمزه و علیخان .روستای ازنا در ربع قرن بیستم
به یكی از مراكز حوزهی دینی شورای خلیفهگری
ارامنهی ایران و هندوستان تبدیل شد .شایان
ذكر است ارامنهی روستاهای منطقهی كزاز پیرو
كلیسای مرسلی ملی ارامنه ،شاخهای از مذهب
ارتودكس هستند .این جماعت تا قبل از سال
 1945میالدی وابسته به حوزهی مذهبی شورای
خلیفهگری ایران و هندوستان «جلفای اصفهان»
بودند كه در این سال به شورای خلیفهگری
ارامنهی تهران پیوستند .در سال  1904میالدی
برابر با  1286هجری شمسی عالی جناب خورن
وارتاپت مقر مذهبی خود را از شهر همدان به
روستای ازنا انتقال داد .و سالها در این روستا
زندگی کرد و به خدمت روستانشینان پرداخت،
وی نقش بهسزایی در شكلگیری فرهنگ و تمدن
ارامنه منطقهی كزاز ایفا نمود .ایشان به مدت پنج
سال روستای ازنا را از ارباب اجاره كرد و خود به
ادارهی امور آن پرداخت .این روحانی در روستای
ازنا محكمهی شخصی جهت بررسی دعاوی مردم
تشكیل داد .در این دادگاه پس از بررسی شكایات
شخص ًا به صدور حكم و اجرای آن میپرداخت.
به دلیل عدالتش در صدور احكام ،مردم سایر
ادیان نیز به دادگاه عالی جناب مراجعه میكردند.
به لطف ایشان بود كه در سال  1906میالدی برابر
 1285هجری شمسی كلیسایی با سقف چوبی به
نام سورپ آستوازازین (حضرت مریم مقدس) با

دو تصوير از مدرسه روستاي ازنا

همیاری و كمكهای مالی اهالی روستا و نظارت
وی ساخته شد .همهی كشیشهای روستای ازنا
ِ
هندوستان جلفای
از جانب شورای مذهبی ایران و
ارمنستان ،از كلیسای ِدر آ ِمناپرگیچ مقدس اعزام
میشدند.
ِ
ِدر آمناپرگیچ یكی از القاب حضرت عیسی
مسیح و به معنی نجات دهنده همگان است .از
جمله وظایف عمده كشیشان میتوان به موارد زیر
اشاره كرد:
آموزش و ترویج مسائل دینی و ملی ،مسئول
برگزاری اعیاد مسیحی ،انجام مراسم غسل تعمید،
برگزاری مراسم عقد و ازدواج ،انجام مراسم
سوگواری و برگزاری نماز روز یك شنبه .چند تن
از كشیشان روستا كه در مدت حضور خویش در
روستای ازنا بیش از بقیه مثمر ثمر بودند عبارتند
از شادروانان :كشیش ینوك ،كشیش درمامبرا

ِدر ینوكیان ،كشیش واهان ینووسیان ،كشیش
یپرم بابایان ( ِدر هاروطونیان) ،كشیش آرسن ِدر
دانلیان ،كشیش یِقیا ینووسیان ،كشیش هوسپ
هاروطونیان.
قابل ذكر است حقوق ساالنهی كشیشها در
روستاهای كزاز از طرف خانوارهای ساكن در
منطقه به طور متوسط از طرف هر خانواده 10
كیلوگرم پرداخت میشده است ،برای مثال در سال
 1958میالدی درآمد كشیش ِدر مامبرا ِدرینوكیان
 900كیلوگرم گندم در سال بوده است.
بعد از مهاجرت ارامنه از روستا ،اموال
كلیسای فوق به شورای خلیفهگری ارامنهی تهران
انتقال داده شد.
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دوهفته نامه
هویس

ارامنه «از نو» ساختند و شد «ازنا»

آشنايی با روستای ازنا

روستای ازنا از نظر تقسیمات كشوری
تابع بخش شازند شهر اراك در استان مركزی
است،كه در  40كیلومتری جنوب غربی اراك و در
همسایگی شهرك شازند قرار دارد .این روستا در
مختصات  49درجه و  24دقیقه طول جغرافیایی
و  33درجه و  85دقیقه عرض جغرافیایی قرار
دارد و دارای هوای بسیار سرد و نیمه خشك
است .این روستا قب ً
ال در محدودهی بخش سربند
اراك قرار داشته ،كه در تاریخ  1832میالدی
برابر با  1211هجری شمسی توسط عدهای از
ارامنه كه از روستاهای منطقهی فریدن اصفهان
و جاپالق استان مركزی به آن جا مهاجرت کرده
بودند بنیان شد .در سالهای بعد عدهای كشاورز
فارس با خانوادههای خود به روستای ازنا آمده
و ساكن شدند .ولی همیشه آمار جمعیت ارامنهی
روستا بیشتر از فارسها بوده است .این روستا
در همسایگی روستاهای دیلیساوا (ادریسآباد)،
عباسآباد و كالوه قرار دارد ،و دارای  72جفت
زمین كشاورزی ست .طبق روایت قدیم ،كه
سینه به سینه نقل شده و به ما رسیده ،روستای ازنا
از ایام قدیم وجود داشته اما به علّت نامعلومی
ساكنین آن مهاجرت نمودند .این امر موجب
تخریب روستا گشته و روستای نامبرده برای بار
دوم توسط ارامنه ساخته شده است .به همین
دلیل ،نام روستا را «از نو» خواندهاند ،كه به مرور
زمان به ازنا تبدیل شده است.
دین ساكنین روستا ،مسیحی ُمرسلی ملی
(گریگوری) و اسالم فرقهی شیعه ،و زبان آنان
ارمنی و فارسی با گویش لری است .دورتادور
این روستا را باغهای انگور تشكیل میداد كه
محصول آن در تمام منطقهی كزاز زبانزد و معرف
خاص و عام بود .بنا بر مندرجات كتاب تاریخ
جلفا اصفهان نوشتهی هارتون ِدر هوهانیان منشی
كلیسای ِدر آمناپرگیچ جلفای اصفهان(جلد دوم
چاپ  1881میالدی چاپخانهی وانك ،صفحهی
 ،)341ارامنهی ساكن روستای ازنا  60خانوار و
دارای 1باب كلیسا با سقف چوبی و  2نفر كشیش
ذكر شده است.
همچنین مستند به آمار مندرج در كتاب
ایرانیان ارمنی نوشتهی نازار هارتون گوریانس
(پایان نگارش در سال  1898میالدی ،چاپ
در سال  1968میالدی ،چاپخانهی مدرن تهران،
صفحهی  )327در سرشماری سال  1865میالدی
تعداد ارامنهی ساكن روستای ازنا  26خانوار در
قالب  175نفر كه  94نفر مرد و  81نفر زن ثبت
دوهفته نامه
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شده است.
طبق سرشماری میران گریگوریان مدیر سیار
شورای خلیفه ارامنهی ایران و هندوستان در
منطقهی كزاز در سال  1932میالدی برابر 1311
هجری شمسی آمار جمعیتی ارامنهی روستای ازنا
به صورت زیر ثبت شده است:
جمعیت روستا  884نفر در قالب 146
خانوار 458 ،و  426زن كه  240نفر باسواد و
 644نفر بیسواد بودند .این روستا دارای  1باب
كلیسا و  1باب مدرسه بوده است .طبق گفتههای
ساكنین قدیم روستا در همان سال جمعیت ارامنه
و فارس روستا بیش از  1200نفر بوده است.
استناد به كتاب پنجاهمین سالگرد روزنامهی
آلیك ،صفحهی 132طبق جدولی كه زندهیاد
هوهانس ِدرپطروسیان تنظیم نموده جمعیت
روستای ازنا در سال  1946میالدی 1002،نفر
در قالب  156خانوار 519 ،نفر مرد و  483نفر
زن بودهاست .همچنین در همان سال مدرسه
روستای ازنا دارای  116نفر دانشآموز94 ،پسر،
 22دختر و  5معلم آمده است.
در كتاب سال ،چاپ لبنان به سردبیری كارو
ِگ ُورگیان در صفحهی  381الی  383دربارهی
روستای ازنا این مطالب دیده میشود :جمعیت
ازنا در سال  1957میالدی  424نفر در قالب
 227مرد و  196زن .در همان سال مدرسه
روستا دارای  66نفر دانشآموز بود 22،نفر پسر
و  44نفر دختر.
تاریخ ساخت كلیسای آستوازازین مقدس
روستای ازنا در سرشماری فوق ،سال 1900
میالدی ذكر شده است.
شغل اصلی این مردم كشاورزی است و در
كنار آن دامداری ،كشت آبی و دیمی هر دو در
این روستا معمول بوده است .محصوالتی كه آن ها
تولید میكردهاند ،گندم ،ج و ،پنبه ،چغندرقند،
سیبزمینی و پیاز ،و محصوالت باغی انگور بوده
است.
قابل ذكر است كه سهم ارباب از برداشت

هويك ميناسيان

محصوالت تولید شده توسط روستاییان در كشت
آبی  3كوه و در كشت دیهیم  5كوه بوده است(3
كوه به معنی  1/3محصوالت تولید شده در روستا
بوده است).
زمینهای كشاورزی و باغات روستا از
ِ
سراب سربند سیراب
رودخانهی نورآباد و
میشدند ولی برای مصرف آب شرب از چشمه
سیر ،چشمه دوزنه و كریز رستمآقا استفاده
میشده است.
جوی آبی كه از رودخانه نورآباد انشعاب
میگرفت و آب مورد نیاز روستا را تأمین میكرد
سالی یك بار توسط روستاییان الیروبی میشد،
اصطالح محلی به آن بیلدار میگفتند ،اول
كه به
ِ
صبح پاكار با فریاد و تكرار جمالتی همچون "لِنگ
بیلدار یا جفت بیلدار و خر و ِگوال" روستاییان
را برای كار فرا میخواند(توضیح :هر دو لنگ
مساوی است با یك جفت و هر شش جفت برابر
است با یك دانگ).
در حال حاضر این سنت كام ً
ال از بین رفته
است ،جویها سالی یك بار به وسیلهی بیل
مكانیكی ،الیروبی میگردد و هزینهی آن بین
روستاییان تقسیم میشود.
در قدیم نان مصرفی خانوار در خود روستا
تهیه میشد .هر خانه ،تنوری اختصاصی برای
خود داشت .از این تنورها عالوه بر پختن نان،
برای گرم كردن خانه و پخت غذا نیز استفاده
میشد .انواع نانی كه در روستای منطقه كزاز پخته
میشد عبارتند از :لواش ،شاتا ،پنجك ،كوالبال و
چاالكی .در ایام عیدها كلوچه و گاتا هم میپختند.
اكنون عطر و بوی دلپذیر نان در كوچههای روستا
به مشام نمیرسد و روستاییان ساعتها در صف
نانوایی ایستاده ،نان را می خرند.
از غذاهای سنتی روستا میتوان به :آش
اشكنه ،آش آویشن ،كوفتهشیال ،عدسی خاشو،
چاش ،نخوداُو ،چغندردو ،آش ترخینه ،كوفتهلپه
قرهكروه،آش ماست و بورانی اشاره كرد.
در قدیم روستاییان منطقهی كزاز با هم بسیار
صمیمی و مهربان بودند ،در مواقع نیاز به یكدیگر
یاری میرساندند .تقریب ًا میتوان گفت كه همهی
ساكنین روستا عضو یك خانواده محسوب
میشدند ،اگر خانوادهای در روستا احشام نداشت
برای آن كه بتواند از نعمت لبنیات برخوردار باشد،
در فصل بهار یكی از خانوادههای مرفه روستا یك
رأس گاو یا گوسفند خود را به آن خانواده اجاره
میداد و در فصل پاییز گاو یا گوسفند خود را

پاراجانف حزب و پدر از سوی دیگر تطابقی
داشت ،و گذشته آغوش و زهدان مادر بود؟
تفلیس و ایروان محل تولد پاراجانف در سال
 1924مركز تالقی فرهنگ ارمنی و ارتدكس
و اسالم و ارتباط مردم ارمنی و گرجی و آذری
به شمار میآمد .حضور سه زبان گرجی و ارمنی
و آذری و فرهنگ قومی خاصی كه در آن نفرت به
دوستی ختم میشد در كودكی پاراجانف ،درس و
تاثیر عظیمی برای او محسوب میشود.
جست و جوی بهشت گمشده ی گذشته كه
به سبك بصری فیلمهایش ارتقاء یافت ،بازتاب این
خاطره سرشار از صلح و دوستی به جای انزجار
و خصومت و زورگویی و قلدری است .ظاهراً در
فیلمهای پاراجانف تقدم مسیحیت و ملیگرایی بر
سوسیالیسم و ایدئولوژی حزبی و جنبه شوروی
زندگی در روسیه ،وجهی سیاسی دارد .اما اگر
خوب نگاه شود ،عالقه اصیل پاراجانف و كانون
توجهش نه انجیل و ناسیونالیسم بلكه عطش احیاء
آن چیزی است كه مورد یورش نابودی و فروپاشی
است .درون مایه تقدیر ،قهرمان فردی ،اسطوره،
فولك ،نیاكان ،گذشته ،افسانه كودكان و انتخاب
اخالقی به روایت و نمادهای فیلم پاراجانف بدل
میشوند و فضا به یك اغتشاش ،یك جنون ختم
میگردد كه تنها به امر عجیب و آشنازدای اشیاء و
چهره ی نهان واقعیت گواهی میدهند.
اتهام ملیتگرایی گرجی و اوكراینی و
فرمالیسم ــ كه معلوم نیست چه جرمی است ــ
پشیزی ارزش ندارد .او ملیتگرا نبود ،همچنان
كه گذشتهگرا نبود .گذشته و ملیت برای او
بهانههایی بود برای تقابل با حال مستبد به سود
آزادی آیندهای كه در آن زیبایی و آزادی آفرینش
محقق میگشت .او فیلم سازی است كه فیلم سازی
را با جنون درمیآمیزد ،اما این آمیزش به گونهای
غیرحرفهای ،اتفاقی ،بیشكل و پرهرج و مرج
صورت نمیپذیرد .او همچون هنرمندی خالق،
جنون را به شكل درمیآورد .به چگونگی تحقق
روح هنجارزدای در ساختار فیلمیك به دقت
میاندیشد و راهحلهای تازه و مبتكرانهای برای
تصویر آن آشوب مییابد .پس از جنگ جهانی
دوم این آثار جنونآمیز ،نقشی ساختشكن علیه
ساختارهای رسمی ،حاكم ،تحمیلی و ایدئولوژیك
هنر حزبی ایفا میكنند .مقابله او با قواعد رسمی
رئالیسم سوسیالیستی به نحو جسارتآمیزی در
شكل ظاهر میگردد و سوررئالیسم بیمهار را فرم
میدهد .سایههای نیاكان فراموششده ما اثبات
میكند فرم میتواند علیه ایدئولوژی عمل كند و
مهمتر از آن ،ایدئولوژی فرم میتواند با زبانی
كام ً
ال متفاوت با زبان ایدئولوژیك ،از آزادی دفاع

نماید (یا گاه برعكس علیه آزادی به كار آید).
ساختارهای برگرفته از داستانهای عامیانه ،جادو
و جنبل و افسانههای بومی و باستانی دست مایه
نشو و نمای فرمی كام ً
ال نو در سایهها  ...و آثار
دیگر پاراجانف است كه این فرم علیه ایدئولوژی
حزب حاكم كمونیست شوروی و تلقی آن از
هنر عمل كرده است .او در هیچجا كالمی علیه
كمونیسم ،توتالیتریزم ،دیكتاتوری حزبی و غیره
نگفت .پس چرا این همه نظم حاكم سربه سرش
میگذاشت؟ به نظر به خاطر همین فرم و آنچه كه
ایدئولوژی فرم میتوانست سرایت دهد و سرایت
میداد و پاراجانف و مردم خوب معنای آن را
میدانستند ،همانطور كه یك حكومت تكآوایی
و مطلق انگار ،با ادراك بسته از هنر و با نیروی
عظیم قلدری بوروكراتیك و توقعات احمقانه و
مبتذل از انسان و هنر و روح آفرینش بشری،
معنای آن را خوب تشخیص میداد.
انتخاب رمانی كه مربوط به سالهای دور و
پیش از انقالب است برای فیلمی نامتعارف كه از
همان طرح عشق نامیرا ،كه در سراسر جهان به
كرات روایت شده شكل میگیرد ،هماهنگ با
همه آن وجوهی از پاراجانف است كه مشخصه
تعین
عادتستیز او علیه ارزشهای شوروی را ّ
میبخشد .نكته بدیع آن است كه عشق ناكام/
عشق نامیرا كه در رومئو و ژولیت به گونهای
خطی روایت میگردد در روایت پاراجانف
منظری از بنیاد متفاوت مبتنی بر آشنازدایی و
دشوارسازی و داللت ضمنی مییابد .آشنازدایی
با ساختار روایت ،با حركت دوربین و با نحوه
اجرای عناصر مختلف فیلمیك ،درآمیخته است.
باید كام ً
ال توجه داشت كه روند ارائه مفاهیم
و ارائه اطالعات هر دو دست به دست هم ،روند
ُفرمبخشی ،رابطه منطق روایی و مكان و زمان
سینمایی را عمداً بر هم میزند .این امر سبب
میشود كه راه ادراك فیلم درهم ریزد و هر تداوم
روایی و فضاـزمانی نفی شود .ما میتوانیم بپرسیم
پاراجانف چرا چنین میكند و چگونه به این زبان
تخریبگر ،سرگیجهآور دست مییابد؟
در پاسخ به سوال اول باید گفت ،گمراه
كردن بیننده و تكنیكهای گیجكننده در خدمت
ایجاد فضایی افسانهای و عادتستیز است.
انواع شگردهای روایی و ساختاری مدام فضای
معمولی ،منطقی و عینی را آشنازدایی مینماید
و با غریبهسازی ،فضای توهمآمیزی به وجود
میآورد كه كام ً
ال با هدف و هسته فیلم هماهنگ
است ،یعنی تماشاگر را وارد یك فضای غیرواقعی/
اسطورهای و سوررئال و نیاكانی ،وارد فضای
سایه مینماید .مثال ً شگرد دیواری كه مثل سطح

بام به نمایش میآید و فضاهای دور را در تدوین
همپهلو نشان میدهد ،در ارتباط با آن چه در
وسط فضای باز پشت دیوار دیده میشود ،كام ً
ال
متناسب ،ضربهزننده و حاوی یك مكث گیجكننده
است .ما همراه ایوان لحظهای گیج میشویم و
به فضایی باورنكردنی پرتاب میگردیم تا بعد
به خود آییم و مختصات خود را با فضا باز تعریف
نماییم و بفهمیم چه اتفاق میافتد یا چه اتفاق
افتاده است .استفاده از صورتبندیهای یونگ
و فروید هم چنین است.
خود نام فیلم یك فضای كهن الگویی ،و
اشارتگر فراتر از معنای صوری آن در ارتباط با
ساختارهای سایه برمیسازد كه دقت در آن جذاب
است .در این جا ،روایت غیرخطی یك سایه
است ،نامیرایی یك سایه است ،جادو یك سایه
است ،ساختارهای جنون آمیز یك سایه است،
پیش گویی و اشراق و ارتباط روحی و فرامكانی-
زمانی یك سایه است .سایههایی كه بازمانده ها و
عینیت آن ها
میراثهایی هستند كه با
جسمیت و ّ
ّ
رد و اثرشان به
ستیزه شده و محو گشتهاند ،اما ّ
جا مانده است؛ چون تاثیرات زیباییشناختی
معنوی و چون خاطرههای پنهان و سایهوار .و در
این جاست كه همه مفاهیم گذشتهای كه نگذشته،
گویی با آن گوهر جاودانه انسان به عنوان انسان و
فراتر از هر چیز ایدئولوژیك ،حاضر میگردند.
عشق ،مرگ ،تنهایی ،از كف دادگی ،نومیدی،
غریزه و قدرت روح و این فضا ،صدای خود را
داراست .پاراجانف ،از صدای پچپچ مثل موسیقی
متن استفاده كرده است .مثل پچپچ ماریچكا پس
از مرگ .او هم چنین از موسیقی آتونال الكترونیك
درآمیخته با موسیقی عامیانه ،هم خوانی ،آواز و
صداهای ناآرامكنندهای كه با غرایز جسمی و
حیوان /انسان متناسب است به نحو ظریفی سود
جسته است .این ها برای ایجاد همان فضای
دیوانهوار /اسطورهای ضروری بودهاند ،چنان كه
رنگ در سایههای نیاكان فراموششده ما بیان گر
است؛ بیمهابا از فرمهایی كه بعدها در كلیپها
به كار برده شد و از ادغام رنگ و تصاویر گرافیكی
برای انتقال و تأكید معنایی سود جستهاند ،استفاده
شده است .سرخی مرگ ،سبزی بهار  ،سیاه و
سفیدی معصومیت در پرسپكتیو اسطورهای كه
از كودكی تا مرگ را مرور میكند ،رسا و فكر
شده انتخاب شدهاند و البته در خدمت همان وجه
غیرممكن بودن پرسپكتیو از نظر منطق عینی گرا
هستند .همچنانكه نوع آمیزش انسان با طبیعت
و حضور نیروی فراطبیعی انسان كه به آن سوی
مرگ دست مییابد در خدمت همین پرسپكتیو
غیرممكن است.
11
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و شرخرها برای آب كردن كاالیی كه فروش
آن قانونی نبود و مجازات داشت ،آن ها را ـ
نقرهجات ـ را با چكش له میكردند تا وزن كنند،
پیش چشم كودك!
وحشت از نابودی اشیاء هنری قدیمی به
صورت وحشت از نابودی هر اثری از گذشتهها
كه تمام دوران كودكی و ذهن پاراجانف
را احاطه كرده بود ،باالخره به عنصر مهم

این است كه اشیاء قدیمی با منظری
زیباییشناختی نگریسته میشوند و با قلب،
لباسها ،آیینها ،مراسم سنتی و زندگی بومی
مردم و افسانهها و قصههای كودكی میآمیزند
و در سایههای نیاكان فراموششده ما و دیگر
فیلمهایش تكرار میشوند.
او متهم به همجنس گرایی ،فروش شمایلهای
مذهبی و شیوع بیماریهای مقاربتی بود .همنشینی

یك ویلن استرادیواریوس هم به او بدهند دیگر
نمیتواند مثل سابق بنوازد .دور نگاه داشتن یك
آدم از هنرش بدترین مجازاتهاست” .دور افتادن
از اصل ،از عشق و از معشوق نكتهای است كه در
فیلمهای او و در سایهها  ...جای مهمی دارد.
به هرحال پانزده سال عمری كه در زندان گذشت،
با سكوت نگذشت ،او در زمان پروسترویكا
هشتصد كار به نمایش نهاد كه هشتاد درصدش

زیباییشناختی در فیلمهایش بدل شد و به
یك سبك تبدیل گشت .وحشت از گرسنگی و
ازدست دادن عنصر زیبا و پدر با هم گرد آمدهاند
و آن ستایش بیكران و بیهمتا از هنر بدوی
و سرزمینهای پدری را باعث شدند ـ فرق
نمیكند ،هر گذشته و زمینی باز هم یك سرزمین
پدری است برای آذریهای مسلمان ،گرجیهای
مسیحی ،ارمنیهای ارمنستان و…

این اتهامات درست یا غلط كام ً
ال تصویری سیاسی
میسازد كه در محاكمه در اصل سیاسی 1974
منجر به شش سال حبس با اعمال شاقه شد .او
در  1977با فشار بینالمللی آزاد گشت و سالها
از كار فیلم سازی باز نگاه داشته شد و از عالیقش
بركنار ماند .در آن وقت او گفت“ :بعد از پانزده
سال وقفه آدم دیگر نمیتواند كار كند .یك بالرین
نمیتواند مثل گذشته برقصد .یك نوازنده حتی اگر

را در زندان ساخته بود .این ها كوالژهایی بودند
كه مردم برای خریدشان به پنج برابر قیمت صف
میكشیدند .گراویلنكو نقاش به او گفته بود:
“چه طور توانستی این خلوص و زیبایی را
حفظ كنی ،ما كه آزادیم هیچ كاری نمیكنیم”.
كودكی ،زندان و سایه مستبد حزب ،در زبان و
بیان و مفاهیم و ساختار فیلمهای پاراجانف اثر
داشته و فضایی چندآوایی آفریده است .آیا برای

دوهفته نامه
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از اینجاست كه در سایههای نیاكان فراموششده
ما ،هم به عنوان نشانه ،هم به عنوان سایه ،هم

جایی كه اشارهای به نارضایتی نمیكند و خود را
از سیاست بر كنار نگاه داشته بیش از هر فیلم ساز
سیاسی و ناراضی شوروی ،ناراضی نیست؟ آیا در
پشت شورویگرایی او و بینالمللی و بینالقومی
بودنش ،چیزی ملّی و در پشت م ّلیگرایی او
ِ
زیبایی رها از تحكم فرامین
صرف ًا ستایش آزاد
زیباییشناختی رئالیسم سوسیالیستی ،و در
پشت گذشتهگرایی او یك سركشی آیندهگرا علیه

سرراست نیست كه همه این الیههای پیدرپی و
پشت درپشت طی یك برداشت موجز ،كوالژگونه
و جنونبار در آن به خوبی گرد آمدهاند و ما را
با پدیدهای كه هجو هرچیز رسمی و دستوری
زمانهای نامساعد است روبهرو میگردانند بدون
آنكه خود به دام محدودیتهای زمانه بیفتند .و
به خاطر آنكه عنصر تقابل با اوضاع ایدئولوژیك/
سیاسی ،در اینجا اص ً
ال و ماهواً زبان هنری،

معاصر به وسیله این نیاكان به ظاهر فراموششده به
بیرون رانده شدهاند؛ نیاكانی كه حال به یاد آورده
میشوند و در ذهن پاراجانف زندگی میكنند و
از آنجا همه جهان اثر را پر كردهاند و سلطنت،
شكوه ،حزن ،تراژدی ،چهره ،لباس ،رنگها،
جنون و عشقشان را به درام یكهتاز صحنه و
پرده بدل کرده ،و هم چون اُبژهای برای شكل دادن
زیبایی رخ نمودهاند .آیا پاراجانف به این سان در

تحمیلهای تكحزبی وجود نداشت كه همه
آیینها و بومیگرایی و فولك و غیره بهانهای بود
برای این سركشی تا به اصل بداعت ،زیبایی و
نگرهای جهانی و آزاد وفادار باشد كه گریبانش را
ِ
بوروكراتیك
از فرامین خشك و جزم و كوتاهبینانه و
كمونیستی /حكومتی و اجباری میرهاند ،و البته
سیاست مستبد و توتالیتر آن را تحمل نمیكرد؟
آیا سایههای نیاكان فراموششده ما یك گواهی

سبك ،زیباییشناسی و فرم است در نتیجه
علیرغم درون شورشی خود علیه فرامین ،خود
اثر به صورت فیلمی ماندگار و قابل دیدن ولو پس
از فروپاشی نظام رسمی و غالب آن دوران درآمده
است! و به این سان پاراجانف انتقام پدر را گرفته
كه از هر پنج سال ،چهار سالش را در زندان رژیم
شوروی میگذراند و مادر و پسر برای رهایی
از فقر سیاه ،اشیاء عتیقه را مفت میفروختند

به عنوان خاطره/ساختار و موجد فرم و هم به
عنوان درون مایه نقش اصلی را ایفا میكند .در
اینجا خود نیاكان هم كه فیلم با فراموشیشان
میستیزد گذشته و عتیقهای هستند كه داستان شان
به زیبایی همه فضای فیلم را پر كرده است .امروز،
حال ،رئالیسم سوسیالیستی ،سیاست و هر نشانه
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ُ
پاراجانف
تامالتی درباره سایههای نیاكان فراموش شده ما ساخته سرگئی

او فیلم سازی را با جنون درآمیخت
سیداحمد میراحسان
نوشته ابتدای فیلم:
حكایتی از زمانهای سپری شده ،از عشق بزرگ ایوان و ماریچكا
قصههای عامیانه و آداب و رسوم منطقه كارپات

پاتریك كازالس ،مستندسازی كه پشت صحنه
عاشق غریب را ساخت ،پاراجانف را در خانهای
قدیمی و ویران در تفلیس نشان میدهد كه
به آن عالقه داشت و پس از زندان تنها در آن
زندگی میكرد .این خانه تنها دارایی فیلم ساز از
پدربزرگش بود كه  150سال پیش ساخته شده و
به او به ارث رسیده و در امان مانده بود.
سركیس پاراجانیان پسوند روسی به اسمش
دوهفته نامه
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افزود تا به عنوان عضو صنف تاجران دربار تزار
پذیرفته شود .این ارمنی اوكراینی شده ،در
تجارت با مسلمانان و زیسته در متنی گرجی،
بر سرنوشت پاراجانف تاثیر فراوانی نهاد .حال
پلكان لرزان خانه ،دستمالهای سنتی ،پردههای
قدیمی و فرشهای غریب ،كه نشانی از تمدن
جدید در آن ها نیست ما را به گذشته پرتاب
میكند .خانه پر از اجناس هنری ،نقاشیها و

اشیاء عجیبی است كه پاراجانف با فرمهای بومی
و قدیمی طی دوران زندان آفرید .شغل پدر او
عتیقهفروشی بود .پاراجانف از كودكی در فضایی
زیست كه یك سوی آن را خانه ،خاطرات اجدادی
و پدر و گذشته و اشیاء آنتیك و مهر و گرما و
سوی دیگرش را حكومت ،زمان حال ،زندان،
فروش اشیاء قدیمی و فقر و ترس ،در تضاد با
هم ،محاصره كرده بودند .نوستالژی اشیاء قدیمی

طبقه همكف
ده داستان
يوريك ك
ريم مسيحي
نشر قصه
1382

«كثافت عوضی! از سر خط تا این جا ذلم كردی .چی می خوای از جونم ،بی شرف!»
و در باز را محكم زد طرف او .جوان بلندباال گفت« :الو!...الو! ...نازی!» بعد
صداش را پایین آورد و گفت« :نازی! الو! »...مرد استخوانی كنار راننده برگشت،
اول نگاه خیره یی به دختر كرد ،بعد به مرد هیكل دار ،بعد گفت« :مگه خودت خوار
مادر نداری یارو؟!» مرد هیكل دار ،رو به راننده خنده یی كرد و گفت« :حاجی چقد
می شه؟» دختر كرایه اش را پرت كرد روی صندلی جلو ،كه افتاد روی پاهای جوان
بلندباال .جوان برگشت و نگاهی به دختر كرد ،بعد گفت« :الو! ...چی گفتی؟....
الو! »...دختر نایستاد كه بقیه ی كرایه اش را بگیرد ،به شتاب رفت طرف پیاده رو.
پرچاله و دست انداز را خوب می شناخت ،اما برف
كسی در خیابان نبود .پیاده روی ُ
پوشانده بودش و رفتن با قدم های تند كار راحتی نبود .اما باید تند می رفت ،خیلی
تند .می ترسید به پشت سرش نگاه كند .می ترسید ببیند كه مرد هیكل دار دارد
می آید .كوچه شان چندان دور نبود .قدم هاش را آهسته كرد .كمی قوت قلب گرفت
و وقتی به پشت سرش نگاه كرد و كسی را ندید ،مطمئن شد كه از شر مرد گنده
خالص شده .كمی جلوتر ،مانده به سر كوچه شان ،بی احتیاطی كرد و پاش تا قوزك
رفت توی چاله ی پر از برفاب ،كه حسابی عصبی اش كرد .پای خیسش را درآورد
و با غرولند چندبار تكانش داد .قدم كه برداشت ،زمزمه ی قطاری مرد هیكل دار را
شنید  .اول خیلی ترسید ،بعد فكر كرد شاید اشتباه شنیده .برگشت كسی نبود .نفس
راحتی كشید و تا خواست راه بیفتد ...هیكل درشتی را جلوی خودش دید از شدت
ترس جیغ كشید و قدمی به عقب برگشت ،كه پاش دوباره رفت توی چاله و از پشت
افتاد توی برف .مرد هیكل دار دستش را طرف او دراز كرد و با خنده یی حریصانه
پرسید« :آبجی خانوم ترسیدی؟» دختر بغضش تركید و با گریه گفت« :تورو خدا
ببخشید ،غلط كردم!» وقتی مرد هیكل دار خواست دست او را بگیرد ،دختر خودش
را جمع کرده نكرده ،از تیرررس مرد در رفت و دوید طرف كوچه شان .داخل كوچه
كه پیچید ،حس كرد غائله تمام شده.
كوچه ی باریك و درازشان چراغ نداشت ،اما سر كوچه شان چراغی بود كه نور
آن تا وسط كوچه را روشن می كرد .دختر همیشه بیزار بود از این كه در مسیر تابش
نور راه برود .سایه ی درازش روی زمین افتاد ،كه این ناراحتش می كرد .وقتی فقط
سایه ی دراز خودش را روی زمین دید ،فكر كرد اگر تند بجنبد ،تا چند دقیقه ی
دیگر جلوی در خانه شان خواهدبود .كافی بود كمی احتیاط كند كه زمین نخورد.
در یك چشم برهم زدن خودش را رساند به در خانه شان.
«سالم مشتی آقا!»
مشتی آقا قدیمی ترین مستاجر ساختمان بود كه با قد بلند و چشم های حریصش
دائما روی پله ها در رفت وآمد بود.
«سالم علیكم رویاخانوم عزیز این وقت شب از سر كار تشریف میارین؟»
---

ر
ويا ،خاطر
ه ،شادي و
ديگران
مجمو
عه داستان
يوريك ك
ريم مسيحي
نشرچشمه
1385

«آقاجون! آقاجون ،كجایین؟ سالم! آقاجون خیلی دیر شده ،می دونم!
ببخشین! آقاجون كجایین؟» رویا كیفش را گذاشت روی میز و به اتاق رفت .پدرش
نبود .رفت طرف دست شویی و در زد« :آقاجون به خدا من بی تقصیرم .ببخشین
دیگه ،خب؟» رفت طرف حمام و در زد« .همش تقصیر این رئیس عوضی مونه! یه
كلمه گفتم آژانس نمی خوام ،اونم گفت هر جور صالح می دونی .عوضی! آخه من
این ساعت شب ،چه جوری برم خونه؟» مستاصل و نگران ایستاد وسط اتاق و داد
زد« :آقاجون كجایی؟»
ریگی به شیشه ی پنجره خورد .با این كه سابقه نداشت پدرش این كار را بكند،
به قصد دیدنش رفت طرف پنجره و پرده را پس زد .چیزی را كه می دید باورش
نمی شد .مرد هیكل دار در سایه روشن نور چراغ سر كوچه ایستاده بود و براش
دست تكان می داد .خیره ماند .درست متوجه موقعیت نبود .به شتاب پرده را كشید،
بعد دست لرزانش را برد طرف لبش و پوست آن را كند .انگشت خون مالی شده اش
را بی اختیار كشید روی صورتش و با بغض گفت« :آقاجون! »....ریگ دیگری به
پنجره خورد .رویا وحشت زده رفت طرف واحد مشتی آقا .در را مشتی آقا باز كرد:
«به به ،رویاخانوم عزیز ،صفا آوردین! بفرمایین تو! آقاجون چه طورن؟»
«مشتی آقا ،آقا جون نیست! منم یه كم نگرانشم .شما خبر ندارین كجا رفته؟»
«نه! حاال شما چرا نگرانشین؟ آقاجون كه بچه نیس .مثل این كه حال شما
خوش نیس؟ بفرمایین تو ،من یه چای تازه دم بدم خدمت شما».
رویا با بی میلی وارد خونه ی منظم ،اما كهنه و نخ نمای مشتی آقا شد« .مشتی آقا
نمی خوام مزاحم تون بشم ،ولی راستش كسی خونه مون نیست ،منم یه كم ناخوشم،
نمی خوام تنها تو خونه بمونم».
«خدا بد نده! ...منت گذاشتین تشریف آوردین .تا هر موقع كه دلتون می خواد
تشریف داشته باشین .با هم گپ می زنیم تا آقاجون بیان .خب ،خب ...فرمودین
هر شب این ساعت تشریف میارین منزل؟ من كه نمی بینمتون!»
رویا گفت« :آقاجون گفته تو این ساختمون به هیشكی اطمینان نداره اال شما!
باالخره سن وسالی ازتون گذشته و سردوگرم چشیده این ».مشتی آقا كه داشت چای
می ریخت ،گفت« :بله ،بله».
صدای زنگ در آمد .رویا از جا پرید و با خوشحالی گفت« :آقاجون اومد.
كجا بوده تا حاال؟ تو رو خدا زود درو واكنین مشتی آقا!»
مشتی آقا با چهره ی درهم رفت طرف دربازكن و از گوشی پرسید« :كیه؟» بعد
گفت« :بله ،بله ...،به به ...بفرمایید!» و در را باز كرد .پس از چند لحظه ،صدای
قدم هایی روی پله ها آمد ،بعد صدای زنگ در .مشتی آقا در را باز كرد .رویا رفت
طرف در كه پدرش را ببیند .مرد هیكل دار گفت« :آق عمو ،سالم!»
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نویسندگان ارمنی فارسی نویس :یک پدیده نو
ارامنه نقش مهمی در ورود سینما ،تئاتر و هنرهای تجسمی مدرن به ایران داشته اند و در این باره بسیار گفتوگو شده استّ ،اما
طبیعت ًا در شعر و ادب فارسی نقش برجستهای نداشتهاند .دلیل این امر هم روشن است؛ ادبیات با زبان سروکار دارد و تسلط
به زبان فارسی برای نویسنده و ادیب ارمنی زمان بیشتری میطلبد .جز کارو ،نویسنده ارمنی زبانی که به فارسی شعر بنویسد
نداشتهایم (البته در مجله خوشه شعرهایی از آرمان هارطونيان نیز دیدهام) و در داستان و رمان تنها در سالهای اخیر نام چند
نویسنده ارمنی مطرح شده است .زویا پیرزاد مشهورترین این نویسندگان است ،مخصوصا با رمان چراغها را من خاموش میکنم
که در کانون آن زندگی یک خانواده ارمنی ساکن آبادان جای گرفته است .یوریک کریم مسیحی ،که عکاس و گرافیست هم
هست ،نام دیگری است که در عرصه داستان کوتاه ،نظرها را به خود جلب میکند .او تا امروز دو مجموعه داستان کوتاه منتشر
کرده است :طبقه همکف ( )1382و رویا ،خاطره ،شادی و دیگران ( .)1385شخصیتهای داستانهای او بیشتر زنان طبقه
متوسط شهری هستند و او با نگاهی زنگرایانه به بررسی موقعیتهای اضطرابآلود آن ها در دنیایی مردانه میپردازد .جزیره رویا،
دوم او برگزیدهایم ،نمونه ای خوب است برای آشنایی با سبک ،زبان و دنیای قصههای یوریک کریم مسیحی.
قصهای که از کتاب ّ

جزيره رويا
یوریک کریم مسیحی

برف ،نرم و ریز می بارید .میدان و خیابان های اطرافش خلوت بود و ساكت و
تاریك .آخرین سواری مسافربر زیر تنها چراغ ایستگاه ایستاده بود .هر از چندی
ماشینی از دور می گذشت و صدای محوش به گوش سرنشین های توی سواری
می رسید :راننده ی درشت اندام ،مسافری حدودا پنجاه وپنج ساله و استخوانی كه
كنار راننده نشسته بود ،و یك مسافر میان سال چاق كه در گوشه ی صندلی عقب
روزنامه اش را گذاشته بود روی كیفش و زیر نور خفه یی كه از پنجره می آمد
می خواندش .صدای قدم های سنگینی به گوش شان رسید .راننده ،كه دستش زیر
چانه اش بود و آرنجش را گذاشته بود روی فرمان ،از آینه نگاهی به عقب كرد.
در باز شد و مردی هیكل دار و آفتاب سوخته ،خودش را با سنگینی انداخت روی
صندلی عقب .سواری كه تكان خورد ،مرد هیكل دار گفت« :ایسگا سنگی ام می ره،
ها؟» راننده ی درشت اندام همان طور كه آرنجش روی فرمان بود و زیر چانه اش،
نگاهی به تازه وارد كرد و سر تكان داد كه «ها!» مرد چاق روزنامه خوان ،نگاهی به
تازه وارد انداخت و دوباره مشغول روزنامه شد .مرد استخوانی كنار راننده توجهی
به تازه وارد نكرد و همچنان به روبرو نگاه كرد ،به شیشه جلو كه برف نشسته بود.
مرد تازه وارد مكثی كرد و پرسید« :اخوی ،خیلی طول می كشه را بیفتی؟» راننده
از توی آینه نگاه خیره یی به او كرد و با صدای زنگ دار گفت « :دو نفر دیگه كه
بیان ،را می افتیم ».مرد هیكل دار گفت« :این وخت شب ،تو این سوز سرما ،كی
میاد دیگه؟» راننده از سر بی حوصلگی گفت« :یكی مث شما ».مرد لبخند درشتی
زد و گفت« :مث ما كه خودمونیم! دیگه كی؟» بعد خندید .راننده دستش را از زیر
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چانه اش درآورد و اول به كنار دستاش ،بعد به مرد روزنامه خوان اشاره كرد و گفت:
«مث ایشون ،مث ایشون ».بعد دوباره دستش را زد زیر چانه اش .مرد تازه وارد با
بی تفاوتی نفسش را از گوشه ی دهانش بیرون داد و به بیرون نگاه كرد ،به تاریكی.
راننده از توی آینه نگاه تندی به او كرد ،اما او متوجه نشد.
در عقب باز شد و جوانی بلند باال كه مرتب می گفت« :اهوم! اهوم!» سوارشد.
مرد هیكل دار ،از سر تعجب نگاهی به او كرد .جوان بلندباال باز گفت« :اهوم !» بعد
گفت« :بله! بله!» مرد هیكل دار همچنان به او نگاه می كرد ،اما جوان حواسش به او
نبود .مرد هیكل دار نگاهی به دیگران انداخت و دست آخر خود را به روزنامه خوان
چاق نزدیك تر كرد وگفت...« :یارو دیوونه اس با خودش حرف می زنه؟» مرد
چاق یواش گفت« :با خودش حرف نمی زنه ،با اون سیمی كه جلوی دهنشه
حرف می زنه ».مرد هیكل دار با تعجب پرسید« :با سیم حرف می زنه!» راننده كف
دست هاش را چندبار كشید روی پاهاش و گفت« :ای ...روزگار!» مرد استخوانی
كنار راننده هم چنان ساكت بود و به روبرو نگاه می كرد .جوان تازه وارد با صدای
بلند خندید ،اما فورا صداش را پایین آورد .راننده متوجه كسی بیرون از سواری
شد .دید خانم جوانی دارد این پا و آن پا می كند .از توی آینه به جوان تازه وارد،
كه هم چنان «اهوم! اهوم!» می كرد ،نگاه كرد و گفت« :آقا! آقا!» وقتی او متوجه
نشد ،برگشت طرفش و گفت« :آقا! داداش!» مرد جوان گفت« :می بخشی ،یه لحظه
ـ بله؟» راننده گفت« :بیا جلو بشین ،این خانوم عقب بشینه ،را بیفتیم ،نصف شب
شد ».مرد جوان گفت« :بله! بله!» بعد پیاده شد .جوان بلندباال و دختر جوان
هم زمان سوار شدند .تا دختر جوان سوار شد ،مرد هیكل دار خودش را جمع كرد
طرف مرد روزنامه خوان .وقتی سواری راه افتاد ،مرد چاق روزنامه اش را جمع كرد
و نگاهی به دختر جوان انداخت.
همه ساكت بودند .سواری ،هر از چندی از زیر نور چراغی كه لحظه یی
داخلش را روشن می كرد و بعد باز تاریك می شد ،می گذشت .به اندازه ی ده تیر
چراغ كه رفتند ،مرد هیكل دار شروع كرد زیرلب آهنگی را زمزمه كردن ،آهنگی كه
مثل صدای حركت قطار بود .بعد ،پاش را یواش از روی برآمدگی وسط ماشین،
پایین سراند و چسباند به پای دختر جوان.
--«ایسگا سنگی پیاده می شم»
«ایسگا سنگیه؟ مام با این خانوم پیاده می شیم».
دختر وحشت زده در را باز كرد و یك پاش را زمین گذاشت و افسوس لحظه یی
پیش را خورد كه فكر می كرد آالن نجات پیدا خواهد كرد .تا خواست پای دومش را
زمین بگذارد ،مرد هیكل دار به بهانه ی پیاده شدن ،تكانی خورد و به دختر جوان تنه
زد .دختر از شدت عصبانیت سرش گیج خورد و تند برگشت طرف او و فریاد زد:

از جمله برای کارن ،برادر کوچک
نائیری هونانیان و ورام ،عموی
او ،اسلحه تهیه کرده است.
مقامات انتظامی در آن زمان
اعالم کردند که یقیازاریان ،که

خودش برقکار بود ،به خاطر
استفاده از اجاق برقی سلولش
تصادف ًا دچار برقگرفتگی شده
است ،و در سال  2004ورام را در
ِ
نوباراشن در حالی یافتند که خود
را حلقآویز کرده بود .مسئولین
زندان مدعی شدند که او خودکشی
کرده است.
هر دو مرگ در زندان ،این
ادعای بستگان و حامیان مقامات
ِ
رسمی مقتول مبنی بر این که
بر موضوع تیراندازی مجلس
سرپوش گذاشته شده را تقویت
می کند .برخی از آن ها هنوز
ظنین هستند به این که کوچاریان
و رییس جمهور کنونی سرژ
سرکیسیان(نسبت خویشاوندی
با وازگن سرکیسیان ندارد) که
در اکتبر  1999وزیر امنیت ملی
ارمنستان بود کشتار را طراحی
کردند تا رقبای حکومتی قدرتمند
را حذف کنند.
هونانیان در طول دادگاهش
اصرارداشت که در تصمیم برای
حمله به مجلس ملی و تغییر در
چیزی که او حکومت فاسد و غیر
دموکراتیک می نامد به تنهایی عمل
کرده و از کسی دستور نگرفته
است .اما در ارمنستان خیلی ها
اعتقاد دارند که سردسته گروه و
همدستانش در بیرون از مجلس
حامیانی قوی داشته اند.

هشدار جدیدترین گزارش سازمان ملل

موج تازه مهاجرت ارامنه ارمنستان به غرب

برنامه رشد و توسعه سازمان ملل UNDPروز سه شنبه
هشدار داد ارمنستان با "موجی تازه از مهاجرت" روبرو
خواهدشد ،مگرآن که دولت آن برای رشد وضعیت
اجتماعی-اقتصادی و باالبردن تامین قانونی در جامعه
بیشتر تالش کند.
 UNDPدر گزارش ساالنه اش خواستار اقدامات و
پیشگیری های وسیع دولت از جمله اصالحات دموکراتیک
شد که بتواند انگیزه مردم ارمنستان به ترک کردن کشور را
به شکلی قابل مالحظه کاهش دهد.
از زمان تجزیه ایاالت متحده شوروی و آشفتگی
منطقه دست کم 700هزار ارمنی یا حدود یک چهارم مردم
کشور به روسیه و کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند.
مهاجرت اقتصادی در  1990با بهبود اقتصاد ارمنستان از
ِ
پس رکودی که بعد از فروپاشی شوروی داشت ،به شکلی
قابل توجه کاهش یافت.
مساله ای که موضوع اصلی آخرین گزارش رشد و
توسعه  UNDPدرباره ارمنستان است توسط متخصصین
محلی مهاجرت بررسی شد .آن ها عوامل منفی موثر
بر روند رشد و توسعه ارمنستان را برشمردند و تحلیل
کردند.
این گزارش   170صفحه ای می گوید این عوامل شامل
کاهش تولد و ازدواج ،فرار مغزها و دیگر مسائل اخالقی-
روان شناختی است .آن دسته از مردم که به فکر کارپیدا
کردن در خارج از کشور هستند احتماال برای رشد کشور
کمتر تالش می کنند ،علیه بی عدالتی و خشونت قانون
مبارزه نمی کنند ،با اتفاقات منفی کنار می آیند و منفعل و
مصرف کننده هستند.
این گزارش درعین حال با اشاره به مبالغ ده ها میلیون
دالری که توسط صدها نفر از هزاران نفر مهاجری که اغلب
به روسیه و اروپا و امریکا رفته اند به خانه فرستاده می شود،
از منفعت های اقتصادی این پدیده هم خبرمی دهد .بر طبق
آمار بانک مرکزی ارمنستان ،انتقال پول نقد غیرتجاری در
سال گذشته  1/12میلیارد بوده است .این عدد تقریبا برابر
است با 13درصد تولید ناخالص داخلی کشور.
گزارش  UNتایید می کند که به موازات رشد اقتصادی
بزرگ ارمنستان ،سیل کوچ مردم از کشور به شکلی قابل
توجه در دهه گذشته کم شده است.
گزارش می گوید "دلیل مستندش این است که مهاجرت
دائمی به میانگین 10000نفر در سال کاهش داشته است
که این فقط  0/4درصد کل جمعیت کشور است".
این گزارش اضافه می کند "به هرحال با وجود روند
ذکرشده ،اوضاع مهاجرت خارج در ارمنستان هنوز قابل
تامل و نگران کننده است".
"عالوه براین ،عواملی مشخص وجود دارند که
بر پدیدارشدن موج تازه و نسبتا عظیم مهاجرت داللت
می کنند".

متخصصین  UNمشخصا درباره آن ده ها نفر از هزاران
ارمنی مرد صحبت می کنند که در خارج از ارمنستان کار
می کنند و ممکن است سرانجام خانواده شان به آن ها
بپیوندند و سبب شوند "ارمنستان  200000الی 300000
شهروند از دست بدهد".
فاکتور دیگر که در این باره ذکر کرده اند تجمع درحال
پیشرفت قطعات زمین کشاورزی در دست افراد ثروتمند
است.
گزارش می گوید "بسته به این که یکپارچه شدن
زمین های کوچک و تجمع آن ها در دست زمین داران
ثروتمند با چه سرعتی صورت گیرد مالکین کوچک
زمین از تولید کشاورزی بیرون رانده خواهند شد و برخی
از آن ها به احتمال زیاد و بسته به مازاد نیروی کار در
ِ
مهاجرت کاری یا مهاجرت دائمی انتخاب
ارمنستان ،برای
خواهند شد ".
و اضافه می کند "مهاجرت برای امنیت ملی
ارمنستان یک تهدید باقی خواهد ماند ".وارتان ِگ ُورگیان
(روان شناسی که یک تیم متخصص ارمنی را که بر این
گزارش کار می کنند رهبری می کند) می گوید "من از
مهاجرت غیرعادی صحبت می کنم".
بنابراین ،این گزارش بر نیاز "دخالت فعال" توسط
دولت در جهت "کاهش حجم مهاجرت دائمی" تاکید
می کند .این گزارش می گوید این باید نه تنها از راه بهبود
وضعیت اقتصادی بلکه با بهبود "شیوه های کشورداری"
انجام شود .مخصوصا "اتخاذ و تجدید ارزش های
دموکراتیک در شیوه های کشورداری و حذف قوانین
متناقض".
ِگ ُورگیان به روزنامه نگارها گفت "اغلب مقامات
رسمی مایل اند دالیل اجتماعی-اقتصادی را عوامل
مهاجرت بدانند مثل بیکاری .اما اگر در پایان روز مردم
فقیر هستند نه فقط به خاطر از دست دادن درآمد بلکه به
این دلیل هم هست که نمی توانند از حق خود دفاع کنند".
همچنین گزارش  UNمی گوید ارمنی ها کشور را نه تنها
برای فقر بلکه به خاطر بی عدالتی ،نابرابری در برابر قانون
و فضای منتهی شده به بدبینی و سرخوردگی عمومی ترک
می کنند.
آرمن گورگیان معاون نخست وزیر ارمنستان بعد از
صحبت در یک جلسه عمومی ارائه گزارش ،از دفتر UN
در ایروان و نویسندگان این تحلیل های گسترده تقدیر کرد.
او گفت یافته های این گزارش و پیشنهاداتش برای مقامات
رسمی مرتبط با امر مهاجرت مفید خواهد بود.
گورگیان همچنین گفت که دولت ارمنستان متعهد است
برای این مشکل "راه حل های موثر و بنیادی" پیدا کند و
درحال حاضر بر روی استراتژی "نظام نامه مهاجرت" کار
می کند .او جزئیات این نظام نامه را توضیح نداد.
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یکی دیگر از محکومان حمله مسلحانه به مجلس ارمنستان
در زندان درگذشت
روز  27اکتبر  1999گروهی از مردان مسلح به رهبری فردی به نام نائیری هونانیان وارد مجلس ملّی ارمنستان شدند ،و
رئیس مجلس کارن دمیرجیان ،نخست وزیر وازگن سرکیسیان و تعدادی از نمایندگان را به رگبار بستند و کشتند .آن ها بعد

از مذاکراتی با رئیس جمهور وقت روبرت کوچاریان ،خود را تسلیم مقامات نمودند و بعد از محاکمهای طوالنی به حبس ابد
ِ
ائتالف موسوم به «وحدت» بودند ،ائتالفی که مهمترین رقیب
محکوم شدند .کارن دمیرجیان و وازگن سرکیسیان رهبران

سیاسی رئیس جمهور کوچاریان بود و احتمال میرفت در انتخابات بعدی قدرت را به دست گیرد .این امر به بدگمانیهایی

دامن زد که هنوز کام ً
ال برطرف نشدهاند .کشته شدن دو تن از محکومان پرونده  27اکتبر در زندان اوضاع را وخیمتر کرد و حاال
مرگ سومین نفر آن ها بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا عمل تروریستی  27اکتبر آن طور که نائیری هونانیان

میگوید ابتکار عمل خود او و دوستانش بوده است یا او با پشت گرمی حامیانی در طبقات حاکم ،دست به این کار زده است.
جسد یکی از هفت مردی که در
حمله مرگبار به پارلمان ارمنستان
محکوم شده بود روز یک شنبه 16
می  2010در سلولش یافته شد.
مسئوالن زندان ارمنستان گفتند
تحقیق برای مشخص شدن علت
مرگ ناگهانی هملت استپانیان را
آغاز کرده اند.
آن ها از دوشنبه بعدازظهر
دیگر خبری از نتایج تحقیقات خود
اعالم نکرده اند .استپانیان در حال
گذراندن دوره 14ساله محکومیت
به زندان بود که به خاطر کمک به
حمله پنج مرد مسلح به مجلس
ملی و به رگبار بستن حاضرین
در 27اکتبر 1999دریافت کرده
بود .نخست وزیر وازگن سرکیسیان،
سخن گوی مجلس کارن دمیرچیان و
شش مقام رسمی دیگر در تیراندازی
به مجلس کشته شدند؛ اتفاقی که
دولت ارمنستان را آشفته کرد.
مردان مسلح به رهبری نائیری
هونانیان ،روزنامه نگار سابق ،بعد
از مذاکره شبانه با رئیس جمهور
روبرت کوچاریان به پلیس تسلیم
شدند .همه آن ها ازجمله استپانیان
محاکمه شده و در دسامبر  2003به
حبس ابد محکوم شدند.
در یک بیانیه کوتاه ،مدیر
زندان های وزارت دادگستری
ارمنستان گفت استپانیان در آخر
وقت یک شنبه  16می در بسترش در
ِ
نوباراشن ایروان درگذشت.
زندان
در این بیانیه گفته شده آزمایش های
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ابتدایی بر روی بدنش هیچ نشانی از
ضرب وشتم نشان نداده است.
دراین بیانیه اضافه شده است که
تحقیقات رسمی شامل آزمایش های
قانونی دقیق ،دلیل قطعی مرگ این
مجرم را مشخص خواهد کرد.
در بخشی از این تحقیقات
به چهار نفر از اعضا یک انجمن
غیردولتی دیده ِ
ِ
بانی شرایط زندان
در ارمنستان ،مجوز داده شد
هنگام تشریح جسد که توسط
متخصصین انجام می شد حضور
داشته باشند .یکی از آن ها الرا
گالستیان روز دوشنبه این طور
اعالم نظر کرد که استپانیان به
دلیل سکته قلبی مرده است.
"ما چیز دیگری پیدا نکردیم".
گالستیان به بخش ارمنی رادیو
آزادی گفت "این نظر اولیه ماست
اما منتظر نتایج نهایی پزشکی قانونی
می مانیم".
گالستیان که خودش پزشک
است به پزشکان زندان اعالم کرد که
استپانیان سابقه مشکل قلبی جدی
نداشته" .این موضوع توسط اقوام او
هم تایید شده ،از جمله دخترعمویش
که او را مالقات کرده ایم" .
گالستیان گفت" :او با استپانیان
تلفنی در تماس بود و آخرین بار ده
روز پیش او را دیده بود .استپانیان
شکایتی از مشکل قلبی نداشته".
گالستیان گفت که خودش و
سه عضو دیگر انجمن دیده بانی با
ِ
نوباراشن که
 16زندانی دیگر در

هم سلولی استپانیان بودند صحبت
کرده اند" .آن ها به ما گفتند که باهم
شام خورده اند (با استپانیان در عصر
روز شنبه 15می) و این که نیم ساعت
بعد او گفته حالش خوب نیست و
می رود بخوابد .بعد هم سلولی هاش
شنیده اند
خس خس
صدای
اما نتوانسته اند کمکش کنند".
آغاسی اتابکیان وکیلی که در دادگاه

 2001تا  2003از استپانیان دفاع
می کرد کنار گذاشتن احتمال قتل
موکل سابقش را نپذیرفت .اتابکیان
ِ
دیگر حمله به
به مرگ دو محکوم
مجلس اشاره کرد.
یکی از آن ها ،نورایر یقیازاریان،
وقتی پیش از محاکمه در بازداشت
بود درگذشت ،چندین ماه پس از
این که متهم شده بود برای مهاجمان،

جدیدترین عکس ِد ِرنیک بجانیان و ادوارد گریگوریان ،دو تن از محکومین حبس ابد پرونده
 27اکتبر ،در سلول زندان.

هدیه ارامنه ایران به کشاورز ارمنی
آرمینه ملیک ایسرائلیان

ارائه نسخههای قطعی برای درمان .بن بست در آبهای
آزاد نام نمایش گروه بود .داستان دو مرد نجات یافته از

غرق ِ
شدن یک کشتی ،یکی ارمنی و دیگری ترک ،بر
قایقی سرگردان بر پهنه آبهای دریای باز ،که نه تنها
نمیتوانند در این باره که به کدام سو باید پارو بزنند به
توافق برسند ،بلکه در نهایت با کشیدن مرزی وسط قایق
آن را به دو قسمت جدا تقسیم میکنند .اشاره آشکاری
به بحث سیاسی گشایش مرز بین ارمنستان و ترکیه و
جدلهایی که در این باره در فضای سیاسی ارامنه در
جریان است .به سبب ناآشنایی بیننده ایرانی با بحثهای
یادشده بعد از ارائه موقعیت این دو مرد ،بحث چندانی
در نمیگرفت .شاید انتخاب این موضوع برای یک
جشنواره ایرانی چندان انتخاب مناسبی نبود .اعضای
گروه میگفتند که بعد از اجراهای نمایش در شهرهای
ارمنستان بحثهای داغی بین تماشاگران در میگرفته
است.
کلیسا یا سینما؟
مقرش شهر کوچک
نام
به
که
ارمنستان،
کلیسای
ّ
اِجمیادزین در نزدیکی ایروان ،به اجمیادزین مشهور
است ،قصد دارد سالن تابستانی سینما مسکو ایروان را
تخریب کند و به جای آن کلیسا بسازد .این امر اعتراض
گروهی از روشنفکران و هنردوستان ارمنی را برانگیخته
است و آنها با نوشتن نامههایی به اسقف اعظم ارامنه
جهان گا ِرگین دوم و نخستوزیر ارمنستان خواهان
توقف این برنامه شدهاند .البته آنها مخالفتی با ساخت
کلیسا ندارندّ ،اما معتقدند که اجمیادزین میتواند کلیسا
را جای دیگری بسازد و نیازی به تخریب این مکان
فرهنگی که امروزه دیگر جزئی از میراث فرهنگی ایراون
است نیست .اجمیادزین که مالک ملک سینماست ّاما
اصرار دارد کلیسا را درست در جای سالن تابستانی
سینما مسکو بسازد که زمانی کلیسا بوده ،تخریب شده و
به جایش این تاالر تابستانی ساخته شده است.
در شرایط فقدان استقالل سیاسی ارامنه طی چندین
سده ،کلیسا نقش پررنگی در حیات سیاسی و اجتماعی
ارامنه بازی کرده و به نوعی بسیاری از کارکردهای دولت
را به عهده گرفته است .در شرایط کنونی که جمهوری
ارمنستان برابر قانون اساسی خود یک جمهوری عرفی
است ،بحث بر سر اندازه نقش کلیسا در حیات سیاسی
جامعه ادامه دارد .مجادله بر سر تخریب سالن تابستانی
سینما مسکو بخشی از این بحث عمومی است.
ر.ص.

در کشاورزی ارمنستان علیرغم حجم کوچک آن ،کشت و برداشت محصوالت
جالیزی و بستانی ،انواع رستنیها و درختان میوه معمول گشته است .شرایط
آبوهوایی ،حاصلخیزی زمین ،و تحقیقات علمی و عملی که در خصوص کشاورزی
انجام گرفته ،زمینههایی مناسب برای مناطق گوناگون جمهوری ارمنستان فراهم کرده
تا به کاشت و پرورش انواع مختلف و جدید نهالهای یکساله درختان میوه پرداخته
شود.
قابل توجه است که اخیرا تعداد  2200اصله درخت میوه از گونههای مختلف از
طرف ارامنه ایران به کشاورزان ارمنی جمهوری ارمنستان اهدا شد.
اندیشه بدیع خرید و اهدا نهالهای درختان میوه ایرانی به کشاورزان ارمنی توسط
انجمن دوستی ایران و ارمنستان به وجود آمد که آگهی آن نیز در دوهفتهنامه هویس
چاپ شد و به اطالع عموم مردم بهویژه ارامنه ایران رسید که در ازای خرید و هزینه
ارسال و کاشت هر نهال ،مبلغ سههزار تومان پرداخت میشود.
انعکاس این عمل سریع بود و انتظارات ،بیدرنگ تحقق یافت.
حسن شهرت شخصی و سرمایهگذاری آقای لئون آهارونیان رئیس انجمن دوستی
ایران و ارمنستان و فعال ملی ،شتابی چشمگیر و نتیجهای قابل توجه در این امر خیر
ایجاد کرد و احساسات میهنپرستی در دل مردم نیکوکار به قلیان افتاد .درنتیجه برنامه
درختکاری در کوتاهترین زمان به بار نشست.
به این شکل با اهتمام و تالش بیوقفه آقای لئون آهارونیان و همرزمان ایشان
در زمینه پیشبرد کشاورزی گامهایی شایان توجه برداشته شد .به نظر ایشان یکی
از نهادهای مهم توسعه و پیشرفت کشور تقویت بنیه کشاورزی است که خوشبختانه
کلیه زمینهها و امکانات پیشرفت فراهم شده است و منافع مردم
ارمنستان نیز از آن سرچشمه میگیرد.
روستایی که اقتصاد پیشرفته داشته باشد میتواند فراوردههای
کشاورزی جدید به وجود آورد که در حقیقت هم به نفع تولیدکننده
و هم به سود مصرفکننده است.
نهالهای اهدایی به وزارت کشاورزی بنا به برنامهریزی
قبلی و با تایید جناب آقای گالستیان معاون وزیر کشاورزی به
طور حتم به صورت رایگان در دسترس کشاورزان قرار خواهد
گرفت .نحوه تقسيم آن با نظر و صالحدید وزارت کشاورزی
صورت خواهد گرفت.
آقای گالستیان شخصا با تمجید از این قبیل اقدامات و ضمن
سپاسگزاری از ارمنه ایران اظهار امیدواری کردند که سالها بعد با
طعم و بوی آفتاب ارمنستان و با گونههای جدید ،بازار میوهجات
غنیتر و پربارتر خواهد شد .چرا که شرایط آبوهوایی ،نوید
حاصلخیزی و رشد و مرغوبیت میدهد .انتظار میرود در سایه
راهبردها و مراقبتهای مروجین و کشاورزان زحمتکش و با
مساعدت طبیعت ،نتایجی قابل توجه به دست آید .امید است
شرایط اقلیمی همانند سال  2010میالدی پر از تالطم و تغییرات
جوی برای کشاورزان نباشد که حاصل زحمات آنها
نامساعد ّ
به هدر رود.
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دوهفته نامه
هویس

گوشههایی از
آنچه در صفحات
ارمنی این شماره و
شمارههای پیشین
هویس آمده است
بحث بودجه ساالنه جامعه ارامنه تهران
یکی از تحوالت مثبتی که در ماههای اخیر در
جامعه ارامنه ایران روی داد ،علنی شدن جلسات
مجمع نمایندگان ارامنه تهران بود .این مجمع که در
حکم یک جور مجلس قانونگذاری داخلی ارامنه
ایران است و نمایندگانش هر چهار سال یک بار
با رای ارامنه تهران انتخاب میشوند ،جایی است
که بسیاری از مسائل و معضالت جامعه در آن
مورد بحث قرار میگیرند .سالها بود این مجمع
گزارش جلسات خود را به صورت اطالعیههایی
در اختیار مطبوعات ارمنیزبان کشور قرار میداد
و این پرسش مطرح بود که آیا مسائلی که در
جلسات آن مورد بحث قرار میگیرند از مسائل
مطرح در پارلمانهای کشورها حساسترند که
نمیشود جلساتش علنی باشد تا خبرنگاران و
روزنامهنگاران بتوانند با حضور در نشستهای
آن درباره آنچه میبینند و میشنوند گزارش تهیه
کنند و سپس به طور طبیعی این گزارشها مبنای
تحلیلها و تفسیرهای آنها قرار گیرد .سرانجام
امسال نمایندگان مجمع تصویب کردند که جلسات
آن علنی هستند .دستور کار نخستین جلسه علنی
مجمع نمایندگان که در روز  18اسفند سال گذشته
تشکیل شد بررسی بودجه ساالنه جامعه ارامنه
تهران بود .در بررسی بودجه سخن از یک میلیارد
تومان کسری بودجه است ،در حالی که باور افکار
عمومی ارامنه ایران این است که کلیسا و نهادهای
اداره کننده جامعه داراییها و امالک بسیار دارد و
آنقدر ثروتمند است که سخنی از دشواری مالی
نمیتواند در میان باشد.
توریستهای ایرانی در ارمنستان
معمو ً
ال وقتی صحبت روابط ایران و ارمنستان
میشود بیشتر تصویر رفتوآمد هیئتهای
دیپلماتیک و اقتصادی و جلسات مذاکرات رسمی
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و امضای تفاهمنامههای و قراردادها به ذهن میآید
و اظهارات سراسر حسن نیت مقامات دو کشور.
اینها همه به جای خود خوب است و به گسترش
روابط دوستانه و خوب بین دو کشور کمک میکند،
ّاما اصل ،روابط مستقیم بین مردم دو کشور است.
حضور کسبه ایرانی در ایروان از نخستین سالهای
استقالل ارمنستان امری عادی است ،در سالهای
اخیر تعداد دانشجویان ایرانی در ایروان افزایشی
چشمگیر داشته و تماس مستقیم این ایرانیها با
مردم ارمنستان به شناخت متقابل واقعی کمک کرده
است .در یکی دو سال اخیر همچنین شاهد رشد
چشمگیر جهانگردان ایرانی در ارمنستان بودهایم.
حضور ایرانیها در ایام عید در خیابانهای ایروان
به قدری بود که نظر رسانههای جمعی ارمنستان را
به خود جلب کرد و به بحثهایی درباره خوب و
بد پدیده توریسم دامن زد .ارمنستان هم مانند هر
کشوری در عین حال که از توریسم به سبب درآمد
اقتصادی آن استقبال میکندّ ،اما در عین حال
نگران پیآمدهای فرهنگی این پدیده هم هست .با
توجه به این که ارمنستان کشوری کوچکی است با
جمعیتی حدودی سه میلیون نفر ،این نگرانی برای
حادتر از کشورهای بزرگ است .گوشهای از
آن ّ
نوشته سایت  168ژام ( 168ساعت) را در اینجا
میخوانید:
حتی اگر تنها درآمدهای حاصل از بازدیدهای
جهانگردان ایرانی از ارمنستان را در ایام نوروز
امسال حساب کنیم ،به رقمی قابلتوجه میرسیم.
بنا بر آمار رسمی در طول یک ماه حدود پانزده
هزار نفر توریست ایرانی داشتهایم .معاون امور
گردشگری وزارت اقتصاد گفته است که بنابر
مطالعاتی که در سالهای  2006-7به عمل آمده
است ،هر گردشگری به طور متوسط در یک
بازدید چیزی حدود  700الی  800دالر آمریکا در
ارمنستان خرج میکند .امروز این رقم باید حدود
 1000دالر باشد .این به آن معناست که در یک
ماه توریستهای ایرانی  15میلیون دالر به اقتصاد
کشورمان تزریق کردهاند.
نخستین جمهوری ارمنستان
حکومت کنونی ارمنستان که همزمان با
فروپاشی شوروی در سال  1991اعالم استقالل
کرد جمهوری سوم خوانده میشود .جمهوری
دوم همان جمهوری ارمنستان شوروی است که از
سال  1920تا  1991در چارچوب اتحاد جماهیر
شوروی برقرار بودّ .اما پیش از ارمنستان شوروی
یک جمهوری دوساله هم که زمام عمدت ًا در دست

حزب داشناکسوتیون بود ،در فاصله سالهای
 1918تا  1920در ارمنستان وجود داشت .روز
 28ماه مه سالروز اعالم استقالل این نخستین
جمهوری ارمنستان است که در عین حال به معنای
پیدایش حکومت مستقل ارمنی بعد از شش سده
بود .امروز روز  21سپتامبر را به عنوان روز
استقالل ارمنستان جشن میگیرندّ ،اما برخیها بر
این باورند که روز استقالل واقعی ارمنستان همان
 28ماه مه است که آغاز تشکیل حکومت مستقل
ارمنی بعد از سدههای طوالنی فترت بوده است.
گروهی از ارمنستان در جشنواره تئاتر
دانشجویی تهران
اردیبهشت ماه جشنواره بینالمللی تئاتر
دانشجویی در تهران برگزار بود .از ارمنستان هم
گروه چهارنفره تئاتر برای تغییر به ایران آمده بودند.
عالوه بر این داویت هاکوپیان به عنوان عضو هیئت
داوران جشنواره در تهران بود .دیدار با هاکوپیان و
بچههای بیستوچندساله این گروه در دفتر هویس
دیداری گرم و استثنایی بود .بچهها که نخستین بار
بود از ایران دیدن میکردند از دیدن تهران جا خورده
بودند .آنها از تحرک ،هرج و مرج توام با نظم ،و
حتی رنگارنگ بودن شهر با هیجان سخن میگفتند
و از مهماننوازی برگزارکنندگان راضی بودند .شیوه
نمایشی که آنها از آن پیروی میکردند خود گواه
شور آنها برای ایجاد تغییر در محیط اجتماعیشان
بود .آنها نمایش خود را تئاتر-فوروم مینامیدند و
میل داشتن که بعد از اجرای یک موقعیت تماشاگران
به اظهار نظر درباره مسائل مطرح شده در نمایش
بپردازند و حتی روی صحنه بروند و بهجای یکی
از شخصیتهای نمایش ،پیشنهاد خود را بازی
کنند .بچههای گروه تئاتر برای تغییر و هاکوپ
داوتیان همه سخت معتقد بودند که کار تئاتر طرح
مسائل و دامن زدن به بحث درباره آنهاست ،نه
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