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ì»ñç³å¿ë ÄáõÑ³ÝÝ¿ëμáõñ·áõÙ` Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²ýñÇÏ³-Ø»ùëÇÏ³ Ë³Õáí Ù»ÏÝ³ñÏ»ó ýáõïμáÉÇ ³ßË³ñÑÇ 19-ñ¹ ³é³çÝáõÃÇõÝÁ` Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝ, áñÇÝ ³ßË³ñÑÇ Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñÁ ³ÝÑ³Ùμ»ñ ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ ãáñë ï³ñÇ: Ø¿Ï
³Ùëáí ³ßË³ñÑáõÙ Ï³ñÍ»ë Ùáé³óõáõÙ »Ý μáÉáñ Ï³ñ»õáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ »õ μáÉáñÇ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ
Ï»ÝïñáÝ³ó³Í ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ù»Ï
μ³ÝÇ íñ³Û` üàôî´àÈ…

ÂÇõ 1 ëåáñïÝ Çñûù ·»ñáõÙ ¿
μáÉáñÇÝ: ²ÝóÏ³óõ³Í Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÁ óáÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²ýñÇÏ³ÛáõÙ ³ÝóÏ³óõáÕ ³é³çÝáõÃÇõÝÁ Ñ»éáõëï³¿Ïñ³ÝÝ»ñÇ Ùûï ÏÁ Ñ³õ³ùÇ
³õ»ÉÇ ù³Ý 3 ÙÉñ¹ Ù³ñ¹` ³õ»ÉÇ
ß³ï ù³Ý úÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÁ:
üáõïμáÉÇ ³ßË³ñÑÇ ³é³çÝáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ μáõùÙ¿Ûù»ñ³Ï³Ý
·ñ³ë»Ý»³ÏÝ»ñáõÙ Ë³Õ³¹ñáÛùÝ»ñ »Ý Ï³ï³ñáõÙ ÝáÛÝÇëÏ ï³-

ïÇÏÝ»ñÝ Çñ»Ýó ÃáéÝÇÏÝ»ñÇ Ñ»ï,
ÇëÏ áñáß »ñÏñÝ»ñáõÙ ¹³ï³å³ñ-

Ð ²Ø²ÚÜø
ï»³ÉÝ»ñÁ ËÙμ³Ï³Ý ÷³ËáõëïÝ»ñ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ μ³Ýï»ñÇó`û·ïõ»Éáí ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ
ÇÝùÝ³Ùáé³ó §ýáõïμáÉ³ëÇñáõÃÇõÝÇó¦: ÜáÛÝÇëÏ Ýñ³Ýù, áíù»ñ
ýáõïμáÉ ã»Ý ëÇñáõÙ, ï³ÉÇë »Ý
å³ñï³¹Çñ Ñ³ñóÁ. §à?í Û³ÕÃ»ó¦:
üáõïμáÉÇ 19-ñ¹ ³é³çÝáõÃÇõÝÝ å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç ³é³çÇÝ
³Ý·³ÙÝ ¿ ³Ýó Ï³óõáõÙ ²ýñÇÏ³ÛÇ Ù³Ûñó³Ù³ùáõÙ` Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²ýñÇÏ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝáõÙ: Øñó³ß³ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ
»Ý ³ßË³ñÑÇ áõÅ»Õ³·áÛÝ 32 ÃÇÙ»ñÁ: Ê³Õ»ñÁ Ï³ÝóÏ³óõ»Ý Û³ïáõÏ Ùñó³ß³ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³éáõóõ³Í »õ í»ñ³Ýáñá·õ³Í 10 Ù³ñ½³¹³ßï»ñáõÙ: ´³óÙ³Ý Ë³ÕÁ`
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²ýñÇÏ³-Ø»ùëÇÏ³
Ï³Û³ó³õ ÚáõÝÇëÇ 11-ÇÝ, ÇëÏ »½ñ³÷³ÏÇãÁ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³Û áõÕÇÕ
Ù¿Ï ³ÙÇë ³Ýó` ÚáõÉÇëÇ 11-ÇÝ:
²é³çÝáõÃ»³Ý Ñ³õ³Ý³Ï³Ý
Û³ÕÃáÕÝ»ñ »Ý Ñ³Ù³ñõáõÙ Ý»ñÏ³ÛÇë ºõñáå³ÛÇ ã»ÙåÇáÝ Æëå³ÝÇ³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ, áñÇÝ ·ñ»Ã¿
Ñ³õ³ë³ñ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáí
Û³çáñ¹áõÙ »Ý ´ñ³½ÇÉÇ³Ý, ýáõïμáÉÇ Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ñÁ` ²Ý·ÉÇ³ÛÇ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ »õ ³ñ·»ÝïÇÝ³óÇÝ»ñÁ` É»·»Ý¹³ñ ¸Ç¿·û Ø³ñ³¹áÝ³ÛÇ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùμ: ²ßË³ñÑÇ Ý»ñÏ³ÛÇë ã»ÙåÇáÝÇ` Æï³ÉÇ³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ ß³Ýë»ñÝ ³õ»ÉÇ Ñ³Ù»ëï »Ý ·Ý³Ñ³ïõáõÙ, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó Û³ÕÃ³Ý³ÏÇÝ ùã»ñÝ
¿ÇÝ Ñ³õ³ïáõÙ Ý³»õ 2006 Ãõ³Ï³ÝÇÝ: ´Ý³Ï³Ý³μ³ñ, ³é³çÇÝ
¹Çñù»ñáõÙ »Ý Ý³»õ ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý,
ÐáÉ³Ý¹Ç³Ý, üñ³ÝëÇ³Ý »õ äáñïáõ·³ÉÇ³Ý:
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ, ýáõïμáÉÁ
·»Õ»óÇÏ ¿ »õ Ñ³ñáõëï ¿ Çñ
³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ»ñáí, »õ íëï³Ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ ÏÁ ÉÇÝ»Ý ÃÇÙ»ñ,
áñáÝù í»ñáÛÇß»³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ÏÁ å³ñ·»õ»Ý Ù»½ »ñÏ³ñ
ëå³ëõ³Í ïûÝÁ:

ä²î¶²Ø²ôàð²Î²Ü ÄàÔàìÆ àðàÞØ²Ü
Ð²Ø²Ò²ÚÜ

èàêîàØ ¸äðàòÀ ²è²ÚÄØ âÆ
ö²ÎôºÈàô

ÚáõÝÇëÇ 1-Ç »ñ»ÏáÛ»³Ý Â»Ññ³ÝÇ Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ¹³ÑÉÇ×áõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
Ã»ÙÇ ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÄáÕáíÇ ÝÇëïÁ, áñÝ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
½μ³Õõ»ó ¹åñáóÝ»ñÇ í»ñ³¹³ë³õáñÙ³Ý »õ ³Û¹ ßñç³Ý³ÏáõÙ
´³Ñ³ñ Ã³Õ³Ù³ëÇ èáëïáÙ ³Õç.
¹åñáóÇ ÷³ÏÙ³Ý Ñ³ñóáí: ÚÇß»óÝ»Ýù, áñ ÂÐÂ Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÎñÃ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùμ Íñ³·Çñ ¿ñ Ùß³Ïõ»É
Ù»Ïï»Õ»É èáëïáÙ »õ ²ñ³ùë ¹åñáóÝ»ñÁ, ê³Ñ³Ï»³Ý áã ß³Ñ³¹Çï³Ï³Ý ¹åñáóÁ ï»Õ³÷áË»É
Ý»ñÏ³ÛÇ èáëïáÙ ¹åñáóÇ ß¿ÝùÁ
»õ ³ÛëåÇëáí ³½³ï»É ¹ñ³ ß¿ÝùÁ,
áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ïñõ»É í³ñÓáõ Ï³Ù
³ÛÉ Ï»ñå »Ï³Ùáõï μ»ñ»É Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ: ÄáÕáíÁ Ñ³ñóÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ùÝÝ³ñÏ»Éáí, »Ï³õ ³ÛëåÇëÇ »½ñ³Ï³óáõÃ»³Ý.
§èáëïáÙ ³Õç. ¹åñáóÁ ²ñ³ùë
¹åñáóÇ Ñ»ï ÙÇ³ï»Õ»Éáõ »õ ê³Ñ³Ï»³Ý ¹åñáóÁ èáëïáÙ ³Õç.
¹åñáóÇ ß¿Ýù ÷áË³¹ñ»Éáõ Ý³Ë³·ÍÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïõáõÙ ¿ ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý, ë³Ï³ÛÝ ·áñÍ³¹ñáõÃ»³Ý å³ÑÁ ×ßï»Éáõ Ñ³Ù³ñ? å¿ïù ¿ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³É Ñ»ï»õ»³É Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ. ³) ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí èáëïáÙ ³Õç. ¹åñáóÇ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ùûï
³é³ç³ó³Í ¹Å·áÑáõÃÇõÝÝ»ñÁ?
Ñ³ñÏ ¿ μ³õ³ñ³ñ ï»Õ»Ï³ïõáõÃÇõÝ Ï³ï³ñ»Éáí »õ ³é·áÛ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁ Ýñ³Ýó Ñ»ï ÏÇë»Éáí? ÷³ñ³ï»É ³é³ç³ó³Í
½·³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ß³Ñ»É Ñ³ÝñáõÃ»³Ý »õ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÁ:

μ) ê³Ñ³Ï»³Ý ¹åñáóÇ èáëïáÙ
³Õç. ¹åñáó ï»Õ³÷áË»Éáõ ³ñïûÝáõÃÇõÝÁ ëï³Ý³Éáõó Û»ïáÛ
ÙÇ³ÛÝ Ó»éÝ³ñÏ»É èáëïáÙ ³Õç.
¹åñáóÁ ²ñ³ùë ¹åñáóÇ Ñ»ï ÙÇ³ï»Õ»Éáõ ù³ÛÉÁ: ·) ºÉÝ»Éáí áõëáõÙÝ³¹³ëïÇ³ñ³ÏãáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñõ³Í Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇó? ¹åñáó³Ï³Ý 12-³Ù»³Û ßñç³ÝÁ 3
ûÕ³ÏÇó 2 ûÕ³ÏÇ í»ñ³Í»Éáõ í»ñ³μ»ñ»³É, ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí, áñ
¹ñ³ Çñ³·áñÍáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ë³Ëï»É ëáÛÝ Íñ³·ñáõÙ Ï³ï³ñõ³Í
Ñ³ßõ³ñÏáõÙÝ»ñÁ, áõëïÇ? Ñ³ñÏ ¿
Ý³Ë»õ³é³ç Ó»éù μ»ñ»É Ûëï³Ï
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ? Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ³å³·³Û Íñ³·ñ»ñÇ í»ñ³μ»ñ»³É¦:
ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ èáëïáÙ
¹åñáóÁ ³é³ÛÅÙ ãÇ ÷³Ïõ»Éáõ:
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ÇÃ»Ýáõ Ï³Ý³ã ×ÇõÕ ïÝÏ»ó ²ñ³ñ³ïÇó Çç³Í
ÜáÛ Ý³Ñ³å»ïÁ: ²é³çÇÝ Í³é³ïáõÝÏÁ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ çñh»Õ»ÕÇó Û»ïáÛ Ï³ï³ñõ»ó
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ¹³ñÓ³õ ëñμ³½³Ý ³õ³Ý¹áÛÃ… Ð³Ûáó ²ñï³õ³½¹ ³ñù³Ý Çñ Ýáñ³ÍÇÝ ²Ýáõ°ß³õ³Ý áñ¹áõÝ ëáëÇÝ»ñÇ ³Ýï³é
ÝõÇñ»ó: ²Ýáõß³õ³Ý êáë³Ýõ¿ñ ³ñù³ÛÇ ûñûù Í³é»ñÇ å³ßï³ÙáõÝùÝ Ñ»Ã³Ýáë ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³ËáñÑñ¹³õáñ Ñ³õ³ï³ÉÇùÝ»ñÇó Ù¿ÏÝ ¿ñ… ²Ýó³Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ »õ ³Ýó»³ÉÇ å³ßï³ÙáõÝùÇ
Ñ»ïù»ñÝ Çμñ»õ ³ñ·»Éáó ³Ýï³éÝ»ñ Å³é³Ý·áõÃÇõÝ ÙÝ³óÇÝ Ù»½ª
Ù»ñ μÝ³å³ßï Ý³ËÝÇÝ»ñÇó…
²ñù³Ý»ñÇ É»·»Ý¹Á Ýáñ ÍÇÉ»ñ
ïõ»ó ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ×³Ý³å³ñÑ
»É³Í, Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ïñ³Í óáõñï
áõ ÙáõÃ ï³ñÇÝ»ñÇ Í³é³ëå³Ý¹Çó Û»ïáÛ…
Ê³Õ³ÕáõÃ»³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÇó Û»ïáÛ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ²ñó³ËáõÙ Û³ïÏ³å»ë ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ,
Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó ÑÇÙÝõ³Í ÑÇÙÝ³¹Áñ³ÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Í³é³ïáõÝÏÝ
³õ³Ý¹³Ï³Ý ¹³ñÓ³õ, Çñ Ù»ç
Á¹·ñÏ»Éáí ë÷ÇõéùÇ Ñ³ÛáõÃ»³ÝÁ
»õë, áñÝ ³Ûë Ï»ñå Ï³ñÍ»ë
Ùáûï»ÝáõÙ »õ Ù»ñÓ»ÝáõÙ ¿ Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ áõ ³ñÙ³ïÝ»ñÇÝ, Ïñ×³ï»Éáí ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ³Ù¿Ý ï»ë³Ï
ï³ñ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
Ì³é³ïáõÝÏÁ μ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý, ÛÇß³ï³ÏÇ Û³õ»ñÅ³óÙ³Ý, ë»÷³Ï³Ý Ñ»ïùÁ
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²ñÙÇÝ¿ Ø»ÉÇù-Æëñ³Û¿É»³Ý
ÃáÕÝ»Éáõ ·»Õ»óÇÏ ËáñÑáõñ¹ áõÝÇ
Ù»½³ÝáõÙ:
Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý μ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý ÙÇáõÃÇõÝÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³ÙÁ
ã¿, áñ μ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃ»³Ùμ ÆÆÐ-Çó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ ¿ ³é³ùáõÙ Ù»Í
ù³Ý³ÏáõÃ»³Ùμ åïÕ³ïáõ ïÁÝÏ³ÝÇõÃ: Ø³ÛÇëÇ 17- ÇÝ Ð³Ûëï³ÝÇ ¶ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÁ áõÕ³ñÏõ»ó 2500 ïÝÏÇ, áñáÝù ·Ýõ»É ¿ÇÝ Æñ³Ý - Ð³Û³ëï³Ý μ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý ÙÇáõÃ»³Ý Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¹ñ³Ù³Ñ³õ³ùÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ, ÙÇáõÃ»³Ý Õ»-

Ï³í³ñÇ` È»õáÝ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý ßÝáñÑÇõ: îÝÏÇÝ»ñÇ ï»Õ³μ³ËßáõÙÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ÐÐ ¶ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý ÷áËÝ³Ë³ñ³ñ ê³Ùõ¿É
¶³Éëï»³ÝÇÝ Ñ³Ý¹Çå»óÇÝù Çñ
μÝ³Ï³í³ÛñáõÙ, ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç ø³Õóñ³ß¿Ý ·ÇõÕáõÙ, áõñ ÷áËÝ³Ë³ñ³ñÁ Ññ³Ñ³Ý·áõÙ ¿ñ ïÁÝÏÇÝ»ñÇ í»ñçÇÝ ù³Ý³ÏÇ Û³ïÏ³óáõÙÝ»ñÁ… Ð³Û-Çñ³Ý³Ï³Ý μ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝÁ
ËáñÑñ¹³ÝßáÕ
Ñ»ñÃ³Ï³Ý Í³éÝ ¿ñ ïÝÏõáõÙ Ñ³Ûáó μ³ñ»μ»ñ ÑáÕÇ íñ³Û: öáËÝ³Ë³ñ³ñÇ Ñ³Ùá½Ù³Ùμ, ³Û¹ μ³ñ»-

Ï³ÙáõÃÇõÝÁ Ýáñ ëÏÇ½μ ¿ ËáñÑÁñ¹³ÝßáõÙ, áñÁ ÇÝãå¿ë Ýáñ³ïáõÝÏ
Í³éÁ ËÝ³Ùõ»Éáí åÇïÇ ï³Û Çñ
ëå³ëõ³Í åïáõÕÝ»ñÁ…
_ä»ï³Ï³Ý
Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ù³ñÙÝáõÙ áõÝ»ó³Í ÷áË³¹³ñÓ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Í³ÝáÃ³ó³Û
ÙÇ Ñ³ëï³ï³Ï³Ù Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ
·áñÍãÇ` È»õáÝ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ Ñ»ï:
Ð³Û – Çñ³Ý³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ýáñ ÷áõÉ
ÙïÝ»ÉáõÝ ¿ñ áõÕÕõ³Í ³Ýó»³É
ï³ñÇ ÆÆÐ – áõÙ Æñ³ÝÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñ¹ÇõÝ³μ»ñ³Ï³Ý å³É³ïÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ ç³Ýù»ñáí Ï³½Ù³Ï»ñåõ³Í
ýáñáõÙÁ, áñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñ³Ï³Ý å³ïõÇñ³ÏáõÃ»³Ý
Ñ»ï Ý»ñÏ³Û »Õ³Û »õ ï»ë³Û áõ
Éë»óÇ Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý μ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÁ, Ñ³õ³ïÁ
È»õáÝ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ Ù³ëÇÝ: ²Ûë
³ÛóÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³õ»ÉÇ ç»ñÙ³ó³Ý Ù»ñ Ï³å»ñÁ, áñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ ³Ýó»³É ï³ñÇ Ð³Û-Æñ³Ý³Ï³Ý μ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý ÙÇáõÃ»³Ý
³ÝáõÝÇó Ý³ Ù»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÝ áõÕ³ñÏ»ó ÁÝÏáõ½»Ýáõ »õ
åÇëï³Ï»Ýáõ ïÝÏ³ÝÇõÃ, áñÁ ï»Õ³Ï³Û»óÇÝù ï³ñμ»ñ Ù³ñ½»ñáõÙ, _ ³ëáõÙ ¿ ÐÐ ¶ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÷áËÝ³Ë³ñ³ñ ê³Ùõ¿É ¶³Éëï»³ÝÁ,
áõÙ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùμ ¿ñ, áñ Ø³ÛÇëÇ 17-ÇÝ Æñ³ÝÐ³Û³ëï³Ý μ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý ÙÇáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó áõÕ³ñÏõ³Í ßáõñç
2200 ïÝÏÇÝ»ñÁ ï»Õ³Ï³Ûõ»óÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ áñáß Ù³ñ½»ñáõÙ »õ
²ñó³ËáõÙ:
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³Ý³Ïáí 700 ÁÝÏáõ½»Ýáõ, 500 åÇëï³Ï»Ýáõ, 500
Ýß»Ýáõ, 500 ÓÇÃ»Ýáõ ïÝÏ³ÝÇõÃÇ
ï»Õ³μ³ËßáõÙÁ Ï³ï³ñõ»É ¿ ÐÐ
¶ÇõÕÝ³Ë³ñ³ñ³ñáõÃ»³Ý ÙÇçÝáñ¹áõÃ»³Ùμ: äïÕ³ïáõ Í³é»ñÇ
áñáß ï»ë³ÏÝ»ñ, ûñÇÝ³Ï ÓÇÃ»ÝÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ áõÝÇ Çñ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý í³ÛñÁ, áñï»Õ μÝ³ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ýå³ëï³õáñ

»Ý Ýñ³ Ùß³Ï³Ù³Ý Ñ³Ù³ñ: Àëï
å³ñáÝ ¶³Éëï»³ÝÇ ÓÇÃ»Ýáõ
Ùß³ÏáõÙ ÜáÛ»Ùμ»ñ»³ÝÇ ßñç³ÝáõÙ
»Õ»É ¿ 30 ï³ñÇ ³é³ç »õ ³Ûëûñ
³Ýó»³ÉÇ ³õ³Ý¹áÛÃÁ ãË³Ëï»Éáí, Û»Ýõ»Éáí ³·ñ³ñ³ÛÇÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÷áñÓÇ íñ³Û
Æñ³ÝÇó ³é³ùõ³Í ÓÇÃ»Ýáõ ïÁÝÏ³ÝÇõÃÁ, 30 ÁÝÏáõ½»Ýáõ, 36 Ýß»Ýáõ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ áõÕ³ñÏõ»É ¿ ÜáÛ»Ùμ»ñ»³ÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³Ý Ð³Û
²Ýï³é äà²Î- Ç »ÝÃ³Ï³ÛáõÃ»³Ý
ï³Ï ·ïÝõáÕ ï³ñ³ÍùáõÙ ï»Õ³Ï³Ûõ»Éáõ:
Þáõñç 310 ïÝÏÇ ¿ñ Û³ïÏ³óõ»É
²ñó³ËÇÝ, ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÇ ï³ñáÕáõÝ³ÏáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï
ÉÇÝ»Éáõ å³ï×³éáí ÷áËÝ³Ë³ñ³ñÇ Ñ³õ³ëïÇ³óÙ³Ùμ ïÝÏÇÝ»ñÇ ³é³ùáõÙÁ ²ñó³Ë ÏñÏÝõ»Éáõ
¿ñ:
_îÝÏÇÝ»ñ »Ý Û³ïÏ³óõ»É Ý³»õ
¹åñáóÝ»ñÇ »õ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ, Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ áñáß
ù³Ý³ÏáõÃ»³Ùμ Í³é»ñ »Ý ïÝÏõ»É
Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý μ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý ³Û·áõÙ, ³Ýó»³É ï³ñõ³Û ïÁÝÏ³Í Í³é»ñÇ ÏáÕùÇÝ ÙÝ³ó³Í
μ³ó ï³ñ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ íñ³Û:
Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý μ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý ÙÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ å³ñáÝ
²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ Ñ»ï áñáß»É »Ýù Ð³Û³ëï³ÝÇ ²·ñ³ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ, ë÷ÇõéùÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý μáõÑ»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ³Ûó åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»É
³Ûë Ýáñ³ëï»ÕÍ ³Û·ÇÝ, áñÇ ÙÇ
Ù³ëÁ ÑÇÙÝ»É »Ýù ³ñ¹¿Ý:
ÎÁ ï»Õ³¹ñ»Ýù Ý³»õ ³ÛÝ óáõó³Ý³ÏÁ, áñÇ íñ³Û ·ñõ³Í ÏÁ ÉÇÝÇ
³Û·áõ ÑÇÙÝáõÙÁ, ïÝÏõ³Í Í³é»ñÇ
ù³Ý³ÏÁ, áñÁ ëï»ÕÍõ»É ¿ Ñ³ÛÇñ³Ý³Ï³Ý ÙÇçÏ³é³í³ñ³Ï³Ý
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ, ÙÇçå»ï³Ï³Ý
Ï³å»ñÇ, Ð³Û³ëï³Ý-Æñ³Ý μ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý ÙÇáõÃ»³Ý ë»ñï
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝùáõÙ:
²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½Ç ø³Õóñ³ß¿Ý
·ÇõÕÇ ¹åñáóáõÙ, ³õ³ñï³Ï³Ý
í»ñçÇÝ ½³Ý·Ç ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ Ç
å³ïÇõ ÷áËÝ³Ë³ñ³ñÇ ³é³-

ç³ñÏÇ ³ÛëáõÛ»ï Ýáñ ËáñÑñ¹áí ¿
Ñ³ñëï³Ý³Éáõ…
_Ø»ñ ·ÇõÕÇ ¹åñáóÁ 32 ßñç³Ý³õ³ñï ïõ»ó ³Ûë ï³ñÇ, Ýñ³Ýù
33 ÏÁ ÉÇÝ¿ÇÝ, »Ã¿ ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹
³ÕçÝ³Ï Å³Ù³Ý³ÏÇó ßáõï ãÁ Ñ»é³Ý³ñ Ï»³ÝùÇó… ¸åñáóÇ ³Û·áõÙ ³Ûë ³éÇÃáí ïÝÏõ»óÇÝ 32+ 1
33 ÁÝÏáõ½»ÝÇÝ»ñ, áñáÝó ÏáÕùÇÝ
³Ù¿Ý ï³ñÇ ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñÇ
Ó»éùáí Ï³õ»É³Ý³Ý Ýáñ»ñÁ, ÑÁå³ñûñ¿Ý ÝßáõÙ ¿ñ å³ñáÝ ¶³ÉÁëï»³ÝÁ, áõÙ íñ³Û Ù»Í ïå³õáñáõÃÇõÝ ¿ÇÝ ÃáÕ»É Çñ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ ç»ñÙ í»ñ³μ»ñÙáõÝùÁ,
§²ñ³ñ³ï¦ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝÁ:
_Ì³é³ïáõÝÏÇ ³õ³Ý¹áÛÃÁ Ù»½³ÝáõÙ ³ÏïÇõûñ¿Ý ½³ñ·³ÝáõÙ ¿,
Ýß»Ýù Ý³»õ, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇó âÇÝ³ëï³Ý »Ý áõÕ³ñÏõ»É 500 ÍÇñ³Ý»ÝÇ: îÝÏ³ÝÇõÃ »Ýù ëï³ó»É Ý³»õ êÇñÇ³ÛÇó: ÆÆÐ-Çó ë³ »ñÏñáñ¹
μ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ³é³ùáõÙÝ ¿ñ:
ÊáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý
ÉÇÝ»Éáõó
½³ï åïÕ³ïáõ Í³é³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ýáñ ³Û·ÇÝ»ñÇ ÑÇÙÝáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý
»õ μÇ½Ý»ëÇ μÝ³·³õ³éáõÙ Éáõñç
³é³çÁÝÃ³ó Ï³ñáÕ ¿ ³ñÓ³Ý³·Áñ»É, å¿ïù ¿ ³ÏïÇõûñ¿Ý ½μ³Õõ»É
³Û¹ Ñ³ñó»ñáí, ³ëáõÙ ¿ ÷áËÝ³Ë³ñ³ñÁ, ·ÇõÕÇ ÇëÏ³Ï³Ý Ùß³ÏÇ
ÝÙ³Ý ³Ù»Ý ÙÇ Í³éÝ áõ ×ÇõÕÁ
·áõñ·áõñ»Éáíª ³õ»É³óÝáõÙ, áñ Ýáñ³ïáõÝÏ Í³é»ñÁ ÝÙ³Ý »Ý »ñ»Ë³ÛÇ, ËÝ³Ùù »õ Ñá·³ï³ñáõÃÇõÝ ¿ Ñ³ñÏ³õáñ, áñå¿ë½Ç Û»ï³·³ÛáõÙ ï³Ý ëå³ëõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÁ…
Ì³é³ïáõÝÏÝ ¿É ÛÇß³ï³ÏÇ áõ
å³ïÙáõÃ»³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇß ¿,
³õ»É³óÝ»Ýù Ù»ñ μ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý Í³é»ñÁ, áñáÝù íÏ³Û»Éáõ »Ý
μ³ñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£
Þ³ñáõÝ³Ï»Ýù ³ñù³Ý»ñÇ
³õ³Ý¹áÛÃÁ…
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Ð²Ú²êî²Ü
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ïñõáÕ
ÏñÃáõÃ»³Ý áñ³ÏÁ
Æñ³ÝÇÝ ãÇ ·áÑ³óÝáõÙ

î³Ã»õÇÏ È³½³ñ»³Ý

Æñ³ÝáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹ÇåÉáÙÝ»ñÇ ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ»ï
Ï³åõ³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë Ñ³ñÃ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù¿Ï ³Ùëõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ Ð³Û³ëï³Ý Ï³Ûó»ÉÇ Æñ³ÝÇ ÏñÃáõÃ»³Ý »õ ·ÇïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý å³ïõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ:
ä³ïõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ ÏáõÝ»Ý³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ »ñ»ù å»ï³Ï³Ý μáõÑ»ñÇ` ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý, μÅßÏ³Ï³Ý »õ ×³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï:
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏñÃáõÃ»³Ý »õ ·ÇïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ
²ñÙ¿Ý ²ßáï»³ÝÇ ÷áË³ÝóÙ³Ùμ` ËûëùÁ ÙÇ³ÛÝ å»ï³Ï³Ý μáõÑ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¿, Ù³ëÝ³õáñ áñáß μáõÑ»ñÇ ¹ÇåÉáÙÝ»ñÁ ³ÛÝï»Õ §ë»õ óáõó³ÏáõÙ¦ »Ý` ¹ñ³Ýó Ù³ëÇÝ
³Ý·³Ù Éë»É ã»Ý áõ½áõÙ:
Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ Ý³Ë 2008
Ãõ³Ï³ÝÇÝ áñáßáõÙ Ï³Û³óñ»ó ã×³Ý³ã»É ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý μÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ, ³å³ 2009 Ãõ³Ï³ÝÇÝ` Ý³»õ ºñ»õ³ÝÇ å»ïÑ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ »õ ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ×³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
¹ÇåÉáÙÝ»ñÁ:
²ñÙ¿Ý ²ßáï»³ÝÇ Ëûëùáí` Çñ³ÝóÇÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ïñõ³Í ÏñÃáõÃ»³Ý áñ³ÏÁ ãÇ ·áÑ³óÝáõÙ:
§ÐÇÙÝ³õáñáõÙÝ»ñÁ` Çñ»Ýó áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ó³Íñ ÏñÃ³Ï³Ý ó»Ý½Ý ¿ñ` ³é³ç³¹ÇÙáõÃÇõÝÁ, ³Ï³¹»Ù³Ï³Ý »õ
Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ¦, ²½³ïáõÃÇõÝ é³¹ÇûÏ³Û³ÝÇÝ ³ë³ó Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏñÃáõÃ»³Ý »õ ·ÇïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÁ:
Æñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ð³Û³ëï³Ý»³Ý »ñ»ù å»ï³Ï³Ý
μáõÑ»ñÇ ¹ÇåÉáÙÝ»ñÇ ã×³Ý³ãáõÙÁ Ñ³Ý·»óñ»É ¿ ÛÇß»³É
μáõÑ»ñáõÙ ûï³ñ»ñÏñ»³Û áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÃõÇ ÏïñáõÏ
³ÝÏÙ³Ý, ù³ÝÇ áñ ûï³ñ»ñÏñ»³Û áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ù¿Ï »ññáñ¹Á Ñ¿Ýó Æñ³ÝÇó ¿ñ Ð³Û³ëï³Ý Å³Ù³ÝáõÙ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ ¹»é ãÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ 2009-2010 Ãõ³Ï³ÝÝ»ñÇ
ïõ»³ÉÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ÷³ëïáõÙ ¿, áñ 2007-2008 Ãõ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³Ý»³Ý μáõÑ»ñáõÙ 3 Ñ³½³ñ 500
ÚáÛë
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³ñï³ë³ÑÙ³ÝóÇ áõë³ÝáÕ ¿ñ ëáíáñáõÙ, ÇëÏ ³ñ¹¿Ý
2008-2009 Ãõ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ýñ³Ýó ÃÇõÁ Ýõ³½»É ¿ 500-áí:
²Ûë ï³ñÇ ¿É ûï³ñ»ñÏñ³óÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÃÇõÁ ÏÁñ×³ïõ»É ¿, ÷³ëïáõÙ »Ý μáõÑ»ñÁ:
ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ×³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ é»Ïïáñª àëï³ÝÇÏ Ø³ñáõË»³ÝÇ íÏ³ÛáõÃ»³Ùμ` 2009-2010 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñáõÙ μáõÑÁ Æñ³ÝÇó
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ¹ÇÙáñ¹ ãÇ áõÝ»ó»É, ÇÝãÁ Ñ³Ý·»óñ»É ¿
Ý³»õ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ:
§Èáõñç ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõÝ¿ÇÝù Ù»Ýù
ûï³ñ»ñÏñ»³Û ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ áõëáõóÙ³Ý μ³Å³ÝÙáõÝùÇ ·Íáí: Àëï ¿áõÃ»³Ý, Ù»Ýù Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý μ³Å³ÝÙáõÝù ãáõÝ»ó³Ýù ³Ýó»³É ï³ñÇ¦, ³ë³ó
Ø³ñáõË»³ÝÁ:
Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó
ÝÙ³Ý áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ, é»ÏïáñÇ Ëûëùáí. §²Ý³ÏÁÝÏ³É ¿ñ Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ¦: Æñ³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÁ 2009 Ãõ³Ï³ÝÇ Çñ áñáßÙ³Ý Ù³ëÇÝ á’ã å³ßïûÝ³å¿ë ï»Õ»³Ï ¿
å³Ñ»É μáõÑÇÝ, á’ã ¿É ÑÇÙÝ³õáñ»É ¿: àëï³ÝÇÏ Ø³ñáõË»³ÝÁ ãÇ μ³ó³éáõÙ, áñ Ï³ñ·³å³ÑáõÃ»³Ý Ñ»ï
Ï³åõ³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ï³Ý, Çñ»Ýù ¿É ³Ù»Ý³³ñ¹Ç³Ï³Ý
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ ã»Ý ÏÇñ³éáõÙ ÏñÃáõÃ»³Ý Ù¿ç, ë³Ï³ÛÝ Çñ»Ýó ïõ³Í ÏñÃáõÃÇõÝÁ áñ³Ï»³É ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ »õ
Ï³ñÍáõÙ ¿` ÁÝ¹áõÝõ³Í áñáßáõÙÁ Û³ÝÇñ³õÇ ¿ »Õ»É:
Ö³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ Æñ³ÝÇ Ñ»ï
³Ûë ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ Ï³åáõÙ »Ý ÙÇ ù³ÝÇ
·áñÍûÝÇ Ñ»ï: Ü³Ë, é»ÏïáñÇ Ëûëùáí, Ù³ëÝ³õáñ μáõÑ»ñÇ ïõ³Í ¹ÇåÉáÙÝ»ñÝ »Ý Ý³»õ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ í³ñÏ³ÝÇßÁ ·ó»É: ´³óÇ ³Û¹, Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ
å³ï³Ñ³Ï³Ý ã»Ý Ñ³Ù³ñáõÙ, áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Í³·»É »Ý
Ñ¿Ýó 2008-2009 Ãõ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, »ñμ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
Æñ³ÝÇ ¹»ëå³Ý³ï³ÝÁ ÏñÃáõÃ»³Ý »õ Ùß³ÏáÛÃÇ Ñ³ñó»ñáí Ýáñ Ïóáñ¹Ý ¿ ³ßË³ï³ÝùÇ ³Ýó»É:
§¸»ëå³Ý³ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõÇ
÷á÷áËáõÃ»³Ý Ñ»ï Ù»Ýù ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõÝ»ó³Ýù: ¼³ñÙ³Ý³ÉÇûñ¿Ý, ÙÇïáõÙ ¿ñ ÝÏ³ïõáõÙ` áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍ»É áñáß³ÏÇ ³ñ·»É³å³ïÝ»ßÝ»ñ¦, - ³ë³ó
àëï³ÝÇÏ Ø³ñáõË»³ÝÁ:
ä³ßïûÝ³å¿ë Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ Çñ μ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ãÇ Ý»ñÏ³Û³óñ»É Ý³»õ
ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý μÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ, ãÇ
ï»Õ»Ï³óñ»É Ý³»õ ¹ÇåÉáÙÝ»ñÁ ã×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ,
²½³ïáõÃÇõÝ é³¹ÇûÏ³Û³ÝÇÝ ÷áË³Ýó»ó ³Ûë μáõÑÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³å»ñÇ ·Íáí åñáé»Ïïáñ ºñõ³Ý¹ ê³Ñ³Ï»³ÝÁ:
Üñ³ Ï³ñÍÇùáí ¿É` ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÁ Û³ÝÇñ³õÇ ¿,
ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý μÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ í³ñÏ³ÝÇßÁ μ³ñÓñ ¿ ³ßË³ñÑáõÙ. §Ø»ñ ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñÁ
μ³õ³Ï³ÝÇÝ μ³ñÓñ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñ »Ý óáõó³μ»ñáõÙ ùÁÝÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ºñμ Ù»ÏÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó »ñÏÁñÝ»ñÁ »õ ùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý ï³ÉÇë, ³é³ç³¹ÇÙáõÃÇõÝÁ
ß³ï μ³ñÓñ ¿¦:

Ð³Û Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ, áñ ³Ýó³Í Ë³ÝáõÃÇõÝ 20 ï³ñõ³Û ³Ûë í»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïï³ñÇ Û³Ûï³ñ³ñ»ó ÇßËáÕ Ïá³ÉÇóÇ³ÛÇó ¹áõñë ·³- õ³ÍáõÙ, Áëï ¿áõÃ»³Ý, »Õ»É ¿ ÐÐÞ-Ý, áñ »Õ»É ¿ ÉÇ³ñÉáõ Ù³ëÇÝ, §íï³Ý·³õáñ¦ áñ³Ï»Éáí »ñÏñáõÙ ëï»ÕÍ- Å¿ù ÇßË³ÝáõÃÇõÝ, ³ÛÝáõÑ»ï»õ ³Ûë í»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙª
õ³Í Çñ³íÇ×³ÏÁ, áñå¿ë ÙÇ³Ï »Éù ¿ ï»ëÝáõÙ §Ýáñ Çß- Ð³Ýñ³å»ï³Ï³ÝÝ»ñÁ: ºõ, μÝ³Ï³Ý³μ³ñ, ³ÙμáÕç³Ë³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ó»õ³õáñáõÙÁ¦:
Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïõáõÃÇõÝÁ ÏñáõÙ »Ý Ñ»Ýó ³Û¹
§²Ûë ÇßË³ÝáõáõÅ»ñÁ¦:
ÃÇõÝÝ»ñÁ ³ÝÁÝ¹áõÐÚ¸ ¶»ñ³·áÛÝ
ÐÚ¸
Ý³Ï »Ý [»ñÏñÇ ³éÅáÕáíÇ ³õ³ñïÇÝ
§Ð³Û³ëï³ÝáõÙ å¿ïù ¿ Ó»õ³õáñõ»Ý
ç»õ Í³é³ó³Í] μáÉáñ
ï³ñ³Íõ³Í Û³Ûï³Ýáñ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ¦
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»ñ³ñáõÃÇõÝÁ ÝßáõÙ ¿
Î³
ñÇ
Ý¿
ø³
É³Ý
Ã³
ñ»
³Ý
Éáõ¦, - Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ
ßáõñç »ñÏáõ ï³ëÝ»Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ
³Ï μ³óÃáÕáõÙÝ»ñ,
»ñÏáõß³μÃÇ ûñÁ Û³ÛáñáÝù í»ñ³μ»ñáõÙ
ï³ñ³ñ»ó ÐÚ¸ ¶»»Ý
ëáóÇ³É³Ï³Ý
ñ³·áÛÝ Ù³ñÙÝÇ` ß³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ, Ï³μ³Ã³í»ñçÇÝ Ï³Û³ß³é³Ï»ñáõÃ»³Ý
ó³Í ÐÚ¸ ¶»ñ³·áÛÝ
¹¿Ù ³Ý³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï
å³Ûù³ñÇÝ, ãÏ³Û³ÅáÕáíáõÙ
í»ñÁÝó³Í ¹³ï³Ï³Ý »õ
ïÁñõ³Í Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ²ñÙ¿Ý èáõëÁÝïñ³Ï³Ý Ñ³Ù³ï³Ù»³ÝÁ` å³ñ½³Ï³ñ·»ñÇÝ, ³ÛÉ ËÁÝμ³Ý»Éáí. -§¸ñ³ Ñ³¹ÇñÝ»ñÇÝ:
Ù³ñ å¿ïù ¿ Áë§î³· Ý³ å³ Ñ³ ï»ÕÍõ»Ý Ñ³Ù³å³ñáÛó ¿ »ñÏñáõÙ ³Õï³ëË³Ý
Ý³Ë³ù³ïáõÃ»³Ý Çñ³¹Áñ»³ÉÝ»ñ,å³ÛÙ³ÝÏ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ,
Ý»ñ` ÇßË³ÝáõÃÇõÝ»ñ³ßË³õáñõ³Í ã»Ý
Ý»ñÁ ÷áË»Éáõ »õ Ýáñ
ËûëùÇ ³½³ïáõÃÇõÝÁ »õ μ³½Ù³Ï³ñáñ³ÏÇ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ó»õ³õáñ»Éáõ: ²ÛÝåÇëÇ ÇßË³- ÍáõÃÇõÝÁ, μ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ ÇßË³ÝáõÃÇõÝ-ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝ
ÝáõÃÇõÝ, áñ Ï³ñáÕ³Ý³Û ÇëÏ³å¿ë ê³ÑÙ³Ý³¹ñûñ¿Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á¦,- ³ë³ó
èáõëï³Ù»³ÝÁ` ß³ñáõÝ³Ï»Éáí. _§ä»ïáõÃÇõÝÁ ³Û³Ùñ³·ñõ³Í ÝáñÙÁ Çñ³Ï³Ý³óÝÇ¦:
§Ø»Ýù áõ½áõÙ »Ýù ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Çß- ëûñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ù³Õ³ù³óáõ
Ë³ÝáõÃÇõÝÁ ÷áË»É: ¸³ ¿ ×Çßï ×³Ý³å³ñÑÁ: òÁÝ- ÏáÕùÇÝ ã¿¦:
²ÕμÇõñ` §²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³¹ÇáÛÇ Ï³Ûù
óáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ÷á÷áËáõÃÇõÝÁ
ÙÇßï íï³Ý·³õáñ ¿, íÝ³ë³Ï³ñ ¿` Ù³Ý³õ³Ý¹ ³ÛÝ
å³ñ³·³ÛáõÙ, »ñμ Ð³Û³ëï³ÝÁ, Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ³Ûëûñ
ã³õ³ñïõ³Í å³ï»ñ³½ÙÇ íÇ×³ÏáõÙ »Ý¦, _ ß³ñáõÝ³Ï»ó èáõëï³Ù»³ÝÁ` ãμ³ó³é»Éáí, ³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ,
³ñï³Ñ»ñÃ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÁ.
§Î³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É [³ñï³Ñ»ñÃ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñ]: àñáíÑ»ï»õ Ï³ñáÕ »Ý ýáñë-Ù³Åáñ³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ
ÝÙ³Ý »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇßï ³é³ç³Ý³É¦:
Îá³ÉÇóÇ³ÛÇó ¹áõñë ·³Éáõó Û»ïáÛ ·áõÙ³ñõ³Í
³é³çÇÝ ¶»ñ³·áÛÝ ÄáÕáíáõÙ Ð³Û Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý
¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ ¹Çñù»ñÇó ³Ù÷á÷»É ¿ »ñÏñÇ Ý»ñùÇÝ »õ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»³ÝùáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ó»éùμ»ñáõÙÝ»ñÝ áõ
¸áÏï. ²Ý¹ñ³ÝÇÏ êÇÙáÝ»³Ý
μ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ:
²Û¹ ßñç³ÝáõÙ μ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ,
¹³ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃ»³Ý
¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ å³ï³ëË³Ý³ïõáõÃÇõÝ, Áëï èáõëÑ³Ûáó É»½õÇ å³ßïûÝ³Ï³Ý Ã³ñ·Ù³ÝÇã
ï³Ù»³ÝÇ, ãÇ ÏñáõÙ. _ §Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÉÇ³ñÅ¿ù Çß-

Â³¹¿ Ã³ñ·Ù³Ýã³ïáõÝ
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9 3 4 - 1 0 2 0
Ð³ùÇÙ ²μáÉÕ³ë»Ù ü»ñ¹áíëáõ »õ Ýñ³ ³ÝÙ³Ñ³Ï³Ý

ØÇÝã»õ 58 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏÝ ³åñ»ó ÂáõëáõÙ: 34 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏÇó ëÏë»É ¿ ·ñ»É
§Þ³ÑÝ³Ù¿¦-Ý, »õ 24 ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï ³ßË³Ø³ÛÇëÇ 15-Á ü»ñ¹áíëáõ Ù»Í³ñÙ³Ý ûñÝ ¿, »õ ³Ûë
ï»É ¿ Æñ³ÝÇ ÑÇÝ ½ñáÛóÝ»ñÇ íñ³Û: ²ÛÝáõÑ»ï»õ
ï³ñÇ Æñ³ÝÇ ³ñõ»ëïÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³Ý`
Ý³ ³ÝóÝáõÙ ¿ Ô³½Ý¿, Æñ³ÝÇ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ, áõñ ÝëïáõÙ ¿ñ Ñ½ûñ êáõÉÃ³Ý
§ü³ñÑ³Ý·»ëï³Ý¿ ÐáÝ³ñ¦ Ù¿Ï³Ùë»³Û ×áË
Ø³ÑÙáõ¹ Þ³ÑÁ: ²ñù³Ý å³ñëÇÏ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»Íñ³·ñáí ÝßáõÙ ¿ Ù»Í μ³Ý³ëï»ÕÍÇ ïûÝÁ: Ø»Ýù ¿É
³ÝÝ áõ ³ñõ»ëïÇÝ ½³ñÏ ï³Éáõ Ýå³ï³Ïáí,
Û³ñÙ³ñ ÝÏ³ï»óÇÝù Ù»ñ ³Ûë Ñ³Ù³ñÇ ·ÉË³õáñ
Ñáí³Ý³õáñáõÙ ¿ñ Çñ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ýß³Ý³õáñ
μ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇÝ áõ ·ñ³Ï³Ý·¿ïÝ»ñÇÝ,
ÝÇõÃÁ Û³ïÏ³óÝ»É Çñ³Ý³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÝ áõ
áñáÝó Ëñ³Ëáõë»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³é³ï í³ñÓ³ÇÙ³ëïáõÃÇõÝÁ ËáñÑñ¹³ÝßáÕ ³Ûë å³ïÏ³é»ÉÇ
ïÁñáõÙ ¿ñ: ²Û¹ μ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇÝ ·ÉË³õáñáõÙ
¿ñ ²Ýõ³ñÇÝ, áñÇÝ §´³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ ²ñù³Û¦
·ñáÕÇ ·áñÍÇÝ:
ïÇïÕáëÝ ¿ÇÝ ïõ»É: ²μáÉÔ³ë¿ÙÁ ÝáÛÝ ²Ýõ³ñáõ
Æñ³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ Ù»Í μ³Ý³ëï»ÕÍ ü»ñ¹áíëÇÝ
ÙÇçáóáí êáõÉÃ³Ý Ø³ÑÙáõ¹ÇÝ »ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿§Þ³ÑÏ³Ù ÇëÏ³Ï³Ý ³ÝáõÝáí ²μáÉÔ³ë¿Ù Ø³ÝëáõñÇÝ ÍÝõ»É
Ý³Ù¿¦-Çó §èáëï³ÙÇ Ù³ñïÁ ¾ëý³Ý¹Ç³ñÇ ¹¿Ù¦
¿ Êáñ³ë³ÝÇ Âáõë ù³Õ³ùáõÙ, 934 Ãõ³Ï³ÝÇÝ: Ð³ÛÑ³ïõ³ÍÁ, áñÇ ÁÝÃ»ñóáõÙÇó ÑÇ³ó³Í ³ñù³Ý μ³ó³ñÁ ÑáÕ³·áñÍ ¿ñ: ²μáÉÔ³ë¿ÙÁ Ù»Í³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇ
·³ÝãáõÙ ¿ª § ¸ñ³Ëï³ÛÇÝ ¿¦: ²Û¹ ûñõ³ÝÇó ²μáõÉÔ³³½³ï μÝáõÃ»³Ý Ù¿ç:
ë¿ÙÁ ÏáãõáõÙ ¿ ü»ñ¹áíëÇ, áñ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ¹ñ³Ëï³¶ñ»É-Ï³ñ¹³É ¿ ëáíáñ»É ÍÝÝ¹³í³ÛñáõÙª ·ñ³í³ÛÇÝ:
×³é áõ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ·ñ³Ï³Ý³·¿ï ²ë³¹ÇÇ Ùûï:
²Û¹ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇó Û»ïáÛ êáõÉÃ³Ý Ø³ÑÙáõ¹Á Ï³ÝÜ³ å³ï³Ý»Ï³Ý Ñ³ë³ÏÇó ³ñ¹¿Ý óáÛó ¿ñ ï³ÉÇë
ãáõÙ ¿ ü»ñ¹áíëáõÝ áõ å³ïõÇñáõÙ ß³ñáõÝ³Ï»É Çñ ³ßμ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Û³ïáõÏ ßÝáñÑù, áñÇ
Ë³ï³ÝùÁ »õ Éñ³óÝ»É ³ÛÝ, áñÇ Ñ³Ù³ñ Ýñ³Ý Çñ å³Ñ³Ù³ñ ù³ç³É»ñõáõÙ ¿ Çñ áõëáõóãÇó: ºé³Ý¹áí ëáíáÉ³ïáõÙ ³é³ÝÓÇÝ μÝ³Ï³ñ³Ý ¿ Û³ïÏ³óÝáõÙ »õ ³Ù¿Ý
ñáõÙ ¿ Ý³»õ ³ñ³μ»ñ¿ÝÝ áõ å³ÑÉ³õ»ñ¿ÝÁ: ²é³ÝÓÇÝ
ï»ë³Ï Û³ñÙ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ ï³ÉÇë »õ Ëáëï³ÝáõÙ ¿
ë¿ñ áõ Ñ³ÏáõÙ ¿ áõÝ»ó»É ¹¿åÇ ³½·³ÛÇÝ å³ïÙáõ·áñÍÝ ³õ³ñï»Éáõó Û»ïáÛ í³ñÓ³ïñ»É Ýñ³Ý, ³Ù¿Ý
ÃÇõÝÝ áõ ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Û»ïáÛ ³ÝÛù³Ý
ÙÇ »ñÏïáÕÇ Ñ³Ù³ñª ÙÇ áëÏÇ:
ËÝ³Ùùáí Ùß³Ï»ó »õ Ï»ñï»ó Çñ Ñéã³Ï³õáñ ¹Çõó³½ü»ñ¹áíëÇÝ ³Û¹ï»Õ ³ßË³ï»ó 12 ï³ñÇ »õ 71
Ý³í¿åÁ - §Þ³ÑÝ³Ù¿¦-Ý (²ñù³Û³Ù³ï»³Ý¤:
ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ ³õ³ñï»ó Çñ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ·áñ-

Þ³ÑÝ³Ù¿Ç Ù»ÍáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ß³ï ¿ Ëûëõ»É áõ ·ñõ»É£
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ÍÁ, áñ μ³ÕÏ³ó³Í ¿ 60,000 »ñÏïáÕÇó: ¶ÇñùÁ í»ñç³ÝáõÙ ¿ Ñ»ï»õ»³É ïáÕ»ñáí.
§ì»ñç³óñÇ ·áñÍë ÓÇ· ï³ñÇÝ»ñÇ,
ºõ ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç ³ÝáõÝ Ñ³Ý»óÇ.
àí Ï³åñÇ Ë»Éùáí, Ï»Ý¹³ÝÇ Ñá·áí,
ÎÁÝ¹áõÝÇ Ýñ³Ý Ñ³½³ñ ÙÇ ·áíùáí,
ò³Ý»óÇ ó³Ýë, Ù»Í³·áÛÝ, ³Ý³Ýó,
Ü³ ÇÝÓ ÏÁ å³ÑÇ ³ÝÙ³Ñ, í»Ñ³å³ÝÍ¦:

ü¿ñ¹áíëÇÝ áñáß»É ¿ñ ëï³Ý³ÉÇù ¹ñ³Ùáí, Ñ³Ûñ»ÝÇ Âáõë ù³Õ³ùÁ ·»ïÇ áÕáÕáõÙÝ»ñÇó ³å³Ñáí»Éáõ
Ñ³Ù³ñ, ÙÇ ½ûñ³õáñ å³ïõ³ñ Ï³Ý·Ý»óÝ»É »õ
çñ³ÝóùÝ»ñ ÷áñ»É, áñå¿ë½Ç ÅáÕáíáõñ¹Ý ³é³ï çáõñ
áõÝ»Ý³Û, Çñ ³ñï»ñÝ áõ ³Û·ÇÝ»ñÁ áéá·»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
»õ Çñ»Ý ß³ñáõÝ³Ï ÛÇßÇ:
ê³Ï³ÛÝ Ýñ³Ý íÇ×³Ïõ³Í ã¿ñ Ëáëï³óõ³Í í³ñÓ³ïñáõÃÇõÝÝ ëï³Ý³É: êï»ÕÍ³Í Ù»Í ÷³éùÁ »õ

èáëï³ÙÇ »õ
¾ëý³Ý¹Ç³ñÇ
Ù»Ý³Ù³ñïÁ
ÆõÕ³Ý»ñÏ
Ïï³õÇ íñ³Û
¶áñÍ` Ø³ÑÙáõ¹
Øá¹³μ»ñÇ
184123 ëÙ
ÃÇõ 76, ¸ ï³ñÇ, ÚáõÝÇë 16 2010
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èáëï³Ù »õ êáÑñ³μ
ÆõÕ³Ý»ñÏ Ïï³õÇ íñ³Û
¶áñÍ` ÔáõÉÉ³ñ ²Õ³ëÇÇ 1982
185*116 ëÙ
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êÇ³õáßÁ ³ÝóÝáõÙ ¿ Ïñ³ÏÇ ÙÇçÇó
ÆõÕ³Ý»ñÏ Ïï³õÇ íñ³Û
¶áñÍ` ÔáõÉÉ³ñ ²Õ³ëÇÇ 1972
177*110 ëÙ

Ø³ÑÙáõ¹ Þ³ÑÇ óáÛó ïõ³Í Ñá·³ï³ñáõÃÇõÝÝ Çñ
Ñ³Ý¹¿å, ·ñ·éáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ»ñÇó ß³ï»ñÇ
Ý³Ë³ÝÓÁ, áñáÝù ³Ýí»ñç ã³ñ³ËûëáõÙ »Ý Ýñ³
íñ³Û, Ù³Ý³õ³Ý¹ Þ³ÑÇ í»½ÇñÁ, áñÁ Û³çáÕáõÙ ¿ Ñ³Ùá½»É ³ñù³ÛÇÝ, áñ í×³ñáõÙÁ áëÏáõ ÷áË³ñ¿Ý Ï³ï³ñ»É ³ñÍ³Ãáí: ü»ñ¹áíëÇÝ μ³ÕÝÇùáõÙÝ ¿ñ »ñμ μ»ñáõÙ »Ý ¹ñ³ÙÁ: Êáñ³å¿ë ³½¹õ³Í ³Û¹ ³å»ñ³Ëï
í³ñÙáõÝùÇó, Ý³ ï»ÕÝ áõ ï»ÕÁ »ñÏáõ Ù³ëÇ ¿ μ³Å³ÝáõÙ ëï³ó³Í ³ñÍ³ÃÁ, ÙÇ Ù³ëÁ ï³ÉÇë ¿ μ³ÕÝÇëå³ÝÇÝ, ÙÇõë Ù³ëÝ ¿É Çñ»Ý ÙÇ μ³Å³Ï ·³ñ»çáõñ μ»ñáÕÇÝ »õ ³ëáõÙ ¿. §ÆÙ ³é³ï³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ êáõÉÃ³ÝÇ ³é³ï³Ó»éÝáõÃÇõÝÇó ß³ï ¿, ù³ÝÇ áñ »ë Þ³ÑÇ
·³ÝÓáí ÙÇ μ³Å³Ï ·³ñ»çáõñ »Ù ·Ý»É¦: ºõ μ³ÕÝÇëÇó
¹áõñë ·³Éáíª Ù½ÏÇÃÇ ¹é³Ý íñ³Û ·ñáõÙ ¿ Ñ»ï»õ»³É
ïáÕ»ñÁ:
§Ø³ÛñÝ ³ñù³ÛÇ Ã¿ ÉÇÝ¿ñ
²ñù³Û³½³ñÙ ÙÇ ïÇÏÇÝ,
ØÇÝã»õ ÍáõÝÏÝ ÇÙ ÏÁ Ñ³ëÝ¿ñ
¸Ç½õ³Í ³ñÍ³ÃÝ áõ áëÏÇÝ:
ÆëÏ Ã¿ Ñ³ÛñÝ ³ñù³ÛÇ
¶ÉËÇÝ Ïñ³Í ÉÇÝ¿ñ Ã³·ª
äÇïÇ ¹Ý¿ñ ÇÙ ·ÉËÇÝ
Ü³ áëÏ»Õ¿Ý ÙÇ åë³Ï¦:
êáõÉÃ³ÝÁ »ñμ Ù½ÏÇÃ ¿ ·ÝáõÙ ³ÕûÃ»Éáõ, Ï³ñ¹áõÙ ¿
í»ñáÛÇß»É ·ñõ³ÍùÁ, ë³ëïÇÏ ½³Ûñ³ÝáõÙ ¿ »õ Ññ³Ù³ÛáõÙ ü»ñ¹áíëáõÝ Ó»ñμ³Ï³É»É, ë³Ï³ÛÝ Ý³ Û³çáÕáõÙ
¿ ÷³Ëã»É Ø³½³Ý¹³ñ³Ý »õ ³ÛÝï»ÕÇó ¿É ´³Õ¹³¹ áõ
³å³ëï³Ý ·ïÝáõÙ ²É-Ü³ë¿ñ ´»ÉÉ³Ñ Ë³ÉÇý³ÛÇ
Ùûï: Ø»ÏÝ»Éáõó ³é³ç Ý³ ÃáÕ»É ¿ñ ÙÇ »ñ·ÇÍ³·Çñ »õ
ËÝ¹ñ»É Çñ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇó Ù¿ÏÇÝ, ùë³Ý ûñ Û»ïáÛ
Û³ÝÓÝ»É Þ³ÑÇÝ£ ²Û¹ ·ñõ³Íùáí Ý³ ÏÍáõ É»½õáí å³ñë³õáõÙ ¿ ³ñù³ÛÇÝ ³å»ñ³Ëï í»ñ³μ»ñÙáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ:
î³ñÇÝ»ñ Û»ïáÛ, »ñμ Þ³ÑÇ μ³ñÏáõÃÇõÝÝ ³Ýó»É
¿ñ, ü»ñ¹áíëÇÝ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ Çñ ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ, áõñ
½μ³ÕõáõÙ ¿ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ï³Éõ³ÍÇ Ùß³ÏáõÃ»³Ùμ »õ
Ýñ³ ÷áùñÇÏ Ñ³ëáÛÃáí ³åñáõÙ:
²ÝóÝáõÙ ¿ μ³õ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï. ÙÇ ûñ êáõÉÃ³Ý
Ø³ÑÙáõ¹Á Ýëï³Í Çñ ßù»Õ å³É³ïÇ å³ñï¿½Ý»ñÇó
Ù¿ÏáõÙª ¹ÇïáõÙ ¿ñ ·»Õ»óÇÏ í»ñç³ÉáÛëÁ: Ú³ÝÏ³ñÍ
Ýñ³ ³Ï³ÝçÇÝ »Ý Ñ³ëÝáõÙ ÙÇ ·áÕïñÇÏ »ñ·Ç ³Ýáõß
¹³ÛÉ³ÛÉÝ»ñÁ: Üñ³ Ñ³ñóÇÝ Ã¿ª á±õÙÝ ¿ ³Û¹ »ñ·Á, å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ýª ü»ñ¹áíëáõÝÁ: êáõÉÃ³ÝÁ Ùï³ÍÙáõÝùÇ Ù¿ç ¿ ÁÝÏÝáõÙ: ²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ·áñÍ³Í ëË³ÉÇÝª
½ÕçáõÙ ¿: Üñ³ Ññ³Ù³Ýáí 60,000 áëÏÇ »õ μ³½Ù³ÃÇõ
Ã³ÝÏ³·ÇÝ Ýõ¿ñÝ»ñ »Ý å³ïñ³ëïõáõÙ »õ áõÕ³ñÏõáõÙ
¿ Ù»Í³ï³Õ³Ý¹ μ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ: ê³Ï³ÛÝ »ñμ Þ³ÑÇ
Ù³ñ¹ÇÏ »ñ· áõ óÝÍáõÃ»³Ùμ, μ»éÝ³õáñõ³Í áõÕï»ñáí
Ý»ñë ¿ÇÝ ÙïÝáõÙ ÂáõëÇ ³ñ»õÙï»³Ý ¹éÝÇó, ³ñ»õ»É»³Ý ¹éÝÇó ³Û¹ ÝáÛÝ Å³ÙÇÝ ëáõ·áí áõ ³ñóáõÝùáí ÙÇ

ËáõÙμ Ù³ñ¹ÇÏ ¹áõñë ¿ÇÝ μ»ñáõÙ Í»ñáõÝÇ μ³Ý³ëï»ÕÍÇ ¹Ç³ÏÝ áõ ï³ÝáõÙ ÑáÕÇÝ Û³ÝÓÝ»Éáõ:
²Ûëå¿ëª Û»ïÙ³Ñáõ Ý³ ³ñÅ³Ý³ó³õ ³ñù³Û³Ï³Ý
Ù»Í³ñÙ³Ý:
ü»ñ¹áíëáõ ³ÕçÇÏÁ Ññ³Å³ñõ»ó ÁÝ¹áõÝ»É áõß³ó³Í Ýõ¿ñÁ: ê³Ï³ÛÝ ùáÛñÁ í»ñóñ»ó »õ Çñ »Õμûñ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³õ»ñÅ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáíª ßÇÝ»ó Ýñ³ »ñ³½³Í å³ïõ³ñÝ áõ çñ³ÝóùÝ»ñÁ, ³õ»É³ó³Í ¹ñ³Ùáí
¿É å³ïñ³ëï»ó Çç»õ³ÝÝ»ñ, ×³Ùμáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
ü»ñ¹áíëÇÝ í³Ë×³Ýõ»É ¿ 1020 ÃõÇÝ, 86 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ:
Ø»Í ¿ áõ »½³ÏÇ ü»ñ¹áíëáõ ¹»ñÁ Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ¨
ÅáÕáíñ¹Ç, Æñ³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ½³ñÃûÝùÇ »õ í»ñ³ÍÝáõÃ»³Ý ·áñÍáõÙ: ²ñ³μ³Ï³Ý ïÇñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý
ûñ»ñÇÝ ÇëÉ³Ù ÏñûÝÝ Çñ Ëáßáñ ³½¹»óáõÃ»³Ùμ çÝç»É
ï³ñ»É ¿ñ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã áñ å³ñëÏ³Ï³Ý ¿ñ, »õ
å³ñëÇó ·»Õ»óÇÏ É»½áõÝ áõ ÷³é³õáñ å³ïÙáõÃÇõÝÝ
³ñÑ³Ù³ñÑ³ÝùÇ ¿ñ »ÝÃ³ñÏõ³Í »õª ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÝ,
³ñ³μ ³½·Ý ¿ñ Ñ³Ù³ñõáõÙ ³Ù»Ý³³½ÝÇõ »õ Ýñ³ É»½áõÝ Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ñ §¹ñ³ËïÇ É»½áõ¦£
ü»ñ¹áíëÇÝ ¿ñ áñ Í³é³ó³õ ³Ûë ëáëÏ³ÉÇ »ñ»õáÛÃÇ ¹¿Ù »õ å³ñëÇó ³½·Á ÷ñÏ»ó ¹ñ³ ÏáñÍ³Ý³ñ³ñ
³½¹»óáõÃÇõÝÇó: Ü³ Ù»Í Æñ³ÝÇ ³Ýó³Í ÷³éùÝ áõ
·»Õ»óÏáõÃÇõÝÁ, ÑÇÝ Ñ»ñáëÝ»ñÇ ù³ç³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÝ »ñ·»Éáí, Çñ»Ý Û³ïáõÏ Ù³ùáõñ å³ñëÏ»ñ¿Ýáí »õ
½ûñ»Õ ·ñãáí Ý»ñÏ³Û³óñ»ó Çñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ,
Ñ³ëÏ³óÝ»Éáí Ýñ³Ýó, áñ Çñ»Ýù ÙÇ ù³ç, é³½Ù³ë¿ñ
»õ å³ÝÍ³ÉÇ ³½·Ç ë»ñáõÝ¹Ý »Ý: ²Û¹åÇëáí Çñ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó å³ñëÇÏ ÅáÕáíñ¹Ç Ù¿ç Ý³ ³ñÃÝ³óñ»ó
³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ý »õ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý
í»Ñ Ñá·ÇÝ:
Æñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ »õ ³½·ÇÝ Ù³ïáõó³Í ³Ûë Ù»Í Í³é³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ¿, áñ ü»ñ¹áíëÇÝ ·ÉË³õáñáõÙ ¿
Æñ³ÝÇ ³ÝÙ³ÑÝ»ñÇ ß³ñùÁ:
§Þ³ÑÝ³Ù¿¦-Ý ³ßË³ñÑÇë É³õ³·áÛÝ ·ñõ³ÍùÝ»ñÇó Ù¿ÏÝ ¿ Ñ³Ù³ñõáõÙ »õ Ã³ñ·Ù³Ýõ³Í ¿ ß³ï É»½áõÝ»ñáí: Üñ³ÝÇó Ñ³Û»ñ¿Ý Ã³ñ·Ù³Ýõ³Í ¿ §èáëï³Ù áõ
êáÑñ³μ¦ í¿åÁ, §´³Ññ³Ù ¶áõñ »õ ²½³¹¿¦ ÷áùñÇÏ
Ñ³ïõ³ÍÁ (Ã³ñ·Ù.ª åñáý. è. ²μñ³Ñ³Ù»³Ý), ½³Ý³½³Ý ³ÛÉ Ñ³ïõ³ÍÝ»ñ Ã³ñ·Ù³Ý»É »Ý Úáíë¿÷ ØÇñ½³Û»³ÝÁ, ¶ÇõÉ½³¹»³ÝÁ, ¶. ²ë³ïáõñ, ¨ áõñÇßÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ ³ÙμáÕç³Ï³Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝ Ñ³Û»ñ¿Ýáí ¹»é»õë ãÇ Ï³ï³ñõ»É:
1934-Ç ÐáÏï»Ùμ»ñ ³ÙëÇÝ, áÕç Æñ³ÝáõÙ Ù»Í ßáõùáí ïûÝõ»ó ³ÝÙ³Ñ μ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ñ³½³ñ³Ù»³ÏÁ:
Ú³ñ·³ÝùÇ Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñ Ï³ï³ñõ»óÇÝ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ ½³Ý³½³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ »õë:
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ºúÂ Ð²ðò
üºð¸àìêàô ºô Üð²
²ÞÊ²ðÐ²Úº²òøÆ Ø²êÆÜ

üºð¸àìêàô
§Ð²üÂ Ê²ÜÀ¦
èáμ»ñÃ ê³ý³ñ»³Ý

ºñμ Þ³ÑÝ³Ù¿Ç Ñ»ñáëÝ»ñÇ Ñ»ñáë èáëï³ÙÁ, ø¿Ûù³õáõë ³ñù³ÛÇÝ ¹»õ»ñÇ ·»ñáõÃÇõÝÇó ÷ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñß³õáõÙ ¿ Ø³½³Ý¹³ñ³Ý ³ßË³ñÑ, »ûÃ
÷áñÓáõÃ»³Ý ¹ÇÙ³ó ¿ Ï³Ý·ÝáõÙ, áñáÝù Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõó Û»ïáÛ ÙÇ³ÛÝª ³½³ïáõÙ ¿ Æñ³ÝÇ ³ñù³ÛÇÝ: ²é³çÇÝ, Ýñ³ ÓÇÝ` è³ËßÁ ëå³ÝáõÙ ¿ ³Ñé»ÉÇ ÙÇ ³éÇõÍÇ,
»ñÏñáñ¹ª Í³ñ³õÇó Ù»éÝ»Éáõ íï³Ý·Çó ³½³ïõáõÙ ¿
ÙÇ áãË³ñÇ óáõóÙáõÝùÝ»ñáí, »ññáñ¹ª ëå³ÝáõÙ ¿ ³Å¹³Ñ³ÛÇÝ, ãáññáñ¹ª ëå³ÝáõÙ ¿ íÑáõÏ ÏÝáçÁ, ÑÇÝ·»ñáñ¹ª å³ñïáõÃ»³Ý ¿ Ù³ïÝáõÙ úÉ³¹ÇÝ »õ Ýñ³ μ³Ý³ÏÁ, í»ó»ñáñ¹ª å³Ûù³ñáõÙ ¿ ²ñÅ³Ý· ³ÝáõÝáí ¹»õÇ ¹¿Ù, »ûÃ»ñáñ¹ª ÏéõáõÙ ¿ ëåÇï³Ï ¹»õÇ Ñ»ï »õ ëå³ÝáõÙ Ýñ³Ý: ²ÛëåÇëáí Ý³ Çñ Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ³ÝóÝáõÙ ¿ »ûÃ Ñ³Ý·ñõ³ÝÝ»ñÇó, áñáÝù Þ³ÑÝ³Ù¿áõÙ ÏáãõáõÙ »Ý §Ñ³ýÃ Ë³Ý¦ (»ûÃ ïáõÝ Ï³Ù
Ñ³Ý·ñõ³Ý): ü»ñ¹áíëáõ ÁÝÃ»ñóáÕÝ ¿É, Ù»Í ·ñáÕÇ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ »õ ¹»ñÁ Æñ³Ý³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃáõÙ ÁÙμéÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, åÇïÇ Çñ ³éç»õ ¹ÝÇ »ûÃ Ñ³ñó »õ Çñ
å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ ï³Û ¹ñ³Ýó:
ü»ñ¹áíëÇÝ ` íÇå³ë³ÝÁ
ü»ñ¹áíëÇÝ Ý³Ë »õ ³é³ç Ù»Í íÇå³ë³Ý ¿: Üñ³
Ñ»ñáëÝ»ñÁ μ³½Ù³½³Ý »Ý, ûÅïõ³Í Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³Ï³ë³Ï³Ý ½·³óáõÙÝ»ñáí »õ í³ñõ»É³Ï»ñåÝ»ñáí,
ÃáÛÉ »õ áõÅ»Õ ÏáÕÙ»ñáí, ÇëÏ Ýñ³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ïáõÙÝ»ñáõÙ, §èáëï³Ù »õ êáÑñ³μ¦-áõÙ, §èáëï³Ù áõ
¾ëý³Ý¹Ç³ñ¦-áõÙ, êÇ³õáßÇ å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç, ¹¿åù»ñÇ ¹³ë³õáñáõÃÇõÝÝ áõ ³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ»ñÁ`³ÝÝ³ËÁÝ-
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Ã³ó »Ý Çñ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³ñ: Üñ³ å³ïáõÙÝ»ñÁ ÉÇ
»Ý Ñ»ñáëÝ»ñÇ Ù»Ý³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ »ñÏËûëáõÃÇõÝÝ»ñáí, ÇÝãÁ ¹ñ³Ýó Û³ñÙ³ñ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ Ã³ï»ñ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ »õ ³Û¹å¿ë ¿É ¹ñ³Ýù
áñå¿ë ÝÇõÃ »Ý Í³é³Û»É Çñ³Ý³Ï³Ý §÷³ñ¹¿Ë³ÝÇ¦
³ñõ»ëïÇ Ñ³Ù³ñ, áõñ ÙÇ ¹»ñ³ë³Ý, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ í³Ûñ»ñáõÙ, ³ë»Ýù Ã¿Û³ïÝáõÙ, Ï³Ù ·ÇõÕÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ
Ï³Ý·Ý»Éáí ¹¿åù»ñÁ ÝÏ³ñ³·ñáÕ ÙÇ Ù»Í å³ëï³éÇ
³éç»õª å³ïÙáõÙ ¿ èáëï³ÙÇ, ¼³ÉÇ, Ññ³ß³·áñÍ ÃÁéãáõÝ` êÇÙáñÕÇ »õ ÙÇõë Ññ³ß³ÉÇ ¹¿åù»ñÇ »õ Ñ»ñáëÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
ü»ñ¹áíëÇÝ` μ³Ý³ëï»ÕÍÁ
àÙ³Ýù ³ÛÝ ï»ë³Ï¿ïÇÝ »Ý, áñ ü»ñ¹áíëÇÝ μ³éÇë
μáõÝ ÇÙ³ëïáí μ³Ý³ëï»ÕÍ ã¿: Àëï Ýñ³Ýó, ã³÷³ÍáÛ
ËûëùÝ ÇÝùÝÇÝ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ ã¿: ´³Ýëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ å³ïÏ»ñ³õáñ, ³ñï³Û³ÛïÇã, »ñ³Åßï³Ï³Ý
ËûëùÝ ¿, ÇëÏ ü»ñ¹áíëÇÝ ³õ»ÉÇ Ñ»ï³ùñùñõ³Í ¿ »Õ»É
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý å³ïáõÙÝ»ñÁ ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáõ »õ í»ñ³Ùß³Ï»Éáõ ·áñÍáí: ²Ûë ï»ë³Ï¿ïÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ×Çßï
Ñ³Ù³ñ»É Þ³ÑÝ³Ù¿Ç áñáß Ù³ë»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ
³Ûë íÇÃË³ñÇ ·áñÍÇ ß³ï Ñ³ïõ³ÍÝ»ñáõÙ, Ù»Í ·ñáÕÇ
ËûëùÁ ûÅïõ³Í ¿ ÑÇ³Ý³ÉÇ å³ïÏ»ñÝ»ñáí, μ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ÑÝ³ñùÝ»ñáí »õ ½·³ó³Ï³Ý μáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ùμ, »õ ³ÝÏ³ëÏ³Í μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ ¿: ²Ûëå¿ë ¿ ûñÇÝ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ §èáëï³Ù »õ ¾ëý³Ý¹Ç³ñ¦-Ç
Ý³Ë³μ³ÝÁ »õ §èáëï³Ù »õ êáÑñ³μ¦ áÕμ»ñ·áõÃ»³Ý
Ù»Í Ù³ëÁ:

ü»ñ¹áíëÇÝ` å³ïÙ³μ³ÝÁ
ä³ïÙáõÃÇõÝÁ áñå¿ë ·Çï³Ï³Ý Ù³ëÝ³×ÇõÕª Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ Ýáñ »ñ»õáÛÃ ¿: ü»ñ¹áíëáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ³ÛÝ Ë³éÝ ¿ »Õ»É ¹Çõó³½Ý»ñ·áõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ³é³ëå»ÉÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝóáí ÅáÕáíáõñ¹Á ÷áñÓ»É ¿ μ³ó³ïñ»É Ù³ñ¹áõ Í³·Ù³Ý »õ ½³ñ·³óÙ³Ý
÷áõÉ»ñÁ »õ Çñ` áñå¿ë ³é³ÝÓÝ³ÛïáõÏ ÅáÕáíñ¹Ç
Ï³½Ù³õáñáõÙÁ: ü»ñ¹áíëáõ Ýå³ï³ÏÝ ¿ »Õ»É Ñ³õ³ù»É ³Ûë å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ÇÝ
·áÛ³ï»õ»É μ³Ý³õáñ »õ ·ïÝõáõÙ ¿ÇÝ áãÝã³óÙ³Ý
íï³Ý·Ç ³éç»õ: ²ÛëåÇëáí Ý³ ³ßË³ï»É ¿ ÷ñÏ»É Çñ
ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÇõÝÁ ÑÇÝ ¹³ñ»ñÇó ÙÇÝã»õ Ý³Ë³ÇëÉ³Ù³Ï³Ý Æñ³ÝÇ í»ñçÇÝ Ã³·³õáñ³Ï³Ý ïáÑÙ»ñÇ
²ñß³ÏáõÝÇÝ»ñÇ »õ ê³ë³Ý»³ÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³ßÁñç³ÝÁ : ²Ûë ³éáõÙáí ¿É Þ³ÑÝ³Ù¿Ý ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë
μ³Å³ÝõáõÙ ¿ ¿åÇÏ³Ï³Ý »õ å³ïÙ³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ:
ü»ñ¹áíëÇÝ` ³½·³ÛÇÝ í»ñ³ÍÝáõÃ»³Ý é³ÑõÇñ³
ÆÝã Ëûëù ü»ñ¹áíëÇÝ »õ Æñ³ÝÇ Ã³·³õáñÝ»ñÁ
Ñ³õ³ù»Éáí »õ Ùß³Ï»Éáí Çñ»Ýó ³Ýó»³ÉÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ¿ÇÝ ³ñ³μ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÇõÝÇó ³ÝÏ³Ë³Ý³Éáõ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñ:
ÆëÏ ü»ñ¹áíëÇÝ ÇÝùÝ, ³ÙμáÕç Þ³ÑÝ³Ù¿áõÙ ³Ù»Ý³¹Áñ³Ï³Ý »õ ã³÷³½³Ýóõ³Í ³Í³Ï³ÝÝ»ñáí Ù»Í³ñáõÙ ¿ Æñ³ÝÁ, Û³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿, áñ §³ñõ»ëïÝ Çñ³ÝóÇÝ»ñÇ Ùûï ¿ »õ í»ñç¦: ºõ Ç í»ñçáÛ, Çñ Ñéã³Ï³õáñ
ïáÕ»ñáõÙ ³ëáõÙ ¿, áñ §»Ã¿ Çñ³ÝÁ ãÉÇÝÇª ÃáÕ »ë ¿É ãÉÇÝ»Ù, ÃáÕ ³Ûë »ñÏñáõÙ áã áù ãÉÇÝÇ¦: ²ÛëåÇëÇ ïáÕ»ñÇ

ÑÇÙ³Ý íñ³Û Ýñ³Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É ³½·³ÛÝ³ÙáÉ:
ê³Ï³ÛÝ Ñ³ñóÝ áõÝÇ áõñÇß ÏáÕÙ »õë: Þ³ÑÝ³Ù¿áõÙ
Æñ³ÝÇ ÃßÝ³ÙÇÝ Âáõñ³ÝÝ ¿ »õ Ýñ³ ³ñù³Û ²ýñ³ëÇ³μÁ: ê³Ï³ÛÝ Âáõñ³ÝÝ áõ Æñ³ÝÁ ëÏ½μáõÙ ÙÇ »ñÏÇñ »Ý
»Õ»É: ¸ñ³ÝÇó μ³óÇ, Æñ³ÝÇ ÷³ÑÉ»õ³ÝÝ»ñÁ, Ï³å»ñÇ
Ù¿ç »Ý Âáõñ³ÝÇ Ñ»ï: èáëï³ÙÇ ÏÇÝÁ »õ êáÑñ³μÇ
Ù³ÛñÁ` Â³ÑÙÇÝ¿Ý, ê³Ù³Ý·³ÝÇ Ã³·³õáñÇ ¹áõëïñÝ
¿, êÇ³õáßÁ Æñ³ÝÇ Ã³·³õáñÇ Ó»éùÇó ÷³ËãáõÙ »õ
³å³õÇÝáõÙ ¿ Âáõñ³Ý, áõñ ³ÙáõëÝ³ÝáõÙ ¿ ²ýñ³ëÇ³μÇ ³ÕçÏ³Û` ü³ñ³Ý·ÇëÇ Ñ»ï: ÆÙ³ëïáõÝ öÇñ³ÝÁ Âáõñ³ÝÇ ³ñù³ÛÇ ËáñÑñ¹³ïáõÝ ¿, »õ ùÇã ã»Ý ¹¿åù»ñ, »ñμ Âáõñ³ÝÇ Ã³·³õáñÁ ³õ»ÉÇ Ë»É³óÇ ¿ ÃõáõÙ
ù³Ý Æñ³ÝÇ ³ñù³Ý: Þ³ÑÝ³Ù¿áõÙ Æñ³ÝÇ »õ Âáõñ³ÝÇ
ë³ÑÙ³ÝÁ ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇ ë³ÑÙ³Ý ã¿, ¹ñ³ÝÇó μ³óÇ,
ë³ÑÙ³ÝÁ ÇÝùÁ Ï³ñáÕ ¿ áÕμ»ñ·áõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ÕμÇõñ
Ñ³Ù³ñõ»É, ÇÝãå¿ë §èáëï³Ù »õ êáÑñ³μ¦ å³ïáõÙáõÙ, áõñ Ñûñ áõ áñ¹áõ ³Ýç³ïÙ³Ý »õ Ñûñ Ó»éùáí
ïÕ³ÛÇ ëå³ÝáõÃ»³Ý å³ï×³éÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ:
ü»ñ¹áíëáõ ï»ë³Ï¿ïÁ Ï³Ý³Ýó Ù³ëÇÝ
ÎÇÝÝ áõ ³Å¹³Ñ³Ý ÑáÕÇ ï³Ï, ³õ»ÉÇ É³õ,
²ßË³ñÑÝ ³Ûë »ñÏáõ ³ñ³ïÇó ½»ñÍ, ³õ»ÉÇ É³õ£
²Ûë ïáÕ»ñÁ Û³×³Ë »Ý Ù¿çμ»ñõáõÙ ³å³óáõó»Éáõ
Ñ³Ù³ñ, áñ ü»ñ¹áíëÇÝ ÏÝ³ï»³ó ¿ »Õ»É: àÙ³Ýù
Ñ³õ³ï³ó³Í »Ý, áñ ëñ³Ýù ³å³·³ÛáõÙ Þ³ÑÝ³Ù¿ÇÝ
Ïóõ³Í ïáÕ»ñ »Ý »õ ã»Ý å³ïÏ³ÝáõÙ ü»ñ¹áíëáõ ·ÁñãÇÝ: ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, Þ³ÑÝ³Ù¿Ç ½³Ý³½³Ý å³ïáõÙÝ»ñÇ Ù¿ç ÏÇÝÁ »ñ»õ³Ý ¿ ·³ÉÇë Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ËáñÝ
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ÇÙ³ëïáõÃ»³Ùμ »õ ·»Õ»óÏáõÃ»³Ùμ: Î³Ý³Ûù Û³×³Ë
Çñ»Ýó ½³õ³ÏÝ»ñÇÝ Ëñ³ïáõÙ »Ý ËáÛë ï³É ÷³é³ÙáÉáõÃÇõÝÇó, »õ áñáß ¹¿åù»ñáõÙ »ñ»õ³Ý »Ý ·³ÉÇë
Ý³»õ áñå¿ë ù³ç Ù³ñïÇÏÝ»ñ, ÇÝãå¿ë ¶áñ¹³ý³ñÇ¹Á, áñÁ Ù»Ý³Ù³ñïáõÙ ¿ êáÑñ³μÇ Ñ»ï: ²ÛëåÇëÇ Ñ³Ï³ë³Ï³Ý ¿ Ø»Í μ³Ý³ëï»ÕÍÇ »õ Ùï³ÍáÕÇ Ùûï»óáõÙÁ Ï³Ý³Ýó: ºñ»õÇ »Ã¿ Ñ³ñóÁ ¹Çï»Ýù Çñ` ü»ñ¹áíëáõ å³ïÙ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ï»ë³ÝÏÇõÝÇó, ¹³ ³ÛÝù³Ý ¿É ½³ñÙ³Ý³ÉÇ ãÃõ³Û:
ü»ñ¹áíëáõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇïùÁ
Þ³ÑÝ³Ù¿ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ §Ã³·³õáñÝ»ñÇ ·Çñù¦.
³Û¹ å³ï×³éáí ¿É Çñ³ÝÇ ÇëÉ³Ù³Ï³Ý Ñ³Ï³Ã³·³õáñ³Ï³Ý Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝÇó ³ÝÙÇç³å¿ë Û»ïáÛ,

å³ßïûÝ³Ï³Ý Ùûï»óáõÙÁ ³Û¹ ·ñ³Ï³Ý ·ÉáõË ·áñÍáóÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ³ÛÝù³Ý ¿É ¹ñ³Ï³Ý ã¿ñ: ê³Ï³ÛÝ
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ã¿»õ Þ³ÑÝ³Ù¿Ý Ã³·³õáñÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÇõÝÝ ¿, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³ ·ÉË³õáñ Ñ»ñáëÁ`
èáëï³ÙÁ ³ñù³Û³½Ý ã¿, »õ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÅáÕáíÁñ¹Ç ß³Ñ»ñÁ »õ μ³ñáÛ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇÝ »Ý ù³çáõÃÇõÝÁ, ³ñ¹³ñáõÃÇõÝÁ,
ÇÙ³ëïáõÃÇõÝÁ: Ü³ Ù³ñÙÝ³õáñáõÙ ¿ Ç¹»³É³Ï³ÝÁ,
»õ §³ÛÝ, ÇÝã åÇïÇ ÉÇÝÇ¦: èáëï³ÙÁ Û³×³Ë Ëñ³ïáõÙ ¿ Ã³·³õáñÝ»ñÇÝ »õ Ýñ³Ýó ½³õ³ÏÝ»ñÇÝ: ²Ûë
³éáõÙáí, Ï³ñÍ»ë ³Û¹ ³ñù³Ý»ñÝ »Ý, áñ ÷³é³ëÇñáõÃÇõÝÇó »ÉÝ»Éáí Û³×³Ë ß»ÕõáõÙ »Ý ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý
»õ ÇÙ³ëïáõÃ»³Ý ×³Ý³å³ñÑÇó »õ Ï³Ý³Ûù áõ èáëï³ÙÇ ÝÙ³Ý ÷³ÑÉ»õ³ÝÝ»ñÁ åÇïÇ Ëñ³ï»Ý Ýñ³Ýó

ø²ìàôê Þ²ÐÀ ¼úðø ¾ Ð²ô²øàôØ
ÎèôºÈàô êàÐð²´Æ ¸¾Ø
²ñ»õÝ »ñμ áñ å³ï³é»ó
Îåñ³ÝÙ³Ý í³ñ³·áÛñ,
ºõ Í³ÍÏáóÇ »ï»õÇó
¶ÉáõËÁ Ñ³Ý»ó μáó³ËáÛñ,

öáßáõ ÙÇçÇó ³Ùå³Ù³Í
òáÉáõÙ »Ý ï¿· áõ ÝÇ½³Ï,
ÆÝãå¿ë Ï³ÛÍ»ñÝ »Ý ó³ïÏáõÙ
ÌáõËÇ ÙÇçÇó ÙÃÝáñ³Ï:

ºñμ ²áÑñ³μÇ ³Ï³ÝçÇÝ
Ð³ë³õ ÉáõñÝ ³Û¹ áõ ³Û¹ Ó³ÛÝ,
Üëï³õ Çñ ÓÇÝ áõ »Ï³õ
¸Çï»ó μáÉáñ μ³Ý³ÏÝ ³ÛÝ:

ø³íáõë ³ñù³Ý Ññ³Ù³Û»ó,
àñ ¶ÇíÝ áõ Âáõë ù³ç³ñÇ
Ì³Ýñ ½³Ý·»ñ Ëáñ³Ó³ÛÝ
Î³å»Ý Ù¿çùÇÝ ÷Õ»ñÇ:

²ÛÝù³Ý ³é³ï Ï³Ý ³ÛÝï»Õ
¸ñûß³Ï áõ ½¿Ýù μ³½Ù³½³Ý,
ºõ áëÏ»hÇõë áõ áëÏ»³Û
²ÛÝù³Ý ÏûßÇÏ áõ í³Ñ³Ý`

Ü³ óáÛó ïõ»ó ÐáõÙ³ÝÇÝ
Ø³ïáí ½ûñùÝ ³Û¹ μ³½Ù³½³Ý,
ØÇ ½ûñù ³ÝÃÇõ, áñ Ï³ñÍ»ë
àã »½ñ áõÝ¿ñ, áã í³Ë×³Ý:

¸ñáõÝùÁ μ³ó³õ ·³ÝÓ³ï³Ý,
ä³ñ¿Ý ßÝáñÑ»ó Ó»éÝ³é³ï,
àõ Ññ³Ñ³Ý·»ó, áñ ÇëÏáÛÝ
Ø»ÏÝ»Ý ½ûñù»ñÝ Ç Ö³Ï³ï:

ºÏ³Í ÉÇÝ¿ñ ³Û¹ ×³ÙμÇÝ
Î³ñÍ»ë ÙÇ ³Ùå ÙÃ³Ù³Í,
ºõ Ï³ñõ³ÝÇ ·ÉËÇ íñ³Û
æÝ³ñ¿ÏÝ»ñ ³ÝÓñ»õ³Í:

ÐáõÙ³Ý Ñ»éõÇó »ñμ Ý³Û»ó,
î»ë³õ ½ûñù»ñÝ ³ÝÑ³Ù³ñ,
ÞáõÝãÁ Ï³ñÍ»ë Ï³å »Ï³õ,
êÇñïÁ ¹³ñÓ³õ ¹áÕ³Ñ³ñ:

Ð³ñÇõñ Ñ³½³ñ Ñ³Ùñ³Ýùáí,
×ûß³Ý³½·»³ó ½ÇÝ³õáñ
¸¿åÇ ï»ÕÇÝ μ³Ý³ÏÇ
Ð³õ³ùõ»ó³õ ÓÇ³õáñ:

î³ñμ»ñáõÃÇõÝ ãáõÝ¿ÇÝ
²ÛÉ»õë ó»ñ»Ï áõ ·Çß»ñ,
ºõ ãÏ³ÛÇÝ ³ßË³ñÑáõÙ
Î³ñÍ»ë »ñÏÇÝù áõ ³ëïÕ»ñ:

´³Ûó Ýáñ³ Ñ»ï ³Ûë Ó»õáí
Êûë»ó êáÑñ³μ íÇÃË³ñÇ,
§êñïÇó åÇïÇ ³ñï³ùë»É
²Ù¿Ý ÙÇ Ñ»ïù í»Ñ»ñÇ:

²Ù¿Ý ÏáÕÙÇó ½ûñù »Ï³õ,
Î³½Ù»ó ÑëÏ³Û ÙÇ μ³Ý³Ï.
öáßáõó Ýáó³ ÓÇ»ñÇ
ØÃÝ»ó »ñÏÝÇó ³ñ»·³Ï:

¼ûñùÁ ·Ý³ó ³ÝÁÝ¹Ñ³ï,
¸¿ÅÇÝ Ñ³ë³õ ¹³ ÙÇÝã»õ,
ÐáÕÝ áõ ù³ñ»ñÝ ³ßË³ñÑÇó
¸³ñÓ³Ý Çëå³é ³Ý»ñ»õ:

§²Ûë ½ûñùÇ Ù¿ç μ³½Ù³Ù³ñ¹
àã ÙÇ é³½ÙÇÏ ù³ç³í³ñÅ
¸áõ ã»ë ï»ëÝÇ,»õ ãÏ³Û
àã ¿É ÙÇ ·áõñ½ Í³Ýñ³ß³ñÅ£

ú¹Á ¹³ñÓ³õ ÙáËñ»ñ³Ý·,
àõ ë»õ ¹³ñÓ³õ ·áÛÝÝ »ñÏñÇ,
òÝóõ»ó ÐáõÙ³ÝÝ Çñ ï»ÕÇó
Ò³ÛÝÇó ÑëÏ³Û ½³Ý·»ñÇ:

ºñÏáõ ÙÕáÝ ÙÝ³ó³Í
´»ñ¹ÇÝ ¹ñ»ó Çñ μ³Ý³Ï,
ò³Ù³ùÝ Ñ³·³õ Çμñ ½·»ëï
öÇÕ áõ ÏûßÇÏ áõ ëÙμ³Ï:

²ÛÝ ÇÝã ãõáõÙ ¿ñ μ³Ý³ÏÝ
Çç»õ³ÝÇóª Çç»õ³Ý,
ºñ»ëÝ »ñÏÝÇ Éáõë³ë÷Çõé
ä³ïáõÙ ¿ñ ÙáõÃ ÙÇ ë³õ³Ý:

¸¿ïÝ ³ã³Éáõñç ÃßÝ³Ùáõ,
ØÇ ·áã ÇëÏáÛÝ ³ñÓ³Ï»ó,
ºõ êáÑñ³μÇÝ Éáõñ ï³ñ³Ý
Â¿ ½ûñù »Ï³õ Ýáñ áõ Ù»Í:
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²ÕμÇõñ` Þ³ÑÝ³Ù¿ (Ñ³ïõ³Í), 1934 ,
ïå³ñ³Ý Øá¹»éÝ, Â»Ññ³Ý:
ü»ñ¹áíëáõ ÍÝÝ¹»³Ý Ñ³½³ñ³Ù»³ÏÇ
³éÇÃáí Ññ³ï³ñ³Ïõ³Í ³Ûë
·ñùáÛÏáõÙ Ý»ñ³éõ³Í »Ý §èáëï³Ù »õ
êáÑñ³μ¦, §èáëï³Ù »õ ²ßùμáõë¦ »õ
§èáëï³Ù »õ ¾ëý³Ý¹Ç³ñ¦
å³ïáõÙÝ»ñÇó Ñ³ïõ³ÍÝ»ñ` Úáíë¿÷
ØÇñ½³Û»³ÝÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃ»³Ùμ:

»õ å¿ïù »Õ³Í å³ÑÇÝ Ýñ³Ýó ÷ñÏ»Ý Û³×³Ë Ñ¿Ýó
Çñ»Ýó ³ÝË»ÉùáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí ³é³ç³ó³Í
íï³Ý·Ý»ñÇó: ÆÑ³ñÏ¿, ü»ñ¹áíëáõó ãåÇïÇ ëå³ë»É
¹áõñë ó³ïÏ»É Çñ å³ïÙ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ
Ï³Õ³å³ñÝ»ñÇó, »õ ³ë»Ýù, ¹³éÝ³É Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý: Üñ³ ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ ³ßË³ñÑÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ï³ñ·Á Ã³·³õáñ³Ï³Ý ¿ñ, ë³Ï³ÛÝ Ý³ ³Ûë Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï,
»ñμ ³ÛÝ Ï³é³í³ñõáõÙ ¿ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³Û, áñáÝù Áëï ü»ñ¹áíëáõª ÝáÛÝ ÇÙ³ëïáõÃ»³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÝ »Ý:
ü»ñ¹áíëÇÝ` ÇÙ³ëïáõÃ»³Ý ·áí»ñ·áõ
ä³ïÙ³Ï³Ý ïõ»³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ü»ñ¹áíëÇÝ
ÙáõëáõÉÙ³Ý ¿ »Õ»É »õ Ñ»ï»õ»É ¿ ÞÇ³ ¹³õ³Ý³ÝùÇÝ:

ê³Ï³ÛÝ Ý³ ³Ù»Ý ï»Õ ²ëïÍáõÝ ·áí³μ³ÝáõÙ ¿ áñå¿ë Ñá·áõ »õ ÇÙ³ëïáõÃ»³Ý ²ëïõ³Í` §Ëá¹³õ³Ý¹¿
ç³Ý û Ë»ñ³¹¦: ÆÙ³ëïáõÃÇõÝÁ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ¹»ñ áõÝÇ Ýñ³ ³ßË³ñÑ³Û»³óùáõÙ, ÇÝãÁ ï³ñμ»ñ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ
¹³ñ Û»ïáÛ Çñ³Ý³Ï³Ý ÙïùÇ »õ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç
·»ñÇßËáÕ ÙÇëïÇÏ³Ï³Ý Ùï³Í»É³Ï»ñåÇó, áñÁ ë¿ñÁ, Çñ É³ÛÝ ÇÙ³ëïáí, ·»ñ³¹³ëáõÙ ¿ñ Ë»ÉùÇÝ áõ
ÇÙ³ëïáõÃ»³ÝÁ »õ Ù³ñ¹ ³ñ³ñ³ÍÇÝ ³ÝÏ³ñáÕ ¿ñ
·ïÝáõÙ ³ßË³ñÑÇ ³ÝÏ³ñ·áõÃÇõÝÁ ë³ÝÓ»Éáõ ·áñÍáõÙ: ü»ñ¹áíëáõ Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñ Æñ³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ
í»ñ³ÍÝÙ³Ý ßñç³ÝÝ ¿, ³Ûë ³éáõÙáí ³õ»ÉÇ å³ÛÍ³é
»õ É³õ³ï»ëáõÃ»³Ùμ ïá·áñõ³Í Å³Ù³Ý³Ï ¿ ù³Ý
³ë»Ýù Ð³ý»½Ç ûñ»ñÁ, áñ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ ØáÕáÉÝ»ñÇ
³ñß³õ³ÝùÇ »õ Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñÇ ßñç³ÝÇÝ:
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Í³·Ù³Ý Ýõ³·³ñ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ËoëáõÙ »Ý å³ïÙ³Ï³Ý ÷³ëï»ñÝ áõ íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÁ,
áñáÝó Ãu³·ñáõÙÁ ÉÇÝ»Éáí Ý³Ë³ùñÇëïáÝ1³Ï³Ý ßñç³ÝÇ` ËûëáõÙ ¿
Ùß³ÏáõÃ³å³ßï áõ Ùß³ÏáõÃ³Áëï»ÕÍ, »ñ³Åßï³ë¿ñ ÙÇ ÅáÕáíÁñ¹Ç Ñá·»õáñ Ñ³ñëïáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ,
áõÙ å³ïÙ³Ï³Ý ×³Ï³ï³·ñÇ μ»ñáõÙáí ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï μ³ÅÇÝ
ÁÝÏ³Ý ³ÝÑ³Ý·Çëï Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ… ä³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÁ, ·³ÕÃÁ, Ñ³ñëï³Ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ Ã³É³ÝÁ ÙáËÇñÝ»ñÇó
í»ñëïÇÝ Û³éÝáÕ ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³ñáõëï å³ïÙ³Ù³ß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñÇ ³õ³ñ³éáõÙÇó, Û³÷ßï³ÏáõÙÇó, ÏáñÍ³ÝáõÙÇó áõ áãÝã³óáõÙÇó ½³ï, Ýå³ëïáÕ Ñ³Ý·³Ù³Ýù
¹³ñÓ³Ý ûï³ñÇ Ó»éùáõÙ Û³ÛïÝõ³Í
Ýñ³ Ñá·»õáñ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ·³ÝÓ»ñÇ Ù»ÕÙ ³ë³Í ë»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²½·³ÛÇÝ Ýõ³·³ñ³ÝÝ»ñÇó ù³ÝáÝÇ Ï»Ýë³·ñáõÃÇõÝÁ
Ñ³õ³ëïÇ áõ Ñ³Ùá½Çã íÏ³Û³ÏáãáõÃÇõÝÝ»ñáí Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃ»³Ý
³Ù»Ý³Ëûë ¿ç»ñáõÙ ³ñï³óáÉáõÙ ¿
Çñ ÍÝáõÝ¹Á: Ð³Û ÑÝ³õ³Ý¹, ³½·³ÛÇÝ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý »õ »ñ·Ç Ù»ñ
ûñ»ñ Ñ³ëÝ»Éáõ Ù»ç Ù»Í áõ ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿ ÅáÕáíñ¹Ç ÍáóÇó ¹áõñë
»Ï³Í ³Ýáõë »ñ³ÅÇßïÝ»ñÇ` ßñçÇÏ
»ñ·³ë³ó ·áõë³ÝÝ»ñÇ, ÇëÏ Û»ï³·³ÛáõÙ` ³ßáõÕÝ»ñÇ ³õ³Ý¹Á, áñáÝó
ßÝáñÑÇõ Ù»ñ ûñ»ñÁ ÷áË³Ýóõ»óÇÝ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ Ýõ³·³ñ³ÝÝ»ñÁ: ä³ïÙáõÃÇõÝÁ ÛÇß³ï³ÏáõÙ ¿,
áñ ¹»é»õë ï³ë»ñáñ¹ ¹³ñáõÙ Ù»Ýù
áõÝ¿ÇÝù »ñ³Åßï³Ï³Ý μ³½áõÙ
¹åñ³ÝáóÝ»ñ:
ºñ»õ³ÝÇ ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýõ³Ý
ÏáÝë»ñõ³ïáñÇ³ÛÇ
åñáý»ëáñ,
ëï»ÕÍ³·áñÍáÕ ù³ÝáÝ³Ñ³ñáõÑÇ
ÌáíÇÝ³ñ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÁ ¹³ëõáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ É³õ³·áÛÝ Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇ »õ ¹³ë³õ³Ý¹áÕÝ»ñÇ
ÚáÛë
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ß³ñùáõÙ, áí ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ù³ÝáÝÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ ¹³ñÓÝ»É
³é³õ»É ÁÝ¹·ñÏáõÝ: Üñ³Ý »Ý å³ïÏ³ÝáõÙ ù³ÝáÝÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñõ³Í ß³ï ÷áË³¹ñáõÙÝ»ñ ¹³ë³Ï³Ý, ç³½³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³Û³Ûï ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏÇó, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ ¿ ÙÇ ß³ñù Ýáñ
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ: ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÇ Ã»’ »ñ³Åßï³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñÁ Ã»’ ÇÝùÝáõñáÛÝ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ μ³½ÙÇóë ÑÝã»É áõ
ÑÝãáõÙ »Ý ù³ÝáÝÇ »ñÇï³ë³ñ¹ Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÇÝãå¿ë Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ³ÛÝå¿ë ¿É ë÷ÇõéùáõÙ: î³Õ³Ý¹³õáñ ù³ÝáÝ³Ñ³ñáõÑÇÝ Ý³»õ
ï³Õ³Ý¹³õáñ áõëáõóÇã ¿, áõÙ ë³Ý»ñÁ Ã¿ ÏáÝë»ñõ³ïáñÇ³ÛáõÙ »õ Ã¿
²É»ùë³Ý¹ñ êå»Ý¹Ç³ñ»³ÝÇ ³Ýõ³Ý
»ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáóáõÙ í³ñå»ï³ÝáõÙ »Ý Çñ³å¿ë »ñ³ÅÇßï-³ñõ»ëï³·¿ïÇ ßÝãÇ Ý»ñùáÛ, Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí ù³ÝáÝÇ
Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÇ ³ëå³ñ¿½áõÙ: ²Ûë
Ñ³Ù»ëï ÝõÇñ»³ÉÇ ßÝãÇ Ý»ñùáÛ
³×áõÙ ¿ ³Ûë ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ »ñÏ³ñ³Ï»óáõÃÇõÝÝ ³å³ÑáíáÕ,
³ÛÝ Û»ï³·³ÛáõÙ ¿É Û³õáõñ å³ïß³×Ç Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÙÇ Ýáñ ë»ñáõÝ¹,
áõÙ Ñ³Ù³ñ ³ñõ»ëï Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝÁ í»Ñ »ñ»õáÛÃÇ Ñ»ï ß÷õ»Éáõ,
Ýñ³Ýáí ³åñ»Éáõ »õ ³åñ»óÝ»Éáõ
ËáñÑáõñ¹ áõ å³Ñ³Ýç áõÝÇ: ÆëÏ
³Û¹ ³Ù¿ÝÁ å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, ÇÝãå¿ë ³ëáõÙ ¿ ÌáíÇÝ³ñ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÁ, ³Ù¿Ý ÇÝã ·³ÉÇë ¿ Ù»ñ ¹³ñ³õáñ ÛÇßáÕáõÃÇõÝ å³Ñå³Ý³Í ·»Ý»ïÇÏ Ïá¹Çó, ù³ÝÇ áñ ù³ÝáÝÝ ÇÝùÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ýõ³·³ñ³Ý ¿…
_Ð³ÛÏ³Ï³Ý Í³·Ù³Ý »ñ³ÅÁßï³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ` ù³ÝáÝÇ Ý³Ë³Ñ³ÛñÁ »Õ»É ¿ ùÝ³ñÁ: Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óÇÝ ³é³çÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÝ ¿
ï³ÉÇë Ø³ñ ²μμ³ë Î³ïÇÝ³ÛÇ Ù³ï»³ÝÇó` Ñ³Û»ñÇ Í³·Ù³Ý »õ Ýñ³

²ñÙÇÝ¾ Ø»ÉÇù-Æëñ³Û¿É»³Ý
Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áõñ Ð³ÛÏÇ »õ
´»ÉÇ ³é³ëå»É³μ³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ
Ëáûë»ÉÇë ÛÇß³ï³ÏáõÙ ¿. §…μ³Ûó
³é³õ»É Û³×³Ë³·áÛÝ ÑÇÝ ùÝ³ñ³Ù³ïÝ»³Û »õ Ýõ³·ë ÷³Ý¹é³Ý »õ
Ýõ³·ë óóáõÝ »õ å³ñáó ½³ÛëáëÇÏ
³ë¿ñ ÛÇß³ï³Ï³õ…¦-, §Ýõ³·ë
÷³Ý¹é³Ý¦ ³ë»Éáí ÛÇß³ï³ÏáõÙ ¿
÷³Ý¹Çé »ñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ
Ù³ëÇÝ: ²å³ ß³ñáõÝ³Ï»Éáí ·ñáõÙ
¿, áñ êÇõÝ»³ó ´³Ïáõñ ÇßË³ÝÁ ÁÝÃñÇùÇ ¿ Ññ³õÇñáõÙ îñ¹³ï ´³·ñ³ïáõÝáõÝ. § … »õ ÁÝÃñÇùÇ å³ÑÇÝ,
»ñμ ·ÇÝáí áõñ³ËáõÃÇõÝ ¿ÇÝ ³ÝáõÙ,
îñ¹³ïÁ ï»ë³õ ÙÇ ÏÇÝ, áñ ß³ï ·»Õ»óÇÏ ¿ñ »õ Ýõ³·áõÙ ¿ñ Ó»é³Ùμ »õ
³ÝáõÝÝ ¿ñ Ü³½»ÝÇÏ: îñ¹³ïÁ Ýñ³Ý
ó³ÝÏ³ó³õ »õ ³ë³ó ´³ÏáõñÇÝ.
§…²Û¹ í³ñÓ³ÏÝ ÇÝÓ ïáõñ¦: ´³ÏáõñÁ Ù»ñÅáõÙ ¿ îñ¹³ïÇÝ, í»ñçÇÝë
÷³ËóÝáõÙ ¿ Ü³½»ÝÇÏÇÝ, ï³ÝáõÙ
êå»ñ: ö³ëï ¿, áñ ùÝ³ñÝ ¿ »Õ»É
ù³ÝáÝÇ Ý³Ë³ïÇåÁ: §Üõ³·³ñ³Ý
μ³ËáÕ³Ï³Ý, Ýõ³·»É Ó»é³Ùμ, ³ÕÇõù Ï³Ù É³ñÇõù »õ Ï³½Ù»³É Û³õ»É»³É Ó»õë¦ Û»ï»õ»³É ÛÇß³ï³ÏáõÙÝ»ñÇÝ ÏÁ Ñ³Ý¹Çå»Ýù ¶ñÇ·áñ Ø³·ÇëïñáëÇ, Ø³ïÃ¿áë àõéÑ³Û»óáõ,
Î³ñ³å»ï ê³ëÝ»óáõ ÛÇß³ï³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ, ÝßõáõÙ ¿ ³Ý·³Ù Ýõ³·³ñ³ÝÇ É³ñ»ñÇ Ù³ëÇÝ, _ å³ïÙ³Ï³Ý ÷³ëï»ñÝ μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»Éáí
ù³ÝáÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Í³·áõÙÝ³μ³Ý³Ï³Ý ³ÕμÇõñÝ»ñÝ ¿ Ù»ÏÝáõÙ ÌáíÇÝ³ñ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÁ, Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Ý³»õ ³Ûë ·áñÍÇùÇ ³ñ»õ»É»³Ý É³ÛÝ ï³ñ³ÍÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÝ áõ Ýñ³ Çõñ³ÛÝ³óõ»ÉÁ ûï³ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ÇÝãÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí
·áñÍÇùÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Û¹ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ
Ù¿ç ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï »Ý »õ ³Û¹å»ë »Ý
Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ ÙÇÝã ûñë…
_Ø³ÝáõÏ ²μ»Õ»³ÝÁ Ð³Ûáó ÑÇÝ
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý å³ïÙáõÃ»³Ý ·ÁñùáõÙ ùÝÝ³¹³ï³μ³ñ ¿ Ùáûï»ÝáõÙ

·áõë³ÝÝ»ñÇÝ áõ ³ßáõÕÝ»ñÇÝ,
Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ»Éáí å³É³ï³Ï³Ý
»ñ³ÅÇßïÝ»ñ, áñáÝù Í³é³ÛáõÙ ¿ÇÝ
ÙÇÙÇ³ÛÝ Ñ³ñáõëïÝ»ñÇÝ, Ýõ³·áõÙ
¿ÇÝ Ëñ³Ë×³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï »õ
óá÷ áõ ßí³Ûï Ï»³Ýù ¿ÇÝ í³ñáõÙ…²Ý·³Ù ³Û¹ ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç »ñ»õáõÙ ¿, áñ
ù³ÝáÝÁ å³É³ï³Ï³Ý Ýõ³·³ñ³Ý ¿
»Õ»É: ä³ïÙ³Ï³Ý ï³ñμ»ñ ³ÕμÇõñÝ»ñáõÙ ÛÇß³ï³ÏõáõÙ »Ý ù³ÝáÝÇ Ý³Ë³ïÇå Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ýõ³·³ñ³ÝÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ »õ Ýñ³Ýóáí Ýõ³·»Éáõ »Õ³Ý³ÏÁ: ²μ»Õ»³ÝÇ
Ñ³õ³ëïÙ³Ùμ ·áõë³ÝÝ»ñÁ áõñ³ËáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï μ³Ý»óÝáõÙ ¿ÇÝ
÷áÕ, ëñÇÝ·, ÃÙμáõÏ, ùÝ³ñ, ÇëÏ
ë·áÛ É³ÉÇùÁ` Ù»é»ÉÇ áÕμÁ Ýõ³·õáõÙ
¿ñ ÷áÕáí, ÷³Ý¹Çéáí »õ íÇÝáí:
æÝ³ñ, ùÝ³ñ, ³ñÕ³ÝáÝ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³Ûë ·áñÍÇùÝ»ñÝ »Ý »Õ»É ³Ûëûñõ³Û Ù»ñ ù³ÝáÝÇ Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ñÁ,
áñáÝó ß³ñùáõÙ Ý³»õ ë³ÝÃáõñÝ ¿
ÛÇß³ï³Ïõ»É, Çμñ»õ μ³ËáÕ³Ï³Ý
Ýõ³·³ñ³Ý: ²Ûë ÛÇß³ï³ÏáõÙÝ»ñÝ
É³õ³·áÛÝ íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ »Ý, áñ ï³Ï³õÇÝ ùñÇëïáÝ¿áõÃÇõÝÇó ³é³ç
Ñ³Û ³½·Á áõÝ¿ñ »ñ³Åßï³Ï³Ý Ýõ³·³ñ³ÝÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý Ñ³ñáõëï
ï»ë³Ï³ÝÇÝ, áñáÝó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ý³»õ »ñ³Åßï³Ï³Ý ÁÝÏ³ÉáõÙ
áõ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý, Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ³ñõ»ëï: ¸»é»õë Ñ»ÉÉ»ÝÇ½ÙÇ ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ Ñ³Û»ñÝ áõÝ»ó»É
»Ý ½³ñ·³ó³Í ·áõë³Ý³Ï³Ý ³ñõ»ëï: ä³ïÙ³Ï³Ý Í³Ýñ Ï»Ýë³·ñáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³Éáí, Ù»ñ ³½·Á ß³ñáõÝ³Ï »ÝÃ³ñÏõ»Éáí Ïáïáñ³ÍÇ áõ
³ÝóÝ»Éáí å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ ÃáÑ áõ
μáÑáí, Ñ³×³Ë ëïÇåáÕ³μ³ñ ÃáÕÝ»Éáí Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ Çñ Ñ»ï í»ñóñ»É ¿ ï³Ý»ÉÇ Çñ»ñ, ·³ÕÃÇ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇÝ ÃáÕÝ»Éáí Çñ Ï»Ýë³·ÁñáõÃ»³Ý Ñ»ïù»ñÝ áõ Çñ ëï»ÕÍ³Í
Ñ³ñáõëï ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ: ´Ý³Ï³Ý³μ³ñ, ÉÇÝ»Éáí ï»Õ³÷áËÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áã Ñ»ßï Çñ` ù³ÝáÝÁ ÙÝ³ó »õ
¹³ñÓ³õ ³ÛÉ³½·ÇÝ»ñÇ Ýõ³·³ñ³ÝÁ, ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï É³¹»ñáí: ØÇÝã¹»é Ñ³Û í³ñå»ïÝ»ñÇ Ó»éùáí
ëï»ÕÍõ³Í Ýõ³·³ñ³ÝÁ ï³ñ³Íõ»ó
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: ø³ÝáÝÇ ÑÇ³ÙÝ³Ï³Ý »ñ³ÅÇßï Ï³ï³ñáÕÝ»ñÁ »Õ»É
»Ý ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ, ÇÝãÁ ÙÇÝã»õ ûñë

å³Ñå³ÝõáõÙ ¿ ÙáõëáõÉÙ³Ý ³½·»ñÇ
Ù»ç, ÇëÏ Ù»ñ` Ñ³Û»ñÇë ßñç³ÝáõÙ
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝ »Ý Ï³½ÙáõÙ Ç·³Ï³Ý ë»éÇ Ï³ï³ñáÕÝ»ñÁ, μ³ó³éáõÃ»³Ùμ Ñ³ï áõ Ï»Ýï ³ñ³Ï³Ý
ë»éÇ Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇ ·áÛáõÃ»³ÝÁ:
î³ëÝ»ûÃÇó ï³ëÝáõÃ»ñáñ¹ ¹³ñÇ
ßñç³ÝáõÙ ù³ÝáÝÇ Ù³ëÇÝ ÛÇß³ï³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ μ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý Ù»½³ÝáõÙ: Ð³Û ³ñÓ³Ï³·Çñ, ·ñ³Ï³Ý
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
·áñÍÇã
¶ñÇ·áñ
Æëñ³Û¿É»³ÝÁ ï³ëÝÇÝ»ñáñ¹ ¹³ñÇ
åáÉë³Ñ³Û »ñ³ÅÇßï Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇó ÛÇß³ï³ÏáõÙ ¿ Ñ³Û Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ¹åñáóÇÝ Û³ÛïÝÇ ³ÝáõÝÝ»ñ` ù³ÝáÝÇ Ø³ÑëáõïÇÝ, ù³ÝáÝÇ
Ð³Ùμ³ñÓáõÙÇÝ »õ ³ÛÉáó, ³Ûë ·áñÍÇùÁ Ù»Í ï³ñ³ÍáõÙ áõÝ¿ñ ²ñ»õÙÁï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ÝßáõÙ ¿
ÌáíÇÝ³ñ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÁ, Ñ³ëï³ï»Éáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ýõ³·³ñ³ÝÇ
Í³·áõÙÝ³μ³Ý³Ï³Ý
¿áõÃÇõÝÁ,
áñÇÝ Éñ³óÝ»Éáõ ¿ ·³ÉÇë ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ùß³ÏáÛÃÇ å³ïÙáõÃ»³Ý
Ëáñù»ñáõÙ ¿É áõÝ»ó»É ¿ Çñ ³é³ÝÓÝ³Û³ïáõÏ ¹¿ÙùÁ, »Õ»É ¿ Çñ μ³ñÓñáõÝùÇ íñ³Û… ¸»é»õë 5-ñ¹ ¹³ñáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »Õ»É »Ý »ñ³Åßï³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñ »õ ÏñÃõ³Í »ñ³ÅÇßïÝ»ñÁ Ïáãõ»É »Ý ÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñ:
ä³ïÙáõÃ»³Ý í³ÛñÇí»ñáõÙÝ»ñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ ³Ûë Ýõ³·³ñ³ÝÝ ¿É »ñμ»ÙÝ ÏáõÉ ¿ ·Ý³ó»É ûï³ñ³óÙ³ÝÁ,
μ³Ûó í»ñëïÇÝ μ³ñÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ í»ñ³ñÃÝ³óñ»É »Ý Ýñ³ Ù»ÕÙ³Ýáõß áõ ËáñÑñ¹³õáñ Ù»Õ»¹ÇÝ, Ýáñ
ÑÙ³Ûùáí, ³é³õ»É ½³ñ·³ó³Í áõ
¹³ñÓ»É ëÇñ»ÉÇ ûï³ñÝ»ñÇÝ: ø³ÝáÝÇ Ýáñ³·áÛÝ
¹åñáóÇ Ýáñ³ñ³ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É ÌáíÇÝ³ñÇÝ, áí áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ù³ï»Õ»É ¿ ëï»ÕÍ³·áñÍ»Éáõ, Ï³ï³ñ»Éáõ »õ ¹³ë³õ³Ý¹»Éáõ Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ` Ñ³Ù»ëïûñ¿Ý
Çñ ³ÝÓÁ ËáÝ³ñÑ»Éáí ëÇñ»ÉÇ ·áñÍÇùÇ ÑÝ³ñ³õáñ á õ ÃÇõÝÝ » ñ Ç
Ï³ï³ñ»É³-

·áñÍÙ³ÝÁ, ³ÛÉ»õ ù³ÝáÝÇ Ñ³Ù³ñ
·ñõ³Í ÙÇ ß³ñù ¹³ë³·ñù»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝ »Ý
ÏñÃ³Ï³Ý ×Çßï ÁÝÃ³óùÇ Ñ³Ù³ñ:
ø³ÝáÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÇ ×³Ý³ã»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ù¿ç Çñ ³Ýáõñ³Ý³ÉÇ
áõ Ù»Í³·áÛÝ í³ëï³ÏÝ áõÝ»óáÕ
Ê³ã³ïáõñ ²õ»ïÇë»³ÝÁ, áí ÇÝãå¿ë ÝßáõÙ ¿ ÌáíÇÝ³ñÁ, ³½³ï³·Áñ»ó ù³ÝáÝÁ ù³é³ïáÝÝ»ñÇó, áõÃ³ïáÝÝ»ñÇó, áñÇ ßÝáñÑÇõ Ñ»ßï
»Õ³õ »õñáå³Ï³Ý μ³ñ¹ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ: Ü³
¿ñ, áñ ù³ÝáÝÁ Ñ³Ý»ó ÙÇç³½·³ÛÇÝ
³ëå³ñ¿½, 1951 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ´»éÉÇÝáõÙ Ï³Û³ó³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙñóáÛÃáõÙ Ê³ã³ïáõñ ²õ»ïÇë»³ÝÇÝ
ßÝáñÑõ»ó áëÏ¿ Ù»¹³É: Üñ³ ·áñÍÇ
ß³ñáõÝ³ÏáÕÁ »Õ³õ É»·»Ý¹³ñ ù³ÝáÝ³Ñ³ñáõÑÇ ²ÝÅ»É³ ²Ã³μ»Ï»³ÝÁ, áí ³Ûëûñ ¿É Çñ í³ëï³Ï³Í ï³ñÇÝ»ñÇ ÇÙ³ëïÝáõÃ»³Ùμ Ñ»ï»õáõÙ
¿ ëÇñ»ÉÇÝ Ýõ³·³ñ³ÝÇ ³ÝóÝ»ÉÇù
×³Ý³å³ñÑÇÝ:
_ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ μ»ÙÁ ëñμáõÃÇõÝ ¿,
å³ï³ëË³Ý³ïõáõÃÇõÝ ¿ áõ ÇÝùÝ³×³Ý³ãÙ³Ý Ï¿ï, áñï»Õ åÇïÇ
ÉÇÝ»ë ³ÝÏ»ÕÍ áõ Ùáé³Ý³ë ³Ù¿Ý
ÇÝã: ØÇ³ÛÝ ³Û¹ ¹¿åùáõÙ ¿ ÑÝ³ñ³õáñ ×ßÙ³ñÇï ³ñõ»ëï Ý»ñÏ³Û³óÝ»É: ²Ûë á·áí ¿É ÏñÃõáõÙ »Ý ÇÙ ë³Ý»ñÁ, áñáÝó Ù¿ç ë¿ñÁ ¹¿åÇ μ»Ù áõÝÇ
Ý³»õ å³ßï³ÙáõÝùÇ Ñ³ëÝáÕ »ñÏÇõÕ³ÍáõÃÇõÝ: ê³ ¿, áñ Ýñ³Ýó ³ßË³ï³ëÇñáõÃ»³Ý Ñ»ï Ù¿Ïï»Õ ÇÝÓ
ù³ÝáÝÇ ³å³·³ÛÇ í³é ï»ëÉ³Ï³Ý
¿ ÛáõßáõÙ ¹¿åÇ Ù»Í áõ ³ßË³ñÑ³×³Ý³ã μ»Ù»ñ` Ù»ñ Ñá·áõ ùÝùáõß É³ñáí, Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ Ï»ñåáí, _
³ëáõÙ ¿ ù³ÝáÝ³Ñ³ñáõÑÇÝ,
áõÙ ÚáõÝ³ëï³ÝáõÙ Ï³Û³ó³Í Ñ³Ù»ñ·Ý»ñÇ
Å³Ù³Ý³Ï Ù³·ÝÇë³ó³Í Ñ³Ý¹Çë³Ï³ÝÁ, Ýñ³Ý
³Ýõ³Ý»ó
§³Ýë³ÙÉÇ
ùÝùáõß
É³ñ¦®
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àëÏÇ »õ
äÕÇÝÓ
è.ê.

Ú³ÝÏ³ñÍ ÙÇ å³ñ½ ýÇÉÙ, ã·Çï»ë ÇÝãáõ, ·ñ³õáõÙ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ, ³ñÅ³Ý³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÇÝ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ï³ñμ»ñ Ë³õ»ñÇ »õ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ½³Ý³½³Ý ×³ß³ÏÝ»ñÇ ¹áõñÝ ¿ ·³ÉÇë. ³ÛëåÇëÇ
ýÇÉÙ ¿ §àëÏÇÝ áõ åÕÇÝÓ¦-Á (Â³É³ í³ Ù»ë) : üÇÉÙÁ å³ïÙáõÙ ¿
ÏñûÝ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ñ³ÝÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ë³Ý (Ã³É³μ¿) ê¿Û»¹ è»½³ÛÇ Ï»³ÝùÁ, áñÝ Çñ ëÇñ³Í μ³ñáÛ³·ÇïáõÃ»³Ý áõëáõóãÇ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
ÏÝáç` ¼³Ññ³ ê³¹³ÃÇ »õ »ñÏáõ
»ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï Ü¿Ûß³μáõñÇó
ï»Õ³÷áËõáõÙ ¿ Â»Ññ³Ý: ê³Ï³ÛÝ Â»Ññ³ÝáõÙ Ýñ³ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ ã»Ý Çñ³Ï³Ý³ÚáÛë
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ÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ ¼³Ññ³ ê³¹³ÃÁ
ÑÇõ³Ý¹³ÝáõÙ ¿ »õ ³Ý¹³Ù³ÉáÛÍ
¹³éÝáõÙ, ÇëÏ ê¿Û»¹ è»½³Ý Ýñ³
ïÝ³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ëï³ÝÓÝ»Éáí, ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ¿
ëáíáñáõÙ Ï»³ÝùÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÇõÝÝ áõ μ³ñáÛ³ÏáÝáõÃ»³Ý
ÇÙ³ëïÁ:
üÇÉÙÇ é»ÅÇëáñ ÐáÙ³ÛáõÝ ²ë³¹»³ÝÁ §àëÏÇ »õ åÕÇÝÓ¦-Çó ³é³ç
ÝÏ³ñ»É ¿ ÑÇÝ· ýÇÉÙ »õ ÙÇ ù³ÝÇ
Ñ»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ ë»ñÇ³É, ë³Ï³ÛÝ §àëÏÇ »õ äÕÇÝÓ¦-áí ³é³çÇÝ ³Ý·³ÙÝ ¿ ³ñÅ³Ý³ÝáõÙ ùÁÝÝ³¹³ïÝ»ñÇ Éáõñç áõß³¹ñáõÃ»³Ý£ äñá¹Çõë»ñ Ø³Ýáõã»Ññ ØáÑ³Ù³¹ÇÝ, ³ñ¹¿Ý ³Ýó»³ÉáõÙ »õë
³ñï³¹ñ»É ¿ ÝáÛÝ Ã»Ù³Ûáí ÙÇ ù³ÝÇ ýÇÉÙ. §ÈáõëÝÇ ÉáÛëÇ Ý»ñùáÛ¦

(¼Çñ¿ Ýáõñ¿ Ù³Ñ, 2000) ýÇÉÙÁ
ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ¿ ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹
Ñá·»õáñ³Ï³ÝÇ μ³ñáÛ³Ï³Ý ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ »ñμ
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç ïÇñáõÙ ¿
³Õù³ïáõÃÇõÝÝ áõ ³Ý³ñ¹³ñáõÃÇõÝÁ, ³ñ¹»ûù ëÏ½μáõÝùûñ¿Ý ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿ Ñ³·Ý»É Ñá·»õáñ³Ï³ÝÇ
½·»ëïÁ: Üñ³ ³ñï³¹ñ³Í §ÊÉ»½Á¦ (Ø³ñÙáõÉ³ù, 2003) ýÇÉÙáõÙ,
ÙÇ ·áÕ å³ï³Ñ³μ³ñ Ñ³·ÝáõÙ ¿
Ñá·»õáñ³Ï³ÝÇ ½·»ëïÁ »õ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùÇÝ, Ï³ñÍ»ë ½·»ëïÇ ³½¹»óáõÃ»³Ý Ý»ñùáÛ »õ ÅáÕáíñ¹Ç Ñ»ï ß÷Ù³Ý áõ Ýñ³Ýó
ëå³ëáõÙÝ»ñÇÝ å³ï³ëË³Ý»Éáõ
Ñ³Ù³ñ, ëÏëáõÙ ¿ ù³ñá½»É μ³ñáÛ³Ï³ÝáõÃ»³Ý »õ Ñ³õ³ïùÇ Çñ
ï³ñμ»ñ³ÏÁ, áñÝ ³Ûëå¿ë ¿ ³Ù-

è»ÅÇëáñ` ÐáÙ³ÛáõÝ ²ë³¹»³Ý
äñá¹Çõë»ñ` Ø³Ýáõã»Ññ ØáÑ³Ù³¹Ç
êó»Ý³ñ` Ð³Ù»¹ ØáÑ³Ù³¹Ç
ºñ³ÅßïáõÃÇõÝ` ²ñÇ³ ²½ÇÙÇÝ»Å³¹
ÜÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙ` Ðáë¿ÛÝ æ³ý³ñ»³Ý
¸»ñ»ñáõÙ` ´»Ññáõ½ Þá¿ÛμÇ, Ü»·³ñ æ³õ³Ñ»ñ»³Ý, ê³Ñ³ñ
¸ûÉ³Ãß³ÑÇ
90 ñáå¿
÷áõÙáõÙ ýÇÉÙÇ ÙÇ ¹ñõ³·áõÙ.
§²ëïÍáõÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»Ý ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏáõÃ»³Ùμ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ¦: ²Ûë
ýÇÉÙ»ñáõÙ, Ñá·»õáñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ï»³ÝùÁ ÝÏ³ñ³·ñõáõÙ ¿ ³éûñ»³ÛÇ Ñ»ï Ë³éÝ »õ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ëÇñáÛ
»õ μ³ñáÛ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï ß³Õ³Ëõ³Í:
§àëÏÇ »õ åÕÇÝÓ¦-Ç Û³çáÕáõÃ»³Ý å³ï×³éÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ ³ÝÏ³ëÏ³Í Ýñ³ ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÇ, Û³ïÏ³å¿ë Ñá·»õ³ñ³Ï³ÝÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ÏÝáç ¹»ñáõÙ Û³ÛïÝõ³Í Ü»·³ñ æ³õ³Ñ»ñ»³ÝÇ ÑÇ³Ý³ÉÇ
Ë³ÕÝ ¿: Ü»·³ñ æ³õ³Ñ»ñ»³ÝÁ
í»ñç»ñë ÷³ÛÉ»É ¿ Ý³»õ §àãÇÝã¦
(ÐÇã) ýÇÉÙáõÙ »õ ³ëïÇ×³Ý³μ³ñ
·ïÝáõÙ ¿ Çñ ³ñÅ³ÝÇ ï»ÕÁ Çñ³Ý³Ï³Ý ëÇÝ»Ù³ÛáõÙ:
§àëÏÇ »õ åÕÇÝÓ¦-Á Ï³ñ»ÉÇ ¿
ùÝÝ³¹³ï»É å³ñ½³ÙïáõÃ»³Ý »õ
è»½³ÛÇ áõ ¼³Ññ³ÛÇ Ï»³ÝùÁ Ç¹Ç³É³Ï³ÝóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ. å³ñ½³ÙïáõÃÇõÝ ³ÛÝ ³éáõÙáí, áñ ê¿Û»¹ è»½³Ý ß³ï Ñ»ßï ¿ Ñ³Ù³Ï»ñåõáõÙ Çñ Ï»³ÝùÇ Ýáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ØÇõë ÏáÕÙÇó, ýÇÉÙÇ Ñá·»õ³ñ³Ï³ÝÇ »õ Ýñ³ ÁÝï³ÝÇùÇ »õ ³Û¹ ïÇåÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ
ÏÇÝ-ïÕ³Ù³ñ¹ Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝÁ
Ñ³Ù»Ù³ï»Éáí
ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÇ
μáõÅùáÛñ»ñÇó Ù¿ÏÇ ³õ»ÉÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ Ñ»ï, ·»ñ³¹³ëáõÙ ¿
³é³çÇÝÁ, Ùáé³óáõÃ»³Ý ï³Éáí
³õ³Ý¹³Ï³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
³Ý³ñ¹³ñ »õ Ã»ñÇ ÏáÕÙ»ñÁ: Ü³»õ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ μ³ñÓñ³óÝ»É ³Ûë Ñ³ñóÁ, Ã¿ áñÝ ¿ è»½³ÛÇ μ³ñáÛ³Ï³Ý

½³ñ·³óÙ³Ý ¹ñ¹³å³ï×³éÁ,
Ï³Ù ³ÛÉ Ëûëùáí` åÕÇÝÓÝ ÇÝãå¿±ë
»õ ÇÝãá±õ ¿ áëÏÇ ¹³éÝáõÙ: ²Ûë μ³ñáÛ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃ»³Ý å³ï×³éÁ §àëÏÇ »õ åÕÇÝÓ¦-áõÙª ÏÝáç
ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ ¿. ýÇÉÙáõÙ ³ë»ë
ÏÝáç ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÁ »õ ³Ý¹³Ù³ÉáõÍáõÃÇõÝÁ, ³ñï³ùÝ³å¿ë ÙÇ-

³ÛÝ ã³ñÇù, ÇëÏ ËáñùáõÙª μ³ñÇù
¿, »õ »ñ»õÇ ³ÝÑñ³Å»ßï` è»½³ÛÇ
³ßË³ñÑ³Û»³óùÇ μ³ñ»÷áËÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ: ²Ñ³ ³ÛëåÇëÇ ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï»ñåáí ¿ ýÇÉÙÁ »ñç³ÝÏáõÃÇõÝÁ Ï³åáõÙ ³Õ¿ïÇ »õ ï³é³å³ÝùÇ Ñ»ï:
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²Ûëûñ³ ³ñ»õÁ
íï³Ý·³õáñ ¿

²

ñ»õÁ Û³õ»É»³É ·áí³½¹Ç
Ï³ñÇù ãáõÝÇ: ´áÉáñë
ß³ï É³õ ·Çï»Ýù Ýñ³
μ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ: ¸ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý ³ñï³Û³Ûïõ»É μ³õ³Ï³Ý Éáõñç ³Ûñõ³ÍùÇ ï»ëùáí Ï³Ù ³é³ç³óÝ»É Ù³ßÏÇ ù³ÕóÏ»Õ: ´³óÇ ³Û¹, ûñÇÝ³Ï`
Ø³ÛÇëÇÝ, »ñμ ³ñ»õÇ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÝ ³õ»ÉÇ ³·ñ»ëÇõ »Ý ¹³éÝáõÙ,
Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É ³É»ñ·Ç³`
ýáïá¹»ñÙ³ïá½:´ÅÇßÏÝ»ñÁ ·ÁïÝáõÙ »Ý, áñ ³ñ»õÁ ³É»ñ·Ç³ ãÇ
³é³ç³óÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ ³É»ñ·»ÝÇ
μ³Õ³¹ñáõÃ»³Ý Ù»ç å»ïù ¿
ëåÇï³Ïáõó ÉÇÝÇ: ²ñ»õÇ ÉáÛëÁ,
Û³ïÏ³å»ë ³Ùé³ÝÁ, å³ñ½³å»ë
Ï³ñáÕ ¿ Ýå³ëïáÕ ·áñÍûÝ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ³É»ñ·»ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
áñ Ïáõï³Ïõ³Í »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ, áíù»ñ ³éáÕç³Ï³Ý
³ÛÉ ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõÝ»Ý: ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³éáÕç Ù³ñ¹Ý ³ñ»õÇó ³É»ñ·Ç³ ãÇ áõÝ»ÝáõÙ: ²Û¹ å³ï×³éáí,
³ñ»õÇó ³É»ñ·Ç³ áõÝ»Ý³Éáõ ¹¿åùáõÙ, å¿ïù ¿ Ùï³Í»É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ÚáÛë
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³éáÕçáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ: Ú³ïáõÏ
áõß³¹ñáõÃÇõÝ å¿ïù ¿ ¹³ñÓÝ»É É»³ñ¹Ç ³ßË³ï³ÝùÇ íñ³Û: ÚÕÇáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï »õë Ï³ñáÕ ¿
³é³ç³Ý³É ³É»ñ·Ç³ ³ñ»õÇó:
àñáß ¹»Õáûñ³ÛùÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ
»õë Ï³ñáÕ ¿ Û³Ý·»óÝ»É ³É»ñ·Ç³ÛÇ ³é³ç³óÙ³Ý: ²Û¹ ËÙμÇÝ »Ý
å³ïÏ³ÝáõÙ áñáß Ñ³Ï³μáñμáù³ÛÇÝ, ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹³ÛÇÝ ËÙμÇ
¹»Õ»ñÁ »õ ³ÛÉÝ: Ø³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ
·ïÝáõÙ »Ý Ý³»õ, áñ ³ñ»õÇ ÉáÛëÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùμ ³É»ñ·Ç³Ý Ï³ñáÕ ¿
Ï³åõ³Í ÉÇÝ»É åÇ·Ù»Ýï³ÛÇÝ ÝÇõÃ³÷áË³Ý³ÏáõÃ»³Ý Ë³Ý·³ñÙ³Ý »õ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÇõÃ³÷áË³Ý³ÏáõÃ»³Ý Ë³Ý·³ñÙ³Ý Ñ»ï:
üáïá¹»ñÙ³ïá½Ç ³é³çÇÝ ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ½³ñ·³Ý³É ³ñ»õÇ ï³Ï ·ïÝõ»Éáõó ÙÇ
ù³ÝÇ Å³Ù Û»ïáÛ: ²é³ç³ÝáõÙ ¿
³ñ»·³ÏÝ³ÛÇÝ ¿·½»Ù³ Ï³Ù »ÕÝç³ï»Ý¹` Ù³ßÏÁ ùáñ ¿ ·³ÉÇë,
Ï³ñÙñáõÙ áõ Í³ÍÏõáõÙ Ù³Ýñ μÁßïÇÏÝ»ñáí, »õ Ï³ñáÕ ¿ ½³ñ·³Ý³É
Ù³ßÏÇ »õ ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÇ ³Û-

ïáõó: ²ñ»õ³ÛÇÝ »ÕÝç³ï»Ý¹Á áã
Û³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáÕ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝ
¿: Î³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹Çå»É ¹³Ý¹³Õ
³ñ»õ³ÛÇÝ »ÕÝç³ï»Ý¹, áñÝ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³ñ»õÇ ï³Ï ·ïÝõ»Éáõó
11-72 Å³Ù Û»ïáÛ: ²õ»ÉÇ ½·³ÛáõÝ
ÑÇõ³Ý¹Ý»ñÇ Ùûï Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³Ý³É μñáÝËáëå³½Ù, Ï³ñáÕ ¿
ÁÝÏÝ»É ³ñ»³Ý ×ÝßáõÙÝ, áõ ÁÝ¹Ñáõå Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ëÝ»É ÙÇÝã»õ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ý ÏáñëïÇ: ²ñ»õ³ÛÇÝ
áõÅ»Õ ³É»ñ·Ç³ÛÇ ³éÏ³ÛáõÃ»³Ý
¹¿åùáõÙ å¿ïù ¿ ÑÝ³ñ³õáñÇÝë
Ëáõë³÷»É ³ñ»õÇó, ¹áõñë ã·³É
³é³Ýó å³ßïå³ÝÇã ùëáõùÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý: ÜÙ³Ý ¹¿åù»ñáõÙ
·ÉË³õáñ ³Ëï³ÝÇßÁ ùáñÝ ¿, áñÝ
³ÝóÏ³óÝ»ÉÁ ß³ï ¹Åõ³ñ ¿: ²ñ»õÇ
ï³Ï ¹áõñë ·³Éáõó ³é³ç ËáñÑáõñ¹ ãÇ ïñõáõÙ û·ï³·áñÍ»É ¹¿û¹áñ³ÝïÝ»ñ, Ù³ñÙÝÇ ûÍ³Ý»ÉÇùÝ»ñ áõ Ñáï³õ¿ï ÇõÕ»ñ, Û³ïÏ³å»ë` óÇïñáõë³ÛÇÝ: Æ±Ýã ³Ý»É,
»Ã¿ ³ñ»õÇ ï³Ï ³ÝóÏ³óñ³Í Ù¿Ï
ûñõ³Û å³ï×³éáí ³ÙμáÕç ¹¿ÙùÁ
Í³ÍÏõ»É ¿ »ÕÝç³ï»Ý¹Ç μßïÇÏÝ»-

²ðºô À ìî²Ü ¶²ô àð ¾

êáõë³ÝÝ³ ²½³ï»³Ý

ñáí, áñÝ ¿É ³Ñ³õáñ ùáñ ¿ ³é³ç³óÝáõÙ: üáïá¹»ñÙ³ïÇïÇ μáõÅáõÙÁ Ï³ï³ñõáõÙ ¿ 2 Ó»õáí` ï»Õ³ÛÇÝ, ³ÛëÇÝùÝ` ³ñï³ùÇÝ »õ
Ý»ñùÇÝ: Ø³ßÏÇ ·ñ·éõ³Í Ù³ëÇÝ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ùë»É ùëáõùÝ»ñ, áñáÝù
å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý É³ÝáÉÇÝ, ÇÑ³ñÏ¿, μÅßÏÇ ËáñÑñ¹áí: ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó Ù³ßÏÁ ë³é»óÝáõÙ »õ ùáñÁ Ñ³Ý·ëï³óÝáõÙ »Ý
Ï³Õ³ÙμÇ Ã»ñÃÇÏÝ»ñÁ, Ï³ñïáýÇÉÇ Ï³Ù í³ñáõÝ·Ç μ³ñ³Ï ß»ñï»ñÁ: Ø³ßÏÇ áõÅ»Õ ·ñ·éõ³ÍáõÃ»³Ý ¹¿åùáõÙ μÅÇßÏÁ Ï³ñáÕ ¿
Ýß³Ý³Ï»É ÑáñÙáÝ³É ¹»Õ»ñ£Þ³ï
áõÅ»Õ ùáñÇ Å³Ù³Ý³Ï μÅÇßÏÁ
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ñ³Ï³ÑÇëï³ÙÇÝ³ÛÇÝ ¹»Õ»ñ, áñáÝù ³ñ»õÇ ³½¹»óáõÃ»³Ùμ ùáñ ã»Ý ³é³ç³óÝáõÙ: ´áõÅáõÙÁ ëáíáñ³μ³ñ ï»õáõÙ ¿ ÙÇ
ù³ÝÇ ûñÇó ÙÇÝã»õ ÙÇ ù³ÝÇ ß³-

μ³Ã: üáïá¹»ñÙ³ïÇïÇ ÙÇ ù³ÝÇ
³Ý·³Ù ÏñÏÝõ»ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ Û³Ý·»óÝ»É ¿·½»Ù³ÛÇ ³é³ç³óÙ³Ý: ²Û¹
å³ï×³éáí, »Ã¿ ýáïá¹»ñÙ³ïÇïÁ ÏñÏÝõáõÙ ¿ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù,
áõñ»ÙÝ ïõ»³É Ù³ñ¹áõÝ Ñ³Ï³óáõóõ³Í ¿³ñ»õÇ ï³Ï ÙÝ³É: ´³Ûó
ß³ï»ñÝ ¿É Ù»Ï ³Ý·³Ù ³ñ»õÇó
³É»ñ·Ç³ áõÝ»Ý³Éáõó Û»ïáÛ Ùï³ÍáõÙ »Ý, áñ ³ñ»õ³ÛÇÝ Éá·³ÝùÁ
Ñ³Ï³óáõóõ³Í ¿ Çñ»Ýó: ´³Ûó ¹³
³ÛÝù³Ý ¿É ³Û¹å¿ë ã¿: ²ñ»õ³ÛÇÝ Éá·³Ýù ÁÝ¹áõÝ»Éáõ áñáß³ÏÇ ³ÝíÁï³Ý ·áõ Ã»³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñ
å³Ñå³Ý»Éáõ ¹»åùáõÙ ³Ù¿Ý ÇÝã

Ï³ñ·ÇÝ ÏÁ ÉÇÝÇ: ÆëÏ »ñ»Ë³Ý»ñÁ
Ù»Í³Ý³Éáíª ·ñ»Ã¿ ÙÇßï Û³ÕÃ³Ñ³ñáõÙ »Ý ³ñ»õ³ÛÇÝ ³É»ñ·Ç³Ý:

²ÕμÇõñ` §168 Å³Ù¦ Ï³Ûù
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Ø²Úð ²ð²øêÀ

ÎºÜêàÈàðî²ÚÆÜ ²Ô¾îÆ
êºØÆÜ

²

Ñ³ñ ·³õ³éÇ ²½ñ³ýáõÙ ·ïÝõáÕ Ø³½-

ñ³¿Ç åÕÝÓÇ Ñ³ÝùÇ åáã³Ùμ³ñÇ Ïáïñõ³ÍùÁ å³ï×³é ¿ »Õ»É, áñ ÃÃõ³ÛÇÝ

íï³Ý·³õáñ ÝÇõÃ»ñ áõ Í³Ýñ Ù»ï³ÕÝ»ñ Ã³÷õ»Ý
²Ñ³ñÇ ·»ïÁ, áñÁ ß³ñáõÝ³Ïõ»Éáí Ã³÷õáõÙ ¿
²ñ³ùë ·»ïÁ£
ì»ñçÇÝ ûñ»ñÇÝ ÛÇß»³É Ñ³ÝùÇ ³ñï³Ý»ï³Í
Ñáëù³çñÇ åáã³Ùμ³ñÁ Ïáïñõ»Éáí Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃ»³Ùμ ³Õïáïõ³Í ÝÇõÃ»ñ áõ Í³Ýñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ
³õ»ÉóáõÏÝ»ñ Éóõ»É »Ý ²ñ³ùë ·»ïÁ£
²ëõáõÙ ¿, Ã¿ ³Û¹ åáã³Ùμ³ñÁ 1 ÙÇÉÇáÝ Ëáñ³Ý³ñ¹ Ù»ïñ ³ñï³Ý»ïõ³Í Ñáëù³çñÇ ï³ñáÕáõÃÇõÝ áõÝÇ£
Æñ³½»Ï ³ÕμÇõñÝ»ñÇ íÏ³ÛáõÃ»³Ùμ, Ø³½ñ³¿Ç
åÕÝÓÇ Ñ³ÝùÁ Çñ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ûñÇó, μÝáõÃ»³ÝÁ
Ñ³ëóñ³Í íÝ³ëÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ñÓ, »ñμ»õ¿ ³Û¹ ³éáõÙáí áõß³¹ñáõÃ»³Ý ãÇ³ñÅ³Ý³ó»É, »õ Ý»ñÏ³ÛÇë ¿É
²ñ»õ»É»³Ý ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ μÝ³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÁ, ³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ å³ïñõ³Ïáí, ³é³ÝÓÝ³å¿ë Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ ã»Ý ï³ÉÇë ³Û¹ Ñ³ÝùÇª ßñç³Ï³Û ÙÇç³í³ÛñÇÝ å³ï×³é³Í íÝ³ëÝ»ñÇÝ£
Ð³õ³ëïÇ ³ÕμÇõñÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, μÝ³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ³Ý÷áõÃáõÃÇõÝÝ
³Û¹ Ñ³ÝùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ, Û³Ý·»ó åáã³Ùμ³ñÇ
×»ÕùÙ³ÝÝ áõ ³Ûë ³Õ¿ïÇÝ£ äáã³Ùμ³ñÇ ³ñï³Ý»ï³Í Ñáëù³çáõñÁ ³ÛÅÙ Éóõ»É ¿ ²Ñ³ñ ·»ïÁ, »õ »Ã¿
Éáõñç ÙÇçáóÝ»ñ ãÏÇñ³éõ»Ý, ³Û¹ íï³Ý·³õáñ áõ
ÚáÛë
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ÃáõÝ³õáñ ÝÇõÃ»ñÁ ³é³ïûñ¿Ý Ã³÷õ»Éáõ »Ý
²ñ³ùë ·»ïÁ »õ μ³õ³Ï³Ý Ù»Í íÝ³ëÝ»ñ »Ý å³ï×³é»Éáõ£ ²Ûë åáã³Ùμ³ñáõÙ Ïáõï³ÏõáõÙ ¿ñ åÕÝÓÇ
³õ»ÉóáõÏÝ»ñÇó ·áÛ³ó³Í ³Õïáï ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ÃÃõáõï³ÛÇÝ ÝÇõÃ»ñ
»õ Í³Ýñ Ù»ï³ÕÝ»ñ£
²Ñ³ñ »õ ²ñ³ùë ·»ï»ñÇ »½»ñùÇÝ ÁÝÏ³Í »Ý
ï³ëÝ»³Ï ·ÇõÕ»ñ, áñáÝù Çñ»Ýó ³Ý³ëÝ³μáõÍ³Ï³Ý áõ ·ÇõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
áõÕÕ³ÏÇ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý ³Û¹ ·»ï»ñÇ çñ»ñÁ£
ØÇõë ÏáÕÙÇó ÛÇß»³É ßñç³ÝÇ ³ñï³Ï³ñ· ·»Õ»óÇÏ
áõ Ñ³ñáõëï μÝáõÃÇõÝÁª Çñ μáõë³Ï³Ý Í³ÍÏáÛÃáí
áõ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý ï»ë³Ï³ÝÇáí, ³Ûë ÃáõÝ³õáñ ÝÇõÃ»ñÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí áãÝã³Ý³Éáõ ë»ÙÇÝ ¿ Ï³Ý·Ý»Éáõ£
²Ûë íï³Ý·³õáñ ÝÇõÃ»ñÁ ²ñ³ùë ·»ïÁ Ã³÷õ»Éáí, μÝ³Ï³Ý ³Õ¿ïÁ ³õ»ÉÇ ¿ ï³ñ³Íõ»Éáõ, »õ Ý»ñ·Áñ³õ»Éáõ ¿ Ý³»õ »ñÏñÇ ÑÇõëÇë-³ñ»õÙï»³Ý
(Ð³Û³ëï³Ý, ÂáõñùÇ³ ) Ñ³ñ»õ³ÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ßñç³ÝÝ»ñÁ£
Æñ³Ý³Ï³Ý Ù³ÙáõÉ

265,515
¼àÐª 10 î²ð ô²Ú
ÀÜ Â²ò øàôØ

ºñÏñÇ »ñÃ»õ » Ïáõ Ã» ³Ý
áõ í³ñáñ¹áõÃ»³Ý ·»ñ³ï»ëãÇ Ëûëù»ñáí 1998 ÃõÇó
ÙÇÝã»õ
2009
Ãõ³ Ï³Ý Ý» ñÁ,
³ÛëÇÝùÝª
12
ï³ñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ 265,515 Ù³ñ¹ ½áÑõ»É ¿ ³õïoíÃ³ñÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí, »õ ³Û¹ Ù³Ñ³óáõÃ»³Ý μ³ñÓñ³Ï¿ïÁ Ñ³Ý¹Çë³ó»É ¿ 2005 Ãõ³Ï³ÝÁ, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
½áÑõ»É ¿ 27,760 Ù³ñ¹£
¼ûñ³í³ñ ¾ëÏ³Ý¹³ñ ØáÙ»ÝÇÇ ³ëáõÃ»³Ùμ 2009
ÃõÇÝ 22,974 »õ 2008 ÃõÇÝª 23,362 Ù³ñ¹ ëå³Ýõ»É »Ý
³õïûíÃ³ñÝ»ñÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí£
Àëï Éñ³ïõ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý, »ñÃ»õ»ÏáõÃ»³Ý áõ í³ñáñ¹áõÃ»³Ý ·»ñ³ï»ëáõãÁ, ³ÝóÝáÕ 10 ï³ñõ³Û ³õïûíÃ³ñÝ»ñÇ íÇ×³Ï³·ñáõÃÇõÝÁ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáí, ³ë»É ¿. §²õïoíÁÃ³ñÝ»ñÇ ³Ù»Ý³μ³ñÓñ ÃÇõÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ 2006 Ãõ³Ï³ÝÇÝ, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ½áÑõ»É »Ý 32,999 Ù³ñ¹¦£ Ü³
³ÛÝáõÑ»ï»õ ³õ»É³óñ»É ¿, Ã¿ 1998 ÃõÇÝ Çõñ³ù³ÝãÇõñ
10,000 ³õïûÙ»ù»Ý³ÛÇ ¹ÇÙ³ó ëå³Ýõ³ÍÝ»ñÇ ÃÇõÁ
Ùûï 39 Ñá·Ç ¿ñ, ÇëÏ ³Ûë ï³ñÇ ³Û¹ ÃÇõÁ Ýõ³½»É ¿
18/7-Ç£ Ü³ ÁÝ¹·Í»ó, Ã¿ 2009 ÃõÇÝ Ñ³Ù³ñ³ÝÇß ¿ ïÁñõ»É 1,419,442 Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ, áñÁ 1998 ÃõÇÝ »Õ»É ¿

201,395£
¼û ñ³ í³ñ
Ø á Ù » Ý Ç Ç
³ëáõ Ã» ³Ùμ,
Û³é³çÇÏ³Û
10
ï³ñáõÙ
Ï³ñÓ³Ý³·ÁñõÇ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ, í³ñáñ¹Ý»ñÇ »õ áõÕ»õáñÝ»ñÇ ÏïñáõÏ ³×£
Ü»ñÏ³ÛáõÙë »ñÏñáõÙ ³Ù¿Ý 1000 Ñá·áõ ¹ÇÙ³ó ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ 150 ³õïûÙ»ù»Ý³Û, áñÁ 10 ï³ñáõó Û»ïáÛ ÏñÏÝ³å³ïÏõ»Éáõ »õ Ñ³ëÝ»Éáõ ¿ 400-Ç£
Ü³ Çñ Ëûëù»ñÇ ³õ³ñïÇÝ Ýß»ó, Ã¿ Ë»É³óÇ í»ñ³ÑëÏáÕ ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ ÉÇÝ»Éáõ ¿
2010 Ãõ³Ï³ÝÇ Ï³ñ»õáñ Ýõ³×áõÙÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ, ù³ÝÇ áñ
³ñ¹¿Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ ³ÛÉ»õë ã»Ý
μ³õ³ñ³ñáõÙ ³å³Ñáí »ñÃ»õ»ÏÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ£

Ø²ð¼²Üø
Ð²ðò²¼ðàÚò Üàð
æàôÔ²ÚÆ §êºô²Ü¦
Ø²ð¼²Î²Ü
ØÆàôÂº²Ü
²ðîúÜ²î¾ð
ì²¼¶¾Ü ²Ü¸ðº¾²êº²ÜÆ
Ðºî
ì³½·¿Ý ²Ý¹ñ¾³ë»³ÝÁ Üáñ æáõÕ³ÛÇ §ê»õ³Ý¦ Ù³ñ½³Ï³Ý ÙÇáõÃ»³Ý ³ñïûÝ³ï¿ñ »õ ÙÇáõÃ»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÝ ¿: Ü³ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ý³»õ êå³Ñ³Ý Ý³Ñ³Ý·Ç
ýáõïμáÉÇ å³ï³Ý»Ï³Ý ÏáÙÇï¿Ç
å³ï³ëË³Ý³ïáõ, »õ ýáõïμáÉ³ÛÇÝ ï³Õ³Ý¹ Û³ÛïÝ³μ»ñáÕ ËÙμÇ
³Ý¹³Ù: Ü³ 53 ï³ñ»Ï³Ý ¿, »ñÏ³ñ
ï³ñÇÝ»ñ ýáõïμáÉÇ ï³ñμ»ñ ï³ñÇù³ÛÇÝ μ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñáõÙ Ñ³Ý¹¿ë ¿ »Ï»É áñå¿ë Ù³ñ½ÇÏª ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí μ³½Ù³ÃÇõ Û³ÕÃ³Ý³Ï-

Ý»ñ: ²å³, ç³Ý³ëÇñáõÃ»³Ùμ ëï³Ý³Éáí ²ëÇ³ÛÇ ³é³çÇÝ Ï³ñ·Ç
Ù³ñ½ÇãÇ íÏ³Û³Ï³Ý, ëï³ÝÓÝ»É ¿
·ÉË³õáñ Ù³ñ½ÇãÇ ¹»ñÁ:
êáÛÝ Ãõ³Ï³ÝÇ Ø³ÛÇëÇ 22-ÇÝ
Æñ³ÝÇ ýáõïμáÉÇ ²Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ÑÇõñ³ÝáóáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ »ñÏñÇ
ýáõïμáÉ³ÛÇÝ ¹åñáóÝ»ñÇ Ý³Ñ³Ý·³ÛÇÝ ÑÇÝ·»ñáñ¹ ÅáÕáíÁ, áñÇÝ
Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ñ Ý³»õ ì³½·¿Ý ²Ý¹ñ¾³ë»³ÝÁ:
²éÇÃÁ å³ï»Ñ Ñ³Ù³ñ»Éáí Ù»ñ
ÃÕÃ³ÏÇóÁ Ñ³ñó³½ñáÛó ¿ Ï³ï³-

ñ»É åñÝ. ²Ý¹ñ»¾³ë»³ÝÇ Ñ»ï, áñÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù ëïáñ»õ:
ÊÝ¹ñáõÙ »Ù Ý»ñÏ³Û³óÝ»É §ê»õ³Ý¦ Ù³ñ½³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝÁ:
§ê»õ³Ý¦ ÙÇáõÃÇõÝÁ ½μ³Õõ»É ÙÇ³ÛÝ ýáõïμáÉÇ Ù³ñ½³Ó»õáí : ØÇáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÁ Üáñ æáõÕ³ÛÇ

2010-ÇÝ êå³Ñ³ÝÇ ³é³çÇÝ
Ï³ñ·Ç ³ÏáõÙμÝ»ñÇ Ë³Õ»ñáõÙ
ê»õ³ÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ó³õ »ññáñ¹

§²ñ³ñ³ï¦ ÙÇáõÃ»³Ý Ý³ËÏÇÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñ »Ý »Õ»É: ºñμ Üáñ æáõÕ³ÛÇ
Ý³ËÏÇÝ ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ù³ñ½³¹³ßïÇ ýáõïμáÉÇ ¹³ßïáõÙ Ï³éáõóõ»óÇÝ ³ÛÅÙ»³Ý §²ñ³ñ³ï¦ ÙÇáõÃ»³Ý áã Ù³ñ½³Ï³Ý ëñ³ÑÁ »õ Û³ñ³ÏÇó ßÇÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ, »ñÏ³ñ ÁÝ¹ÙÇçáõÙÇó Û»ïáÛ ýáõïμáÉÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ÷áË³¹ñõ»óÇÝ Ýáñ³Ï³éáÛó §ê»õ³Ý¦ ýáõïμáÉÇ ¹³ßïÁ:
§ê»õ³Ý¦-Ç å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÇ
»õ §²ñ³ñ³ï¦ ÙÇáõÃ»³Ý í³ñãáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ »Õ³Í ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí, Ý³ ³ßË³ïáõÙ ¿ñ ³ÝÏ³Ë §²ñ³ñ³ï¦ ÙÇáõÃÇõÝÇó, ë³Ï³ÛÝ ³Ù»Ýáõñ Ñ³Ý¹¿ë
¿ñ ·³ÉÇë §²ñ³ñ³ï¦ ³ÝáõÝáí:
î³ñ³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï
μ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç»õ, áñáÝù »ñμ¾ù
í»ñ³ÙÇ³õáñÙ³Ý ãÛ³Ý·»óÇÝ, ³ñ¹ÇõÝùáõÙ §²ñ³ñ³ï¦ ÙÇáõÃ»³Ý
³ñïûÝ³ï¿ñ Â³ÃáõÉ úÑ³Ý»³ÝÇ
¹³ï³Ï³Ý μáÕáù³ñÏáõÙÇó Û»ïáÛ,
ýáõïμáÉÇ ËáõÙμÁ Ñ³Ù³ÏÇñÝ»ñÇ
ó³ÝÏáõÃ»³Ùμ, áñáß»ó ³ÝÏ³Ë³Ý³É §²ñ³ñ³ï¦-Çó »õ å³ßïûÝ³-

å¿ë ·ñ³Ýóõ»ó §ê»õ³Ý¦ ³ÝáõÝáí:
²ÛëåÇëáí Ù»ñ ÙÇáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý Ãõ³Ï³ÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿
1972 ÃÇõÁ, »ñμ ÑÇÙÝ³¹ñõºó ³ÛÅÙ»³Ý §ê»õ³Ý¦ Ù³ñ½³¹³ßïÁ »õ
ýáõïμáÉÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ÷áË³¹ñõ»ó ³ÛÝï»Õ:
êÏ½μÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ÙÇáõÃÇõÝë Õ»Ï³í³ñõ»É ¿ Ñ³Ýñ³×³Ý³ã
Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ »õ Ù³ñ½ÇãÝ»ñ ¶³μñÇ¿É
Ø³Ýõ¿É»³ÝÇ, ³å³ª Ð³ÙÇÏ Âáñáë»³ÝÇ ÙÇçáóáí, ³ÛÅÙ ³ÛÝ Õ»Ï³í³ñõáõÙ ¿ 7 Ñá·áõó μ³ÕÏ³ó³Í
í³ñãáõÃ»³Ý ÙÇçáóáí, áñÇÝ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÙ »Ý èáõμÇÏ Ô³ñÇμ»³ÝÁ,
è³ýÇÏ Ú³Ïáμ»³ÝÁ, ²ñÙáÝ¹ ä³ñë³Ù»³ÝÁ, ÚáíÇÏ Ô³½³ñ»³ÝÁ,
ì³ÝÇÏ Ø³ñÏáë»³ÝÁ »õ èáμ»ñï
¸³õÃ»³ÝÁ, áñáÝù μáÉáñÝ ¿É ÙÇáõÃÇõÝáõÙ Ñ³ë³Ï ³é³Í »õ ¹³ëïÇ³ñ³Ïõ³Í Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ »Ý:

ÝáõÃÇõÝÝ ¿ñ£ Üñ³Ýù, áñáÝó Ó»éùáõÙ
¿ñ ·ïÝõáõÙ Ã»ÙÇ ³½·³ÛÇÝ μáÉáñ
ÑÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ã¿ÇÝ Ñ³Ý¹áõñÅáõÙ ³ÝÏ³Ë áñ»õ¿ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ, ë³Ï³ÛÝ §ê»õ³Ý¦ ÙÇáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ, ÇÝãå¿ë ÅáÕáíñ¹Ç Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ, ãÑ³Ý¹áõñÅ»ó ³Û¹ í³ñù³·ÇÍÁ, ³ñ¹ÇõÝùáõÙ ³Ýç³ïõ»ó §²ñ³ñ³ï¦-Çó, »õ
·áÛ³ï»õ»ó áõ ³ßË³ï»óª Ñ³Ï³é³Ï ³½·³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ó³ÝÏáõÃ»³Ý »õ ³é³Ýó Ýñ³Ýó ÝÇõÃ³μ³ñáÛ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃ»³Ý:

Æ±ÝãÝ ¿ñ Ó»ñ Ýß³Í ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý áõ »ñÏå³é³ÏïÙ³Ý
å³ï×³éÁ:
î³ñ³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÁ Ã»ÙÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÇ ³ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³-

æáõÕ³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ Ë³Õ»ñ, Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùμ Â»Ññ³ÝÇ ð³ýýÇ, êÇ÷³Ý »õ Ü³ÛÇñÇ ËÙμ»ñÇ »õ
æáõÕ³ÛÇ ²ñ³ñ³ï »õ ê»õ³Ý
ËÙμ»ñÇ (28 ¿ëü³Ý¹ - 3 ü³ñõ³ñ¹ÇÝ 89):
ê»õ³ÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ó³õ ³é³çÇÝ:

-²Û¹ ¹¿åùáõÙ ÇÝãå¿±ë ¿, áñ í³Ýù³å³ïÏ³Ý Ýáñ ýáõïμáÉÇ ¹³ßïÁ
Ïáãõ»ó §ê»õ³Ý¦ Ù³ñ½³¹³ßï »õ
·ïÝõáõÙ ¿ Ó»ñ ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý
ï³Ï:
²Û¹ Ù³ñ½³¹³ßïÇ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»-

ñÁ »Õ»É »Ý §ê»õ³Ý¦ ÙÇáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ: 1972Ã. ³ñ¹¿Ý
Üáñ æáõÕ³Ý ãáõÝ¿ñ ýáõïμáÉÇ
¹³ßï: ÜáÛÝ Ãõ³Ï³ÝÇÝ ÙÇ ËáõÙμ
Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ »õ Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñÇ
ç³Ýù»ñáí, ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùμª Ðñ³ã
ØÇñ½³Ë³Ý»³ÝÇ »õ Å³Ù³Ý³ÏÇ
Â»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹ »ñç³ÝÏ³ÛÇß³ï³Ï ¶³ñ»·ÇÝ ²ñù. ê³ñ·ë»³ÝÇ
(Ñ»ï³·³ÛÇÝª ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ¶³ñ»·ÇÝ ². Î³ÃáÕÇÏáë) ³Ýí»ñ³å³Ñ Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùμ, Ù»Í ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõó Û»ïáÛ, í³Ýù³å³ïÏ³Ý μ³Ýç³ñ³ÙÁß³ÏÙ³Ý ÙÇ ÑáÕ³ï³ñ³ÍùáõÙ
ÑÇÙÝ³¹ñõ»ó ³ÛÝ£ ¸³ßïÇ Í³é³Ñ³ïÙ³Ý, Ñ³ñÃ»óÙ³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý áõ Ï³Ý³ã³å³ïÙ³Ý, ÷Éõ³Í
ó³ÝÏ³å³ï»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý,
çñÑáñÇ ÷áñÙ³Ý, ¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý, åñáÅ»ÏïáñÝ»ñÇ Ó»éùμ»ñÙ³Ý áõ ï»Õ³¹ñÙ³Ý, »õ Ñ»é³Ëûë³·ÍÇ Ñ³ÛÃ³ÛÃÙ³Ý μáÉáñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñõ»É »Ý Ù»ñ ÙÇçáóáíª ³é³Ýó ³½·³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý áõ §²ñ³ñ³ï¦ ÙÇáõÃ»³Ý ÝÇõÃ³Ï³Ý áõ μ³ñáÛ³Ï³Ý ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý: ÆÑ³ñÏ¿, Ýñ³Ýù ³ßË³ï»óÇÝ Ù»½ íï³ñ»É ³Û¹ ¹³ßïÇó,
¹³ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ¹³ï Û³ñáõó»óÇÝ
Ù»ñ ¹¿Ù, ë³Ï³ÛÝ ãÛ³çáÕ»óÇÝ. Çí»ñçáÛ ëïáñ³·ñõ»ó ÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ §ê»õ³Ý¦ »õ §²ñ³ñ³ï¦ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ, áñáí §²ñ³ñ³ï¦ ÙÇáõÃÇõÝÁ Çñ³õáõÝù ëï³ó³õ Ù³ñ½³¹³ßïÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý
Í³Ëë»ñÇ ÛÇëáõÝ ïáÏáëÇ í×³ñ»Éáõ
¹¿åùáõÙ, ß³μ³Ã³Ï³Ý »ñ»ù ûñ
û·ïõ»É Ù³ñ½³¹³ßïÇó: ä¿ïù ¿
ÛÇß»Ýù, áñ ³Ûë Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý
Ï³Û³óÙ³Ý Ù¿ç Çñ ¹ñ³Ï³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÝ ¿ áõÝ»ó»É è³ýÇÏ
àëÏ³Ý»³ÝÁ: ¸³ßïÁ ÙÇßï Õ»Ï³í³ñõ»É »õ å³Ñå³Ýõ»É ¿ Ù»ñ ÙÇçáóáí: ØÇáõÃ»³Ýë ¹Åõ³ñ³·áÛÝ áõ
Í³Ëë³ï³ñ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ¹³ßïÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý »õ Ï³Ý³ã³å³ïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:
ÊÝ¹ñáõÙ »Ù ÙÇ ùÇã ¿É Ëûë¿ù Ó»ñ
Í³õ³É³Í Ù³ñ½³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÚáÛë
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Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ:
§ê»õ³Ý¦ ÙÇáõÃÇõÝáõÙ ¹³ëïÇ³ñ³Ïõ»É »Ý Ñ³Ýñ³Û³Ûï ýáõïμáÉÇëïÝ»ñ, áñáÝù Ñ³Ý¹¿ë »Ý »Ï»É
Â»Ññ³ÝÇ §²ñ³ñ³ï¦-Ç Ý³»õ
å³ñëÏ³Ï³Ý ËÙμ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ
Æñ³ÝÇ μ³ñÓñ³·áÛÝ ÉÇ·³Ý»ñáõÙ,
áñáÝóÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÛÇß³ï³Ï»É ìñ¿Å
Ü³õ³ë³ñ¹»³ÝÇ, Ø³ëÇë êï»÷³Ý»³ÝÇ, èáõμÇÏ Ô³ñÇμ»³ÝÇ, ì³ÑÇÏ Âáñáë»³ÝÇ, è³ýÇÏ Ú³Ïáμ»³ÝÇ, ì³ñáõÅ³Ý ÞÇñõ³Ý»³ÝÇ, èáõμÇÏ Úáíë¿÷»³ÝÇ »õ ³ÛÉáó ³ÝáõÝÝ»ñÁ: ²Ûëûñõ³Û ¹ñáõÃ»³Ùμ Ù»ñ ÙÇáõÃ»³Ý 4 ³Ý¹³ÙÝ»ñª ¶»õÇÏ ²Ý¹ñ¿³ë»³ÝÁ, Â³¹¿ Ü³Ñ³å»ï»³ÝÁ,
²éÉ¿Ý Ð³Ûñ³å»ï»³ÝÁ »õ ÜÅ¹»Ñ
Ì³ïáõñ»³ÝÁ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÙ »Ý
Æñ³ÝÇ ÙÇÝã»õ 15 ï³ñ»Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ Ï³½ÙÇÝ:
§ê»õ³Ý¦ ÙÇáõÃ»³ÝÝ ¿ ³Ý¹³Ù³Ïó»É Ý³»õ Æñ³ÝÇ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ å³ï·³Ù³õáñ èáμ»ñï ´»·É³ñ»³ÝÁ, áñÁ ÙÇÝã»õ ³ÛÅÙ ¿É ç»ñÙ
Ï³å»ñ áõÝÇ ÙÇáõÃ»³Ýë Ñ»ï »õ μáÉáñ å³ñ³·³Ý»ñáõÙ ³ç³ÏóáõÙ ¿
Ù»½:
ØÇáõÃÇõÝë Ý»ñÏ³ÛÇë áõÝÇ ï³ñÇù³ÛÇÝ ï³ñμ»ñ μ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñáõÙ ýáõïμáÉ³ÛÇÝ ËÙμ»ñ »õ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ μáÉáñ å³ßïûÝ³Ï³Ý
ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝóáõÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý Ý³»õ §¼áμ³Ñ³Ý¦,
§ê»÷³Ñ³Ý, §ê»÷³Ñ³Ý ÜáíÇÝ¦,
§Þ³Ññ¹³ñÇ¦, §ÜáÅ³Ý¦, §¼³Û³Ý¹»ñáõ¹¦, §²ñÇ³¦ »õ ÝÙ³Ý Ñ³Ýñ³×³Ý³ã ËÙμ»ñ: ²Ýó³Í Ù³ñ½³Ï³Ý
ï³ñ»ßñç³ÝáõÙ Ù»ñ å³ï³Ý»Ï³Ý
ÙÇÝã»õ 10 ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñÇ ËáõÙμÁ
ÉÇ·³ÛÇ ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ ½μ³Õ»óñ»É ¿ ãáñáñ¹ ï»ÕÁ, ÇëÏ ÙÇÝã»õ 12
ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñÇ ËáõÙμÁª »ññáñ¹
ï»ÕÁ: üáõïμáÉ³ÛÇÝ ¹åñáóÝ»ñÇ
÷³é³ïûÝÇ ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ 30
ËÙμ»ñÇ Ù¿ç Ñ³Ý¹Çë³ó»É »Ýù »ññáñ¹, ÇëÏ §²ëÇ³íÇÅ»Ý¦ ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ ÙÇÝã»õ 11 ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñÇ Ù»ñ ËáõÙμÁ 24 Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù¿ç Ñ³Ý¹Çë³ó»É ¿ 6-ñ¹: êå³Ñ³Ý ù³Õ³ùÇ Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ
³é³çÇÝ Ï³ñ·Ç ÉÇ·³ÛÇ ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ë³Õ»ñÇÝ, áñÁ ï»õáõÙ ¿ í»ó ³ÙÇë

½μ³Õ»óñ»É »Ýù ãáññáñ¹ ï»ÕÁ: Ü³Ë³Ýó»³É ßñç³ÝáõÙ ³Û¹ ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ Ñ³Ý¹Çë³ó³Ýù 2-ñ¹ »õ
Çñ³õáõÝù ëï³ó³Ýù Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ü³Ñ³Ý·³ÛÇÝ ÉÇ·³ÛÇ ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ÝÇõÃ³Ï³Ý μ³óÇ
å³ï×³éáí Ññ³Å³ñõ»óÇÝù ³Û¹
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÇó:
Â»Ññ³ÝáõÙ Ù»ÏÝ³ñÏõáÕ 41-ñ¹
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ
Ù³ë³Ý³Ïó»É »Ýù 55 Ù³ñ½ÇÏÝ»ñáí, üáõïμáÉÇ ³ëå³ñ¿½áõÙ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý »õ Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ μ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ ½μ³Õ»óñ»É »Ýù
»ñÏñáñ¹ ï»Õ»ñÁ: Ø»ñ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ
ëáÛÝ ÷³é³ïûÝÇÝ, Ù³ëÝ³Ïó»Éáí
Ã»Ã»õ³ïÉ»ïÇÏ³ÛÇ ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, Ýõ³×»É »Ý 12 μñáÝ½¿ Ù»¹³ÉÝ»ñª ½μ³Õ»óÝ»Éáí ËÙμ³ÛÇÝ ÑÇÝ·»ñáñ¹ ï»ÕÁ: ÈáÕÇ ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ
¿É Ó»éù »Ýù μ»ñ»É Ù¿Ï μñáÝ½¿ Ù»¹³É:
ÜáÛÝå¿ë Üáñ æáõÕ³ÛáõÙ Ï³Û³ó³Í 2010 Ã. ·³ñÝ³Ý³ÛÇÝ Ë³Õ»ñÇÝ, áñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ Â»Ññ³ÝÇó §Ü³ÛÇñÇ¦, §êÇ÷³Ý¦, §ð³ýýÇ¦, ÇëÏ Üáñ æáõÕ³ÛÇóª §ê»õ³Ý¦
»õ §²ñ³ñ³ï¦ ËÙμ»ñÁ, ·ñ³õ»óÇÝù
³é³çÇÝ ï»ÕÁ:

2009 Ã. ú·áëïáëÇ 9-Çó 16-Á
Þ³ÑÇÝß³ÑñÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³ÝáõÝáí
(êå³Ñ³ÝÇ Ã»ÙÇ Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑÁñ¹Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ùμ, ë³Ï³ÛÝ
Ù»ñ Í³Ëëáí) »õ 33 Ù³ñ½ÇÏÝ»ñáí
Ù³ëÝ³Ïó»É »Ýù Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
Ù»ÏÝ³ñÏõáÕ Armenian games ÏáãõáÕ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ýáõïμáÉ³ÛÇÝ
ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇÝª 20 ËÙμ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùμ£ Ø»ñ ËáõÙμÁ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ, ÈÇμ³Ý³ÝÇ »õ ²Ë³Éù³É³ùÇ Ñ»ï Ï³½ÙáõÙ ¿ñ ÙÇ »ÝÃ³ËáõÙμ£
²Ë³Éù³É³ùÇ »õ ÈÇμ³Ý³ÝÇ ËÙμ»ñÇ Ñ»ï Ë³Õ³óÇÝù Ñ³õ³ë³ñª Ù¿Ï
Ù¿Ï Ñ³ßõáí, ÇëÏ 2-3 Ñ³ßõáí ½Çç»óÇÝù ²ñ·»ÝïÇÝÇ³ÛÇÝ »õ ãÛ³çáÕ»óÇÝù ³ÝóÝ»É Û³çáñ¹ ÷áõÉ: ²Ûë ÙÁñóáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ Ù»ñ ËÙμÇ ·ÉË³õáñ
Ù³ñ½ÇãÝ ¿ñ §ê»÷³Ñ³Ý¦ ³ÏáõÙμÇ
Ù³ñ½Çãª ²μμ³ë êáõñÇÝ:
àñá±Ýù »Ý ÙÇáõÃ»³Ý¹ »Ï³ÙïÇ
³ÕμÇõñÝ»ñÁ:
-ÄáÕáíáõñ¹Á »õ Ñ³Ù³ÏÇñÝ»ñÁ
Ï³ï³ñáõÙ »Ý ÝõÇñ³ïõáõÃÇõÝÝ»ñ:
Ö³Ùμáñ¹³Ï³Ý ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ í³ñÓÁ ß³ñáõÝ³Ï³μ³ñ í×³ñáõÙ ¿ Æ²ØØ-Ý: Ø»ñ ÙÇáõÃÇõÝÁ ÇÝùÝ³μ³õ ¿, μ³ó áõÝ»ó³Í å³ñ³·³-

ÛáõÙ ¿É ³ÛÝ Éñ³óÝáõÙ »Ý í³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ »õ Ñ³Ù³ÏÇñÝ»ñÇ
áõ Ñáí³Ý³õáñáÕÝ»ñÇ ³é³çÇÝ
ûÕ³ÏÁ, áñáÝó ßÝáñÑÇõ ¿É ·áÛ³ï»õáõÙ »Ýù Ù»Ýù: ²éÇÃÁ å³ï»Ñ Ñ³Ù³ñ»Éáíª å¿ïù ¿ Ëáñ³å¿ë ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»É Ðñ³ã ØÇñ½³Ë³Ý»³ÝÇÝ, ²ëå»ï Ð³Ûñ³å»ï»³ÝÇÝ »õ Ø³ëÇë ø»ßÇß»³ÝÇÝª
Çñ»Ýó Ï³ï³ñ³Í ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý
ÝõÇñ³ïõáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ óáõó³μ»ñ³Í μ³ñáÛ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ: Üß»Ýù Ý³»õ, áñ í»ñçÇÝ »ñÏáõ ï³ñáõÙ å»ïáõÃ»³Ý ÙÇçáóáí
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ Û³ïÏ³óõáÕ û·ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇó ëï³ó»É »Ýù
Ý³»õ Ù»Ýùª ³é³çÇÝ ï³ñÇÝ
14.000.000, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ ï³ñÇÝª
9.500.000 ÃáõÙ³Ý: Ø»Ýù áã ÙÇ í×³ñáíÇ ³ßË³ïáÕ ãáõÝ»Ýù, μáÉáñÁ
³ßË³ïáõÙ »Ý ëÇñáÕ³Ï³Ý »õ ³ÝíÁ×³ñ, áñáÝó ß³ñùáõÙ »ñ³Ëï³å³ñïáõÃ»³Ùμ å¿ïù ¿ Ýß»Ù ÚáíÇÏ
Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇ, ¾¹ÙáÝ¹ ä³ñë³Ù»³ÝÇ, èáμ»ñï ¸³õáõ¹ÇÇ, æáñçÇÏ
ä»ïñáë»³ÝÇ, ê»õ³Ý Þ³Ñμ³½»³ÝÇ »õ ê»õ³Ý ¸³ñ³μÇ¹»³ÝÇ, ÜáñÇÏ
ø»ßÇß»³ÝÇ, ØÇñû ´áÉμáÉÇÇ, Äáñ¿ë
¸³õÃ»³ÝÇ, ø³ñÉû Ê³ãÇÏ»³ÝÇ,

²ñÃÇÝ Âáñáë»³ÝÇ, ²ñÃÇÝ Ô»õáÝ¹»³ÝÇ, È»õÇÏ Âáñáë»³ÝÇ, ØËÇÃ³ñ
Þ³ÑÇç³Ý»³ÝÇ »õ ê»ñÅÇÏ Þ³Ñμ³½»³ÝÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ:
²ñ¹»ûù ³Û¹ ·áõÙ³ñÁ ÷³Ïá±õÙ ¿
ÁÝÃ³óÇÏ Í³Ëë»ñÁ:
-ÆÑ³ñÏ¿, á°ã: ØÇ³ÛÝ Ð³Û³ëï³Ý
áõÕ»õáñáõÃ»³Ý Ù»ñ Í³ËëÁ Ï³½Ù»É
¿ ³õ»ÉÇ ù³Ý 17.000.000 ÃáõÙ³Ý:
²Ù¿Ý ï³ñÇ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ Í³ËëáõÙ »Ýù ³õ»ÉÇ ù³Ý
10.000.000 ÃáõÙ³Ý: ä¿ïù ¿ ï»Õ»Ï³óÝ»Ù, áñ Ï³Ý³ã³å³ï ýáõïμáÉÇ ¹³ßïÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ, ï³ñμ»ñ
ï³ñÇù³ÛÇÝ Ù³ñ½³Ï³Ý ËÙμ»ñ
Ï³½Ù»ÉÝ áõ Ù³ñ½»ÉÁ, μáÉáñ ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»ÉÁ Ù»Í Í³Ëë»ñÇ ¿ Ý³ÛáõÙ, μ³Ûó μáÉáñ ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáíª Ï³ï³ñáõÙ »Ýù Ù»ñ ³ßË³ï³ÝùÁ, ÅáÕáíñ¹Ç û·ÝáõÃ»³Ùμ:

ê»õ³Ý ³ÏáõÙμÇ
å³ï³ÝÇÝ»ñÁ
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گوشههایی از آنچه در صفحات
ارمنی این شماره و شمارههای
پیشین هویس آمده است
بزرگداشت فردوسی ،موضوع اصلی
این شماره هویس

با نثری عالی از انگلیسی به ارمنی برگردانده است.

 25اردیبهشت روز بزرگداشت شاهنامه و فردوسی
مدت یك ماه
بود و امسال فرهنگستان هنر به ّ
برنامههای مفصلی در این زمینه برگزار كرد.
این شماره مجله هویس نیز به همین مناسبت به
فردوسی اختصاص یافته است .تمام شاهنامه به
ارمنی ترجمه نشده استّ ،اما از بخشهای مهم
آن ترجمههایی به زبان ارمنی وجود دارد .از جمله
هوسپ میرزایان ،از رجال سیاسی و فرهنگی
جامعه ارامنه ایران ،در سال  1934به مناسبت
هزاره فردوسی بخشهایی از رستم و سهراب،
رستم و اسفندیار و رستم و اشكبوس را به ارمنی
ترجمه كرده كه در همان سال ،در مجلد كوچكی
منتشر شده است .این ترجمه كه بخش كوچكی از
آن را در صفحات ارمنی این شماره نقل كردهایم
از وزن خوبی نزدیك به وزن حماسی شاهنامه
برخوردار است و در مجموع ترجمه موفقیست.
هوسپ میرزایان در نهضت مشروطه فعال بوده و
از سال  1909تا  1923سه دوره نماینده ارامنه
در مجلس شورای ملی بوده است .میرزایان در
سال  1935در گذشته است .جالب است كه مردان
سیاسی آن دوره از چه تواناییهای فرهنگی باالیی
برخوردار بودند ،همچنان كه هوانس خان ماسحیان
نیز كه نماینده مجلس و سفیر بوده ،آثار شكسپیر را

حزب داشناكسوتیون خواهان تغییر
حكومت ارمنستان است
ِ
مجمع ِ
ارمنستان حزب داشناكسوتیون
عالی شاخه
در پایان نشست روز یكشنبه  6ژوئن خود اعالم
كرد كه اوضاع كنونی ارمنستان را خطرناك میداند
ِ
حكومت جدید است.
و خواهان شكلگیری
داشناكسوتیون دو سال پیش ،به دنبال انتخابات
ریاست جمهوری و اعتراضات گسترده نسبت به
ِ
حزب
تقلب در آن ،با شركت در ائتالف حكومتی با
رئیسجمهور سرژ سركیسیان ،به استقرار این
حكومت كمك كردّ ،اما سال گذشته از این ائتالف
كناره گرفت و امسال خواهان تغییر حكومت شده
است .سخنگوی حزب آرمن روستامیان تاكید
كرد كه حزب متبوعش خواهان تغییر حكومت
از طریق انتخابات است .او روشهای دیگر را
مخصوصا در شرایطی كه به گفته او ارمنستان
هنوز درگیر جنگی پایان نایافته است ،زیانآور
توصیف كرد .البته احتمال انتخابات خارج از نوبت
را منتفی نمیداند .داشناكسوتیون برای مخالفت
خود با حكومت سرژ سركیسیان دالیل متعددی
ذكر كرده ،از جمله :گسترش فقر در مملكت ابعاد
بحرانی پیدا كرده است ،تضمینی برای آزادی بیان
و تنوع اندیشهها وجود ندارد ،نظام سیاسی مشترك

دوهفته نامه
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حكومت -اپوزیسیون عمل نمیكند.
با وجود این كه حزب داشناكسوتیون از همپیمانان
روبرت كوچاریان بوده و در شرایط بحرانی بعد از
انتخابات دو سال پیش با شركت در ائتالف سیاسی
حاكم به نجات آن یاری رسانده است ،آرمن
روستامیان گفت كه این حزب هیچ مسئولیتی در
قبال اوضاع كنونی كشور ندارد و اگر در انتخابات
ریاست جمهوری ،رایدهندگان نامزد حزب
داشناكسوتیون را انتخاب میكردند اوضاع كشور
امروز اینگونه نمیبود.
داشناكسوتیون حزبی جهانی است ،به این معنا
كه در همه كشورهایی كه در آنها جوامع ارمنی
وجود دارد فعالیت میكند و از توانایی باالیی در
بسیج نیروهای سیاسی و اجتماعی دیاسپورای
ارمنی برخوردار است .این حزب از مخالفان
سرسخت یادداشتهای تفاهم ارمنستان و تركیه
برای بازگشایی مرز بین دو كشور بود و با بسیج

همه نیروهای خود در داخل و خارج ارمنستان
به مبارزه با این پروتكلها پرداخت .سیاست
خارجی ارمنستان یكی از دالیل اصلی مخالفت
داشناكسوتیون با سرژ سركیسیان است ،هرچند در
سخنان روستامیان اشارهای به این موضوع نشده
است.

از دید مسئوالن دانشگاهی ارمنستان،
اع�لان بیاعتباری م��دارك تحصیلی
ارمنستان از سوی ایران منطقی نیست
وزارت علوم جمهوری اسالمی ایران در سال
 2008تصمیم گرفت مدرك پزشكی دانشگاه دولتی
ارمنستان را به رسمیت نشناسد .یك سال بعد،
این تصمیم ،شامل مدرك تحصیلی همه رشتههای
دانشگاه دولتی ایروان شد .آرمن آشوتیان ،وزیر
علوم و آموزش جمهوری ارمنستان در این باره
میگوید :ایرانیها از سطح آموزش و مسائل
انضباطی دانشگاههای ارمنستان راضی نیستند.
جدی تعداد دانشجویان
تصمیم یادشده به كاهش ّ
خارجی در دانشگاههای ارمنستان انجامیده است،
چرا كه یكسوم این دانشجویان ایرانی بودند .در
سال تحصیلی  2007-2008سه هزار و پانصد
دانشجوی خارجی در ارمنستان تحصیل میكردند.
یك سال بعد ،تعداد  500تن از این تعداد كاسته
شد .كاهش تعداد
دانشجویان خارجی
متقاضی تحصیل
در دانشگاههای
ارمنستان مشكالت
مالی ج��دی برای
این دانشگاهها پدید
آورده است.
مقامات
تصمیم
ایرانی از نظر رئیس
دانشكده مهندسی
دانشگاه ای��روان
منطقی نیست و برای
ایشان غافلگیركننده
ب���وده اس���ت .او
میگوید در این باره
نه رسم ًا به ما چیزی
اعالم كردهاند و نه
دالیل تصمیم خود را تشریح كردهاند.
عوامل چندی به تصمیم مقامات وزارت علوم
ایران منجر شدهاند .نخست این كه كیفیت نازل
برخی موسسات آموزش عالی خصوصی مدارك
دانشگاههای دولتی را هم از اعتبار انداخته است.
ثانیاً ،مسئولین دانشگاههای ارمنستان این امر را
با تعیین وابسته فرهنگی جدید سفارت ایران در

ارمنستان در سالهای  2008-2009بیارتباط
نمیدانند .رئیس دانشكده مهندسی وستانیك
ماروخیان میگوید :در كمال تعجب احساس
میكردیم كه آنها خواهان اعمال محدودیتهایی
برای دانشجویان ایرانی هستند.
مقامات ایرانی دالیل خود را به دانشگاه پزشكی
هم اعالم نكردهاند .یرواند ساهاكیان ،رئیس این
دانشگاه میگوید :فارغالتحصیالن ما وقتی در
كشورهای دیگر امتحان میدهند نمرههای باالیی
میگیرند و كیفیت علمی دانشگاه باالست.
بحث ساماندهی م��دارس در مجمع
نمایندگان ارامنه تهران
در یكی دو سال اخیر بحث تعطیلی مدارس ارامنه
یكی از بحثهای داغ این جامعه بوده است .دبیرستان
«كوشش داوتیان» ،بزرگترین مدرسه ارامنه تهران
و همین طور مدرسه ابتدایی و راهنمایی «عالیشان»
تعطیل شدهاند و مدرسه «تونیان» در محله نارمك
به قصد بازسازی ،تخریب شده است .در چنین
شرایطی تصمیم شورای آموزشی خلیفهگری تهران
مبنی بر ادغام مدرسه «روستوم» در محله بهار با
مدرسه «ارس» در خیابان الرستان و انتقال مدرسه
غیرانتفاعی «ساهاكیان» به ساختمان كنونی مدرسه
«روستوم» ،با مخالفت شدید ارامنه ساكن محله بهار
روبهرو شد .در جلسات متعددی نمایندگان شورای
توضیح دالیل تصمیم خود
آموزشی خلیفهگری به
ِ
پرداختندّ ،اما اهالی همچنان راضی نشدند و كار به
جلسه مجمع نمایندگان كشید .این مجمع در جلسه
روز  1ژوئن ( 11خرداد) بعد از بحثهای طوالنی
تصمیم شورای خلیفهگری را منطقی دانستّ ،اما
اجرای آن را مشروط به شرایطی كرد كه به معنای
توقف برنامه ادغام دو مدرسه «روستوم» و «ارس»
است .شرایط مجمع نمایندگان از این قرار است:
 -1با توجه به نارضایتی اولیای دانشآموزان مدرسه
«روستوم» ،با ادای توضیحات كافی به آنها ،نظر
مثبت آنها و جامعه را به دست آورند -2 .تنها بعد
از كسب مجوز الزم برای انتقال مدرسه ساهاكیان
به ساختمان مدرسه روستوم ،نسبت به ادغام این
مدرسه با مدرسه ارس اقدام شود -3 .با توجه به
امكان حذف دوره راهنمایی در سطح كشور و با
توجه این كه در صورت عملی شدن چنین تصمیمی
طرح حاضر نیاز به تجدید نظر خواهد داشت ،الزم

است پیش از هر چیز اطالعات دقیقی در این زمینه
به دست آید.
جایزه بهترین فیلم كوتاه كن به یك
كارگردان ارمنی تعلق گرفت

فیلم جزیره پارسكنند ه یا ماجرای سگی به
كارگردانی ِسرژ آ ِودیكیان درباره شرایط زندگی در
امپراتوری عثمانی در اوایل سده گذشته است .سرژ
آودیكیان هنگام دریافت جایزهاش از دست آدوم
اگویان گفت" :من فیلم میسازم تا رابطه بچههای
ارمنیام در پاریس امروز با پدر بزرگهاشان
قطع نشود ".فیلم پانزد ه دقیقه ِ
ای برنده نخل
طالیی ،به طور استعاری به قتلعام ارامنه اشاره
میكند .آودیكیان معتقد است كه این فیلمها تاثیر
خوبی روی بیننده میگذارند ،از جمله بسیاری از
روشنفكران ترك كه فیلم را دیدهاند از آن خوششان
آمده است .این فیلم در جشنواره زردآلوی طالیی
كه در ماه ژوئیه در ایروان برگزار میشود نیز به
نمایش در خواهد آمد .آودیكیان  55سال دارد.
در ایروان در خانوادهای از مهاجرت بازگشته به دنیا
آمدهّ ،اما در سالهای  1970بار دیگر با والدینش
به فرانسه مهاجرت كرده است .او اساس ًا بازیگر
است و تا كنون در بیست فیلم و تعدادی زیادی
سریال تلویزیونی بازی كرده است.
شماره  ،76سال چهارم 26 ،خرداد 3 3 1389

دوهفته نامه
هویس

روابط ترکیه و اسراییل
بعد از حمله اسراییل به كاروان كمكهای انساندوستانه به نوار غزه:

آسیب جبرانناپذیر ،یا تنها یک وقفه؟

با واهمه ،اخبار و بحثهای حمله اسراییل به کاروان کشتیهای کمک
به غزه را دنبال کردهام .اینجا در لبنان و در جهان عرب ،خشم مردم از
بیحرمتی و بیعدالتی اسراییل آشکار و ملموس است .آنچه حتی از این
محسوستر است غروریست که مردم با آن از «ایستادگی قهرمانانه» ترکیه در
برابر اسراییل صحبت میکنند.
روز  30مه ،وزارت امور خارجه ترکیه بیانیهای منتشر کرد و در آن
رسما به عمل اسراییل اعتراض كرد" :بهرهبرداری از زور به شدیدترین شکل
توسط نیروهای دفاعی اسراییل در برابر مردم غیرنظامی کشورهای مختلفی که
میخواستند کمکهای انساندوستانه را به مردم غزه برسانند".
وزارت خارجه ترکیه میگوید" :اسراییل یک بار دیگر با هدف قرار
دادن افراد بیگناه نشان داد که برای زندگی بشر و اعمال صلحآمیز ،بهایی
قائل نیست ...چنین اَعمالی در برابر مردم غیرنظامی که تنها در فعالیتهای
صلحدوستانه شرکت کردهاند پذیرفتنی نیست .اسراییل باید پیامدهای این
اعمال را که نقض قانون بینالمللی را نهادینه میکند به عهده بگیرد".
مطابق خبرگزاری حریت ،نخستوزیر ترکیه رجب طیب اردوغان نیز به
نوبه خود گفت" :باید بدانند که ما در برابر این ترور رسمی غیرانسانی ساکت
و بی-تفاوت نخواهیم ماند ".او افزود" :قانون بینالمللی زیر پا لگدمال شده
است".
هشدار ریاکارانه؟
البته مفسران عرب درباره بیانیه باال و بیانیههای مشابه زیادی که این
روزها از سوی ترکیه صادر میشود چیزی نگفتهاند .عجیب هم نیست .چون
این ترکیه همپیمان استراتژیک اسراییل است كه اكنون به جهان عرب رو کرده
و خود را مدافع فلسطین نشان میدهد.
برخی روشنفکران بر دورویی بیانیه ترکیه و اغلب مفسران ترکیه تاكید
کردهاند .استرگیوس کاپرینیس ،یک روانپزشک یونانی ،در یک اتاق بحث
آنالین نوشت" :شکی نیست که این اتفاقی تراژیک است .حمله به کاروان
آزادی توسط کماندوهای اسراییلی تنها با عنوان «دزدی دریایی» قابل وصف
است .به هرحال من در حال پیگیری واکنشهای دولت ترکیه هستم و باید
بگویم از دورویی آنها وحشتزد ه هستم .در پانزده ِ
سال گذشته ،دولت ترکیه
بخشهای زیادی از جنوب غربی کردنشین ترکیه را پاکسازی نژادی کرده
است ،بیش از چند بار به عراق تاخته است ،به اشغال و مستعمرهسازی نیمه
شمالی جمهوری قبرس ،که یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل متحد و
اتحادیه اروپا است ،ادامه داده .با وجود اینها امروز دولت ترکیه برنامهریزی
کرده است که خود را مدافع قانون بینالمللی و حامی ستمدیدهها اعالم کند .من
از چنین دورنگی که از کیسه فلسطینیها خرج میکند وحشتزده هستم"...
دوهفته نامه
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خاچیک مورادیان

در مقالهای که در هافینگتن پُست چاپ شده است نویسنده اسراییلی ،دانا
آگمون ،نوشت" :و باالخره سخنی با حامیان ترکیه .آیا وقتی ترکیه بیش از
یک میلیون ارمنی را کشت کسی به او اعتراض كرد؟ یا وقتی صدها کُرد ،از
جمله بچهها را ،همین چهار سال پیش دستگیر کردید و حقوقشان را پامال
کردید؟ یا وقتی به قبرس تاختید؟"
یک روشنفکر اهل ترکیه درباره کردهای ترکیه به من گفت "خدا میداند
چه اتفاق ترسناکی برای کسی که سعی کند از آنها حمایت کند رخ میدهد".
شخصی دیگر نوشته است که چهطور در ترکیه سخنرانی درباره فلسطینیها
از یک سو و موضوع کردها و ارمنیها از سوی دیگر با هم نامتجانس است،
حتی در بین روشنفکران پیشر ِو ترک .او مینویسد" :معیارهای متناقض
حال من را به هم میزند .حرفها مشخصا ریاکارانه است .اما وقتی حتی
روشنفکرانی که خود را سمبل آزاداندیشی میدانند در این دورنگی درگیرند،
دیگر امیدی باقی میماند؟"
هلل ُگل رییسجمهور ترکیه گفت "از این پس روابط
روز سوم ژوئن ،عبدا د
ترکیه-اسراییل مانند قبل نخواهد بود .این اتفاق ،زخمی ترمیم نشدنی و عمیق
به جا گذاشته است".
لطمه جبرانناپذیر؟
بعد از حمله به فلوتیال به نظر میرسد شعار "روابط ترمیمنشدنی" در
تمام جهان اسالم در جریان است .منابع خبری عرب و تحلیلگران خاورمیانه
همچنان پافشاری دارند که روابط ترکیه و اسراییل بیش از آن خدشهدار شده
که ترمیم شود .صرف نظر از آنچه مقامات رسمی ترکیه در بیانیهها میگویند،
این طرز فكر در بهترین حالت خیالی خام ست.
آنچه جهان عرب در نمییابد این است که دولت ترکیه نمیتواند و
نمیخواهد به خاطر حمله به فلوتیال یا برای همبستگی با مردم فلسطین ،روابط
استراتژیک خود با اسراییل را وانهد .آنکارا یک بازی سیاسی جاهطلبانه در
خاور میانه انجام میدهد .این درست است كه مانورهای تاكتیكی تركیه اندكی
از ظرفیتهای استراتژیك آن فراتر رفتهاند (و لذا دولت تركیه باید دیر یا زود
عقبنشینی كند) ،اما این هم خودفریبی است كه حكومت تركیه یا حتی دولت
كنونی آن را ادامه احساساتی ببینیم كه مردم و كوچه و خیابان این كشور را
فرا گرفته است .ترکیه و اسراییل به زودی روابطشان را ترمیم خواهند کرد.
تردیدی وجود ندارد.
منبع :سايت روزنامه آسبارز ،ارگان رسمي داشناكسوتيون در آمريكا

سرکیس توروسیان

قهرمان ارمنی جنگ داردانل

کاپیتان سرکیس توروسیان در سال 1891م در
شهر ا ِو ِرک (منطقهای با جمعیت چشمگیر ارمنی
در شهرستان قیساریه ،در استان آنقره) زاده شد،
سپس در مدرس ه دینی ارمنیان آن منطقه به تحصیل
پرداخت .از دوران کودکی اشتیاق شدیدی به سرباز
شدن داشت و این چیزی بود که در امپراتوری
عثمانی ،تا زمان مشروطیت سال 1908م برای
مسیحیان اکیداً ممنوع بود .سرکیس توروسیان پس
از پایان بردن مدرسه ،در کالج دولتی آدریانوپولیس
پذیرفته شد و در آنجا با یک دانشجوی عرب به
نام محرم ،که پسر یک ژنرال ارتش عثمانی بود،
آشنا شد .دوستی سرکیس و محرم به زودی
استوارتر شد و پدر محرم که پاشای بانفوذی بود
ترتیبی داد که آن دو جوان در کالج نظامی پذیرفته
شوند .پس از چند بار رفتن سرکیس به کاخ پاشا،
میان سرکیس و جمیله ،خواهر محرم ،داستانی
عاشقان ه آغاز گرفت.
سرکیس در سال 1914م دور کالج را با درج ه
ستوان توپخانه به پایان برد و سه ماه برای ماموریت
به آلمان رفت .پیش از ورود ترکیه به جنگ،
سرکیس به فرماندهی قلع ه ارطغرل گماشته شد،
که وظیف ه آن دفاع از ورودی تنگ ه داردانل بود.
محرم نیز به سمت منشی ژنرال جواد پاشا ،فرماند ه
استحکامات دفاعی داردانل ،منصوب شد.
کاپیتان سرکیس توروسیان نخستین کسی بود که
در آغاز 1915م یک رزمناو بریتانیایی را در نبرد
داردانل (چناق قلعه) نابود کرد .ژنرال جواد پاشا
که از وف��اداری و شجاعت سرکیس توروسیان
حیرت کرده بود ،او را به وزیر جنگ معرفی کرد
و تاکید نمود که تنها قلع ه تحت فرماندهی کاپیتان
توروسیان بود که توانست ناوهای دشمن را غرق
کند.
در آن دیدار ،انور پاشا وزیر جنگ ترکیه ،سرکیس
توروسیان را به افسران عالیرتبهی آلمانی ،مارشال
لیمان فون ساندرس و ژنرال فون درگولتس ،معرفی
کرد و او را «قهرمان ارمنی داردانل» نامید .سپس،
انور و نظامیان آلمانی دربار ه استراتژی جبه ه چناق
ِ
استامبول
قلعه و امکان موفقیت بریتانیاییها در
محاصره شده با سرکیس به مشورت پرداختند.

در بامداد  29سپتامبر 1915م ،توروسیان
تلگرافنامهای دریافت کرد و اطالع یافت که
محرم در یکی از جنگهای شدید داردانل زخمی
سنگین برداشته است؛ پس به دیدن وی شتافت.
محرم پیش از مرگ خود ،رازی مهم از زندگی
خواهرش ،جمیله ،فاش کرد .این موضوع در
یادداشتهای روزانهی سرکیس توروسیان چنین
آمده است« :در زمان قتل عام ارمنیان در سال
1896م ،پدرم فرماندهی واحد نظامی مستقر در
نزدیکی شهر موش بود .او در آن زمان نیز از رفتار
ترکها با مسیحیان بسیار نگران بود .روزی پدرم
از نزدیکی یک روستای ارمنینشین میگذشت که
دختر بچهای حدود دو ساله دید ،که در کوچههای
خالی سرگردان بود .پدرم نتوانست از والدین او
هیچ اطالعی به دست آورد ،از این رو دلش به
رحم آمد و دخترک را برداشت و به خانه برد.
باری ،او در خانهی ما پذیرفته شد .مادرم با نشان
صلیبی که روی دست چپ دخترک خالکوبی شده
بود مخالفت کرد و آن نماد مسیحیت را با محلولی
اسیدی از میان برد و روی دست دخترک زخمی
باقی ماند».
از ژوئن سال 1915م که تبعید و کشتار ساکنان
ارمنی امپراتوری آغاز شد ،پدر و مادر و خواهر
سرکیس توروسیان نیز بر خالف قانون جاری،

تبعید و روانهی درزور شدند .توروسیان کوشید که
برای نجات خانواد ه خود نزد نظامیان بلند پایه ترک
وساطت کند ،اما آنان تصمیم به کشتن توروسیان
گرفتند .پس از آن ،از افسران ترک خبر یافت که
طلعت پاشا با کمک یکی از معشوقههایش ،فخریه
هومان ،نقشه کشیده بود که او را مسموم کند و
جسدش را به دریا اندازد.
اندکی بعد توروسیان در فلسطین با دومین سوءقصد
به جان خود روبرو شد .نفرتی که توروسیان از
حزب و دولت ترکهای جوان داشت ،و با کشتن
والدینش دو چندان شد ،او را واداشت که به جنبش
اعراب بپیوندد ،که به رهبری نوری یوسف و با
پشتیبانی متفقین فعالیت میکردند .توروسیان
به سبب شجاعت ،استعداد استثنایی در رهبری
و فرماندهی ماهرانه خود ،از سوی انگلیس و
فرانسه به دریافت نشانهای عالی نائل شد .غیر
از نشانهای دریافتی از متفقین ،توروسیان مفتخر
به دریافت نشانهای نظامی از امپراتوری عثمانی و
دیگر دول محور ،مانند آلمان ،اتریش و بلغارستان
شد.
روزی توروسیان در یکی از بیابانهای عرب،
خواهرش بایزار را که تنها بازماند ه خانوادهاش
بود پیدا کرد .اما به زودی خواهرش و جمیله در
پی بیماری درگذشتند .توروسیان پس از بازگشت
ارمنیان منطقهی کیلیکیا ،در جنگهای تدافعی
محلی بر ضد کمالیستها شرکت کرد و پس از
پایان ناکام آن ،به پنسیلوانیا در ایاالت متحده نقل
مکان کرد .سرکیس توروسیان در سال 1927م
خاطرات خود را با عنوان از داردانل تا فلسطین در
بوستون منتشر کرد .کاپیتان توروسیان با تجربهای
که در پنج جنگ به دست آورده بود و به سبب
آگاهی از رویدادها توانست خاطراتی مفصل و
بسیار ارزشمند بنویسد.
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برنامههای خبری و سیاسی شبكههای
تلویزیونی ارمنی توسط نهاد ریاست
جمهوری راهبری میشود
ادیک باغداساریان

تلویزیون به لطف تاثیری که بر طیف وسیع
مخاطبان و بینندگان خود میگذارد به حربهای
موثر در پیکار برای سلطه سیاسی و اقتصادی
تبدیل شده است .دولتمردان دریافتهاند که تاثیر
مطبوعات چاپی در کشور کاهش یافته است و این
شرکتهای تلویزیونی هستند که بر افکار عمومی
تاثیر واقعی میگذارند.
پس از انتخابات سال 1998میالدی ،دولت
ارمنستان حوزه پخش تلویزیونی را «به زیر بال و
پر خود» گرفت .در سالهای بعد ،با سود بردن از
همه اهرمهای خود توانست با «انتخاب» صاحبان
شرکتهای تلویزیونی ،نظارتی گسترد ه بر آنها
برقرار کند .در حال حاضر تصور یک شرکت
تلویزیونی مستقل در ارمنستان دور از ذهن است.
تقریبا همه شرکتهای تلویزیونی تحت نظارت
دولت هستند .سالهاست در این باره در ارمنستان،
و نه تنها در آنجا ،سخن میگویند .سازمانهای
بینالمللی گوناگون نیز چنین نظری دارند .این که
میگوییم «تقریبا» ،برای آن است که دست کم
دو شرکت تلویزیونی وجود دارد که تابع «مرکز»
نیست ،اما در این باره بعداً سخن خواهیم گفت.
نظارت و راهبری برنامههای خبری و سیاسی
دوهفته نامه
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شرکتهای تلویزیونی در دست یک مرکز است
و آن هم نهاد ریاست جمهوری است .وابستگی
به مرکز ،مخصوصا در دوران پیش و پس از
انتخابات ،و به هنگام حادتر شدن مسائل سیاسی
داخلی ،چشمگیرتر میشود.
اما اگر شرکتهای تلویزیونی سرپیچی کرده از
آن مرکز «تبعیت» نکنند چه خواهد شد؟ برای دادن
پاسخ روشن باید دید که شرکتهای تلویزیونی
کنونی چگونه شکل گرفتهاند ،چرا خود همینها
امتیاز پخش برنامه را به دست آوردهاند ،و مهمتر
این که ،صاحبان اصلی آنها چه کسانی هستند؟
بر اساس اطالعات دریافتی از اداره ثبت
اشخاص حقوقی وزارت دادگستری ،چند شرکت
تلویزیونی فعال در ارمنستان دارای سرمایه خارجی
هستند.
اطالعات مربوط به بخشی از سهامداران این
ِ
سهامی
شرکتها قابل دسترسی نیست ،زیرا آنها
خاص هستند .با نامهای که به گریگور آمالیان،
رئیس کمیتهی ملی رادیو -تلویزیون ،نوشتیم
کوشیدیم دربارهی این شرکتها اطالعاتی به دست
آوریم.
مخصوص ًا میخواستیم بدانیم که آیا کمیته

ملی رادیو -تلویزیون هویت سهام و سهامداران
آن شرکتها را مشخص کرده است ،و آیا در
این کمیته اطالعاتی درباره میزان شراکت سرمایه
خارجی وجود دارد یا خیر؟ در نامه این را هم
ِ
موسسان یکی از این
نوشته بودیم که در میان
شرکتهای تلویزیونی ،شرکتی وجود دارد که در
جزیره ویرجینیا در بریتانیا ثبت شده است.
این جزیره در منطقه معاف از مالیات قرار
دارد .آیا کمیته ملی رادیو -تلویزیون مشخص کرده
است که موسسان آن شرکتها چه کسانی هستند؟
ژیرایر داداسیان معاون کمیته ملی رادیو -تلویزیون
به پرسشهای ما پاسخ داده است.
پاسخ را به طور کامل میآوریم« :در پاسخ به
نامه شما به اطالع میرسانیم که کمیته ملی رادیو-
تلویزیون در حدود اختیارات خود و بر اساس ماده
 17قانون «تلویزیون و رادیو» جمهوری ارمنستان
به بررسی محدودیتهای پیشبینی شده برای
موسسان شرکتهای تلویزیونی میپردازد .این
کمیته برای شرکتهای رادیو -تلویزیونی خدمات
خصوصی نیز انجام میدهد و در این زمینه با
مدارک مربوط به تاسیس این شرکتها نیز سر و
کار دارد.
مدارک تاسیس شرکتهای رادیو -تلویزیونی
شامل اطالعاتی درباره موسسان و میزان سهام آنان
است ،و این به کمیته امکان میدهد که میزان شراکت
سرمایه خارجی را مشخص کند .آنچه مربوط به
موسسان شرکتهای خارجی موسس شرکتهای
رادیو -تلویزیونی و محل ثبت آنان است ،ماده 17
قانون «تلویزیون و رادیو» هیچ محدودیتی برای
آن قائل نیست ،بنابراین کمیته نیز اختیار روشن
ساختن چنین مسائلی را ن��دارد» .تحقیقات ما
نشان میدهد که کمیته ملی رادیو -تلویزیون میزان
شراکت سرمایه خارجی و هویت موسسان برخی
از شرکتها را بررسی نکرده است.
شرکت تلویزیونی «آرمنیا تیوی»
شرکت تلویزیونی «آرمنیا تی وی» ،یک شرکت
سهامی خاص است .بر اساس قانون ،چنانچه
سهامداران یک شرکت سهامی خاص نخواهند
علنی شوند ،میتوانند ناشناخته بمانند .اما ماده
 17قانون «تلویزیون و رادیو» جمهوری ارمنستان
شامل بندی مربوط به موسسان است ،به شرح
زیر« :در هنگام تاسیس شرکت رادیو -تلویزیونی،

یا پس از آن ،میزان شراکت سرمایه خارجی نباید
برابر یا بیش از سرمایهای باشد که تامین کنندهی
هزینههای اجرایی آن سازمان تلویزیونی است».
این به آن معنا است که کمیته ملی رادیو -تلویزیون
موظف است بداند سهامداران چه کسانی هستند.
یعنی این کمیته پیش از دیگران باید از سهامداران و
میزان سرمایه خارجی اطالع داشته باشد و تا زمانی
که این اطالعات در دسترس عموم قرار ندارد،
دشوار بتوان گفت که این بند از قانون نقض شده
است یا خیر .به هر حال ،موارد بسیاری دیده شده
که اینگونه اطالعات از انظار عمومی مخفی نگاه
داشته شده است .در میان شرکتهای تلویزیونی
مشمول «آرمنیا مدیا هولدینگ ،سرمایهگذاری
خارجی وجود دارد و در مورد هر سه شرکت نیز
گمان میرود که میزان شراکت سرمایه خارجی
آنها بیشتر از نصف است.
شرکت تلویزیونی «آرمنیا تیوی» در سال
1999م توسط خانواده سرکیسیان تاسیس شد.
در سال 2001م ،جرالد گافسچیان ،سرمایهگذار
معروف آمریکایی ارمنی نیز سهامدار شرکت شد.
اکنون بنیاد مالی «خانواده گافسجیان» و خانواده
سرکیسیان سهامداران شرکت هستند .در  4سپتامبر
2004م مراسم گشایش «سی اس مدیا سیتی» یا
به دیگر سخن «آرمنیا» مدیا هولدینگ برگزار شد.
آن گروه بزرگی است شامل شرکتهای تلویزیونی
«آرمنیا»« ،آرمنیوز» ،»TV-5« ،ایستگاه رادیویی
« »FM10و چند شرکت دیگر .گافسچیان با حمایت
رئیسجمهور روبرت کوچاریان ،مجموعه کاسکاد
ایروان و زمینهای اطراف را با قیمتهای بسیار
نازل به دست آورد .مدتی بعد استودیوی سینمایی
«های فیلم» را با قیمتی به همان اندازه نازل خریداری
کرد .پس از پایان دوره ریاست جمهوری روبرت
کوچاریان ،موضع باگرات سرکیسیان متزلزل شد،
اگرچه غیر از آن نیز تجارت تلویزیونی در ارمنستان
انگار برای او آیندهای نداشت و او به فکر آن بود
که به سوی آمریکا ،میهن حامیاش ،گافسجیان،
راه بیافتد .درصد سهام خانواده سرکیسیان و
جرالد گافسجیان ،سهامداران شرکت تلویزیونی
«آرمنیا» ،معلوم نیست .در این اواخر شایع شده
که سهام آن شرکت تلویزیونی فروخته شده است.
تا کنون نتوانستهایم صحت و سقم این خبرها را
مشخص کنیم .بر اساس قانون ،اطالعات مربوط
به تغییر سهامداران در اختیار شرکت سهامی عام
«سپردهگذاری مرکزی ارمنستان» است ،اما تنها با
موافقت سهامداران میتوان از آنجا اطالعات به
دست آورد .کمیته ملی رادیو -تلویزیون بر اساس
قانون موظف است این اطالعات را در اختیار داشته
باشد ،مخصوصا که در این شرکت سرمایه خارجی

وجود دارد.
شبکه تلویزیونی «آرمنیوز»
این شرکت توسط شرکت «سینماکس» با
مسئولیت محدود تاسیس یافته است .موسسان
«سینماکس» عبارتند از شرکت سهامی خاص
«هرمس» و شرکت سهامی خاص «آرمنیوز».
موسسان شرکت «هرمس» عبارتند از هاروتیون
پامبوکیان نماینده مجلس(  52/2درصد) و شرکت
«اینوستمنت وردوایلد گرو رود تاون» (47/5
درصد) که در جزایر ویرجینیای بریتانیا به ثبت
رسیده است .ثبت شرکت در این مناطق معاف از
مالیات برای پرداخت نکردن مالیات و مخفی نگاه
داشتن هویت صاحبان واقعی است .سالها پیش
شرکت  Midland Resources Holdingمتعلق به
ه .پامبوکیان که در بریتانیا به ثبت رسیده بود ،یکی
از بزرگترین معامالت حوزه انرژی را با ارمنستان
انجام داد.
سهامداران شرکت سهامی خاص «آرمنیوز»
ناشناخته هستند .سرمایه ثبتی «آرمنیوز» یکصد
و چهل میلیون و یکصد هزار درام است و شامل
چهارده هزار و صد سهم است ،یعنی ارزش هر
سهم  10000درام است .با اطالعاتی که ما داریم
در این شرکت نیز سرمایه خارجی وجود دارد و
به احتمال بسیار باز هم جرالد گافسجان یکی از
سهامداران است.
معلوم نیست که چه مقدار از سهام «سینماکس»،
به شرکتهای «هرمس» و «آرمنیوز» تعلق دارد.
از این جا میتوانست معلوم شود که میزان شراکت
خارجی در شرکت چه اندازه است .میزان سرمایه
خارجی شرکت سهامی خاص «آرمنیوز» نیز
نامعلوم است.
این دومین شرکت از شرکتهای پیش گفته
است که دارای شریک خارجی است .یکی از
شرکتهای سهامدار این شرکت در منطقه معاف از
مالیات به ثبت رسیده است .و چون از نظر قانون
محدودیتهایی برای موسسان وجود دارد ،پس
کمیته ملی رادیو -تلویزیون موظف است هویت
سهامداران شرکت ثبت شده در منطقه معاف از
مالیات را مشخص کند .این نیز جالب توجه
است که مجوز پخشی که به «آرمنیوز» داده شده
غیرقانونی است ،زیرا این رسانه ارتباط جمعی تا
روز انجام گزینش به ثبت نرسیده بود .تقاضا از
سوی شرکت «سینماکس» و با استفاده از منابع فنی
و انسانی «آرمنیوز» داده شده بود.

است .این شبكه نیز متعلق به باگرات سرکیسیان
و جرالد گافاسجیان است .در این جا نیز شریک
خارجی وجود دارد ،اما سهم آنها باز هم نامعلوم
است.
شبکه تلویزیونی «ایوی» یا پخش
غیرقانونی
موسس آن« ،شرکت تلویزیونی ایوی» با
مسئولیت محدود است .کار این شرکت پخش
تکراری برنامههای شرکت تلویزیونیCNN
است .سرمایه ثبتی این شرکت  42میلیون درام
است .موسسان این شرکت که در سال 1999م
به ثبت رسید در آغاز دو نفر بودند -1 :لوئیزا
خاچاطوریان 50،درصد (21میلیون درام)،
 -2شرکت واندربیلت پروب .ایاالت متحده50 ،
درصد (21میلیون درام).
بنابراین ،نیمی از این شرکت متعلق به
شریک خارجی است .در سال 2007م در میان
موسسان شرکت تغییراتی روی داد .سهام لوئیزا
خاچاطوریان به آرتیوم سرکیسیان ،پدر باگرات
سرکیسیان ،انتقال یافت .در این جا بند مربوط به
موسسان شرکت را از ماده  17قانون «تلویزیون و
رادیو» جمهوری ارمنستان میآوریم« :در هنگام
تاسیس شرکت رادیو -تلویزیونی ،یا پس از آن،
میزان شراکت سرمایه خارجی نباید برابر یا بیش از
سرمایهای باشد که تامینکنند ه هزینههای اجرایی
آن سازمان تلویزیونی است.
در مورد شرکت تلویزیونی «ایوی» ،این
بند از قانون از همان آغاز نقض شده و کمیته ملی
رادیو -تلویزیون سالهای سال است که «متوجه
نقض این قانون» نشده است .در غیر این صورت
نباید اجازه میداد که این شبکه در گزینش شرکت
کند .پخش برنامههای این شبکه از همان زمان
دریافت مجوز ،غیر قانونی بوده است.
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ساعت شماطهدار

من آنقدرها جوان نبودم که نتوانم مهم را از
غیر مهم تشخیص دهم ،اما شاید آنقدرها هم پخته
نبودم که ارزش ِ
وقت محدودم را بدانم ،و روزی
پدرم که گویا فکر میکرد دیگر برای نصیحت کردن
ِ
امتحان دیگر هیچگاه
من دیر شده ،اما برای یک
دیر نیست ،یک ساعت شماطهدار به من هدیه داد.
ِ
ساعت شماطهدار معمولی بود ،ساخت
آن یک
کارخانهی ساعتسازی ایروان؛ کمی سنگین و
زمخت بود ،اما کارش را خوب میدانست و سر هر
ساعت و دقیقهای که میخواستی ،وظیفهاش را با
چنان تعصبی انجام میداد که آدم کر هم نمیتوانست
خودش را به نشنیدن بزند.
یادم نیست که این ساعت چه مدت مرتب کار
کرد .مدتی بس طوالنی بود .اما روزی خراب شد،
و باید هم میشد .من هم نمیدانم چرا دستم به کار
نمیرفت که ساعت خراب را از باالی کمد بردارم،
اگرچه به نظر میرسید از پدرم یادگاریهای
مهمتری هم دارم .چنین بود تا آ ن که روزی یکی
از آشنایانم که مهمان ما بود چشمش به آن ساعت
افتاد.
از من یک پیچ گوشتی خواست و ساعت را باز
کرد و شروع به ور رفتن کرد .این شاید به خاطر
آن بود که به خیال خود از ساعتسازی سر در
میآورد ،شاید هم بیشتر به خاطر بیکاری بود،
چرا که در بحثهای ادبی دیگر مهمانان شرکت
نمیکرد.
هم ه دل و رودهی ساعت را بیرون ریخت،
سپس شروع کرد به جمع کردن .ساعت دوباره به
کار افتاد ،اگرچه یکی دو پیچ و چیزهای دیگر جا
ماند و او نتوانست سر جاش بگذارد.
من با تعجب پرسیدم :پس اینها چی؟
او با نیمی شوخی و نیمی جدی گفت :اینها
اضافه بود!
اما لبخندش او را لو میداد که تعجب او کمتر
دوهفته نامه
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از من نیست.
باز هم ساعت شماطهدار من
پس از چند سال خدمت بیوقفه دوباره
از کار افتاد و ساکت شد ،و باید هم میشد .تا
مدتی مانند یک شئ گرامی روی کمد قرار داشت،
تا آن روز که این بار ،از روی بیکاری ،خودم را
ساعتساز پنداشتم.
با ساعت بسیار محتاطانه ور میرفتم که نکند
بالی قبلی سرش بیاید ،اما هر اندازه هم که دقت به
خرج دادم باز هم در ِ
آخر کار یکی دو قطعه روی
دستم ماند .و عجیبتر این که ساعت بدون آن
قطعات هم دوباره کار میکرد.
شاید گفتن نداشته باشد که از این موفقیت به
هیجان آمده بودم و خودم را ساعتساز میپنداشتم،
و تا ساعت از کار میافتاد دست به پیچ گوشتی
میبردم .و هر بار هم پس از دستکاری و عمل
جراحی ،یکی دو قطعه روی دستم میماند ،اما مهم
این بود که ساعت باز هم از نو جان میگرفت.
البته سال به سال نیاز به دستکاری بیشتری
احساس میشد ،ولی من ناراضی نبودم ،چرا که
فقط یک دقیقه کار داشت .من دیگر وقت چندانی
صرف ور رفتن با دل و رودهی ساعت نمیکردم،
چو ن که دیگر چیزی هم باقی نمانده بود؛ فقط باز
میکردم ،قطعهای را در میآوردم و دور میانداختم؛
سپس درپوش را سر جاش میبستم و ساعت من
باز هم مثل ساعتی که تازه از کارخانه درآمده باشد
کار میکرد.
البته این را نیز احساس میکردم که رفتار این
ساعت آشکارا نه مثل یک ساعت ،بلکه مانند یک
بالن است و برایش مهم نیست که چه چیزی از سبد
بیرون میاندازند ،مهم این است که چیزی بیرون
میاندازند ،سبک میشود و به پرواز ادامه میدهد.
نمیدانستم که این خوب است یا بد ،و نشان ه چیست،
زیرا سرم را با چیزهای بهظاهر اضافی پر نمیکردم.

واهاگن گریگوریان

هنوز چیزی برای بیرون ریختن بود ،من هم
بیرون میریختم.
ِ
ساعت از کار افتاده
سرانجام روزی رسید که
را باز هم باز کردم ،آخرین قطعه را هم کندم و دور
انداختم .دیگر نه از قطعات داخل چیزی ماند ،نه
از زنگ .اما ساعت شماطهدارم با این وضع نیز کار
میکرد.
همین حاال هم کار میکند؛ جعبهای است کامالً
خالی ،با دو عقربه خونسرد که دقیقهها و ثانیههای
خالی را نشان میدهند ،و آنها هم روی هم جمع
شده تبدیل به روزها و سالهای خالی میشوند.
آن زنگ ناموجود نیز مثل گذشته پردههای گوشم را
بسیار محکم میکوبد ،اگرچه آنها هم طی این همه
سال حساسیت خود را از دست دادهاند.
پیش از این ،هرگاه ساعت خیانت میکرد و
میایستاد و از صدا میافتاد ،حتی در زمانی که به
نظر من میتوانست چنین نکند ،باز هم ساعت را
دور نمیانداختم؛ پس حاال که هنوز دارد خوب یا
بد کار میکند چطور میتوانم دور بیاندازم.
هر اندازه هم عجیب باشد ،این بار بیش از حد
معمول دارد بیوقفه کار میکند.
با این حال ،به هنگام نوشتن این سطور بود که
احساس کردم تعجب من بیجا است؛ ساعتی که
همه چیزش را از دست داده حتم ًا میداند که دیگر
وقتی برای تلف کردن نمانده است و این بار که از
کار بیافتد ،آخرین بار خواهد بود...

ماه مه 2001م
ترجمه :گارون سرکیسیان

به بهانه برگزاری
نمایشگاه آثار آرشیل
گوركی توسط موزه هنر
فیالدلفیا

آرشیل گورکی (تولد 1902 :خورکو ِم ارمنستان،
م��رگ 1948 :كانكتیكات آمریكا) یکی از
چهرههای اصلی جنبش هنر آبستره بود که هنر
آمریکا را در نیمه قرن بیستم دگرگون کرد .گورکی
که در روستایی ارمنینشین در مرز شرقی ترکیه
عثمانی به دنیا آمد از اولین شاهدان نژادکشی
ارمنیان در سال  1915توسط دولت ترکیه بود،
اتفاقی که خانواده این هنرمند و هزاران نفر دیگر
را به فرار واداشت .در  1920گورکی به امریکا
مهاجرت کرد و سرانجام در نیویورک مستقر شد
و در آنجا هنرمندی خودآموز شد.
در دورهای که آوانگاردیسم امریکا امتیاز بیشتری
برای نوآوری قائل بود تا روشهای سنتی ،گورکی

بدون آن که پیرو کسی باشد با شاگردی کردن و
آموختن مشتاقانه سبک هنرمندان دیگر مثل پل
سزان ،پابلو پیکاسو ،فرنان لِژه و جان میرو ،الفبای
شخصی هنر خود را پرورش میداد ،و این پیش
از آن بود که به زبان تصویری نافذ و یگانه خود
ا در ابتدای دهه چهل برسد .برجسته بودن گورکی
در صحنه هنر نیویورک ،او را به آشنایی و دوستی
با آندره برتون و روبرتو ماتا رساند؛ چهرههای
کلیدی سورئالیست که تاثیری قوی بر سبک دوران
بلوغ هنری گورکی گذاشتند.
نمایشگاه «آرشیل گورکی :مرور آثار» ،نه تنها
گورکی را بنیانگذار امپرسیونیزم آبستره بلکه به
عنوان هنرمندی شوریده که زندگی تراژیکش اغلب

دستمایه نقاشیهای عمیقا شخصی او شده است
معرفی میکند.
این نمایشگاه بههنگام ،با بررسی کلی و تمامعیار
کار گورکی از  ،1981پر اهمیتترین نقاشیها و
مجسمهها و کارهای روی کاغذ او از جمله یك
شاهکار از کلکسیون دائمی موکا (موزه هنرهای
معاصر) یعنی نامزدی من ( )1947را نشان
میدهد.
«آرشیل گورکی :مرور آثار» ،توسط میشل تیلور
برنامهریزی شده است؛ کتابدار بخش هنر مدرن
موریل و فیلیپ برمن در موزه هنر فیالدلفیا ،که از
 21اکتبر  2009تا  10ژانویه  2010نمایشگاه در
آنجا برپا بود ،و بعد از آن در موزه تِیت مدرن
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لندن از  10فوریه تا  3می  .2010سومین مرحله
از تور نمایشگاه در موکا و توسط کتابدار ارشد
آنجا ،پلشیمل ،برپا شد .کاتالوگی کامال برجسته
شامل مقاالتی از هری کوپر ،جودی پَترسون،
روبرت استور و کیم تریولت ضمیمه نمایشگاه
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«آرشیل گورکی :مرور آثار» بود .این تور توسط
موزه هنر فیالدلفیا با همکاری موزه تِیت مدرن
لندن و موزه هنر معاصر لس انجلس برپا شد.
تور بینالمللی توسط بنیاد تِرا سازماندهی شد.
تور آمریکا توسط بنیاد لینسی و بخشش ملی

برای هنر ،حمایت شد و نیز توسط هدیهای از
کنگره فدرال هنرها و انسانیت .روزنامه آسبارز
و تلویزیون ارمنستان نیز از حامیان این نمایشگاه
بودند.

آندره آرزومانیان درگذشت

خداحافظی با نوازنده پاییز طالیی
سری
آرزومانیان گفت« :زیبایی نوازندگی ایشان ّ
داشت كه از ِ
آن نسلی است که برای موسیقی بسیار
ارزش قائل بودند .هر هنرمندی که از آن نسل آمد
برجسته و تکرار نشدنی است .اكنون هنرمندانی
از این نسل داریم که باید به طور شایسته از آنها
قدردانی كنیم».
او در پایان صحبتهای خود قطعهای خواند و با
آمدن پیکر آرزومانیان ،هنرمندان طی مراسمی او
را تا بهشت زهرا بدرقه کردند.
آندره آرزومانیان ،نوازنده پیانو و آهنگساز،
بهدلیل ابتال به بیماری سرطان مغز استخوان صبح
سهشنبه یازدهم خرداد  1389در سن  56سالگی
پس از یك دوره طوالنی بیماری در بیمارستان
میالد تهران درگذشت.
آندره آرزومانیان در سال  1333در تهران به
دنیا آمد .فعالیت هنری را از سال  1365با
نوازندگی پیانو آغاز كرد .عمده فعالیت آرزومانیان
آهنگسازی برای فیلم بود و ساخت موسیقی
بیش از  24فیلم از جمله رابطه ،ماهی ،شنگول

و منگول ،نقطه شوم ،علی و غول جنگل ،تیغ و
ابریشم ،الهه زیگورات ،سكوت و گارد ویژه را

انجام داده است .او حدود یک سال و نیم پیش
به سرطان مبتال شد و در طول درمان خود سه بار
تحت عمل جراحی قرار گرفت.
خداحافظی هنرمندان موسیقی و سینما
با آندره آرزومانیان
پیكر آرزومانیان از مقابل تاالر وحدت تا بهشت
زهرا تشییع شد و مراسم تشییع پیكر او با حضور
مجید انتظامی ،ناصر چشمآذر ،یغما گلرویی،
فریدون شهبازیان ،حسن ریاحی ،فاضل
جمشیدی ،مانی رهنما ،رازمیک اوحانیان ،شهرام
میرآقا ،بابک رضایی مدیرعامل انجمن موسیقی،
علی ترابی سرپرست دفتر موسیقی ارشاد ،روبن
آرزومانیان ،فردین خلعتبری ،محمد میرزمانی،
لوریس چکناواریان ،داود گنجهای ،رضا
تاجبخش ،بامداد بیات ،کارن همایونفر و تنی
چند از هنرمندان موسیقی و سینما در تاالر وحدت
برگزار شد.

در ابتدای این مراسم محمد سریر رئیس هیئت مدیره
و مدیرعامل خانه موسیقی گفت« :سخن گفتن در
این شرایط بسیار برای من دشوار است .آندره نامی
است که آثارش حداقل در چهار دهه اخیر منتشر
شده و به دست عالقهمندان رسیده است .او همیشه
سعی میکرد به جای این که در کنار آثارش باشد
در پشت آنها پنهانشود و به همین دلیل بسیاری
از مردم نغمههای او را نمیشناسند».
لوریس چکناواریان ،دیگر سخنران این مراسم،
با بیان این که صحبت در خصوص یک هنرمند
بزرگ کار سختی است ،گفت« :او هنرمند بزرگی
بود و من از این جهت که نتوانستم او را در این
روزها ببینم بسیار متأسفم .من به عنوان یک ارمنی
به حضور چنین هنرمندی افتخار میکنم چرا که
معتقدم او یک هنرمند واقعی ایرانی بود و امیدوارم
بتوانم تا سال آینده کنسرتی را از آثار آرزومانیان
برگزار و رهبری کنم».
بابك شهركی نوازنده ویلون نیز در این مراسم از
آموختههایش از آرزومانیان صحبت كرد« :هر
قدر دربارهی توانایی آندره آرزومانیان در نواختن
پیانو حرف بزنیم ،صحبت از شخصیت واالی او
با اهمیتتر خواهد بود ،چون او یك هنرمند انسان
بود .اگر در ایران سه نابغه موسیقی وجود داشته
باشد ،به نظرم آندره آرزومانیان یكی از آن سه نفر
بود .من از او درسهای بسیاری گرفتم چون از نظر
شخصیتی و اخالقی بسیار بزرگوار بود .او سابقهی
 40سال نوازندگی حرفهای داشت و از كودكی و
نوجوانی با گروههای حرفهای ایرانی و خارجی
همراهی كرده بود و تجربههای بسیار داشت».
در پایان این مراسم مانی رهنما با ذکر خاطرهای از

پیانیست كالسیك
سمیه قاضیزاده منتقد موسیقی در مجله «فرهنگ
و موسیقی» درباره آرزومانیان و هنرش مینویسد:
«نمیتوانم با قطعیت بگویم هیچ پیانیستی جای
آندره آرزومانیان نمیآید ،اما احتمال خیلی کمی
وجود دارد به این زودیها پیانیستی با ذوق و پنجه
پرتوان او در موسیقی ایران فعالیت کند .این نوازنده
توانا نوازندگی اثر ماندگار و فراموشنشدنی فریبرز
الچینی با نام پاییز طالیی را در كارنامه خود دارد.
آندره آرزومانیان بیشک یکی از پیانیستهای
کالسیکی بود که بسیار خوب به حال و هوای
ایرانی قطعات آهنگسازان اشراف داشت و این را
در شیوهی نوازندگیاش نشان میداد .اگر سولوی
پیانوی آلبوم قطعاتی برای پیانو و ارکستر مجید
انتظامی را شنیده باشید ،شما هم به این نکته اعتراف
میکنید که چهقدر خوب از پس اجرای دشوار و
تکنیکی قطعاتی با تم آذری برآمده است؛ قریحهای
که در کمتر پیانیست کالسیکی پیدا میشود .شاید
ِ
نواختن قطعات با
یکی از دالیل توفیقش در شیرین
تم ایرانی ،آشنایی بسیار خوب او با موسیقی پاپ
بود که باعث شده بود درکی عمیق از قطعهای که در
حال نواختنش بود پیدا کند .او تنها یک نوازند ه در
حال انجام وظیفه نبود».
قرار بود آندره آرزومانیان امسال دو كار بزرگ
انجام دهد؛ نخست بازخوانی قطعات شاخص
واروژان با همراهی اركستر بزرگ ارمنستان ،و
دیگری همكاری با لوریس چكناواریان ،كه موفق
به انجام هیچ كدام از این دو نشد.
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کلیساهای همدان

كلیسای ارامنه انجیلی
در سال  1885میالدی ،ساخت كلیسای
انجیلی استپانوس مقدس همدان ،توسط سه نفر از
اعضای شورای كلیسای انجیلی همدان به نامهای
میكاییل مگردیچیان(هواكمیان) ،كاراپت در
هوانسیان و هاكوپ زاكاریان با اخذ مجوز ساخت
كلیسا از ناصرالدینشاه و كمكهای مالی او و مردم
آغاز ،و در سال  1886میالدی ساختمان كلیسا
تكمیل شد .در روز افتتاحیه كلیسا ،ناصرالملك
شهردار وقت همدان (برادر ناصرالدینشاه قاجار)
نیز در مراسم شركت داشت .كلسیای انجیلی پس
از یكصد سال خدمت به مسیحیان همدان ،به علت
مهاجرت ارامنه ،تعطیل و مخروبه شد.
این كلیسا با مساحت  300متر مربع از دو

قسمت تشكیل شده است ،قسمت اول كه نسبت ًا
جدیدتر است فضاییست دو طبقه و شامل بالكن،
فضای پیشورودی ،دو اتاق جانبی در طبقه
همكف ،پلكانی با  12پله و بالكنی به ابعاد 20/70
 2/4xمتر مربع با دو ستون چوبی و سالنی با ابعاد
 11x4متر مربع ،كه این فضاها جهت اجرای امور
دینی و سرودهای مذهبی ایجاد شدهاند.
قسمت قدیمیتر كه فضای اصلی كلیسا است
سالنیست به ابعاد  16/70x10/20متر مربع با
چهار ستون آجری مدور و دیوارهای باربر ،كه 9
چشمه طاق بر روی آن تعبیه شده است.
محراب در انتهای سالن با طاق جناقی به ابعاد
 3 x 2/60متر مربع و با عمق  1/50متر مربع بر
روی سكوی دو پله ایجاد شده است ،نور داخلی
كلیسا به وسیله سه پنجره از ضلع شرقی تامین
میشود.
آجرهای چهارنبش در سطوح بدنه و آجرهای
قواره ذوزنقهای و چهارگوش و غیره در كف،
مصالح جبهه داخلی است .قطر دیوارهها  2متر و
مصالح آ ن خشت خام است.
گریگوری

كلیسای
مقدس
در سال  1676میالدی مقارن با سلطنت شاه
دوهفته نامه
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استپانوس

سلیمان صفوی ،كلیسای استپانوس مقدس ارامنه
گریگوری ساخته شد ،كلیسای گریگوری پس از
 255سال مقاومت در برابر بالیای طبیعی سرانجام
بر اثر آسیبهای وارده تخریب شد و بر اساس
كتیبه سنگی واقع در سرد ِر كلیسا به سال 1931
میالدی ،با كمكهای مالی هیات امناء كلیسا،
شورای خلیفهگری ارامنه اصفهان و كمكهای مالی
مردم ،كلیسایی بهمراتب بزرگتر و باشكوهتر در
محل كلیسای اولیه ساخته شد و بر اساس كتیبه
سنگی در پیشانی ورودی حیاط كلیسا ،سال اتمام
آن  1936میالدی است.
كلیسای گریگوری با پالن مستطیل شكل به
ابعاد  12x13متر 273 ،متر مربع مساحت دارد.
بخش ورودی كلیسا فضاییست چندوجهی

حضرت مسیح ،مریم و وارطان مامیكونیان سردار
بزرگ لشكر ارمنستان ...سطوح بدنه را مزین
نموده است .از جمله شخصیتهای برجسته
مذهبی آرمیده در كلیسا میتوان به عالیجناب
ِدر یِزنیك وارتاپت یر كاراكسیان (1862-1922م)
نایب خلیفه ارامنه جلفای اصفهان و رهبر دینی
ارامنه همدان و اراك ،و كشیش ِدر خاچاطور و چند
شخصیت مهم دیگر اشاره كرد و از آثار برجسته
این مكان میتوان حوضچه سنگی غسل تعمید با
كتیبه سنگی مربوط به آن را كه در انتهای دیوار
شمالی كلیساست ،نام برد.

با شش ستون سنگی رفیع به ارتفاع  4متر و
ناقوسخانه با  3/5متر ارتفاع گنبدی مخروطی
شكل (هشت ضلعی) در باالی آن قرار دارد كه
مجموعا پیشخوان ورودی را تشكیل میدهند.
دو عدد ناقوس جهت فراخواندن مومنان به دعا و
نیایش قبال در اتاقك ناقوس وجود داشته كه اكنون
در موزه نگهداری میشود.
تاالر اصلی كلیسا به ابعاد  20/11x25متر
جهت گردهمایی ارامنه برای اجرای مراسم مذهبی
احداث شده است ،تاالر بدون ستون و با سقف
آهنگ چوبی به شكل كاللهدار است كه  7/80متر
ارتفاع دارد .در جبهه شرقی تاالر ،سكو و محرابی
با قوس جناغی قرار دارد كه از راه  4پله میتوان از
كف تاالر به آن رسید.
در طرفین محراب دو اتاقك به ابعاد 50x2/2
متر مربع وجود دارد كه محل اجرای مراسم مذهبی
است .كف تاالر با آجرهایی به ابعاد 19x19/5
سانتیمتر مفروش شده و مصالح مورد استفاده در
ساخت دیوارها ،سنگ الشه و آجر با مالت گل و
گچ است ،نور مورد نیاز از طریق  16پنجره مشبك
با قوس جناغی تامین میشود كه به طور قرینه در
بدنه دیوارهای شمالی ،جنوبی و غربی تعبیه شده

مدرسه نور
ِ
در سال  1903میالدی خورن در وارطانیان،
نایب خلیفه جلفای اصفهان و رهبر دینی ارامنه
همدان و اراك ،برخی بناهای عامالمنفعه از جمله
مدرسه دینی ارامنه سورپ لوساورچاگان (موسوم
به نور) و حمام ارامنه واقع در كوچه ارامنه را با
كمك مالی خلیفهگری ارامنه جلفای اصفهان ،انجمن
فرهنگدوستان تهران و تجارتخانه آرزومانیان،
بنا نهاد.
مدرسه نور در سال  1941میالدی بر اثر

است .كلیسا سه در دارد؛ د ِر اصلی ،زیر برج
ناقوسخانهای كه در ضلع غربی قرار دارد تعبیه
شده ،و دو د ِر دیگر یكی در وسط ضلع شمالی و
دیگری در ضلع جنوبی قرار دارند ،كه د ِر جنوبی
به حیاط خلوت و د ِر شمالی به صحن حیاط اصلی
كلیسا منتهی میشود.
فضای داخلی كلیسا عاری از هرگونه تزئینات
وابسته به معماری است .اما تابلوهای تمثال

آتشسوزی تخریب شد و سال بعد توسط مهندس
نشان لئونیان تجدید بنا شد .با مهاجرت ارامنه در
سال  1946میالدی به ارمنستان ،و كمبود امكانات
زندگی ،مدرسه نور در سال  1958به خاطر ِ
كمی
دانشآموز تعطیل شد ،به طوری كه همدان در سال
 1979خالی از سكنه ارامنه شد .مدرسه ایواندا ِر
نور با  6ستون سنگی و فضایی به مساحت 310
متر مربع ،یك طبقه است و  7كالس دارد.

بنای متفرقه
ِ
حیاط مجموع ه كلیسای گریگوری،
در داخل
چندین ساختمان بعد از سال  1900میالدی احداث
شده است كه بنای موسوم به «خانهی كشیش» از
آن جمله است .این بنا در دو طبقه احداث شده؛
طبقه اول  4x10متر مربع و طبقه دوم شامل دو
سالن است كه هر یك  4x10متر مربع هستند و با
پنج پنجره به هم راه دارند .نمای طبقات با آجر
و جوش كوره تزئین یافته است .از این بنا قبال
به عنوان مهد كودك ،آمادگی و سكونت كشیشان
استفاده میشده است .تعدادی بیشمار از سنگ
ِ
گورستان تخریبی ارامنه واقع در
قبرهای متعلق به
محله رسومات ،در سال  1355به حیاط كلیسا
گریگوری منتقل شده است.
حمام ارامنه در فاصله  200متری مجموع ه
كلیسای گریگوری ،و با توجه به شیب تپه ،در
عمق  4متری سطح كوچه قرار دارد .پالن حمام،
مستطیل و به ابعاد  6x15متر است و از سه قسمت
بینه ،سربینه و تون ساخته شده است .روشنایی
حمام از طریق  3نورگیر از سقف گنبدی تامین
میشود و مصالح اصلی بنا ،آجر با مالت گل و گچ
است .این اثر مانند كلیسای انجیلی قدمت قاجاریه
دارد .مجموع ه كلیسای گریگوری با شمار ه 2237
در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
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