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Æñ³ÝÁ Ùßï³å¿ë ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇÝ ¿
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ÙÇ³ÛÝ Ë³Õ³Õ μ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑáí:
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Ñ³Ï³ëÇ ÂáõñùÇ³ÛÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³ÝÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ` å³ßïûÝ³Ï³Ý ²ÝÏ³ñ³Ý ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿
½ñáÛ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõÝ»Ý³É Ñ³ñ»õ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï: §ºõ Ï³ñÍáõÙ »Ù,
áñ Ü³ËÇç»õ³ÝÝ ¿É ³ÛÝ ï³ñ³ÍùÁ
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Çñ»Ýó áõÅ»ñÁ ï»Õ³Ï³Û»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñÁ Ù»Ýù íëï³Ñ³μ³ñ ÃáÛÉ
ã»Ýù ï³Û¦, - ³ë³ó Çñ³ÝóÇ ¹Çõ³Ý³·¿ïÁ:
¸»ëå³ÝÁ ³ë³ó, Ã¿ ³Ûë ï»Õ»Ï³ïõáõÃÇõÝÁ å³ßïûÝ³å¿ë ãÇ
Ý»ñÏ³Û³óõ»É, ë³Ï³ÛÝ Ñ³ßõÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ Æñ³ÝÁ ÙÇ³Ï »ñÏÇñÝ ¿, áñÁ ·ïÝõáõÙ ¿
Ñ³Ï³Ù³ñïáÕ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³ñ»õ³ÝáõÃ»³Ùμ, §μÝ³Ï³Ý³μ³ñ` å¿ïù
¿ Çñ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÁ
å³Ñå³ÝÇ. ³Û¹ ï»ë³ÝÏÇõÝÇó,
Æñ³ÝÁ ß³Ñ³·ñ·Çé ÏÁ ÉÇÝÇ ÃáÛÉ
ãï³É ÝÙ³Ý μ³Ý¦:
Ð³ñóÇÝ` ³ñ¹»ûù ¹³ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³Ù»ñÇÏ»³±Ý áõÅ»ñÇ
ï»Õ³Ï³ÛÙ³ÝÁ, Ã¿± ó³ÝÏ³ó³Í
»ñÏñÇ Ë³Õ³Õ³å³Ñ ½ûñù»ñÇÝ,
Æñ³ÝÇ ¹»ëå³ÝÁ å³ï³ëË³Ý»ó,
Ã¿ ¹»é í³Õ ¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ëûë»É,
áñáíÑ»ï»õ º²ÐÎ-Ç ØÇÝëÏÇ ËÙμÇ
ßñç³Ý³ÏáõÙ μ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ß³ñáõÝ³ÏõáõÙ »Ý, »õ ¹»é »ñÏ³ñ
Å³Ù³Ý³Ï ÏÁ ùÝÝ³ñÏõÇ ³Û¹ ËÝ¹ÇñÁ:
ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ Ô³ñ³μ³Õ»³Ý Ï³ñ·³õáñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ Æñ³ÝÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃ»³ÝÁ, ³å³
Çñ³ÝóÇ ¹Çõ³Ý³·¿ïÁ, å³ï³ëË³Ý»Éáí §²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³¹Çá-

Ï³Û³ÝÇ Ñ³ñóÇÝ, ³ë³ó, Ã¿ Ñ³ßõÇ
³éÝ»Éáí »ñÏñÇ åáï»ÝóÇ³ÉÁ »õ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ` Æñ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É Çñ ÙÇçÝáñ¹³Ï³Ý
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ:
²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ø²Î-Ç ²Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó
Æñ³ÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñ ÏÇñ³é»Éáõ ËÝ¹ñÇÝ` ê¿Û»¹ ²ÉÇ
ê³Õ³Û»³ÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ»ó, Ã¿ í»ñçÇÝ 30 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ μáÉáñ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÁ, áñáÝù ÏÇñ³éõ»É »Ý Æñ³ÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ,
³õ»ÉÇ ß³ï Ýå³ëï»É »Ý Æñ³ÝÇ
ÙÇ³ëÝáõÃ»³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ:
ÆëÏ ³ÛÝ, áñ Ø²Î-Ç ²Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý ËáñÑñ¹Ç μ³Ý³Ó»õÇÝ ÏáÕÙ ¿
ùõ¿³ñÏ»É Ý³»õ èáõë³ëï³ÝÁ, ¹»ëå³ÝÇ Ëûëù»ñáí` Æñ³ÝÇ ÅáÕáíñ¹Ç ÛÇßáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç μ³ó³ë³Ï³Ý
Ñ»ïù ÏÁ ÃáÕÝÇ, ë³Ï³ÛÝ ãÇ ³½¹Ç
Æñ³ÝÇ »õ èáõë³ëï³ÝÇ Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ íñ³Û, áñáíÑ»ï»õ
»ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÝ ¿É ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»Ý:
§èáõë³ëï³ÝÁ Æñ³ÝÇÝ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï, Æñ³ÝÝ ¿É` èáõë³ëï³ÝÇÝ¦, ÁÝ¹·Í»ó Ý³:
Æñ³ÝóÇ ¹Çõ³Ý³·¿ïÁ ùÝÝ³¹³ïáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏ»ó ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇÝ, Û³Ûï³ñ³ñ»Éáí, Ã¿
Ñ³ßõÇ ³éÝ»Éáí Çñ §μéÝ³ïÇñ³Ï³Ý¦ ó³ÝÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ` ²ØÜ-Ý Ùßï³å¿ë ç³Ý³ó»É ¿ Ý»ñÏ³Û ·ïÝõ»É
³ÛÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ, áñáÝù
Ñ³ñáõëï »Ý ¿Ý»ñ·³ÏÇñÝ»ñáí,
ûñÇÝ³Ï` Æñ³ùáõÙ, ²ýÕ³Ýëï³ÝáõÙ »õ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ:
§´³Ûó »Ã¿ ÉÇÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÇÝï»·ñ³óÇ³, ³Û¹ ¹¿åùáõÙ
Ï³ñÇù ãÇ ÉÇÝÇ, áñå¿ë½Ç áíÏÇ³ÝáëÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ ·ïÝõáÕ áõÅ»ñÁ ·³Ý
³Ûëï»Õ »õ Çñ»Ýó Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ
å³ñï³¹ñ»Ý Ù»½¦, - »½ñ³÷³Ï»ó
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Æñ³ÝÇ ¹»ëå³ÝÁ:
²ÕμÇõñª §²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³¹ÇáÏ³Û³ÝÇ Ï³Ûù
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Â²Üºð ²øâ²ØÆ §²ØúÂ²ÈÆ ²ð²ðø¦
¶ðøÆ ä²ðêÎºð¾Ü Â²ð¶Ø²ÜàôÂº²Ü
ÞÜàðÐ²Ü¸¾ê Ð²Ú ²ÎàôØ´àôØ

âáñ»ùß³μÃÇ ÚáõÝÇëÇ 23-Ç »ñ»ÏáÛ»³Ý Â»Ññ³ÝÇ Ñ³Û
³ÏáõÙμÇ ¹³ÑÉÇ×áõÙ Ãáõñù Ùï³õáñ³Ï³Ý »õ μ³ó¿Çμ³ó
Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹áõÝáÕ »õ ¹³ï³å³ñïáÕ
Â³Ý»ñ ²ùã³ÙÇ §²ÙûÃ³ÉÇ ³ñ³ñù¦ (A shameful act) ·ñùÇ å³ñëÏ»ñ¿Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃ»³Ý ßÝáñÑ³Ý¹¿ëÝ ¿ñ, Çñ`
Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùμ: Â³Ý»ñ ²ùã³ÙÁ Æñ³Ý ¿ñ
Å³Ù³Ý»É Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 95-³Ù»³ÏÁ á·»ÏáãáÕ Û³ÝÓÝ³ËÙμÇ Ññ³õ¿ñáí:
Ü³Ë »ÉáÛÃ áõÝ»ó³õ ÆÆÐ ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ Çñ³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³Ý å³ï·³Ù³õáñ èáμ»ñÃ ´»·É³ñ»³ÝÁ, áñÁ Ñ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý μ³ó³ïñ»ó Çñ³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó
å³ñëÇÏ Ùï³õáñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÁ »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Ûñ»ñÇÝ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ÷áË³Ýó»Éáõ ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå¿ë »õ Ó»éùμ»ñáõÙÝ»ñÁ: Ü³
μ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»ó ²ùã³ÙÇ ÝÙ³Ý Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÇ íñ³Û
ÃáÕ³Í Çñ»Ýó Ù»Í ³½¹»óáõÃ»³Ý ³éáõÙáí:
Ú»ïáÛ Ëûë»ó Â³Ý»ñ ²ùã³ÙÁ: Ü³ ³ë³ó, áñ ëÏ½μáõÙ
å³ï³Ñ³μ³ñ ¿ Í³ÝûÃ³ó»É Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÁ,
μ³Ûó ³ëïÇ×³Ý³μ³ñ ³ÛÝ »½ñ³Ï³óáõÃ»³Ý ¿ Û³Ý·»É, áñ
ÇÝãù³Ý Ï³ñ»õáñ ¿, áñ Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹Á ¹¿Ù ¹ÇÙ³ó
Ï³Ý·ÝÇ Çñ å³ïÙáõÃ»³ÝÁ »õ Ãáõñù Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
å³ßïûÝ³å¿ë ÁÝ¹áõÝÇ, áñ ¹³ñ³ëÏ½μÇÝ á×Çñ ¿ Ï³ï³ñõ»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùμ: Ü³ Ï³ñ»õáñ»ó »ñÏáõ
»ñÏñÝ»ñÇ μ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝÝ áõ »ñÏËûëáõÃÇõÝÁ: ºÉáÛÃÇó
Û»ïáÛ ²ùã³ÙÁ å³ï³ëË³Ý»ó Ý»ñÏ³Ý»ñÇ Ñ³ñó»ñÇÝ: Æñ
³Û¹ Ëûëù»ñÇ Ù¿ç Ý³ Û³ïÏ³å¿ë ß»ßï»ó, Ã¿ ÇÝùÁ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ñ³ñóÁ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç»õ ÷³Ïõ³Í ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³õ³ï³ó³Í ¿, áñ ³Ù¿Ý μ³Ý åÇïÇ
³Ý»É Ñ³Û³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ ²Ý³ïáÉÇ³ÛáõÙ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÝ»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùμ, ûñÇÝ³Ï Ãñù³Ï³Ý ³Ýó³·Çñ
ïñ³Ù³¹ñ»É ë÷ÇõéùÇ Ñ³Û»ñÇÝ:
ì»ñçáõÙ ÂÐÂ Ã»Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ³ï»Ý³å»ï ²ÛÇ¹³
ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÇ ÙÇçáóáí §²ÙûÃ³ÉÇ ²ñ³ñù¦ ·ñùÇ
å³ñëÏ»ñ¿Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óõ»ó ²ùã³ÙÇÝ, »õ
Ý³ Ã¿»õ ³ñ¹¿Ý μ³õ³Ï³Ý Ûá·Ý³Í ¿ñ, ¹ñ³ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ
ëïáñ³·ñ»ó Ñ³Ù³ñ»³ μáÉáñ Ý»ñÏ³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
ÚáÛë
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²Ü¸ð²ÜÆÎ êÆØàÜº²ÜÆ ºÈàÚÂÀ
§Øºð ²¼¶²ÚÆÜ ÜÎ²ð²¶ÆðÀ ºÆ
ØÆàôÂÆôÜÜºðÆ
ä²ðî²Î²ÜàôÂÆôÜÜºðÀ¦
ÊàðÐð¸²ÄàÔàìàôØ
(ÚàôÜÆê 17, ²¼¶²ÚÆÜ
²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ ¸²ÐÈÆÖ )

Øºð ²¼¶²ÚÆÜ
ÜÎ²ð²¶ÆðÀ ºô
ØÆàôÂÆôÜÜºðÆ
²ÜºÈÆøÜºðÀ
ÜÏ³ñ³·ñÇ Ï»ñïáõÙÁ ÏñÃ³¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ·áñÍ ¿: ´³Ûó Ç±Ýã ¿ ÏñÃáõÃÇõÝÁ »õ Û³ïÏ³å¿ë
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ£
ÎñÃáõÃÇõÝ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ÷áË³ÝóáõÙ£ ¸³ ·Çï³Ï³Ý ·áñÍ ¿ ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí ï³ñÇù³ÛÇÝ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óõ³Í ·Çï»ÉÇùÇ å³ß³ñ ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ, ³ÛÝå¿ë, áñ Ï»³ÝùÇ áñáß³ÏÇ ßñç³ÝÇ ³õ³ñïÇÝ áõÝ»Ý³Ýù ·Çï»ÉÇùÇ áñáß³ÏÇ ù³Ý³Ï
(+áñ³Ï):
¸³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÇõÝ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ýõ³×áõÙÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ Ñ³ïõ³ÍÁ ÷áË³Ýó»É Û³çáñ¹ ë»ñÝ¹ÇÝ, ï»õ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
³å³ÑáíÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: ²Ûëûñõ³Û ë»ñáõÝ¹Á
å¿ïù ¿ Çõñ³óÝÇ Ý³Ëáñ¹Ç Ïáõï³Ï³ÍÇ ÙÇ ½·³ÉÇ
Ù³ëÁ, Çñ »ñÃÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²ÙμáÕçÁ ÷áË³Ýó»É ÑÝ³ñ³õáñ ã¿, áõñ»ÙÝ å¿ïù ¿ Ï³ï³ñ»É ÁÝïñáõÃÇõÝ: ²Û¹ ÁÝïñáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝùáõÙ
å¿ïù ¿ Ó»õ³õáñõÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Íñ³·ñÇ
ÝÙ³Ý Íñ³·ñ³õáñõ³Í ÙÇ ³ÙμáÕç³Ï³Ý ÷³Ã»Ã:
ä¿ïù ¿ í»ñóÝ»É ³½·³ÛÇÝ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ Ï³½ÙáÕ
³ÙμáÕç å³ß³ñÇ áñáß³ÏÇ Ñ³ïõ³ÍÁ, ³ë»É ¿ª

å¿ïù ¿ Ï³ï³ñ»É ÁÝïñáõÃÇõÝª É»½õÇ, ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý, ÏñûÝÇ, ¹³õ³Ý³ÝùÇ, å³ïÙáõÃ»³Ý, ³½·³ÛÇÝ
ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ, ³½·³ÛÇÝ Ñ³õ³ï³ÙùÇ, ·»Õ³·ÇïáõÃ»³Ý, Ù³ñ½³ÝùÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý å³Ñõ³ÍùÇ,
ÝÇõÃ³Ï³Ý Ï³Ù μ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñÇ, ·Çï³Ï³Ý
Ï³Ù ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑÙïáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù¿ç: êñ³ÝóÇó »õ
³ÛÉ ·áñÍûÝÝ»ñÇó Ï³½Ùõ³Í ÙÇ ³ÙμáÕç³Ï³Ý ó³ÝÏÇ
μáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý áñáß³ÏÇ Ñ³ïõ³ÍÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É Ñ³Û Ù³ñ¹áõª Çñ Ù³ëÇÝ áõÝ»ó³Í å³ïÏ»ñ³óáõÙÇª ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝ³·Çï³ÏóÙ³Ý å³ß³ñÇ Ýõ³½³·áÛÝÇ ë³ÑÙ³ÝÁ, Û³ï³ÏÁ: ê³ Ï³ñáÕ ¿ Í³é³Û»É
áñå¿ë ÑÇÙùª ³é³ç ß³ñÅõ»Éáõ ÏáÕÙÝ³óáÛó:
²Ûë Íñ³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÙÇ áñáß³ÏÇ Ñ³ïõ³ÍÁ
¹ñõ³Í ¿ ¹åñáóÇ áõëÇÝ£ ´áÉáñë ¿É ·Çï»Ýù, áñ ¹åñáóÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÙÇÝã»õ í»ñç Ï³ï³ñ»É Çñ»ÝÇó ëå³ëõáÕª
Ã¿Ïáõ½ ³Ù»Ý³ãÝãÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, ³ÛëÇÝùÝª
¹³»ñ³ßË³õáñõ³Í ã¿.
ØÇ ³ÛÉ Ù³ë Ï³ï³ñáõÙ ¿ »Ï»Õ»óÇÝ£ º°õ áõÕÕ³ÏÇ
³½·³μÝ³ÏãáõÃ»³Ý Ñ»ï áõÝ»ó³Í ß÷áõÙÝ»ñáõÙ, »°õ
ÏñûÝ³-ÍÇë³-¹³õ³Ý³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ ï»ëùáí, Ï³Ù ¹ñ³Ýó ÙÇçáóáí, Ï³Ù ¿É Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý,
ÏÇñ³ÏÝûñ»³Û, ³ñï³Íñ³·ñ³ÛÇÝ »õ ³ÛÉ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí£
ØÇáõÃÇõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ áñå¿ë ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ëÇõÝ Ï³ñï³ñ»É ³Ûë »ñÏáõ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ
ï»ë³¹³ßïÇó íñÇå³Í, áõß³¹ñáõÃÇõÝÇó Ï³Ù
ÁÝ¹·ñÏÙ³Ý áÉáñïÇó ¹áõñë ÙÝ³ó³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ£ ²õ»ÉÇÝª ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý, áñå¿ë ³½·³ÛÇÝ
¹³ëïÇ³ñÏáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñ, ³õ»ÉÇ ³ÏïÇõ ¹»ñ
ëï³ÝÓÝ»É;
ö³ëïûñ¿Ý ¹åñáóÝ áõ »Ï»Õ»óÇÝ »ñÏáõ ß³ï
ï³ñμ»ñ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý.
ºÏ»Õ»óÇÝ ³ÙμáÕçáõÃ»³Ùμ ³ÝÏ³Ë, μ³Ûó ÉÇáíÇÝ
Ý³Ë³Ýßõ³Í Íñ³·ñáí ³ßË³ïáÕ Ï³éáÛó ¿, »Ï»Õ»óáõÙ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ï»Õ³ß³ñÅÇ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ
Ï³Û.....
¸åñáóÁ ³ÙμáÕçáõÃ»³Ùμ Ï³Ë»³É ·áÛáõÃÇõÝ ¿ª Çñ
å»ï³Ï³Ý »õ ÏñÏÇÝ Ï³ÝËáñáßõ³Í Íñ³·ñáí: ²Ûëï»Õ å³Ûù³ñ åÇïÇ ·Ý³Û ÉÇ³ñÅ¿ùáõÃ»³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùμ, áñÇ ¹¿åùáõÙ ¿É ÙÇ³ÛÝ áõëáõóÙ³Ý
åñáó»ëÇ ÙÇ Ù³ëÝ ¿ ³å³Ñáíõ»Éáõ:
ØÇáõÃÇõÝÁ ³õ»ÉÇ ³½·³ÛÇÝ μÝáÛÃ áõÝÇ, ³õ»ÉÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý í³Ûñ ¿, áñÇ Ù¿ç ÙÇ³õáñõ»É Ï³ñáÕ »Ý áã
ÙÇ³ÛÝ í»ñáÛÇß»³É »ñÏáõ ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÁª ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÁ, ³ÛÉ»õ Ï³ñáÕ ¿ ÁÝ¹É³ÛÝõ»Éáí ÁÝ¹áõÝ»É μ³½Ù³½³Ý áõ μ³½Ù³μ»ÕáõÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ:
¸åñáó³Ï³Ý Íñ³·ñÇó ¹áõñë ÙÕõ³Í ³é³ñÏ³Ý»ñÁ, ûñÇÝ³Ïª å³ïÙáõÃÇõÝ, ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ, ·»Õ³·ÇïáõÃÇõÝ, ³½·³ÛÇÝ-Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý å³Ñõ³Íù »õ
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÇõÝ, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý »õ ·Çï³Ï³Ý ÑÙïáõÃÇõÝÝ»ñ… Ï³ñáÕ »Ý ·³É ³Ûëï»Õ£

Ø»ñ í»ñ³μ»ñÙáõÝùÁ ÙÇáõÃÇõÝ ÇÝëïÇïáõïÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ï³ÝËáñßõ³Í ¿ áõ Ý³Ë³å³ß³ñõ³Í, ³Û¹
ÇëÏ å³ï×³éáí Ù»Ýù Ë»Õ³ÃÇõñ»É »Ýù ÙÇáõÃÇõÝ Ïáãõ³Í Ï³éáÛóÁª ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇûñ¿Ý Ý³Û»Éáí Ýñ³Ý£
Ø³ñ¹Ý Çñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ¹»é ãÇ ³å³Ñáí»É, Ù»Ýù Ýñ³Ý ÏáÕÙÝáñáßáõÙ »Ýù Ñ³Õáñ¹áõÙ: ²Ûë
Ï³Ù ³ÛÝ ÙÇáõÃ»³Ý Ù¿ç Ï³ÝËáñáßõ³Í ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÇõÝ »Ýù Ù³ïáõóáõÙ, Ý³Ëù³Ý Ù³ñ¹Á
Ñ³ëóÝÇ ÉÇ³ñÅ¿ù Ù³ñ¹ ¹³éÝ³É »õ ÇÝùÝáõñáÛÝ Ùï³ÍáÕáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³É: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï»ÝïñáÝ³óõ³Í
³ßË³ï³Ýù£ ä¿ïù ¿ ÝáñáíÇ ¹Çï»É §ÙÇáõÃÇõÝ¦ ÏáãõáÕ ÇÝëïÇïáõïÁ, Ýñ³Ý ï³É ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ »õ
³å³ Ýñ³ÝÇó ëå³ë»É ³ñ¹ÇõÝù: â»Ù ³ëáõÙ ·³Õ³÷³ñ³½»ñÍ ³Ý»Ýù ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ, μ³Ûó áõÕÕ³ÏÇ
ËÝ¹ñáõÙ »Ù »õ Ûáñ¹áñáõÙª ·³Õ³÷³ñ³Ë»Õ¹ ã³Ý»É
³Û¹ Ï³éáÛóÁ »õ ÃáÛÉ ï³É, áñ Ý³ Ï³ñáÕ³Ý³Û Ï³ï³ñ»É, ë÷ÇõéùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ:
²é³ç³ñÏõáõÙ ¿ª
- Î³ñ»ÉÇáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ëï»ÕÍ»É Û³ïáõÏ
Û³ÝÓÝ³ËáõÙμ Ýõ³½³·áÛÝ Íñ³·ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
²Û¹ Û³ÝÓÝ³ËáõÙμÁ Ï³ñáÕ ¿ μ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇûñ¿Ý ùÝÝ³ñÏ»É ³ßË³ï³ÝùÁ, ÑÝ³ñ³õáñ áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ,
Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ËÃ³Ý»Éáí μ³½Ù³×ÇõÕ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
Íñ³·Çñ:
- ²Û¹ Íñ³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³Û ï³ñμ»ñ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñå»É Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óõ³Í »õ Ñ³Ù³¹ñõ³Í
³ßË³ï³Ýù, μ³Ûó ß³ï ³õ»ÉÇ ÁÝ¹É³ÛÝõ³Í ù³Ý ³Ûëûñõ³Û íÇ×³ÏÝ ¿:
- ÜÇõÃ³å¿ë Ñáí³Ý³õáñ»É ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù¿ç Ï³ï³ñõáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ. áõëáõóÇãÝ»ñ, Ù³ñ½ÇãÝ»ñ,
å³ñáõëáÛóÝ»ñ Ï³Ù ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåÇã-¹³ëïÇ³ñ³ÏÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»É Ýñ³Ýó:
- ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñáí »õ Ï³éáõó³å³ïÙ³Ý ýÇÝ³Ýë³õáñÙ³Ùμ û·Ý»É, áñ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ûÅïõ»Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáí, áñå¿ë ³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï ÝÇõÃ³Ï³Ý ÑÇÙù:
- Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ÙÇ³Ï Ù³ñÙÇÝÝ ¿, áñ Ï³ñáÕ ¿ ¹åñáó, »Ï»Õ»óÇ, ÙÇáõÃÇõÝ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ
³ßË³ï³ÝùÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ³ÛÝå¿ë, áñ ¹ñ³ÝóÇó
Çõñ³ù³ÝãÇõñÇ μ³óÁ Éñ³óÝÇ ÙÇõëÁ:
- ²Û¹ ³ÙμáÕç³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñáõÙ Ýáñ ¹»ñ Û³ïÏ³óÝ»É ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, Ýáñ áÉáñïÝ»ñ ³é³ç³ñÏ»É
Ýñ³Ýó ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:
ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Éë»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
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Ø²êÆê Ø²Âº²ÜÆ ²ÜØàè²ò ÚàôÞºðÆ ²ð²ÐºîÜºðàì
ÜÇÏÇï ØÇñ½³Û»³Ý

1981 Ãõ³Ï³ÝÝ ¿ñ, »ñμ ³ñ¹¿Ý μ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí »ë áõ ÏÇÝë ÑÇõñÁÝÏ³Éõ»É ¿ÇÝù Ø³ëÇë»Ýó Ùûï,
ê³ñÇ ù³Õ³ùÇ Ü»ù³ Íáí³÷Ý»³Û ·ÇõÕ³ù³Õ³ùáõÙ, áñï»Õ
ÙÇ ÑëÏ³Û ¾É»Ïïñ³Ï³Û³Ý ¿ñ
Ï³éáõóõáõÙ »õ Ø³ëÇëÁ áõÝ¿ñ
μ³õ³Ï³ÝÇÝ Ù»Í ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝ ëáÛÝ åñáÛ»ÏïáõÙ, »õ
Ù»ñ Ùï»ñÙáõÃ»³ÝÁ ëÏëõ»ó
Ñ¿Ýó ³Û¹ ûñ»ñÇó, »ñμ Ý³
Ë³Ý¹³í³éáõÃ»³Ùμ ËûëáõÙ
¿ñ ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ Û»Õ³÷áËáõÃ»³Ý »õ ¹ñ³Ý Ý³Ëáñ¹áÕ
í³ñã³Ï³ñ·Ç Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Çñ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, Ã¿° Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ Ã¿° ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ëå³ñ¿½Ý»ñáõÙ:
Üñ³ ÷³ÛÉáõÝ ³Ýó»³ÉÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ Üáñ æáõÕ³ÛÇ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»³ÝùáõÙ, Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë Â³ïñáÝÇ μÝ³·³õ³éáõÙ, ËûëáõÙ ¿ñ Ýñ³ μÝ³ÍÇÝ
ï³Õ³Ý¹Ç Ù³ëÇÝ, áñÁ »Ã¿ ß³ñáõÝ³Ïõ¿ñ »õ ãÁÝ¹Ñ³ïõ¿ñ, Ý³ íëï³Ñ³μ³ñ Ùáõïù ÏÁ ·áñÍ¿ñ ³ñÑ»ëï³í³ñÅ »õ Ñéã³Ï³õáñ ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñÇ ß³ñù»ñáõÙ:
Ü³ áõÝ¿ñ ³ñï³Ï³ñ· ÑáõÙáñÇ
½·³óáÕáõÃÇõÝ, »õ ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý áõ
μ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý Ñ³õ³ùáÛÃÝ»ñáõÙ,
Çñ ã³ñÙ³Ñ³Éóáõ Ñ³Ùáí-Ñáïáí
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñáí μáÉáñÇÝ
Ñ³×áÛù ¿ñ å³ï×³éáõÙ »õ
ÚáÛë
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³Ù»Ý³ß Ç Ï³ó³Í
ÙÃÝáÉáñïÝ
³Ý·³Ù,
¹³ñÓÝáõÙ ¿ñ ½õ³ñ×³ÉÇ »õ ï³Ý»ÉÇ: ØÇßï Ñ³Ý¹Çå»ÉÇë Çñ μ»ñ³ÝÇ
ËûëùÝ ¿ñª§ÞÇ±ñ »ë Ã¿± éáõμ³Ñ¦
(³éÇõ±Í »ë Ã¿± ³Õõ¿ë):
È³õ ³ëÙáõÝùáÕ ¿ñ »õ μ³½ÙÇóë
ï³ñμ»ñ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÇ μ»Ù³Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÇó ³Ï³Ý³ï»ë »Ýù »Õ»É
Ýñ³ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ùμ ïá·áñõ³Í ³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ,
³Ù»Ý³ï³ñ³Íõ³ÍÁ, â³ñ»ÝóÇ
§ºë ÇÙ ³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝÇ...¦
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ ¿ñ, áñ ÷³ÛÉáõÝ ¿ñ ³ñï³ë³ÝáõÙ, Ý³Ù³Ý³õ³Ý¹ »ñμ ã³ñÙ³Ñ³Éóáõ, çáõÕ³Û»óáõ, í³Ý»óáõ »õ ÷»ñ»óáõ μ³ñμ³éáí ¿ñ Ï³ï³ñáõÙ:
Ø³ëÇëÁ ³ñõ»ëïÇ Ù³ñ¹ ¿ñ,
μ³Ûó Ï»³ÝùÁ Ýñ³Ý ï³ñ³õ ³ÛÉ
×³Ý³å³ñÑáí, ÇÑ³ñÏ¿ »ñμ»ù
ãÏïñõ»Éáí Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ëå³ñ¿½Çó: ²ñõ»ëïÇ Çñ ï³Õ³Ý¹Ý áõ

ë¿ñÁ Ý³ ÉÇáíÇÝ ÷áË³Ýó»ó Çñ
¹ëï»ñÁª Â»ÝÇÇÝ, áñÁ ßÝáñÑ³ÉÇ ³ëÙáõÝùáÕ ¿ »õ ·ñ³·¿ï
å³ñáõÑÇ:
Ø³ëÇëÁ Ù»Í Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñ
¿ñ, ³Û¹ Ñ½ûñ ½·³óáõÙÁ, Ýñ³Ý
ÙÕáõÙ ¿ñ ³ÛÝåÇëÇ μ³ñ¹ áõ ¹Åõ³ñÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ, áñáÝù
³é³çÇÝ Ñ³Û»³óùÇó ³ÝÛ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ ¿ÇÝ ÃõáõÙ, μ³Ûó Ý³ Çñ
ïáÏáõÝ »õ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýùáí Û³ÕÃ³Ñ³ñáõÙ ¿ñ
μáÉáñ å³ïÝ¿ßÝ»ñÁ: ¸ñ³Ýó ³Ù»Ý³ó³ÛïáõÝ ûñÇÝ³ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³ó³õ Ð.Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¹»ëå³Ý³ï³Ý ³é³çÇÝ ß¿ÝùÁ, áñÁ
ù³ç³ñÇ áõ ÛûÅ³ñ Ï³Ùùáí Ý³
ïñ³Ù³¹ñ»ó Çñ ëÇñ³Í Ð³Û³ëï³ÝÇÝª Æñ³ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù
Â»Ññ³ÝáõÙ, ³ÛÝ ¿É ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ, »ñμ Ð³Û³ëï³Ý»³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ¹Çõñ ã¿ñ ·³ÉÇë áÙ³Ýó, »õ ÷áñÓáõÙ ¿ÇÝ ÇÝãÇÝã ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³ßÇõÝ»ñáí
Ó·Ó·»É ¹»ëå³Ý³ï³Ý μ³óáõÙÁ
Æñ³ÝáõÙ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ Çñ³Ï³Ý³óõ»ó ¹»ëå³Ý³ï³Ý μ³óáõÙÁ, áñÇ Ñ³Ù³ñ î¿ñ »õ îÇÏÇÝ Ø³ëÇë »õ Ø³éÇ Ø³Ã»³ÝÝ»ñÁ, ³ñÅ³Ý³ó³Ý ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇÝ:
Â»Ññ³Ý Ñ³ëï³ïõ»Éáõó Û»ïáÛ, Ø³ëÇëÝ Çñ ³ÏïÇõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ μ»ñ»ó Æñ³Ý³Ñ³Û,
²½·³ÛÇÝ »õ Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ýáñ
ÑÇÙÝ³¹ñõ³Í ÙÇáõÃ»³Ý Ó»éÝ³ñÏ-

Ý»ñÇÝ, ãËÝ³Û»ó áã ÙÇ ç³Ýù, áñ
ëáÛÝ ÙÇáõÃÇõÝÝ Çñ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ áõÕáõ íñ³Û
¹³éÝ³Û ³é³ç³ï³ñÝ»ñÇó, »õ
¹ñ³ É³õ³·áÛÝ ·ñ³õ³Ï³ÝÁª ³ÛÝ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ å³ïõÇñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ÛóÝ ¿ñ Æñ³Ý, áñáÝó ·ÉË³õáñáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ïÇï³ÝÝ»ñª ÚáíÑ³ÝÝ¿ë
´³¹³É»³ÝÁ, èáõμ¿Ý Ø³Ã»õáë»³ÝÁ, úý»ÉÇ³ Ð³Ùμ³ñÓáõÙ»³ÝÁ,
ìÉ³¹ÇÙÇñ ²μ³ç»³ÝÁ »õ ³é³çÝ³Ï³ñ· ³ñõ»ëï³·¿ïÝ»ñÇ ÙÇ
³ÙμáÕç ³ëïÕ³μáÛÉ:
²ÛÝ ûñ»ñÇÝ ³Û¹ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ Çñ³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
í»ñ³Íõ»óÇÝ ß³μ³ÃÝ»ñ ï»õáÕ
ÇëÏ³Ï³Ý ïûÝ³ËÙμáõÃ»³Ý: ²Ûë
ÑÇõñ³Ë³Õ»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ
Ñ³Ù³ñ, Ø³ëÇëÁ áã ÙÇ ç³Ýù
ãËÝ³Û»ó, áñå¿ë½Ç Ð³Û³ëï³ÝÇó
Å³Ù³Ý³Í ÑÇõñ»ñÁ, Çñ»Ýó É³õ »õ
Ñ³Ý·Çëï ½·³Ý Æñ³ÝáõÙ:
ºë ³Ï³Ý³ï»ë »Ù »Õ»É ³ÛÝ
ûñ»ñÇÝ, áñ Ý³ »õ Çñ ÏÇÝÁ Ø³éÇÝ,
Çñ»Ýó ï³ÝÁ ÇÝã Ù»Í Ë³Ý¹³í³éáõÃ»³Ùμ »õ Ñá·³ï³ñáõÃ»³Ùμ
¿ÇÝ ËÝ³ÙáõÙ Ù»Í³ñ·áÛ ÑÇõñ»ñÇÝ:
ºñμ Ý³ÛáõÙ »Ù ³ÛÝ ï»ë³Å³å³õ¿ÝÁ, áñÁ ÝÏ³ñ³Ñ³Ý»É ¿ÇÝ ÑÇõñ»ñÇÝ ¹ÇÙ³õáñ»Éáõ å³ÑÇÝª Â»Ññ³ÝÇ û¹³Ý³õ³Ï³Û³ÝÇó ÙÇÝã»õ
Æ.².Ø.Ø.£ Ø³ëÇëÇ Ûá·Ý³Í ³ãù»ñáõÙ ÇÝãåÇëÇ Ûáõ½ÙáõÝùÇ »õ »ñç³ÝÏáõÃ»³Ý Ï³ÛÍ ¿ μáóÏÉïáõÙª
³ñÑ³Ù³ñÑ»Éáí μáÉáñ ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÁ ÝÙ³Ý
ÙÇ Ó»éÝ³ñÏ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:
²é³çÇÝ ³Ý·³Ù, »ñμ Ý³ μÝ³Ï³ñ³Ý ·Ý»ó ºñ»õ³ÝÇ ´³Õñ³Ù»³Ý ÷áÕáóáõÙ, Ù»Í Ññ×õ³Ýùáí
¿ñ ËûëáõÙ ¹ñ³ Ù³ëÇÝ, Ù³Ý³õ³Ý¹, áñ ³Û¹ μÝ³Ï³ñ³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ §¶ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý¦ ß¿ÝùÇ Ñ³Ý¹Çå³Ï³ó ß¿ÝùáõÙÝ ¿ñ, »õ
Ý³ Çñ »Õμûñ ²½³ï Ø³Ã»³ÝÇÝ,
Ûáñ¹áñáõÙ ¿ñ, áñ ß÷õ»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï, í³Û»ÉÇ ³Û¹
ÁÝÓ»éõ³Í ³éÇÃÁ, »ñμ Ð³Û³ëï³Ý
¿ ·³ÉÇë:
Ø³ëÇëÁ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ABB

ÀÝÏ»ñáõÃ»³Ý Â»Ññ³ÝÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ Ï³ñ»õáñ »õ ³½¹»óÇÏ
å³ßïûÝ»³Ý»ñÇó ¿ñ, »õ í»ñçÇÝ
ï³ñÇÝ»ñÇÝ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ¿ÝÁ,
»õ Çñ ¹»ñÁ Æñ³ÝÇ ¾É»Ïïñ³Ï³Û³ÝÝ»ñÇ ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ·áñÍáõÙ, Ý³Ù³Ý³õ³Ý¹, å³ï»ñ³½ÙÇ »õ ßñç³÷³ÏÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ã³÷³½³Ýó Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ áõÝ»ó³õ:
Ü³ ÙÇßï ëÇñõ³Í »õ Û³ñ·õ³Í ¿ñ
Çñ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: Ø³ëÇëÁ »ñ³½áõÙ »õ Íñ³·ÇñÝ»ñ ¿ñ
Ùß³ÏáõÙ Ý³»õ û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáõ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ
Ý»ñÙáõÍ»Éáõ μÝ³·³õ³éáõÙ »õ
ÝáÛÝ áõÕÕáõÃ»³Ùμ ù³ç³É»ñáõÙ ¿ñ
Çñ áñ¹áõÝ Ø³ñ¹ÇÃÇÝ, áñÁ ³õ³ñï»É ¿ñ ºñ»õ³ÝÇ ²Ù»ñÇÏ»³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ »õ ³ÛÅÙ Çñ ¹áÏïáñ³Ï³Ý Ã»½Ç íñ³Û ¿ ³ßË³ïáõÙ
²Ý·ÉÇ³ÛáõÙ:
Ø³ëÇëÁ ÙÇßï áõÝ¿ñ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ³åñ»Éáõ §²õ»ï»³ó »ñÏñáõÙ¦, μ³Ûó ÉÇÝ»Éáí ³ßË³ñÑ ï»ë³Í ÙÇ ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ, ã¿ñ
Ññ³åáõñõáõÙ Ï»³ÝùÇ ³ßË³ñÑÇÏ
Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñáí, ³ÛÉ
·»ñ³¹³ëáõÙ ¿ñ ³åñ»É Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ:
Ü³ ·áñÍÇ Ù³ñ¹ ¿ñ »õ ã¿ñ ¹³ëõáõÙ §éáÙ³ÝïÇÏ¦ Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñÝ»ñÇ ß³ñùÇÝ, ÷³ëïÁ ³ÛÝ, áñ Ý³
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³Û³Ýå³ëï ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñáõÙ Ù»Í
íÝ³ëÝ»ñ ¿ñ Ïñ»É, μ³Ûó »ñμ»ù ã¿ñ
ÑÇ³ëÃ³÷õ»É, »õ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý Ù¿ç ÅÉ³ï
ã¿ñ, »õ ù³ç ·Çï³Ïó»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ Ã»ñÇ
ÏáÕÙ»ñÁ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ ÙÇßï
÷³÷³·áõÙ ¿ñ, Çñ »ñÏÇñÁ ï»ëÝ»É
μ³ñ·³õ³× »õ ½³ñ·³ó³Í ÙÇ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ, Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:
ºñÏáõ ï³ñÇ ¿ ³Ýó»É ³ÛÝ
å³ïÙ³Ï³Ý ûñ»ñÇó, »ñμ Ø³ëÇëÁ
»õ Ø³éÇÝ, Çñ³Ï³Ý³óñÇÝ Çñ»Ýó
»ñ³½³ÝùÝ»ñÇó ³Ù»Ý³μ³ÕÓ³ÉÇÝª Â»ÝÇÇ åë³Ï³¹ñáõÃÇõÝÁ Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù

ºñ»õ³ÝáõÙ:
¸³ »Õ³õ Çñ³Ï³Ý ÙÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñë³ÝÇù, áñï»Õ
Ù¿Ïï»Õõ»É ¿ÇÝ ³ßË³ñÑÇ μáÉáñ
Í³·»ñÇó »õ Ð³Û³ëï³ÝÇó, å³ßïûÝ»³Û ÑÇõñ»ñ, ÁÝÏ»ñÝ»ñ »õ μ³ñ»Ï³Ù áõ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñ. ÇëÏ³Ï³Ý ÙÇ ïûÝ³ËÙμáõÃÇõÝ, áñ Ï³ñÍ»ë Ï³Ùñç»É ¿ñ ë÷ÇõéùÁ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ, »õ ³Ù»Ý³ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³ÝÁ, áñª μáÉáñÁ §øáã³ñÇ¦ å³ñ»óÇÝ »õ áÕç ³ßË³ñÑÁ ÇÙ³ó³õ...
ì»ñçÇÝ Ï³åë Ø³ëÇëÇ Ñ»ï
»Õ³õ ÙÇ Ï³ñ× Ñ»é³Ëûë³½ñáÛó,
áñáí Çñ»Ý Û³ÛïÝ»óÇ, μ³Ý³ë¿ñ
´³ËïÇ³ñ Úáí³ÏÇÙ»³ÝÇ ËÝ¹ñ³ÝùÁ, Çñ»Ý ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ÙÇ
Éáõë³ÝÏ³ñª ÇÝùÝ³Ï»Ýë³·ñáõÃ»³Ùμ, §Æñ³Ý³Ñ³Û Â³ïñáÝÇ
Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³Ý¦-áõÙ û·ï³·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, μ³Ûó ³õ³Õ, Ø³ëÇëÁ ãÑ³ëóñ»ó Ï³ï³ñ»É ³Ûë
³é³ç³¹ñ³ÝùÁ, »õ ÑÇÙ³ Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³ÝÝ ¿, áñ åÇïÇ ë·³Û ÚáõÉÇëÇ 15-Áª ¹¿Ùù»ñÇó Ù¿ÏÇ ¹³éÝ³Õ¿ï Ù³Ñõ³Ý ûñÁ Ñ»ï»õ»³É ïáÕ»ñáí.
§Ø³ëÇë Ø³Ã»³ÝÁ ½áÑ ¹³ñÓ³õ Â»Ññ³Ý-ºñ»õ³Ý ãõ»ñÃÇ Å³Ù³Ý³Ï, »ñμ û¹³Ý³õÁ ÏáñÍ³Ýõ»ó, Æñ³ÝÇ Ô³½õÇÝ ù³Õ³ùÇ Ùûï³Ï³ÛùáõÙ ·ïÝõáÕ æ³Ý³Ã³μ³¹ (Ã³ñ·Ù³Ý³μ³ñª ¹ñ³Ëï³ß¿Ý) ·ÇõÕÇ ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ¦:
Ø»Ýù Ñ³õ³ïáõÙ ¿ÇÝù §¸ñ³Ëï³ß¿Ý¦-ÇÝ, μ³Ûó ó³õûù, Ý³ ¹³ñÓ³õ ÙÇ ³Ñ³õáñ §¸ÅáËù¦ å³ñëÇÏ »õ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ, »õ
Ø³ëÇëÇ Ñá·ÇÝ ³Ûëï»Õ ¿É ßé³ÛÉ
·ïÝõ»ó »õ ÃáÕÝ»Éáí Çñ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ Ñ³ñ³½³ï ä³ñëÏ³ëï³ÝáõÙ, Çñ í»ñçÇÝ »õ Û³õ»ñÅ³Ï³Ý
ÃéÇãùÁ Ï³ï³ñ»ó ¹¿åÇ Ð³Û³ëï³Ý, ÝõÇñ³μ»ñ»Éáí ÙÇ μáõé ÑáÕ,
³ÛÝ ¿É Çñ ³ÝÙ³ñÙÇÝ ßÇñÇÙÇÝ:

Üáñ æáõÕ³
ÚáõÉÇë 30-2009
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Ð²Ø²ÞÊ²ðÐ²ÚÜ²òØ²Ü
Ä²Ø²Ü²Î²Þðæ²ÜÆ ²ØºÜ²ØºÌ ÞààôÀ

²Ûë ûñ»ñÇÝ ýáõïμáÉÇó ÑÝ³ñ³õáñ ã¿ ÷³Ëã»É. ëÇñ»ë Ã¿ ãëÇñ»ë, áõ½»ë Ã¿ ãáõ½»ë, ÏÁ Éë»ë
³ßË³ñÑÇ 32 ÁÝïñ»³É Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÇ Ùñó³ÏóáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ,
³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Ý³ËÏÇÝ ßñç³ÝÇ
ã»ÙåÇáÝ üñ³ÝëÇ³Ý ³Ûë ï³ñÇ
å³ñïõ»ó Ñ¿Ýó ³é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ,
ÇëÏ É³ïÇÝ ³Ù»ñÇÏ»³Ý ÃÇÙ»ñÁ
É³õ Ë³Õ³óÇÝ »õ μáÉáñÝ ³Ýó³Ý
Ùñó³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ »ñÏñáñ¹ ÷áõÉ:
ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ ³ÙμáÕç ³ßË³ñÑáõÙ Ñ»ï»õáõÙ »Ý Çñ»Ýó ÃÇÙ»ñÇ
Ë³Õ»ñÇÝ, Ññ×õáõÙ »Ý Ýñ³Ýó Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñáí, ³ë»ë ³Û¹ Ë³ÕáõÙ
¹ÇÙ³óÇÝÇÝ Û³ÕÃ»ÉÁª Çñ»Ýó ³ñÅ³Ý³å³ïõáõÃ»³Ý ³Ù»Ý³Ñ³ëï³ï
³å³óáÛóÝ ¿, ÇëÏ å³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³éÇÃ »Ý ï³ÉÇë »ñÏ³ñ-μ³ñ³Ï
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ áõ íÇ×³μ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ: ²Ûë μáÉáñÁ ë÷éõáõÙ ¿ ï³ëÝ»³Ï Ñ»éáõëï³³ÉÇùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ¥³Ûë ûñ»ñÇÝ »Ã¿ ·Çß»ñÝ»ñÁ ýáõïμáÉ ã»ë
¹ÇïáõÙ, ¹³ ÇÑ³ñÏ¿ ß³ï ï³ñûñÇÝ³Ï ¿ Ñ³Ù³ñõáõÙ¤, É³ÛÝûñ¿Ý ³ñï³óáÉõáõÙ ¿ ÇÝï»ñÝ»ïáõÙ »õ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ù³ÙáõÉáõÙ: Æõñ³ù³ÝãÇõñ Ë³Õ ï»ë³·ñõáõÙ ¿ 32
Ï³Ù»ñ³Ý»ñÇ ÙÇçáóáí »õ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍõáõÙ »Ý Ñ»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ í»ñçÇÝ
Ó»éùμ»ñáõÙÝ»ñÁ: Àëï Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇª ³Ûë Ë³Õ»ñÁ ³ÙμáÕç
³ßË³ñÑáõÙ Ñ»éáõëï³óáÛóáí ¹ÇïáõÙ ¿ 4-5 Ñ³ñÇõñ ÙÇÉÇáÝ Ù³ñ¹,
ÇëÏ ëï³¹ÇáÝÝ»ñáõÙ Ë³Õ»ñÇÝ
³ÏÝ³ï»ë ¿ ¹³éÝáõÙ Ùûï³õáñ³ÚáÛë
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å¿ë 500000 Ù³ñ¹:
²ßË³ñÑÇ ·³õ³ÃÇ Ë³Õ»ñÁ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ üÆü²-Ý` ØÇç³½·³ÛÇÝ üáõïμáÉÇ ü»¹»ñ³óÇ³Ý»ñÇ ØÇáõÃÛáõÝÁ (μáõÝ ³ÝáõÝÁª
Federation
Internationale
de
Football Association): üÆü²-Ý, áñÁ
ÑÇÙÝ³¹ñõ»É ¿ 1904 Ãõ³Ï³ÝÇÝ,
³ßË³ñÑÇ ýáõïμáÉÇ Ï³é³í³ñÇã
ÑÇÙÝ³ñÏÝ ¿: Î»ÝïñáÝÁ ·ïÝõáõÙ ¿
Þõ¿Ûó³ñÇ³ÛÇ òÇõñÇË ù³Õ³ùáõÙ:
üÆü²-Ç áñáßáõÙ»ñÁ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
»õ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ»ï»õáõÃÇõÝÝ»ñ
áõÝ»Ý: úñÇÝ³Ï ³Ûë ï³ñÇ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²ýñÇÏ³ÛÇ Ýß³Ý³ÏáõÙÁª
áñå¿ë 19-ñ¹ ßñç³ÝÇ Ë³Õ»ñÇ
³ÝóÏ³óÙ³Ý í³Ûñ Ýáñ íÇ×³μ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³éÇÃ ïõ»ó£ àÙ³Ýó
Ï³ñÍÇùáí ³ýñÇÏ»³Ý Ýáñ³ÝÏ³Ë
³Û¹ »ñÏÇñÁ ãáõÝ¿ñ Ë³Õ»ñÁ å³ïß³× Ó»õáí Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ` ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ³½³ñ³õáñ
³Ûó»ÉáõÝ»ñ, ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ëï³Ý¹³ñ¹ Ù³ñ½³¹³ßï»ñ »õ…ë³Ï³ÛÝ
üÆü²-Ý åÝ¹»ó Çñ ï»ë³Ï¿ïÁª ³Ûë
³Ý·³Ù Ë³Õ»ñÁ ÙÇ ³ýñÇÏ»³Ý
»ñÏñáõÙ Ï³Û³óÝ»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùμ: ¸³ ÙÇ ÏáÕÙÇó ëÇÙÇáÉÇÏ
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝ¿ñª ²ýñÇÏ³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ Ý»ñ³é»Éáõ, »õ ÙÇõë
ÏáÕÙÇóª Ð³ñ³õ ²ýñÇÏ»³Ýª ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý »õ Ë³Õ³Õ
ÙÇçáóÝ»ñáí ³÷³ñÃ³Û¹Çó Ó»ñμ³½³ïõ³Í Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÁ
ë³ï³ñ»Éáõ ³éáõÙáí£ ¸³ Ý³»õ

ïÝï»ë³å¿ë Ï³ñáÕ ¿ñ û·Ý»É ³Û¹
»ñÏñÇÝª áñáß Ñ³ßõ³ñÏáõÙÝ»ñáí
¹ñ³ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Á
μ³ñÓñ³óÝ»Éáí ÙÇÝã»õ Ù¿Ï ïáÏáëÇ:
üÆü²-Ý Ï³ñ»õáñáõÙ ¿ Ý³»õ Çñ
áñáßáõÙÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ` ÷áñÓ»Éáí Ñ³ëÏ³Ý³É
Ù»ñ ³ßË³ñÑÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ½³Ý³½³ÝáõÃÇõÝÁ »õ å³Ñå³Ý»É ³ÛÝ:
ìáõíáõ½»É³ÛÇ ³ñ·»ÉÙ³Ý í»ñ³μ»ñ»³É Ýñ³ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ ³Û¹
³éáõÙáí Ñ»ï³ùñùÇñ ¿: ìáõíáõ½»É³ÛÇª ³Ûë ½áõéÝ³ÝÙ³Ý Ýõ³·³ñ³ÝÇ Ó³ÛÝÁ áÙ³Ýó Ï³ñÍÇùáí Ï³ñáÕ ¿ñ Ë³Ý·³ñ»É Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇÝ
»õ Ñ»éáõëï³óáÛó ¹ÇïáÕÝ»ñÇÝ,
ë³Ï³ÛÝ, ù³ÝÇ áñ ¹³ ³Û¹ »ñÏñÇ
ÁÝ¹áõÝõ³Í ëáíáñáÛÃÝ»ñÇó ¿ñ, üÆü²-Ý ãÑ³Ù³Ó³ÛÝ»ó ¹ñ³ ³ñ·»ÉÙ³ÝÁ: ²Ûë Ù³ëßï³μáí ýáõïμáÉÁ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÝ³óÙ³Ý ¥·Éáμ³ÉÇ½³óÇ³ÛÇ¤ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ
³ñ¹ÇõÝùÝ ¿: ØÇÝã»õ Ù»ñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ, »ñμ»ù ³ßË³ñÑÁ ³Ûëù³Ý Ù³ñ¹³ß³ï áõ ³Ûëù³Ý ÙÇ³ëÝ³μ³ñ ãÇ Ñ»ï»õ»É áñ»õ¿ Ù³ñ½³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃ»³Ý:
²Ûëûñ ýáõïμáÉÇ ³ëïÕ»ñÁ Ñ³Ù³ÛÝ ³ßË³ñÑÇ å³ï³Ý»ÏáõÃ»³Ý
»õ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý Ç¹¿³É³Ï³Ý Ï»ñå³ñÝ»ñÝ »Ý: üáõïμáÉÇ
ÑëÏ³Ý»ñÇ, ³Ûëå¿ë ³ë³Í, ³ëïÕ³μ³ßË³Ï³Ý §·Ý»ñÁ¦, »õ ³ÛÝ
·³ÛÃ³ÏÕÇã Ñ»é³ÝÏ³ñÁ, áñ Ï³ñáÕ
»ë ÝáÛÝÇëÏ ýáõïμáÉ Ë³Õ³Éáí
Ó»éù μ»ñ»É É»·»Ý¹³ñ, Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ñéã³Ï »õ ³ÝÑ³õ³ï³-

ÉÇ íÇÃË³ñÇ Ñ³ñëïáõÃÇõÝ, Ý»ñßÝãáõÙ ¿ áÕç ³ßË³ñÑÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ: Üñ³Ýù Ñ³·ÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó
»ñÏñå³·³Í ÃÇÙ»ñÇ ß³åÇÏÝ»ñÁ, »õ Çñ»Ýó Ù³½»ñÁ Û³ñ¹³ñáõÙ Ñéã³Ï³õáñ
ýáõïμáÉÇëïÝ»ñÇ
ûñÇÝ³Ïáí:
²ßË³ñÑÇ ·³õ³ÃÁ
³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³Ù»Í
ßááõÝ ¿, »õ ýáõïμáÉÁª
³ßË³ñÑÇ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ßááõ-μÇ½Ý»ëÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ: ¸³ ³ë»Ýù
20 ïáÏáë Ù³ñ½³Ýù
¿, 80 ïáÏáë ½õ³ñ×³ÉÇù` entertainment £ ²ÙμáÕç ³ßË³ñÑÇ áõß³¹ñáõÃ»³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ

ÉÇÝ»Éáõ å³ï×³éáí, ¹³ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï
³Ù»Ý³É³õ
·áí³½¹Ç
í³ÛñÝ ¿` áã ÙÇ³ÛÝ ³é»õïñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` Çñ»Ýó
³åñ³ÝùÝ»ñÝ áõ μñ³Ý¹Ý»ñÁ ·áí³½¹»Éáõ, ³ÛÉ Ý³»õ ù³Õ³ù³Ï³Ý
³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ³ßË³ïáõÙ »Ý Ï³ñÍÇùÝ»ñ ï³Éáí
¶³õ³ÃÇ
Ù³ëÇÝ,
É³õ³·áÛÝë û·ï³·áñÍ»É
³éÇÃÁ »õ ·ñ³õ»É Ñ³ÝñáõÃ»³Ý áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ: ²Û¹åÇëÇ ·áí³½¹
Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É
Ý³»õ ²É Ô³Ç¹³ÛÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ, áõñ
´»Ý È³¹»ÝÁ ëå³éÝ³ó»É ¿ñ éáõÙμ
å³ÛÃ»óÝ»É
Ë³Õ»ñÇ í³Û-

ñáõÙ: ØÇÝã ³ÛÅÙ μ³ñ»μ³Ëï³μ³ñ
³Û¹ ëå³éÝ³ÉÇùÁ ãÇ Çñ³Ï³Ý³ó»É
»õ Ûáõëáí ãÇ ¿É Çñ³Ï³Ý³Ý³Û ÙÇÝã»õ í»ñç: Ú³Ù»Ý³ÛÝ ¹¿åë, ¹³
³å³óáõóáõÙ ¿, áñ ²É Ô³Ç¹³Ý
Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ¿, áñ ³åñáõÙ »Ýù Ù»¹Ç³Ý»ñÇ »õ ýáõïμáÉÇ ·»ñÇßË³ÝáõÃ»³Ý ¹³ñáõÙ:
è.ê.
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üáõïμáÉ, ³½·áõÃÇõÝ,
ÙÇç³½·³ÛÝáõÃÇõÝ

¸ñûß³ÏÝ»ñÇ
Ë³Õ

²ßË³ñÑÇ ¶³õ³ÃÇ Ë³Õ»ñÇÝ
Ï³ñáÕ »Ý Ù³ëÝ³Ïó»É ³½·³ÛÇÝ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÁ£ ¸³ ³ÏáõÙμÝ»ñÇ` áñå¿ë Ù³ñ½³Ï³Ý ß³Ñ³¹Çï³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ,
Ùñó³ÏóáõÃÇõÝ ã¿, ³ÛÉ ³½·³ÛÇÝ
ÃÇÙ»ñÇ, »õ ÇÝã-áñ ï»Õ ³½·»ñÇ
Ùñó³ÏóáõÃÇõÝ ¿: Ð»ï³ùñùÇñ
å³ñ³¹áùë ¿. ¹³ ÙÇ ÏáÕÙÇó ³Ù»Ý³Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ »ñ»õáÛÃÝ»ñÇó Ù¿ÏÝ ¿, ÙÇõë ÏáÕÙÇó ÑÇÙÝõ³Í
¿ ³½·³ÛÇÝ ÃÇÙ»ñÇ å³Ûù³ñÇ
íñ³Û: ØÇ ÏáÕÙÇó μáÉáñÁ` ³ÝÏ³Ë
³½·áõÃÇõÝÇó, Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³ëßï³μÇ ³Û¹
Çñ³¹³ñÓáõÃ»³ÝÁ, ÙÇõë ÏáÕÙÇó
¹³ Ññ³ÑñáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ³½·³ÛÝ³Ï³Ý ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ, ³Ùñ³åÝ¹áõÙ ³½·³ÛÇÝ ÙÇ³ëÝáõÃÇõÝÁ: ²Ûë
»ñ»õáÛÃÝ Çñ ³Ù»Ý³ó³ÛïáõÝ ³ñï³óáÉáõÙÁ ·ïÝáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÇ »ñÏñå³·áõÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý Ù¿ç: Üñ³Ýù É³õ
·Çï³Ïó»Éáí, áñ Çñ»Ýó å³ïÏ»ñÁ ³ñÓ³Ý³·ñõáõÙ »õ ë÷éõáõÙ ¿
³ßË³ñÑáí Ù¿Ï, Çñ»Ýó »ñ»ëÁ Ý»ñÏáõÙ »Ý å³ïÏ³Ý »ñÏñÇ ¹ñûßÇ
·áÛÝ»ñáí, »õ, ÇÑ³ñÏ¿, ³Û¹ ·áñÍáõÙ óáõó³μ»ñáõÙ Çñ»Ýó áÕç
ßÝáñÑùÝ áõ ÑÙïáõÃÇõÝÁ:

ìàôìàô¼ºÈ²Ü`
2010-Æ ²ÞÊ²ðÐÆ
¶²ô²ÂÆ êÆØôàÈ

²ÝÏ³Ë ¹ñ³ÝÇó, áñ íáõíáõ½»É³Ý»ñÇ ÙÇ³å³Õ³Õ ¹é¹éáóÁ Ù»ñ
¹áõñÝ ¿ ·³ÉÇë Ã¿ áã, Ï³ñÍ»ë ³Ûë
½áõéÝ³ÝÙ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Û³ïáõÏ Ó³ÛÝÁ ¹³ñÓ»É ¿
2010-Ç ²ßË³ñÑÇ ·³õ³ÃÇ ËáñÑñ¹³ÝÇßÁ: ´³Ûó ³ñ¹»ûù Ýñ³Ýù
³åñ»Éáõ »Ý Ï³ñ×³ï»õ, ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ ÙÇ ³ÙÇë, »õ Ñ³ñ³õ ³ýñÇÏ»³Ý
Ë³Õ»ñÇó Û»ïáÛ Ùáé³óáõÃ»³±Ý »Ý
Ù³ïÝõ»Éáõ, Ã¿± ¹ñ³ ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ûáõë³É, áñ »ñÏ³ñ
Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñáÕ »Ý ¹ñ³Ýáí ÷áÕ
í³ëï³Ï»É: ø¿Û÷ Â³áõÝÇ §Ø³ëÇÝë»¹³Ý¦ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ, ³Ù»Ý³Ù»Í ß»÷áñ ³ñï³¹ñáÕÝ ¿, áñÝ
Çñ í»ñçÇÝ ï³Ýë³Ù»³ÏÇ 680 Ñ³½³ñ ÷³áõÝ¹ »Ï³ÙïÇ Ï¿ëÁ í³ëï³Ï»É ¿ ³Ýó»³É 12 ³ÙÇëÝ»ñáõÙ:
²Ûë ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ ³ñ¹¿Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ ¿ ÏÝù»É ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ Çñ
³ñï³¹ñáõÃÇõÝÁ í³×³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ, »õ Ëûëù ¿ ·ÝáõÙ ´ñ³½ÇÉÇ³ÛÇ åáï»ÝóÇ³É ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ,
áõñ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»Ý³Éáõ Û³é³çÇÏ³Û ³ßË³ñÑÇ ·³õ³ÃÁ: èáõë³ëï³ÝÇ Ý»ñÙáõÍáÕÝ»ñÁ, áõñ ï»ÕÇ ¿

áõÝ»Ý³Éáõ ¶³õ³ÃÇ 2018 Ãõ³Ï³ÝÇ Ë³Õ»ñÁ, ³ñ¹¿Ý Ñ»ï³ùñùñõ³Í »Ý íáõíáõ½»É³Ûáí:
ìáõíáõ½»É³Ý Çñ å³ïß³×
ï»ÕÝ ¿ ·ñ³õ»Éáõ ²Ý·ÉÇ³ÛÇ ýáõïμáÉáõÙ, ÇÑ³ñÏ¿ »Ã¿ ¹ñ³ ·áñÍ³ÍáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ã³ñ·»ÉõÇ: àñáß ýáõïμáÉÇëïÝ»ñ »õ
Ù³ñ½ÇãÝ»ñ ·³Ý·³ïõáõÙ »Ý, áñ
íáõíáõ½»É³ÛÇ Ó³ÛÝÁ Ë³Ý·³ñáõÙ
¿ Ë³Õ³óáÕÝ»ñÇ Ï»Ýïñ³Ý³óÙ³ÝÝ áõ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³ÝÁ: àÙ³Ýù Ý³»õ Ñ³Ùá½õ³Í »Ý áñ
¹ñ³Ýó Ó³ÛÝÁ ³ÛÝù³Ý μ³ñÓñ ¿, áñ
Ï³ñáÕ ¿ íÝ³ë»É ÉëáÕáõÃ»³ÝÁ:
âÙáé³Ý³Ýù Ý³»õ ³ë»É, áñ
íáõíáõ½»É³Ý»ñÁ ÷áùñÇÏ åÉ³ëïÇÏ¿ Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ »Ý, áñáÝó ³ñï³¹ñáõÃ»³Ý
·áñÍáõÙ
ß³ï
ÑÙáõï »Ý ãÇÝ³óÇÝ»ñÁ: ÜáÛÝÇëÏ
³Ûëûñ ãÇÝ³Ï³Ý íáõíáõ½»É³Ý»ñÁ
í³×³éõáõÙ »Ý Ð³ñ³õ ²ýñÇÏ³ÛáõÙ, ³ÛÝå¿ë áñ ï»Õ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃ»³Ý ³×Á ³Ûë ³éáõÙáí Ï³ñáÕ
¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÉÇÝ»É:
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êÇõ½³ÝÝ³ ä
üáõïμáÉÇ ³ßË³ñÑÇ ³é³çÝáõÃÇõÝÁ, ³õ»ÉÇ, ù³Ý ·áõó¿ áñ»õ¿
ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ÝáÛÝÇëÏ ëÏ³Ý¹³É³ÛÇÝ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝ, Çñ íñ³Û ¿
ë»õ»é»É ³ÙμáÕç ³ßË³ñÑÇ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ: ²ÛÝ, áñå¿ë »ñÏñå³·áõÝ»ñÇ, Ñ³Ù³ËÙμ»É, Ñ³Ù³Ï³ñÍÇù ¿ ¹³ñÓñ»É ÝáÛÝÇëÏ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý»ñÇÝ Ï³Ù
Ñ³Ï³é³ÏÁ` Ñ³Ù³ËáÑÝ»ñÇÝ ëïÇå»É ¿ §å³Ûù³ñ»É¦ Çñ³ñ ¹¿Ù:
²ßË³ñÑÇ ³é³çÝáõÃ»³ÝÁ Ñ»ï»õáõÙ »Ý Ý³»õ Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßïÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ: ÀÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ ¹³ßïáõÙ ÝáÛÝå¿ë, ³Û¹ ÃõáõÙ` Ý³»õ
³é³çÇÝ Ý³Ë³·³Ñ, Ð³Û ³½·³ÛÇÝ
ÏáÝ·ñ»ëÇ ³é³çÝáñ¹ È»õáÝ î¿ñä»ïñáë»³ÝÁ, å³Ûù³ñÇó ½³ï
Ñ»ï»õáõÙ »Ý ³Û¹ Ë³Õ»ñÇÝ: ´³Ûó
ÇÝãå¿ë ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÙμáÕç
¹³ßïáõÙ, ³ÛÝå¿ë ¿É ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý Ùûï, å³ñ½õáõÙ ¿` ·áñÍáõÙ ¿
ÙÇ ã·ñõ³Í ûñ¿Ýù, Áëï áñÇ, Ã¿»õ
·ñ»Ã¿ μáÉáñÝ áõÝ»ÝáõÙ »Ý Ý³Ë³ëÇñ³Í ÃÇÙ, ë³Ï³ÛÝ ·ñ»Ã¿ ÙÇßï
¹ñ³ Ù³ëÇÝ μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ã»Ý ³ñï³Û³ÛïõáõÙ` Çñ»Ýó »ñÏñå³·³Í
ÃÇÙÇ ãÛ³ÕÃ»Éáõ ¹¿åùáõÙ §í³ï¦
¹ñáõÃ»³Ý Ù¿ç ãÛ³ÛïÝõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
÷áñÓ»óÇÝù ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇó å³ñ½»É
Çñ»Ýó ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³ñ¹¿Ý
ÙÇ ù³ÝÇ ûñ Ù»ÏÝ³ñÏ³Í ²ßË³ñÑÇ
³é³çÝáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇ »õ Çñ»Ýó
»ñÏñå³·³Í ÃÇÙ»ñÇ óáõó³μ»ñ³Í
Ë³ÕÇ í»ñ³μ»ñ»³É: Ð³Û ³½·³ÛÇÝ
ÏáÝ·ñ»ëÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ È»õáÝ
¼áõñ³μ»³ÝÁ, áí 2 ï³ñ»Ï³ÝÇó
ýáõïμáÉ ¿ Ë³ÕáõÙ, ³ë³ó, áñ
³é³çÝáõÃ»³Ý Ë³Õ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ
¹ÇïáõÙ ¿: Ð³ñóÇÝ, Ã¿ á±õÙ ¿ »ñÏñå³·áõÙ, Ð²Î-Ç Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕÁ
å³ï³ëË³Ý»ó. §ºë ß³ï μÍ³ËÝ¹Çñ »Ù ýáõïμáÉáõÙ, áõÝ»Ù ÇÙ
ÚáÛë
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Ûëï³Ï å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ ýáõïμáÉÇ Ù³ëÇÝ »õ ëÏëáõÙ »Ù »ñÏñå³·»É ³ÛÝ ÃÇÙÇÝ, áñÝ ³Ù»Ý³ß³ïÁ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ÇÙ å³ïÏ»ñ³óñ³Í ýáõïμáÉÇÝ¦: ²Ûë å³ÑÇ
¹ñáõÃ»³Ùμ ¼áõñ³μ»³ÝÇ íñ³Û Ù»Í
ïå³õáñáõÃÇõÝ ¿ ·áñÍ»É ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ Ë³ÕÁ, Ã¿»õ
·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ýáõïμáÉ Ý³ ³ÛÝù³Ý ¿É ãÇ ëÇñáõÙ: §¸³ ÙÇ ùÇã
Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý, ³ïÉ»ïÇÏ³Ï³Ý
ýáõïμáÉ ¿, áñáõÙ ÷áñÓáõÙ »Ý Û³ÕÃ»É ³õ»ÉÇ ß³ï Ë³ÕÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ×Çßï Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, Ï³Ù³ÛÇÝ Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ ßÝáñÑÇõ,
μ³Ûó ³ÛÝ Ë³ÕÁ, áñ ³Ûëûñ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ óáõó³¹ñáõÙ
¿, ³Û¹ Ï³ÝáÝÝ»ñÇó ¹áõñë ¿: ¸³
Ùï³Íõ³Í, ·»Õ»óÇÏ ýáõïμáÉ ¿,
áñáõÙ å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ï»Õ ãÏ³Û¦,- ³ë³ó ¼áõñ³μ»³ÝÁ: ê³, ÇÑ³ñÏ¿, ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ ã»ÙåÇáÝ ÏÁ ¹³éÝ³Û ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ, ù³ÝÇ áñ,
Áëï ¼áõñ³μ»³ÝÇ, ýáõïμáÉáõÙ
å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ ß³ï Ù»Í ¿ »õ Ï³ÝË³ï»ëáõÙ ãÇ Ï³ñáÕ ³Ý»É ÝáÛÝÇëÏ
Ý³, áí Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ ×Çßï ·Ý³Ñ³ï»É Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÇ áõÅÁ:
Ð³Û ³½·³ÛÇÝ ÏáÝ·ñ»ëÇ ³Ý¹³Ù
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇó êï»÷³Ý ¸»ÙÇñ×»³ÝÁ ÝáÛÝå¿ë Ñ»ï»õáõÙ ¿ ²ßË³ñÑÇ ³é³çÝáõÃ»³ÝÁ, Ã¿»õ áã μáÉáñ Ë³Õ»ñÝ ¿
¹ÇïáõÙ: ²ñ¹¿Ý Ï³Û³ó³Í Ë³Õ»ñÇó, ÇÝãå¿ë Ù»½ Ñ»ï ½ñáÛóáõÙ
³ë³ó Ý³, Çñ íñ³Û ïå³õáñáõÃÇõÝ
¿ ·áñÍ»É ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ »õ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ë³ÕÁ, áñáÝù ¿É, Áëï Ýñ³,
ã»ÙåÇáÝ ¹³éÝ³Éáõ Û³õ³ÏÝáñ¹ »Ý:
¸»ÙÇñ×»³ÝÁ ÝáÛÝå¿ë ³ë³ó, áñ
áñ»õ¿ Ù¿ÏÇÝ ¹»é ãÇ »ñÏñå³·áõÙ,
Ï³ñÍáõÙ ¿, áñ ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý §ëï³μÇÉ¦ áõÅ»Õ Ñ³õ³ù³Ï³Ý ¿, ë³Ï³ÛÝ

³éç»õáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ³Ý³ÏÝÏ³É
Ë³Õ»ñ ÉÇÝ»É: Î³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñ
ýáõïμáÉ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñÇó ³é³ç ¸»ÙÇñ×»³ÝÁ ãÇ ³ÝáõÙ, ³ÛÉ ÷ÝïñáõÙ
»õ ¹ÇïáõÙ ¿ ·»Õ»óÇÏ ýáõïμáÉ:
§Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ¦ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ ²ñ³Ù ê³ñ·ë»³ÝÁ ýáõïμáÉÇ ²ßË³ñÑÇ ³é³çÝáõÃÇõÝÁ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ïûÝÇ ¿
í»ñ³ÍáõÙ: ê³ñ·ë»³ÝÁ »ñÏñå³·áõÙ ¿ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ, ù³ÝÇ áñ ÙÇ³ÛÝ ³Û¹ ÃÇÙÝ ¿
óáõó³¹ñáõÙ ÃÇÙ³ÛÇÝ ýáõïμáÉ:
§¶»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÁ ÙïÝáõÙ »Ý
¹³ßï` Ë³ÕÁ Û³ÕÃ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõ
Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ ¿³Ï³Ý ã¿, Ã¿ ÇÝã
×³Ý³å³ñÑáí: ºÃ¿ å¿ïù ¿` ß³ï
ï·»Õ áõ Ïáßï ýáõïμáÉ »Ý Ë³ÕáõÙ, »Ã¿ ï»ëÝáõÙ »Ý, áñ ¹ÇÙ³óÇÝÁ ï»ËÝÇÏ³å¿ë ß³ï å³ïñ³ëïõ³Í ¿, ÷³Ï å³ï³ÛÇÝ
å³ßïå³ÝáõÃÇõÝ »Ý ³ÝáõÙ, ÇÝãÁ
ß³ï-ß³ï ýáõïμáÉ³ë¿ñÝ»ñÇ ¹áõñ
ãÇ ·³ÉÇë: øÇã Ù³ñ¹ÇÏ ·Çï»Ù, áñ
¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇÝ »Ý »ñÏñå³·áõÙ,
áñáíÑ»ï»õ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ýáõïμáÉÁ ¿¹ ï»ë³ñÅ³Ý ýáõïμáÉÁ ã¿,
ãÝ³Û³Í ¿ë í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÃÇÙáõÙ ï»Õ ·ï³Í Ýáñ Ë³Õ³óáÕÝ»ñÇ ßÝáñÑÇõ μ³õ³Ï³ÝÇÝ ï»ë³ñÅ³Ý ¿ ¹³ñÓ»É¦,- Ýß»ó ê³ñ·ë»³ÝÁ: Ü³ Ý³»õ Ï³ñÍÇù Û³ÛïÝ»ó, áñ
Ù»Í ¿ Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, Ã¿ ³Û¹
ÃÇÙÝ ¿É ¹³éÝ³Û ³ßË³ñÑÇ ã»ÙåÇáÝ, μ³Ûó »Ã¿ ã¹³éÝ³Û, ÇÝùÁ, ÙÇ»õÝáÛÝ ¿, ¿ÉÇ »ñÏñå³·»Éáõ ¿ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ: ²é³çÝáõÃ»³Ý Ù¿Ï ù³éáñ¹Çó Û»ïáÛ ê³ñ·ë»³ÝÁ ëÏë»Éáõ ¿ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï ÷áùñ ã³÷»ñÇ Ë³Õ³¹ñáÛùÝ»ñáí Ë³Õ³É` Ë³ÕÝ ³õ»ÉÇ Ñ»ï³ùñùÇñ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ê³Õ³¹ñáÛùÝ»ñÇ ã³÷Á, Áëï
ê³ñ·ë»³ÝÇ Ï³Ëõ³Í ¿ ïõ»³É
ýáõïμáÉ³ÛÇÝ ÃÇÙÇ` ï³ÝÁ »Õ³Í

¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇÝ »Ý »ñÏñå³·áõÙ,
áñáíÑ»ï»õ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ýáõïμáÉÁ ¿¹ ï»ë³ñÅ³Ý ýáõïμáÉÁ
ã¿, ãÝ³Û³Í ¿ë í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÃÇÙáõÙ ï»Õ ·ï³Í Ýáñ
Ë³Õ³óáÕÝ»ñÇ ßÝáñÑÇõ μ³õ³Ï³ÝÇÝ ï»ë³ñÅ³Ý ¿ ¹³ñÓ»É¦,Ýß»ó ê³ñ·ë»³ÝÁ: Ü³ Ý³»õ
Ï³ñÍÇù Û³ÛïÝ»ó, áñ Ù»Í ¿ Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, Ã¿ ³Û¹ ÃÇÙÝ
¿É ¹³éÝ³Û ³ßË³ñÑÇ ã»ÙåÇáÝ,
μ³Ûó »Ã¿ ã¹³éÝ³Û, ÇÝùÁ, ÙÇ»õÝáÛÝ ¿, ¿ÉÇ »ñÏñå³·»Éáõ ¿ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ:
²é³çÝáõÃ»³Ý Ù¿Ï ù³éáñ¹Çó
Û»ïáÛ ê³ñ·ë»³ÝÁ ëÏë»Éáõ ¿
ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï
÷áùñ ã³÷»ñÇ Ë³Õ³¹ñáÛùÝ»ñáí Ë³Õ³É` Ë³ÕÝ ³õ»ÉÇ Ñ»ï³ùñùÇñ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ê³Õ³¹ñáÛùÝ»ñÇ ã³÷Á, Áëï
ê³ñ·ë»³ÝÇ Ï³Ëõ³Í ¿ ïõ»³É
ýáõïμáÉ³ÛÇÝ ÃÇÙÇ` ï³ÝÁ
»Õ³Í »ñÏñå³·áõÝ»ñÇ ÃõÇó »õ,
Áëï ³Û¹Ù` 2 Ñ³½³ñ ¹ñ³ÙÇó
Ñ³ëÝáõÙ ¿ ÙÇÝã»õ 20 Ñ³½³ñÇ:
§ºñ»Ë³Ý»ñë »Ã¿ »ñÏñå³·áõÙ
»Ý áõñÇß ÃÇÙÇ, »ë áõñÇß ÃÇÙÇ
íñ³Û »Ù Ë³Õ³¹ñáÛù ³ÝáõÙ,
³ÛÝå¿ë áñ ï³ÝÁ ÇÝã-áñ Ù¿ÏÁ
ÙÇßï Û³ÕÃ³Í ¿ ¹áõñë ·³ÉÇë¦,³ë³ó ê³ñ·ë»³ÝÁ: ÐÐÞ ³é³çÝáñ¹ ²ñ³ñ³ï ¼áõñ³μ»³ÝÁ
ÝáÛÝå¿ë Ñ»ï»õáõÙ ¿ ²ßË³ñÑÇ
³é³çÝáõÃ»³ÝÁ: §ºñÏñå³·áõÙ
¿ ´ñ³½ÇÉÇ³ÛÇÝ, Ï³ñÍáõÙ ¿, áñ
Ý³ ¿É ÏÁ ¹³éÝ³Û ³ßË³ñÑÇ
ã»ÙåÇáÝ: Ê³Õ»ñÇ ÁÝÃ³óùÁ
³Ûë å³ÑÇ ¹ñáõÃ»³Ùμ ÝáñÙ³É ¿
·Ý³Ñ³ïáõÙ »õ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿,
áñ² áã ÙÇ ³Ýëå³ë»ÉÇ »õ ³ñï³éáó μ³Ý ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»ó»É¦,¼áõñ³μ»³ÝÇ å³ï³ëË³ÝÁ
÷áË³Ýó»ó ÐÐÞ Éñ³ïõ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ Î³ñ¿Ý Î³ñ³å»ï»³ÝÁ: üáõïμáÉ³ÛÇÝ å³Ûù³ñÁ ¹»é Ýáñ ¿
Ã¿Å³ÝáõÙ, áõëïÇ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý Ý»ñëáõÙ Ã¿Å ³Ù³éÝ
³å³Ñáíõ³Í ¿£
²ÕμÇõñª§Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Ä³Ù³Ý³Ï¦,ÚáõÝÇë 16, 2010

ø²Ô´²Üî²ðÎº²È ÜÆÎàÈ ö²ÞÆÜº²ÜÀ ´²ÜîàôØ
¶ðàôØ ¾ ²ÞÊ²ðÐÆ ¶²ô²ÂÆ Ø²êÆÜ

²è²Üò Ø²Ü¸ºÈ²ÚÆ ²ÞÊ²ðÐÆ ¶²ô²ÂÀ
â¾ð Î²Ú²Ü²Ú Ð²ð²ô²üðÆÎ²ÚàôØ
üáõïμáÉÇ ²ßË³ñÑÇ ³é³çÝáõÃ»³Ý μ³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÇó
³é³ç ³Ù»Ý³ß³ï ùÝÝ³ñÏõáÕ Ñ³ñó»ñÇó Ù¿ÏÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿ñ. ³ñ¹»û±ù
Ü»ÉëáÝ Ø³Ý¹»É³Ý ÏÁ Ù³ëÝ³ÏóÇ
³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ: Ø¿Ï ³ëõáõÙ ¿ñ, Ã¿
»ñ»õÇ 91-³Ù»³Û Ø³Ý¹»É³ÛÇ ³éáÕçáõÃÇõÝÁ ÃáÛÉ ãÇ ï³Û ¹³ ³Ý»É, Ù¿Ï
³Ûë Éáõñ»ñÁ Ñ»ñùõáõÙ ¿ÇÝ: Æ í»ñçáÛ`
μ³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý Ý³Ëûñ¿ÇÝ
Ñ³ëï³ïõ»ó, áñ Ø³Ý¹»É³Ý ³éÝõ³½Ý ÙÇ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ïáí Ý»ñÏ³Û ÏÁ ·ïÝõÇ ØáõÝ¹Ç³ÉÇ μ³óÙ³ÝÁ,
»õ ³Ûë Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ` ³ÛëÇÝùÝ
Ø³Ý¹»É³ÛÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³ÝÁ, ÙÇÉÇáÝ³õáñ Ù³ñ¹ÇÏ ¿ÇÝ ëå³ëáõÙ` áÕç
³ßË³ñÑáõÙ: êñ³ÝáõÙ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ
áãÇÝã ãÏ³Û, áñáíÑ»ï»õ ³ÏÝÛ³Ûï ¿,
áñ »Ã¿ Ð³ñ³õ³ýñÇÏ»³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ ³Ýó³Í ãÉÇÝ¿ñ Çñ
å³ïÙáõÃ»³Ý ³ÛÝ ÷áõÉÁ, áñ Ï³åõáõÙ ¿ Ü»ÉëáÝ Ø³Ý¹»É³ÛÇ ³Ýõ³Ý
Ñ»ï, 2010 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ã¿ñ Ï³ñáÕ
ýáõïμáÉÇ ²ßË³ñÑÇ ³é³çÝáõÃÇõÝÝ
ÁÝ¹áõÝ»É: Ü»ÉëáÝ Ø³Ý¹»É³Ý Ï»Ý¹³ÝÇ ³å³óáÛóÝ ¿ ³ÛÝ μ³ÝÇ, áñ Ù¿Ï
Ù³ñ¹Á Ç íÇ×³ÏÇ ¿ Ï»ñï»É ë»÷³Ï³Ý »ñÏñÇ ³å³·³Ý, ë»÷³Ï³Ý
Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ áõë»ñÇÝ ³é³Í ï»Õ³÷áË»É Ù³Ûñó³Ù³ùÇó Ù³Ûñó³Ù³ù,
ÙáÉáñ³ÏÇó ÙáÉáñ³Ï: ²ëõ³ÍÇ Ù¿ç áã
ÙÇ ã³÷³½³ÝóáõÃÇõÝ ãÏ³Û, áñáíÑ»ï»õ ³Ûëûñ Ð³ñ³õ³ýñÇÏ»³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ ³ë»ÉÇë Ù»Ýù ³ÛÝ
ã»Ýù ÁÝÏ³ÉáõÙ áñå¿ë §³ýñÇÏ³Ï³Ý¦ å»ïáõÃÇõÝ: Ø»ñ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ý Ù»ç Ð²Ð-Á §²ýñÇÏ³ÛáõÙ¦ ãÇ
·ïÝõáõÙ, áã ¿É` §ºõñáå³ÛáõÙ¦,
§²ëÇ³ÛáõÙ¦ Ï³Ù §²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ¦:
Ð³ñ³õ³ýñÇÏ»³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ ³ÛÝ ÙÇ³Ï »õ μ³ó³éÇÏ
»ñÏÇñÝ ¿, áñ ·ïÝõáõÙ ¿ Ü»ÉëáÝÇ ÙáÉáñ³ÏÇ íñ³Û, Ø³Ý¹»É³ Ù³Ûñó³Ù³ùáõÙ: êñ³ÝáõÙ ¿ §ØáõÝ¹Ç³É 2010¦-Á
ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏñÇ ³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõ-

ÃÇõÝÁ: ²Ûëï»Õ Ü»ÉëáÝ Ø³Ý¹»É³ÛÇ
³ñÓ³ÝÝ»ñ Ï³Ý, μ³Ûó ãÏ³Û ³ÝÓÇ
å³ßï³ÙáõÝù: ²Ûëï»Õ ³Õù³ïáõÃÇõÝ Ï³Û, μ³Ûó ãÏ³Û Ûáõë³Ñ³ïáõÃÇõÝ: ²Ûëï»Õ ³Ý³ñ¹³ñáõÃÇõÝÝ»ñ
Ï³Ý, μ³Ûó ãÏ³Û ³ï»ÉáõÃÇõÝ: ²Ûë
μ³ó³éÇÏ Çñ³¹ñáõÃÇõÝÁ ß³ï
å³ñ½ å³ï×³é³μ³ÝáõÃÇõÝ áõÝÇ.
26 ï³ñÇ μ³ÝïáõÙ ³ÝóÏ³óñ³Í
Ü»ÉëáÝ Ø³Ý¹»É³Ý Ýõ³ëï³ó»É ¿ μáÉáñ Ñ³ñ³õ³ýñÇÏ³óÇÝ»ñÇ ÷áË³ñ¿Ý, μáÉáñ Ñ³ñ³õ³ýñÇÏ³óÇÝ»ñÇó
í»ñóñ»É ¿ ³ï»Éáõ Çñ³õáõÝùÁ, μáÉáñ
Ñ³ñ³õ³ýñÇÏ³óÇÝ»ñÇÝ ½ñÏ»É ¿ Çñ
³ÝÓÁ å³ßï»Éáõ ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÇõÝÇó, μáÉáñ Ñ³ñ³õ³ýñÇÏ³óÇÝ»ñÇÝ
ïõ»É ¿ Çñ ·á°ñÍÁ ÁÝÏ³É»Éáõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ: Ü»ÉëáÝ Ø³Ý¹»É³Ý ãÙ³ëÝ³Ïó»ó ýáõïμáÉÇ 2010 Ãõ³Ï³ÝÇ
²ßË³ñÑÇ ³é³çÝáõÃ»³Ý μ³óÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ: Ü³ ëïÇåõ³Í ¿ñ
Çñ 13-³Ù»³Û ·»Õ³ÝÇ ÃáéÝáõÑáõ
áÕμ»ñ·³Ï³Ý Ù³ÑÁ ë·³É, áñÝ
³õïáíÃ³ñÇ ½áÑ ¿ñ ¹³ñÓ»É Ý³Ëáñ¹
ûñÁ` ØáõÝ¹Ç³ÉÇÝ ÝõÇñõ³Í Ñ³Ù»ñ·Çó í»ñ³¹³éÝ³ÉÇë: ²ÛÝ ûñÁ, »ñμ
Ð³ñ³õ³ýñÇÏ»³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ í³Û»ÉáõÙ ¿ñ Ø³Ý¹»É³ÛÇ ³åñ³Í Ï»³ÝùÇ åïáõÕÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ, ÇÝùÁ` Ø³Ý¹»É³Ý ëïÇåõ³Í ¿ñ ÏéÃÝ»É
Ù¿Ï áõñÇß Ø³Ý¹»É³ÛÇ ¹Ç³ÏÇ íñ³Û:
ÆÝùÁ Ø³Ý¹»É³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³Ý·³Ù
ë»÷³Ï³Ý ³ãù»ñáí ï»ë³õ, áñ
Ø³Ý¹»É³Ý ²ëïõ³Í ã¿, ³ÛÉ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ Ø³ï³Õ³óáõ: ê»÷³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹Ç ³å³·³ÛÇÝ »õ ÷ñÏáõÃ»³ÝÁ
½áÑ³μ»ñõ³Í Ø³ï³Õ³óáõ: §²é¿°ù,
Ï»ñ¿°ù, ³Ûë ¿ ÇÙ Ù³ñÙÇÝÁ¦, §ÊÙ»ó¿°ù ¹ñ³ÝÇó μáÉáñ¹, áñáíÑ»ï»õ ³Û¹
¿ áõËïÇ ÇÙ ³ñÇõÝÁ...¦,- ³ëáõÙ ¿ñ
ÚÇëáõë øñÇëïáëÁ í»ñçÇÝ ÁÝÃñÇùÇÝ:
§Üáõμ³ñ³ß¿Ý¦ øÎÐ
·ñõ³Í ¿ ÃáõÕÃáõ·ñÇãáí
www.nikol.am
ÃÇõ 77, ¸ ï³ñÇ, ÚáõÝÇë 30 2010
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ÆÜøÜ²Ú²ä²ôàôØ

Þ³ù¿ ². ä»ïñáë»³Ý

ØÇ »ñ·ÇÍ³Ï³Ý ¿Ç ·ñ»É.
²ÙáõëÇÝë Ñ³õ³Ý»ó.
- ä³ñ½ ¿, ã¿±…
¶áñÍÁÝÏ»ñë Ùé³ÛÉõ»ó.
-²ñ¹¿Ý Ñ³Ù³ÛÝùÁ É³ñõ³Í ¿:
- ä³ñ½ ¿, ã¿±…
ÊÙμ³·Çñë ß³ï íÇ×»ó.
-´áÉáñÇÝ Ù¿Ï »ë ³ñ»É:
- ä³ñ½ ¿, ã¿±…
¶ñõ³Íùë ÙÇ É³õ ½ÝÝ»óÇ,
Ü»ñëÇó, ¹ñëÇó ùÝÝ»óÇ,
Æ±Ýã Ï³ë»Ý ÁÝÏ»ñÝ»ñë:
- ä³ñ½ ¿, ã¿± …
ÆëÏ, Ç±Ýã ¿Ç ·ñ»É »ë.
¶ñ»É ¿Ç Ù»ñ Ù³ëÇÝ,
êÇñ»ÉÇ Ù³ÙáõÉÇ Ù³ëÇÝ,
àñ.Ø¿ÏÁ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ¿,
ØÇõëÁ` Ñ³ïõ³Í³Ï³Ý,
Ø¿Ï¿ÉÁ` ³ÝÓÝ³Ï³Ý,
¾Ý Ù¿Ï¿ÉÁ` ëÇñáÕ³Ï³Ý,
¾É á±í ÙÝ³ó.- Ñ³~
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¾¹ Ù¿ÏÝ ¿É ÙÝ³ó §Ñ³Ï³¦:
- ä³ñ½ ¿, ã¿±…
¶ñ»Ù-ã·ñ»Ù, ïå»Ù-ãïå»Ù.
êÇñïë ëáÕ³ó ÙÇ Ï³ëÏ³Í.´³, áñ Û³ÝÏ³±ñÍ…
- ä³ñ½ ¿, ã¿±…
à°ã áã ¿, á°ã ³Ûá,
ä³Ñû~…
ÆÝã ¿ ÙÝáõÙ ³Ý»É,
Î³Ëõ»±É Ã¿± ÁÝ¹ÙÇßï Éé»É.
- ä³ñ½ ¿, ã¿±…

ÂÇõñÇÙ³óáõÃÇõÝ
Ê³ãÇÏ Ê³ã»ñ

Üáñ»ñë §ÜáõÑ¿ Ü³μÇ¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó ÉáÛë ¿ ï»ë»É
Ê³ãÇÏ Ê³ã»ñÇ å³ñëÏ»ñ¿Ý å³ïÙõ³ÍùÝ»ñÇ »ññáñ¹ ÅáÕáí³ÍáõÝª
§Î»³ÝùÝ ³Ûëå¿ë ¿ ÉÇÝ»Éáõ¦ Ëáñ³·ñÇ Ý»ñùáÛ: Ê³ã»ñÁ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ ¿
Ý³»õ Ñ³Û»ñ¿Ýáí ·ñõ³Í å³ïÙõ³ÍùÝ»ñÇ »ñÏáõ ÅáÕáí³ÍáõÇ` §Â³÷³ÝóÇÏ Ø³ñ¹ÇÏ¦ »õ §¶»Ý»ñ³ÉÝ»ñÇ Ë³ãÙ»ñáõÏÁ¦ Ëáñ³·ñ»ñáí,
áñáÝù ÉáÛë »Ý ï»ë»É ºñ»õ³ÝáõÙ:
üñ³Ýë»ñ¿Ý §¸»ù³å³Å¦ ·ñ³Ï³Ý Ñ³Ý¹¿ëÁ Çñ í»ñçÇÝ
Ñ³Ù³ñáõÙ Ã³ñ·Ù³Ý³μ³ñ Ññ³ï³ñÏ»É ¿ Ê³ã»ñÇ å³ïÙõ³ÍùÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ: Ê³ã»ñÇ »õ Ýñ³ å³ïÙõ³ÍùÇ Ù³ëÇÝ
Ã³ñ·Ù³ÝÇã êï»ý³Ý ²Ý¹ñ¿ ¸áõ¹áõ³ÝÇáÝ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿
·ñ»É.
§²³ËÝáõÙ ×³ñï³ñ³·ÇïáõÃÇõÝ áõë³Ý»Éáõó Û»ïáÛ, Ý³
Ñ³Û»ñ¿Ýáí μ³Ý³ëï»ÕÍ áõ ·ñáÕ ¹³ñÓ³õ, ³ÛÝáõÑ»ï»õ
å³ñëÏ»ñ¿Ýáí ·ñ»ó, »õ ºñ»õ³ÝáõÙ å³ñëÏ»ñ¿ÝÇó áõ ·»ñÙ³Ý»ñ¿ÝÇó Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ Ññ³ï³ñ³Ï»ó:
²Ûë å³ïÙõ³ÍùÁ §ÂÇõñÇÙ³óáõÃÇõÝ¦-Á í»ñóõ³Í ¿ 2004
Ãõ³Ï³ÝÇÝ Â»Ññ³ÝáõÙ å³ñëÏ»ñ¿Ýáí Ññ³ï³ñ³Ïõ³Í §²ñß³Ï 6-ñ¹¦? Ýñ³ ³é³çÇÝ ÅáÕáí³ÍáõÇó¦:
Ø»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇÝ »Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÝáÛÝ å³ïÙõ³ÍùÇ
Ñ³Û»ñ¿Ý ï³ñμ»ñ³ÏÁ:
Â¿ ×ÇßïÝ áõ½»Ý³ù ¶³éÝÇÏÇ
å³ñ³·³Ý ÙÇ ùÇã ³ÛÉ ¿£ Ü³ »Ã¿
ûñ»ñ áõ ß³μ³ÃÝ»ñ ¿É ãÏ³åõÇ ÇÝÓ
Ñ»ï, ã½³Ý·Ç »õ Ù»½ Ùûï ã·³Û
…â»Õ³°õ£ î»ë³ù, ùÇã ÙÝ³ó
å³ïÙáõÃÇõÝÁ í»ñçÇó ëÏë¿Ç…
¶³éÝÇÏÝ ÇÙ ³Ù»Ý³É³õ ÁÝÏ»ñÝ ¿£ Ü³ áõÝÇ É³õ áõ Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÁÝÏ»ñáç μáÉáñ Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ìëï³Ñ»ÉÇ ¿, »õ »ñμ ÇÝã-áñ
μ³Ý »ë ³ëáõÙ Çñ»Ý Ù¿ÏÇ Ù³ëÇÝ,
ËûëùÁ ¹»é μ»ñ³ÝáõÙ¹, ãÇ í³½áõÙ, ³ë³Í¹ ï»Õ Ñ³ëóÝ»Éáõ£ öáÕÇ »õ ÝÙ³Ý μ³Ý»ñÇ ï»ë³Ï¿ïÇó
¿É, ÇëÏ»õÇëÏ íëï³Ñ»ÉÇ ¿£ ²Ûë ï³ëÁ-ï³ëÝÙ¿Ï ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, áñ Ù»Ýù ÁÝÏ»ñ³ó»É »Ýù, ÙÇ

³Ý·³Ù ¿É ãÇ å³ï³Ñ»É, áñ ÷áÕÇ
Ù³ëÇÝ ËûëÇ£ ´áÉáñÇ Ñ»ï ¿É Ñ³ßÇõÁ ËÇëï Ù³ùáõñ Ù³ñ¹ ¿£
²Ûë μáÉáñÇó ³ÝóÝ»Ýù, ÙûïÇÏ
áõ Ñ»éáõ Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó ß³ï »Ù
Éë»É, áñ ¶³éÝÇÏÁ áã ÙÇ³ÛÝ í³ï
μ³Ý»ñ ãÇ ³ë»É ÇÙ Ñ³ëó¿ÇÝ, ³ÛÉ
ÙÇßï ¿É ·áí»ëïáí ¿ Ëûë»É£ ºõ
³Ù¿Ý³Ï³ñ»õáñÁ. »ë áõ ¶³éÝÇÏÁ
ß³ï å³ñ³·³Ý»ñáõÙ Ñ³Ù³Ï³ñÍÇù »Ýù£ úñÇÝ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ, »ñμ
»ë ÙÇ ÇÝã-áñ ·Çñù »Ù Ï³ñ¹áõÙ »õ
Ñ³õ³ÝáõÙ »Ù, »õ ³é³Ýó áñ»õ¿
Ï³ñÍÇù Û³ÛïÝ»Éáõ ï³ÉÇë »Ù
Ýñ³Ý Ï³ñ¹³Éáõ. Ý³ ¿É ¿ Ñ³õ³ÝáõÙ£ Î³Ù ÙÇ áõñÇß ûñÇÝ³Ï μ»ñ»Ù£ ºÃ¿ »ë áñ»õ¿ ýÇÉÙ »Ù ¹ÇïáõÙ,

»õ ß³ï ï»Õ»ñ ÇÝÓ ¹áõñ ã»Ý ·³ÉÇë, ÝáÛÝ ýÇÉÙÁ ï»ë³Í ¶³éÝÇÏÝ
¿É, ³é³Ýó ÇÝÓ Ñ³Ý¹Çå»Éáõ »õ ÇÝÓ
Ñ»ï áñ»õ¿ Ï³ñÍÇù³÷áËáõÃÇõÝ
³Ý»Éáõ, ÇÝùÝ ¿É ãÇ Ñ³õ³ÝáõÙ »õ
×Çßï ÇÙ ùÝÝ³¹³ï³Í Ï¿ï»ñÁ ùÝÝ³¹³ïáõÃ»³Ý ¿ »ÝÃ³ñÏáõÙ£ ²Ûë
ËÝ¹ÇñÝ ³ÛÝù³Ý Ëáñù ¿ ×³ñ»É, áñ
ß³ï Í³ÝûÃÝ»ñ áõ ÁÝÏ»ñÝ»ñ »ñμ
ÇÙ Ï³ñÍÇùÝ »Ý ÇÝã-áñ μ³ÝÇ Ù³ëÇÝ áõ½áõÙ ÇÙ³Ý³É, Ï³ï³Ïáí
³ëáõÙ »Ýª §àãÇ°Ýã, ÏÁ ·Ý³Ýù ¶³éÝÇÏÇó ÏÁ Ñ³ñóÝ»Ýù…¦£ Î³Ù ¿É
Ñ³Ï³é³ÏÁ, »Ã¿ ¶³éÝÇÏÇó »Ý áõ½áõÙ ÙÇ μ³Ý Ñ³ñóÝ»É, ·³ÉÇë »Ý
ÇÝÓ Ùûï…
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ñáõÙ ¿ù Ó»ñ ïÇÏÝáç Ñ»ï, íëï³Ñ³μ³ñ ÏÁ Ñ³ëï³ï¿ù ³ë³Íë, áñ
³Ûë Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³Ï³ñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ³ÛÉáõ³ÛÉ ÝÙ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ÁÝÏ»ñáç¹ Ñ»ï, ÷áõã ³ñÅ¿ù ÏÁ ÉÇÝ»Ý, »Ã¿ Ó»ñ ÷³÷Ï³ëáõÝ Ï³Ý³Ûù Çñ³ñ ãÑ³ëÏ³Ý³Ý£ ´³Ûó
¶³éÝÇÏÇ »õ ÇÙ ÏáÕ³ÏÇóÝ»ñÇ
÷áËÑ³ëÏ³óáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»³É
¿£ Üñ³Ýù »Ã¿ Ñ³ñÇõñ ûñ ¿É ùáíùáíÇ Ýëï»Ý, ³ÛÝù³Ý å³ïÙ»ÉÇù
áõ ³ë»ÉÇù áõÝ»Ý Çñ³ñ, áñ ¹»é
Å³Ù³Ý³ÏÇ å³Ï³ë ÏÁ ½·³Ý£
¶³éÝÇÏÇ »ñ»Ë³Ý»ñÝ ¿É, ãÝ³Û³Í
Ù»Í »Ý ÇÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇó, μ³Ûó, ÇÝã
Ëûëù, Çñ³ñ Ñ»ï ß÷õ»Éáõ áñ»õ¿
¹Åõ³ñáõÃÇõÝ ãáõÝ»Ý£
àõñ»ÙÝ ÙÇÝã»õ ³Ûëï»Õ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ù, áñ Ù»ñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ
ß³ï Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ»Ý£ ´³Ûó ³Ûë μáÉáñ μ³Ý»ñÁ, áñ
³ë³óÇ, ¹»é ³Ù¿Ý ÇÝãÁ ã»Ý, ÙÇ
ß³ï Ï³ñ»õáñ μ³Ý ã»Ù Ñ³ëóñ»É
¹»é ÛÇß³ï³Ï»É£
²Ûë Ï³ñ»õáñ μ³ÝÝ ¿É ³ÛÝ ¿, áñ
Ù»ñ Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ
ëáíáñáõÃÇõÝ ãáõÝ»Ý ½³Ý·»Éáõ,
¹³ï³ñÏ ÙÇ μ³ñ»õ ³ë»Éáõ, áñåÇëáõÃÇõÝ Ñ³ñóÝ»Éáõ Ï³Ù ¿É ³Ý³ÏÝÏ³É Ù³ïáõó»Éáí, Ù¿ÏÇ ïáõÝ
·Ý³Éáõ£ ¶³éÝÇÏÝ áõ Çñ ÏÇÝÁ, »Ã¿
ÙÇ ï³ëÁ ³ÙÇë ¿É Ù»ñ í»ñçÇÝ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇó ³Ýó³Í ÉÇÝÇ, ·áõó¿
»õ áã ÙÇ Ï»ñå ãÙï³Í»Ý, áñ å¿ïù
¿ ½³Ý· ï³É, ï»Õ»Ï³Ý³É, Ã¿ ¹ÇÙ³óÇÝÁ, á±Õç ¿, áïùÇ íñ³±Û ¿,
Ã¿±… ºõ ¹Åμ³Ëï³μ³ñ ³Û¹ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ýù »Ýù, áñ å³ÑáõÙ »Ýù ³Û¹
μ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý Ï³åÁ£
ØÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ¿É ÷áñÓ»É »Ýù
åáã³õáñ Ëûëù»ñáí, ³ÝáõÕÕ³ÏÇ
³ÏÝ³ñÏ»É, Ã¿, ëÇñ»ÉÇ° μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ, Ù»Ýù ëå³ëáõÙ »Ýù, áñ ·áÝ¿
Ù¿Ï ³Ý·³Ù ¿É ¹áõù ½³Ý·¿ù Ù»½,
ÙÇ μ³ñ»õ, ÙÇ á±Ýó ¿ù, ³ë¿ù…
´³Ûó á°ã ÙÇ ¹ñ³Ï³Ý Ñ³Ï³½¹»óáõÃÇõÝ£ ØÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ¿É ÇñÇÏÝ³å³ÑÇ ëáõñ×Ç Ï³Ù ·Çß»ñõ³Û
ÁÝÃñÇùÇ ë»Õ³ÝÝ»ñÇÝ, ÑÇÙ³ Ù»ñ
Ï³Ù Ýñ³Ýó ï³ÝÁ, ÏÇÝë áõ »ë
÷áñÓ»É »Ýù ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ³ñï³Û³Ûïõ»É, áñ Ýñ³Ýó ³Ûë ³ñ³ñùÇó
ÚáÛë
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Ù»Ýù ß³¯ï ¿É ·áÑ ã»Ýù, μ³Ûóª
¹³ñÓ»³É ³å³ñ¹ÇõÝ£
ØÇ »ñÏáõ-»ñ»ù ß³μ³Ã ëå³ë»É
»Ýù, ï»ë»É, áñ á°ã ½³Ý·áõÙ »Ý, á°ã
·³ÉÇë, Ù»°Ýù »Ýù ÏñÏÇÝ ½³Ý·»É
áõ ·Ý³ó»É£ êÏÇ½μÝ»ñÁ Ù»Ýù ¿É
Ó»½ ÝÙ³Ý, áñ ÑÇÙ³ Ùï³ÍáõÙ ¿ù,
Ã¿ Ýñ³Ýù ·áõó¿ ³ÛÉ»õë ã»Ý áõ½áõÙ
Ù»½ ï»ëÝ»É, Ùï³Í»É »Ýù, í»°ñç
³ÛÉ»õë… ´³Ûó »ñμ áñáß Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó Ñ³Ý¹Çå»É »Ýù, Ýñ³Ýó
í³ñõ»É³Ï»ñåÇó, óáõó³μ»ñ³Í
³ÝÙÇç³Ï³Ý
Ùï»ñÙáõÃÇõÝÇó,
ç»ñÙ áõ ëñï³·ÇÝ Ëûëù»ñÇó ÇÙ³ó»É »Ýù, áñ ëË³É »Ýù ¹³ï»É.
Ýñ³Ýù Ù»½ ëÇñáõÙ »Ý, Ù»½ ï»ëÝ»É
áõ Ù»ñ Ó³ÛÝÁ Éë»É »Ý áõ½áõÙ£
ØÇ ³Ý·³Ù ¿É ÏÇÝë áõ »ë Ýëï»óÇÝù áõ Å³Ù»ñáí áõ ûñ»ñáí Ùï³Í»óÇÝù, ×Çßï ³ÛÝå¿ë, ÇÝãå¿ë ÑÇÙ³ ¹áõù ¿ù Ùï³ÍáõÙ, áñ ·áõó¿
Ýñ³Ýù Ùï³ÍáõÙ »Ý, ÏÁ ÷áùñ³Ý³Ý Ù»ñ ³ãùÇÝ, »Ã¿ Çñ»Ýù ½³Ý·»Ý…
´³Ûó »ñμ ³Ûë áõ ³ÛÝ ÏáÕÙÇó
Ýñ³Ýóª Ù»ñ Ù³ëÇÝ Ï³ï³ñ³Í ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ç ÙÇ μ»ñ»óÇÝù, ï»ë³Ýù, ã¿°, »Ã¿ Ýñ³Ýù Ù»½
ãáõ½¿ÇÝ, Ù»ñ Ù³ëÇÝ É³õ ã¿ÇÝ ³ñï³Û³ÛïõÇ£
**********************************
Þáõñç Ù¿Ï ³ÙÇë ³é³ç ¶³éÝÇÏÇ Ùûñ ù³é³ëáõÝùÝ ¿ñ£ Üñ³Ýù
Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿ÇÝ §²ÉÇù¦-Ç Ù¿ç, áñ
áõñμ³Ã ûñÁ Å³ÙÁ 10-ÇÝ, Ñá·»Ñ³Ý·Çëï »Ý Ï³ï³ñ»Éáõ êáõñμ
ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óáõÙ Ã¿»õ ù³ç ·Çï¿ÇÝ, áñ á°ã »ë »õ á°ã ¿É ÏÇÝë Ã»ñÃ
ã»Ýù Ï³ñ¹áõÙ, Ù»½ ã¿ÇÝ ½³Ý·»É
ÙÇ Ã»Ã»õ ï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
ä³ï³Ñ³μ³ñ Ù³ÛñÇÏë, Çñ Ñ»éáõ ³½·³Ï³ÝÝ»ñÇó Ù¿ÏÇ Ù³Ñõ³Ý
ï³ñ»ÉÇóÇ ³éÇÃáí »Ï»Õ»óÇ ¿ñ
·Ý³ó»É »õ ï»ë»É ¿ñ, áñ ¶³éÝÇÏÝ
áõ Çñ ïÇÏÇÝÁ Çñ»Ýó ·»ñ¹³ëï³ÝÇ Ñ»ï »Ï»Õ»óáõ μ³ÏáõÙ ÏáÕùÏáÕùÇ Ï³Ý·Ý»É »Ý »õ ó³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ Í³ÝûÃÝ»ñÇó áõ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇó£ ÆëÏáÛÝ
Ïé³Ñ»É ¿ñ, áñ ¶³éÝÇÏÇ Ùûñ ù³é³ëáõÝùÝ ¿ »õ »ë áõ ÏÇÝë Ý»ñÏ³Û
ã»Ýù ó³õ³ÏóáõÃÇõÝ Û³ÛïÝáÕÝ»ñÇ

Ù¿ç£ Þï³å»É ¿ñ ½³Ý·»É áõ ï»Õ»Ï³óÝ»É Ù»½£
-¸¿ ßá°õï ³ñ³, ÏÝÇ°Ï£ ä³ïÇõÝ»ñë ·Ý³ó£ Þáõï ³ñ³°, ÏáëïÇõÙë Ñ³ÝÇ°ñ…
ºõ ÙÇÝã»õ »ë »Ï³Û, Ñ³·Ýõ»Ù,
ÏûßÇÏÝ»ñë ÷³ÛÉ»óÝ»Ù, Ù»ù»Ý³ÛÇ
μ³Ý³ÉÇÝ ·ïÝ»Ù, Ýñ³ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ,ý í³ñáñ¹áõÃ»³Ý ³ñïûÝ³·ÇñÁ, Ù»ù»Ý³ÛÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃ»³Ý ëï³ó³Ï³ÝÁ »õ Ù»ù»Ý³ÛÇ
ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáõÃ»³Ý ù³ñïÁ Ç
ÙÇ Ñ³õ³ù»É áõ ·ñå³Ý»É, - ³Ëñ
»ë ³é³Ýó ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ »ñμ»ù
Õ»ÏÇ ³éç»õ ã»Ù ÝëïáõÙ, - »õ ÇÝÓ
·ó»É Ù»ù»Ý³ÛÇ Ù¿ç, ëÉ³Ý³É ¹¿åÇ
»Ï»Õ»óÇ ï³ÝáÕ Ù³ÛñáõÕÇáí,
³ÝóÝ»É Ýñ³ í»ñçáõÙ ·ïÝõáÕ
Ññ³å³ñ³ÏÇó…
²ñ¹¿Ý μ³ÝÁ-μ³ÝÇó ³Ýó»É ¿ñ£
ÅáÕáíáõñ¹Á óñõ»É ¿ñ£ Ø³ñ¹ÇÏ
ïáõÝ ¿ÇÝ ·Ý³ó»É£ ºÏ»Õ»óáõ μ³ÏÝ
³Ùé³Ý Ã¿Å ³ñ»õÇ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÇ ï³Ï ³ÛñõáõÙ ¿ñ ¹³ï³ñÏáõÃ»³Ý Ù¿ç…
Ø³ÛñÇÏë å³ïÙáõÙ ¿ñ, áñ μ³õ³Ï³Ý ³Ù³ã»É ¿, »ñμ Ù»½ ãÇ ·ï»É
¶³éÝÇÏÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ áõ Í³ÝûÃÝ»ñÇ Ù¿ç ó³õ³ÏóáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ÉÇë£
¾É ÇÝã ³ë»Ù, áñ Ã¿° »ë »õ Ã¿°
ÏÇÝë áñù³Ý ¿ÇÝù Ý»Õõ»É…
Ú³çáñ¹ ûñÁ ½³Ý·»óÇ ¶³éÝÇÏÇÝ Ýñ³ ³ßË³ï³ÝùÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÁ »õ ëÏë»óÇÝù ½ñáõó»É£
¶³éÝÇÏÁ, ÝáÛÝ, ³é³çõ³Û ¶³éÝÇÏÝ ¿ñ£ ²ë»ë Ù»Ýù »ñμ»ù ¿É ³Ýù³Õ³ù³í³ñÇ ã¿ÇÝù ·ïÝõ»É£ àõ
»ñμ »ë Ëûëù μ³ó»óÇ ³Û¹ Ù³ëÇÝ,
Ý³ ë³éÝ³ëñïáõÃ»³Ùμ å³ï³ëË³Ý»ó.
-´³ñ»Ï³°Ùë, ³ÛÝù³Ý ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ áõ ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ï³Ý Ï»³ÝùáõÙ, áñ Ù³ñ¹ ÇÝùÝ Çñ»Ý ¿É ¿ Ùáé³ÝáõÙ£ ÊÝ¹Çñ ãÏ³Û£ Ø³ÛñÇÏ¹
Ó»ñ ÷áË³ñ¿Ý ó³õ³ÏóáõÃÇõÝ ³ñ¹¿Ý Û³ÛïÝ»É ¿£
ØïùÇë Ù¿ç Ñ³½³ñ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»óÇ Ù³ÛñÇÏÇë£ ´³Ûó
³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ ³ë³óÇ.
-²ëïõ³Í Ýñ³ Ï»³ÝùÁ Ó»½ª
³åñáÕÝ»ñÇ¹ ßÝáñÑÇ£
¶³éÝÇÏÝ Çñ ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý Í³-

ÝûÃ ïáÝáí å³ï³ëË³Ý»ó.
- ´³ñ»Ï³°Ùë, Ù³ÛñÇÏë Çñ
Ï»³ÝùÝ ³åñ»É ¿ñ£ ²ëïÍáõó
³Õ»ñëáõÙ »Ù, áñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ Ù³Ñ ãμ»ñÇ£ ÞÝáñÑ³Ï³°É »Ù£
²ëïõ³Í μáÉáñ Ñ³Ý·áõó»³ÉÝ»ñÇ
Ñá·ÇÝ Éáõë³õáñÇ£
²Û¹ ûñõ³ÝÇó »ñÏáõ ß³μ³Ã ³Ýó³õ£
ØÇ ·Çß»ñ ¿É, »ñμ ïáõÝ Ñ³ë³Û,
ÁÝÃñ»óÇ, áõ½áõÙ ¿Ç Ù»ñ ÑÇÝ μ³½Ï³ÃáéÇ Ù¿ç Ýëï»É áõ Ñ»éáõëï³óáÛó ¹Çï»É, »ñμ Û³ÝÏ³ñÍ ¹ÇÙ»óÇ
ÏÝáçë.
-ÆëÏ³å¿ë, áñ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ
³ñ³ñ³ÍÝ»ñ »Ý ³Û¹ ¶³éÝÇÏÝ áõ
ÏÇÝÁ£ ºÃ¿ Ù»Ýù ã½³Ý·»Ýù »õ ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý ã·Ý³Ýù, Çñ»Ýù »ñμ»ù
áõ »ñμ»ù Ù»½ ã»Ý ¿É ÛÇßÇ£
Ú»ïáÛ ¿É ÏÇÝë ÙÇ åÝ³Ï ÓÙ»ñáõÏÇ μáí³Í ë»ñÙ ¹ñ»ó ÇÙ ³éç»õ,
»õ Ù»Ýù ëÏë»óÇÝù ÙÇ³ëÇÝ ãñÃ»É£
ØÇ ù³ÝÇ ß³ñ³Ý ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝÇó áõ ½ñáÛóÝ»ñÇó Û»ïáÛ ÏÇÝë
³ë³ó.
-´³ó Ãá°Õ ¹ñ³Ýó£ ØÇ° ½³Ý·Çñ£
ºë ¿É ã»Ù ·Ý³Û Ýñ³Ýó ï»ëáõÃ»³Ý£
î»ëÝ»Ýù Çñ»Ýù ÏÁ ÛÇß»Ý, áñ Ù»Ýù
¹»é ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»Ýù£
Ð¿Ýó ³Û¹å¿ë ¿É ³ñ»óÇÝù£ âÝ³Û³Í, áñ ³Ù¿Ý ûñ ³ßË³ï³ï»ÕÇáõÙ ÇÙ Ù¿ç ó³ÝÏáõÃÇõÝ ¿ñ ÍÝõáõÙ
¶³éÝÇÏÇÝ ½³Ý·»Éáõ, μ³Ûó áã ÙÇ
å³ñ³·³ÛáõÙ ã¿Ç áõ½áõÙ Ë³Ëï»É
ÏÝáçë Ñ»ï Ï³Û³óñ³Í Ù»ñ áñáßáõÙÁ£ ºõ ÇÝùë ÇÝÓ ³ëáõÙ ¿Ç.
-ÐÇÙ³ ÃáÕ ï»ëÝ»Ýùª ÇÝã ÏÁ ÉÇÝÇ£ Üñ³Ýù ÏÁ ½³Ý·»±Ý, Ã¿± áã£
úñ»ñ áõ ß³μ³ÃÝ»ñ ³Ýó³Ý
³Ûë áñáßáõÙÇó£ à°ã Ù»Ýù ·Ý³óÇÝù
Ýñ³Ýó ïáõÝ, á°ã ¿É Ýñ³Ýù »Ï³Ý
Ù»ñ ïáõÝ£ à°ã Ù»Ýù ½³Ý·»óÇÝùª ÙÇ
Éáõñ ÇÙ³Ý³Éáõ, á°ã ¿É Ýñ³Ýù£ ÐÇÝ·»ñáñ¹ ß³μ³Ãõ³Û Ù¿ç ÙÇ ûñ, »ñμ
»ë ³ßË³ï³ÝùÇ ¿Ç, ÇëÏ ÏÇÝë
ï³Ý ·áñÍ»ñáí ¿ñ ½μ³Õõ³Í, ÇÝãáñ Ó³ÛÝ ëñïÇë ï³ÏÇó Ï³Ù³óáõÏ
ÛÇß»óñ»óª ½³Ý·Çñ ¶³éÝÇÏÇÝ,
ï»ë ÇÝãå¿ë »Ý£ ´³Ûó ÝáÛÝ å³ÑÇÝ
¹³ñÓ»³É ÛÇß»óÇ ÏÝáçë Ñ»ï Ù»ñ
ÙÇ³ó»³É áñáßáõÙÁ£
-²Ûë ³Ý·³Ù μ³ó Ãá°Õ ¹ñ³Ýó£

ØÇ° ½³Ý·Çñ£ î»ëÝ»Ýùª ÏÁ ½³Ý·»±Ý£ ´³ñ»Ï³ÙÁ Ñû ³ÛëåÇëÇÝ
ãåÇïÇ ÉÇÝÇ£
ú¹Á ß³ï ï³ù ¿ñ£ ²ßË³ï³ë»Ý»³ÏáõÙ ÇëÏ³å¿ë »÷áõÙ ¿Ç£
ú¹Á Ï³ñ·³õáñáÕ ë³ñùÁ É³õ ¿É
ë³éÁ ù³ÙÇ ¿ñ ÷ãáõÙ, μ³Ûó μ³õ³ñ³ñ ã¿ñ Û»ÕÓáõóÇã ßá·Ç ¹ÇÙ³ó£
ÎáÕùÇ ß¿ÝùÇó é³¹ÇáÛÇó óñõáÕ
ë·áÛ ßù»ñÃÇ Ó³ÛÝ ¿ñ ·³ÉÇë£ ØÇ
ï»ë³Ï ïËñáõÃÇõÝ ¿ñ Çç»É íñ³ëª
³ë»ë ëå³ëáõÙ ¿Ç í³ï ÉáõñÇ£
¶áñÍÁ ³Ù³é áõ ÓÙ»é ãÇ ×³Ý³ãáõÙ£ Þï³å ÙÇ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý åÇïÇ ·Ý³ÛÇ£ ä³Ûáõë³Ïë ¹³ë³õáñ»Éáõ »õ Ù»ÏÝ»Éáõ íñ³Û ¿Ç, »ñμ Ù»ñ
Ù³ëÇ Ñ»é³ËûëÁ ½Ý·³ó£ Àëï ëáíáñáõÃ»³Ý
ù³ñïáõÕ³ñáõÑÇÝ
í»ñóñ»ó ÁÝÏ³ÉáõãÁ »õ ³ÝÙÇç³å¿ë ¿É ÙÇ³óñ»ó ÇÙ ë»Ý»³ÏÇ Ñ»é³ËûëÇÝ£
-Ò»ñ ïÇÏÇÝÝ ¿, - Ï³Ýã»ó Ý³£
ÎÇÝë ¿ñ£ ²ÝÑ³Ý·Çëï μ³ñ»õ»ó,
»õ ÙÇÝã»õ ÏÁ Ñ³ñóÝ¿Ç Ã¿ ÇÝã ¿ å³ï³Ñ»É, ³ë³ó.
-ØÇ° í³Ë»Ý³Û£ ¶Ý³ó»É ¿Ç Ï³Ý³ãÇ ·Ý»Éáõ, ì³ñ¹³ÝáõßÇÝ Ñ³Ý¹Çå»óÇ£ ¬ ì³ñ¹³ÝáõßÁ ¶³éÝÇÏÇ
ù»ÝÇÝ ¿ñ£ ¬ Ü³ ß³ï ÃáõÝ¹ áõ
çÕ³ÛÝ³ó³Í ³ë³ó, Ã¿ áñù³Ý É³¯õ
ÁÝÏ»ñÝ»ñ ¿ù ¹áõù£ §Ø¿ÏÁ »Ã¿ »ñÏáõ Ïïáñ Ó»ñ å¿ë ÁÝÏ»ñÝ»ñ áõÝ»Ý³Û¦,- ³õ»É³óñ»ó,- §Ï³ñáÕ ¿
·ÉáõËÁ ¹Ý»É áõ Ù»éÝ»É£ ²ñ¹¿Ý ï³ëÁ ûñ ¿ª ¶³éÝÇÏÁ ëñïÇ Ï³Ãõ³Íáí
ÑÇõ³Ý¹³Ýáó ¿ ï»Õ³÷áËõ»É£ ´³
¹áõù áñï»±Õ ¿ù¦…
Ø»ñ ³ÙμáÕç Ñ³ßÇõÝ»ñÝ Çñ³ñ
Ë³éÝõ»óÇÝ£
¬ î»ë³±ñ, ³Û ÏÝÇÏ£ Ð¿Ýó ëÏ½μÇó ¿É ·áõß³ÏáõÙ ¿Ç, áñ ³Ûë ËÝ¹ÇñÁ í³ï ï»Õ ¿ Ñ³ëÝ»Éáõ£ ²Ëñ ÇÝãá±õ Ù»Ýù ã½³Ý·»óÇÝù£ ØÇ±Ã¿ ã·Çï¿ÇÝù, áñ Ýñ³Ýù Ù»½³ÝÇó ÙÇ
ï³ëÁ ï³ñáí Ù»Í »Ý£
ØÇÝã »ë ÷áñÓáõÙ ¿Ç ³Ù¿Ý ÏáõÅ
áõ ÏáõÉ³Û ïÇÏÝáçë ·ÉËÇÝ ç³ñ¹»É,
Ý³ ×³ñåÏáõÃ»³Ùμ Ñ³Ï³½¹»ó.
¬¸¿¯ É³õ£ ºñ»õÇ Ù³ñ¹ å¿ïù ¿
¹ÇÙ³óÇÝÇÝ ³õ»ÉÇ É³õ ×³Ý³ãÇ£
Ø»Ýù Ñû ¹»é ã»Ýù Ï³ñáÕ³ó»É
Ñ³ëÏ³Ý³É, Ã¿ Ýñ³Ýù ÇÝãáõ »ñμ»ù

ã»Ý ½³Ý·áõÙ£ Èáõñç »Ù ³ëáõÙ…
¾É áõñÇß μ³Ý ã¿ñ ÙÝáõÙ ³Ý»É.
ÙÇ³ëÇÝ ·Ý³óÇÝù ÑÇõ³Ý¹³Ýáóª
¶³éÝÇÏÇÝ ³ÛóÇ£ ºñμ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÙ³Ý Ù³ëÇó Ýñ³ Ù³ëÇÝ
Ñ³ñóñÇÝù, å³ï³ëË³Ý»óÇÝ, Ã¿
³ñ¹¿Ý »ñÏáõ ûñ ¿ª Çñ»Ýó Ùûï ã¿£
Þ³ï áõñ³Ë³ó³Ýù£ ºõ »ñμ ÏÇë³çÕ³ÛÇÝ áõ ÏÇë³³Ù³ãÏáï, ÏÇë³½³ñÙ³ó³Í Ýëï»É ¿ÇÝù Ýñ³
Ù³Ñ×³Ï³ÉÇ »½ñÇÝ, ïÇÏÇÝë μ³ñ»Ï³Ù³μ³ñ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ»ó, áñ ß³ï áõß »Ýù »Ï»É Ýñ³Ý
³Ûó»ÉáõÃ»³Ý£ ¾É ã³ë³ó, áñ Ù»Ýù
Éáõñ ã»Ýù áõÝ»ó»É£ Øï³ÍáõÙ ¿ÇÝù,
áñ ³Û¹ Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ ³õ»ÉÇ
ÏÁ í³ïÃ³ñ³óÝÇ íÇ×³ÏÁ£ ¶³éÝÇÏÇ ë÷ñÃÝ³Í »õ ·áõÝ³Ã³÷ ¹¿ÙùÁ ÙÇ ùÇã Ï³ñÙñ»ó, μ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý ÙÇ ÅåÇï Û³ÛïÝõ»ó Ýñ³ ßáõñÃ»ñÇÝ£ ²ë³ó.
¬ ´³ñ»Ï³ÙÝ»ñë »Ã¿ ÝáÛÝÇëÏ
·³Éáõ ¿É ÉÇÝ¿Çù, ã¿ÇÝ ÃáÕÝÇ ï»ëÝõ»É£ ²Ëñ, íÇ×³Ïë Í³Ýñ ¿ñ£
**********************************
¶Çß»ñõ³Ý »ñμ ÏÇÝë áõ »ë Ñ»éáõëï³óáÛóÇ ³é³ç ÷éõ»É ¿ÇÝù
μ³½Ï³ÃáéÝ»ñÇ Ù¿ç »õ ÓÙ»ñáõÏÇ
μáí³Í ë»ñÙ ¿ÇÝù ãñÃáõÙ áõ Ñ»éáõëï³óáÛó ¹ÇïáõÙ, »ñÏáõëë ¿É
³Ýã³÷ áõñ³Ë ¿ÇÝù, áñ Ù»ñ ÁÝÏ»ñ ¶³éÝÇÏÁ ³å³ùÇÝõáõÙ ¿…
ÆÝã ¿É Ïáõ½Ç ÃáÕ ÉÇÝÇ, ³ÛëáõÑ»ï »ë Ýõ³½³·áÛÝÁ ß³μ³Ã³Ï³Ý
Ù¿Ï ³Ý·³Ù ½³Ý·»Éáõ »Ù Ýñ³Ý£
ÆÝã ³Ý»Ù, áñ ¶³éÝÇÏÁ ëáíáñáõÃÇõÝ ãáõÝÇ ½³Ý·»Éáõ, Ï³åõ»Éáõ£
²Ëñ, Ù³ñ¹ÇÏ μáÉáñÝ ¿É Çñ³ñ
ÝÙ³Ý Ñû ã»Ý ÉÇÝÇ£
â¿, »ë ÇÝùë ß³μ³ÃÁ Ù¿Ï ³Ý·³Ù ½³Ý·»Éáõ »Ù£
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ÈàÚê ¾ îºêºÈ
²ñó³Ë»³Ý ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ñáëáõÑÇ ²Ý³ÑÇï
Ø³ñïÇñáë»³ÝÇÝ ÝõÇñõ³Í ê³Ùõ¿É Ê³É³Ã»³ÝÇ

§²Ü²ÐÆî¦-Á
²ñÙÇÝ¿ Ø»ÉÇù-Æëñ³Û¿É»³Ý

ºñμ å³ï»ñ³½ÙÇ ¹³ßï »Ý
ÙïÝáõÙ Ï³Ý³Ûù, ÙÇ³ÛÝ ³Û¹ ÷³ëïÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Û³Ý·»É å³ï»ñ³½ÙáÕ ÏáÕÙ»ñÇ Çñ³Ï³Ý
Ýå³ï³ÏÝ áõ μ³ñáÛ³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßáõÙÁ: Ð³Û ÏÇÝÁ ½¿Ýù ¿ í»ñóÝáõÙ ûñÑ³ëÏ³Ý å³ÑÇ, »ñμ
íï³Ý·õ³Í ¿ Çñ »ñÏÇñÁ, ïáõÝÁ,
Çñ ½³õ³ÏÇ Ï»³ÝùÁ… ²Û¹ §Çñ¦
³ëõ³ÍÇ Ù¿ç Ñ³ÛÁ ï»Õ³õáñáõÙ ¿
áÕç ³½·ÇÝ ëå³éÝ³óáÕ íï³Ý·Á:
ÆëÏ Û»ïå³ï»ñ³½Ù»³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ñ³Û Ùï³õáñ³Ï³ÝÇÝ
ÙÕáõÙ ¿ ³Ýó»³ÉÇ, Ý»ñÏ³ÛÇ áõ
³å³·³ÛÇ ÙÇç»õ Ï³Ùáõñç ¹³éÝ³É, áñå¿ë½Ç áã áù ãÙáé³óõÇ,
áãÇÝã ãÙáé³óõÇ, ù³Ý½Ç ³½·Ç ÛÇßáÕáõÃÇõÝÁ Ý³»õ ¹³ë áõ ³½·³ÛÇÝ
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÇõÝ ¿…
Â¿ áñù³Ýá±í ¿ ³Ùáõñ ³Û¹ Ï³ÙáõñçÁ, ³Û¹ Ù³ëÇÝ ËûëáõÙ ¿ ·ñáÕÇ ·ñÇãÝ áõ Ýñ³ Ù³ñ¹-³ñõ»ëï³·¿ï-Ùï³õáñ³Ï³Ý ¿áõÃÇõÝÁ: ²Ûë
»ñ»ùÇ ³éÏ³ÛáõÃÇõÝÝ ¿É ¹ñ³Ù³ïáõñ·, ·ñáÕ, ³ñõ»ëï³μ³Ý ê³Ùõ¿É Ê³É³Ã»³ÝÇ ³ÝÓÁ μÝáñáßáÕ
Ù³Ï¹ÇñÝ»ñ »Ý: ²Ýõ³ÝÇ ¹ñ³Ù³ïáõñ·Ç Ñ³ñáõëï ëï»ÕÍ³·áñÚáÛë
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ÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ ß³ñùÁ í»ñç»ñë Ñ³Ù³Éñõ»ó Ýñ³ Ýáñ³ïÇå §²Ý³ÑÇï¦ ¿ëë¿áí, áñÇ óÝóáÕ ¿ç»ñáõÙ
·ñáÕÁ í»ñ ¿ Ñ³Ý»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
×³Ï³ï³·ñÇÝ Ë³ñ³½³Ýõ³Í ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ý³Ë³ëÏÇ½μÁ…
§²Ý³ÑÇï¦-Á ÷³ëï³·ñ³Ï³Ý
×ß·ñïáõÃ»³Ùμ μ³ñÓñ³Ó³ÛÝáõÙ ¿
Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÁ Û³çáñ¹³Í §ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý¦ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ßÕÃ³Ý, áñÁ
Ñ³ë³õ êáõÙ·³ÛÇÃ áõ Ó·õ»ó ÙÇÝã»õ ²ñó³Ë, Çñ ÑáÕÙ³åïáÛïÇ Ù¿ç
³éÝ»Éáí ´³ùõáõÙ, Çñ áõ ½³õ³ÏÝ»ñÇ ³ãù»ñÇ ³é³ç ·ÉË³ïõáÕ
³ÙáõëÝáõ ëå³ÝáõÃ»³ÝÝ ³Ï³Ý³ï»ë Ñ³Û ÙûñÝ áõ ÏÝáçÁ` ²Ý³ÑÇïÇÝ…
ê³Ùõ¿É Ê³É³Ã»³ÝÝ ³ÛÝ ë³Ï³õ³ÃÇõ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇó Ù¿ÏÝ ¿,
áõÙ ·ñùáõÙ ³Ï³Ý³ï»ëÇ íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáí ÝÏ³ñ³·ñõáõÙ »Ý Ø³ñ³Õ³ÛÇ ë³ñë³÷»ÉÇ Ïáïáñ³ÍÁ
³½»ñÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ¹ñõ³·Ý»ñ,
áñáÝù ³Ýó»³ÉÇ ³Ýå³ïÅ»ÉÇáõÃ»³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ »Ý:
§Ø³ñ³Õ³Ý Ó»éùÇó Ó»éù ¿ñ
³ÝóÝáõÙ: ÂßÝ³ÙÇÝ ·»ñ³½³Ý-

óáõÙ ¿ñ »õ° ½¿Ýùáí »õ Ãõ³ù³Ý³Ïáí: Ð³Ûñ»ÝÇ ïáõÝÁ ãÉù³Í Ù³ñ³Õ³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` Í»ñ»ñ, Ï³Ý³Ûù, »ñ»Ë³Ý»ñ, áñáßõ»ó ·ÇõÕÇ
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ëáõÙ Ëñ³Ù³ïÝ»ñ ÷áñ»É, Ýñ³Ýó å³ïëå³ñ»É
³ÛÝï»Õ, áñ »Ã¿ Ù»ñáÝù Ý³Ñ³Ýç»Éáõ ÉÇÝ»Ý, μáÉáñÇÝ, Ï³½Ù³Ï»ñåõ³Í ¹áõñë Ñ³Ý»Ý ·ÇõÕÇó:
²½»ñÇÝ»ñÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ñ½ûñ
·ñáÑÁ ë³ë³Ý»ó Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇÝ:
êïÇåõ³Í ¿ÇÝ Ý³Ñ³Ýç»É` ³å³Ñáí»Éáí Ý³»õ ·ÇõÕáõÙ ³å³ëï³Ý³ÍÝ»ñÇ Ý³Ñ³ÝçÁ: ´³Ûó ¹³ Å³Ù³Ý³Ï³õáñ Ý³Ñ³Ýç ¿ñ: Ú³çáñ¹
ûñÝ ÇëÏ ÛáõÅÏáõ ·ñáÑáí Ø³ñ³Õ³Ý, ³ñ¹¿Ý áñ»ñáñ¹ ³Ý·³Ù, í»ñ³Ýõ³×õ»ó: ²ÛÝ, ÇÝãÇÝ ³Ï³Ý³ï»ë »Õ³Ý Ù»ñ é³½ÙÇÏÝ»ñÝ áõ
ïáõÝ í»ñ³¹³ñÓ³Í Ù³ñ³Õ³óÇÝ»ñÁ, ëáëÏ³ÉÇ ¿ñ: î»Õ³óÇÝ»ñÇó
áÙ³Ýù, å³ñ½õ»ó, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ ÙÝ³ó»É »Ý Çñ»Ýó ïÝ»ñáõÙ,
ã»Ý å³ïëå³ñõ»É Ñ³Ù³·ÇõÕ³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ áõ ·»ñÇ »Ý
ÁÝÏ»É: ²½»ñÇÝ»ñÁ Ýñ³Ýó ³ñ»³Ùμ
Ëñ³Ë×³Ýù ¿ÇÝ ³ñ»É` ãï»ëÝõ³Í,
ãÉëõ³Í ¹³Å³ÝáõÃ»³Ùμ: ²Ù¿Ý

ù³ÛÉ³÷áËÇ ·ÉË³ïõ³Í ¹Ç³ÏÝ»ñ
¿ÇÝ, Ù³ñÙÝÇ Ù³ë»ñ… ¼áÑ»ñÇ
·ÉáõËÝ»ñÁ ãÏ³ÛÇÝ: ºñμ Ùï³Ý
·ÇõÕ,
¹ÅáË³ÛÇÝ
ï»ë³ñ³Ý
μ³óõ»ó. Ñ³Û»ñÇ ·ÉáõËÝ»ñÁ óÇó
¿ÇÝ Ñ³Ýõ³Í Çõñ³ù³ÝãÇõñ ï³Ý
Ùûï… ²Ý³ÑÇïÇ μéáõÝóùõ³Í
³÷»ñáõÙ »ÕáõÝ·Ý»ñÁ Ëñõ»É ¿ÇÝ
Ù³ßÏÇ Ù¿ç…
- ØÇ ÷³ÏÇñ ³ãù»ñ¹, ÙÇ ßñçõÇñ, ï»°ë, - ³Ý»ñ»õáÛÃ Ù¿ÏÁ Ññ³Ù³ÛáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý:
- î»°ë, ×³Ý³ãÇñ ÃáõñùÇÝ…
ÆëÏ ¹áõ Ç±Ýã ³ñ»óÇñ, ÛÇßá±õÙ
»ë, ÇÝãå¿ë í³ñõ»óÇñ ·»ñÇ ÁÝÏ³Í
Ï³Ý³Ýó áõ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï…
¶ñÏ»óÇñ ÷áùñ»ñÇÝ, ³é³ç ÁÝÏ³ñ, Ï³Ý³Ýó áõÕ»Ïó»óÇñ, Ñ³Ý»óÇñ μ³ó áõ Ë³Õ³Õ ×³Ý³å³ñÑÇ
íñ³Û` ·Ý³ó¿°ù, ³ë³óÇñ, ·Ý³ó¿ù,
³ë¿ù, Ñ³ëÏ³óñ¿ù Ó»ñ áñ¹ÇÝ»ñÇÝ, Ó»ñ ³ÙáõëÇÝÝ»ñÇÝ, áñ í»ñç
ï³Ý ³Ûë å³ï»ñ³½ÙÇÝ… Ð³ÛÝ
Çñ ïáõÝÝ ¿ å³ßïå³ÝáõÙ, áõñÇß
»Éù áõ ÑÝ³ñ ãáõÝÇ… ¶Ý³ó¿°ù: å³é³õÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ Ó»éù»ñÁ Ï³ñÏ³é»ó »ñÏÇÝù, ûñÑÝ»ó ù»½ áõ Ï³ñÍ»Éáí, Ã¿ ³½»ñÇ »ë, ³ë³ó` ¹áõ ¿É

ÙÇ ÙÝ³, ³ñÇ, Ñ³Û»ñÁ ÏÁ ÙáñÃ»Ý
ù»½… ²ëÇñ` »ë Ñ³Û »Ù, »ë Ù³ñ¹
ÙáñÃáÕ ã»Ù… ÆëÏ ÑÇÙ³, Ý³ÛÇñ,
ÙÇ ßñçõÇñ, Ý³ÛÇñ áõ ï»ë, Ã¿ ÇÝã
³ñ»óÇÝ Ýñ³Ýù` ùá ÷ñÏ³Í Ï³Ý³Ýó áñ¹ÇÝ»ñÝ áõ ³ÙáõëÇÝÝ»ñÁ…
²Ý³ÑÇïÁ ³Ý½áõëå, áÕμ³Ó³ÛÝ É³ó »Õ³õ: ´³Ûó ¹³ áÕμ ã¿ñ,
³ÛÉ ó³ëáõÙÇ, íñÇÅ³éáõÃ»³Ý Ë»É³Û»Õ ÙÇ ×Çã, Ù³ñï³Ïáã, ÙéÝãá~ó…¦, - Ï³ñ¹áõÙ »Ýù ·ñùÇ
Ñ³ïõ³ÍÝ»ñÇó Ù¿ÏáõÙ:
²ñó³Ë»³Ý ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç Çñ ¹»ñÝ áõÝ»ó³õ
§²Ý³ÑÇï¦ Ù³ñï³Ï³Ý çáÏ³ïÁ:
Üñ³ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ²Ý³ÑÇï
Ø³ñïÇñáë»³ÝÇ
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùμ ³Ýó³õ å³ï»ñ³½ÙÇ ³ñÑ³õÇñùÇ ÙÇçáí, ó³õÇ áõ í¿ñùÇ
×³Ý³å³ñÑáí, áñÁ Ñ³Û ½ÇÝõáñÇ
Ï»³ÝùÇ áõ ³ñ»³Ý ·Ýáí ³ÝÝ³Ñ³Ýç ·Ý³ó ¹¿åÇ Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ
μ³ñÓáõÝùÁ, ÃáÕÝ»Éáí μÇõñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÇ Ù³ëÇÝ ÛáõßáÕ í³ÛñÇ Ï³Ï³ãÝ»ñ…
Î»³ÝùÇ ·Ýáí Ñ³ëï³ï³ÍÁ

ÝáÛÝ ·Ýáí ¿É å³Ñå³Ý»Éáõ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý áõÝÇ Çñ Ù¿ç, ³Ýßáõßï…
²Ûë ÙÕáõÙÝ ¿ ëïÇå»É, ³ñ¹¿Ý »ññáñ¹ Ï³ñ·Ç Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù, §²Ý³ÑÇï¦ çáÏ³ïÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇÝ
áõ Ñ³Ûáó μ³Ý³ÏÇ Ï³åÇï³ÝÇÝ
í»ñÛÇß»É ³Ýó»³ÉÁ, áñÁ »ñμ»ù ãÇ
Ùáé³óõÇ, ³ÛÝ ³ÛÉ»õë å³ïÙáõÃÇõÝ ¿...
ä³ï»ñ³½ÙÇ áõ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙ Ñ³Û ½ÇÝõáñÇ`
²Ý³ÑÇï Ø³ñïÇñáë»³ÝÇ μ³½ÏÇ,
Ñ³Û ·ñáÕÇ` ê³Ùõ¿É Ê³É³Ã»³ÝÇ
·ñãÇ »õ Ñ³Û μ³ñ»ñ³ñÇ` Î³éÉ¿Ý
Î³ñ³å»ï»³ÝÇ ßÝáñÑ³μ»ñ Ù»Ï»Ý³ëáõÃ»³Ý ßÝáñÑÇõ Ï³Ý·Ý»óõ³Í ÙÇ Ûáõß³Ù³ï»³Ý ¿ ³Ûë ·ÇñùÁ:
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¶ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÝ ³ëáõÙ »Ýª
μ³Ý³ÝÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿
³ÛÝåÇëÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý ÙÇ
ÝÇõÃ, áñÁ Ñ³õ³Ý³μ³ñ
Ñ½ûñ ½¿Ýù ¿ ÒÆ² ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý Û³ñáõóãÇª HIV íÇñáõëÇ ¹¿Ù£

Ð

»ï³½ûïáÕÝ»ñÝ ³ëáõÙ
»Ý, Ã¿ μ³Ý³ÝáõÙ ³éÏ³Û
μáõë³Ï³Ý åñáï¿ÇÝÁ
Ï³ñáÕ ¿ 2 ³Ý·³Ù ³õ»ÉÇ
³½¹»óÇÏ ÉÇÝ»É Ù³ñ¹áõ
Ù³ñÙÝáõÙ ·áÛáõÃÇõÝ
áõÝ»óáÕ ÒÆ²-Ç íÇñáõëÇ ï³ñ³ÍáõÙÁ Ï³ÝË»Éáõ
Ý»ñÏ³ÛÇë
÷áñÓ³ñÏõáÕ ¹»Õ»ñÇó£
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Ð

´² Ü² ÜÀ

Ð¼úð ¼¾Üøª ¿Ú¸ ¼Æ ¸¾Ø
Üñ³Ýó Ï³ñÍÇùáí Çñ»Ýó Ýáñ
Û³ÛïÝ³μ»ñáõÙÁ Ã»ñ»õë í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë Û³Ý·Ç ³õ»ÉÇ ¿Å³Ý³·ÇÝ Ù³Ýñ¿³ëå³ÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñÙ³ÝÁ£
²Ûë ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ïå³·ñõ»É ¿ §Î»Ýë³ùÇÙÇ³¦ å³ñμ»ñ³Ãñ»ÃáõÙ£
Ð»ï³½ûïáÕÝ»ñÁ Ñ³Ùá½õ³Í
»Ý, áñ Ý»ñÏ³Û å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
ËÇëï ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ·ïÝ»É Ýáñ
¹»Õ³ÙÇçáóÝ»ñ ÒÆ²-áí í³ñ³Ïõ³ÍÝ»ñÇ μáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£
Ø³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ É»ëÇïÇÝÝ»ñÇ
(¹»ÕÝáõó) Ñ»ï³½ûïáõÙÁ Û³ïÏ³å¿ë Ï³ñ»õáñ »Ý Ñ³Ù³ñáõÙ
ÒÆ²-Ç μáõÅÙ³Ý ³éáõÙáí£
²ÛÝ
ùÇÙÇ³Ï³Ý
ÝÇõÃ»ñÁ,
áñáÝù ·ïÝõáõÙ »Ý μáÛë»ñÇ Ù¿ç,
½·³ÉÇûñ¿Ý Ï³ÝËáõÙ »Ý ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ ï³ñ³ÍáõÙÁ£ Ð»ï³½ûïáÕÝ»ñÇ Ëûëù»ñáí É»ëÇïÇÝÝ»ñÁ ³½¹»Éáí HIV íÇñáõëÝ»ñÇ
íñ³Û ÃáÛÉ ã»Ý ï³ÉÇë ¹ñ³Ýù ÙÇ³ÓáõÉõ»Ý μçÇçÝ»ñÇ Ñ»ï£
ØÇãÇ·³ÝÇ Ñ»ï³½ûïáÕ ËáõÙμÁ »õë Ñ³Ùá½õ³Í ¿, áñ μáõë³Ï³Ý
åñáï¿ÇÝÇó Ó»éù μ»ñõ³Í Ù³Ýñ¿³ëå³ÝÝ»ñÇ û·ÝáõÃ»³Ùμ ÑÝ³-

ñ³õáñ ¿ Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ ùÇã
Í³Ëë³ï³ñ Ó»õ ·ïÝ»É íÇñáõëÇ
ï³ñ³ÍáõÙÁ Ï³ÝË»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùμ£
È»ëÇïÇÝÇó û·ïõ»Éáõ Ù»Í³·áÛÝ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿
Ýñ³ÝáõÙ, áñ ³Ûë ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÇõÃÁ Ë³÷³ÝáõÙ ¿ HIV íÇñáõëÇ
μ³½Ù³Ý³ÉÁ »õ í»ñ³óÝáõÙ Ý»ñÏ³ÛÇë μáõÅ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹¿Ù Ýñ³
Ñ³õ³Ý³Ï³Ý ÏñÏÝ³ÏÇ ¹ÇÙ³óÏ³ÝáõÃÇõÝÁ£
Â¿»õ ï³ñÇÝ»ñ ï»õ»Éáõ ¿ ÙÇÝã»õ áñ ³Ûë Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ ÷áñÓ³ñÏõ»Ý ÑÇõ³Ý¹Ý»ñÇ íñ³Û, ë³Ï³ÛÝ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ ÝßáõÙ »Ý, áñ ÙÇÝã»õÇëÏ ³Ûë
Ù³Ýñ¿³ëå³ÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ß³ï»ñÇ Ï»³ÝùÁ ÷ñÏ»É£ Üñ³Ýù »ÝÃ³¹ñáõÙ »Ý, áñ »Ã¿ »ñ»ù ï³ñõ³Û
ÁÝÃ³óùáõÙ μáõë³Ï³Ý åñáï¿ÇÝÇó å³ïñ³ëïõ³Í Ù³Ýñ¿³ëå³Ý ¹»Õ»ñÇ ÙÇçáóáí, áñáÝù 60
ïáÏáë ³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝ»Ý, 20
ïáÏáëÇÝ ¿É μáõÅ»Éáõ ÉÇÝ»Ý, ¹³ñÓ»³É 2.5 ÙÇÉÇáÝ Ù³ñ¹ ½»ñÍ ÏÁ
ÙÝ³Û ³Û¹ íÇñáõëÇ í³ñ³ÏÇó£
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ÞáÏáÉ³¹¿ ¶Ý¹ÇÏÝ»ñ
´³Õ³¹ñáõÃÇõÝ

Ï³ñ³·
150 ·ñ³Ù
ß³ù³ñÇ ÷áßÇ 2 ¹»ëÇÉÇïñ
·³ñáõ ³Õ³ó³Í ï³ßáõù 3.5 ¹É
ÏáÏáëÇ ÷áßÇ
1 ¹É
í³ÝÇÉÇÝ
1.5 ×³ßÇ ·Ã³É
Ï³Ï³áÇ ÷áßÇ 4.5 ×³ßÇ ·Ã³É
ëáõñ× Ï³Ù çáõñ 2 ×³ßÇ ·Ã³É

ä³ïñ³ëïÙ³Ý
»Õ³Ý³Ï

Î³ñ³·Á ÷³÷Ï³óÝ»É »õ μ³ó»É ÙÇÝã»õ
Ïñ»ÙÇ ï»ëù
ëï³Ý³Û, Û»ïáÛ ³õ»É³óÝ»É ³ÉÇõñÁ,
³å³ ß³ù³ñÇ
÷áßÇÝ, Ï³Ï³áÝ
áõ í³ÝÇÉÇÝÁ, »õ
Ë³éÝ»É£ ì»ñçáõÙ 2

ÚáÛë
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Ï³Ù 3 ×³ßÇ ·Ã³É
ëáõñ×Á çñÇ Ù¿ç μ³ó»Éáíª ³õ»É³óÝ»É
½³Ý·õ³ÍÇ íñ³Û, »õ
ëï³óõ³Í ËÙáñÁ
É³õ ÑáõÝó»É£
ÊÙáñÇó å³ïñ³ëï»É ÁÝÏáÛ½Ç Ù»ÍáõÃ»³Ùμ ·Ý¹ÇÏÝ»ñ£ ØÇ
áõñÇß ³Ù³ÝáõÙ ÉóÝ»É ÏáÏáëÇ ÷áßÇÝ, »õ ³Û¹ ·Ý¹ÇÏÝ»ñÁ ·Éáñ»É Ýñ³
Ù¿ç, ³ÛÝå¿ë áñ μáÉáñ
Ù³ë»ñÁ ÏáÏáëáí
Í³ÍÏõ»Ý£
ä³ïñ³ëïõ³Í ßáÏáÉ³¹¿ ·Ý¹ÇÏÝ»ñÁ
áõï»Éáõó ³é³ç 2-Çó
3 Å³Ù ÃáÕÝ»É ë³éÝ³ñ³ÝáõÙ£

êà

ºð

ò²ÜòºðÆ ÈàÚê
Ü
²
Üà
Î
²
ôê
²È
È
îô
òÆ

À

î»Õ»Ï³ïõ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÝ ³Ûëûñ Ùáõïù »Ý ·áñÍ»É
ïÝï»ëáõÃ»³Ý μáÉáñ μÝ³·³õ³éÝ»ñÁ: ²õïáÙ³ï³óõáõÙ »Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ »õ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ:
êï»ÕÍõáõÙ »õ ½³ñ·³ÝáõÙ »Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý
Ëáßáñ
ó³Ýó»ñ
(Odnoklassniki.ru, Vkontakte.ru,
mamba.ru »õ ³ÛÉÝ), ï»ë³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ »õ ï»ùëï³ÛÇÝ ÝÇõÃ»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ, áñï»Õ ùÝÝ³ñÏõáõÙ »Ý ó³ÝÏ³ó³Í
μÝáÛÃÇ Ã»Ù³Ý»ñ, Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³Ûù»ñ, ý³ÛÉ»ñÇ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ, íÇñïáõ³É Ë³Õ»ñ, áñï»Õ ³ÝÓÁ Ï³ñáÕ ¿ ëï»ÕÍ»É Çñ Ùï³ó³ÍÇÝ
íÇñïáõ³É Ï»ñå³ñÁ »õ ³åñ»É Çñ
Ï»³Ýùáí` ïáõÝ Ï³éáõó»É, ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»É, ÑÇõñ
·Ý³É »õ ÑÇõñ ÁÝ¹áõÝ»É, ³ßË³ï»É,
Ñ³Ý·ëï³Ý³É, ÙÇ Ëûëùáí` ½μ³Õõ»É ó³ÝÏ³ó³Í ·áñÍáí:
²Ûë Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇó û·ïõáÕÝ»ñÇ ÃÇõÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ 30 ÙÇÉÇáÝÁ, áõ Ã¿»õ ¹ñ³ÝóáõÙ ³Ù¿Ý ÇÝã
íÇñïáõ³É ¿, ë³Ï³ÛÝ Çñ³Ï³Ý »Ý
Å³Ù³Ý³ÏÁ, ýÇÝ³ÝëÝ»ñÁ, ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ »õ Ù³ñ¹Ï³Ýó

½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ: ÆëÏ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÁ` ³Ûë íÇñïáõ³É ³ßË³ñÑáõÙ, ÇÝãå¿ë Çñ³Ï³Ý Ï»³ÝùáõÙ,
ó³ÝÏ³ó³Í ·áñÍÁÝÃ³ó Ï³ñáÕ ¿
û·ï³·áñÍõ»É Û³Ýó³õáñ ï³ññ»ñÇ ÏáÕÙÇó` Û³Ýó³õáñ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí: ²Ûëï»Õ Ï³ï³ñõáõÙ »Ý
³ÛÝåÇëÇ Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ,
ÇÝãå¿ë, ûñÇÝ³Ï, Í³ÍÏ³·ñ»ñÇ
·áÕáõÃÇõÝÁ, Ë³ñ¹³ËáõÃÇõÝÁ,
Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Û³÷ßï³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ, Û³Ýó³õáñ ×³Ý³å³ñÑáí Ó»éù μ»ñõ³Í ³åñ³ÝùÝ»ñÇ
Çñ³óáõÙÁ, ³åûñÇÝÇ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý, ³×áõñ¹³ÛÇÝ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ í»ñ³μ»ñ»³É ï»³ÝûñÇÝ³Ï³Ý
Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ñ³õ³ùáõÙÁ, û·ï³·áñÍáõÙÁ, í³×³éùÁ »õ ï³ñ³ÍáõÙÁ, ½ñå³ñïáõÃÇõÝÁ, íÇñ³õáñ³ÝùÁ, åáéÝÏ³·ñ³Ï³Ý ÝÇõÃ»ñÇ, ³Û¹ ÃõáõÙ`
Ù³ÝÏ³Ï³Ý
åáéÝá·ñ³ýÇ³ÛÇ
ëï»ÕÍáõÙÁ, Çñ³óáõÙÝ áõ ï³ñ³ÍáõÙÁ:
´³óÇ ¹ñ³ÝÇó` áñáß »ñÏñÝ»ñáõÙ ³ñ¹¿Ý ³éÏ³Û »Ý ¹³ï³Ï³Ý
Ñ³Ûó»ñ` íÇñïáõ³É μéÝ³μ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ÇÝùÝ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ³ëóÝ»Éáõ í»ñ³μ»ñ»³É:

²Ûëûñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ ½³ñ·³ÝáõÙ »Ý »ñÏáõ áõÕÕáõÃ»³Ùμ`
Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇó` ã³÷»ñÇ ÷áùñ³óáõÙáí` ¹¿åÇ ÙáμÇÉ ë³ñù»ñ, »õ
ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ` ÙáμÇÉ ë³ñù»ñÇó`
Ñ³Ù³Ï³ñ·Çã: ÀÝ¹ áñáõÙ, »ñÏáõ
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÝ ¿É ³å³ÑáíáõÙ
»Ý Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÇõÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇÝ, ÇÝãÝ ³õ»ÉÇ ¿ μ³ñ¹³óÝáõÙ
í»ñáÛÇß»³É Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ μ³ó³Û³ÛïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:
êáóÇ³É³Ï³Ý Ï³Ûù»ñÁ ÙÇÉÇáÝ³õáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ »Ý ÁÝÓ»éáõÙ ß÷õ»É ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï, Ýáñ Í³ÝûÃáõÃÇõÝÝ»ñ
Ñ³ëï³ï»É, μ³Ûó ³ñ¹»ûù ¹ñ³Ýù
³ÝíÝ³±ë »Ý: Ú³Ù»Ý³ÛÝ¹¿åë, Ñá·»μ³ÝÝ»ñÁ åÝ¹áõÙ »Ý, áñ ëáóÇ³É³Ï³Ý
ó³Ýó»ñÁ
Ã³ùÝõ³Í
íï³Ý· »Ý å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¹ñ³ÝóÇó û·ïõáÕÝ»ñÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý »õ
Ñá·»Ï³Ý ³éáÕçáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:
êáóÇ³É³Ï³Ý ó³Ýó»ñÇ »ñ»õáÛÃÝ
áõëáõÙÝ³ëÇñáÕÝ»ñÇ ÝÙ³Ý åÝ¹Ù³Ý ÑÇÙù»ñÇó Ù¿ÏÝ, ûñÇÝ³Ï, Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿. Odnoklassniki »õ
Vkontakte Ï³Ûù»ñáõÙ §³ÝÙÇç³Ï³Ý¦ ß÷Ù³Ý Ù¿ç ·ïÝõ»Éáõ ³Ù»Ý³Ï³ñ× Å³Ù³Ý³ÏÁ 3 Å³ÙÝ ¿.
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¹ñ³ Ù¿ç ÙïÝáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ¿ç»ñáõÙ »Õ³Í ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ëïáõ·áõÙÁ, Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÇ ¹ÇïáõÙÝ
áõ Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÙÁ, Ý³Ù³Ï³·ñáõÃÇõÝÁ:
¸Çï³ñÏáõÙÝ»ñÁ óáÛó »Ý ïõ»É,
áñ ³ÝÁÝ¹Ù¿ç ûÝÉ³ÛÝ é»ÅÇÙáõÙ
³ÝóÏ³óõ³Í ³é³õ»É³·áÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÁ »Õ»É ¿ 30 Å³Ù: ê³ ³ñ¹¿Ý
÷³ëïáõÙ ¿ ëáóÇ³É³Ï³Ý ó³Ýó»ñÇó Ï³Ëõ³ÍáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ:
öáñÓ³·¿ïÝ»ñÁ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï,
Ï³Ëõ³ÍáõÃ»³Ý ³Û¹åÇëÇ μ³ñÓñ
³ëïÇ×³ÝÁ μ³ó³ïñáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó` ß÷Ù³Ý Ù»Í å³Ñ³Ýçáí:
Þ÷áõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ³Ýí»ñç »õ
μ³½Ù³μÝáÛÃ, ÇëÏ ëáóÇ³É³Ï³Ý
ó³Ýó»ñÁ, ÉÇÝ»Éáí ·ñ³ùÝÝáõÃÇõÝÇó ¹áõñë ÙÇç³í³Ûñ, Ï³ñáÕ »Ý
μ³ó³ë³μ³ñ ³½¹»É ÝáÛÝÇëÏ ã³÷³Ñ³ë Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñá·»íÇ×³ÏÇ
íñ³Û, ÙÇÝã¹»é û·ïõáÕÝ»ñÇ ÙÇ
ÑëÏ³Û³Ï³Ý μ³Ý³Ï ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñ »Ý:
îÑ³× ³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ»ñ
ÆÝãå¿ë Ýß»óÇÝù, ëáóÇ³É³Ï³Ý
ó³Ýó»ñÇó û·ïõáÕÁ Ï³ñáÕ ¿
ëï³Ý³É ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï, áã Ù¿ÏÇ ÏáÕÙÇó ãí»ñ³ÑëÏõáÕ ï»Õ»Ï³ïõáõÃÇõÝ: ¸ñ³ÝÇó ³Ù»Ý³íï³Ý·³õáñÝ»ñÁ ÇÝïÇÙ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÝ»ñÝ áõ åáéÝá·ñ³ýÇ³ÛÇ ·áí³½¹Ý »Ý: ºÃ¿
Ñ³ßõÇ ³éÝ»Ýù, áñ ëáóÇ³É³Ï³Ý
ó³Ýó»ñÇó ÑÇÙÝ³Ï³Ý û·ïõáÕÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ï³ñÇùÁ 18-20 ¿, ÇëÏ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë û·ïõáÕÝ»ñÇ Ù¿ç
ß³ï »Ý Ý³»õ ÷áùñ ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÁ, ³å³ å³ñ½ ÏÁ ¹³éÝ³Û,
Ã¿ ÝÙ³Ý ï»Õ»Ï³ïõáõÃÇõÝÁ ÇÝã
³½¹»óáõÃÇõÝ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É
Ýñ³Ýó Ý»ñ³ßË³ñÑÇ íñ³Û:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ëáóÇ³É³Ï³Ý
ó³Ýó»ñÇó û·ïõáÕÝ»ñÇ ¿ç»ñÁ Û³×³Ë »Ý §Û³ñÓ³ÏÙ³Ý¦ »ÝÃ³ñÏõáõÙ. ³ÛëÇÝùÝ` ÇÝã-áñ Ù¿ÏÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý μÝáÛÃÇ ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý Ï³ñáÕ ¿ û·ï³·áñÍõ»É ã³ñ Ýå³ï³ÏÝ»ñáí, Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ï»Õ³¹ñõ»É áã ù³Õ³ù³ÏÇñÃ Ï³Ûù»ñáõÙ, Ï³ñáÕ »Ý ÝáÛÚáÛë
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ÝÇëÏ û·ïõáÕÝ»ñÇ ³ÝáõÝÇó ³Ýí³Û»Éáõã ³é³ç³ñÏÝ»ñ ³ñõ»É »õ
³ÛÉÝ: îÑ³× ³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ»ñ, áñ
Ï³ñáÕ »Ý μ³ó³ë³μ³ñ ³½¹»É ëáóÇ³É³Ï³Ý ó³Ýó»ñÇó û·ïõáÕÝ»ñÇ Ñá·»Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ íñ³Û: ØÇ
Ëûëùáí, ëáóÇ³É³Ï³Ý ó³Ýó»ñÇ
íÝ³ëÝ»ñÇó »Ý` Ï³Ëõ³ÍáõÃÇõÝÁ,
áñÁ Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³Íõ»É ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý, Ý»ñ³ßË³ñÑÇ ß»ÕáõÙÁ,
³ÝÓÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïõáõÃ»³Ý
û·ï³·áñÍáõÙÁ »õ ³ÛÉÝ:
ê³, ÇÝã Ëûëù, ëáóÇ³É³Ï³Ý
ó³Ýó»ñÇó ëå³ëõáÕ íï³Ý·Ý»ñÇ
áã ³ÙμáÕç³Ï³Ý ó³ÝÏÝ ¿: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ, ÃáÕ ÃÇõñ Ï³ñÍÇù ãëï»ÕÍõÇ, Ã¿ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ ½³ñ·³ó³Í ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ù³ñÏáÍáõÙÁ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ó³Ýó»ñÇ ÷ÝáíáõÙÁ: ä³ñ½³å¿ë Ý³Ë³½·áõß³óÝáõÙ, ÛÇß»óÝáõÙ »Ýù ÑÝ³ñ³õáñ ïÑ³×
³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝù
ëå³éÝáõÙ »Ý íÇñïáõ³É ³ßË³ñÑáõÙ ÇÝùÝ³Ùáé³ó Ëñõ³ÍÝ»ñÇÝ,
É³õ³·áÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ ³ÛÝï»Õ
ëå³éáÕÝ»ñÇÝ: ÆëÏ ëáóÇ³É³Ï³Ý
Ï³Ûù»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏõ»É-ãÁÝ¹·ñÏõ»Éáõ áñáßáõÙ, μÝ³Ï³Ý³μ³ñ, Çõñ³ù³ÝãÇõñ áù ÇÝùÝ ¿ Ï³Û³óÝáõÙ:
Æ ¹¿å, ï»Õ»Ï³ïõ³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ
2008 Ã.-ÇÝ Ï³ÝË³ï»ëáõÙ ¿ÇÝ, áñ
Û³Ýó³·áñÍÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ É³ÛÝûñ¿Ý Ïû·ï³·áñÍ»Ý Ù»Í å³Ñ³Ýç³ñÏ í³Û»ÉáÕ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³Ûù»ñÁ, ÇëÏ
Ýñ³Ýó ½áÑÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹³éÝ³É ³Û¹
Ï³Ûù»ñÇó û·ïõáÕ ó³ÝÏ³ó³Í áù:
ÐÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÏáÕÙÝ áõ å³Ûù³ñÁ
êáóÇ³É³Ï³Ý Ï³Ûù»ñÁ Ù»ñ
Ï»³ÝùáõÙ ÑÇÙÝ³õáñ³å¿ë Ñ³ëï³ïõ»óÇÝ Û³ïÏ³å¿ë í»ñçÇÝ
ï³ñÇÝ»ñÇÝ: Þ³ï»ñÁ ÏÁ íÏ³Û»Ý
Í³ÝûÃáõÃÇõÝÝ»ñÇ, Ñ³×»ÉÇ §Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ¦, Ñ»é³õáñ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇ Ñ»ï ß÷áõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ,
áñ å³ñ·»õ»óÇÝ áõ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ
»Ý å³ñ·»õ»É ³Ûë Ï³Ûù»ñÁ: ´³Ûó
»õ ³ÛÝå¿ë, Ý³»õ ß³ï»ñÝ ³Û¹ ÁÝ-

Ã³óùáõÙ ¹³ñÓ³Ý Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ ½áÑ` Ïñ»Éáí Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý áõ ÝÇõÃ³Ï³Ý íÝ³ëÝ»ñ:
àëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåõ³Í Û³Ýó³õáñáõÃ»³Ý ¹¿Ù
å³Ûù³ñÇ ·ÉË³õáñ í³ñãáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³é³ÛáõÃ»³Ý
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ó»éÝ³ñÏ³Í
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
³ñ¹ÇõÝùáõÙ
í»ñçÇÝ Ù¿Ï ï³ñáõÙ μ³ó³Û³Ûïõ»É
¿
åáéÝÏ³·ñ³Ï³Ý
ÝÇõÃ»ñÇ
ëï»ÕÍÙ³Ý, Çñ³óÙ³Ý »õ ï³ñ³ÍÙ³Ý 21 ¹¿åù, 18 ¹¿åù Ï³ë»óõ»É
¿, μ³ó³Û³Ûïõ»É ¿ ½ñå³ñïáõÃ»³Ý 1 ¹¿åù, 4 ¹¿åù Ï³ë»óõ»É ¿,
³ÝÓÇÝ íÇñ³õáñ³Ýù Ñ³ëóÝ»Éáõ 1
¹¿åù μ³ó³Û³Ûïõ»É ¿, 5-Á` Ï³ë»óõ»É, ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ í»ñ³μ»ñ»³É ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³õ³ùÙ³Ý, í³×³éùÇ áõ ï³ñ³ÍÙ³Ý 1 ¹¿åù μ³ó³Û³Ûïõ»É ¿, 5-Á`
Ï³ë»óõ»É: ´³ó³Û³Ûïõ»É »Ý Ë³ñ¹³ËáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ Í³ÍÏ³·ñ»ñÇ
·áÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇ ß³ñù ¹¿åù»ñ:
âÝ³Û³Í μ³ó³Û³ÛïÙ³Ý ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ` Ù»ñ Çñ³õ³å³Ñ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï å³Ûù³ñ »Ý ï³ÝáõÙ ëáóÇ³É³Ï³Ý
ó³Ýó»ñáõÙ Ï³ï³ñõáÕ Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ μ³ó³Û³Ûï»Éáõ »õ Ï³ë»óÝ»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùμ,
ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ñÏ ¿, áñ ÇÙ³Ý³Ý
ÇÝãå¿ë ½áÑ»ñÁ, ³ÛÝå¿ë ¿É Û³Ýó³·áñÍÝ»ñÁ:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë
Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ
Û³ïÏ³å¿ë Ùï³Ñá·Çã »ñ»õáÛÃ ¿
åáéÝÏ³·ñ³Ï³Ý ÝÇõÃ»ñÇ ï³ñ³ÍáõÙÁ: ØÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ³é³ç
¹ñ³Ýù ï³ñ³ÍõáõÙ Ï³Ù ·áí³½¹õáõÙ ¿ÇÝ Ù»ñ »ñÏñáõÙ ï»Õ³Ï³Ûõ³Í ë»ñõ»ñÝ»ñÇó, ë³Ï³ÛÝ áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ëïáñ³μ³Å³ÝÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óñ³Í Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ
³ñ¹ÇõÝùáõÙ ³Û¹ ×³Ý³å³ñÑáí
åáéÝÏ³·ñ³Ï³Ý ÝÇõÃ»ñÇ ï³ñ³ÍáõÙÁ μ³ó³éõ»ó: ´³Ûó ³Ûëûñ ³ñ¹¿Ý ³Û¹ Ýå³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍõáõÙ »Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý
ó³Ýó»ñÁ: Ø»ñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ
ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³Ûù»ñáõÙ ¹³éÝáõÙ
»Ý ë»é³Ï³Ý ³ÛÉ³ë»ñáõÙÝ»ñÇ, Û³-

ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ áõ åáéÝÏ³·ñ³Ï³Ý ï³ñμ»ñ »ñ»õáÛÃÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ áõ ï³ñ³ÍáÕÝ»ñ:
ÆÝãå¿ë ³ñ¹¿Ý Ýß»óÇÝù, áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý ÎÐ¸ä ·ÉË³õáñ í³ñãáõÃÇõÝÁ í»ñçÇÝ Ù¿Ï ï³ñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ ³Û¹åÇëÇ 21 ¹¿åù ¿ μ³ó³Û³Ûï»É, 18-Á Ï³ë»óñ»É ¿:
Ø»Í ï³ñ³ÍáõÙ ¿ ëï³ó»É μçç³ÛÇÝ ûå»ñ³ïáñÝ»ñÇ` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ Ùáõïù³ÛÇÝ Ãñ³ýÇùÇ ³åûñÇÝÇ Í³é³ÛáõÃÇõÝ Ù³ïáõó»ÉÁ, ÇÝãÁ Û³ÛïÝÇ ¿
ï»ñÙÇÝ³óÇ³ ³ÝáõÝáí: î»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ Ã³ùóõáõÙ ¿
ßñç³Ý³éáõÃÇõÝÁ, »õ μçç³ÛÇÝ
ûå»ñ³ïáñÝ»ñÁ ³é³ÝÓÝ³å¿ë
Ëáßáñ ã³÷»ñÇ Ñ³ëÝáÕ íÝ³ëÝ»ñ
»Ý ÏñáõÙ:
²Ûë Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÁ Ñ»ï»õ»³É Ï»ñå ¿ Ï³ï³ñõáõÙ. ù³Õ³ù³óÇÝ ³ñï»ñÏñÇó Ñ»é³Ëûë³½³Ý· ¿ ëï³ÝáõÙ, ÇÝãÁ, ë³Ï³ÛÝ,
ýÇùëõáõÙ ¿ áñå¿ë ½³Ý·` ï»Õ³Ï³Ý μçç³ÛÇÝ Ï³Ù ÷³Ï Ñ»é³Ëûë³Ñ³Ù³ñÇó: ²Û¹å¿ë, ûñÇÝ³Ï,
ì³Õ³ñß³å³ï ù³Õ³ùÇ ÙÇ μÝ³ÏÇã, ÇÝï»ñÝ»ï Ñ»é³Ëûë³Ï³åÇ
Í³é³ÛáõÃÇõÝ Ù³ïáõó»Éáõ ³Ýõ³Ý
ï³Ï, Çñ μÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ ï»Õ³¹ñ»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñ »õ ¹ñ³Ýó ÙÇ³óÝ»Éáí ï³ñμ»ñ í³Õ³ñß³å³ïóÇÝ»ñÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ñ»é³Ëûë³·Í»ñÁ,
Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ñ ¹¿åÇ ì³Õ³ñß³å³ïÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ó³Ýó ÐÐ
Ùáõïù³ÛÇÝ ½³Ý·»ñÇ í»ñçÝ³õáñáõÙ, ÇÝãÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ §²ñÙ¿Ýï»É¦ ö´À-ÇÝ ½·³ÉÇ íÝ³ë ¿ñ
å³ï×³éõ»É: ºñ»õ³Ý ù³Õ³ùÇ ÙÇ
μÝ³ÏÇã ¿É μçç³ÛÇÝ Ñ»é³ËûëÝ»ñÇ
Ýáñá·Ù³Ý Çñ Ïñå³ÏáõÙ, ³é³Ýó
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ ï»Õ»³Ï å³Ñ»Éáõ, å³ï×¿Ý³Ñ³Ý»É (ÏÉáÝ³õáñ»É)
¿ñ §²ñÙ¿Ýï»É¦ ö´À-Ç §ëÇÙ¦ ù³ñï»ñÁ, áñáÝóáí ³ÛÝáõÑ»ï»õ ÷áñÓ»É ¿ÇÝ ³ñï»ñÏñÇó û·ï³·áñÍ»É
éááõÙÇÝ· Í³é³ÛáõÃÇõÝ:
²Ûë ï³ñÇ ÎÐ¸ä ·ÉË³õáñ
í³ñãáõÃ»³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ
Ó»éÝ³ñÏ³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ μ³ó³Û³Ûïõ»É »Ý Ý³»õ

μçç³ÛÇÝ §ëÇÙ¦
ù³ñï»ñáí Ï³ï³ñõáÕ ÙÇ ß³ñù
·áÛù³ÛÇÝ Ë³ñ¹³ Ëáõ ÃÇõÝ Ý»ñ,
áñáÝù ¹ñë»õáñõ»É
»Ý
Ñ»ï»õ»³É
Ï»ñå. 10-20 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ùáí Çñ³óõ»É »Ý ï³ñμ»ñ ÷³Ã»ÃÝ»ñáõÙ
·ñ³Ýóõ³Í
Û»ïí×³ñ³ÛÇÝ
ù³ñï»ñ`
Ý³Ë³å¿ë
»ñ³ßË³õáñ»Éáí
³Ýí×³ñ ½³Ý·»ñ`
ÙÇÝã»õ ù³ñïÇ ³Ýç³ïõ»ÉÁ: ø³ñïÝ ³Ýç³ïõ»Éáõó
Û»ïáÛ, μÝ³Ï³Ý³μ³ñ, ¹¿Ý ¿ Ý»ïõ»É, ÇëÏ ·áÛ³ó³Í å³ñïùÁ ûå»ñ³ïáñÁ å³Ñ³Ýç»É ¿ ÷³Ã»ÃÇ`
³Û¹ ³Ù¿ÝÇó ³Ýï»Õ»³Ï ïÇñáçÇó:
úñÇÝ³Ï, Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ ÙÇ μÝ³ÏÇã, Ý³Ë³å¿ë Ó»éù μ»ñ»Éáí §²ñÙ¿Ýï»É¦ ö´À-Ç í³×³éùÝ»ñÇ
μ³ÅÝÇ »õ ²ñÙ³õÇñÇ Ù³ñ½Ç ö³ñ³ù³ñ ·ÇõÕÇ ·ÇõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ íëï³ÑáõÃÇõÝÁ
»õ û·ïõ»Éáí Ýñ³Ýó ³Ý÷áõÃáõÃÇõÝÇó, ö³ñ³ù³ñÇ ÙÇ μÝ³ÏãÇ
Ñ»ï í»ñóñ»É ¿ ·ÇõÕ³å»ï³ñ³ÝÇ
÷³Ã»ÃáõÙ ÁÝ¹·ñÏõ»Éáõ í»ñ³μ»ñ»³É ÏÝùõ³Í, ãÉñ³óõ³Í ÉÇ³½ûñ³·ñ»ñ, Éñ³óñ»É ï³ñμ»ñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñáí, ³å³
Ýñ³Ýó ³ÝÓÝ³·ñ»ñÇ å³ï×¿ÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí §²ñÙ¿Ýï»É¦ ö´À` ëï³ó»É ¿ §ëÇÙ¦ ù³ñï»ñ: ²ÛÝáõÑ»ï»õ ³Û¹ ù³ñï»ñÁ,
10.000-³Ï³Ý ¹ñ³Ùáí, Çñ³óñ»É
»Ý ï³ñμ»ñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ`
½·áõß³óÝ»Éáí, áñ ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï û·ï³·áñÍ»Ý` ÙÇÝã»õ §²ñÙ¿Ýï»É¦-Ç ÏáÕÙÇó ³Ýç³ïõ»ÉÁ,
³å³ ¹¿Ý Ý»ï»Ý: ²ñ¹ÇõÝùáõÙ 2.5
ÙÇÉÇáÝ ¹ñ³ÙÇ å³ñïù ¿ Ïáõï³Ïõ»É: ²Ûë ·áñÍÁ Ý»ñÏ³ÛáõÙë Ý³Ë³ùÝÝáõÃ»³Ý ÷áõÉáõÙ ¿:
ÆÝï»ñÝ»ïáõÙ ÙÇ ß³ñù Ë³ñ¹³ËáõÃÇõÝÝ»ñ ¿É Ï³ï³ñ»É ¿ñ
ºñ»õ³Ý ù³Õ³ùÇó 26-³Ù»³Û ÙÇ
»ñÇï³ë³ñ¹: Ü³ Odnoklassniki.ru

Ï³ÛùÇ ÙÇçáóáí Í³ÝûÃ³ó»É ¿ñ
ï³ñμ»ñ ³ÕçÇÏÝ»ñÇ Ñ»ï, ß÷áõÙÁ
Û»ïáÛ §ëÇñ³ÛÇÝ¦ ¹³ßï ¿ñ Ùï»É,
»õ »ñÇï³ë³ñ¹Á ³ÕçÇÏÝ»ñÇÝ
ËÝ¹ñ»É ¿ñ ÉÇóù³õáñ»É Çñ μçç³ÛÇÝ
Ñ»é³ËûëÁ. Ù¿ÏÁ` 20, ÙÇõëÝ»ñÁ`
35 Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù ¿ÇÝ ÷áË³Ýó»É
Ýñ³ μçç³ÛÇÝ Ñ»é³ËûëÇÝ:
¼³ñ·³ó³Í ï»Õ»Ï³ïõ³Ï³Ý
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³Ý, ·ÇïáõÃ»³Ý »õ ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ½³ñ·³ó³ÍáõÃ»³Ý, μ³ñÓñ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³éÑ³õ³ïã»³Ý »Ý. ³é³çÁÝÃ³óÝ ³Ûë ³ëå³ñ¿½áõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ù»Í³·áÛÝ Ýõ³×áõÙÝ»ñÇó
¿: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë Ýõ³×áõÙÁ Ç ã³ñë
û·ï³·áñÍáÕÝ»ñÁ ÝáÛÝå¿ë ß³ï
»Ý, áõ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ¿, áñ áõ½áõÙ »Ýù
Ý³Ë³½·áõß³óÝ»É μáÉáñ ³ÛÝ ¹Çõñ³Ñ³õ³ïÝ»ñÇÝ, áíù»ñ Ï³ñáÕ »Ý
ÏáõÉ ï³É ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ë³ñ¹³ËÇ Ë³ÛÍÁ: Ü³»õ Ý³Ë³½·áõß³óÝ»É Û³Ýó³õáñ Ýå³ï³ÏÝ»ñ
Ñ»ï³åÝ¹áÕÝ»ñÇÝ, ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³Ý Ýõ³×áõÙÁ Ù³ñ¹áõ ¹¿Ù
áõÕÕáÕÝ»ñÇÝ, áñ Ýñ³Ýó ³åûñÇÝÇ
³ñ³ñùÝ»ñÁ μ³ó³Û³Ûï»ÉÝ ³ñ¹¿Ý
¹Åõ³ñ ·áñÍ ã¿:
(²Ûë Ûû¹õ³ÍÁ í»ñóõ³Í ¿ ÐÐ
áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý Ï³ÛùÇó)
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Ä²Ø²Üò
ÃÇõ 36
ËÙ»ÉÇù - Û³ÕÃáõÃ»³Ý Ýß³Ý£
13-òáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝª »ñÏáõ ÏáÕÙÇó »Ï»Õ»ó³Ï³Ý »ñ· - ³Ýï³é³ÛÇÝ Ñ³ï³åïáõÕÝ»ñÇó£
14-¾ÙÇÉ ¼áÉ³ÛÇ ·ÉáõË·áñÍáóÁ - ³Ýï³é³ÛÇÝ åïáõÕ - ³é³Ýó ÏÝáçª ïÕ³Ù³ñ¹ :
15- ÂÇÏáõÝù, Ù¿çù - ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ÇõÕ:
àôÔÔ²Ð²Úº²ò

ÐàðÆ¼àÜ²Î²Ü
1-Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹
»ñ·Çã Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, áñ Çñ ÛûñÇÝ³Í »ñ·»ñáí Ýáñ áõÕÕáõÃÇõÝ ¿
Ùïóñ»É Ñ³Û »ñ·Ç Ù¿ç£
2-Ø»Í Éáõë³ïáõÝ - Ñ³Û ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ Ý»ñÏ³ÛÇë ûç³ËÁ
- ³ÙáõëÝáõÃ»³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ ¿:
3-´³ñμ³é³Ï³Ýª ³Ý·áõÃ, ¹³Å³Ý í³ñë - ³ñ»õÇ Û³ÛïÝõ»ÉÁ£
4-Þ³ñÅ³Ï³Ý ·É³Ý³Ó»õ Ù³ñÙÇÝ
ßá·»ß³ñÅÇ Ù¿ç - ÅáÕáíñ¹³Ï³Ýª ³ÛÝ
ÏáÕÙ - ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ
¿ - ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝ:
5-¶Çß³ïÇã ÃéãáõÝ-·Çï³Ï³Ý μ³ñÓñ³·áÛÝ Ï»ÝïñáÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ:

6-Ì³ÍÏ - ÙÇßï ã¿, áñ ³ÝÓñ»õáõÙ ¿ Ç·³Ï³Ý ³ÝáõÝ:
7-Ò»éùÇ áëÏñÝ»ñÇó - ·Çß³ïÇã
ÃéãáõÝ:
8-ÄáÕáíñ¹³Ï³Ýª »Õμ³Ûñ – ÙÇ»õÝáÛÝ
ÝÇõÃáí Ý³Ë³·Í»ñÇó Ï³Ù ·ñõ³ÍùÝ»ñÇó Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ, ï³ñμ»ñ³Ï:
9 -Ú³ëåÇë - μáÉáñáíÇÝ, ³Ù»Ý»õÇÝ Û³·»ó³Í - Í³Éõ³Íª ïÇÏ:
10-Ð³ñó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝ - û¹Ç ß³ñÅáõÙ - Ñ³Û ¹³ë³Ï³Ý μ³Ý³ëï»ÕÍ,
μ³Ý³ë¿ñ, å³ïÙ³μ³Ý 1820-1901:
11-Þ³ñáõÝ³Ï³μ³ñ ÑáëáÕ - ³Ý³õ³ñï Û³Ý· - ß³ËÙ³ïÇ ³ñù³ÛÇ ÏáñÍ³ÝáõÃ»³Ý Ýß³Ý:
12- Æ·³Ï³Ý ³ÝáõÝ - Ý³õÇ Û»ï»õÇ
ëáõñ Ù³ëÁ - ³çÇóª ³Ù»Ýûñ»³Û

1-Ð³Û³ëï³Ý»³Ý »ñÇï³ë³ñ¹ μ³Ý³ëï»ÕÍ:
2-¼õ³ñÃ - Ï³Ý·Ý³Í »Õ³Ý³Ï - Ù³Ýñ³Ñ³ëÏ»ñÇ ËáõÙμ:
3-Ê.ØÇáõÃ»³Ý ³½³ï³·ñõ³Í Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇó - ó³ÍÇóª Ù³Ï»ñ»ëÇ ÙÇ³õáñ Ñ³ïÇÏ³Ñ³Ý ³ñõ³Íª Ýáõé:
4-ì³ÕÁ - ³ÝëÏÇ½μª ³ñï - ïñõáõÙ ¿ Û³ÕÃáÕÇÝ:
5-öáË³μ»ñ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáíª ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ,
Û³õ»ñÅ³Ï³Ý:
6-¸ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý - ³ÝßáõÝã Ù³ñÙÇÝ Ãáõ÷Ç Ó»õ áõÝ»óáÕ μáÛëÇ ï»ë³Ï:
7-Ð³Û³ëï³ÝÇ »ñ·ÇãÝ»ñÇó, áñÇ ÛûñÇÝ³Í
§¼ÇÝõáñÇ »ñ·Á¦, §²ñï³·³ÕÃ¦-Á »õ ³ÛÉÝ
Ó»éù »Ý μ»ñ»É Ù»Í ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÇõÝ:
8-ÞÇßÁ ÷³Ï»Éáõ ÙÇçáó - ³ÙáõëÝáõÃÇõÝ ë³ÝÓÇ ³ÛÝ Ù³ëÁ, áñ ¹ñõáõÙ ¿ ÓÇáõ μ»ñ³ÝÁ:
9-Ê³ÕáÕÇ áÕÏáÛ½ - »ñÏÏ»Ýó³Õ Ï»Ý¹³ÝÇ Û»ïáÛ:
10-Îïñõ³Íª μ»Ë - Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ùÝ»ñÇó - ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï:
11-Â»ñáõÃÇõÝ, áñ ·³ÉÇë ¿ ó³ÍÇó - Ç·³Ï³Ý
³ÝÓÝ³ÝáõÝ - ·ÉË³ïõ³Íª çñ³ÛÇÝ ÃéãáõÝ:
12-Ò³ÛÝ³ÝÇß - Ñ³Ï³é³Ï ÇÙ³ëï áõÝ»óáÕ ÝÇõÃ:
13-Ð»ñùáõÙ - ·»ñÙ³Ý³óÇ ÷ÇÉÇëá÷³Û Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïõ³Í - ³ÝÓÏáõÃ»³Ùμ ëå³ëáõÙ »Ýù Éë»É Ð³Û³ëï³ÝÇó:
14-êïáñ, Ý»Ý· - áã å³ßïûÝ³Ï³Ý, Ñ³ñ³½³ïûñ¿Ý:
15-î³ù ½¿Ýù - ³é³çÝáñ¹áÕ Û³ñÙ³ñ³Ýù ³éÑ³ë³ñ³Ïª ³ÙáõëÝ³ó³Í ÏÇÝ:
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108

²Ýó»³É Ñ³Ù³ñÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ

§ÚáÛë¦-Á Ï³ñáÕ ¿ù ·Ý»É
Ý³»õ Ñ»ï»õ»³É í³Ûñ»ñÇó

Â³¹¿ Ã³ñ·Ù³Ýã³ïáõÝ

¸áÏï. ²Ý¹ñ³ÝÇÏ êÇÙáÝ»³Ý

¹³ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃ»³Ý
Ñ³Ûáó É»½õÇ å³ßïûÝ³Ï³Ý Ã³ñ·Ù³ÝÇã
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جام جهانی  ،2010بزرگترین شوِ دوران
جهانی شدن
از فوتبال گریزی نیست .ما هم موضوع اصلی
این شماره را به فوتبال اختصاص دادهایمّ .اما
نه به تیمهای شرکتکننده و نتایج بازیها و
اطالعاتی از این دست که ورزشدوستان لحظه
به لحظه از طریق تلویزیون و اینترنت در جریان
آن قرار میگیرند ،بلکه نگاهی اجمالی انداختهایم
به پیوستگی همهجانبه این رویداد با سیاست و
فرهنگ جامعه جهانی .در بخشی از این پرونده
به رابطه متناقضنمای جهانی شدن و م ّلیگرایی
بر متن این رویداد عظیم پرداختهایم :عکسهایی
از چهرههای هواداران تیمهای ملی که به رنگ
پرچم کشورها رنگآمیزی شدهاند .جام جهانی
فوتبال از یک سو همه جهان را فارغ از تفاوتهای
ملّی و محلی درگیر یک رویداد بزرگ میکندّ ،اما
از سوی دیگر با راه انداختن رقابتی بین تیمهای
ملّی به احساسات ملیگرایانه و تقویت همبستگی
ملّی م ّلتها یاری میرساند .و چه بهتر که رقابت
بین م ّلتها در قالب بازی جایگزین رقابتهای
خشن و هولناکی مانند جنگ و درگیری نظامی
شود .فیفا ،یکی از مهمترین نهادهای عصر جهانی
شدن ورزش و فرهنگ ،بازیهای جام جهانی را
با درایت تمام سازماندهی میکند و مراقب است که
این رقابتها با دوستانهترین شیوهها انجام پذیرند.

دوهفته نامه
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سفیر ایران در ارمنستان برخوردهای
مرزی قر ه باغ را نتیجه توطئه بیگانگان
میداند
ِ
شب روز  29خرداد با حمله نیروهای آذربایجان
به نیروهای ارمنی مستقر در قر ه باغ چهار سرباز
ارمنی به شهادت رسیدند و چهار تن دیگر مجروح
و در بیمارستان بستری شدند .دو روز بعد رادیو
آزادی مصاحبهای با سید علی سقائیان سفیر
جمهوری اسالمی ایران در ارمنستان انجام داد
و موضع دولت متبوعش را نسبت به این واقعه
جویا شد .سقائیان این درگیریها را نتیجه توطئه

ِ
بیرون منطقه دانست و با اظهار تاسف به
نيروهاي
خاطر کشته شدن سربازان ارمنی به خانوادههای
آنها تسلیت گفت .او احتمال جنگ بین ارمنستان
و آذربایجان را منتفی دانست.
در پاسخ به پرسشی درباره استقرار نیروهای ترکیه
در نخجوان ،سفیر ایران گفت که از منابع مستقل
چنین اطالعاتی دریافت نشده است و به هر رو
چنین امری را با سیاستهای کنونی دولت ترکیه
مغایر دانست .او در عین حال اظهار داشت که
خبرهایی مبنی بر قصد نیروهای آمریکایی برای
استقرار در فیزولی دریافت داشته است ،و طبیعی
است که با توجه به اینکه ایران تنها کشوری است
که با طرفین درگیری قر ه باغ مرز مشترک دارد
و سرنوشت این درگیری بر امنیت ملی آن تاثیر
میگذارد ،اجازه نخواهد داد چنین امری اتفاق
بیفتد.
سقائیان اعالم کرد که ایران میتواند نقش میانجی
را در درگیری قره باغ به عهده بگیرد .او در پایان
سخنانش گفت که اگر همکاری منطقهای تقویت
شود ،دیگر نیازی نخواهد بود که کشورهایی از آن
سوی اقیانوس به اینجا بیایند و اراده خود را بر ما
تحمیل کنند.
سخنرانی آندرانیک سیمونیان درباره
تحریف نقش انجمنها در زندگی ارامنه
ایران
انجمنها از مهمترین نهادهای جامعه ارامنه
ایران بوده و هستند .روز پنجشنبه  27خرداد به
دعوت خلیفهگری ارامنه تهران همایشی در محل
خلیفهگری برگزار شد تا نقش انجمنهای فرهنگی،
ورزشی ،خیریه ،زنان و  ...ارامنه و زمینههای
فعالیت مشترک و همکاری آنها را بررسی کند.
دکتر آندرانیک سیمونیان ،رئیس کرسی زبان و
ادبیات دانشگاه آزاد و رئیس انجمن ملي و فرهنگی
ارامنه تهران ،یکی از سخنرانان این جلسه بود که
متن سخنرانیاش را برای انتشار در این شماره
هویس در اختیار ما گذاشت.
سیمونیان در سخنان خود تشریح کرد که انجمنها
در کنار کلیسا و مدارس نقش مهمی در تعلیم
و تربیت نوباوگانمان بازی میکنند .به گفته او
کلیسا نهاد مستقلی است که ّاما جای مانور در
آن اندک است و مدارس نهادهایی هستند که

رونمایی ترجمه فارسی كتاب اقدام شرمآور در تهران

تانر آكچام :من یكی از اعضاء جامعه مدنی تركیه هستم
خواه نا خواه در چارچوب برنامههای معین نظام
آموزش و پرورش دولت فعالیت میکنند .از این
نظر انجمنها میتوانند جای خالی حوزههایی
مانند تاریخ ،ادبیات و غیره را كه مدارس و كليسا
نميتوانند پاسخگويشان باشند ،پر کنندّ .اما این
امر مستلزم این است که احزاب سیاسی آنها را به
محلی برای تبلیغات ایدئولوژیک زودرس تبدیل
نکنند .نهاد انجمن را باید درست تعریف کنیم و به
این تعریف وفادار بمانیم .او در پایان پیشنهادهایی
برای همکاری انجمنها و بهبود فعالیتهای آنها،
به جلسه ارائه کرد.
سرژ سرکیسیان در آلمان از اهمیت
نقش ایران سخن گفت

رئیس جمهور ارمنستان روز  1ژوئن در سخنراني
خود در بنياد آدنائر در برلين اعالم کرد که با نادیده
گرفتن نقش ایران ،درمسائل مطقهاي به هیچ راه
حلّی نمیتوان رسید .او اعالم کرد که ارمنستان
به طور جدی شروع عملیات ساختمان راه آهن
ایران ـ ارمنستان را برنامه ریزی میکند .به گفته
سرکیسیان ،ارمنستان همچنين قصد دارد از طریق
راههای زمینی خود بنادر گرجستان را به مرز ایران
متصل کند.

تانر آكچام ،مورخ و نویسنده كتاب اقدام
شرمآور :نسلكشی ارامنه و مسئولیت تركیه

( ،)2006یكی از نخستین روشنفكران ترك است
كه علن ًا نژادكشی ارامنه را تائید كرده و از دولت
تركیه خواهان به رسمیت شناختن آن شده است.
او كه به دعوت هیأت برگزاركننده نودوپنجمین
سالگرد نسلكشی ارامنه در خلیفهگری تهران،
به ایران آمده بود ،روز  2تیر در یك كنفرانس
مطبوعاتی حاضر شد و به پرسشهای خبرنگاران
پاسخ گفت.
تانر آكچام در پاسخ این پرسش كه هدفش از
نگارش این كتاب چه بوده است ،گفت“ :این متن
در واقع پایاننامه دانشگاهی من بود .به عنوان
یك روشنفكر ترك در یك موسسه پژوهشی كار
میكردم ،و موضوع تحقیق من تاریخچه شكنجه
و خشونت در امپراتوری عثمانی بود .از این
طریق بود كه با كشتارهای ارامنه آشنا شدم .به
نظرم آمد كه موضوع بسیار مهمی است و شروع
كردم به تحقیق درباره آن ،و اعتراف میكنم وقتی
این كار را شروع كردم فكر نمیكردم موضوع این
اندازه دشوار و پیچیده باشد .بعد اتمام كار تحقیق،
آن را به زبانهای مختلف منتشر كردم .نخست
در سال  1996به آلمانی ،بعد با افزودههایی در
سال  1999به زبان تركی ،و سپس با تجدید نظر
كلی و افزودن یافتههای جدید به آن ،به نام اقدام
شرمآور به انگلیسی چاپ شد”.
به این پرسش كه چهطور به عنوان یك ترك
در برابر نظر كشورش ایستاد و تبعید شد ،آكچام
چنین پاسخ داد:
“منع قانونی برای رفتن من به تركیه وجود
ندارد ،و من فكر میكنم وقتی تركیه نسلكشی
را انكار میكند تصویری منفی از خودش به

جهان ارائه میكند .روبهرو شدن با تاریخمان
و پذیرش خطاهای تاریخیمان كاری بسیار
شرافتمندانه است .من تركیه دیگری را نمایندگی
میكنم .امروز دو تركیه داریم :تركیه نظامیان و
بوروكراتها را داریم و تركیه جامعه مدنی را.
تركیه كسانی را كه در سالهای  1920كشور را
بنیانگذاری كردند ،كسانی كه میخواهند تركیه
را كنترل كنند و نمیخواهند كشور دموكراتیكتر
شود و تركیه اكثریت مردم را ،جامعه مدنی تركیه
را ،كه خواهان كشوری دموكراتیكترند .من یكی
از اعضای این جامعه مدنی هستم”.
در این باره كه آیا كشتار ارامنه در سال 1915
نسلكشی بود و آیا اصرار روی این اصطالح
درست است ،پروفسور آكچام گفت“ :اتفاقات
 1915برابر تعریف سازمان ملل در سال ،1948
نسلكشی است و هیچ تردیدی در این باره وجود
ندارد .به كار بردن این كلمه مهم است ،چون باید
رویدادها را به همان نامی بخوانیم كه هستند .با
این همه ،من فكر میكنم در تركیه امروز مهم این
نیست كه شما رویدادهای  1915را نسلكشی
بنامید یا نه .موضوع مهم این است كه آیا تركیه
میپذیرد در سال  1915جنایتی اتفاق افتاده است
یا نه .باید اول بپذیریم جنایتی رخ داده است ،تا
بعد بتوانیم بحث كنیم كه این جنایت نسلكشی
بوده یا نبوده است .مشكل حاكمیت تركیه این
است كه نمیپذیرد در سال  1915جنایتی رخ
داده است”.
متن كامل این جلسه مطبوعاتی را در شماره
آینده هویس بخوانید.
عصر همان روز ،مراسم رونمایی كتاب با
حضور نویسنده در محل انجمن فرهنگی ارامنه
تهران برگزار شد.
شماره  ،77سال چهارم 9 ،تير 3 3 1389
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رواج جراحی پالستیك بینی و سینه در ارمنستان

سوداگران زیبایی

آمار جراحی بینی در ارمنستان در طول پنج سال گذشته
ده برابر شده است ،در حالی كه این آمار در سال ،2009
سه برابر سال  2008بود .متخصصین حتی پیشبینی
میكنند كه بهزودی چهرهی ارمنیهایی با بینیهای تیپیك
ارمنی ،منظرهای نادر خواهد شد.
طبق گفته آرمن هوانسیان ،مدیر دپارتمان جراحی
پالستیك در مركز پزشكی اِ ِربونی ،مهمترین عوامل
افزایش آمار جراحی پالستیك ،رشد امكانات زندگی و
اعتماد به جراحان است.
هوانیسیان كه رییس انجمن جراحان پالستیك در
ارمنستان نیز هست میگوید“ :میل به زیبا بودن همواره
در انسان وجود داشته است .این نیاز در همه جای دنیا از
جمله ارمنستان افزایش یافته است .به هرحال اشتیاق به
زیبایی همواره یك میل افراطی بوده است”.
هووانیسیان اضافه میكند“ :دختران جوان زیبا در
ی كه عكس جنیفر لوپز یا پامال اندرسن را در دست
حال 
دارند میآیند و میخواهند صورتشان مانند آنها شود.
ما به آنها توضیح میدهیم كه این كار درست نیست .هر
جراحی بر روی بینی یا سینه ،باید هماهنگ با بدن فرد
انجام شود تا تناسب بدن حفظ شود”.
آمار جراحی سینه نیز در ارمنستان افزایش داشته
است .در حالی كه در سال  ،2005فقط یك مورد از این
نوع جراحی وجود داشت ،تعداد آن در سال  2009به صد
نفر افزایش یافت.
آشوتزرگریان،جراحپالستیكوزیباییدرمركزپزشكی
ناییریكهدربهترینمراكزخارجیآموزشدیدهاست،میگوید
جراحی سینه خطری ندارد و اگر خود بدن مستعد بیماری
سرطان نباشد به سرطان سینه منتهی نمیشود.
جراحی سینه در مركز پزشكی ناییری با بهترین روش
كاشت و با استانداردهای كیفی بینالمللی 2500 ،دالر
هزینه دارد كه در كشورهای خارجی پنج تا ده برابر این
رقم است .جراحی سینه در ارمنستان  700تا  1000دالر
هزینه دارد.
بر اساس گفته دكتر كارن دانیلیان ،رئیس دپارتمان
جراحی پالستیك در مركز پزشكی كانا ِكر -زیتون،
جراحیهای پالستیك ممكن است عوارض و پیامدهای
خطرناك داشته باشند .بر طبق سرویس آماری  RAدر دو
سال گذشته دو نفر پس از جراحی بینی درگذشتهاند .هر
جراحی ممكن است عوارضی داشته باشد و باید بیمار را
از تمام پیامدهای محتمل آن آگاه كرد.
او از سال  2003بزرگترین رقابت جراحی بینی
ارمنستان را به راه انداخته است؛ به طوری كه شخص
برنده میتواند تحت جراحی مجانی قرار گیرد ،نفر دوم با
توپنج درصد
پنجاه درصد و دیگر شركتكنندگان با بیس 
تخفیف میتوانند جراحی بینی انجام دهند.
منبع :سایت www.armenianow.com
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ارمنستان اظهار امیدواری كرد كه روند
ایجاد روابط حسنه با تركیه كه تقریبا دو سال
پیش توسط رییسجمهور آن بنیان نهاده شد،
با وجود وقفهی ایجاد شده همچنان قابل
ی باشد.
پیگیر 
ادوارد نالباندیان ،وزی��ر خارجه
ارمنستان ،در گفتوگویی با یك مجله آلمانی

مستقل بین ارمنستان و آنكارا درباره قرا باغ،
در منطقه آذربایجان.
نالباندیان در گفتوگویی با مجله
اتریشی ك��ه ترجمه انگلیسی آن در
وبسایت وزارت خارجه ارمنستان (www.
 )armeniaforeignministry.comآمده ،تاكید
میكند كه "اصلیترین و تنها دلیل وقفه در
ِ
ازسرگیری تالش
روند ایجاد روابط حسنه،

در صورت نبود هیچ پیششرطی

ارمنستان خواهان برقراری روابط حسنه
باتركیه است

ِ
زبان اتریشی ،گفت ارمنستان آماده
است برای عادیسازی روابطی كه به دالیل
تاریخی تیره شده اقدام كند ،اگر "باز هم
در تركیه آمادگی برای پیش كشیدن بحث
عادیسازی روابط بدون هیچ شرطی وجود
داشته باشد".
ای��روان و آنكارا در اكتبر گذشته دو
پروتوكل در زمینه عادیسازی روابط امضا
كردند اما توافقنامهها هنوز به تصویب مجلس
این دو كشور نرسیده است .رییسجمهور
ارمنستان ،سرژ سركسیان ،در ماه آوریل
رسما اعالم كرد كه وقفه ایجاد شده در
تصویب پروتوكلها در مجلس ارمنستان،
ناشی از تالشهای مجدد تركیه برای چیدن
پیششرطهاست ،مخصوصا تالش این كشور
ِ
دادن نشستی درباره مباحثهای
برای ترتیب

تركیه برای ربط دادن این مساله به موضوعات
دیگر است".
نالباندیان گفت" :نه تنها ارمنستان ،بلكه
میانجیها و حامیان این روند و كل جامعه
بینالمللی آشكارا روشن كردهاند كه كشمكش
درباره قرا باغ هیچ ارتباطی به عادیسازی
روابط ارمنستان -تركیه ندارد و چنین ارتباطی
میتواند به هر دو مساله صدمه بزند".
او افزود :نارضایتی بسیاری از ارمنیها از
روند رابطه ،ناشی از نبود اعتماد به حسننیت
تركیه" است.
نالباندیان افزود" :و دلیل این وقفه ،این
حقیقت است كه تركیه امروز به توافقهای
حاصله و تعهدات خود احترام نمیگذارد".
حریت تركیه
منبع :روزنامه ّ

خبرنگار ترك به خاطر افشای قتل دینك به عنوان قهرمان آزادی
مطبوعات جهان برگزیده شد
سه سال پیش ،ترور هراند دینك روزنامهنگار ارمنیتبار تركیه و سردبیر روزنامه آگوس بهدست یك جوان

ملّیگرای افراطی ترك ،تركیه را تكان داد .دینك و ترور او صفحه جدیدی در مناسبات روشنفكران ارمنی و ترك
گشود و آغازگر فصلی نوین در جامعه مدنی تركیه شد .هزاران نفر آزادیخواه ترك به خیابانهای استامبول
و سایر شهرهای بزرگ تركیه ریختند و فریاد برآوردند “ما همه ارمنی هستیم” .چنین واكنشی نتیجه منطقی و

پیامد مبارك روش دینك بود .او پذیرش قتلعام ارامنه از سوی مردم و دولت تركیه را ،به گسترش آزادی و
دموكراسی در تركیه پیوند میزد .دینك خود را شهروند تركیه میدانست و حق خود و دیگر مردم این كشور

میدانست كه از اتفاقاتی كه در تاریخ كشورشان افتاده است باخبر باشند و درباره آن سخن بگویند .او میانه

خوشی با به وسط كشیدن پای پارلمانهای اروپا و آمریكا به این قضیه نداشت .دینك بعد از مرگ فاجعهبارش ،از سوی آژانس بینالمللی

مطبوعات به عنوان قهرمان آزادی مطبوعات جهان شناخته شد و امروز یك روزنامهنگار ترك ،به سبب نگارش كتابی درباره ترور او ،این
افتخار را از آن خود كرده است.

آژانس بینالمللی مطبوعات رسما عنوان
“قهرمان آزادی مطبوعات جهان” را برای نگارش
كتابی درباره قتل هراند دینك ،به ندیم ِسنار،
روزنامهنگار ترك ،اعطا كرد .سنار كه برای روزنامه
میلیت كار میكند در فوریه  2009كتابی منتشر كرد
به نام قتل دینك و دروغهای دستگاه امنیتی .در
این كتاب تناقضات حرفهای مسئولین امنیتی
تركیه پیش و پس از قتل دینك ،سردبیر هفتهنامه
آگوس ،كه در  19ژانویه  2007بهدست یك جوان
ناسیونالیست افراطی ترك كشته شد مورد بحث قرار
گرفت ه است.
در زمان انتشار این كتاب ،رئیس پلیس وقت
ترابوزان و چندی دیگر از مسئولین دستگاه امنیتی
این شهر علیه نویسنده به دادگاه شكایت كردند.

دادستان برای سنار به جرم انتشار مطالب خالف
واقع و اطالعات محرمانه ،تقاضای  28سال زندان
كرد ،در حالی كه قاتل به  20سال زندان محكوم
شده استّ .اما سنار در  4ژوئیه از همه اتهامات
تبرئه شد.
آلیسن مككینزی ،نایب رئیس آژان��س
بینالمللی مطبوعات گفته است“ :عزم ِسنار به
ادامه انتشار گزارش تحقیقات خود مخصوصا در
زمینه قتل دینك ،با وجود خطراتی كه جانش را
چه در دادگاه و چه در خیابان تهدید میكرد ،قابل
تحسین است .ما افتخار میكنیم كه او را به عنوان
پنجاهوششمین قهرمان آزادی مطبوعات جهان
اعالم كنیم”.
یوردانور آت��ادان ،دبیر شاخه ملّی آژانس

میگوید“ :او حقیقت ًا برای پیگیری موضوع دینك
و نوشتن مقاالت بیپرده درباره آن ،نه تنها در
كتابش بلكه بهطور مرتب در مطبوعات ،شایسته
عنوان قهرمانی است .او موضوع قتل هراند دینك
را زنده نگاه داشت و این كار با توجه به كارشكنی
همه مقاماتی كه موقعیت خود را در خطر میدیدند،
حقیقت ًا كاری شجاعان ه بود”.
خود سنار میگوید“ :ما در تركیه احساس
امنیت نمیكنیم .آزادی رسانهها بسیار محدود
است .اگر درب��اره موضوعی مانند قتل دینك
بنویسید ممكن است كشته شوید .این كارها خیلی
خطرناك است” .سایت آژانس بینالمللی مطبوعات
هم به نقل از سنار نوشته است“ :من درباره دینك
نوشتم بیش از هر چیز به این دلیل كه او یك انسان
بود و از حق حیات برخوردار .عالوه بر این ،او از
روزنامهنگاران خیلی خوب تركیه بود .او از حقوق
اقلیتها دفاع میكرد و این كار خیلی مهمی بود.
ّاما پیگیری پرونده دینك دلیل دیگری هم داشت.
او دوست من بود”.
سنار ،سومین روزنامهنگار تركی است كه به
عنوان “قهرمان آزادی مطبوعات جهان” نائل شده
است .در سال  ،2000عبدی ایپكچی برای نقشی
كه در بهبود مناسبات روزنامهنگاران ترك و یونانی
بازی كرده بود این عنوان را به خود اختصاص داد و
در سال  ،2007آژانس بین المللی مطبوعات ،دینك
را بعد از مرگش به عنوان قهرمان خود برگزید.
حریت تركیه
منبع :روزنامه ّ

حریت تركیه
منبع :روزنامه ّ
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مصاحبه هفتهنامه ماسیس با ژیرایر لیباریدیان استاد دانشگاه
میشیگان و مشاورنخستین رئیسجمهور ارمنستان

مهاجرت ،بزرگترین خطری كه آینده ارمنستان
را تهدید میكند

ژیرایر لیباریدیان رئیس كرسی تاریخ معاصر ارمنستان در دانشگاه میشیگان است .او كه
كارشناس مسائل ارمنستان ،قفقاز ،و خاور نزدیك است ،در سالهای  1991تا  1997به

عنوان مشاور ارشد لئون تِرپطروسیان ،نخستین رئیسجمهور ارمنستان ،و معاون وزارت

امور خارجه ارمنستان ( )1993-1994خدمت كرده است .لیپاریدیان در دانشگاههای گوناگون

ش حكومت :اندیشه سیاسی ارمنی
تدریس كرده و مولف دو كتاب به زبان انگلیسی است :چال 

از استقالل تا كنون  ،)1999( The Challenge of Statehood: Armenian Political Thinking since Independenceارمنستانِ مدرن :مردم ،مل ّت و حكومت

 .)2004( Modern Armenia: People. Nation. Stateاو در مصاحبه زیر به پرسشهای هفتهنامه ماسیس ،ارگان حزب سوسیال دموكرات هنچاكیان
پاسخ داده است.

آقای لیپاریدیان ،آیا فكر میكنید ما باید
همه امكانات خود را صرف شناسایی جهانی
نسل كشی بكنیم ،یا باید اولویتهامان را تغییر
دهیم؟
انگیز ه كارزاری كه برای شناسایی نسلكشی
ارامنه در جریان است كام ً
ال قابلفهم است،
موضع كنونی دولت تركیه
مخصوصا با توجه به
ِ
كه همانا انكار نسلكشی استّ .اما باید توجه كنیم
كه ما امروز با دولت تركیه درگیر یك زورآزمایی
شبیه بازی طنابكشی شدهایم :ما میكشیم،
آن ها میكشند؛ آن ها زور میزنند ،ما بیش تر
زور میزنیم.
ّاما در همان حال كه درگیر این زورآزمایی
هستیم ،باید به این هم فكر بكنیم ك ه آیا این تنها
و بهترین راه برای آینده است .ما معمو ً
ال نیازهای
جمعی و حیاتی خود را كه باید از نظر استراتژیك
روی آن ها پای بفشاریم ،فراموش میكنیم .همین
طور فراموش میكنیم كه درست همانند “مسئله
ارمنی” در سالهای پیش از جنگ جهانی نخست،
وقتی كارزارمان را به عرصه بینالمللی میكشانیم،
دیگر ما نیستیم كه خصلت و شیوه بهرهبرداری از
آن و حتی نتیجه آن را تعیین میكنیم ،بلكه كسانی
این كار را میكنند كه ما از آن ها التماس میكنیم
نسلكشی را به رسمیت بشناسند.
اعتراف میكنم كه شخص ًا گاهی از موقعیتی كه
خود را در آن مییابیم احساس انزجار میكنم:
ما قربانیان واقعی ماجرا بودیم و حاال در مقام
تمناكنندگانی ظاهر میشویم كه مدام خود را در
نقش قربانی قرار میدهیم ،مدام بازیچه دست
دوهفته نامه
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نیروها و رویدادهایی هستیم كه كنترلشان دست
ما نیست ،مدام دلمان را خوش میكنیم و بعد
سرخورده میشویم .وابسته شدهایم به كاربرد یك
كلمه توسط این رئیس جمهور یا آن نخست وزیر،
این كمیته یا آن كمیسیون .ما چنان رفتار میكنیم
كه گویی جز بازی كردن نقش قربانی هیچ ارزش
دیگری نداریم .قربانیای كه منتظر است دیگری
تقدیسش كند ،در حالی كه این «دیگری» كار
خودش را میكند .با این اوضاع ،نمیتوان گفت
كه ما بر اساس تفكر مستقل خودمان حركت
میكنیم.
وابسته شدهایم به كاربرد یك
كلمه توسط این رئیس جمهور یا
آن نخست وزیر ،این كمیته یا آن
كمیسیون .ما چنان رفتار میكنیم كه
گویی جز بازی كردن نقش قربانی
هیچ ارزش دیگری نداریم.

نمیخواهم احساسات شخصی خود
را به یك مشی سیاسی بدل كنمّ ،اما این را هم
دوست ندارم كه ببینم سیاست جامعهمان بر
عكسالعملهای آنی بنیاد گذاشته شده است.
با همه احترامی كه برای رئیس جمهور اوباما
قائلم ،آیا باید برایم این اندازه مهم باشد كه او چه
میگوید ،و باید تمامی زندگی و دستور كار جامعه

م ا وابسته به این باشد كه آیا او كلمه نسلكشی را
به زبان میآورد یا نه؟ آیا این درست است كه من
ِ
ِ
حول این نبرد
آرایش نیروها و امكاناتم را
تمامی
ساالنهای سازمان دهی كنم كه انگار دارد مرتب
خود را تكرار میكند ،مانند یك تم موسیقایی با
واریاسیونهای بسیار؟
آیا تعریف هویتمان حول تم قربانیشدهگی،
و تصویری از خویش كه وابسته است به چگونه
اندیشیدن دیگران درباره ما ،عاقالنه و مفید
است؟ آیا این دستور كار خوبی است برای یك
جامعه سالم ارمنی در دیاسپورا؟ آیا چیزی بیش
از این نمیتوانیم به نسل نو بدهیم؟
آیا كاری كه  30 ،40یا  20سال پیش كردیم
درست بود؟ و اگر در زمان خودش درست بود،
آیا عاقالنه است كه امروز هم همان كار را تكرار
كنیم؟ به همان شیوه؟ تحت چه شرایطی ما باید
تاكتیكها و استراتژی خود را تغییر دهیم؟
من در این جا هیچ حرف قطعی نخواهم
زد ،تنها یك توصیه خواهم كرد :باید یك بحث
ِ
عمومی معقول و جدی درباره این موضوع و
هزینههای آن راه انداخت ،مخصوصا در میان
كسانی كه رویكرد كارزار شناسایی نسلكشی
را به عنوان راه درست استراتژیك بدیهی فرض
میكنند و بعد از چهل سال ،هرگز آن را به شكلی
مناسب ارزیابی نكرده و دربارهاش پرسشی طرح
نكردهاند .سرانجام ،من تا حاال ندیدهام كسی به
طور جدی مطالعه كرده باشد كه این كوششها
برای ما چه قدر هزینه دارند .مهمتر این كه شاهد

بحثی جدی در این زمینه نبوده ام كه عوارض
جانبی منفی چنین كارزارهایی برای ما چه قدر
است .در حالی كه شخص ًا میتوانم به یكی دو تا
از این عوارض اشاره كنم.
تجربه دست كم پانزده سال گذشته نشان
داده است (البته به كسانی كه بخواهند ببینند) كه
استراتژیهای دیگری هم وجود دارند كه میتوانند
جای استراتژی كنونی را بگیرند یا دست كم در
پیوند با آن به كار گرفته شوندّ .اما برای این كه
چنین اتفاقی بیفتد ،رهبران سازمانهای سیاسی
ما باید ظرفیت انتقاد از خود را داشته باشند و
ِ
تشكیالتی خود را ببیند.
بتوانند فراتر از منافع
آیا نگرانی اصلی ما باید ارمنستان باشد یا
بهزیستی دیاسپورا و نسلهای آینده؟
به گمان من نیازی نیست ما یكی از این ها
را در برابر دیگری قرار دهیم .آشكار است كه
با وجود یك ارمنستان مستقل ،ما دیاسپورای
متفاوتی داریم نسبت به آن چه در غیاب آن
میداشتیم .پیش از این گفتهام و االن هم بر این
باورم كه آن چه ارمنستان به ما داده است بزرگتر
از آن است كه ما بتوانیم به این یا آن شكل آن
را بازبپردازیم .نسل جدید ارامنه امروز تصوری
روشنتر و طبیعیتر از هویت خود دارد ،تصوری
پویاتر از آن چه در غیاب ارمنستان میداشت.
ما با دو موجودیت مختلف سروكار داریم
و خود دیاسپورا ،نماینده طیفی گسترده از
واحدهاست و نباید به عنوان چیزی یكپارچه
تلقی شود .در عین حال ،این واحدها به انحاء
گوناگون به هم وابستهاند .ما باید به این تفاوتها
احترام بگذاریم و در عین حال وابستگیهای
متقابل این واحدها را هم ببینیم.
البته هستند كسانی كه مایلند دورادور
مراقب ارمنستان باشندّ ،اما توجه اصلیشان را
بر نهادهای دیاسپورا متمركز كنند .باید آن ها
را به حال خودشان بگذاریمّ .اما روشن است
كه حتی آن ها و نهادهاشان ،فارغ از رویكردها
و اولویتهاشان ،خواه ناخواه از هر آن چه در
ارمنستان و بر ارمنستان میگذرد ،از مقدار
حمایتی كه ارمنستان از سایر عناصر دیاسپورا
دریافت میكند ،و جایگاهی كه وطن در فكر
ِ
عناصر دیگر اشغال میكند ،تاثیر
و قلب این
میپذیرند و در آینده نیز تاثیر خواهند پذیرفت.
محدودیتهای نقشی كه ارامنه دیاسپورا
میتوانند در شكل بخشیدن به سیاستهای
ارمنستان داشته باشند كدامند؟
پاسخ كوتاه به این پرسش ،یك پرسش

دیگر است :منظورتان كدام دیاسپوراست؟ ّاما
اگر نخواهم پرسش شما را با پرسش پاسخ دهم،
باید بگویم روشن است كه محدودیتهای جدی
وجود دارند.
نخستین محدودیت ساختاری است .در
حالی كه ارمنستان رهبری دارد كه دست كم
به طور رسمی میتواند به عنوان نماینده ارمنستان
حرف بزند و بیتردید میتواند به نام این كشور
سیاستهای خود را اعمال كند ،دیاسپورا صدها
رهبر دارد و هیچ فرد یا نهادی نیست كه بتواند به
در حالی كه ارمنستان رهبری دارد
كه دست كم به طور رسمی میتواند
به عنوان نماینده ارمنستان حرف
بزند و بیتردید میتواند به نام این
كشور سیاستهای خود را اعمال
كند ،دیاسپورا صدها رهبر دارد و
هیچ فرد یا نهادی نیست كه بتواند
به نام دیاسپورا سخن بگوید.

نام دیاسپورا سخن بگوید.
از دورهای كه در ارمنستان كار میكردم
خاطرهای دارم .به یاد میآورم كه روزی گروهی
از نمایندگان ارامنه دیاسپورا جداگانه به دیدن
رئیسجمهور تِرپطروسیان آمدند ،و هریك
خواهان به كارگیری سیاست مشخصی در یك مورد
معین بودند .هریك از آن ها به نام كل دیاسپورا
سخن میگفت ،هریك از آن ها میاندیشید كه
اهداف و ارزشها و نگرانیهای دیاسپورا را بهتر
از دیگری نمایندگی میكند .و البته حرف هر یك
از آن ها هم با حرفی كه گروه دیگر میزد در
تضاد بود .در پایان ترپطروسیان چنین پیامی به
این گروهها داد :وقتی دیاسپورا رهبری داشت كه
بتواند روبه روی رئیس جمهور ارمنستان بنشیند و
با اطمینان بگوید نماینده دیاسپوراست ،و كسی
خالف حرفش حرف نزند چون با فرایند معینی
انتخاب شده یا به هر رو توانسته ارادهاش را بر
دیگران تحمیل كند ،آن وقت میتوان از دیدگاه
دیاسپورا سخن گفت ،دیدگاهی كه رئیس جمهور
ارمنستان دست كم باید بررسیاش كند.
برای مثال موضع ارمنستان به عنوان واحدی
یگانه ،درباره پروتكلهایی كه سال گذشته
ارمنستان با تركیه امضا كرد ،چیست؟
تشكلهای گوناگونی كه تعداد اعضای
برخیشان خیلی هم زیاد است از آن حمایت

كردند .برخی دیگر با آن مخالفت ورزیدند.
خب ،كدام یك از این ها نظر دیاسپورا را نمایندگی
میكند؟ اص ً
ال معلوم نیست كه همه اعضای همه
سازمانهایی كه از پروتكلها حمایت كردند با
رهبران خود موافق باشند .به همین اندازه هم
جای پرسش دارد كه همه اعضای سازمانهایی
كه با پروتكلها مخالفت كردند با رهبرانشان
موافق باشند.
دومین محدودیت ،طبیعتی ارگانیك دارد :سه
حزب سنتی ارامنه دیاسپورا امروزه در ارمنستان
مستقر شدهاند ،هرچند به گمان من توفیق چندانی
در كسب حمایت مردمی نداشتهاند .آن ها جزو
احزاب ارمنستان هستند ،دستور كار خود را نیز با
خود به آن جا بردهاند و در عین حال ساختارهای
خود در دیاسپورا را هم دست نخورده نگاه
داشتهاند .عالوه بر این ،زمان درازی است كه
تشكلهای مهمی مانند انجمن خیریه ارامنه
 AGBUدر ارمنستان فعالیت میكنند و از جهاتی
حساسیتشان نسبت به واقعیتهای ارمنستان
رشد كرده است .امروز ،نزدیك بیست سال بعد از
استقالل ارمنستان ،این گروهها و سازمانها را چه
باید بدانیم؟ آیا آن ها هنوز دیاسپورایی هستند؟
از سوی دیگر ،ما با انبوهی از شهروندان
ارمنستان رو به رو هستیم كه دیاسپورایی شدهاند
ّاما در سازمانهای سنتی دیاسپورا ادغام نشدهاند
و بر مبنای حساسیتها و چشماندازهای به كلی
متفاوتی عمل میكنند .آیا ما این گروه كثیر را باید
جزئی از دیاسپورا بدانیم؟ جزو كدام دیاسپورا؟
میتوانم به محدودیتهای دیگری نیز اشاره
كنم .محدودیتهای سیاسی ،محدودیتهای
فرهنگیّ ... ،اما همین اندازه كافی است تا
اوضاع دستمان بیاید.
ویژگیهایی كه برشمردم درباره دیاسپورا چه
به ما میگویند و معنای این تحلیل چیست؟ پاسخ
به این پرسشها پیچیده و مشوشكنند ه استّ ،اما
این جا جای بسط آن ها نیست.
تاثیرات یك ارمنستان ضعیف و خالی از
سكنه بر ارامنه ارمنستان و دیاسپورا چه خواهد
بود؟
چون این روزها نودوپنجمین سالگرد
نسلكشی است ،بیمناسبت نمیبینم كه پرسشی
طرح كنم كه همه ماّ ،اما مخصوصا كسانی از ما
كه میخواهند در ارمنستان یا دیاسپورا به نام
دیاسپورا سخن بگویند ،باید مورد توجه قرار
دهند ،پرسشی كه تقریب ًا پاسخ پرسش شماست.
ادامه مطلب در صفحه ... 11
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درباره هانیبال الخاص

به بهانه نمایشگاه آثارش در
خانه هنرمندان

او به درمان روح
میاندیشید

هانیبال الخاص ،در  23خرداد  1309از پدر
و مادری آشوری در كرمانشاه متولد شد .اما در
 35سالگی در آمریكا در انستیتوی هنر شیكاگو،
ایلینویز بود تا لیسانس نقاشی بگیرد و دو سال
بعد در همین جا فوق لیسانس این هنر را دریافت
كرد .این درحالی بود كه هانیبال همه كودكی
را در شوق نقاشی میسوخت اما پدر و مادر به
دلیل لرزش دستی كه در اثر بیماری به آن دچار
شده بود او را به آموزش نقاشی نفرستادند .پدر
هانیبال مردی فاضل و تحصیلكرده بود و زبان
خارجی می دانست ،و بسیار اهل كتاب بود .پدر
را از گمرك كرمانشاه به گمرك اهواز منتقل میكنند.
هانیبال كالس ششم بود .آنها در منزلی سكنی
گزیدند كه پسر هفدهساله صاحبخانه ،بعدها
دوهفته نامه
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گرافیست بزرگی شد .آلكسی گیورگیز كه نقاشی
را در شوروی سابق یاد گرفته بود كسبوكارش
نقاشی بود  .آلكسی دكهای داشت كه سربازان
متفقین سراغ او میآمدند .عكس زنانشان را به او
میدادند تا آنها را كپی رنگی كند  .آلكسی برای
هر نقاشی پنجاه تومان میگرفت و از همین راه
خانواده ششنفرهاش را اداره میكرد .مادر هانیبال
ِ
هانیبال دوازده ،سیزده ساله از
او را به این دكه برد و
شوق در پوست خود نمیگنجید .او همانجا چنان
مست بوی رنگ و روغن و پالت شد كه تا امروز
این سرمستی یادگار مانده است .خود درباره این
شیدایی میگوید«:اگر پس از مدتی دوری از نقاشی
از كنار مغازه رنگفروشی بگذرم شامهام آنچنان
تحریك میشود كه گویا سفر كردهای به خانه پدری

باز گشته باشد».
هانیبال رنگها را برای آلكسی میچید و پالت
او را پاك میكرد و آن وقت كه میشنید«نقاشی كن»
سر از پا نمیشناخت ...بعد از مدتی ،پدر بازنشسته
میشود و خانواده به تهران مهاجرت میكند.
هانیبال به جعفر پتگر سپرده میشود و رویاهای
رنگی پسرك رنگ واقعیت به خود میگیرد .اما
هانیبال برای وصال معشوق ،نقاشی ،عالوه بر این
ممارستها كارهای بزرگتر هم كرد .پدر تصمیم
میگیرد او را برای دكتر شدن راهی آمریكا كند لذا
او را در مدرسه «یسوعی» در «الیوالی شیكاگو»
كه یك مدرسه مذهبی بود ثبتنام میكند تا پزشك
شود .اما هانیبال در آن مدرسه مذهبی ،به جای
دروس پزشكی ،فلسفه و تاریخ و ادبیات و ادیان
میخواند و به كالس داستاننویسی و ریاضی
میرفت .روزی راهنمای او به او توصیه كرد
«حال كه بهجای دروس پزشكی ،فلسفه و ادبیات
میخوانی میتوانی لیسانس فلسفه بگیری ».اما
هانیبال در پی چیز دیگری بود .او شبها به مدرسه
«آرت انستویت» میرفت و طراحی یاد میگرفت و
هر روز از پزشكی دورتر میشد .او به درمان روح
میاندیشید نه به التیام تن .او از سختگیریهای
آزاردهنده كشیشها بیزار بود و آرامش را در

مدرسه هنری مییافت .سال سومی كه در
مدرسه مذهبی بود عزمش را جزم كرد و به پدر
نامه نوشت و تصمیم خودش را اعالم كرد«:من
نمیخواهم پزشك شوم ،میخواهم نقاش شوم».
هانیبال جوان انتظار پاسخی عصبانی و توفنده
از پدر میكشید اما نامه پدر ،حیرتزدهاش
كرد«:افتخار میكنم كه بزرگ شدهای و خودت
بهدرستی تصمیم گرفتی كه به دنبال هنر بروی
و من این بلوغ تو را به تو تبریك میگویم».
هانیبال بالغ از این پس تمامقد پای در راه نقاشی
گذاشت ،او بیش از یكصد نمایشگاه انفرادی
در واشنگتین ،كالیفرنیا ،لسآنجلس ،ملبورن
و سیدنی استرالیا ،اینچت هلند ،كلن و هانوفر
و ویسبادن آلمان ...و بسیار و بسیار در تهران
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ِدو و آرام گارونه ،دو تن از نویسندگان
ارمنی ایران ،در گوشهای از تابلوی بزرگ
اهل ادب ایران ،كار هانیبال الخاص
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برپا كرد كه اولینش در سال  1338در انجمن
ایران و آمریكا بود و آخرینش غیر از این روزها
كه 250نقاشی و مجسمهاش در خانه هنرمندان
به تماشا گذاشته شده است ،همین ِ
سال  82در
گالری «الهه» خیابان جردن بود ،در حالی كه در
سال  81در همین گالری «الهه» دو بار نمایشگاه
برپا كرد ،یكی به افتخار فروغ فرخزاد و دیگری
به یاد احمد شاملو.
اما شمار نمایشگاههای گروهی او از دو صد
ییِنال
هم میگذرد .باز هم آمریكا ،اروپا ،سه ب 
در تهران و باز هم تهران .حتی گاه با شاگردانش،
ِ
نخستین این دسته از نمایشگاهها به سال
كه
 1327باز میگردد ،كه همراه جمعی در گالری
«ووكس» تهران بود .او عالوه بر این در سال
 1338گالری «گیلگمش» را تاسیس كرد كه
خود او آن را اولین گالری هنر مدرن در تهران
میخواند اما پررنگترین وجه الخاص ،در
تمام این قریب به  60سال حضور تاثیرگذار،
كه گاه حتی بر وجه نقاش بودنش هم شاخوشانه
میكشد« ،معلم بودن» اوست .او در ایران و
آمریكا از بچه چهارساله تا جوان چهلساله(!)
را نقاشی آموخته است .غیر از آموزشگاههای
هنری و هنرستانها ،در سال  1343به پرفسوری
دپارتمان هنرهای تجسمی كالج مونتسلو -آلتون
رسید و در ایران نیز از سال  1348تا 1358
استاد دانشكده هنرهای زیبای تهران بود.
"روی دیوارهای پایتخت ،نقاشیهای
انقالبی میكشیدم و سعی میكردم هیجانات و
شور وصفناپذیر مردم را در این نقاشیهای
عظیم دیواری به سبك مكزیكیها بازنمایی كنم.
حتی روی دیوار سفارت آمریكا كه بعدا النه
جاسوسی نام گرفت نقاشی دیواری فیگوراتیو
بزرگی از چهرههای سه بزرگ انقالب كشیدم
و دیوارهای دانشگاه تهران هم از رنگهای
پرطنین من و شاگردانم مصون نماند" .الخاص
اما در سالهای  71تا  78در دانشگاه آزاد تهران
به تدریس بازگشت اما به گفته خودش طوری با
او قرارداد میبستند كه نزدیكیهای پایان هر سال
قراردادش به اتمام رسد مبادا مجبور شوند او را
بیمه كنند و حقوق بازنشستگی به او بدهند.
اما این ها ،تنها بخشی از فعالیتهای او در این
شصتسال كاری است .شعر ،آن هم به فارسی و
آشوری ،ترجمه حافظ به آشوری ،داستانهای
كوتاه و بسیار كوتاه ،نقدهای مطبوعاتی پیش از
انقالب در كیهان اندیشه به مدت چهارسال و پس
از انقالب در همشهری ...فهرستگان بلندباالی
تالشها و خدمات این مرد  80ساله است...
آری پیرمرد همیشه پركار بوده است.
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در سال  1915نسلكشی چگونه امكانپذیر
شد ،مقصودم از نظر تكنیكی است؟
ما درباره وحشتهای نسلكشی حرف
میزنیم ،از سرشت خالف اخالق و خالف
قانون نسلكشی میگوییم ،حتی شروع كردهایم
به نگاه كردن به دالیل تاریخی نسلكشی ،فرای
استداللهای رایج بیارزش و خطرناكی از این
دست كه گویی تركها برای این بر كره زمین
پیداشان شد كه ارمنیها را بكشند ،و ارمنیها
صرف ًا برای این پا به هستی گذاشتند كه به دست
تركها قتل عام شوند.
موضوع این است كه شما نمیتوانید صاف و
ساده ملتی را قتل عام كنید چون میخواهید این
كار را بكنید و برای این كار برای خودتان دالیلی
دارید .حتی ممكن است قابلیت انجام این كار را
هم داشته باشید .این كه در مصدر قدرت هستید
امتیازی استّ ،اما به تنهایی كافی نیست .اگر
جماعت معینی از اهالی سرزمینتان را نمایندگی
میكنید ،میتوانید مقاومت كنید و نابودی خود را
به دست دولت حاكم دشوار یا غیرممكن گردانید.
جاهایی بودند كه ما مقاومت كردیم ،گاهی
نتایج خوبی هم گرفتیم .تصور كنید جمعیت ما در
ارمنستان غربی پنج میلیون بود نه دو میلیون ،با
بهترین تخمینها و با احتساب ارامنه سایر نقاط
امپراتوری عثمانی .موافق نیستید كه در این
صورت ،شانس مقاومت موفقیتآمیز در برابر
سیاست نسلكشی بسیار بیش تر میبود؟
مهمتر از این ،فكر نمیكنید در این صورت
حزب اتحاد و ترقی با تردیدی بیش تر به این
نتیجه میرسید كه راه حل خالص شدن از «مسأله
ارمنی» ،نابود كردن عنصر ارمنی از آناتولی یا
ایاالت شرقی تركیه یا ارمنستان غربی ،اسمش را
هرچه دوست دارید بگذارید ،نیست؟
تخمین زده میشود كه جمعیت ارمنستان در
زمان سالطین باگراتونی حدود یك میلیون نفر
بوده است .حاال چه طور انگلستان هم كه در آن
زمان یك میلیون نفر جمیعت داشت و برخی دیگر
از مناطق جهان كه در همان سده جمعیتشان
همان قدر بود ،در اوائل سده بیستم جمعیتشان
چندین برابر شده بود ،اما ارمنستان غربی ،نه.
درست است كه در زمان مغولها و سلجوقها
قتلعامهایی اتفاق افتاد .تغییر دین هم در این
امر نقش داشته استّ .اما مقارن سده هفدهم همه
این ها فروكش كرده بود .ارمنستان غربی احتما ً
ال
بیش ترین جمعیت خود را بعد از این تاریخ و پیش
از نسلكشی از دست داد.

و دلیل اصلی كاهش جمعیت هم مهاجرت
ِ
محیط ناامن ،و جذابیت
ناشی از شرایط اقتصادی،
سایر نقاطی بود كه به نظر میآمد راه حلهایی بهتر
برای این معضالت داشتند .البته از بسیاری جهات،
این پدیده مختص ارامنه نبودّ .اما كشورهای دیگر
میتوانستند عوارض كاهش جمعیت را تحمل
كنند بدون این كه از نظر استراتژیك چیز زیادی از
دست بدهندّ ،اما ما در چنین موقعیتی نبودیم :ما
چه میخواهیم؟ كشوری پایدار با
جامعهای پویا كه بهترینهای گذشته
را حفظ كند و قابلیت مشاركت در
پیشرفت و رشد را داشته باشد و بداند
چگونه فرایند تحول را مدیریت كند ،یا
ارمنستانی كه نقش یك پارك تفریحی
را برای بازدیدكنندگان دیاسپورا بازی
میكند.

نمیتوانستیم چنین چیزی را تحمل كنیم.
وقتی به بررسی تاریخ این دوره میپردازیم
باید به دو نكته توجه كنیم :اول این كه
احزاب سیاسی ارمنی ،نخست هنچاكیانها و
ن سالهای
سپس داشناكسوتیون ،در نخستی 
بنیان گذاریشان تا جنگ جهانی دوم ،به خطر
كاهش جمیعت ارامنه در منطقه توجه داشتند .دوم
این كه هر كس به این موضوع عالقهمند است باید
كتاب فوات دوندار را كه ماه آینده منتشر میشود
بخواند .در این كتاب درباره اهمیت تعداد مطلق و
نسبی ارامنه در منطقه در اندیشه رهبران عثمانیها
و تركهای جوان بحث شده است.
یك ارمنستان ضعیف به جهات زیادی
آسیبپذیر خواهد بود ،مخصوصا اگر نتوانسته
باشد مسائل خود را با همه همسایگانش حل كند.
ارمنستانی خالی از سكنه مشكل بقا خواهد داشت.
چه میخواهیم؟ كشوری پایدار با جامعهای پویا كه
بهترینهای گذشته را حفظ كند و قابلیت مشاركت
در پیشرفت و رشد را داشته باشد و بداند چگونه
فرایند تحول را مدیریت كند ،یا ارمنستانی كه
نقش یك پارك تفریحی را برای بازدیدكنندگان
دیاسپورا بازی میكند .بین جمعیت و امنیت،
جمعیت و توسعه ،جمعیت و كیفیت ،جمعیت و
پایگاه مالیاتی ،رابطهای وجود دارد .از این نظر،
به گمان من شكست ارمنستان در حل مشكالت
خود با همسایگانش ،دلیل اصلی مهاجرت گسترده
از كشور است ،و مهاجرت گسترده بزرگترین
خطری است كه آینده ارمنستان را تهدید میكند.
11
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چگونه نقشه ترور سران متفقین در تهران توسط ماموران
اطالعاتی ارمنی خنثی شد
«پایان ماه مارس ،نزدیک ظهر ،خیابان
تریان ...مردی میانسال با ظاهری موقر با
دیدن مردی تنومند و بس سالخورده (در
نگاه نخست زیر  75سال ،اما در واقع 86
سال داشت) یک آن سر جایش میخکوب
شد ،لحظهای بعد خم شد و دست آن پیرمرد
نجیب را بوسید .مهم نیست آن مرد که چنین
احترامی به بزرگتر خود گذاشت چه کس بود،
مهم آن است که آن مرد سالخورده ...گئورگ
وارتانیان ،مامور اطالعاتی افسانهای شوروی
بود .او از سن  19سالگی همراه همساالن خود
کمک بسیاری به خنثی کردن توطئههای آلمان
فاشیست برای ترور سران اتحاد شوروی ،ایاالت
متحده و بریتانیای کبیر در کنفرانس تهران1943 -
نمود .گوهر  17ساله ،همسر آتی وی نیز جزو آن
گروه بود.»...
سطوری که در باال آمد ،سرآغاز کتاب نه
چندان حجیمی است با عنوان دمی با گئورگ و
گوهر وارتانیان ،ماموران اطالعاتی افسانهای،
نوشته گورگن خاژاکیان .نویسنده کتاب ،عضو
هیأت موسس روزنامه «آزگ» است ،که پس
از آن دیپلمات شد ،و پس از چندی دوباره به
حرفه روزنامهنگاری روی آورد .این کتاب به
زبان روسی نوشته شده است .تاکنون فعالیتهای
وارتانیانها تنها در دورهای که در ایران بودند علنی
شده است ،و به گفته گئورگ وارتانیان ،این تنها
ده ،پانزده درصد کل را تشکیل میدهد و هیچ
معلوم نیست که مانده فعالیت  46ساله آنها چه
زمانی علنی خواهد شد ،و آیا خواهد شد؟
« ...در سالهای جنگ جهانی دوم ،ایران
جایگاهی مهم در طرحهای هیتلر داشت ،که
در وهله نخست به خاطر داشتن نفت و خطوط
ارتباطی بود .در آن زمان حدود بیستهزار
فرمانده نظامی ،جاسوس و عامل آلمانی در ظاهر
بازرگان و مهندس و متخصصان گوناگون در ایران
حضور داشتند .با آغاز جنگ ،آلمان بر آن بود که
پای ایران را به جنگ بکشاند ،و این چیزی بود که
دوهفته نامه
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اتحاد شوروی تاب تحمل آن را نداشت .غیر از آن،
آلمانیها برای عملیات جاسوسی و خرابکاری بر
ضد اتحاد شوروی ،فعاالنه از قلمرو این کشور
همسایه شوروی استفاده میکردند».
ایوان آقایانتس ،مامور اطالعاتی شوروی
در ایران ،ماموریت یافت عامالن آلمانی را در
ایران شناسایی کند ،و این نخستین ماموریتی
بود که به عهده گئورگ وارتانیان  19ساله ،با نام
عملیاتی «امیر» ،گذاشته شد .گروهی که گئورگ
سازماندهی کرد ،شامل نوجوانانی از اقوام ارمنی،
لزگی و آشوری بود که همه از اتحاد شوروی رانده
شده بودند .آنها اگرچه ناوارد و بیتجربه بودند،
اما توانستند طی دو سال چهارصد نفر را که به
طریقی با سازمانهای جاسوسی آلمانی در ارتباط
بودند ،شناسایی کنند .آنها دستگیر شدند ،سپس
بیشتر آنها برای سازمانهای جاسوسی شوروی
و انگلیسی کار کردند.
نقشه هیتلر میبایست توسط یک گروه
تروریستی ویژه به سرکردگی اتو اسکورتسن،
تروریست شماره یک رایش سوم (که پیشتر آزاد
کردن موسولینی از اسارت را سازماندهی کرده
بود) اجرا شود .برای این کار گروهی از متخصصان

بیسیم در نزدیکی تهران با چتر فرود
آمدند و پس از رسیدن به پایتخت ایران،
از ویالیی مخفی در نزدیکی سفارتهای
اتحاد شوروی و انگلیس به مخابره پیام
به برلین پرداختند .اما آن پیامها از سوی
گروه وارتانیان و ماموران سازمان جاسوسی
 6-MIانگلیس ،ردیابی و یادداشت میشدند.
اندکی بعد دستگاه فرستنده بیسیم نیز کشف
شد و پس از آن ،همه افراد آن گروه آلمانی
دستگیر و سپس مجبور شدند که این بار به
دستور متفقین به همکاری خود با برلین ادامه
دهند .برلین چون از ناکامی آنان خبر یافت از
نقشههای خود صرفنظر کرد.
این کتاب شامل اطالعاتی جالب از
زندگی زوج وارتانیان ،صحبتهای خودمانی
و عکسهایی استثنایی و چاپنشده از سران
فدراسیون روسیه ،و جرج بلیک ،مامور اطالعاتی
انگلیسی ،و غیره است .بلیک سالهای طوالنی
برای شوروی کار میکرد ،سپس دستگیر و مبادله
شد.
نویسنده کتاب ،آن را به شصت و پنجمین
سالگرد پیروزی شوروی در جنگ بزرگ میهنی و
همچنین هجدهمین سالگرد آزادسازی شهر شوشی
تقدیم کرده است.
این کتاب با سبکی بسیار روان نوشته شده
است؛ آن را میتوان یکنفس خواند و از مطالب
گوناگون آن بیش از پیش در شگفت ماند .برای
مثال ،حیرتآور است که آنها چهلوشش سال
با نامهایی گوناگون زندگی کردند و حتی یک بار
تن به اشتباه ندادند و حتی زمانی که آن دو تنها
بودند و هیچ شاهدی وجود نداشت ،نه با زبان
مادری ،بلکه با زبانی که آن مامور «افسانهای»
در نظر گرفته بود سخن میگفتند .در پایان نیز
خواننده تعجب خواهد کرد اگر بداند که سرهنگ
گئورگ وارتانیان پس از ریخارد زورگه افسانهای
و نیکالی کوزنتسف ،سومین مامور اطالعاتی
شوروی است که به دریافت عنوان عالی «قهرمان

اتحاد شوروی» نائل آمده و نخستین کس است
که نشان قهرمانی را در دوران حیات خود و در
زمان صلح دریافت کرده است .او تا امروز نیز ،به
قول روسها« ،کارایی رزمی» دارد و هفتاد سال
است در عرصه اطالعاتی فعال است (آغاز آن به
سالهای دور  1940برمیگردد که در سن شانزده
سالگی نخستین بار با ایوان آقایانتس ارمنی،

جنگ میهنی ،درباره آنها برنامههای گوناگونی
عمدتا از شبکههای تلویزیونی روسیه پخش
میشود ،اما تفاوت کتاب گورگن خاژاکیان با
آثار همانند خود آن است که این کتاب نخستین
بار است که «از ارمنیان» با این گستردگی سخن
میگوید.
«در ایران که زندگی میکردیم ،همه ما حاضر

مامور اطالعاتی شوروی در ایران دیدار کرد و
فعالیت اطالعاتی برای شوروی را آغاز کرد ،و
با این کار راه پدرش ،آندره وارتانیان را که تبعه
ایرانی بود ،در پیش گرفت).
« ...هر روز درست سر ساعت  9صبح
اتوموبیل اداره به خانه خانم و آقای وارتانیان
نزدیک میشود و سرهنگ گئورگ وارتانیان،
مشاور ارشد سازمان اطالعات خارجی روسیه
را ،که در  17فوریه امسال به سن  86سالگی
رسید به محل کار میبرد.»...
زمانی که نویسنده کتاب از آقا و خانم وارتانیان
پرسید که اگر فرض کنیم به آنها دوباره پیشنهاد
کار در خارج از کشور داده شود ،آیا آنها خواهند
پذیرفت؟ و اگر بپذیرند ،در کدام کشور میتوانند
با بازده بهتری کار کنند؟ آنان چنین پاسخ دادند:
«در هر کشوری که بخواهید» .آیا میتوان از این
پاسخ حیرت نکرد؟
خاژاکیان ،نویسنده کتاب ،از آن ماموران
اطالعاتی و زوج افسانهای پرسید« :باالخره
مهمترین خصوصیات انسانی برای این که کسی
مامور اطالعاتی شود چیست؟» و پاسخ چنین
بود« :عشق به میهن».
درباره گئورگ و گوهر وارتانیان مطالبی
فراوان در اینترنت وجود دارد .مخصوصا در رابطه
با شصتوپنجمین سالگرد پیروزی شوروی در

بودیم فقط نان سیاه خالی بخوریم اما در میهن
خود ،در ارمنستان عزیز زندگی کنیم» .این را
گئورگ وارتانیان و همسرش گوهر وارتانیان
(پهلوانیان) میگویند ،کسی که شصتوچهار سال
است همسر و همرزم او و دارای نشان افتخار
درفش سرخ است.
در سال 2000م ،سازمان اطالعات خارجی
فدراسیون روسیه ،نامهای گئورگ و گوهر
وارتانیان را علنی کرد ،چیزی که به نظر گئورگ
وارتانیان گام بسیار درستی بود از سوی رهبران
روسیه ،برای نشان دادن به دنیا که «ما (یعنی:
روسیه) حکومتی نیرومند بودیم ،هستیم و خواهیم
بود» .از آن سال به بعد ،مراسم بزرگداشت این
زوج اطالعاتی شوروی ،پیوسته در روسیه برگزار
میشود.
گئورک وارتانیان میگوید« :مردم در خیابان
ما را میبینند و میشناسند ،نزدیک میشوند و
خواهش میکنند که با ما عکس بگیرند ،خدا را
شکر که این کار اکنون ممکن است».
در اول ژوئن 2004م .والدیمیر پوتین
رئیسجمهور فدراسیون روسیه با دست خود نشان
درجه « 4به پاس خدمت به میهن» را به سرهنگ
گ.آ .وارتانیان ،مامور اطالعاتی افتخاری اتحاد
شوروی تقدیم کرد .همین چندی پیش بود که
ِ
روستوف ُدن به او اعطا
عنوان شهروند افتخاری

شد .در ارمنستان نیز به رسم بزرگداشت فرزندان
شایسته ملت ارمنی ،در  14فوریه سال پیش به
مناسبت هشتادوپنجمین سالگرد تولد گئورگ
وارتانیان ،به وی نشان افتخار جمهوری ارمنستان
اعطا شد (شماره  .)007دور از تصور است که
این انسانهای «عادی» ،یعنی انسانهای فانی
که بر خالف ماموران اطالعاتی کنونی دورههای
ویژه ندید ه بودند ،تنها در سالهای فعالیت در
اروپا دهها پایگاه ناتو را افشاء کردند و توانستند
با مقامهای عالیرتبه کشورهای گوناگون از جمله
ژنرالها ،وزیران ،نخستوزیران ،رئیسجمهورها
و غیره روابط دوستانه برقرار کنند( .نمیدانیم آیا
دریاساالر س .ترنر ،رئیس سابق سیای آمریکا،
در سال 2000م زنده بود یا خیر ،و بسیار مایلیم
بدانیم كه اگر زنده بود و فهمیده بود آن «دوستان
صمیمیاش» که در سالهای 1960م ،زمانی که
به عنوان فرمانده ناوگان ششم آمریکا در ایتالیا
خدمت میکرد ،به ناو تحت فرماندهی خود
دعوتشان کرده بود کسی نبودند جز ماموران
اطالعاتی کارکشته شوروی ،چه احساسی پیدا
کرده بود).
اما درباره کنفرانس تهران در 1943م (همه
ما فیلمی با همین نام را خوب میشناسیم که در
واقع داستان گروه گئورگ وارتانیان نیز هست).
باید گفت متاسفانه از ما کمتر کسی میداند
توچهارمین
که در نوامبر 2007م ،در شص 
سالگرد کنفرانس تهران ،خانم سلیا ساندیس،
نوه وینستون چرچیل ،نخستوزیر انگلیس ،به
همین منظور همراه روزنامهنگاران و دوربینهای
عکاسی به مسکو آمده بود تا شخصا از آقا و خانم
وارتانیان به خاطر تامین امنیت جانی پدر بزرگش
در کنفرانس تهران تشکر کند.
این کتاب با سبک و سیاق خاص خاژاکیان،
یعنی با «هیجان» نوشته شده و کتابی است خواندنی
و «آگاهی دهنده».
به گفته نویسنده ،اکنون از سوی اشخاص
گوناگون پیامهای بسیار دریافت میشود .معلوم
میشود که گئورگ و گوهر وارتانیان را در
ارمنستان تا کنون کسان بسیاری میشناختند.
در پایان باید به همکار خود به خاطر این
کتاب خواندنی تبریک بگوییم و امیدوار باشیم
که حامیانی برای ترجمه و چاپ آن به زبانهای
دیگر ،بهویژه انگلیسی ،پیدا شوند تا این کتاب
در دسترس خوانندگان بیرون از قلمرو جامعه
کشورهای مشترک المنافع ،از جمله دیاسپورای
ارمنی قرار گیرد.
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