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ÚáõÉÇëÇ 12-ÇÝ Ù»Í ßáõùáí ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Çñ³Ý³Ñ³Û ·Çï³Ý³Ï³Ý »õ §Â»Ññ³Ý¦ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
³Ýõ³ÝÇ ¹³ë³Ëûë Î³ñû ÈáõÏ³ëÇ ÛáõÕ³ñÏ³õáñáõÃÇõÝÁ: Î³ñû
ÈáõÏ³ëÇ Ñ»ï Ññ³Å»ßïÇ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ ëÏë»ó §Â»Ññ³Ý¦ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ßñç³÷³ÏÇó: Ð³Ý¹ÇëáõÃ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ §ü³ÝÝÇ¦
(î»ËÝÇÏ³Ï³Ý) Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ Ý³-

Ë³·³ÑÁ, ¹³ë³ËûëÝ»ñÁ »õ áõë³ÝáÕáõÃÇõÝÁ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ù»Í
Ãõáí Ñ³Û»ñ, Ýñ³ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ,
ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ: Ü»ñÏ³Û ¿ñ Ý³»õ Æñ³ÝÇ ³ïáÙ³ÛÇÝ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ
¸áÏï. ²ÉÇ ²ùμ³ñ ê³É»ÑÇÝ,
áñáÝù μáÉáñÝ ¿É Çñ»Ýó »ÉáÛÃÝ»ñáõÙ μ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»óÇÝ Î³ñû
ÈáõÏ³ëÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ »ñÏñÇ ·Çï³-

Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ:
ºÉáÛÃ áõÝ»ó³õ Ý³»õ Î³ñáÛÇ
ÏÇÝÁª Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³·ÇïáõÃ»³Ý ¹³ë³Ëûë` ¹áÏï. ¾ÙÇÉÇ³ Ü»ñëÇë»³ÝÁ: Ü³ Çñ Ëûëù»ñáõÙ
Ýß»ó. §Î³ñûÝ ³ñ¹¿Ý Û³ÕÃ³Ñ³ñ»É ¿ñ ù³ÕóÏ»Õ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÁ, áñáí ï³é³åáõÙ ¿ñ, ³Ýó»³É Ù¿Ï ï³ñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ: Üñ³ Ù³ÑÁ
ÇÝã-áñ μÅßÏ³Ï³Ý ³Ý÷áõÃáõÃ»³Ý Ï³Ù ã³ñ μ³ËïÇ
Ñ»ï»õ³ÝùÝ ¿ñ: … Î³ñûÝ
»ñç³ÝÇÏ Ù³ñ¹ ¿ »Õ»É, áñáíÑ»ï»õ Çñ ³ÙμáÕç Ï»³ÝùáõÙ
½μ³Õõ»É ¿ ³ÛÝ ·áñÍáí, áñÁ
ëÇñ»É ¿: Ø»Ýù μ³ñÇ ó³ÝÏáõÃÇõÝ »Ýù Û³ÛïÝáõÙ, áñ Ýñ³
Ñá·ÇÝ ·Ý³Û ¹ñ³Ëï, ÙÇÝã¹»é Ýñ³ ÇëÏ³Ï³Ý ¹ñ³ËïÁ
Ñ¿Ýó ³Ûëï»Õ ¿ñ¦:
²ÛÝáõÑ»ï»õ Î³ñû ÈáõÏ³ëÇ ¹ÇÝ ÷áË³¹ñõ»ó ê. Ø³ñÇ³Ù ²ëïõ³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óÇ, »õ
³ÛÝï»ÕÇó ¿É ´áõñ³ëï³Ý, áõñ ÑáÕÇÝ Û³ÝÓÝõ»ó:
Î³ñû ÈáõÏ³ëÁ ÍÝõ»É ¿ñ 1949
Ãõ³Ï³ÝÇÝ, Üáñ æáõÕ³ÛáõÙ: Ø³Ñ³ó³õ 2010 Ãõ³Ï³ÝÇ ÚáõÉÇëÇ 8ÇÝ, Â»Ññ³ÝáõÙ:

ÂàôðøÆ²ÚàôØ ²äðàÔ Ð²Ú ÎðúÜ²öàÊÜºðÆ Ø²êÆÜ üÆÈØÆ òàôò²¸ðàôØ §²ð²ð²î¦-àôØ
Ð³Ûáó
Ù»Í »Õ»éÝÇ
95-³ Ù» ³ ÏÁ
á·»ÏáãáÕ
Û³ÝÓ Ý³ËÙ μÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùμ ÚáõÉÇëÇ
21-ÇÝ §²ñ³ñ³ï¦ Ù³ñ½³õ³ÝÇ Ù³ïáõéÇ ßñç³÷³ÏáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ ³åñáÕ Ð³Û ÏñûÝ³÷áËÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ »ñÏáõ ýÇÉÙÇ óáõó³¹ñáõÃÇõÝ: ¸ñ³Ýù Ãáõñù Éñ³·ñáÕ-é»ÅÇëáñ` Ø»ÑÙ»¹ ´ÇÝ³ÛÇ »ñÏáõ í³õ»-
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ñ³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ»ñÝ ¿ÇÝ` §ØñÙÝçáÕ Ûáõß»ñ¦ »õ §ÊûëáÕ å³ïÏ»ñÝ»ñ¦ Ëáñ³·ñ»ñáí: ²é³çÇÝ ýÇÉÙÁ
ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ¿ñ ÙÇ ·ÇõÕ, áñÇ μÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ÛÇßáõÙ »Ý, áñ Çñ»Ýó Ý³ËÝÇÝ»ñÁ Ñ³Û»ñ »õ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñ
»Ý »Õ»É: ºñÏñáñ¹áõÙ, ³Û¹ ýÇÉÙÇ
¹ÇïáÕÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ, Ñ³Ùá½õ»Éáí, áñ
Çñ å³å»ñÁ ÝáÛÝ ·ÇõÕÇó »Ý »Õ»É,
Ï³åõáõÙ ¿ é»ÅÇëáñÇ Ñ»ï »õ ÙÇ³ëÇÝ ³Ûó»ÉáõÙ »Ý Ãñù³Ï³Ý ·ÇõÕÁ:
Ò»éÝ³ñÏÇÝ Ý»ñÏ³Û ¿ñ ýÇÉÙ»ñÇ
é»ÅÇëáñ ÇÝùÁª Ø»ÑÙ»¹ ´ÇÝ³ÛÁ,
áñÝ ÇÝãå¿ë ëáíáñáõÃÇõÝÝ ¿, ³é Ç
Û³ñ·³Ýù, Ñ³Û»ñ¿Ýáí áõ å³ñëÏ»-

ñ¿Ýáí áÕçáõÝ»ó Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ, »õ
³å³ å³ïÙ»ó ³Û¹ ýÇÉÙ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃ»³Ý å³ïÙáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ:
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ëáÛÝ Íñ³·ÇñÁ
ëÏë»ó »ñÏáõ Å³Ù áõß³óáõÙáí, áñÁ
é»Ïáñ¹³ÛÇÝ ¿ ÝáÛÝÇëÏ Çñ³Ý³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí: ÆëÏ ³Û¹
ýÇÉÙ»ñÁ á°ã ï»Õ»Ï³ïõ³Ï³Ý »õ á°ã
¿É ·»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý ³éáõÙáí
³é³ÝÓÇÝ ³ñÅ¿ù ã¿ÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ, ³ÛÉ ³õ»ÉÇ ßáõï ³éÇÃ ¿ÇÝ Í³é³ÛáõÙ å³ñëÇÏ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇÝ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ:

Æð²Ü Ð²Ú²êî²Ü ´²ðºÎ²ØàôÂº²Ü ØÆàôÂº²Ü ¼ºÎàÚòÀ
Ð²Ú²êî²Ü àôÔ²ðÎô²Ì Øð¶²îàô Ì²èºðÆ ìºð²´ºðº²È
È. ²Ñ³ñáÝ»³Ý
2009 Ãõ³Ï³ÝÇ
³ßÝ³ÝÁ Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý ´³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý ÙÇáõÃ»³Ý
ËáñÑáõñ¹Á áñáß»ó
Æñ³ÝÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý áÉáñïáõÙ μ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝ Ñ³ëï³ï»É,
áñÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
áñáßõ»ó ÅáÕáíñ¹Çó
¹ñ³Ù³Ñ³õ³ù Ï³ï³ñ»Éáí, Ùñ·³ïáõ Í³é»ñ ·Ý»É »õ
áõÕ³ñÏ»É Ð³Û³ëï³Ý: ²Ûë Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óÝ»Éáí ÐÐ
·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÁ, ËÝ¹ñ»óÇÝù Ù»½ áõÕ³ñÏ»É Çñ»Ýó ó³ÝÏ³ó³Í Í³é³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ: ²ÛÝáõÑ»ï»õ ØÇáõÃÇõÝÁ ÙÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙμ Ï»³ÝùÇ Ïáã»ó Ñ»ï»õ»³É Ï³½Ùáíª ûñÇáñ¹ êÇÉõ³ Ø³ñ·³ñ»³Ý, åñÝ. ²ýñÇÏ»³Ý, åñÝ. Æë³Ï ÆõÝ³Ýáë»³Ý »õ ²Ñ³ñáÝ»³Ý:
Ú³ÝÓÝ³ËáõÙμÁ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³ÏáõÙ Ñ³ßõ³ñÏ»ó
Í³é»ñÇ ÙÇçÇÝ ·ÇÝÁ, »õ Ýñ³Ý ·áõÙ³ñ»Éáí Ý³»õ Û³ñ³ÏÇó ÷áË³¹ñ³Ï³Ý, Ù³ùë³ÛÇÝ »õ ³ÛÉ ³Ýëå³ë»ÉÇ
Í³Ëë»ñÁ, Çõñ³ù³ÝãÇõñ ïÝÏ³ßÇõÇ ·ÇÝÁ áñáß»ó
30/000 éÇ³É, áñÇó Û»ïáÛ ïñó³ÏÝ»ñ ïå³·ñõ»óÇÝ áõ
Û³ÝÓÝõ»óÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, ï³ñμ»ñ
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ »õ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ: Ð³õ³ùõ³Í
¹ñ³ÙÇ ·áõÙ³ñÁ »Õ³õ 55,000,000 éÇ³É, áñáí ·Ýõ»óÇÝ 700 ÁÝÏáõ½»Ýáõ, 500 Ýß»Ýáõ, 500 ÓÇÃ»Ýáõ »õ 500
åÇëï³Ï»Ýáõ ïÝÏÇÝ»ñ:
äÇïÇ Ýß»Ýù, áñ Ø³ñï ³ÙëáõÙ Â»Ññ³ÝáõÙ áõ ßñç³Ï³ÛùáõÙ, »Õ³Ý³ÏÝ ³Ýëå³ë»ÉÇûñ¿Ý ï³ù³ó³õ »õ
Í³é»ñÝ ëÏë»óÇÝ ßáõï ³ñÃÝ³Ý³É: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É
Û³ÝÓÝ³ËáõÙμÁ ãÏ³ñáÕ³ó³õ μ³ó ³ñÙ³ïÝ»ñáí
ïáõÝÏ»ñ áõÕ³ñÏ»É, ³ÛÉ μáÉáñÁ Í³ÕÏ³Ù³ÝÝ»ñáõÙ
ï»Õ³¹ñõ³Í, áñáÝù ³õ»ÉÇ Ã³ÝÏ ³ñÅ»ó³Ý »õ ³½¹»óÇÝ Í³é»ñÇ ù³Ý³ÏÇ íñ³Û: Ì³é»ñÁ ºñ»õ³ÝÇ ²ñ³ñ³ï»³Ý Ù³ùë³ïáõÝÁ Ñ³ëÝ»Éáí, Áëï ûñ¿ÝùÇ, 48
Å³Ù ÙÝ³óÇÝ Ï³ñ³ÝïÇÝ³ÛáõÙ: ²ÛÝáõÑ»ï»õ μáÉáñ
ïáõÝÏ»ñÁ Ù³ùë³½»ñÍ»Éáõó Û»ïáÛ ³ÝíÝ³ë Û³ÝÓÝõ»óÇÝ ÐÐ ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³É
ê³Ùõ¿É ¶³Éëï»³ÝÇÝ£ ÎÇñ³ÏÇ ûñÁ, 20 ÚáõÝÇëÇÝ, »ë

»õ ïÕ³ëª ì³Ñ¿Ý,
åñÝ. ¶³Éëï»³ÝÇ
Ññ³õ¿ñáí, ·Ý³óÇÝù ²ñ³ñ³ï»³Ý ¹³ßïÇ ²ñï³ß³ï ù³Õ³ùÁ, áñï»ÕÇó »õ
Ù»ÏÝ»óÇÝù
ø³Õóñ³ß¿Ý ·ÇõÕÁª åñÝ. ¶³Éëï»³ÝÇ ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ:
ø³Õó ñ³ß ¿ ÝÁ,
Çñûù, áñ ß¿Ý áõ
μ³ñ·³õ³×, ³ÝÝÙ³Ý ÙÇ ·ÇõÕ ¿:
äñÝ. ¶³Éëï»³ÝÁ ·ÇõÕÇ ³Û·ÇÝ»ñÇ í»ñÇÝ Ù³ëÇ ë³ñ³É³ÝçáõÙ Çñ ÑëÏáÕáõÃ»³Ùμ áõ Í³Ëëáí ÙÇ ù³ÝÇ
Ñ»Ïï³ñ ÑáÕ³Ù³ë Û³ïÏ³óñ»É ¿ñ Çñ³ÝóÇÝ»ñÇ ÝõÇñ³Í Í³é»ñÇ ïÝÏÙ³ÝÁ: î³ñμ»ñ ³Û·ÇÝ»ñáõÙ, ï³ñμ»ñ Í³é»ñÇ Ñ³Ù³ñ ß³ï Ñ»éáõ ï³ñ³ÍáõÃÇõÝÇó ËáÕáí³ÏÝ»ñáí çáõñÁ μ»ñõáõÙ ¿ñ Ýáñ ³Û·ÇÝ»ñÁ áéá·»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ºë, ï»ëÝ»Éáí åñÝ. ¶³Éëï»³ÝÇ Ï³ï³ñ³Í ßáß³÷»ÉÇ ³ßË³ï³ÝùÁ, Ýáñ ·Çï³Ïó»óÇ, áñ
ÙÇ³ÛÝ Í³é ·Ý»ÉÁ »õ áõÕ³ñÏ»ÉÁ ã¿, ³ÛÉ ëï³óáÕ
ÏáÕÙÝ áõ Í³é»ñÁ ×Çßï ï»ÕáõÙ ïÝÏ»ÉÝ ¿É Ï³ñ»õáñ
Ñ³ñó ¿:
²Û¹ ûñÁ, »ñμ ïÝÏ³ßÇõ»ñÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ÇÝ ø³Õóñ³ß¿Ý, ¹åñáóÝ»ñÇ í»ñçÇÝ ½³Ý·Ý ¿ñ, ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É åñÝ.
¶³Éëï»³ÝÁ μ³õ³Ï³Ý Í³é»ñ ÝõÇñ»ó ¹åñáóÇÝ áõ
Ý³»õ áõñÇß ³Û·ÇÝ»ñÇ: ²å³ 310 ïÝÏÇÝ»ñ ÝõÇñ»óÇÝù
²ñó³ËÇ ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÁ,
áñ åñÝ. Ý³Ë³ñ³ñ ¼³ïáõñ»³ÝÁ Ëáëï³ó³õ ³Û¹
ïÝÏÇÝ»ñáí Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý ´³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý ÙÇ
³Û·Ç å³ïñ³ëï»É: î»ëÝ»Éáí ³Û¹ Ýáñ³Ï³éáÛó Ùñ·Ç
³Û·ÇÝ»ñÁ, áñáÝóÇó Ù¿ÏÝ ¿É Ï³ñáÕ ¿ ³Ûë 700 ÁÝÏáõ½»Ýáõ ïÝÏÇÝ»ñÁ ÉÇÝ»Ý, Ï³ñ»ÉÇ ¿ »ÝÃ³¹ñ»É, áñ ãáñë
ï³ñáõó Û»ïáÛ ³ÛÝ ÏÁ ¹³éÝ³Û ÙÇ Ù»Í Ñ³ñëïáõÃÇõÝ
ø³Õóñ³ß¿Ý ·ÇõÕÇ Ñ³Ù³ñ:
ì¿ñçáõÙ ËáñÇÝ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñë »Ù Û³ÛïÝáõÙ μáÉáñ ³ÛÝ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, ³ÝÑ³ïÝ»ñÇÝ áõ Ñ³Û
Ù³ÙáõÉÇÝ, áñáÝù ûÅ³Ý¹³Ï»óÇÝ Ù»ñ ÙÇáõÃ»³ÝÝ ³Ûë
·áñÍáõÙ, áñå¿ë½Ç ¹áÛ½Ý ã³÷áí û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ýù Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý μ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùμ:
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»õ §ÈáÛë¦ ³Ùë³·ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ

´²ðÒð ä²ÐºÜø Ø²ØàôÈÆ ì²ðÎÀ
Îáã §²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÇÝ

ì»ñçÇÝ Ù¿Ï ³Ùëõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ
ê÷ÇõéùÇ ³Ù»Ý³ÑÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ï»ÝëáõÝ³Ï Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ` Æñ³ÝáõÙ, áñ ÇÙÇçÇ³ÛÉáó Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ
ÑÇÙÝ³¹ñÇ å³ïõ³õáñ ïÇïÕáëÁ
å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ ³ñÅ³Ý³õáñ
áñ¹Çª î. Ú³ñáõÃÇõÝ ùÑÝ. ÞÙ³õáÝ»³ÝÇÝ, ÐÚ¸ å³ßïûÝ³Ã»ñÃ
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§²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÇ áñ¹»·ñ³Í ·áñÍ»É³á×Ç Ñ»ï»õ³Ýùáí Ñ³ñó³Ï³ÝÇ ï³Ï ¿ ¹ñõ»É Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ
³½ÝõáõÃÇõÝÁ, ÇÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ μ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñ áõÝ»Ý³É
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃ»³Ý »õ
Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃ»³Ý íñ³Û:
²ñ¹³ñ»õ, »ñÏáõ ï³ñÇ ¿, áñ
Â»Ññ³ÝÇ Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ Â»Ù³Ï³Ý

ËáñÑáõñ¹Á Ó»éÝ³ñÏ»É ¿ ÙÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Íñ³·Çñ, Áëï áñÇ, §Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ýáëñ³óÙ³Ý å³ï×³éáí,
í»ñ³¹³ë³õáñõáõÙ »Ý μáÉáñ ³½·³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñÁ¦: ²Û¹ Íñ³·ñÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³½·³ÛÇÝ Ï³Éõ³ÍÝ»ñÇó »õ Ï³éáÛóÝ»ñÇó áñáßÝ»ñÁ í³×³éõ»É, ÷³Ïõ»É »õ Ï³Ù
ÙÇ³ï»Õõ»É »Ý, ÁÝ¹ áñáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ù¿ç ³ÏÝ³éáõ ï³·Ý³å
ëï»ÕÍ»óÇÝ Æñ³Ý³Ñ³Û ³ñÑ»ëï³õáñÝ»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý Ï»ÝïñáÝ³ï»ÕÇÇª §²ñ³Ù¦ ³½·³ÛÇÝ
ëñ³ÑÇ í³×³éùÇ, §ÂáõÝ»³Ý¦
³½·³ÛÇÝ ¹åñáóÇ ãÙï³Íõ³Í ÑÇÙÝ³ù³Ý¹ ³Ý»Éáõ »õ §èáëïáÙ¦
³½·³ÛÇÝ ¹åñáóÇ ÷³ÏÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: î³·Ý³å³ëï»ÕÍ ÛÇß»³É Ñ³ñó»ñÁ »ñ»õÇ ³ÛÝù³Ý ¿É ¹³éÁ ãÑÝã¿ÇÝ, »Ã¿ §²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÁ
ãùûÕ³ñÏ¿ñ ¹ñ³Ýó Çñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ, ã³ñ¹³ñ³óÝ¿ñ Â»Ù³Ï³Ý
ËáñÑñ¹Ç ãμ³ó³ïñõ»ÉÇù áõ Ñ³Ï³Ï³ÝáÝ³·ñ³ÛÇÝ ù³ÛÉ»ñÁ »õ
³Ù»Ý³·é»ÑÇÏ Ï»ñåáí ã³ÛÉ³÷áË¿ñ ÅáÕáíñ¹Ç å³Ñ³ÝçÁ:
²ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó Ã¿ áñù³Ýáí ¿
Çñ»Ý ³ñ¹³ñ³óÝáõÙ Â»Ù³Ï³Ý
ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ·áñÍ³¹ñõáÕ
í»ñáÛÇß»³É Íñ³·ÇñÁ, Ù»½ Ù³ÙáõÉÇ ·áñÍÇãÝ»ñÇë Ý³Ë»õ³é³ç
åÇïÇ Ñ»ï³ùñùñ¿ñ Ñ³ñóÇ Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÇõÝÝ áõ ×ßÙ³ñÇï
ï»Õ»Ï³ïõáõÃÇõÝÁ »õ ³Û¹ ëÏ½μáõÝùáí ¿É åÇïÇ ³ßË³ï¿ÇÝù
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³ÝÁ ÷áË³Ýó»É
Íñ³·ñ»ñÇ »õ »Õ»ÉáõÃ»³Ýó
Ù³ëÇÝ:
´³Ûó,
¹Åμ³Ëï³μ³ñ,

§²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÇ ÏáÕÙÇó μ³½Ù³ÃÇõ
³Ý·³Ù Ñ³ñó»ñÁ ³ÛÉ ÁÝÃ³óù ÁÝ¹áõÝ»óÇÝ: Ð³Ù³ÛÝùÁ Õ»Ï³í³ñáÕ ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝÁª Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á, Ñ³ßõÇ ã³éÝ»Éáí ÅáÕáíñ¹Ç Ï³ÙùÁª ·áñÍ»ó Ýñ³Ý Ñ³Ï³é³Ï, ÇëÏ
§²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÁ Ù³ÙáõÉÇ Çñ ³Ù»Ý³ÑÇÙÝ³Ï³Ýª Ñ³ñó»ñÁ å³ñ½³μ³Ý»Éáõ, ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ ëï³ÝÓÝ»Éáõ
÷áË³ñ¿Ý ³ßË³ï»ó ùûÕ³ñÏ»É »õ
³ñ¹³ñ³óÝ»É Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç
ÝÙ³Ý ·áñÍ»É³»Õ³Ý³ÏÁ:
Æñ³Ý³Ñ³Û ³ñÑ»ëï³õáñÝ»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý Ï»ÝïñáÝ³ï»ÕÇÇª §²ñ³Ù¦
³½·³ÛÇÝ ëñ³ÑÇ í³×³éùÁ Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÙÇçáóáí, ÙÇáõÃ»Ý³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ÙùÇ Ñ³Ï³é³Ï, »õ ³Û¹
Ñ³ñóáõÙ §²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÇõÝÁ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç»õ, Ý³»õ
§èáëïáÙ¦ ³ÕçÏ³Ýó ³½·³ÛÇÝ ¹åñáóÇ ÷³ÏáõÙÁ Ñ³Ï³é³Ï Ýñ³ ³ß³Ï»ñïáõÃ»³Ý, áõëáõóã³Ï³Ý Ï³½ÙÇ »õ
ÍÝáÕÝ»ñÇ Ï³ÙùÇ »õ ¹³ñÓ»³É §²ÉÇù¦
ûñ³Ã»ñÃÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÇõÝÁ ÏáÕÙ»ñÇÝ §Çñ³ñ³Ñ³ëÏ³óáÕáõÃ»³Ý μ»ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí¦, áñÇó Û»ïáÛ Ù¿çï»ÕÇó Ïáñ³õ Ùûï 300 ëïáñ³·ñáõÃ»³Ùμ §èáëïáÙ¦ ¹åñáóÇ ÍÝáÕÝ»ñÇ
»õ ´³Ñ³ñ ù³Õ³ù³Ù³ëÇ Ñ³Û μÝ³ÏãáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ëûë³Ï³ÝÇ ÇëÏ³Ï³Ý
å³ï×¿ÝÁ: ºõ ³ÛÝáõÑ»ï ³Û¹ ³éÝãáõÃ»³Ùμ ³Ý×Çßï ï»Õ»Ï³ïõáõÃÇõÝÁ,
áñï»Õ ÍÝáÕÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÁª ¹åñáóÇ
ã÷³Ï»Éáõ ÷áË³ñ¿Ý, Ó»õ³óõ»ó ÙÇ
ï³ñûñÇÝ³Ï å³Ñ³ÝçÇ, Ã¿ª §ÇÝãá±õ
¹åñáóÇ ÷³Ï»Éáõ Ù³ëÇÝ Ù»½ ³õ»ÉÇ
ßáõï ã¿ù ³ë»É¦ Ï³Ù Ã¿ª §å³ñ½¿ù Ù»ñ
íÇ×³ÏÁ, áñ ÇÙ³Ý³Ýù Ã¿ áñï»Õ åÇïÇ ³ñÓ³Ý³·ñ»Ýù Ù»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ¦, áñÝ Çñ³Ï³ÝáõÙ ³å³ï»Õ»Ï³óÝáÕ »õ ³å³ÏáÕÙÝáñáßáÕ ÙÇ
ï»ë³ñ³Ý ¿ñ »õ áõñÇß áãÇÝã:
§²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÁ áã ÙÇ³ÛÝ ÏñÏÝáõÙ ¿ Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó
§èáëïáÙ¦ ¹åñáóÇ ÷³ÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ
Ññ³å³ñ³Ïõ³Í ³ÝÑÇÙÝ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ, ³ÛÉ Ýñ³ÝÇó ¿É ³é³ç ³ÝóÝ»Éáí 20-25 Ñá·áõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿
áñå¿ë ³Û¹ ¹åñáóÇ áÕç ³ß³Ï»ñïáõÃ»³Ý ÍÝáÕÝ»ñÇ, áñÁ Ñ³Ù³½ûñ ¿ μ³ó³ñÓ³Ï ëïÇ: àõ ¹»é ³õ»É³óÝáõÙ, áñ
ÚáõÉÇëÇ 6-ÇÝ Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç,

ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÅáÕáíÇ ¹Çõ³ÝÇ
»õ ÎñÃ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ ÝÇëïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ §ÍÝáÕÝ»ñÁ
¥³ÛëÇÝùÝ ³Û¹ 20-25 Ñá·ÇÝ¤ ïõ»óÇÝ
Çñ»Ýó ÉÇ³ñÅ¿ù Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÁ,
áñå¿ë½Ç Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý ³ÝóÝÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý ÷áõÉÇÝ »õ ëÏëÇ ·áñÍ³¹ñ»É §èáëïáÙ¦ ³Õç. ¹åñáóÁ
§²ñ³ùë¦ ¹åñáóÇÝ ÙÇ³õáñ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÁ¦, ³ÛëÇÝùÝ ÷³ÏáõÙÁ, áñÝ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÁ, áñáíÑ»ï»õ
ÛÇß»³É ÝÇëïáõÙ á°ã ùõ¿³ñÏáõÃÇõÝ
»Õ³õ, á°ã ¿É Ñ³õ³ù³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÙ, ÝáÛÝÇëÏ ³Û¹ ë³Ï³õ³ÃÇõ Ý»ñÏ³Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó:
ÆÑ³ñÏ¿ Ù»Ýù É³õ³å¿ë ·Çï³ÏóáõÙ »Ýù, áñ §²ÉÇù¦-Á ³ÝÏ³Ë Ã»ñÃ
ã¿, ³ÛÉ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý å³ßïûÝ³Ã»ñÃ »õ, ÇÝùÝ³μ»ñ³μ³ñ, ³ñï³óáÉáõÙ ¿ å³ïÏ³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÁ »õ áã Ã¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÁ, ë³Ï³ÛÝ ¹³ ãÇ
Ýß³Ý³ÏáõÙ, Ã¿ áñ»õ¿ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
å³ßïûÝ³Ã»ñÃ Çñ³õáõÝù áõÝÇ Çñ
Ý³Ë³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÇó »É³Íª ³Õ³õ³Õ»É Ñ³ñó»ñÁ, ³ÛÉ³÷áË»É Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ëáõï Éñ³ïõáõÃÇõÝ
Ï³ï³ñ»Éáí, ÙáÉáñ»óÝ»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³ÝÁ:
²Ûëï»Õ ËÝ¹ÇñÁ ÉáÏ §²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÇ ëË³É Ï»óõ³ÍùÁ ã¿, ³ÛÉ ³ÛÝ
³Ý³éáÕç Ùûï»óáõÙÁ, áñáí Ý³ ÷áñÓáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ëË³ÉÁ ùûÕ³ñÏ»É, áñÁ å³Ï³ë μ³Ý
ã¿ ù³Ý ÇÝùÁ ëË³ÉÁ, »õ ÝáÛÝÇëÏ »ñμ»ÙÝ ³õ»ÉÇ ù³Ý¹Çãª áñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë»õ³é³ç å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ »õ
³å³ Ã»ñÃÇ ËÙμ³·ñ³Ï³Ý Ï³½ÙÁ:
Î³ëÏ³ÍÇó í»ñ ¿, áñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ
ÝÇõÃ³Ï³Ý, Ñá·»õáñ »õ μ³ñáÛ³Ï³Ý
ß³ÑÇ ½áÑ»ÉÁ Û³ÝáõÝ Ñ³ïõ³Í³Ï³Ý
ß³ÑÇ, Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É ³Ýí»ñ³¹³ñÓ ÏáñáõëïÝ»ñ:
àõëïÇ §²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÇÝ Ïáã
»Ýù ³ÝáõÙ Ñ»éáõ ÙÝ³É ³ÛÝåÇëÇ ù³ÛÉ»ñÇó, áñáí ÏÁ Ë³Ã³ñõÇ Ñ³Ù³ÛÝùÙ³ÙáõÉ ÷áËÛ³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÁ:
Â»Ññ³Ý, 15 ÚáõÉÇëÇ 2010Ã.

ì²ð¸²ì²èÆÜ
Ø²èÆ
Ø²ÜàôÎº²Ü
¸äðàòÆ æàôðÀ
ö²ÎºòÆÜ

ì³ñ¹³í³éÇ ³éÇÃáí,
å³ï³ÝÇ ³ÕçÇÏ-ïÕ³Ý»ñ,
Ñ³õ³ùõ»É ¿ÇÝ §Ø³éÇ Ø³ÝáõÏ»³Ý¦ ¹åñáóÇ μ³ÏáõÙ,
áñå¿ë½Ç Ï³ï³ñ»Ý ûñõ³Û
Í¿ëÁ:
¸»é ÙÇ ù³ÝÇ ñáå¿ ã³Ýó³Í, μ³ÏÇ çáõñÁ ÷³Ï»óÇÝ,
»õ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ëïÇåõ³Í
¹åñáóÇ μ³ÏÇó ¹áõñë ·³Éáí, ·Ý³óÇÝ ¹åñáóÇ Ùûï³Ï³Û ÷³éùÇó çáõñ í»ñóÝ»Éáõ »õ ¹åñáó μ»ñ»Éáõ:
ÆëÏ ³Ûëï»Õ Ï³ñ»õáñ
Ñ³ñó ¿ ³é³ç³ÝáõÙ. ³Ûë
»ñÃ»õ»ÏáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
»Ã¿ áñ»õ¿ Ù¿ÏÇ Ñ³Ù³ñ ¹¿åù
å³ï³Ñ¿ñ, å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ á±í ¿ñ ÉÇÝ»Éáõ, »õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ³ÛëåÇëÇ Íñ³·Çñ Ï³½Ù³Ï»ñå»ÉÁ (³ÛÝ ¿É
ì³ñ¹³í³éÇ ³éÇÃáí) ³ñ¹»ûù ×Ç±ßï ¿£ ÌÝáÕÝ»ñÝ
Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, áõ½áõÙ
»Ý ³å³Ñáí áõ íëï³Ñ»ÉÇ
ï»Õ áõÕ³ñÏ»É, ë³Ï³ÛÝ
ÝÙ³Ý í»ñ³μ»ñÙáõÝùÁ ãÇ
Ï³ñáÕ ³ÝÑ»ï»õ³Ýù ÉÇÝ»É£
ºÃ¿ ÝÙ³Ý Íñ³·Çñ »Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, ¿É çñÇ ÷³Ï»ÉÁ Ç±Ýã ÙÇïù áõÝÇ, »Ã¿ áãª
ÇÝãá±õ »Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ³Ûë
Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ Û³ÛïÝáõÙ:
ì»ñçáõÙ
Ý³Ë³å¿ë
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ »Ù Û³ÛïÝáõÙ §ÚáÛë¦ Ã»ñÃÇÝª ³Ûë
Ù³ëÇÝ ÅáÕáíñ¹ÇÝ ï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ØÇ ÍÝáÕ
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êöÆôðø
²ÔÂ²Ø²ðÆ êàôð´ Ê²â ºÎºÔºòàôØ ä²î²ð²¶

ì²ÜàôØ Ü²ôºð ºÜ Î²èàôòàôØ Ð²Ú àôÊî²ôàðÜºðÆ Ð²Ø²ð
Ðñ³ã Ø»ÉùáõÙ»³Ý
ì³Ý³Û É×Ç ²ÕÃ³Ù³ñ ÏÕ½áõÙ ·ïÝõáÕ êáõñμ Ê³ã »Ï»Õ»óáõÙ ê»åï»Ùμ»ñÇ 12-ÇÝ Ý³Ë³ï»ëõ³Í å³ï³ñ³·Ç Ù³ïáõóÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ Û»ï³Ó·õ»É ¿ Ù¿Ï ß³μ³Ãáí »õ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³Û ê»åï»Ùμ»ñÇ 19ÇÝ: Ú»ï³Ó·Ù³Ý å³ï×³éÁ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ ÝáÛÝ ûñÁ Ï³Û³Ý³ÉÇù
Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ùõ¿Ý ¿: Âñù³Ï³Ý §ØÇÉÉÇ»Ã¦ ûñ³Ã»ñÃÇ
Ñ³Õáñ¹Ù³Ùμ, ì³ÝÇ Ý³Ñ³Ý·³å»ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ï³ñ³Íõ³Í Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç ÝßõáõÙ ¿, áñ Ñ³ñóÇ ³éÝãáõÃ»³Ùμ ì³ÝÇ Ý³Ñ³Ý·³å»ï ØÇõÝÇñ ø³ñ³ÉûÕÉáõÝ Ñ»é³Ëûë³½ñáÛó ¿ áõÝ»ó»É äáÉëáÛ
Ñ³Ûáó å³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇ Ñá·»õáñ ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ ²ñ³Ù ³ñù»åÇëÏáåáë ²Ã»ß»³ÝÇ Ñ»ï, áñÇÝ ³é³ç³ñÏ»É ¿ å³ï³ñ³·Ç ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ ï»Õ³÷áË»É ê»åï»Ùμ»ñÇ 19-ÇÝ: ²ñ³Ù ²Ã»ß»³ÝÝ Çñ
Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝÝ ¿ ïõ»É ì³ÝÇ Ý³Ñ³Ý·³å»ïÇ ³é³ç³ñÏáõÃ»³ÝÁ:
ì³ÝáõÙ ³ÏïÇõûñ¿Ý ëÏë»É »Ý
Ý³õ»ñ Ï³éáõó»É Ñ³Û áõËï³õáñÝ»ñÇÝ ê»åï»Ùμ»ñÇ 19-ÇÝ ²ÕÃ³Ù³ñ ÏÕ½Ç Ñ³ëóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹
ûñÁ ·ñ»Ã¿ Ñ³ñÇõñ³Ù»³Û ÁÝ¹Ñ³ïáõÙÇó Û»ïÛ ²ÕÃ³Ù³ñÇ êáõñμ
Ê³ã »Ï»Õ»óáõÙ êáõñμ ä³ï³ñ³· ¿ Ù³ïáõóõ»Éáõ, »õ ³ÏÝÏ³ÉõáõÙ ¿, áñ ³ßË³ñÑÇ Í³Ûñ»ñÇó Ñ³½³ñ³õáñ Ñ³Û»ñ ÏÁ Å³Ù³Ý»Ý
ÂáõñùÇ³:
àõ ÑÇÙ³ ì³ÝÇ ï»Õ³Ï³Ý
Ý³õ³ßÇÝ³Ï³Ý μÇ½Ý»ëÁ μáõéÝ
í»ñ»Éù ¿ ³åñáõÙ: Ü³õ³ï¿ñ»ñÁ
³ßË³ïáõÙ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ í»ñ³Ýáñá·»É, ³õ»ÉÇ Û³ñÙ³ñ³õ¿ï, ³õ»ÉÇ
³Ýíï³Ý· ¹³ñÓÝ»É Çñ»Ýó Ý³õ»ñÁ, ³ÛÉ»õ »õñáå³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ Ýáñ
Ý³õ»ñ »Ý Ï³éáõóáõÙ, ·ñáõÙ »Ý
Ãáõñù³Ï³Ý Éñ³ïõ³ÙÇçáóÝ»ñÁ:
§ºë Ñ³Ù³ñ»³ ³õ³ñï»É »Ù
»ñÏáõ Ý³õÇ Ï³éáõóáõÙÁ »õ Ù¿Ï áõñÇß Ý³õ Ï³éáõó»Éáõ å³ïõ¿ñ »Ù
ëï³ó»É¦, - ³ë»É ¿ Ý³õ³ßÇÝ³ñ³ñ
êÇõÃ ´»É¿ùÁ: Ü³ Û³ÛïÝ»É ¿, áñ
Ý³õ»ñÇ íñ³Û ëñ³ÑÝ»ñ, ËáÑ³ÝáóÝ»ñ áõ ½áõ·³ñ³ÝÝ»ñ Ï³Ý: Øûï³õáñ³å¿ë »ñÏáõ ³ÙÇë ¿ å¿ïù
³Û¹åÇëÇ ÙÇ Ý³õ Ï³éáõó»Éáõ
ÚáÛë
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Ñ³Ù³ñ, áñÇ íñ³Û 65 Ñ³½³ñ ÉÇñ³
(Ùûï 42 Ñ³½³ñ ¹áÉ³ñ) ¿ Í³ËëõáõÙ:
²ÕÃ³Ù³ñÇ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
Ïááå»ñ³ïÇõÇ Õ»Ï³í³ñÁ »õë
³ë»É ¿, áñ Ñ³Ù³ñ»³ 40 Ý³õ»ñáí
ëå³ë³ñÏ»Éáõ »Ý áõËï³õáñÝ»ñÇÝ:
ì³ÝÇ Ý³Ñ³Ý·³å»ï ø³ñ³ûÕÉáõÝ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇÝ ³ë»É ¿, Ã¿
³ÏÝÏ³ÉõáõÙ ¿, áñ Ñá·»õáñ ³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ¿
ÂáõñùÇ³ÛÇ Ð³Ûáó å³ïñÇ³ñùÁ:

Ü³ íëï³Ñ»óñ»É ¿, áñ ï»Õ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ù¿Ý ÇÝã
Ï³Ý»Ý áõËï³õáñÝ»ñÇÝ É³õ³·áÛÝ
ÑÇõñÁÝÏ³ÉáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:
²ÕÃ³Ù³ñÇ »Ï»Õ»óÇÝ Ï³éáõóõ»É ¿ 1100 ï³ñÇ ³é³ç` 915 - 921
Ãõ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: 1915
Ãõ³Ï³ÝÇ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ »Ï»Õ»óÇÝ ÷³Ï ¿ñ,
ÏÇë³ù³Ý¹: 2007 Ãõ³Ï³ÝÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ í»ñ³μ³óõ»ó: ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ íñ³Û 1 ÙÇÉÇáÝ 700 Ñ³½³ñ ¹áÉ³ñ Í³Ëëõ»ó:
êáõñμ Ê³ã »Ï»Õ»óáõ í»ñ³μ³óÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»óÇÝ Ñ³Û »õ Ãáõñù
å³ßïûÝ»³Ý»ñ, μ³Ûó »Ï»Õ»óÇÝ
í»ñ³μ³óõ»ó áñå¿ë Ã³Ý·³ñ³Ý:
²Ûë ï³ñõ³Û Ø³ñïÇÝ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ÃáÛÉ³ïñ»ó, áñ ï³ñÇÝ Ù¿Ï ³Ý·³Ù`
ê»åï»Ùμ»ñÇ »ñÏñáñ¹ ß³μ³Ãõ³Û
Ù¿ç, êáõñμ Ê³ãÇ ïûÝÇÝ, ²ÕÃ³Ù³ñÇ êáõñμ Ê³ã »Ï»Õ»óáõÙ å³ï³ñ³· Ù³ïáõóõÇ:

²ÕμÇõñ` §²½³ïáõÃÇõÝ¦
é³¹ÇáÏ³Û³ÝÇ Ï³Ûù

Ð²Ú²êî²Ü
Âáõñù³Ï³Ý ³ñÙ³ïÝ»ñ áõÝ»óáÕ ·»ñÙ³Ý³óÇ ÏÇÝûé»ÅÇëáñ ü³ÃÇÑ ²ùÇÝÁ

ä¾îø ¾ Ú²Ô Â² Ð² ðºÈ ì² ÊÀ
¶³ÛÇ³Ý¿ ¸³ÝÇ¿É»³Ý
§àëÏ¿ ÍÇñ³Ý¦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ÏÇÝû÷³é³ïûÝÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
Ð³Û³ëï³Ý Å³Ù³Ý³Í é»ÅÇëáñÝ»ñÁ Çñ»Ýó »ÉáÛÃÝ»ñáõÙ, Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ
Å³Ù³Ý³Ï ËûëáõÙ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ
ÏÇÝû³ñõ»ëïÇó, ³ÛÉ»õ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ »Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³ÝÁ,
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï³ùñùñáÕ μ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ:
Ð³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, »ñÏáõ ³½·»ñÇ ÙÇç»õ
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ Ç í»ñ Ó·õáÕ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÁ, ÇÝãå¿ë ýñ³Ýë³Ñ³Û é»ÅÇëáñ ê»ñÅ ²õ»ïÇù»³ÝÇ, ³ÛÝå¿ë ¿É Í³·áõÙáí Ãáõñù
·»ñÙ³Ý³óÇ é»ÅÇëáñ ü³ÃÇÑ
²ùÇÝÇ ³ñ¹ÇõÝù ¿ §í³ËÇ, áñÁ
å¿ïù ¿ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»É¦:
²Ûë ï³ñÇ Î³ÝÝÇ ÏÇÝû÷³é³ïûÝáõÙ §àëÏ¿ ³ñÙ³õ»Ýáõ¦ ³ñÅ³Ý³ó³õ §²ÝÇÍõ³Í ÏÕ½ÇÝ¦
÷³ëï³í³õ»ñ³·ñ³Ï³Ý ³ÝÇÙ³óÇáÝ ýÇÉÙÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ê»ñÅ ²õ»ïÇù»³ÝÁ, Ýß»ó, Ã¿ §Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ï»Õ ³ßË³ï»É Ãáõñù³Ï³Ý
áñáß Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï
áõ ³ÝóÝ»É ¹¿åÇ ³ÛÝ åñáó»ëÁ, áñ
í³Ë»Ý³Éáõ μ³Ý ãÏ³Û¦:
§àñáíÑ»ï»õ Ï³ñÍáõÙ »Ù, áñ
ß³ï Ù»Í í³Ë Ï³Û: àã ÙÇ³ÛÝ
ëï»ÕÍ³·áñÍáÕÝ»ñÇ Ùûï, ³ÛÉ»õ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ó»õáí, Ã¿ ÇÝãå¿ë ¿
ëï»ÕÍõ»Éáõ ÝáñÇó ÝáñÙ³É Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝ [Ñ³Û»ñÇ »õ Ãáõñù»ñÇ
ÙÇç»õ]: ÆÑ³ñÏ¿, ß³ï μ³ñ¹ ¿ ¹ñ³
Ù³ëÇÝ Ýëï»É áõ Ëûë»É ³Ûëûñ,
μ³Ûó, Ï³ñÍáõÙ »Ù, áñ ³ñõ»ëïÁ,
ÏÇÝûÝ Ï³ñáÕ »Ý Ù»Í ¹»ñ Ë³Õ³É:
àñáíÑ»ï»õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÁ ³ÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ³ë³ÍÁ, áñ
Ï³åõ³Í »Ý áõñÇß-áõñÇß μ³Ý»ñÇ
Ñ»ï, ÇëÏ ëï»ÕÍ³·áñÍáÕÁ, »Ã¿
ÇÝùÁ ³½³ï ¿, áã Ã¿ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ×ÝßÙ³Ý ï³Ï ¿ ³ßË³ïáõÙ,
³ÛÉ Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ³ÝáõÝáí, ÇÙ

Ï³ñÍÇùáí, ÇÝùÁ Ï³ñáÕ ¿ ß³ï û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É¦, - Û³õ»É»ó ê»ñÅ
²õ»ïÇù»³ÝÁ:
Ð³Ùμáõñ·áõÙ ÍÝõ³Í, Í³·áõÙáí Ãáõñù ÏÇÝûé»ÅÇëáñ ü³ÃÇÑ
²ùÇÝÇ ³ÝáõÝÁ Û³ÛïÝÇ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ
¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ: §àëÏ¿ ÍÇñ³Ý¦-Ç
§ºñ»õ³Ý»³Ý åñ»ÙÇ»ñ³¦ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ óáõó³¹ñõ»ó
Ýñ³ §Ðá·áõ ËáÑ³Ýáó¦ ýÇÉÙÁ:
¸ñ³ÝÇó ³é³ç Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ
Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ ²ùÇÝÁ ÝáÛÝå¿ë
Ëûë»ó §í³ËÁ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ¦
Ù³ëÇÝ. - §Ð³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÁ ÑÇÙÝõ³Í ¿ í³ËÇ
íñ³Û, »õ ËÝ¹ÇñÝ ³ÛÝ ¿, áñ å¿ïù ¿
Û³ÕÃ³Ñ³ñ»É ³Û¹ í³ËÁ: ¸³ í³Ë
¿ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ, »õ
ÏÇÝûÝ Ñ¿Ýó ³ÛÝ áõÅÝ ¿, áñ Ï³ñáÕ
¿ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»É ³Û¹ í³ËÁ: ºõ áã
ÙÇ³ÛÝ ÏÇÝûÝ. Ý³»õ` ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ áõ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ Ï³ñáÕ
»Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ÝóÏ³óÝ»É ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý ÙáõÃ ë»Ý»³ÏÝ»ñáí¦:
²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Çñ ³½·³ÛÇÝ
ÇÝùÝáõÃ»³ÝÁ` ü³ÃÇÑ ²ùÇÝÁ
³ë³ó. - §ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë »ë

³ñ»³Ý Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñáí ã»Ù
Ùï³ÍáõÙ: Î³ñÍáõÙ »Ù, áñ
³ñ»³Ý, Í³·Ù³Ý Ù³ëÇÝ Ëûë»ÉÁ
¹³ ÇÝã-áñ ã³÷áí ßáíÇÝÇ½ÙÇ
ï³ññ»ñ ¿ å³ñáõÝ³ÏáõÙ¦:
²É³Ý ÐÇõ½. §ÎÇëáí ã³÷ Ñ³Û
»Ù¦
§àëÏ¿ ÍÇñ³Ý¦-Á ³éÇÃ ¿ ¹³ñÓ»É, áñ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ð³Û³ëï³Ý ³Ûó»ÉÇ ³Ù»ñÇÏ³óÇ é»ÅÇëáñ
²É³Ý ÐÇõ½Á, áñÁ ÏÇëáí ã³÷ Ñ³Û ¿.
Ýñ³ Ñ³ÛñÁ ë»õ³ÙáñÃ ³Ù»ñÇÏ³óÇ
¿, Ù³ÛñÁ` å³ñëÏ³Ñ³ÛáõÑÇ:
§ÎÇëáí ã³÷ Ñ³Û »Ù, Ã¿»õ Ñ³Û
ÁÝÏ»ñÝ»ñ ùÇã áõÝ»Ù, áñáíÑ»ï»õ
ë»õ³ÙáñÃÝ»ñÇ ßñç³å³ïáõÙ »Ù
Ù»Í³ó»É¦, - ³ë³ó Ý³` ß³ñáõÝ³Ï»Éáí. - §²ÛÝ ³Ù¿ÝÁ, ÇÝãáí ¹³ëïÇ³ñ³Ïõ»É »Ù, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¿` ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ, μ³ñáÛ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:
àñáíÑ»ï»õ Ù³Ûñë Ñ³Û ¿, »õ ÇÝÓ
¹áõñ ¿ ·³ÉÇë Ñ³Û ÉÇÝ»É¦:

²ÕμÇõñ` §²ñÙ»ÝÇ³Ý³áõ¦
Ï³Ûù
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¾Ü¼ºÈÆ ÈÖ²ÎÀ ºô

¾Ý½»ÉÇ É×³ÏÁ Ï³Ý³ã³å³ï
¶ÇÉ³ÝÇ çñ³ÛÇÝ ·»Õ»óÏáõÃÇõÝÝ»ñÇó ¿: ²Û¹ É×³ÏÁ çñ³Ï»Ýó³ÕÝ»ñÇ
ë»ñÙÝ³óñÙ³Ý »õ μÝÇÏ áõ ·³ÕÃáÕ
ÃéãáõÝÝ»ñÇ å³ïëå³ñ³ÝÝ ¿: ²ÛÝï»Õ Ï³Ý μ³½Ù³ÃÇõ ·»Õ»óÇÏ ÏÕ½ÇÝ»ñ, ÇëÏ Ýñ³ ³÷»ñáõÙ »Ý ·ïÝõáõÙ »ñÏáõ ·»Õ»óÇÏ ù³Õ³ùÝ»ñ ¾Ý½»ÉÇÝ »õ ²μù»Ý³ñÁ:
¾Ý½»ÉÇ É×³ÏÁ Çñ 180-Çó ÙÇÝã»õ
200ùé ÏÇÉáÙ»ïñ ï³ñ³ÍáõÃ»³Ùμ
Ï³ëåÇó ÍáíÁ ÉóõáÕ ·»ï»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ áñå¿ë ½ï³ñ³Ý: ²ÛÝ ³õ»ÉÇ ù³Ý 100 ï»ë³Ï
ÃéãáõÝÝ»ñáí, 50 ï»ë³Ï ÓÏÝ»ñáí,
Ñ³ñÇõñ³õáñ ï»ë³ÏÇ μáõë³Ï³Ý,
Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý áõ ÙÇÏñáëÏáå³ÛÇÝ
¿³ÏÝ»ñáí ÙÇ Ñ³½õ³·Çõï ¿ÏáëÇëï»Ù áõÝÇ:
¾Ý½»ÉÇ É×³ÏÁ 1975 Ãõ³Ï³ÝÇó
ëÏë³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³Ñå³Ýõ³Í
É×³ÏÝ»ñÇ ß³ñùÇÝ ¿ å³ïÏ³Ý»É »õ
Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ Î³ëåÇó ÍáíÇ ÓÏÝÏÇÃ³õáñ áõ áëÏñ³õáñ ÓÏÝ»ñÇ μ³½Ù³óÙ³Ý áõ ³ñï³¹ñÙ³Ý ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ ³ÕμÇõñÁ: ê³Ï³ÛÝ ³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³ÛÝ
Ù³ïÝõ»É ¿ ³Ýáõß³¹ñáõÃ»³Ý »õ
Ï³Ý·Ý»Éª ÏáñÍ³ÝÙ³Ý áõ áãÝã³óÙ³Ý ë»ÙÇÝ: ²Õïáïõ³ÍáõÃÇõÝÝ áõ
³õ»ñõ³ÍáõÃÇõÝÁ Ñ³ëÝ»Éáí Çñ ·³·³ÃÝ³Ï¿ïÇÝ` ½³Ý·õ³Í³ÛÇÝ Éñ³ïõ³ÙÇçáóÝ»ñÁ ëÏë»óÇÝ ³Ñ³½³Ý·»É áõ μ³ó³Û³Ûï»É ³Õ¿ïÇ ËáñùÁ:
Ø²Î-Á û·ÝáõÃ»³Ý Ó»éù Ù»ÏÝ»ó, »õ ³å³ áñáßõ»ó, áñ ³Ûë ï³ñÇ 5 ÙÇÉÇáÝ ¹áÉ³ñ Û³ïÏ³óÝ»Éáí,
Ï³ñ·³õáñ»É ËÝ¹ÇñÁ: ²Û¹ áñáßáõÙÁ Ùï³õ Ø²Î-Ç ûñ³Ï³ñ·Ç Ù¿ç,
áñÁ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí UNDP ×³Ý³å³ñÑÇ ßÇÝáõÃÇõÝÁ, áñáí ¾Ý½»ÉÇ Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÁ ßñç³ÝóáÕ áõÕáõ 16 ÏÇÉáÙ»ïñÁ ³Û¹ É×³ÏÇ ÙÇçÇó ³ÝóÝ»Éáõ å³ï×³éáí, Ø²Î-Ç
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ó³ÝÏÇó ¹áõñë ÙÝ³ó:
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¾Ü¼ºÈÆ ÈÖ²ÎÆ ²ÞÊ²ðÐ²¶ð²Î²Ü ¸ÆðøÜ àô Ú²îÎàôÂÆôÜÜºðÀ
¾Ý½»ÉÇ É×³ÏÁ ·ïÝõáõÙ ¿ Î³ëåÇó ÍáíÇ Ñ³ñ³õ-³ñ»õÙï»³Ý
³÷áõÙ »õ ê»ýÇ¹éáõ¹Ç ·»ï³μ»ñ³ÝÇ ³ñ»õÙáõïùáõÙª ï³ñ³Íõ»Éáí
¾Ý½»ÉÇ Ý³õ³Ñ³Ý·ëïÇ Ñ³ñ³õáõÙ:
²ÛÝ ÙÇ ÏáÕÙÇó »½»ñõ³Í ¿ øÇõ³ñ
â³Û, ²μù»Ý³ñ ù³Õ³ùÝ»ñáí, ÇëÏ
ÙÇõë ÏáÕÙÇó ¿É Ñ³ñ³õÇó ßñç³å³ïõ³Í ¿ êáÙ¿¿ë³ñ³ »õ è³ßï
·³õ³éÇ ßñç³ÝÝ»ñáí:
Ü³ËÏÇÝáõÙ ³ÛÝ Í³õ³Éõ»É ¿ñ
ÙÇÝã»õ 400-450 ÏÇÉáÙ»ïñ, ÙÇÝã¹»é ³ÛÅÙ Ýñ³ ï³ñ³ÍùÁ Ñ³ßõáõÙ
¿ Ùûï 100ùé ÏÇÉáÙ»ïñ: ¶³ñÝ³ÝÁ
çñÇ ËáñáõÃÇõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ ³é³õ»É³·áÛÝÁ 2,5 Ù»ïñ ³ñ»õÙï»³Ý
Ù³ëáõÙ »õ ³ÝÓñ»õ³ÛÇÝ ï»ÕáõÙÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý ï³ñ»Ï³Ý 1500-Çó
ÙÇÝã»õ 2000 ÙÇÉÇÙ»ïñ: Üñ³ Ù¿ç
Ã³÷õáõÙ »Ý ¶ÇÉ³ÝÇ 27 Ï³ñ»õáñ
·»ï»ñÁ, áñáÝù ÝáÛÝ³ÝáõÝ Ý³õ³Ñ³Ý·ëïÇ ³é³ç³Ù³ëáõÙ í»ñ³ÍõáõÙ »Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ÙÇ çñ³ÝóùÇ
»õ ³Û¹ ·Íáí ¿É ÉóõáõÙ ¿ Î³ëåÇó
ÍáíÁ:
¾Ü¼ºÈÆÜª ¼´úê²âðæàôÂº²Ü
²ØºÜ²¶ºÔºòÆÎ ì²ÚðÀ
¾Ý½»ÉÇ Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÁ áõÕÕ³ÏÇ ·ïÝõáõÙ ¿ Ñáíï³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ
»õ Ó·õ³Í ¿ Î³ëåÇó ÍáíÇ ³÷Ç »ñÏ³ñáõÃ»³Ùμ »õ áõÝÇ Ù»ÕÙ áõ ËáÝ³õ ÏÉÇÙ³Û, áñï»Õ ³ÝÓñ»õ³ÛÇÝ
ï»ÕáõÙÝ»ñÇ ã³÷Á μ³õ³Ï³Ý
μ³ñÓñ ¿:
Â¿»õ ³ÛÝ ÑÝ³Ù»ÝÇ ù³Õ³ù ã¿,
μ³Ûó Ï³ñ»õáñõáõÙ ¿ çñ³ÛÇÝ Ï»Ý¹³Ý³ï»ë³ÏÝ»ñáí, μáÛë»ñáí áõ
ÓÏÝ»ñáí: Üñ³ ³õ³½Ç ³÷»ñÁ
ï³ñõ³Û ï³ñμ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇÝ
ÙÇßï ¿É Ñ³Ý¹Çë³ó»É »Ý μ³½Ù³ÃÇõ áõÕ»õáñÝ»ñÇ Ñ³Ý·ëï³í³ÛñÁ:
²ÛÝ, ÇÝã áñ ¾Ý½»ÉÇÇ ³é³÷Ý»³Û

ßñç³ÝÝ»ñÁ ½³Ý³½³ÝáõÙ »Ý Î³ëåÇó ÍáíÇ ³ÛÉ ³÷»ñÇó, Ýñ³
³½³ï áõ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ÉáÕ³÷»ñÝ »Ý,
áñáÝóÇó Ù³ñ¹ÇÏ ³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ý û·ïõ»É, ÙÇÝã¹»é
ÙÇõë ³é³÷Ý»³Û ßñç³ÝÝ»ñáõÙ
×³Ùμáñ¹Ý»ñÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý ³ÝÓÝ³Ï³Ý ³Ù³é³ÝáóÝ»ñÇ μ³ñÓñ
ó³ÝÏ³å³ï»ñÇ, áñáÝó ÏáÛáõÕÇÝ»ñÇ Ï»Õï³çñ»ñÁ ÉóõáõÙ »Ý
É×³ÏÇ Ù¿ç »õ ÝáÛÝÇëÏ û¹Á ³å³Ï³ÝáõÙ:
¼μûë³ßñçÇÏÝ»ñÁ ³Û¹ É×³ÏáõÙ
Ñ³×»ÉÇ Å³Ù³Ý³Ï »Ý ³ÝóÏ³óÝáõÙ
Ý³õ³ÏÝ»ñÇ íñ³Û ÃÇ³í³ñ»Éáí,
ÓÏÝáñëáõÃ»³Ùμ ½μ³Õõ»Éáí »õ ï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ»ñ ³Ûó»É»Éáí: Ú³·»óõ³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍõ»É
½μûë³ßñçÇÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ´³óÇ
³Û¹, ï»Õ³óÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿É Çñ
μÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÝ ¿ ïñ³Ù³¹ñáõÙ
³Ûó»ÉáõÝ»ñÇÝ: Üñ³ ï»ë³ñÅ³Ý
í³Ûñ»ñÇó »Ýª Ý³õ³Ù³ïáÛóÇ ßÇÝáõÃÇõÝÁ, Ù³ùë³ïáõÝÁ, ÓÏÝ³μáõÍ³ñ³ÝÁ, É×³ÏÁ, ßáõÏ³Ý, ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ññ³å³ñ³ÏÁ, »õ ³ÛÉ
å³ïÙ³Ï³Ý Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÝ áõ
ßÇÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
¾Ý½»ÉÇÇ ³ÛÉ ï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ»ñÇó ¿ª ÍáíÇ ÷³ñáëÁ Ï³Ù Å³Ù³óáÛóÇ ³ßï³ñ³ÏÁ, áñÁ ·ïÝõáõÙ ¿
¾Ý½»ÉÇÇ çñ³÷ÇÝ: ²ÛÝ Ï³éáõóõ»É ¿
Ü³ë»ñ¿¹¹ÇÝ ß³ÑÇ ûñûù ù³Õ³ùÇ
íñ³óÇ Ïáõë³Ï³É Êáëñáí Ë³ÝÇ
ÙÇçáóáí: ¾Ý½»ÉÇÇ ù³Õ³ù³å»ïÁ
³Û¹ ÷³ñáëÁ Ýáñá·»ÉÇë ÙÇ Ýáñ
Å³Ù³óáÛó ¿É ï»Õ³¹ñ»É ¿ Ýñ³ ³ßï³ñ³ÏÇ Í³ÛñÇÝ: ø³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ß¿ÝùÝ ¿É áõß³·ñ³õ ÙÇ ßÇÝáõÃÇõÝ ¿ »õ áõÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³ñÅ¿ù, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ Æñ³ÝÇ ³é³çÇÝ
ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÝ ¿, áñÁ Ï³éáõóõ»É ¿ 70 ï³ñÇ ³é³ç:
¾Ý½»ÉÇ μ³é³óÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ª
ÇçÇñ »õ Ï»óÇñ ³Ûëï»Õ. àÙ³Ýó
Ï³ñÍÇùáí ³ÛÝ ÏáãõáõÙ ¿ª Ë³ñë-

¸ð²Ü êä²èÜ²òàÔ

ìî²Ü¶À

Ä. ØÝ³ó³Ï³Ý»³Ý

Ë³ï»Õ, ³å³ ¹³ñå³ë, ÇëÏ Áëï
áÙ³Ýó ¿Éª ³Û¹ ù³Õ³ùÇ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÁ »Õ»É »Ý Ô³½³Ý Ë³Ý »õ ¾Ý½»É Ë³Ý »Õμ³ÛÝ»ñÁ, áñï»ÕÇó ¿É
³é³ç³ó»É ¿ ù³Õ³ùÇ ³ÝáõÝÁ:
ÐÝáõÙ Ý³»õ Ïáãõ»É ¿ §ºõñáå³ÛÇ

¹³ñå³ë¦ Çñ Ù³ùë³ï³Ý ßÝáñÑÇõ, áñÝ Çñ³ÝóÇ áõ ³ñï»ñÏñÇ
³é»õïñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ï³å»É ¿
ÙÇÙ»³Ýó:

¾Ü¼ºÈÆ ÈÖ²ÎÆ Ø²ðî²Ðð²ô¾ðÜºðÀ
1-²Ù¿Ý ï³ñÇ è³ßï, ¾Ý½»ÉÇ,
êáÙ¿¿ë³ñ³, üáõÙ³Ý »õ Ø³ë³É
·³õ³éÝ»ñÇ ³õ»ÉÇ ù³Ý 32 ÙÇÉÇáÝ
Ëáñ³Ý³ñ¹ Ï»Õï³çáõñÁ Ã³÷õáõÙ
ÃÇõ 78, ¸ ï³ñÇ, ÚáõÉÇë 28 2010
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´àôæ²Ô
Ìàì²ÈÆÖÀª
²Ô´²Ø²Ü

ø

Ç³ß³Ññ Íáí³÷Ý»³Û
ù³Õ³ùÇ
´áõç³Õ
½μûë³Û·ÇÝ í»ñ³Íõ»É ¿ ù³Õ³ùÇ »õ Ùûï³Ï³Û ßñç³ÝÝ»ñÇ ³Õμ»ñÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý í³ÛñÇ: ´áõç³ÕÁ Æñ³ÝÇ
ÑÇõëÇë³ÛÇÝ
ßñç³ÝÇ
Íáí³É×³ÏÝ»ñÇó ¿, áñÇ ÙÇ Ù³ëÝ

¾Ü¼ºÈÆ
ÈÖ²ÎÀ ÎîðàÔ
Ö²Ü²ä²ðÐÆ
ìî²Ü¶ÜºðÀ

¾

Ý½»ÉÇ Íáí³É×Ç ÏáÕùÇó ³ÝóÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇ
Ï³éáõóáõÙÁ ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï
ï»ÕÇ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
ÚáÛë
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¹³ñÓ»É: ¸³ 2.8 ÏÙ
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¿É ëñ³ÝÇó ³é³ç ù³Õ³ù³ÛÇÝ
ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Û³ïÏ³óõ»É ¿
μÝ³Ï³ñ³Ý³ßÇÝáõÃ»³Ý: §ä³ï³ëË³Ý³ïáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
Éáõé Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ùμ, É×³ÏÇ ÙÇ Ù³ëÁ ïñ³Ù³¹ñõ»ó
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý å³ßïûÝ»³Ý»ñÇÝ` μÝ³Ï³ñ³Ý Ï³éáõó»Éáõ
Ñ³Ù³ñ¦, ³ëáõÙ ¿ μÝ³å³Ñå³ÝÙ³Ý μÝ³·³õ³éáõÙ ³ÏïÇõ ÙÇ ·áñÍÇã: î»ÕÇ μÝ³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñóáí å³ï³ëË³Ý³ïáõ áñáß ³ÝÓÇÝù Ñ»ñùáõÙ »Ý, áñ ½μûë³Û·ÇÝ ¹³ñÓ»É
¿ ³Õμ³Ù³Ý, Ï³Ù Û³õ³ÏÝáõÙ
»Ý, áñ ¹³ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ûñ¿ÝùÇ ¹¿Ù ã¿: ê³Ï³ÛÝ ÙÇ áõñÇß
·áñÍÇãÇ Ëûëù»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ,
ûñ³Ï³Ý »ûÃÁ μ»éÝ³ï³ñ ³Õμ
¿ ¹³ï³ñÏõáõÙ ½μûë³Û·áõÙ,
³Û¹ ÃõáõÙ Ý³»õ ÑÇõ³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ ³Õμ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ í³ñ³Ï»É
³ÙμáÕç ÙÇç³í³ÛñÁ: Ø³ßÏ³ÛÇÝ ÑÇ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÇ ï³-

»ñÏ³ñáõÃ»³Ùμ ×³Ý³å³ñÑ ¿, áñÇ 60
ïáÏáëÁ, ¶ÇÉ³ÝÇ
μÝ³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý
Ëûëù»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ÉÇÝ»Éáõ ¿ Ï³Ùáõñç: Ú³Ù»Ý³ÛÝ
¹¿åë É×³ÏÁ ÏïñáÕ
Ù³ëÁ ³Ýç³ï»Éáõ ¿
¹ñ³ Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ »õ
ÑÇõëÇë³ÛÇÝ Ñ³ïõ³ÍÝ»ñÁ »õ Ë³Ý·³ñ»Éáõ ¿ μÝ³Ï³Ý
Ï»Ýë³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõÃÇõÝÁ: ²Û¹
Ñ³ñóÁ ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëõ»É
»Ý ³Ýóù»ñ, áñáÝóáí É×³ÏÇ »ñÏáõ
Ñ³ïõ³ÍÝ»ñÁ åÇïÇ ÙÇ³Ý³Ý ÙÇÙ»³Ýó: ²Ûë μáÉáñáí
Ñ³Ý¹»ñÓ,
áñáß

ñ³ÍáõÙÁ,
³å³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ï³ñ³ÍáõÙÁ ¹¿åÇ ÍáíÁ »õ
ëïáñ»ñÏñ»³Û çñ³å³Ñ»ëïÝ»ñÁ, Ï³ñáÕ »Ý Û³Ý·»óÝ»É
Ï»ÝëáÉáñï³ÛÇÝ ³Õ¿ïÇ: Ð»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³å³óáõóáõÙ »Ý, áñ É×³ÏÇ ÓÏÝ»ñÁ
³ñ¹¿Ý ÇëÏ í³ñ³Ïõ»É »Ý ³ÏÝ³μáñμáí, »õ ù³ÝÇ áñ ³Û¹ ÓÏÝ»ñáí »Ý ëÝõáõÙ ÃéãáõÝÝ»ñÁ, í³ñ³ÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ï³ñ³Íõ»É áÕç
ÙÇç³í³ÛñáõÙ:
´áõç³Õ ½μûë³Û·ÇÝ ·ïÝõáõÙ
¿ ²ëÃ³Ý¿ ²ßñ³ýÇ¿ ù³Õ³ùÇó
20ÏÙ ¹¿åÇ ³ñ»õ»Éù »õ ½μ³Õ»óÝáõÙ ¿ 3250 Ñ»Ïï³ñ ï³ñ³Íù:
¸³ »ñÏñÇ ÙÇ³Ï Íáí-ó³Ù³ù³ÛÇÝ ½μûë³Û·ÇÝ ¿, áñÇ 160 Ñ»Ïï³ñÁ É×³Ï³ÛÇÝ, 1600 Ñ»Ïï³ñÁ Íáí³ÛÇÝ, ÇëÏ ÙÝ³ó³ÍÁ
ó³Ù³ù³ÛÇÝ ï³ñ³Íù ¿:

÷áñÓ³·¿ïÝ»ñÇ
Ï³ñÍÇùáí, ³Ûë ×³Ý³å³ñÑÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÝ
³ÛÝ ¿ ÉÇÝ»Éáõ, áñ
Íáí³É×³ÏÁ
Ý³Ñ³Ýç»Éáõ ¿ ¹¿åÇ
ÑÇõëÇë, Ë³Ëïõ»Éáõ ¿ »ñÏñ³·Ý¹Ç
ÑÇõëÇëÇó Ñ³ñ³õ
ÃéãáõÝÝ»ñÇ ·³ÕÃáõÕÇÝ:
Ìáí³É×³ÛÇÝ Ù¿Ï
Ñ»Ïï³ñ ï³ñ³ÍùÁ

³ñÅ¿ 14 Ñ³½³ñ
¹áÉÉ³ñ, áñÁ 150
³Ý·³Ù ³õ»ÉÇÝ ¿
ù³Ý »ñÏñ³·áñÍáõÃ»³ÝÁ Û³ïÏ³óõáÕ
ÑáÕ³Ù³ë»ñÇ ³ñÅ¿ùÁ: Æñ³ÝÇ Íáí³É×³ÏÝ»ñÇó 22-Á,
³Û¹ ÃõáõÙ Â³É³μ¿
¾Ý½»ÉÇ-Ý Ý»ñ³éõ»É
»Ý ¹ñ³Ýó å³Ñå³ÝÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏáÝõ»ÝóÇ³ÛÇ
ó³ÝÏáõÙ:

¿ ¾Ý½»ÉÇ É×³ÏÇ çñ³õ³½³ÝÁ:
2-Ü³»õ
·ÇõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý
¹³ßï³í³Ûñ»ñÇó ï³ñ»Ï³Ý Ùûï
2 ÙÇÉÇáÝ ÉÇïñ ÃáõÝ³õáñ ÝÇõÃ»ñ
ÉóõáõÙ ¿ Ýñ³ ßñç³Ï³ÛùÁ: ºõ ù³ÝÇ
áñ ³ÛÝ Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ ÓÏÝ»ñÇ ë»ñÙÝ³Ã³÷Ù³Ý ÙÇç³í³Ûñ, áõëïÇ ³Û¹
ÃáõÝ³õáñ ÝÇõÃ»ñÁ ËÇëï ëå³éÝáõÙ »Ý Ï»Ý¹³ÝÇ å³ß³ñÝ»ñÇ
Ï»Ýë³í³ÛñÁ:
3-¾Ý½»ÉÇ çñ³õ³½³ÝÇ Ýëïõ³ÍùÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï³μ³ñ ³õ»É³ÝáõÙ »Ý, »õ Ñá·³ï³ñáõÃ»³Ý å³Ï³ëÇ å³ï×³éáí ï³ñ»Ï³Ý 585
ïáÝÝ³ Ýëïõ³ÍùÇ Ó»õáí ÑáëáõÙ
¹¿åÇ É×³ÏÁ: ØÇÝã»õ ÙÇ ù³ÝÇ
ï³ëÝ³Ù»³Ï ³é³ç Ýñ³ ËáñáõÃÇõÝÁ 8-10 Ù»ïñ ¿ñ, áñ ³Û¹ Ýëïõ³ÍùÝ»ñÇ å³ï×³éáí ³ÛÝ ³ÛÅÙ
Ñ³ë»É ¿ 3 Ù»ïñÇ:
4-²é³ï ï»ÕáõÙÝ»ñÝ áõ ÃÃõ³ÍÝÇ å³Ï³ëÁ Ñ³½³ñ³õáñ ÓÏÝ»ñÇ
ÏáñÍ³ÝÙ³Ý å³ï×³é ¿ ¹³éÝáõÙ:
5-²ñ¹ÇõÝ³μ»ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ³Õïáïõ³ÍáõÃÇõÝÁ Ëáßáñ ã³÷»ñÇ ¿ Ñ³ëÝáõÙ:
6-²ÝÑ³ßÇõ áñëÝ áõ ÓÏÝáñëáõÃÇõÝÁ Û³Ý·áõÙ ¿ É×³ÏÇ Ï»Ý¹³Ý³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ýõ³½Ù³ÝÁ:
7-ø³Õ³ùÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÝ áõ
³×Á, ÇÝãå¿ë Ý³»õ §¾½áÉ³¦ ÏáãõáÕ
μáÛëÇ É³ÛÝ³Í³õ³É ï³ñ³ÍáõÙÁ
ÝáÛÝå¿ë ëå³éÝ³ÉÇ ·áñÍûÝÝ»ñ »Ý
¾Ý½»ÉÇ É×³ÏÇ Ñ³Ù³ñ:
ÎÆð²è²Ì ØÆæàòÜºð ²Ú¸
²ð²îÜºðÆ ìºð²òØ²Ü Ð²Ø²ð
1-ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ μÝ³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó áñáß ÙÇçáóÝ»ñ »Ý ÏÇñ³éõ»É ëå³Ý¹³ÝáóÇ
»õ ½³Ý³½³Ý ³ñ¹ÇõÝ³μ»ñ³Ï³Ý
Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ Ï»Õï³çñ»ñÇª É×³ÏÇ Ù¿ç Ã³÷õ»ÉÁ Ï³ÝË»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùμ:
2-¾Ý½»ÉÇ É×³ÏÇÝ Ï»³Ýù å³ñ·»õ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³éáõóõ»É ¿ ³Õμ³Ùß³ÏÙ³Ý μáõë³å³ñ³ñï³ÝÇõÃÇ ·áñÍ³ñ³Ý:
3-ÜÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí É×³ÏÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÁ ×³åáÝ³Ï³Ý
æ³ÛÏ³ Ñ»ï³½ûï³Ï³Ý ËáõÙμÁ
ÃÇõ 78, ¸ ï³ñÇ, ÚáõÉÇë 28 2010
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Ý»ñÏ³ÛáõÙë ½μ³Õõ³Í ¿ Ýñ³ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÙ³Ý Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ùμ:
ÈÖ²ÎÆ ´àÚêºðÀ
àã ß³ï Ñ»éáõ ³Ýó»³ÉáõÙ É×³ÏÇ ßñç³Ï³Û ï³ñ³ÍùÁ Ýñ³ ËáÝ³õáõÃ»³Ý áõ çñ³é³ïáõÃ»³Ý
ßÝáñÑÇõ áõé»Ýáõ(μÇ¹) »õ É³ëï»Ýáõ(Ãáëù³) å¿ë çñ³ë¿ñ Í³é»ñÇ
ï»ë³ÏÝ»ñáí ¿ñ Í³ÍÏõ³Í, áñ
μ³óÇ ·»Õ»óÇÏ ï»ë³ñ³ÝÇó, ³Û¹
Í³é»ñÁ ·»ïÝÇ ³õ»Éáñ¹ çñ»ñÁ
åáÙåÇ å¿ë ÍÍ»Éáí, ßá·Ç³óÝáõÙ
»õ ãáñ³óÝáõÙ »Ý çñ³Ã³Ã³Ë ·»ïÇÝÝ»ñÁ: ²ÛëåÇëáí í»ñ³óÝáõÙ
»Ý ÙÇç³ïÝ»ñáí ³é³ï ÙÇç³í³Ûñ»ñÁ:
ÈÖ²ÎÆ ÂèâàôÜÜºðÀ
Î³ëåÇó Íáí ãõáÕ çñ³Ï»Ýó³Õ
ÃéãáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ»õáñ Ï»Ýë³í³ÛñÝ
¿ ¾Ý½»ÉÇ É×³ÏÁ, áñï»Õ ³åñáõÙ »Ý
êÇμÇñÇ ³ñ»õÙáõïùÇ, Î³ëåÇó ÍáíÇ »õ Ü»ÕáëÇ ë³·»ñÁ, μ³¹»ñÁ »õ
Ï³ñ³åÝ»ñÁ, áñáÝóÇó ³õ»ÉÇ ù³Ý
10-12 ÙÇÉÇáÝÁ ³Ù¿Ý ï³ñÇ ãõáõÙ
»Ý: ¸ñ³ÝóÇó ß³ï»ñÁ 1-3 ³ÙÇë
³åñáõÙ »Ý Î³ëåÇó ÍáíÇ ßñç³Ï³ÛùáõÙ:
¾Ý½»ÉÇ É×³ÏÇ μáõë³Ï³Ý Í³ÍÏáÛÃÁ ³Û¹ ãõáÕ ÃéãáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
Ï³ñáÕ ¿ ÓÙ»é»Éáõ É³õ³·áÛÝ í³Ûñ
ÉÇÝ»É: ê³Ï³ÛÝ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ³Û¹ ÃéãáõÝÝ»ñÁ »ÝÃ³ñÏõáõÙ »Ý í³Õ³Ñ³ë Í»ñáõÃ»³Ý, áñÇ å³ï×³éÁ
μÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ, ³ñ¹ÇõÝ³μ»ñ³Ï³Ý »õ ·ÇõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÝ »Ý: È×³ÏÇ ³ñ»õ»É»³Ý Ù³ëáõÙ ³é³õ»É³å¿ë ³ãùÇ
»Ý ÁÝÏÝáõÙ μ³¹»ñÁ (ûñ¹³ù),
÷³ñ÷³ñÝ»ñÁ (ã³Ý·³ñ), ³å³
ë³·»ñÁ (Õ³½), ³ÕçÏ³Ñ³õ»ñÁ
(Ëñáõë ùáÉÇ), Ïïó³ñÝ»ñ (³μã»ÉÇù), ÇëÏ ÙÇõë ï»ë³ÏÇ ÃéãáõÝÝ»ñ
ùÇã »Ý »ñ»õáõÙ:
¾Ü¼ºÈÆ ÈÖ²ÎÆ ÎºÜ¸²Ü²Î²Ü
²ÞÊ²ðÐÀ
¾Ý½»ÉÇ É×³ÏÇ ëïÝ³õáñÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ ß³ï μ³Ý»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É,
ë³Ï³ÛÝ Ýñ³ÝóÇó Û³ïÏ³å¿ë
ÚáÛë
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Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ ÇÙ³Ý³É, áñ ¾Ý½»ÉÇáõÙ ³éÏ³Û »Ý 17 ï»ë³ÏÇ
ãÕçÇÏÝ»ñ, áñáÝù Ëáßáñ ¹»ñ
»Ý Ï³ï³ñáõÙ ÙÇç³ïÝ»ñÇ
³×Á Ñ³Ï³Ïßé»Éáõ ·áñÍáõÙ:
È×³ÏÇ ³÷»ñÇ çáõñÁ ³ÕÇ ¿ áõ
Û³ï³ÏÁ Í³ÝÍ³Õáõï: ²ÛÝ ·ïÝõ»Éáí Î³ëåÇó ÍáíÇ Ùûï, Çñ ÇÝùÝ³ïÇå ³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõÃ»³Ùμ
Ù³ïã»ÉÇ ÙÇç³í³Ûñ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ μ³½Ù³½³Ý ÓÏÝ»ñÇ ë»ñÙÝ³Ã³÷áõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: È×³ÏáõÙ
·ïÝõáÕ 20 ï»ë³Ï ÓÏÝ»ñÇ ·áÛáõÃÇõÝÁ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ Ñ³ëï³ïõ»É ¿,
áñáÝóÇó 11-Á μÝÇÏ, 8-Áª ·³ÕÃáÕ,
ÇëÏ Ù¿Ï ï»ë³ÏÁ ÏÇë³·³ÕÃáÕ ¿:
êåÇï³Ï³ÓáõÏÝ áõ å»ñÏ¿Ý, áñáÝù
·³ÕÃáÕ ÓÏÝ»ñ »Ý, Óõ³ñÏáõÃ»³Ý
áõ ÍÝ»ÉáõÃ»³Ý Ýå³ï³Ïáí ·³ÉÇë
»Ý É×³Ï »õ ³ÛÝáõÑ»ï»õ í»ñ³¹³éÝáõÙ Íáí: Ì³Í³ÝÝ»ñÝ (ù³÷áõñ)
áõ ·³ÛÉ³ÓÏÝ»ñÁ (ûñ¹³ùÙ³ÑÇ) ï»Õ³μÝÇÏ ÓÏÝ»ñ »Ý:
ÂõáõÙ ¿ Ã¿ ÍáíÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ ï³ñμ»ñáõÃÇõÝÝ áõ É×³ÏÇ ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ýå³ëïáõÙ »Ý ÓÏÝ»ñÇ ½áõ·³ÏóÙ³ÝÝ áõ
Óõ³ñÏáõÃ»³ÝÁ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÓÏÝÇÏÝ»ñÇ μÝ³μáõÍáõÃ»³ÝÁ:
¾Ý½»ÉÇ
É×³ÏÝ
áõÝ»Ý³Éáí
ù³Õóñ çáõñ, Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý »õ μáõë³Ï³Ý Ñ³ñáõëï ÙÇç³í³Ûñ,
³é³ï Ï»ñ ¿ Ñ³ÛÃ³ÛÃáõÙ ÓÏÝ»ñÇÝ,
ÇëÏ ÙÇõë ÏáÕÙÇó ¿É Ýñ³ Ñ³Ý¹³ñï
çáõñÁ ³å³Ñáí ÙÇç³í³Ûñ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ÓÏÝ»ñÇ ë»ñÙ³ÝáõÙÁ
å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ñ³ Ã¿ ÇÝãáõ ³Ù¿Ý ï³ñÇ ÓÏÝ»ñÇ ÑëÏ³Û³Ï³Ý íï³éÝ»ñ ·³ÉÇë »Ý ³ÛÝï»Õ
μ³½Ù³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
Øáïáñ³õáñ Ý³õ³ÏÝ»ñÇ »ñÃ»õ»ÏÁ, Í³Ýñ ÇõÕáí áõ ùÇÙÇ³Ï³Ý
ÃáõÝ³õáñ ÝÇõÃ»ñáí çñÇ ³Õïáïõ³ÍáõÃÇõÝÁ, ÓÏÝ»ñÇ ë»ñÙÝ³Ã³÷áõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³Ýó
³ÝÏ³ÝáÝ áñë³ÉÁ »õ ³ñï»ñáõÙ áõ
³Û·ÇÝ»ñáõÙ ùÇÙÇ³Ï³Ý å³ñ³ñï³ÝÇõÃ»ñÇ ·áñÍ³ÍáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ³å³Ï³ÝáõÙÁ ¹Åõ³ñ³óÝáõÙ áõ Ýõ³½»óÝáõÙ ¿
ÓÏÝ»ñÇ μ³½Ù³óÙ³Ý åñáó»ëÁ:

àðø²Ü

1979 Ãõ³Ï³ÝÇÝ Æñ³ÝáõÙ Û³ÕÃ³Ý³Ï³Í Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝÝ áõÝ¿ñ
Çñ ïñ³Ù³μ³ÝáõÃÇõÝÁ, áñÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ñ Ý³»õ í»ñ³Ý³Û»É
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç ï»Õ ·ï³Í
³ñÅ¿ùÝ»ñÁª Ý³Ë »õ ³é³ç Ññ³Å³ñõ»Éáí áã Çñ³Ý³Ï³Ý, ³ñ»õÙï»³Ý, ÇÝãå¿ë Ý³»õª ß³Ñ³Ï³Ý
í³ñã³Ï³ñ·Ç ûñûù »ñÏñáõÙ Ù»Í
ÁÝý¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý ³ñÅ³Ý³ó³Í
ûï³ñ ³ÝáõÝÝ»ñÇó, Ññ³Å³ñõ»É »õ
¹ñ³Ýù ³½·³ÛÇÝáí áõ Û»Õ³÷áËáõÃ»³Ý á·áõÝ Û³ñÇñ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñáí ÷áË³ñÇÝ»Éáõ Ûáñ¹áñÁ, áñÝ ³Ýßáõßï ã¿ñ Ï³ñáÕ ³Ýå³ï³ëË³Ý ÙÝ³É:
²ÙμáÕç Æñ³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ
ûï³ñ³Ùáõï óáõó³Ý³ÏÝ»ñÝ áõ
·áí³½¹Ý»ñÁ å¿ïù ¿ Çñ»Ýó ï»ÕÁ
½Çç¿ÇÝ Çñ³Ý³Ï³ÝÇÝ: ´³õ³Ï³ÝÇÝ μ³ñ¹ »õ ³ÝÛ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ
Çñ³íÇ×³ÏÇ Ù¿ç ¿ÇÝ Û³ÛïÝõ»É
Çñ³ÝóÇ ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÝ áõ Ó»éÝ³ñÏ³ï¿ñ»ñÁ, áñáÝù ï³ñÇÝ»ñ
ß³ñáõÝ³Ï Çñ»Ýó Ù³ïáõó³Í Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÇ áõ ³ñï³¹ñ³Í
³åñ³ÝùÝ»ñÇ μ³ñÇ Ñ³Ùμ³õÁ ù³ñá½»Éáõ ßÝáñÑÇõ ßáõÏ³Û³Ï³Ý
Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ μÝáñáß Ùñó³ÏóáõÃ»³Ý Ù¿ç Ï³ñáÕ³ó»É ¿ÇÝ
³å³Ñáí»É ë»÷³Ï³Ý μ³ñ»Ï»óáõÃÇõÝÁ: àõëïÇ ß³ï ¹Åõ³ñ ¿ñ Ññ³Å³ñõ»É Ñ³ÝñáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó
ÁÝ¹áõÝõ³Í »õ É³ÛÝ ×³Ý³ãáõÙ
ëï³ó³Í ³ÝáõÝÝ»ñÇó: ºõ ³Ñ³,
Æñ³ÝáõÙ ·ïÝõ»óÇÝ ÑÝ³ñ³ÙÇï
Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù ³ÝÙÇç³å¿ë ·áñÍÇ ³Ýó³Ý »õ Çñ»Ýó Ë³ÝáõÃÝ»ñÇ,
³é»õïñÇ Ï¿ï»ñÇ, ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñÇ
»õ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ³ÛÉ ûμÇ»ÏïÝ»ñÇ
³ÝáõÝÝ»ñÁ §Çñ³Ý³Ï³Ý³óñÇÝ¦

ÖÎàôÜ ¾ ä²ðêÎºð¾ÜÀ
¶.².

å³Ñå³Ý»Éáí Ý³»õ »ñμ»ÙÝÇ
ûï³ñ Ï³Ù Û»Õ³÷áËáõÃ»³ÝÁ áã
Û³ñÇñ ³Ýõ³ÝáõÙÝ»ñÁ:
ØÇÝã»õ Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝÁ Â»Ññ³ÝÇ ö³ÑÉ³õÇ (ì³ÉÇ³ëñ) åáÕáï³ÛáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ñ ÙÇ ³é»õïñÇ
Ï»ÝïñáÝ, áñÁ Ñ³ÝñáõÃ»³ÝÁ Í³ÝûÃ ¿ñ §öÇ»ñ ¶³ñ¹»Ý¦ Û³ÛïÝÇ
ýÇñÙ³ÛÇ ³ÝáõÝáí: ì³×³é³ï³Ý
ÑÝ³ñ³ÙÇï ï¿ñÁ §öÇ»ñ ¶³ñ¹»Ý¦ μ³é³Ï³å³ÏóáõÃ»³Ý Ù¿ç
³õ»É³óñ»ó å³ñëÏ»ñ¿Ý §³¦ ï³éÁ, áñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ ëï³óõ»ó
å³ñëÏ»ñ¿Ý §öÇñ-» ø³ñ¹³Ý¦
(åñë. μ³ÝÇÙ³ó Í»ñáõÝÇ) μ³ñ»ÑáõÝã ³Ýõ³ÝáõÙÁ:
Â»Ññ³ÝÇ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ åáÕáï³Ý»ñÇó Ù¿ÏáõÙ (´»Ñ»ßÃÇ) ¹»é»õë ß³ÑÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó Ï³ñ
ÙÇ åÇó»ñÇ³, áñÁ Ñ³ÛïÝÇ ¿ñ §´Ç·
´áÛ¦ ³Ýõ³ÝáõÙ: ²Ûë ûï³ñ μ³éÁ
Çñ³Ý³Ï³ÝÇ í»ñ³Í»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ç³Ýù ã¿ñ å³Ñ³ÝçáõÙ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ å³ñëÏ»ñ¿Ýáí ·ñõ³Í
μ³éÇ ÙÇ Ï¿ïÁ ï»Õ³ß³ñÅ»É, áñÇ
³ñ¹ÇõÝùáõÙ åÇïÇ ³ï³óõ»É
§ÜÇù ´áõÛ¦ (åñëÏ.É³õ μáõñÙáõÝù)
å³ñëÏ»ñ¿Ý
μ³é³Ï³å³ÏóáõÃÇõÝÁ:
§´áõý³Éû¦ ó³ÝóÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ ý³ëï-ýáõ¹Á ¹»é»õë 70-³Ï³ÝÝ»ñÇó Û³ÛïÝÇ ¿ñ Â»Ññ³ÝÇ
ï³ñμ»ñ Ã³Õ³Ù³ë»ñáõÙ: ²Û¹
ûï³ñ³ÑáõÝã μ³éÝ ¿É »ÝÃ³ñÏõ»ó
ËÙμ³·ñÙ³Ý: ä³Ñå³Ýõ»ó ÙÇ³ÛÝ
³é³çÇÝ í³ÝÏÁª §´áõý¦ Ñ³ïõ³ÍÁ, áñÁ å³ñëÏ»ñ¿Ýáí Ýß³Ý³ÏáõÙ
¿ §μáõ¦: ²Ûëûñ Â»Ññ³ÝáõÙ Ù»Í Û³çáÕáõÃ»³Ùμ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ·áñ-

Í»É Ý³ËÏÇÝ §´áõý³Éû¦ Ý»ñÏ³ÛÇë §´áõý¦ ó³ÝóÁ:
Þ³ÑÇ ûñûù Â»Ññ³ÝÇ ³ñõ³ñÓ³ÝÝ»ñÇó Ù¿ÏáõÙª ø³ñ³çáõÙ ·áñÍáÕ §ÜÇùáÉ³¦ í³é³ñ³ÝÝ»ñÇ
·áñÍ³ñ³ÝÁ, áñÁ ³ï»ÕÍ»É ¿ñ
ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÝáõÝ ýÇñÙ³ÛÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ Ó»éÝ³ñÏáõÃ»³Ý ëÏ½μáõÝùáí, Ã¿ Ý³ËÏÇÝáõÙ
»õ Ã¿ ³Ûëûñ Ù»Í Ñ³Ùμ³õ ¿ í³Û»ÉáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ Æñ³ÝáõÙ, ³ÛÉ Ýñ³
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë: Â»ñ»õë
¹ñ³ Ý³ËÏÇÝ í³ñÏÁ å³Ñå³Ý»Éáõ ·ñ³õ³Ï³ÝÁ Û³ÛïÝÇ ýÇñÙ³ÛÇ
³Ýõ³Ý å³Ñå³ÝáõÙÝ ¿ñ: Ò»éÝ³ñÏ³ï¿ñ»ñÁ, ³Ýë³Éáí ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ûáñ¹áñÇÝ, ¹ÇÙ»Éáí ³ÝÙ»Õ Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃ»³Ý, ÷áË»É »Ý
³Ýõ³ÝáõÙÁª ³ÛÝ ¹³ñÓÝ»Éáí §ÜÇù
ø³É³¦ (åñëÏ.É³õ ³åñ³Ýù)ª ÙÇ»õÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï å³Ñå³Ý»Éáí
¹ñ³ ÑÇÝ ³Ýõ³ÝáõÙÁ:
ö»ÑÉ»õÇÝ»ñÇ ûñûù, ØáÑ³ÙÙ³¹ è»½³ ß³ÑÇ ïÇÏÝáç ü³ñ³Ñ
Ã³·áõÑáõ ³ÝáõÝáí ¿ñ ÏáãõáõÙ
Â»Ññ³ÝÇ ÷áÕáóÝ»ñÇó Ù¿ÏÁª Ý»ñÏ³ÛÇë êáÑñ»õ³ñ¹Ç ÷áÕáóÁ: ²Û¹
÷áÕáóÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ñ³ïõ³ÍÝ»ñÇó Ù¿ÏáõÙ ÝáÛÝ ³Ýõ³Ùμ ·áñÍáõÙ ¿ñ §ü³ñ³Ñ μ³ñ¦ ³ÝáõÝÁ
ÏñáÕ μ»éÝ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óáÕ ·ñ³ë»Ý»³ÏÁ: ²Ûë ¹¿åùáõÙ ¿É ÑÝ³ñ³ÙïáõÃ»³Ý ßÝáñÑÇõ
ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ Ù¿Ï Ï¿ïÇ Û³õ»ÉáõÙáí,
·ñ³ë»Ý»³ÏÁ Ïáãõ»ó §ü³éáË
μ³ñ¦: ²ÛëåÇëáí, ³é³Ýó Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñÇ, Ó»éÝ³ñÏ³ï¿ñÁ
Ññ³Å³ñõ»ó Û»Õ³÷áËáõÃ»³ÝÁ áã
Û³ñÇñ ³Ýõ³ÝáõÙÇó, å³Ñå³Ý»-

Éáí ë³Ï³ÛÝ ÙÇ»õÝáÛÝ
óáõó³Ý³ÏÁ »õ Çñ μÇ½Ý»ëÇÝ
í»ñ³μ»ñáÕ
μáÉáñ ³ùë»ëáõ³ñÝ»ñÁ£
Ü³Ë³Û»Õ³÷áË³Ï³Ý
Æñ³ÝáõÙ
Û³ÛïÝÇ ¿ñ Ùë³ÙÃ»ñùÇ ³ñï³¹ñáõÃ»³Ý
»õ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý
É³ÛÝ ó³Ýó áõÝ»óáÕ
§²ñ½áõÙ³Ý¦ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ, áñÝ Çñ ·áÛáõÃ»³Ý
¹³¹³-ñ»óÙ³Ý Ù³ëÇÝ ³½¹³ñ³ñ»ó Û»Õ³÷áËáõÃ»³Ý Û³ÕÃ³Ý³ÏÇó ³ÝÙÇç³å¿ë Û»ïáÛª Çñ Ñ³Ù³ñ
ÁÝïñ»Éáí §¶áõßÃ Æñ³Ý¦ (åñëÏ.
Æñ³Ý³Ï³Ý ÙÇë) ³Ýõ³ÝáõÙÁ: ²Ûë
Ýáñ ³Ýõ³ÝÙ³Ý Ù¿ç Ï³ñÍ»ë §²ñ½áõÙ³Ý¦ μ³éÇó Ñ»ïù ³Ý·³Ù
ãÏ³Û: ê³Ï³ÛÝ ³õ»ÉÇ Ñ»ï³ùñùñ³ë¿ñÝ»ñÇ ï»ë³¹³ßïÇó ã¿ñ
Ï³ñáÕ íñÇå»É Ýßõ³Í ýÇñÙ³ÛÇ
·áí³½¹³ÛÇÝ §Ò»ñ ·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ Ù»ñ »ñ³½³ÝùÝ ¿¦ª å³ñëÏ»ñ¿Ýáíª (è¿½³Û³Ã-¿ ßáÙ³ ³ñ½áõÙ³Ý ³ëÃ) ·ñáõÃÇõÝÁ, áñï»Õ
å³ñëÏ»ñ¿Ý §Ù»ñ »ñ³½³Ýù¦
μ³é³Ï³å³ÏóáõÃÇõÝÁ å³ñëÏ»ñ¿Ýáí ÑÝãáõÙ ¿ §²ñ½áõÙ³Ý¦
(§³ñ»½áõ¦ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ §»ñ³½³Ýù¦, ÇëÏ §Ù³Ý¦ Ù³ëÝÇÏÁ
¹ÇÙ³ÛÇÝ í»ñç³õáñáõÃÇõÝ ¿ §Ù»ñ¦
ÇÙ³ëïáí):
²Û¹ Ï³ñ·Ç ÑÝãÇõÝ³÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ ¿ ¹³ëõáõÙ Ý³»õ
§ê³Ã»ÝÇÏ¦-§ê³É-¿
ÜÇù¦
(åñëÏ.É³õ ï³ñÇ) ïáõñÇëï³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý ³Ùõ³ÝáõÙÁ:
ÆëÏ
μ»éÝ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñ
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Û³ÛïÝÇ §ê³ÃÇ¦
ûï³ñ³ÑáõÝã ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý ïÝûñÇÝáõÃÇõÝÇó å³Ñ³Ýçõ»ó ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ ¹ÇÙ»É å³ñëÏ»ñ¿Ý μ³ó³ïñ³Ï³Ý μ³é³ñ³ÝÇÝ »õ å³ñëÏ»ñ¿ÝÇ Ñ³ñáõëï
μ³é³å³ß³ñÇ Ù¿ç ·ïÝ»É §ê³ÃÇ¦
μ³éÁ »õ ³ÛÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É áñå¿ë
Çñ³Ý³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»óáÕ μ³é:

ÃÇõ 78, ¸ ï³ñÇ, ÚáõÉÇë 28 2010

13

ÚáÛë

ÎàôðÔÆÜº²ÜÆ
ìºð²¸²ðÒÀ
100 î²ðàì ²è²æ
ì³Ñ³Ý ÆßË³Ý»³Ý

ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ¹åñáóÝ ³õ³ñï³ÍÝ»ñÁ ÛÇßáõÙ »Ý Þáõß³ÝÇÏ
ÎáõñÕÇÝ»³ÝÇ §´³ÝõáñÝ»ñÁ¦ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ, áñ ³Ý·Çñ ¿ÇÝ
Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõÙ.
²Û¹ Ù»Ýù »Ýù ·³ÉÇëª
Ø³ßõ³Í μ³×ÏáÝÝ»ñ, ÇõÕáï áõ
Ùñáï,
îñáñõ³Í ·¹³Ï, ³Õïáï
Ù³½»ñáí…
âÏ³Û êáí»ïÁ, áõ Ýñ³ Ñ»ï
¹åñáó³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇó çÝçõ»ó
ÎáõñÕÇÝ»³ÝÁ: ²Ûëûñ Ñ³ñóÝáõÙ »ë
å³ï³ÝáõÝª ³Ýó»±É ¿ù ÎáõñÕÇÝ»³Ý, å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ª á±í ¿ Ý³:
ÚáÛë
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Þáõß³ÝÇÏ ÎáõñÕÇÝ»³ÝÇ ³ÝáõÝÁ
ÙÝ³ó»É ¿ ÙÇ³ÛÝ ³õ³· ë»ñÝ¹Ç ¹åñáó³Ï³Ý ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÙª áñå¿ë ëáí»ï³Ï³Ý åñáå³·³Ý¹³ÛÇ Ñ»ïù, áñå¿ë åñáÉ»ï³ñ³Ï³Ý
μ³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇ:
´³Ûó Ï³Û Ý³»õ áõñÇß ÎáõñÕÇÝ»³Ý, áñ ß³ï ³õ»ÉÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý
¿, ù³Ý ³Ûëûñõ³Û Ñ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ÏÝáç Ù³ëÇÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ. ý»ÙÇÝÇëï áõ ÁÙμáëï
μ³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇÝ, áõÙ ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ ¿ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ §²åñ»É »Ù
áõ½áõÙ¦ ·ÇñùÁ:
Â³ñ·Ù³ÝÇãÁ ÆÉÇÝáÛëÇ Ñ³-

Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ¹áÏïáñ³Ý ³ÝóÝáÕ 30-³Ù»³Û Þáõß³Ý ²õ³·»³ÝÝ ¿: ¶ÇñùÁ ïå³·ñ»É ¿ Ð³Û
Ï³Ý³Ýó ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñ³Ïó á õ Ã Ç õ Ý Á ( h t t p : / / w w w. a i w a net.org):
§²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÎáõñÕÇÝ»³ÝÇ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÇó Ù¿Ï»ñÏáõëÁ 6-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ¹³ë³·ñùáõÙ Ï³ñ¹³óÇ,- ·ñáõÙ ¿ ²õ³·»³ÝÁ: - Üñ³ íñ³Ûáí áõëáõóÇãÁ
³Ýó³õ, §Ï³ñ»õáñ¦ ·ñáÕ ã¿ñ: ²Ýó³Ý ï³ñÇÝ»ñ, ÎáõñÕÇÝ»³ÝÇ Ù³ëÇÝ Ùáé³ó³Û, ÙÇ³ÛÝ ÛÇßáõÙ ¿Ç, áñ
ÇÙ ³ÝáõÝáí ÙÇ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇ
Ï³Û: î³ñÇÝ»ñ Û»ïáÛ, »ñμ Ï³ñ¹áõÙ ¿Ç ³ÛÉ ÏÇÝ ·ñáÕÝ»ñÇ ·ñù»ñÁ,
ï»ëÝáõÙ ¿Ç, áñ ÇÝã-áñ μ³Ý å³Ï³ëáõÙ ¿ñ. å³Ï³ëáõÙ ¿ÇÝ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ÛÝ ³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñ ÇÝÓ ï³ñμ»ñáõÙ ¿ÇÝ
³Û¹ ·ñáÕÝ»ñÇó: Üñ³Ýó ý»ÙÇÝÇ½ÙÁ Ï³ï³ñ»³É ã¿ñ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ:
´ñáÝï¿Ç áõ ìÇñçÇÝÇ³ ìáõÉýÇ í¿å»ñÝ ³ñÍ³ñÍáõÙ ¿ÇÝ ³Ý·ÉÇ³óÇ
ÏÝáç Ñ³ñó»ñÁ áõ Ýñ³ ³é³ÝÓÝ³-

Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ, Þ³ñÉáÃ
¶ÇÉÙ³ÝÝ áõ ø¿ÛÃ Þáå¿ÝÁ
Ï³éáõóáõÙ ¿ÇÝ ëåÇï³Ï³ÙáñÃ ³Ù»ñÇÏáõÑáõ Ï»ñå³ñÝ áõ Ýñ³ ³ÙáõëÝ³Ï³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, ²ÉÇë àõáù»ñÝ
áõ ÂáÝÇ ØáñÇëáÝÁ ·ñáõÙ
¿ÇÝ ëïñÏ³ïÇñáõÃ»³Ùμ μéÝ³μ³ñõ³Í ë»õ³ÙáñÃ ÏÝáç
³ÝáõÝÇó: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¿ñª
1999 Ãõ³Ï³ÝÇÝ, »ñμ ëÏë»óÇ Éáõñç Ùï³Í»É ÎáõñÕÇÝ»³ÝÇ ·áñÍ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ºñμ
ºñ»õ³ÝáõÙ ¿Ç, ·ñ³¹³ñ³ÝáõÙ ·ï³Û Ýñ³ 2 ·ñù»ñÁ…
²Ñ³ ÙÇ ÏÇÝ, áñÁ 100 ï³ñÇ
³é³ç ·ñáõÙ ¿ ³ÛÝ ³Ù¿ÝÇ
Ù³ëÇÝ, ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ »ë
Ùï³Í»É áõ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ù
Ùï³Í»É ³Ûëûñ¦:
§²åñ»É »Ù áõ½áõÙ¦ ÅáÕáí³ÍáõÝ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ¿
áã ÙÇ³ÛÝ ÎáõñÕÇÝ»³ÝÇÝ,
³ÛÉ»õ Ýñ³ª Ï³Ý³Ýó Ñ³Ù³ñ
Ýõ³×³Í ï³ñ³ÍùÁ, áñï»Õ
ÏÝáç Ï»³ÝùÁ ïÕ³Ù³ñ¹áõÝ
ÑÙ³Û»Éáõ áõ Ýñ³ ë»ñáõÝ¹Á
ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ã¿.
²åñ»É »Ù áõ½áõÙ, μ³Ûó áã Ù»ÕÏ
Ï»³Ýùáí,
²ÝÛ³ÛïáõÃ»³Ý Ù¿ç, ³Ýß³Ñ,
μÃ³ÙÇï,
Î³Ù ³ñ¹ áõ ½³ñ¹ÇÝ ·»ñÇ áÕç
Ùïùáíª
àñå¿ë ÃáÛÉ ¿³Ï, ùÝùáõß áõ
íïÇï,
²ÛÉ Ó»½ Ñ³õ³ë³ñ, Ó»½ å¿ë
μ³Ëï³õáñ,
àí ¹áõù, ³Ûñ Ù³ñ¹ÇÏ, áõÅ»Õ áõ
Û³Ù³é:
ÎáõñÕÇÝ»³ÝÁ (1876-1927 ÃÃ.)
ÍÝõ»É ¿ ¶ÇõÙñÇáõÙ: 1903 Ã. ó³ñ³Ï³Ý Ñ»ï³åÝ¹áõÙÇó ÷³ËãáõÙ ¿
èáëïáí: Ð»ï³·³ÛáõÙ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ÏñÏÇÝ ¶ÇõÙñÇ:
ÎáõñÕÇÝ»³ÝÇ Ñ»ï ÁÙμáëï
Ï³Ý³óÇ á·ÇÝ í»ñ³ó³õ:
Üñ³ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÁ Éé»ó
§Ò»½ Ñ»ï ÇÙ ë»éÇ Ñ³ßÇõÁ Ù³ùñ³Í/ Ïéõ»É »Ù áõ½áõÙ »õ μÇñï
Ï»³ÝùÇ ¹¿Ù¦: ºõ ÑÇÙ³ Ýñ³
§Ïï³ÏÁ¦ ÏñÏÇÝ Ñ³Ýõ»É ¿ ³ÝÛ³Û-

ïáõÃÇõÝÇó: ØÇÝã»õ ÑÇÙ³ ¿É ³ÕçÇÏÝ»ñÇÝ ³ÙáõëÝ³óÝ»ÉÇë ÍÝáÕÝ»ñÁ Ñ»ïÁ ûÅÇï »Ý ¹ÝáõÙª Ï³ÑÏ³ñ³ëÇ, ëåÇï³Ï»Õ¿Ý »õ ³ÛÉÝ:
´áÉáñ å³ñ³·³Ý»ñÁ ûç³ËÇ Ñ³Ù³ñ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ »Ý Ýáñ³Ñ³ñëÇ ³å³·³ÛÇ, áñ Ý³ åÇïÇ Çñ»Ý
ÝõÇñÇ ÁÝï³ÝÇùÇÝ: ÎáõñÕÇÝ»³ÝÝ
¿É ¿ ûÅÇï å³ïñ³ëï»É §Üõ¿ñ
³ÕçÏ³ë¦ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»³Ý
Ù¿ç, áñÁ ÑÇÙ³ Ï³ñÍ»ë ÙÇ Ý³Ù³Ï
¿ áõÕÕõ³Í Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û
ÏÝáçÁ.
ø»½ ÏÁ ï³Ù ûÅÇï Ñá·áõë
Ëáñù»ñÇó
â³ñ Ï»³ÝùÇ Ë»Õ¹³Í ³½ÝÇõ
Ç¹»³Ý»ñ…
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝÁ Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý, ³½³ïáõÃ»³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇó ÙÇ³ÛÝ Éá½áõÝ·Á ÃáÕ»ó, áñ ßù»ñÃÝ»ñÇ åÉ³Ï³ïÝ»ñÇó ¹áõñë ã¿ñ ÏÇñ³éõáõÙ, ÇëÏ
åÉ³Ï³ïÇ Û»ï»õáõÙ ÏÇÝÁ ÁÝï³ÝÇùÇ Ñá·ëÇ ï³Ï Ïù³Í Ù¿ÏÝ ¿ñ, áñ
¹ñëáõÙ ³ßË³ï»Éáõó Û»ïáÛ ×³ß ¿ñ

»÷áõÙ, ³Ù³Ý áõ ßáñ Éõ³ÝáõÙ, ïáõÝ Ù³ùñáõÙ:
Ø³ñïÇ 8-Á, áñ ÏÝáç
³½³ïáõÃ»³Ý å³Ûù³ñÇ ûñ
¿ñ Ý³Ë³Ýß»É èá½³ ÈÇõùë»Ùμáõñ·Á, í»ñ³Íõ»ó ÏÝáçÁ
áõß³¹ñáõÃ»³Ý ³ñÅ³Ý³óÝ»Éáõ ÙÇ ïûÝ³ËÙμáõÃ»³Ý,
áñÝ ³õ»ÉÇ ¿ñ ÁÝ¹·ÍáõÙ ÏÝáç
áõ ïÕ³Ù³ñ¹áõ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³Ýçñå»ïÁ: ºñÏÇñÁ
ù³Ý¹õ»ó, Ø³ñïÇ 8-Á ÙÝ³ó
¿ÉÇ ïûÝ: ÐÇÙ³ ¿É í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³ó³õ ÙÇÝã³ñ¹Ç³Ï³Ý
Ý³Ñ³å»ï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÇõÝÁ, áñï»Õ ÏÇÝÁ, ÇÝãå¿ë
ÙÇ ¹»ñ³ë³ÝáõÑÇ ¿ »Ã»ñÇó
³ëáõÙ, ïÕ³Ù³ñ¹áõ Éñ³óáõÙÝ ¿:
î³ñõ³Û Ù¿ç ï³ëÝ»³Ï
ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñ »Ý ÉÇÝáõÙ Ï³Ý³Ýó ³½³ïáõÃ»³Ý, ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ã»Ù³Ý»ñáí: ¼»ÏáõóáÕÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý
Ï³Ý³Ýó ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÁ: à±õñ ¿
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÷áñÓÁ, Ï³ñÍ»ë
ãÇ ¿É »Õ»É, Ï³ñÍ»ë ÙÇçÝ³¹³ñÇó
Ð³Û³ëï³ÝÁ ÙÇ³Ý·³ÙÇó Û³ÛïÝõ»É ¿ 21-ñ¹ ¹³ñáõÙ:
Â³ñ·Ù³ÝÇã ²õ³·»³ÝÇ áñáÝáõÙÝ»ñÝ ³ÛÉ μ³Ý »Ý ³ëáõÙ. §ºÃ¿
áõ½áõÙ »ë ×ÇßïÝ ÇÙ³Ý³É, ÎáõñÕÇÝ»³ÝÇ ÝÙ³Ý ·ñáÕÇ ã»Ù Ñ³Ý¹Çå»É
áã ÙÇ Ùß³ÏáÛÃÇ, ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ºõñáå³Ï³Ý áõ
³Ù»ñÇÏ»³Ý ÏÇÝ ·ñáÕÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ·ñáõÙ ¿ÇÝ §μáõñÅáõ³Ï³Ý¦ Ñ³ñó»ñÇ Ù³ëÇÝ: ÆëÏ ÎáõñÕÇÝ»³ÝÁ ·ñáõÙ ¿ñ ³Õù³ï Ï³Ý³Ýó, §³ßË³ï³õáñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦:

²ÕμÇõñ` §²ñÙ»ÝÇ³Ü³áõ¦
Ï³Ûù, 10.03.06 , Û³å³õáõÙÝ»ñáí
www.armenianow.com
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ºê àô ¸àô

¶³ñÝ³Ý ûñ ¿ñ, çÇÝç ³éïáõª
ä³ï³Ñ»óÇÝù »ë áõ ¹áõ...
àõ ÇÝÓ ïõÇñ ÙÇ ³É í³ñ¹,
²ëÇñ. §²Ñ³ ÏñÍùÇ¹ ½³ñ¹¦£
´³Ûó ãáõÝ¿Ç »ë áãÇÝã.
úñÝ ¿É ³ÛÝå¿° ë å³ñ½ ¿ñ, çÇÝç...
ØÇ É³õ ëÇñï Ï³ñ ÏñÍùÇë ï³Ï,
²ëÇ, ³é ù»½ ÛÇß³ï³Ï£
ÆÙ ³ÝÃ³é³Ù ëñïÇ Ñ»ï
¶Çï»Ù, ·áÑ »ë áõ Ñå³ñï...
ÆëÏ í³ñ¹¹ ³É Ñáï³õ¿ï
ØÇ ûñ ³åñ»ó, ÏñÍùÇë ½³ñ¹£
ÊáñßáÙ Çç³õ ÇÙ ×³ÏïÇÝ,
Î³ñûï»óÇ¯ ³ÛÝ ×³Ù÷ÇÝ,
àõñ å³ï³Ñ³Ýù »ë áõ ¹áõ,
ºñμ ·³ñáõÝ ¿ñ, çÇÝç, ³éïáõ...

ºê Òº¼ ÊÔÖàôØ ºØ

ÊÕ×áõÙ »Ù Ó»½, μÃ³ÙÇï Ï³Ý³Ûù.
àñ ³ñ¹ áõ ½³ñ¹Ç Û»ï»õÇó ÁÝÏ³Í,
Âñ»õ ¿ù ·³ÉÇë ÙÇßï ³ÝÝå³ï³Ï,
ÈåÇñß í³×³éùÇ ¹¿Ùù»ñ¹ ÏáÏ³Í:
àñ ³Ù¿Ý ÑÝ³ñ ¹áõù ·áñÍ ¿ù ³ÍáõÙ
ØÇßï ³ñáõÝ»ñÇ Ñ³×áÛùÁ ßáÛ»É.
ºõ ·Çß»ñ ó»ñ»Ï ÙÇ³ÛÝ Ùï³ÍáõÙ
Ê³Ý¹áï ¹³õ»ñÇ áñá·³ÛÃ É³ñ»É£
àñ ÏáÕáåïáõÙ ¿ù ¹³éÁ í³ëï³ÏÇ
ì»ñçÇÝ Ïáå»ÏÁ Ó»½ ëÇñáÕ Ù³ñ¹áõ.
â»Õ³Í Å³Ù³Ý³Ï ³ÝëÇñï ³ÝÑá·Ç
Î»ÕÍ ½áÑ Ó»õ³ó³Í É³ÉÇë áñå¿ë μáõ:
àñ áõÝ¿ù μÝ³½¹ Ýáõñμ ³éáõïáõñÇ`
Î³ñ»ÉÇÇÝ ã³÷ Ã³ÝÏ ¿ù Í³ËáõÙ Ó»½.
²Ýí»ñç å³Ûù³ñáí ÉáÏ Ññ³åáÛñÇ
Ð³·áõëïÇ ÙñóÙ³Ý ßÇÝáõÙ ¿ù ÏñÏ¿ë:
ÊÕ×áõÙ »Ù »ë Ó»½` ßõ³Ûï ·»ñÇÝ»ñ,
ØÇïùÁ Ã³õÇßÇ Í³Éù»ñáõÙ Ïáñóñ³Í.
àñ áõÕ»Õ áõÝ¿ù, μ³Ûó ãÏ³Ý Ùïù»ñ,
àñ ëñï»ñ áõÝ¿ù Ï»ÕÍÇùáí Ý»ñÏ³Í...
1907
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Ü² ¾, ²êàôØ ºÜ
Ü³¯ ¿ ³ëáõÙ »Ý... μ³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇÝ ºõ Éá¯õé, ³ÏÝ³åÇß Ý³ÛáõÙ »Ý ¹¿ÙùÇë.
àÙ³Ýù ÑÇ³ëÃ³÷ ÙÝáõÙ »Ýª áñ ÑÇÝ
îÓ»õ áõ ³Ý½³ñ¹ ßáñ»ñ Ï³Ý Ñ³·Çë:
Ü³¯ ¿ ³ëáõÙ »Ý... μ³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇÝ ²Ýëáíáñ áãÇÝãª ÏÇÝ ¿ ÑáÕ»Õ¾Ý...
ú¯ Ù³ñ¹ÇÏ ·áõó¿ ï»ëÝ»±É Ïáõ½¿ÇÝ
àõë»ñÇë Ã»õ»ñ, ¹¿Ùùëª Éáõë»Õ¾Ý...
¸áõ áãÇ°Ýã ã³ëÇñ... μ³Ûó ¹áõ ï»ë³ñ ÇÝÓ.
Ò»éùë μéÝ»óÇñ ¹áÕ¹áçáõÝ »õ Ñ»½ ²Û¹ ³ÏÝÃ³ñÃáõÙ ÇÙ ³ÝÏ»ÕÍ ëñïÇó
²ÛÝå¿ë ç»ñÙ³·ÇÝ ëÇñ»óÇ »ë ù»½...
1907

²Ú¸ ºê ºØ ²Ü Ú²ÔÂ
²Û¹ »ë »Ù ³ÝÛ³ÕÃ, ÑëÏáõÙ Ó»½ íñ³Û »ñ·áí Ñá·»Ãáí.
²Û¹ »ë »Ù ³ÝùáõÝ Ó»½ μ³Ëï »ñ³½áõÙ Ù³Ûñ³Ï³Ý
·Ãáí.
ÔûÕ³Ýçë í³Ûñ³· ÑÝãáõÙ ¿ ³ñ³·
Ò»½ Ñ³Ù³ñ Ï»³ÝùÇ, áí ËáñÃ ½³õ³ÏÝ»ñ,
àñ Í³Ëõ³Í ûñáí ³åñáõëï ÏÁ Ùáõñ³ù
àõ ã»Ý ãáñ³ÝáõÙ ï³Ýç³ÝùÇ¹ ³ÏÝ»ñ:
ÔûÕ³Ýçë ÑÝãáõÝ ÑÝãáõÙ ¿ ³ñ³·
Ò»ñ ³Ý÷³éù Ï»³ÝùÇ Ñ½ûñ ßéÇÝ¹áí —
ØÇßï áÉáñï³óáÕ å³Ûù³ñÇÝ å³å³Ï
²ÝÛ³· íñ¿ÅÇ áëáËÇ ËÇÝ¹áí:
²Û¹ »ë »Ù Ï³Ûï³é áõ ÁÙμáëï Ñá·áíª Ó»½ Ñ»ï
ÙÝ³óÇ,
²Û¹ »ë Ó»ñ ëÇñáõÝ ÃáÕÇ Ù»Õ»¹Çë Ýáõñμ áõ
Ï³Ý³óÇ...
1908

èÜ¶ºÔæÆôðÜºðÆ ì²¼øÀ
Þ³ÝÃ ´³Õñ³Ù»³Ý
²ñ¹¿Ý ï³ë ñáå¿ ¿, ÇÝã ³Ýáñáß Ï³Ý·Ý³Í »Ù ë»Ý»³ÏÇë Ï»ÝïñáÝáõÙ: î³ñ³Ïáõë³ÝùÇ ÝÙ³Ý å³Ñ»ñ
Û³×³Ë »Ý å³ï³ÑáõÙ, Ù³Ý³õ³Ý¹, »ñμ Ï¿ë·Çß»ñÇÝ
ë»÷³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇó, ã»ë ·ïÝáõÙ ³ÛÝ Û³ñÙ³ñ
·ÇñùÁ, áñáí åÇïÇ ³õ³ñï»ë ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñÁ,
³ÛÝ ·ÇñùÁ, áñ Ëáñ³ëáõ½õ»Éáí Ýñ³ å³ïÙáõÃ»³Ý
³é³ÝóùáõÙ ³ãù»ñ¹ ÏÁ Í³Ýñ³Ý³Û áõ ÏÁ ùÝ»ë: ²ãùÇ
»Ù ³ÝóÏ³óÝáõÙ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ·ñù»ñÁ, äñáõëïÇ §Îáñáõë»³É Å³Ù³Ý³ÏÇ áñáÝáõÙÝ»ñÁ¦ Ï³ÝãáõÙ ¿ ÇÝÓ:
àõ½áõÙ »Ù ³õ³ñï»É ÁÝïñáõÃ»³Ý μ³ñ¹ ³ßË³ï³ÝùÝ áõ …£
²ñß³ÉáÛëÁ Ñ³Ý·óñ»ó ëÇ·³ñ¿ÃÁ ³å³Ï»³Û ÙáËñ³Ù³ÝáõÙ: Î³ñÙÇñ ßñÃÝ»ñÏõ³Í ýÇÉï»ñÁ ·ÉáõË
Íé»ó ÇÙ ³éç»õ áõ ÙÇ ï»ë³Ï, ³ë»ë é»õ»ñ³Ýë Ï³ï³ñ»Éáí, ÛÇß»óñ»ó ÇÝÓ Ã¿ª ¹¿Ùë Ýëï³Í ³ÕçÇÏÁ, Ñ³Ï³é³Ï ÇÙ μáÉáñ Ý³Ë³å³ß³ñáõÙÝ»ñÇ, ³ÛÝ Ñ»ùÇ³Ã³ÛÇÝ Ñ»½ áõ ¹áõñ»Ï³Ý ³ÕçÇÏÁ ã¿, ÷áË³ñ¿ÝÁ Ù»ñ Å³Ù³Ý³ÏÇ å³ïÏ»ñÁª ë»õ Ï³ßõ¿ Ï³ñ× ßñç³½·»ëïáí:
äñáõëïÇ ·ÇñùÁ ãí»ñóñ»óÇ, ³åß³Í Ý³ÛáõÙ »Ù
Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ ÙáÝÇÃáñÇ íñ³Û ³éÏ³Û Í³Ù³ÍéáõÃÇõÝ
³ÝáÕ ·ñ³ýÇÏ³ÛÇÝ: ²Ûë ·ñ³ýÇÏ³ Ïáã»ó»³ÉÁ, ³Ûëûñ
³é³õûï»³Ý »Ýù å³ïñ³ëï»É ë¿ÛëÙÇÏ³Ï³Ý í»ñçÇÝ
ïõ»³ÉÝ»ñÁ í»ñÉáõÍ»Éáõó Û»ïáÛ, ³ÛÝ å³ñ½ ³ñï³Û³ÛïÇãÝ ¿ª Ù»ñ ù³Õ³ùÁ ÑÇõñÁÝÏ³ÉáÕª ù³Ý¹Çã áõ
³Ñé»ÉÇ »ñÏñ³ß³ñÅÇ… Àëï ïõ»³ÉÝ»ñÇª ÙÇÝã»õ
³ñ»õ³Í³·:
²ñÙ³ÝÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ÃáÕÝáõÙ »Ýù ³ÙμÇáÝÁ: Ø»ñ
Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ ¿É ÉÇÝ¿ÇÝ, μ³ó³é»³É ³Ûë ³ÝÇÍ»³É »ñÏñ³ß³ñÅÇ Ï³ÝË³·áõß³ÏáõÙÁ, ÑÇÙ³ Ù»Ýù Ñ³ñμ³Í ïûÝ»Éáõ ¿ÇÝù Ù»ñ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ áõ Ù»½ Ñ³Ý·Çëï ï³Éáíª ëå³ë»Éáõ ¿ÇÝù
Å³Ù³Ý³ÏÇ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ·Çï³Ï³Ý ÅáõñÝ³ÉÝ»ñÇó
Ù¿ÏáõÙ ïå³·ñõ»ÉáõÝ:
Ð³Ù³Ï³ñ·ãÇ ¹ÇÙ³ó Ýëï³Í, ³ãù»ñë Û³é»É »Ù
Ýñ³Ý, Ùïù»ñëª ³ÛÉáõñ: Ð¿Ýó ³Ûë ³Ùé³Ý ³ñÓ³Ïáõñ¹ÇÝ, ÙÇ ß³μ³Ãáí ·ÇõÕ ¿Ç ·Ý³ó»É: ²ÛÝï»Õ Û³ÛïÝ³μ»ñ»óÇ, Ç ½³ñÙ³Ýë ÇÙ, áñ ÃáÝñáõÙ ÃË³Í Ñ³óÝ áõ
³ùÉáñÇ ³é³õûï»³Ý Ï³ÝãÁ, ÝáÛÝù³Ý »Ý ÇÝÓ »ñç³ÝÏ³óÝáõÙ, áñù³Ý í»ñçÇÝ ³Ùë³·ñÇ Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ
μ³Å³Ýáñ¹³·ñõ»ÉÁ Ï³Ù, Ç¯Ýã ³ë»Ù, Ýáñ ·Çï³Ûû¹õ³ÍÇ ïå³·ñáõÃÇõÝÁ: Ð³ñó »Ù ï³ÉÇë ÇÝùë ÇÝÓ, Ã¿
ÇÝãá±õ ãÇÙ³ó³Û ²ñß³ÉáÛëÇ Ï³ñÍÇùÁª ÃáÝñáõÙ ÃË³Í
Ñ³óÇ Ï³Ù ÝáÛÝÇëÏ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ÆÝãá±õ
ãÑ³ñóñÇ, Ã¿ »ñç³ÝÏáõÃÇõÝÁ Ýñ³ Ñ³Ù³ñ á±ñÝ ¿ª ²ùÉáñÁ Ã¿ ¿É¿ÏïñáÝÇÏ ·ñù»ñÁ: ´³Ûó ÛÇßáõÙ »Ù, Ýñ³ Ñ»ï
Ñ³Ý¹Çå»ÉÇë ÝÙ³Ý³ïÇå Ñ³ñó»ñÇ ÷áË³ñ¿Ý Ùï³Í»É »Ù ³õ»ÉÇ ·áñÍÝ³Ï³Ýª Ã¿ ÇÝãå¿±ë ¿ ÉÇÝ»Éáõ Ù»ñÏ

²ñß³ÉáÛëÁ:
²ñÙ³ÝÇ Ñ»ï ù³ÛÉáõÙ »Ýù ù³Õ³ùÇ Ù³ÛÃ»ñáí,
ÙÇÝã Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ë³ãÙ»ñáõÏÁ Ù»ñ ×³Ùμ³Ý Ù¿Ï ¿,
ÇëÏ ¹ñ³ÝÇó Û»ïáÛ Çõñ³ù³ÝãÇõñë Çñ ×³Ùμáí ¿ ·ÝáõÙ:
ø³Õ³ùÁ ÇÝãå¿ë ÙÇßï ³ßËáÛÅ ¿ª Éáõë³÷»ÕÏ»ñÇó
Ù»½ »Ý Ý³ÛáõÙ Ï³õ¿ Ù³Ý»Ï¿ÝÝ»ñÁ, ³Ý·³Ù Ýñ³Ýù ¿É
ã·Çï»Ý í³Õõ³Û Ù³ëÇÝ: ºÕ³Ý³ÏÁ ÓÙ»é³ÛÇÝ ¿ »õ ²ñÙ³ÝÇ μ»ñ³ÝÇó ùáõÉ³-ùáõÉ³ ·áÉáßÇ ¿ ¹áõñë ÃéãáõÙ:
¸¿ÙùÁ ÏÝ×éáïõ»É ¿, ÙÇ Ï³ñÙÇñ ·ÇÍ Ñ³ï»É ¿ Ýñ³
É³ÛÝ ×³Ï³ïÁ ³çÇó Ó³Ë: ØÇ ï³ñÇ ¿, ÇÝã ²ñÙ³ÝÇÝ
³Û¹ Ï³ñÙÇñ ·Íáí ã»Ù ï»ë»É:
àïù»ñÁ ï»Õ³÷áË»ÉÇë, Ï³ßõ¿ ßñç³½·»ëïÁ
ù³ßõ»Éáí ëñ×³ñ³ÝÇ åÉ³ëïÇÏ¿ ³ÃáéÇÝ ×ééáõÙ ¿, Ç
å³ï³ëË³Ýª ÇÙ ¹³ë³Ï³Ý ×³ß³ÏÇ ³ÝÏ³ñáÕáõÃ»³ÝÁª ³ÕçÇÏÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃ»³Ý ·áñÍáõÙ: Üáñ³á×
ë³Ýñõ³Íù áõÝÇ, ÇëÏ ³ãù»ñÁ ßå³ñáõÙÇ ßÝáñÑÇõ ³õ»ÉÇ ù³ßõ³Í »Ý: Üñ³ μÇñï ³ñï³ùÇÝÁ ³å³ñ¹ÇõÝ ¿
¹³ñÓÝáõÙ ÇÙ ç³Ýù»ñÁ ²ñß³ÉáÛëÇ Ý»ñ³ßË³ñÑÁ
ÁÙμéÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ö³Ï³ïÇ Ï³ñÙÇñ ·ÇÍÁ ³½¹³Ýß³Ý ¿ Ýñ³ ï³·Ý³åÇ, μ³Ûó ¹»é ¹¿ÙùÇ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ ³ÝÑ³Ý·Çëï Ù³ñ¹áõ ïå³õáñáõÃÇõÝ ãÇ ÃáÕÝáõÙ, ÙÇ Ëûëùáí, ï³Ï³õÇÝ ÷áÃáñÇÏÝ»ñÁ ã»Ý μ³ñÓñ³ó»É: Î¿ë
Å³Ù ³é³ç ¿ÇÝù Û³ÛïÝ³μ»ñ»É, Ù»ñ Ýáñ³ëï»ÕÍ
·Çï³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ç û·ÝáõÃ»³Ùμ, Çμñ Ã¿ ³ñß³ÉáÛëÇÝª
ù³Õ³ùÁ ï³å³Éõ»Éáõ ¿ »ñÏñ³ß³ñÅÇó:
²Ûë »½ñ³Û³Ý·áõÙÁ Í³Õñ³ÝÏ³ñÇ ¿ñ ÝÙ³ÝáõÙ, Ù»ñ
»ñÏ³ñ áõ μ³ñ³Ï ·Çï³Ù»Ãá¹Ç ³Ýõ³Ý å³ï×³éáíª
§Ø³ñÏáí»³Ý ßÕÃ³ÛÇ ÏÇñ³éáõÙÁ å³ï³Ñ³Ï³Ý
ï³ññ»ñÇ í»ñÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ¦£
²ñß³ÉáÛëÁ Û»ÝõáõÙ ¿ ë»Õ³ÝÇÝ áõ í»ñÝ³½·»ëïÁ ÙÇ
÷áùñ ó³Í ¿ ëáÕáõÙ, Ýñ³ ÏñÍù»ñÇ Ñ³ïáÕ ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍÁ »ñ»õ³Ý ¿ ·³ÉÇë áõ Ñ¿Ýó ³Ûë íÇ×³ÏáõÙ ßßÝçáõÙ
¿. §êáõñ× ã»±ë å³ïõÇñÇ¦£ ØÇÝã ëñ×Ç Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ, Ý³ ËûëáõÙ ¿ ³μëáõñ¹ Ã³ïñáÝÇ Ù³ëÇÝ áõ
Ñ³ñóÝáõÙ Ã¿ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù³ñ¹Á éÝ·»ÕçÇõñÝ»ñÇ
÷áË³ñ¿Ý ÇÝãÇ± ÏÁ Ï»ñå³ñ³Ý³÷áËõÇ: ºë ¿É Ïáñóñ³Í ÇÙ ëñ³ÙïáõÃÇõÝÝ áõ ×³ñï³ñ³ËûëáõÃÇõÝÁ,
³åáõßÇ ÝÙ³Ý Ý³ÛáõÙ »Ù ¹ÇÙ³óë Ýëï³Í Ù»ñÏ
³ÕçÏ³Ý:
Ä³Ù³óáÛóÇ Ó³ÛÝÁ Ñ»éõÇó Ùûï»ÝáõÙ ¿: ÎñÏÇÝ ÇÝÓ
·ïÝáõÙ »Ù ÏÇë³ÙáõÃ ë»Ý»³ÏáõÙ: ²ãù»ñë ³Ýß³ñÅ
Û³é»É »Ù ³ÝÇÍ»³É ·ñ³ýÇÏ³ÛÇÝ áõ μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ
Ñ³ñóÝáõÙ »Ù ÇÝùÝë ÇÝÓ. §²ñ¹»ûù ë³ ÇÙ í»ñçÇ±Ý
·Çß»ñÝ ¿¦£ ÆÙ ëå³ë³ÍÇ Ñ³Ï³é³Ï, ³Ûë å³ÑÇÝ
áñ»õ¿ ó³ÝÏáõÃÇõÝ ãáõÝ»Ù áõ áã ÙÇ Ç¹¿³É³Ï³Ý, í»çÇÝ
³ñ³ñ ã»Ù å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ Ï»³ÝùÇë Ñ³Ù³ñ: ²ÝÃÇõ 78, ¸ ï³ñÇ, ÚáõÉÇë 28 2010

17

ÚáÛë

ó»³ÉáõÙ ³Ý·³ÙÝ»ñ Ùï³Í»É ¿Ç ³ßË³ñÑÇ ³õ³ñïÇ
Ù³ëÇÝ, ÇÝã»°ñ ã¿Ç ³ÝÇ… ´³Ûó ³ÛÅÙ ÙÇ³ÛÝ Ëáñ Ï³ñÇù »Ù ½·áõÙª ÏñÍáï»É ëÇ·³ñ¿ÃÇ Ï³ñÙÇñ ßñÃÝ»ñÏõ³Í ýÇÉï»ñÁª ÍË³ÏáÛï»ñ ¹áõñë ÷ã»Éáí:
²ñÙ³ÝÁ Ã³õ Ó³ÛÝáí Çñ ùáõÉ³-ùáõÉ³ ßÝãÇ Ñ»ï
³ñï³μ»ñáõÙ ¿ Ñ³Ý¹ÇÙ³ÝáõÃ»³Ý Ëûëù»ñ. §²¯Û ÛÇÙ³ñ ïÕ³Û, ï»ë³¯ñ, ²ÝÝ³ÛÇÝ ¿É ù»½Ýáí ã³ñ³ñ, í³ÕÁ ÏÁ Ù»éÝ»ë ³é³Ýó ÙÇ Ç·³Ï³Ý ë»éÇ Ù³ßÏÇ ÑáïÁ
½·³Éáõ¦£ Ü³ÛáõÙ »Ù ²ñÙ³ÝÇÝ áõ áõ½áõÙ »Ù ³ÝÙÇç³å¿ë Ëáëïáí³Ý»É. §²ñÙ³Ý ç³Ý, Ù»ñ ³ÙμÇáÝÇ ²ÝÝ³ÛÇ ÷áË³ñ¿Ý, ÑÇÙ³ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ù ÙÇ ²ñß³ÉáÛë Ïáãõ³ÍÇ Ñ»ï, áñÁ íÇÝëïáÝ ¿ ÍËáõÙ áõ Ï³ßõ¿ Ï³ñ×
ßñç³½·»ëï Ñ³·ÝáõÙ¦£
âËáëïáí³Ý»óÇ:
²ãùë ÁÝÏÝáõÙ ¿ ²ñÙ³ÝÇ í»ñÝ³ß³åÇÏÇ Ù³ßõ³Í
ûÓÇùÇÝ. §´³¯, ¹áõ ÅÉ³ï ·ÇïÝ³Ï³Ý, Ï»³ÝùáõÙ¹
Ï³ñ·ÇÝ ß³åÇÏ ¿É ãÑ³·³ñ¦£
²ÝÝ³Ý ã³÷Çó ¹áõñë ÏáÏÇÏ ³ÕçÇÏ ¿ª å³ïõáí,
ßÝáñÑùÇÝ »õ ëÇñáõÝ: Àëï ²ñÙ³ÝÇª ¹³ë³Ï³Ý á×Ç
³é³ç³ï³ñ, ÙÇ Ëûëùáí, ²ÝÝ³Ý Ù³ñÙÝ³óáõÙÝ ¿
μáÉáñ ³ÛÝ ïõ»³ÉÝ»ñÇ, ÇÝã ù³éáñ¹ ¹³ñ å³ïÏ»ñ³óñ»É »Ù: ²ßË³ï³í³ÛñáõÙ ÇÙ μ³ËïÁ ²ñÙ³ÝÇó ³õ»ÉÇ
¿ μ»ñáõÙ, ³Ëñ ÇÙ í»ñÝ³ß³åÇÏÝ»ñÁ Ýáñ »Ý, Ñ»ï»õ³μ³ñ, »ë ²ÝÝ³ÛÇ Ñ»ï ³õ»ÉÇ ßáõï Ùï»ñÙ³ó³Û:
Ü³ ÙÇ ï³ñÇ ¿ñ ÇÝã ³ßË³ïáõÙ ¿ñ Ù»½ Ùûïª »ñÏÇñ
ÙáÉáñ³ÏÇ ï»ÏïáÝÇÏ ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ùμ áõ ë¿ÛëÙÇÏ ïõ»³ÉÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ³ßË³ï³Ýùáí: ÆÑ³ñÏ¿ Ý³ í»ñçÇÝ ³ñ¹ÇõÝùÇó ï»Õ»³Ï ã¿,
ÇÝãå¿ë μáÉáñÁª ù³Õ³ù³å»ïÇó ëÏë»³É ÙÇÝã ßï³å
û·ÝáõÃ»³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ: ²ñÙ³ÝÇ Ñ»ï áñáß»É ¿ÇÝù
Ñ³ÝñáõÃ»³ÝÁ ã÷áË³Ýó»É Ù»ñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáíÑ»ï»õ Ý³Ë Ù»ñ Ù»Ãá¹Á ¹»é ³Û¹å¿ë Ûëï³Ï ·Çï³Ï³Ý ×³Ý³ãáõÙ ã¿ñ ·ï»É, »õ »Ã¿
ÅáÕáíáõñ¹Á ÇÙ³Ý³ñ Çñ ßáõï³÷áÛÃ ÏáñÍ³ÝÙ³Ý
Ù³ëÇÝ, ÏÁ ¹³éÝ³ñ ³ÝÑëÏ»ÉÇ áõ ³Ûë ÙÇÉÇáÝ³õáñ
Ù³ñ¹Ï³Ýó ï»Õ³÷áËáõÙÁ ÙÇ ù³ÝÇ Å³Ùõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ, ÇÝùÝÁëïÇÝù»³Ý ÏÁ ¹³éÝ³ñ ³Õ¿ï:
¶ñ³ýÇÏ³Ý Çç»óÝáõÙ »Ù Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ ¹»ëùÃ³÷Çó: ØÇ³ÝáõÙ »Ù Ñ³Ù³ó³ÝóÇÝ áõ ³ãùÇ ³ÝóÏ³óÝáõÙ í»ñçÇÝ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ Éáõñ»ñÁ. §Ø»Ýù
³Ûë ï³ñÇ ÉáõëÇÝ ã»Ýù ·Ý³Éáõ¦£ ò³ÝÏ³ó³Í Éñ³ïõ³Ï³Ý Ï³Ûù, ³ñï³óáÉ»É ¿ñ Ý³Ë³·³ÑÇ í»ñçÇÝ
áñáßáõÙÁ ÉáõëÇÝ ãÙ»ÏÝ»Éáõ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùμ: Ê»Õ×
Ý³Ë³·³Ñ, ã·ÇïÇ Ã¿ í³ÕÁ ³ßË³ï³ÝùÇ ãÇ ·Ý³Éáõ,
¿É ÇÝã Ëûëù ÉáõëÝÇó:
²ñÙ³ÝÁ í»ñ³ñÏáõÝ Ï³ñ·³õáñ»ó, í»ñÝ³ß³åÇÏÇ
Ù³ßõ³Í ûÓÇùÇó ß³ï μ³Ý ã¿ñ »ñ»õáõÙ, áïùÇ Í³ÛñÇ
íñ³Û Û»Ýõ»Éáí Ûëï³Ï åïáÛï ·áñÍ»ó áõ Ó»éùÁ
Ã³÷áí Ùûï»óñ»óª Ï³ñ·ÇÝ óï»ëáõÃ»³Ý ³ÏÝÏ³ÉÇùáí áõ ùÙÍÇÍ³Õáí ³õ³ñï»ó Ññ³Å»ßïÇ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ. §¸ñ³ËïáõÙ Ñ³Ý¹Çå»Éáõ ³ÏÝÏ³ÉÇùáí
»Õμ³Ûñë, óï»ëáõÃÇõÝ¦£
ÚáÛë
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§ºë ¹»é ùÝáÕÁ ã»Ù, ÑÇÙ³ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝ ÏÁ ÙÇ³óÝ»Ù¦£ ÆÝùë ¹ÇÙáõÙ »Ù ÇÝÓ: §Þáõμ»ñÃÇ ³Ý³õ³ñï
ëÇÙýáÝÇ³Ý Û³ñÙ³ñ ÏÁ ÉÇÝÇ±, μ³Ûó »Ã¿ í³ÕÁ »ñÏñ³ß³ñÅ ãÉÇÝÇ±, Û»ïáÛ Ç±Ýã¦: ØÇ í³ÛñÏ»³Ý ß³ÝÃ³Ñ³ñõáõÙ ¿ ÙÇïùë, μ³Ûó ÇÝùÝ Çñ»Ý Ï³ñ·Ç μ»ñõáõÙ.
§àãÇÝã ·Çß»ñÁ ãùÝ»Éáõ å³ï×³éáí ÏáñóÝ»Éáõ »Ù
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñÁ, ³¯Ñ ³Û¹å¿ë ¿É Ù»ñ ·Çï³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÁ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÇ ëË³É ·áõß³ÏÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ ãÇ ïå³·ñõ»Éáõ, ß³μ³Ãõ³Û í»ñçáõÙ ¿É ï³Ý
Ñ³õ³ù³ñ³ñÝ ¿ ·³Éáõ¦…
Ðñ³Å³ñõáõÙ »Ù Þáõμ»ñÃÇó: Ú³ÝÏ³ñÍ í»ñÛÇßáõÙ
»Ù ²ñÙ³ÝÇ ¹ñ³ËïáõÙ Ñ³Ý¹Çå»Éáõ Ññ³Å»ßïÇ
ËûëùÁ: ¼³ñÙ³Ý³ÉÇ ¿ñ ³Û¹åÇëÇ ³ÝÑ³õ³ï Ù³ñ¹áõó
ÝÙ³Ý ³ñï³Û³ïáõÃÇõÝ Éë»ÉÁ: ÆÑ³ñÏ¿ Ï³ï³ÏáõÙ ¿ñ,
Ï³ï³Ïá±õÙ ¿ñ…
¸ñ³Ëï ·Ý³Éá±õ »Ù… ºñ»õÇ ß³ï í³ï Ù³ñ¹ ã»Ù
»Õ»É … ÆëÏ ²ñÙ³ÝÁ±£ â¿¯, Ý³ ¿É É³õ Ù³ñ¹ ¿ »Õ»É,
ß³¯ï É³õ: ÆÝùÝ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÷áñÓÇó ½³ï, Ý³
Çñûù ¹ñ³ËïÇ Ù³ñ¹ ¿, ³Ý·³Ù ³Ù»Ý³Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÇ ³ãùáõÙ, Ûáõëáí »Ù ÝÏ³ïÇ ãáõÝ»Ý³Ý:
²ÝÝ³ÛÇ Ñ»ï ÙÇ »ñÏáõ-»ñ»ù ³Ý·³Ù Ã³ïñáÝ ·Ý³óÇÝù, Ñ»ï³ùñùñõáõÙ ¿ñ ·»Õ³ñõ»ëïáí: ì»ñçÇÝ ³Ý·³Ù, ÙÇ³ëÇÝ ¿ÇÝù ¾Å»Ý ÆáÝ»ëÏáÛÇ §èÝ·»ÕçÇõñ¦
Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ ¹Çï»É: ²ÝÝ³Ý, »ñμ ËûëáõÙ ¿ñ áã
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ã»Ù³Ý»ñÇó, ÃßÇÏÝ»ñÁ ÷áùñ ÇÝã
ßÇÏÝáõÙ ¿ÇÝ, ÇÝãå¿ë Ï³ñ·Ý ¿ñ ¹³ë³Ï³Ý á×Ç ³ÕçÇÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: êåÇï³Ï, »ñÏ³ñ ßñç³½·»ëï ¿ñ
Ñ³·»É, ëåÇï³Ï ß³åÇÏáí: Ø³½»ñÁ Ñ³õ³ù»Éáõ
å³ï×³éáí, íÇ½Á ³õ»ÉÇ ÑÙ³Ûù ¿ñ ëï³ó»É áõ ÛÇßáõÙ
»Ù Ã¿ ÝÙ³Ý»óñ»É ¿Ç Ýñ³Ý ´»ñÝÇÝÇ ù³Ý¹³ÏÝ»ñÇó Ù¿ÏÇÝ, áõ »Ã¿ ãÉÇÝ¿ñ Ýñ³ ÷áùñÇÏ å³Ûáõë³ÏÁ, áñáõÙ
ï»Õ³¹ñ»É ¿ñ í³ñ¹³·áÛÝ ßñÃÝ»ñÏÝ áõ ÷áùñÇÏ Ñ³Û»ÉÇÝ, Ñ³Ùá½õ»Éáõ ¿Ç, áñ Ý³ ³Ûë ³ßË³ñÑÇÝ ãÇ
å³ïÏ³ÝáõÙ: ²Û¹ »ñ»ÏáÛ ß³ï Ëûë»óÇÝù, ëÏë»³É
³ñõ»ëïÇó, ÙÇÝã»õ Ñ³ë³Ýù Ù»ñ Ñ³õ³ïùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ: È³õ ÛÇßáõÙ »Ù, í»ñ³¹³éÝ³ÉÇë ³ë»É ¿Ç Ã¿ª
Ù³ÑÁ ç»ñÙ³ß³ñÅ³ÛÇÝ »ñ»õáÛÃ ¿, áñáõÙ Ï»Ý¹³ÝÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ñ³ëÝáõÙ ¿ ³é³õ»É³·áÛÝ ³ÝÏ³ñ·áõÃ»³Ý:
²ñ¹¿Ý Éù»É »Ù Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÁ áõ å³éÏ³Í Ù³Ñ×³Ï³ÉÇÝ Ý³ÛáõÙ »Ù ë»Ý»³ÏÇ ëåÇï³Ï ³é³ëï³ÕÇÝ:
²Ûë Ù»é³Í ëåÇï³Ï ·áÛÝÁ, ÇÝÓ ³ÝÙÇç³å¿ë ï»Õ³÷áËáõÙ ¿ Ñá·»μáõÅ³ñ³Ý: Ð»é³Ëûë»óÇÝ ³ÙμÇáÝª
·ï»É »Ý ²ñÙ³ÝÇÝ áõ ÑÇÙ³ Ý³ ù³Õ³ùÇ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ
Ù³ëáõÙ ·ïÝõáÕ Ñá·»μáõÅ³ñ³ÝáõÙ ¿ñ: ´áõÅùáÛñÁ
ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ ²ñÙ³ÝÇ ³Û¹ï»Õ ·ïÝõ»Éáõ ÇÝãåÇëáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ. §Üñ³Ý ·ï»É »Ý ÑÝ³Ù³ß ½·»ëïÝ»ñáí ½μûë³Û·áõÙ, Ã³÷³é³Ï³ÝÇ å¿ë ßñç»ÉÇë,
áëïÇÏ³ÝÝ»ñÁ ³ÝÙÇç³å¿ë ï»Õ³÷áË»É ¿ÇÝ Ýñ³Ý
³Ûëï»Õ: ²ñÙ³ÝÁ ÙÇ ßÇß ¹»Õ³Ñ³ï ¿ñ û·ïõ»É ÇÝùÝ³ëå³Ý ¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ¦£ î»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ëï³Ý³Éáõó Û»ïáÛ ³ÝÙÇç³å¿ë ßï³åáõÙ »Ù ·ïÝ»É
²ñÙ³ÝÇÝ, ÇëÏ μáõÅùáÛñÇÝ Éù»Éáõó ³é³ç ÙÇ ³Ý·³Ù

¿É ½ÝÝáõÙ »Ù, Ý³ ëåÇï³Ï ½·»ëï ãáõÝ¿ñ…
Ø³Ñ×³Ï³ÉÇÝ å³éÏ³Í Ùï³ÍáõÙ »Ù Ã¿ª ÇÝãù³Ýáí
»Ù Ñ³õ³ïáõÙ ¹ñ³ËïÇÝ áõ Ññ³ßùÝ»ñÇÝ: â¿ áñ ²ñÙ³ÝÇÝ μáõÅáÕ Ï³½ÙÁ Ñ³õ³ï³óñ»É ¿ñ ÇÝÓ, Ã¿ ²ñÙ³ÝÇ Ï»Ý¹³ÝÇ ÙÝ³ÉÁ ÉáÏ Ññ³ßù ¿ áõ áã ÙÇ μ³ó³ïñáõÃÇõÝ… ²ëáõÙ »Ý Ï»³ÝùÇ ³õ³ñïÇÝ μáÉáñÁ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñ »Ý ¹³éÝáõÙ: ÆëÏ »±ë : ¸»é ã»Ù ÏáÕÙÝáñáßõ»É
áõ ã»Ù ¿É Ñ³ëóÝáõÙ, ³Ëñ ÷áÕáóÇ ßáõÝÁ ëÏë»É ¿ Ñ³ã³É: Þ³Ý Ñ³ãáóÁ ÝÙ³Ý ã¿ ·ÇõÕáõÙ å³Ñ³å³Ý ßÝ»ñÇ
Ñ³ãáóÝ»ñÇÝ, Ýñ³Ýù ³å³ÑáíáõÃÇõÝ »Ý Ý»ñßÝãáõÙ,
ë³Ï³ÛÝ ³Ûë ß³Ý Ñ³ãáóÁ ÝÙ³Ý ¿ Ëáëïáí³ÝáõÃ»³Ý. §ºëª ³Ûë ÷áÕáóÇ ßáõÝÁ, ¹»é ã»Ù Ñ³Ù³Ï»ñåõ»É ù³Õ³ùÇ Ï»³ÝùÇÝ¦£ ¼õ³ñ×³ÝáõÙ »Ù ÇÙ
³ÝÑ»Ã»ÃáõÃÇõÝÝ»ñáí, Ë»Õ× ßÝÇó ¿É Ó»éù
ã»Ù ù³ßáõÙ: ÆëÏ ÙÇ·áõó¿ Ý³ Ñ³ãáõÙ ¿ áñå¿ë ³Ñ³½³±Ý·, ³ñß³ÉáÛëÇ »ñÏñ³ß³ñÅÝ ¿ Ï³ÝË³ï»ëáõÙ:
²ñÙ³ÝÁ ßáõï ³å³ùÇÝõ»ó áõ
ãËûë»ó Çñ ÇÝùÝ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ß³ñÅ³éÇÃÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: âáõ½»ó Ëûë»É áõ »ë Û³ñ·»óÇ Çñ
áñáßáõÙÁ: ÆÑ³ñÏ¿ ÝáÛÝ ï³ñÇÝ Ý³ ÇÙ ï³ñ»¹³ñÓÇÝ ÝõÇñ»É ¿ñ Î³ÙÇõÇ §êÇ½ÇåáëÇ
³é³ëå»ÉÁ¦, »ë ¿É »½ñ³Ï³óñ»É
¿Ç ³Û¹ Ýõ¿ñÁ áñå¿ë Ñ³ëï³ï³·Çñ
ÇÙ ·áõß³ÏáõÙÝ»ñÇ, Ý³ ÷ÇÉÇëá÷³Û»É ¿ñ áõ ¹ÇÙ»É ³Û¹ ù³ÛÉÇÝ: ØÇ ß³μ³Ã
ÑëÏáÕáõÃ»³Ý ï³Ï ÉÇÝ»Éáõó Û»ïáÛ Ý³
³½³ïõ»É ¿ñ Ñá·»μáõÅ³ñ³ÝÇ ÙÇ³å³Õ³Õ
å³ï»ñÇó: ÆÑ³ñÏ¿, ³Û¹ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïõ³ÍáõÙ ³Ù¿Ý ûñ ³Ûó»ÉáõÙ ¿Ç Ýñ³Ý, μ³Ûó
³ÛÉ»õë ãÑ³Ý¹Çå»óÇ ³é³çÇÝ ûñõ³Û μáõÅùáÛñÇÝ:
ø³ÛÉáõÙ »Ù ë»Ý»³ÏáõÙ, í»ñóÝáõÙ »Ù Ñ»é³Ëûë³ï»ïñÁ áõ Ý³ÛáõÙ Ñ³Ù³ñÝ»ñÇÝ, ëÏë»³É ² ï³éÇó. ²ÝÝ³, ²ñß³ÉáÛë, …: ²ñÙ³ÝÇ ³ÝáõÝÁ ³õ»ÉÇ í»ñ
»Ù ·ñ»É Ýñ³Ý ï³ë ï³ñÇ ¿ ÇÝã ×³Ý³ãáõÙ »Ù: àñáßáõÙ »Ù Ùï³ÛÇÝ Ë³Õ ³Ý»Éª »Ã¿ ³ë¿ÇÝ Ã¿ ÙÇ³ÛÝ Ï³ñáÕ
»ë ÙÇ Ñá·áõ ½·áõß³óÝ»É í³Õõ³Û ³Õ¿ïÇ Ù³ëÇÝ, á±õÙ
ÏÁ ½³Ý·¿Ç: ²ÝÝ³ÛÇ±Ý Ã¿± ²ñß³ÉáÛëÇÝ: Ð»ï³ùñùÇñ
»Ý ³ÛÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÁ, »ñμ å³ñï³¹Çñ å¿ïù ¿
ÁÝïñ»É ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÇó ÙÇ³ÛÝ Ù¿ÏÁ:
²ñß³ÉáÛëÝ ³ãù-áõÝùáí Ñ³ëÏ³óÝáõÙ ¿, áñ ëñ×»ÉÁ
Ñ»ñÇù ¿ áõ ÑÇÙ³ Áëï Ï³ñ·Ç åÇïÇ ÙÇ ùÇã Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»Ù, Ýñ³Ý Ññ³õÇñ»Ù ÙÇ áõñÇß í³Ûñ,
³Ûë ³Ý·³Ùª ³õ»ÉÇ ÙáõÃ:
Ê³ãÙ»ñáõÏáõÙ Ï³Ý·Ý³Í Ñ»ï»õáõÙ »Ù ²ñÙ³ÝÇ
Ñ»é³Ý³ÉáõÝ, μ³ñ»Ï³½Ù ïÕ³Û ¿, Ù³ñ½õ³Í Ýõ³½³·áÛÝÁ Ñ³Ù»Ù³ï ÇÝÓ: ºÃ¿ ÇÝùÝ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÷áñÓÁ
ãÉÇÝ¿ñ, »ñ»õÇ ²ÝÝ³ÛÇ ÝÙ³Ý ÙÇ ³ÕçÇÏ Çñ Ñ»ï ÏÁ
ÉÇÝ¿ñ áõ Çñ Ï»³ÝùÇ í»ñçÇÝ ·Çß»ñÁ Ñ»ï³ùñùÇñ
Ï³ÝóÏ³óÝ¿ñ:

²ÝÝ³Ý Ññ³Å»ßï ¿ ï³ÉÇë: ²Û¹ »ñ»ÏáÛ μ³õ³Ï³ÝÇÝ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ³ëÇÝ ¿ÇÝù, ÇëÏ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý
³õ³ñïÇÝ Ý³ ßÇÏÝ»ó, ÇÝãå¿ë Ñ³ñÏÝ ¿ñ áõ å³ïß³×:
ºë ·Çï¿Ç, áñ Ý³ Ù»ñ Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
³õ»ÉÇ Éáõñç ¿ Ùï³ÍáõÙ: ºñ»õÇ »ë ¿É ÝáÛÝå¿ë:
Ð»é³Ëûë³ï»ïñÇó ³ãù »Ù í»ñóÝáõÙ, Ùï³ÍáõÙ
»Ù ½³Ý·»É ²ÝÝ³ÛÇÝ, μ³Ûó ã·Çï»Ù ÇÝãá±õ ÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ »Ù, áñ Ý³ Çñ ³ÝÏáÕÝáõÙ ÙÇ
³ÝÍ³ÝûÃ ïÕ³Ù³ñ¹áõ Ñ»ï ¿: ²ÝÙÇç³å¿ë Ùï³ÍáõÙ
»Ù ½³Ý·»É ²ñß³ÉáÛëÇÝ… â¿¯, »ñ»õÇ Ý³ ÑÇÙ³ áã
Ù»ñÏ ¿ áã ¿É Ï³ßõ¿ ½·»ëïÝ»ñáí, ÑÇÙ³ Ý³ μ³½Ù³Í
×û×³ÃáéÇÝ ï³ïÇÏÇ Ñ³Ù³ñ ¿ Ï³ñ¹áõÙ: Ð³¯,
μáõÅùáÛñÁ É³õ ï³ñμ»ñ³Ï ¿, ³Ù¿ÝÇÝó ùÇãÁ
Ýñ³ Ù³ëÇÝ ·Çï»Ù, Ýñ³Ý ÏÁ ½³Ý·»Ù: ¸¿ÙùÇë Ñ»·Ý³Ï³Ý ÏÇë³ÅåÇï ¿ ¹³çõáõÙ,
å³ñ½³å¿ë Ýñ³ Ñ³Ù³ñÁ ãáõÝ»Ù:
â»Ù ª á°ñ í³ñ¹³·áÛÝ ûñáõÙ ²ñÙ³ÝÇ Ñ»ï áñá-ß»óÇÝù ³ßË³ï»É »ñÏñ³ß³ñÅÇ Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ý Ã»Ù³Ûáí, ³Ý·³Ù
ã»Ù ÛÇßáõÙ ¹³ á±õÙ ·³Õ³÷³ñÝ ¿ñ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ ã»Ù ¿É áõ½áõÙ ³ÝÇÍ»É ³Û¹ ûñÁ: Æ ½³ñÙ³Ýë
ÇÙ, ÑÇÙ³ áõ½áõÙ »Ù ³ÝÇÍ»É
³ÛÝ ûñÁ, »ñμ ÇÙ³ó³Û Ã¿ ÇÝãáõ
¿ñ ²ñÙ³ÝÁ ÇÝùÝ³ëå³ÝáõÃÇõÝ
·áñÍ»É áõ ·ÉËÇ ÁÝÏ³Û Ã¿ Î³ÙÇõÇ
·ÇñùÁ, ÉáÏ ·ñ³Ï³Ý Ñ»ï³ùñùñáõÃ»³Ý ¹ñë»õáñáõÙ ¿ »Õ»É Çñ ÏáÕÙÇó:
ØÇ³Ý·³ÙÇó áñáßáõÙ »Ù Ùáé³Ý³É
³Ù¿Ý ÇÝã, í»ñóÝáõÙ »Ù äñáõëïÇ §Îáñáõë»³É Å³Ù³Ý³ÏÇ áñáÝáõÙÁ¦ »õ í»ñç³å¿ë å³éÏáõÙ »Ù Ï³ñ¹³Éáõ:
ØÇ·áõó¿± ÑÇÙ³ μáõÅùáÛñÁ ²ñÙ³ÝÇ ·ñù»ñáí É»óáõÝ μÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ ¿: â¿¯ … ã»Ù Ï³ñÍáõÙ: Î³ë¿ñ…
ÇÑ³ñÏ¿ ³ë»Éáõ μ³Ý ¿É ã¿, ÙÇ±Ã¿ Ýñ³Ý å³ïÙ»É »Ù ²ñß³ÉáÛëÇ Ù³ëÇÝ: ²ñß³ÉáÛë… âÏ³ñáÕ³ó³Û ëñ×³ñ³ÝÝ»ñÇó μ³óÇ ÙÇ ³õ»ÉÇ ÙáõÃ í³Ûñ ·ïÝ»É: ²ÝÝ³ÛÇÝ ¿É
áã ÙÇ μ³Ý…
ÆëÏ »Ã¿ í³ÕÁ μ³Ý ãå³ï³ÑÇ±, ·ÝáõÙÝ»ñÇ åÇïÇ
·Ý³Ù, ë³éÝ³ñ³ÝáõÙ »ñ»õÇ Ã¿ Ï³Ã ãÉÇÝÇ:
¾¯Ñ Ñ»ñÇù ¿:
êÏëáõÙ »Ù ÁÝÃ»ñó»É, Çõñ³ù³ÝãÇõñ ïáÕÝ ³õ³ñï»ÉÇë, áõÕ»ÕáõÙë å³ñ÷³ÏõáõÙ ¿ ³Ýó»³ÉÇ ãÛ³ÛïÝ³μ»ñõ³Í áõÕÇÝ»ñÁ, ÇëÏ ÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, ³Ûë áõß ÇñÇÏÝ³Å³ÙÇÝ, éÝ·»ÕçÇõñÝ»ñÇ ÷áË³ñ¿Ý Ññ³ë³ÛÉ»ñ »Ý
í³½áõÙ ù³Õ³ùÇ ÷áÕáóÝ»ñáõÙ: ²ãù»ñë ÷³ÏõáõÙ »Ý,
³Ý·³Ù ã»Ù Ñ³ëóÝáõÙ ÇÝùë ÇÝÓ ³ë»Éª É³õ, í»ñç, ³ñ¹¿Ý ùÝ»óÇ:
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ºðºÊ²ÜºðÀ Þà¶ºð

Ü

ñ³Ýù ßá·Ç ¹¿Ù å³Ûù³ñ»Éáõ Çñ»Ýó ÙÇçáóÝ»ñÝ
áõÝ»Ýª Ù»ñÏ³ÝáõÙ »Ý
Ï³Ù Ã³õ³ÉõáõÙ ë³éÁ ·»ïÝÇÝ:
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝáõÙ ç»ñÙáõÃÇõÝÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ 38- 40 ³ëïÇ×³ÝÇ:
ÚáõÉÇëÇ 11-ÇÝ, ÝáÛÝå¿ë ß³ï ßá·
¿ñ, ³ÛÝå¿ë áñ, μÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ áõ½³Í-ãáõ½³Í å¿ïù ¿ Ù³ëÝ³Ïó¿ñ
ì³ñ¹³í³é ïûÝÇÝ áõ ÙÇ É³õ §çñõ¿ñ¦£ Î³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÚáõÉÇëÇ 12-ÇÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ÏÁ Ýõ³½¿ñ ÙÇÝã»õ 38-39
³ëïÇ×³Ý, ÇëÏ ³ñ¹¿Ý ÚáõÉÇëÇ 13ÇÝ ÏÁ ÉÇÝ¿ñ 35-36 ³ëïÇ×³Ý:
Àëï Ð³Ûå»ïÑÇ¹ñáÙ»ïÇ û¹»ñ»õáõÃ³μ³Ý³Ï³Ý
Ï»ÝïñáÝÇ
å»ï ¼³ñáõÑÇ ä»ïñáë»³ÝÇ, ³Ûë
ï³ñõ³Û ÚáõÉÇëÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ ß³ï ßá· ¿ »õ ·ñ³Ýóõ»É ¿
μ³ñÓñ ç»ñÙ³ëïÇ×³Ý³ÛÇÝ ýáÝ,
ë³Ï³ÛÝ, ÇÝãå¿ë ³ëáõÙ »Ý, ãÏ³Û
ã³ñÇùª ³é³Ýó μ³ñÇùÇ. áëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÁ óáÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ
»ñμ ÚáõÉÇëÇÝ ÉÇÝáõÙ ¿ ³é³õ»É³·áÛÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³Ý, ú·áëïáëÇÝ
³é³õ»É³·áÛÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ
³õ»ÉÇ ó³Íñ ¿ ÉÇÝáõÙ:
´³Ûó ÙÇÝã ú·áëïáëÁ, ³Ûë ßá·
áõ Ïñ³Ï ûñ»ñÇÝ Ð.Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝáõÙ Ù³ÝÏ³å³ñï¿½Ý»ñÁ
ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Í³Ýñ³μ»éÝõ³Í
·áñÍ»É: ¸³Û»³Ï-¹³ëïÇ³ñ³ÏÝ»ñÁ ÝáÛÝÇëÏ ¹Å·áÑáõÙ ¿ÇÝ, Ã¿ ù³ÝÇ
áñ ³½·Ç ëáóÇ³É³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ
·Ý³Éáí í³ï³ÝáõÙ ¿,³Ûë ³Ùé³ÝÁ ÍÝáÕÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ, ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ãáõÝ»Ý³Éáí Ñ³Ý·ëï³Ý³Éáõ Ù»ÏÝ»É, å³ñï³×³Ý³ã
³Ù¿Ý ³é³õûï »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ï³Ý»É Ù³ÝÏ³å³ñï¿½: ¸³ëïÇ³ñ³ÏÝ»ñÇó Ù¿ÏÇ Ëûëù»ñáíª §ºñ»Ë³Ý»ñ Ï³Ý,
áñ ßá·ÇÝ μ³ó³ñÓ³Ï ã»Ý ¹ÇÙ³ÝáõÙ: Ø¿ÏÁ, ûñÇÝ³Ï, áñù³Ý ¿É Ñ³Ùá½áõÙ »Ýù, ãÇ ÉëáõÙ,ùÝ»ÉÇë ÉñÇõ
ïÏÉáñ³ÝáõÙ ¿, ÝáÛÝÇëÏ ïñáõëÇÏÝ
ÚáÛë
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¿ Ñ³ÝáõÙ, Ýáñ ùÝáõÙ: ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ ã»Ýù Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ·»ïÝÇó
åáÏ»É, Ù¿ÏÁ ß³åÇÏÁ μ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿, ÷áñÇÏÁ ùëáõÙ ·»ïÝÇÝ,
áñáíÑ»ï»õ ë³éÝ ¿, ¹áõñÁ ·³ÉÇë
¿¦£

²Ûë ³éÝãáõÃ»³Ùμ Ù»Ýù ÐÇ·Ç»ÝÇÏ »õ Ñ³Ï³Ñ³Ù³×³ñ³Ï³ÛÇÝ
ï»ëãáõÃÇõÝÇó Ñ»ï³ùñùñõ»óÇÝù,
Ã¿ áñù³±Ý å¿ïù ¿ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ μ³ñÓñ³Ý³Û, áñå¿ë½Ç Ññ³Ù³Ý
ÉÇÝÇ Ù³ÝÏ³å³ñï¿½Ý»ñÁ ÷³Ï»-

ðÆÜ âºÜ ¸ÆØ²ÜàôØ
Ú. æ»μ»ç»³Ý
Ù³ñ½³Ï³Ý ë»Ý»³ÏáõÙª 18-20,
ËáÑ³ÝáóáõÙª
15
³ëïÇ×³Ý
ï³ùáõÃÇõÝ: ê³Ï³ÛÝ Ù»Ýù ã»Ýù
Ï³ñáÕ Ù³ÝÏ³å³ñï¿½Ý»ñÇÝ ³ñ·»É»É ·áñÍ»É, ëáíáñ³μ³ñ û¹»ñ»õáõÃ³μ³ÝÝ»ñÁ, »ñμ Ï³ÝË³ï»ëáõÙ »Ý μ³ñÓñ ç»ñÙ³ëïÇ×³Ý,
μÅÇßÏÝ»ñÝ ¿É ³Ù÷á÷áõÙ »Ý
ïõ»³ÉÝ»ñÁ, Ã¿ ³é³çÝ³ÛÇÝ μáõÅû·ÝáõÃ»³Ý áñ ï³ñÇù³ÛÇÝ
ËáõÙμÝ ¿ ¹ÇÙ»É, »ñ»Ë³Ý»ñÁ ß³ï
»Ý, Ã¿ª áã, Áëï ³Û¹Ù ¿É ½·áõß³óõáõÙ ¿ ÏñÃáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÁ, áñ Ëáó»ÉÇ ËÙμ»ñÁ Å³ÙÁ
11-Çó 17-Á Ó»éÝå³Ñ ÙÝ³Ý ïÝÇó
¹áõñë ·³Éáõó¦£
Ø»ñ Ñ³ñóÇÝ, Ã¿ Ù³ÝÏ³å³ñï¿½Ý»ñáõÙ ·áÝ¿ û¹³ç»ñÙ³ÛÇÝ
é»ÅÇÙÇ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ å³Ñå³Ýõá±õÙ »Ý, ëïáõ·áõÙÝ»ñ ³ñ»±É
¿ù, ï»ëãáõÃÇõÝÇó å³ï³ëË³Ý»óÇÝ, áñª áã. §ÒÙé³ÝÁ ç»éáõóÙ³Ý

Éáõ: î»ëãáõÃÇõÝÇó å³ñ½³μ³Ý»óÇÝ, áñ ÝÙ³Ý ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý
ÝáñÙ ãÏ³Û. §¶áÛáõÃÇõÝ áõÝ»Ý û¹³ç»ñÙ³ÛÇÝ é»ÅÇÙÇ ã³÷áñáßÇãÝ»ñ,
Ã¿ Ù³ÝÏ³å³ñï¿½Ý»ñáõÙ »õ ¹åñáóÝ»ñáõÙ á°ñ ë»Ý»³ÏáõÙ ç»ñ-

Ù³ëïÇ×³ÝÁ áñù³Ý å¿ïù ¿ ÉÇÝÇ:
úñÇÝ³Ï, Ù³ÝÏ³å³ñï¿½Ý»ñáõÙ
í³Õ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ËÙμ»ñáõÙ å¿ïù
¿ ÉÇÝÇ 20-21 ³ëïÇ×³Ý ï³ùáõÃÇõÝ, ÝÝç³ñ³ÝáõÙª 18-20,
ë³ÝÑ³Ý·áÛóáõÙª 19-20, Ù³ñÙÝ³-

Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ áõÝ»ÝáõÙ »Ý »õ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ý ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ
å³Ñå³Ý»É, μ³Ûó ³Ùé³ÝÁ û¹³Ï³ñ·³õáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ
Ù³ÝÏ³å³ñï¿½Ý»ñÁ Çñ»Ýó ã»Ý
Ï³ñáÕ ÃáÛÉ ï³É, ¹ñ³Ýù ß³ï
Ã³ÝÏ »Ý, Ñ»ï»õ³μ³ñ, ³Û¹ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ ã»Ý å³Ñå³ÝõáõÙ¦:
²ÕμÇõñ` ²é³õûï
www.aravot.am
ÃÇõ 78, ¸ ï³ñÇ, ÚáõÉÇë 28 2010
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êØ´àôÎàì ê²èÀ
´³Õ³¹ñáõÃÇõÝ
ëÙμáõÏ
1Ï·
ÃÃáõ í³ñáõÝ·
0.5 Ï·
ëËïáñ
1 Ñ³ïÇÏ
Ù³ÛáÝ»½ ë³áõë
1 ·³õ³Ã
³Õ, ë»õ åÕå»Õ
Áëï ×³ß³ÏÇ
ÉáÉÇÏ
½³ñ¹³ñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ
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ê²È²¸
ä³ïñ³ëïÙ³Ý
»Õ³Ý³Ï
Ü³Ë ëÙμáõÏÝ»ñÁ Ëáñáí»É »õ Ï»Õ»õ»É, Û»ïáÛ
¹³Ý³Ïáí É³õ Ù³Ýñ³óÝ»É
Ï³Ù Í»Í»É£
ØÇ áõñÇß ³Ù³ÝÇ Ù¿ç Ï³Ù
ï³Ëï³ÏÇ íñ³Û ÃÃáõ
í³ñáõÝ·Á Ù³Ýñ³óÝ»É, »õ
³ÛÝ ³õ»É³óÝ»É ëÙμáõÏÇ
½³Ý·õ³ÍÇÝ£ ²å³ ëËïáñÁ ×½Ù»É »õ ¹³ ÝáÛÝå¿ë
³õ»É³óÝ»É ÙÇõëÝ»ñÇÝ£
ì»ñçáõÙ Ù³ÛáÝ»½Á ÉóÝ»É
áõ ·¹³Éáí Ë³éÝ»É£
ê³É³¹Á ½³ñ¹³ñ»É ÉáÉÇÏáí, ÃÃáõ í³ñáõÝ·áí Ï³Ù
Ï³Ý³ãÇáí:
ê³É³¹Á å¿ïù ¿ ë³éÁ
Ù³ïáõó»É:

´³ñÇ
³ËáñÅ³Ï

ºðÆî²ê²ð¸ ØÜ²Èàô ¶²ÔîÜÆøÀ
ì»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ã¿°
Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ »õ Ã¿° Ù³ñ¹Ï³Ýó
É³ÛÝ ½³Ý·õ³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏÝÛ³Ûï »ñ»õáÛÃ ¿ ¹³ñÓ»É ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ù³ñ½áõÙÝ»ñÇ û·ï³Ï³ñáõÃÇõÝÁ áõ ·ñ»Ã¿ í»ñ³Íõ»É Ï»Ýë³Ï»ñåÇ£
¸³ Çñûù ³Û¹å¿ë ¿ áõ ³ÝÑ»ñù»ÉÇ, ù³ÝÇ áñ ·»ñÙ³Ý³óÇ ÙÇ ËáõÙμ
·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ »õë Çñ»Ýó ·Çï³Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ
³å³óáõó»É »Ý, áñ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï Ù³ñ½õáÕ ÙÇçÇÝ ï³ñÇùÇ
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùûï μçÇçÝ»ñÇ μ³½Ù³Ý³Éáõ åñáó»ëÝ ³õ»ÉÇ áõß ¿
¹³¹³ñáõÙ£
Àëï ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ, Í»ñ³Ý³Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÁ μçÇçÝ»ñÇ μ³½Ù³Ý³Éáõ Û³ïÏáõÃÇõÝÁ
Ó»éùÇó ï³ÉÝ ¿£ ²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÝ
ëï³óõ»É »Ý ÙÇ ß³ñù Ï³ï³ñõ³Í
Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ßÝáñÑÇõ£
¶Çï³÷áñÓÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý ÙÇ
ËáõÙμ ³ÛÝåÇëÇ Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ
»ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ ½μ³Õõ»É »Ý ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ù³ñ½áõÙÝ»ñáí »õ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ »Õ»É »Ý ³ñÑ»ëï³í³ñÅ í³½áñ¹Ý»ñ áõ Ã»Ã»õ ³ïÉ»ïÇëïÝ»ñ, ÇëÏ ÙÇõë ËÙμÇ Ù³ñ¹ÇÏ
áõÝ»ó»É »Ý Ýëï³Ï»³ó Ï»³Ýù »õ

μáÉáñáíÇÝ ã»Ý ½μ³Õõ»É Ù³ñ½³Ýùáí£
ä³ñ½õ»É ¿, áñ ³ñÑ»ëï³í³ñÅ
Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ Ùûï μçÇçÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ
μ³ñÓñ ³ÏïÇõáõÃÇõÝ »Ý ¹ñë»õáñ»É
»õ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï å³Ñ³å³Ý»É
μ³½Ù³Ý³Éáõ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ, ÙÇÝã¹»é Ýëï³Ï»³ó Ï»³Ýù í³ñáÕÝ»ñÇ Ùûï ßáõï ¿ ¹³¹³ñ»É μçÇçÝ»ñÇ
μ³½Ù³Ý³ÉÁ »õ Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ
ßáõï ¿ Û³ÛïÝõ»É Í»ñáõÃ»³Ý Ýß³ÝÝ»ñÁ£ ²ÛëåÇëáí Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ
»Ï»É »Ý ³ÛÝ »½ñ³Ï³óáõÃ»³Ý, áñ
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ù³ñ½áõÙÝ»ñÁ ¹³Ý¹³Õ»óÝáõÙ »Ý Í»ñ³óáõÙÁ£
Ð¿Ýó ³Ûë Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï»õ³Ýùáí áõ ³Ûë ·ÇõïÇ ßÝáñÑÇõ ¿É ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñª ¾ÉÇ½³μ¿Ã
´É»ùμ»ñÁ, Î»ñáÉ ¶ñ»É¹»ñÁ »õ æ¿Ï
Þáëï³ÏÁ ³ñÅ³Ý³ó»É »Ý Üáμ¿É»³Ý Ùñó³Ý³ÏÇ£

²ÞÊ²î²ÜøÆ ºÜ Ðð²ôÆðôàôØ
ØÇ ù³ÝÇ ûñÇáñ¹Ý»ñª ÙáÝï³ÅÇ
Ñ³Ù³ñ,
¼¿ÛÃáõÝ ù³Õ³ù³Ù³ëáõÙ£

Ñ»é. 22512855

êÆÈô²
09329621821
ÀÝ¹áõÝõáõÙ ¿
ÏáÏï¿ÛÉÇ
å³ïõ¿ñÝ»ñ.
ÂËõ³ÍùÝ»ñÇ,
ãÇ½ù¿ÛùÇ »õ ¹»ë»ñÇ
å³ïñ³ëïÙ³Ý
¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ.
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Ä²Ø²Üò
ÃÇõ 37
ãÝãÇÝ - ÑÇÙ³, ³ÛÅÙ - ãáñë áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñÇó
Ù¿ÏÁ:
13-Î³ï³ÕÇ, ³Ý½áõëå - Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ μ³Ý áõ ·áñÍ ãáõÝ»óáÕ, å³ñ³å Ã³÷³éáÕ
³ÝÓ:
14-îÝ³ÛÇÝ ÙÇç³ïÝ»ñÇó - ¿ñÇÏ ÏÝÇÏ
Ïéõ»ó³Ý, »É³Ý..........÷éõ»ó³Ýª ³é³Í ³ÕûÃùÁ »½ñ³÷³ÏáÕ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ:
15- ê¿ñ Ó·áÕ, ëÇñ³Ñ³ñª ÑÇÝ μ³éÐ³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³ïÇå ³õ³ÝÝ»ñÇó, áñ
·ïÝõáõÙ ¿ ²ñ³·³ÍÇ É³ÝçÇÝ:
àôÔÔ²Ð²Úº²ò

ÐàðÆ¼àÜ²Î²Ü
1-Ð³ÛÏ³Ï³Ý ×³ñï³ñ³å»ïáõÃ»³Ý
·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³¹Çñ1864-1934:
2-Ð³ñó³Ï³Ý ³ÝáõÝ - ë³éÁ
½¿Ýù»ñÇó Ù¿Ïáí Ë÷õ³Í,
íÇñ³õáñõ³Í - Î³Éá........ª Çï³É³óÇ
Ñéã³Ï³õáñ ÏÇÝûμ»Ù³¹ñÇã:
3-ÂÙñ³¹»Õ³ÙáÉ - ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
åïáõÕ - Ù³ñÙÝÇ ½áÛ· Ù³ë»ñÇó:
4-úÅ³Ý¹³Ï μ³Û»ñÇó - É»é ØÇçÇÝ
àõñ³ÉÇ ³ñ»õ»É»³Ý É³ÝçÇÝ, áñ Ý³»õ
×³Ý³ãõ³Í »ñÏ³Ã³Ñ³Ýù ¿:
5-Ú»ïáÛ - ·Çï³Ïó³Ï³Ý:
6-Ø»Í Ù³Ûñ - ³ÝÇõ - Ïïñõ³Í Ù³½ çáõñ Ïñ»Éáõ ³Ù³Ý:

7-ÊØ-Ç ³½³ï³·ñõ³Í
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇó μ³ñáÛ³½áõñÏ ³ÝÑ³ï:
8-¶Çß»ñ³ÛÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõÙ, ûï³ñ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý å³Ï³ëáõÃÇõÝÝ»ñÇó
Ù¿Ïáí ï³é³åáÕ:
9 -ì»ñçÇó å³ñáÝ - Ïñ×³ïõ³Í
³Ûëï»Õ - ßñç³Ñ³Û»³ó, ³ã³Éáõñç,
×³ñåÇÏ, áõßÇÙ:
10-î³ëÝ»ñÏáõ»ñáñ¹ ï³ñ³ÍáõÃ»³Ý ÙÇ³õáñ - É³ñ³ÛÇÝ
Ýõ³·³ñ³ÝÝ»ñÇó - Ýáõñμ ë»éÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã:
11-Ð³Û³ëï³ÝÇ ·»ï»ñÇó - ·Çß³ïÇã
ÃéãáõÝ - ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝ:
12-Æñ³ÝÇ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ ù³Õ³ùÝ»ñÇó,
áñ ³Ûëï»Õ ³ñ»õ»ÉùÇó - ÏÇëáí ã³÷

1-²½·³ÛÇÝ 50-³Ù»³Û ¹åñáóÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý
³ÝáõÝÁ, áñÇ ß¿ÝùÁ í»ñç»ñë ù³Ý¹õ»óª ÝáñÁ
Ï³éáõó»Éáõ Ýå³ï³Ïáí£
2-Î³Éë»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³ïñ³ëï ÑáõÝÓ - ¹áõñë
Å³ÛÃù»ÉÁ:
3-ì³ËÏáï - μéÝÇã:
4- ²ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝ - ½ûñ³íÇ· - Ïñ³Ï:
5-ò³ÍÇóª ³ñïûÝõ³Í ëå³ÝáõÃÇõÝ - áëïáÛÝ ³ÝåïáõÕ, áñ³Ï»³É ÷³Ûï áõÝ»óáÕ Í³é:
6-Üëï³ï»Õ - Å³Ù³Ý³Ï³õáñ ³å³ëï³ñ³Ý
- ãË³Õ³óõ³Íª ¹»ñ:
7-Èóõ³Í ùÇÝ³ËÝ¹ñáõÃ»³Ùμ - ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý
ù³Õ³ù - ÷»Ã³ÏÇ ³Ýóù:
8-Üáñ ï³ñÇ, áñ ³Ûëï»Õ »Õ»É ¿ ó³ÍÇó »ñÏáõëÁ Ù¿ÏÇó ³õ»ÉÇ ßáõï ï»Õ ÏÁ Ñ³ëÝÇ Ý»ñ·áñÍáÕ, ïå³õáñÇã:
9-Î»ñõ³Í Ñ³ó - í³ÛñÇ Ï»Ý¹³ÝÇ - »ñÏáõ
Ñá·Ç³Ýáó ï³ñ³Íõ³Í Ë³Õ»ñÇó:
10- Îñ³Ï - ³½³ï³½ñÏÙ³Ý í³Ûñ - Ïïñõ³Í
Ï³Ã:
11-Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ Ïáñóñ³Í
»õ ³ñï³¹ñáõÃ»³ÝÁ ³ÝÙ³ëÝ³ÏÇó Ë³õ:
12-Üáñ³ß¿Ý - μ³ñμ³é³Ï³Ý Ñ³ñõ³Í³ÛÇÝ
Ýõ³·³ñ³ÝÝ»ñÇó:
13-öÝïñÇñ 4-ñ¹ ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝáõÙ - Ñ³ñÃ
ï³ñ³ÍáõÃÇõÝ - ÃÕÃ³Ë³ÕÇ ï»ë³Ï:
14-¶ÉáõËÁ Ïáñóñ³Í Ï³ïáõ - ·ÉËÇí³Ûñ
»ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ - ³ßË³ñÑÇ
³Ù»Ý³ß³ï ·áñÍ³ÍõáÕ É»½áõÝ»ñÇó:
15-ÄáÕáí - ³Í³Ï³Ýª É³õ ³ßË³ï»Éáõ
Ù³ëÇÝ:
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167

29

109

²Ýó»³É Ñ³Ù³ñÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ

§ÚáÛë¦-Á Ï³ñáÕ ¿ù ·Ý»É Ý³»õ Ñ»ï»õ»³É í³Ûñ»ñÇó
§²ßË³ñÑ³ßñçÇÏ Ï»ÝïñáÝ¦

§Þ³Ññ¿ ø»Ã³μ¦
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 6مرداد 1389
شماره 79
سال چهارم
قیمت  900تومان

وداع با كارو لوكاس
سنگمزارهای

جلفای اصفهان

نویسندگان ارمنی
فارسی نویس:
زویا پیرزاد

حرفهای
آندرانیك
اسكندریان بعد
از سی سال

در این شماره
در صفحات ارمني اين شماره
2
مصاحبه با كارو لوكاس و امیلیا نرسیسیان
4
نویسندگان فارسینویس ارمنی :زویا پیرزاد
6
								
درگاهی پنجره
6
زویا پیرزاد
			
				
بازسازی زندگی ارامنه در رمان چراغها را من خاموش میكنم
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گوشههایی از آنچه در
صفحات ارمنی این شماره
هویس آمده است

تاالب انزلی و خطر فاجعه زیست
محیطی
گرمایش زمین ،آلودگی و نابودی منابع حیاتی،
از میان رفتن گونههای جانوری ،به طور خالصه
آنچه به نام فاجعه زیست محیطی شناخته میشود،
خطری است كه همه كره زمین و همه م ّلتها را
فارغ از نژاد و دین و ملیت آنها تهدید میكند.
تكنولوژی این قدرت را به انسان داده است تا در
گردش طبیعی امور كره خاكی دخالت كند و هر گاه
این دخالت با خردمندی و دوراندیشی همراه نیست
ــ كه اغلب نیست ــ نتیجهاش اسفبار است،
عدهای را به
مدت ّ
هرچند ممكن است در كوتاه ّ
ت تاالبهای شمال
سودهایی كالن برساند .وضعی 
كشورمان نمونهای است خطری كه زیست محیط
این خطه زیبا را تهدید میكند.
كنار گذر تاالب انزلی كه ساختمان آن به پایان
رسیده و آماده بهرهبرداری است ،از بدو شروع
عملیات ساختمان نزدیك یك دهه پیش ،با انتقادات
كارشناسان زیستمحیطی روبهرو بوده و یك بار
هم عملیات ساختمانی آن به همین سبب متوقف
شد .این جاده كه در جاهایی تاالب را قطع میكند،
 2/8كیلومتر طول دارد كه بیش از  60در صد آن
پل هوایی است .به هر رو ،چون قسمتهایی
از تاالب را از باقی آن جدا میكند ،مانع چرخه
طبیعی اكولوژیك تاالب میشود كه پیآمدهایی
مانند توقف مهاجرت پرندگان به تاالب ،نابودی
دوهفته نامه
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برخی از گونههای جانوری و حتی
سیل و به خطر افتادن صید ماهی در
تاالب شود .و این در حالی است
كه ارزش هر هكتار از اراضی تاالب
چندین برابر ارزش یك هكتار زمین
كشاورزی برآورد میشود.
نمونه آشكارتر بیتوجهی به زیست
محیط تبدیل پارك خاكی-تاالبی
بوجاق در كیاشهر به محل انباشت
زباله اس��ت ،به نحوی كه خطر
آلودگی منابع آب زیرزمینی و آب
دریا را نیز تهدید میكند .این پارك
تنها پارك به ثبت رسیده كشور است
كه بخشی از آن تاالب و بخش
دیگری خشكی است و در نوع خود
بینظیر است.
تاالب انزلی و ارزش آن برای زیست محیط منطقه
و خطراتی كه آن را تهدید میكند موضوع اصلی
بخش ارمنی این شماره ماست.
انجام مراسم دینی در كلیسای سورپ
خاچ آختامار بعد از یك قرن
قرار است روز  19سپتامبر ( 28شهریور) در
كلیسای سورپ خاچ (صلیب مقدس) واقع در
جزیره آختاما ِر دریاچه وان ،بعد از نزدیك یك قرن،
مراسم دینی برگزار شود .این كلیسا  1100سال
پیش ،در سالهای  915تا  921ساخته شده و بعد
از قتل عام ارامنه در حالت نیمهویران و تعطیل به
سر میبرد .در سال  2007كلیسا با حضور مقامات
ارمنی و ترك به عنوان موزه بازگشایی شد .در ماه
مارس امسال دولت تركیه اجازه داد كه سالی یك
بار مراسم دینی در آختامار برگزار شود .مراسم
عبادی روز  19سپتامبر كه با حضور پاتریارك
ارامنه تركیه انجام خواهد شد نخستین مراسم از این
دست میباشد.
پیشبینی میشود كه صدها تن از ارامنه نقاط
مختلف جهان در این مراسم شركت خواهند كرد.
در حالی كه هنوز چند هفته به موعد این همایش
باقی مانده است ،اهالی محل در تدارك ارائه
خدمات به زائران هستند .ساختن قایقها نو برای
انتقال مسافران به جزیره یكی از كارهایی است كه
این روزها رونق فراوان دارد.

اعتراض ایراناهایر ،آراكس و لویس به
روزنامه آلیك
پایگاه اطالعرسانی ایراناهایر (ارمنیان ایران)،
هفتهنامه آراكس و ماهنامه لویس ،در تاریخ 24
تیرماه ،با انتشار اطالعیهای ،روش روزنامه آلیك
را در انعكاس ماجرای تعطیلی مدرسه دخترانه
روستوم در خیابان بهار و ادغام این مدرسه با مدرسه
دختران ارس در خیابان الرستان مورد انتقاد قرار
داده و آن را مخل اعتماد مردم به مطبوعات ارمنی
زبان تلقی كردهاند.
به نوشته بیانیه یاد شده ،روزنامه آلیك در شماره
 13تیر خود گزارشی از دیدار  20الی  25تن از
اولیای دانشآموزان مدرسه روستوم با اعضای
شورای خلیفهگری ارامنه ،كمیته تعلیم و تربیت
این شورا و هیئت رئیسه مجمع نمایندگان ارامنه

تهران ،چنین وانمود كرده است كه اولیا (یعنی این
 25-20نفر) موافقت كامل خود را با شروع روند
ادغام دو مدرسه یادشده اعالم كردهاند ،در حالی
كه در این جلسه حتی رایگیری هم انجام نگرفته
است .در این گزارش به نامه اعتراض آمیز اولیای
دانشآموزان و اهالی ارمنی خیابان بهار با بیش از
سیصد امضاء هیچ اشارهای نشده است.
امضاكنندگان بیانیه میگویند میدانند كه روزنامه
آلیك روزنامه حزبی است و طبیعت ًا دیدگاههای
حزب خود را انعكاس میدهدّ ،اما این بدان معنا
نیست كه میتواند با حركت از اولویتهای حزبش،

گزارش لئون آهارونیان به نمایندگی از انجمن دوستی ایران و ارمنستان

ارسال نهالهای میوه به ارمنستان
واقعیت را تحریف و با خبررسانی دورغ جامعه را
گمراه كند.
جشن آب یا وارتاوار
وارتاوار از اعیاد مسیحیان و یادبود تجلی حضرت
مسیح در كوه طور استّ ،اما پیشینه آن به قبل از
مسیحیت باز میگردد .پژوهشگران ارمنی وارتاوار
را به الهه آستقیك و آناهید نسبت میدادند .آستقیك
خدای زیبایی و باروری و حاصلخیزی بود .در
نقاط مختلف ایران ارامنه در روز وارتاوار آئینهای
مختلفی برگزار میكنندّ ،اما مهمترین آئین همان آب
پاشیدن بر یكدیگر است كه بخصوص بچهها عالقه
خاصی به آن دارند .در محلههای ارمنینشین
ایران و خیابانهای ایراوان بچهها به یك سان با
سطلهای پر از آب منتظرند تا بر یكدیگر و گاه بر
رهگذران آب بپاشند .این آئین هم البته گاهی مانند
چهارشنبهسوری از مسیر درست خود منحرف به
خشونت میگراید .در ایران دیده شده كه نوجوانان
گاه به جای آب پاشیدن بر یكدیگر ،با تخم مرغ
خام یكدیگر را میزنند یا مایع سفیدكننده بر هم
میپاشند .این افراطها گاه ناشی از ممنوعیتهای
بیمعنا و بیموردیست كه اعمال میشود و
برگزاری سالم و تفریحی این مراسم را ناممكن
میسازد .مث ً
ال همین امسال بچههایی كه در مدرسه
ماری مانوكیان برای آبپاشی یكدیگر جمع شده
بودند با شیرهای بدون آب روبهرو شدند.

شعری كه مادر یكی از
قربانیان سانحه هوایی
 24تیر  1388سروده
است
تقدیم به تمامی بازماندگان سانحه
هواپیمای توپولوف تهران -ایروان در تیر
ماه سال گذشته ،كه هنوز پرواز ابدی
پرستوهای خود را فراموش نكردهاند.

در پاییز سال  1388هیئت مدیره انجمن دوستی
ایران و ارمنستان مصوبهای تصویب نمود که از
طریق جمع آوری اعانه از دوستان و آشنایان،
تعدادی نهال میوههای گوناگون به عنوان هدیه به
طبقه کشاورز ارمنستان ،به آن کشور ارسال شود.
پس از آن مصوبه انجمن ،گروهی مركب از سرکار
خانم سیلوا مارکاریان ،جناب آقای آفریکیان و
جناب آقای ایساک یونانیان برای کارهای نظارت
و اجرائی به کار دعوت شدند .پس از برآورد هزینه
ها اعم از خرید نهال ،بسته بندی ،حمل و ترخیص
در گمرک ارمنستان ،برآورد قیمت شد که برای هر
نهال  30,000ریال منظور و جمع شود .در اولین
فرصت قبوض دریافت وجه ،چاپ و بین انجمنها
و نهادهای مختلف که با جمهوری ارمنستان سروکار
دارند پخش شد و در نتیجه مبلغ 55/000/000
ریال جمع آوری گردید که از آن مبلغ  2200نهال
میوه ،گردو ،زیتون ،و بادام و پسته خریداری و
ارسال شد .نهال ها با یک کامیون ده چرخ به
ارمنستان حمل شد و پس از  48ساعت ماندن در
قرنطینیه گمرک ارمنستان ترخیص گردید .به علت
اهدائی بودن نهالها ،دولت ارمنستان محموله را
از پرداخت حقوق گمرکی معاف كرد.
درختها پس از ترخیص تحویل معاون وزارت
کشاورزی جناب آقای سامول گالستیان گردید .بنا
به دعوت آقای گالستیان روز یکشنبه  29خردادماه
همراه پسرم واهه از محل کاشت درختان که در دشت
آرارات از روستای کاخزراشن دیدار نمودیم.
واقعا" از دیدن آن روستای آباد و باغهای بزرگ و

سرسبز بسیار لذت بردم .آقای گالستیان در قسمت
انتهای باغ ها یک منطقه در دامنه کوه و چند هکتار
زمین به کاشت نهال ما اختصاص داده بود .به طور
مثال در یک باغ بزرگ دو هکتاری  700نهال گردو
کاشته شده و برای آبیاری از نهر داخل آبادی با
لوله آب را به دامنه کوه محل باغ رسانده بود و با
تلمبه عمل آبیاری انجام می شد و همین طور برای
درختان دیگر.
من در آنجا دریافتم که فقط با جمع آوری پول و
خرید و ارسال درخت نمی توان این کار مهم را
انجام داد بلکه اصل مطلب دریافت نهال و کاشتن
درخت ها در جای مناسب است که واقعا" آقای
گالستیان حق مطلب را درست به جای آورده بود.
در چهار سال آینده ما شاهد آن خواهیم بود که
روستای کاخزراشن دارای چندین باغ با درختان
گوناگون خواهد بود .فقط درختان زیتون به علت
این که طاقت سرما را ندارند به منطقه نویمبریان
در مرز ارمنستان و گرجستان ارسال شد ،همان
منطقهای كه اینجانب قبال هم تعداد  600درخت از
جمله زیتون را به طور هدیه به آنجا ارسال نموده
بودم که در باغی به نام باغ دوستی ایران و ارمنستان
كاشته شدند.
با نوشتن این چند سطر از تمام نهادهای اجرایی و
تجار و آنهایی که وجهی بابت خریداری درخت
پرداخت نمودهاند تشکر می نماییم که به درخواست
انجمن ما جواب مثبت دادید و با همکاری یکدیگر
توانستیم قدم مثبتی در راه دوستی دو کشور همجوار
انجام دهیم.

بنشین  ،مر و

بنشین ،مرو ،مرو نه وقت رفتن است
بنشین و ببین این سینه ماالمال درد
		
بنشین و بخند مانند گذشتهها
		
بنشین و بگو از گذشتههای خوب
بنشین به پای عهد و وفای دیرینهات
بنشین مرو ،بلبالن به فغانند از رفتنت
		
بنشین و به رفتنت شتاب مكن
		
بنشین لختی مرا ز غم وارهان
		
بنشین و ببر مرا تاباغ خاطره
		
بنشین تا بگویمت فراغت چه كرد
بنشین ،فرشتهروی من ،ای آفتاب بهار
		
بنشین اجل مهلتم نمیدهد بار دگر

وقت خواهش و تمنا ،نه پیمان شكستن است
هر لحظه از مژگان تو در حال تیر خوردن است
تا گویمت خندههای تو شبنم و نسترن است
كه وجودم تشنه یك قصه شنیدن است
جامی ده بنوشم ،نه وقت ساغر شكستن است
آخر چگونه گویمت این تازیانه خوردن است
دانی كه دلم به زیر نگاهت به جان كندن است
ای كه هر لحظه نفس كشیدن بی تو ،مردن است
كه با تو سفر ،تا مرز عشق و جنون رفتن است
دیدنت ،با می ناب غم زدل شستن است
وجودم سرخوش از آن موی پرشكن است
تا خوب ببینمت ،نه وقت رفتن است
شماره  ،79سال چهارم 6 ،مرداد 3 3 1389

دوهفته نامه
هویس

گفتوگوی هویس با کارو لوکاس و امیلیا نرسیسیان

از آموزشگرایی به پژوهشگرایی

دو سال پیش وقتی مصاحبهمان با كارو و امیلیا را برای چاپ آماده میكردیم ،گمان نمیبردیم كه كارو به
این زودی از میان ما خواهد رفت و ما مصاحبهاش را به مناسبت فقدانش بار دوم به چاپ خواهیم سپرد.
به یاد میآورم كه در انتخاب عكس مشكل داشتیم ،چون كارو در همه عكسها میخندید ،خندهای حاكی
از سادگی و كیفیتی كودكانه كه به نظرمان میرسید شاید برای قرار گرفتن در كنار مصاحبهای با یك دانشمند
موفق خیلی مناسب نباشد .او یك سال آخر عمرش را صرف مبارزه با سرطان كرد و بر آن پیروز شد.
بله ،پیروز شد؛ غده سرطانی از تنش محو شد .مرگ او به ِ
سبب نمیدانم اسمش را چه بگذارم ،بیمباالتی
یا اشتباه پزشكی یا شاید از ِبد حادثه بود :آزمایش كلونوسكوپی ،آسیب روده ،عفونت و سرانجام مرگ
باورنكردنی؛ همه در سه روز .من از علم چیزی نمیدانمّ ،اما آنها كه میدانند میگویند او پژوهشگری
بزرگ و دانشمندی یگانه بود .عاشق دانشاندوزی و تدریس بود .به قول امیلیا آدم خوشبختی بود كه
عمرش صرف كاری شد كه دوست میداشت و توانست ثمره كارش را ببیند .بهشت جاییست كه در آن
بارآوری هست ،و بهشت كارو همین جا بود .یادش زنده باد.
ر.ص.
• هویس :لطفا خود را با توضیح مختصری از
زندگینامهتان معرفی کنید .اول از کارو شروع
کنیم.
کارو لوکاس :در جلفای نو متولد شدهام .پدر و
مادر من جلفایی هستند و بهاصطالح هفت پشت
من از جلفاست .خانواده ما در تهران بود ،اما من در
یکی از تعطیالت آنها در جلفا به دنیا آمدم .طوری
که هم خودم را جلفایی میدانم و هم تهرانی .در
یک مصاحبه از من پرسیدند که در ضمیر ناخودآگاه
بیشتر به کدام یک گرایش داری ،به جلفایی یا
تهرانی ،مثال در مسابقه بین تیمهای دو شهر دلت
میخواهد کدام یکی برنده شود ،و من دیدم که
ضمیر ناخودآگاه من بیشتر جلفایی است.
دوران کودکستان و ابتدایی و متوسطه را در مدرسه
«کوشش» گذراندم .سپس در رشته مهندسی برق
دانشگاه تهران ،و بعد در دانشگاه برکلی پذیرفته
شدم و در آنجا مدرک ( PHDدکتری) گرفتم.
مدتی کوتاه در لوسآنجلس تدریس کردم ،سپس
به ایران برگشتم و در دانشگاه تهران بهعنوان استاد
مشغول کار شدم و تا کنون نیز مشغول کار هستم.
امیلیا نرسیسیان :من هم از سوی مادر جلفایی هستم
و جالب این که سالها و «قرنها» از خانواده ما به
خانواده کارو دختر دادهاند ،یعنی ما خویشاوندان
تاریخی بودیم و با ازدواج خود این «سنت» را ادامه
دادیم .یک تشابه جالب دیگر این که ما هر دو در
«الله زار» زندگی میکردیم و بچهمحل بودیم.
من دوران کودکستان را در «سروریان» گذراندم
و ابتدایی را در «بوستان» ،سپس متوسطه را به
مدرسه «مریمیان» رفتم .البته ما شاگردان مدرسه
دوهفته نامه
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«بوستان» کلی به مدرسه خود میبالیم و معتقدیم
که از «کوششیها» آدمهای بهتری هستیم .اما
شوخی به کنار ،پس از «مریمیان» به آمریکا
رفتم .در آن جا با کارو ازدواج کردم و به ایران
بازگشتیم و در دانشگاه «دماوند» در رشته «تاریخ
و فرهنگ تطبیقی» فارغالتحصیل شدم ،سپس در
دانشگاه «سالفورد» انگلستان ادامه تحصیل دادم.
دو ( MSفوق لیسانس) دارم از دانشگاه سالفورد
و سنچری آمریکا در رشتههای جامعهشناسی و
«جامعهشناسی تعلیم و تربیت» ،و مدرک  PHDرا
هم از دانشگاه سنچری گرفتم .در دانشکده علوم
اجتماعی دانشگاه تهران بهعنوان استاد مشغول به
کار شدم (البته با دشواریهای بسیاری که بهعلت
بوروکراسی وجود داشت) و تا امروز هم ادامه
میدهم .مدیر گروه مردمشناسی (آنتروپولوژی)
هستم .همچنین مدیر گروه «مطالعات انسانشناسی
فرهنگی» انجمن جامعهشناسی ایران و عضو
«آکادمی هنر» هستم.
• هویس :آقای کارو لطفا از کار اصلی خود
بگویید .البته عناوین مقالههای شما را که
خودش  57صفحه است از سایت برداشتهایم ،اما
میخواهیم حوزه تخصص و تحقیقات شما را با
زبانی ساده و کوتاه توضیح دهید .همین اواخر نیز
شنیدیم که یکی از تحقیقات شما در جشنواره «ابن
سینا» بهعنوان بهترین تحقیق انتخاب شده است.
آن مربوط به چه حوزهای است؟
امیلیا نرسیسیان :کارو غیر از «ابن سینا» در
جشنواره «خوارزمی» هم دو بار برای تحقیقات

خود و دانشجویش تقدیر شده است .همین اواخر
از سوی  ELSIEVER-SCOPUSکه در
معرفی تحقیقات در جهان معروف است جزو چهار
پژوهشگر برگزیده ایران انتخاب شد.
کارو لوکاس :اگر بخواهم از حوزه تحقیقات
صحبت کنم باید با یک مقدمه شروع کنم .کال
رشتههای علمی (مانند برق ،بیولوژی و غیره)
آخرین روزهای خود را در دانشگاهها میگذرانند.
کار اصلی دانشگاههای جهان نه رشتهها و
تخصصهای سنتی ،بلکه Community
( of Practiceاجتماع عمل) خواهد بود.
نه تنها در دانشگاه ،بلکه در جامعه نیز چنین است.
از این نظر شاید من از نخستین کسان باشم که بر
روی موضوعهای چندجانبی و غیر تخصصی کار
میکنم .درست است که محل کار اصلیام ،یعنی
جایی که استخدام شدهام دانشکده فنی دانشگاه
تهران است ،اما در دانشکده مدیریت هم دفتر
کار دارم و در دانشکده هنر نیز تدریس میکنم.
دانشجویان که با من بر روی پایاننامه کار میکنند
از رشتههای مختلف ادبیات ،پزشکی و مدیریت
هستند.
• هویس :ولی باالخره یک وجه مشترکی هست
که همه اینها را به هم وصل میکند و شما روی
آن کار میکنید.
کارو لوکاس :دکترای من در مهندسی است ،اما
تخصص عمیق من کنترل هوشمند سیستمها یا
به زبان ساده ،علم تصمیمگیری است .در دهه
 1980در این علم یک نوآوری پیدا شد و آن
پژوهش سیستمهای هوشمند بود ،كه تا اواخر
دهه  1980هوش مصنوعی (Artificial
 )Intelligenceنامیده میشد و سیستم
بودن در جای دوم اهمیت قرار داشت .تاکید روی
مصنوعی بودن بود و هوشمند بودن (عاقل بودن)
از روی مدل ایدهآل تعیین میشد .اما گرایش من
بیشتر به سمت سیستمهای هوشمند جدید است
که بیشتر به مدل واقعی نظر دارد (به جای مدل
ایدهآل) .هوش مصنوعی در سابق بیشتر یک علم
محاسباتی بود و خصوصیات الگوریتم آن در نظر
گرفته میشد.
فرض کنید یک ملخ در جنگل جفت خود را از
روی صدا پیدا میکند .اگر بخواهیم شکل مصنوعی
آن را بسازیم باید چه کنیم؟ باید یک روبات بسازیم
که همان کارها را انجام میدهد .این از نظر هوش
مصنوعی کالسیک روشن است .باید مسأله را به
مسائل تخصصی تقسیم کنیم:
 نخست باید صدا را بشنود -صداهای دیگر را از بین ببرد

 جهت را محاسبه کند فاصله را محاسبه کند راه را پیدا کند در آن راه پیش بروداین توضیح برای متخصص علوم طبیعی راضیکننده
نیست ،زیرا همه این الگوریتمها را حشره نمیتواند
با جثه کوچک خود انجام دهد .برای سازنده روبات
نیز راضیکننده نیست ،زیرا نیاز به دستگاه محاسب
بسیار بزرگی خواهد داشت که باصرفه نیست.
آلت شنوایی ملخ روی آرنج قرار دارد .ملخ با
صدای تکان دادن آرنج میتواند با صدایی که
میشنود رزونانس ایجاد کند و صدا را اینگونه
پیدا کند و اعوجاج را از بین ببرد .همزمان با آن
میتواند با چرخیدن به چپ و راست جهت را
پیدا کند ،یعنی جایی را که صدا از همه بیشتر
است (هیچ نوع کار محاسباتی انجام نمیدهد) در
همان حین به سوی صدا برود و پیدا کردن جهت
و پیگیری آن را یکجا انجام دهد .او حتی یک
عمل ضرب یا جمع و محاسبه انجام نمیدهد .پس
این هوش فیزیکی است در مقابل هوش نظری.
تحقیقات ما کار شخصی نیست ،بلکه نوعی خط
تولید است ،یعنی پیوسته در حال کار هستیم .سال
گذشته نزدیک به صد مقاله به کنفرانسها دادهام.
مقالههای شخصی من هم حدود پنجاه عدد است.
• هویس :به آن عرصه عمومی که شما بهعنوان
استاد در آن جا کار میکنید ،یعنی دانشگاهها
بپردازیم .در دانشگاهها نسبت به گذشته چه
تغییراتی انجام شده است؟
کارو لوکاس :ماهیت دانشگاه در قرون وسطی
بسیار متفاوت از حاال بود .دانشگاهها در حال
انقالب هستند .کال فلسفه دانشگاه در حال
تغییر است ،متدها تغییر میکنند ،اصول اداری
تغییر میکند .آنچه تغییر میکند این است که
کار دانشگاه چیست؟ و به چه چیزی میگوییم
دانشگاه؟ دانشگاه کنونی پیش از هر چیز یک فیلتر
است ،یعنی وظیفه اصلیاش این است که بر توانایی
مردم برچسب بزند و این توانایی را تایید کند ،و
در ظاهر و عمدتا یک موسسه آموزشی است .ما
میگوییم دانشگاهها در آینده یک «جامعه علمی»
( )Knowledg Societyخواهند بود ،پس
چنین به نظر میرسد که بر وظیفه آموزشی دانشگاه
تاکید خواهد شد ،اما چنین نیست .اگرچه علم مهم
است ،اما این دلیل نیست که حتما باید دانشگاه
وسیله اصلی آن باشد .میتوان وظایف دانشگاه
را بر موسسات گوناگون تقسیم کرد ،مثال آموزش
بر عهده یک موسسه ،و پژوهش بر عهده سازمان
دیگری باشد و غیره.

یکی از مهمترین مسائل دانشگاههای کنونی این
است که باید از دانشگاه آموزشگرا به سوی
دانشگاه پژوهشگرا برویم .چیزی که مهم است
تولید علم و دانش است ،نه انتقال .اینطور نیست
که استاد چیزی به نام علم در خود دارد و باید آن
را به دانشجو منتقل کند .حتی همین علم در حین
آموختن منتقل نمیشود ،بلکه تولید میشود .پس
تولید علم در دانشگاه بسیار مهمتر از انتقال علم
است .بر این اساس است که دانشگاه پژوهشگرا
میشود ،نه آموزشگرا .اما این مربوط به دیروز
بود ،موضوع کنونی که موضوع تازهای است این
است که دانشآموخته دانشگاه چه باید کند .این
مفهوم که دانشگاه یک دوران آمادگی است ،در
حال تغییر است .دیگر دانشگاه بهعنوان یک دوران
آمادگی بهشمار نمیآید که دانشجو در طول آن کار
سودمندی انجام نمیدهد ،بلکه خود علم و دانش
تبدیل به مقولهای اقتصادی ،و تولید علم تبدیل به
تولید ارزش اقتصادی میشود .و بر این اساس،
این تولید میتواند مادامالعمر ()life-long
باشد ،یعنی در سراسر طول زندگی ادامه داشته
باشد.
• هویس :آیا این برای دانشگاههای ما آینده
دوری نیست؟
کارو لوکاس :آینده بسیار نزدیکی است .حاال
نیمی از فارغالتحصیالن ما در فکر کارآفرینی
هستند و این کار را هم میکنند .یعنی درباره حال
حاضر صحبت میکنیم .اما در کنار این تغییرات
متدها نیز تغییر میکند.

• هویس :بهعنوان یک زوج چه اندازه از یکدیگر
تاثیر پذیرفتهاید؟ و درباره کار خود چه اندازه با
هم مشورت میکنید؟
امیلیا نرسیسیان :خوشبختانه وقتی زن و شوهر
همکار هستند حرفهای زیادی برای گفتن دارند
و ما هم با هم زیاد صحبت و گفتوگو میکنیم.
اما یک بدی هم دارد .در خانه ما فقط حرف زده
میشود ،هیچکس یک میخ به دیوار نمیکوبد،
اگر چیزی خراب شود کسی نیست درستش کند
(با خنده) ،و بسیار مواقع چیزهایی هست که من
نمیتوانم به آن برسم و یا انجامش دهم ،خالصه
این که برخی کاستیها وجود دارد.
• هویس :آخرین پرسش این است که اگر
بخواهید یکی از شما دیگری را توصیف کنید چه
میگویید؟
کارو لوکاس :یکی از جهات مثبت امیلیا این است
که بسیار کارآمد است و دوم این که با سراسر
وجودش مجذوب کارش است و این میتواند هم
منفی باشد و هم مثبت .اما نقطه منفی او احساساتی
بودن او است.
امیلیا نرسیسیان :کارو خیلی مهربان است و بسیار
منطقی ،و این منطقی بودن را گاه میتوان مثبت و
گاه منفی شمرد .برخوردهای منطقی او گاه برای
من ملموس نیست ،و بهقولی خشک است .اما از
طرف دیگر ،طبیعی است که حرف منطقی پیروز
میشود.

ترجمه از ارمنی :گارون سرکیسیان
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نویسندگان ارمنی فارسی نویس :زویا پیرزاد
زویا پیرزاد مشهورترین نویسنده ارمنی فارسینویس ایرانی است .نوشتههای او از این نظر جالبند كه موضوع برخی از آن ها ،از جمله
مشهورترین رمانش چراغها را من خاموش میكنم ( ،)1380ارامنه هستند .این رمان در ایران بارها تجدید چاپ و به چند زبان خارجی
ترجمه شده است .زویا پیرزاد كار نویسندگی را با انتشار مجموعهای از طرحهای كوچك به نام مثل همه عصرها ( )1370شروع كرد،
بعد مجموعه چهار داستان كوتاه خود را به نام طعم گس خرمالو به بازار فرستاد ( )1376و سرانجام با كتاب یك روز مانده به عید پاك
( ،)1377نخستین قصهای كه شخصیتها و فضای آن ارمنی هستند ،كارش را ادامه میدهد .آخرین كتاب او رمانی به نام عادت میكنیم
( )1382است كه بعد از موفقیت خیرهكننده چراغها را من خاموش میكنم (و شاید به خاطر انتظاراتی كه آن موفقیت به وجود آورده بود)
با استقبال كمتری روبه رو شد .پیرزاد نویسندهای است آشنا به فنون قصهنویسی ،با نگاهی گرم و در عین حال انتقادی به جامعه ارامنه
ایران .او این جامعه را از درون میشناسد و در عین حال به سبب شرایط زندگیاش توانسته است خوب از آن فاصله بگیرد و به آن بنگرد.

درگاهیِ پنجره
زویا پیرزاد
پنجره رو به خیابان باز میشد .درگاهی پنجره پهن نبود .با این حال آنقدر بود
که با بدن کوچک پنجسالهام بهراحتی رویش جا شوم و درگاهی پنجره راحتترین
جای دنیا بود .ساعتها آنجا مینشستم و توت خشک میخوردم و به خیابان
نگاه میکردم .توتها را دانهدانه در دهان میگذاشتم .میجویدم و شیرینی خشک
و دلچسبشان را فرو میدادم .مردم را تماشا میکردم و فکر میکردم «آدمها چرا
این همه راه میروند؟ کجا میروند؟ انگار خوشحال نیستند .چون خستهاند».
از راه رفتن دل خوشی نداشتم .زود خسته میشدم و میخواستم بغلم کنند.
در پنجسالگی راه رفتن کسلکنندهترین کارها بود .فاصلهها تمامنشدنی بودند و
بودن در هیچجا برایم ارزش راه رفتن وخسته شدن نداشت .فکر میکردم «وقتی که
میشود روی درگاهی پنجره نشست و توت خورد و تماشا کرد چرا باید راه افتاد و
به جایی ناآشنا و غریب رفت؟ کجا بهتر از جایی که میشناسمش؟ که به آن عادت
کردهام؟ جایی که بیآن که الزم باشد نگاه کنم میدانم اگر پاهایم را دراز کنم به
چندمین کاشی سفید درگاهی میرسم و بی آن که ببینم میدانم سرم را به دیوار گچی
کنار پنجره تکیه دادهام .درست به نقطهای از دیوار که خیلی وقت پیش با مدادی که
از کیف خواهرم برداشته بودم شکل کج و معوج گنجشکی را کشیدهام».
توت میخوردم و با خود عهد میکردم که «من هیچ وقت از این گوشه آشنا و
راحت به جایی نخواهم رفت».
من نمیخواهم درگاهیام را با کاشیهای سفید ترکخورده و دیوار گچی پشت
سرم را با شکل نامفهوم گنجشک ترک کنم.
گنجشکی که راز گنجشک بودنش را تنها من میدانم .میخواهم همین جا پشت
این پنجره روی درگاهی بنشینم و توت خشک بخورم.
میخواهم هر روز روی نرده فلزی پیچدرپیچ پنجره را با چشم خیال دنبال
کنم.
میخواهم با نگاه از نردهها باال بروم .پایین بیایم و با سر انگشت ،گردوخاک
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خیابان را از الی پیچهای نرده پاک کنم و بعد از پشت نردههای بیگردوخاک برای
درخت چنار رو به روی پنجره دست تکان بدهم.
من و درخت چنار روبهروی پنجره با هم دوست بودیم .درخت چنار هم مثل
من از رفتن سر در نمیآورد .همیشه از یکدیگر میپرسیدیم «آدمها چرا میروند؟
دنبال چه میروند؟ کجا میروند؟»
درخت چنار میگفت «اگر تکه زمینی باشد که بشود در آن ریشه دواند دیگر
غمی نخواهد بود .از زمین میشود غذا گرفت و برای آب هم به ک ََرم آسمان و
جوی مجاور امید داشت» .و من گفتم «اگر درگاهی پنجرهای باشد و دوستی چون
چنار» دیگر نباید به فکر رفتن بود و درخت چنار از این که او را دوست میخواندم
خوشحال میشد و با وزش اولین نسیم شاخههایش را برایم پسوپیش میکرد.
و یک روز که مثل همه روزهای مهم زندگی خاطرهای گنگ و مبهم از آن
مانده .آسمان غضب کرد و دیگر نبارید.
پاکتهای شیر پاستوریزه .بطریهای شکسته کوکاکوال و انبوه روزنامههای
خیس ،راه آب جوی مجاور را چند خیابان باالتر بستند و درخت چنار روزها و
روزها بیآب ماند .برای من دیگر توت خشکی نبود .مادرم می گفت «توت گران
شده».
«من بی توت» سعی داشتم بدنم را که دیگر پنجساله نبود با زحمت روی
درگاهی پنجره جا کنم.
گنجشک روی دیوار از شانهام باال میرفت و درخت چنار تشنه ،چشم به
آسمان دوخته بود و حوصله حرف زدن نداشت.
آدمها در خیابان دیگر راه نمیرفتند ،که میدویدند.
و یک روز دیگر که مثل همه روزهای مهم زندگی خاطرهای گنگ و مبهم از
آن مانده .گردباد عظیمی برخاست و بدن نه دیگر پنج سالهام را به نردههای سیاه
حصار پنجره کوباند.
نردههای پیچدرپیچ را شکست و مرا با خود برد.
در آخرین لحظه دست دراز کردم تا شاید با آویختن به درخت چنار با گردباد
نروم.
اما چنار خشکیده بود و تنه پیر و شاخههای سستش توان نگه داشتن بدن
نمیدانم چندسالهام را نداشتند و من رفتم .رفتم؟ دویدم؟ یا پرواز کردم؟
هیچ بهیاد ندارم .تا این که زمانی در جایی دور از درگاهی پنجره ،بیحرکت
ماندم و دو دستم را که انگار سالها با بادی ناخواسته مشتشان کرده بودم از هم
باز کردم.
در برابر چشمانم با بادی که هیچ نمیدانم از کجا میوزید بهجای دو دستم دو
برگ خشکیده چنار میلرزیدند.
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بازسازی زندگی ارامنه در رمان چراغها را من خاموش میكنم
روبرت صافاریان
رمان چراغها را من خاموش میكنم ،عالوه بر
ارزشهای ادبی و هنری خود ،از این نظر نیز حائز
اهمیت و شایسته بررسی است كه نخستین رمان
فارسی است كه به دست نویسندهای ارمنی نوشته
شده ،ماجراهایش در محیطی ارمنیزبان میگذرند
و یكی از تمهایش مناسبات یك جامعه قومی بسته
با جامعه بزرگ محاط بر آن است .در این نوشته
كوتاه میكوشم از دو جهت این مسأله را بررسی
كنم؛ از جهت توفیق نویسنده در بازسازی محیط
خانوادگی و اجتماعی ارامنه یك شهر كوچك به
زبان فارسی ،و دیگر طرح مناسبات جامعه كوچك
قومی با جامعه بزرگ و نگاه نویسنده به این رابطه.
و گمانم در هر دو مورد ،برداشت من ،به عنوان
عضوی از جامعه كوچك ارامنه كه در این كتاب
توصیف شده است ،با دیدگاه خواننده غیرارمنی
باید متفاوت باشد .در برخی موارد تردید دارم
خواننده غیرارمنی اصال بتواند به حساسیت و
اهمیت مسأله پی ببرد.
زبان و فضاسازی
یكی از عوامل تعیینكننده فضا یا حالوهوا یا
رنگ و بوی یك محیط اجتماعی ،زبان آن است.
بنابراین وقتی شما این زبان را به زبان دیگری تغییر
میدهید (دیالوگها را ترجمه میكنید ،مانند كاری
كه در دوبله فیلمها انجام میگیرد) ،در واقع خود را

از یكی از مهمترین وسائل بازسازی حالوهوای
بومی یك جامعه محروم میكنید .در این حالت
نویسندهای ماهر میخواهد كه بتواند با وجود از
دست دادن زبان بومی ،به كمك شگردهای دیگری
آن فضا را باز بیافریند.
پیرزاد برای این كار نخست صفحات رمانش
را پر كرده است از اسامی خاص ،نام مكانها،
نام خوراكیها و نام كتابهای ارمنی .نفس این
واژگان و تكرار آنها با آهنگ خاصشان به ایجاد
نوعی فضای زبانی نزدیك به زبان اصلی آدمهای
قصه كمك میكنند .استفاده از كلمات انگلیسی
كه وارد زبان مردم آبادان (اعم از ارمنی و فارس
و غیره) شده بود ،خود نوعی وجه مشترك است
كه به گونهای همهفهم محیط زبانی منطقه را باز
میآفریند .بقیه زبان كتاب ّاما ،زبانی است ساده
كه رنگ و بوی بومی دیگری ندارد و دستكم با
پرهیز از خلق فضاهای زبانی دیگر ،به رمان لطمه
نمیزند.
پیرزاد در بعضی جاها حتی سعی میكند مسائل
زبان ارمنی را تشریح كند و مستقیما واژههای ارمنی
به كار میبرد .این تكهها از نظر بحث زبانی جالب
توجه هستند .در صص  71-70میخوانیم:

 ...دوقلوها دویدند تو.
" ِهلو نانی!"
" ِهلو خاله!"

مادر آرمینه را بغل كرد" .باز گفتید ِهلو؟ ما كه
انگلیسی نیستیم .هستیم؟ بگو با ِر ْو".
اینجا مسأله این است كه مادربزرگ میخواهد
نوههایش بهجای كلمات انگلیسی كلمات زبان
مادری خود ،ارمنی را به كار ببرند .در واقع تمامی
جمله آخر مادر بزرگ به ارمنی ادا شده و زویا
پیرزاد چون برای خواننده فارسیزبان مینویسد،
آن را به فارسی ترجمه كرده استّ .اما كلمه «با ِر ْو»
در اینجا ارمنی باقی مانده است .یعنی قراردادی كه
خواننده پذیرفته و آن این كه گفتوگوهای فارسی
در واقع ارمنی هستند ،در اینجا نقض شده است و
یك كلمه به همان زبان اصلی آمده است .به نظر من
این شگرد بدی نیست ،مخصوصا كه كلمه «با ِر ْو»
كلمهای است كه بسیاری از فارسیزبانان میدانند
در زبان ارمنی به معنای «سالم» است .و حتی اگر
این را ندانند ،دستكم میدانند كه « ِهلو» در زبان
انگلیسی به معنای «سالم» است و بنابراین «با ِر ْو»
باید همان معنا را در زبان ارمنی داشته باشد.
بنابراین بدون این كه فهم مطلب دچار اختالل
شود ،كمی رنگوبوی زبانی اصلی گویندگان به
زبان تزریق شده است .و سرانجام این كه مطلب
دقیقتر منتقل میشود ،چرا كه در واقع مادربزرگ
از نوههایش میخواهد بگویند «با ِر ْو» نه «سالم».
این نمونه را قدری به تفصیل شرح دادم تا
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نشان دهم نویسندهای كه همزمان مینویسد و دوبله
میكند (لفظ دوبله را تعمداً بهكار میگیرم ،چون با
توجه به پیشینهای كه خواننده از دوبله فیلمها در
ذهن دارد ،برای این مورد لفظ روشنگری است) با
چه موقعیت زبانی دشواری روبهرو است.
در جای دیگری پیرزاد دست به كاری دشوارتر
میزند و سعی میكند تفاوت زبانهای ارمنی شرقی
و غربی را برای خوانندهای كه اص ً
ال زبان ارمنی
نمیداند توضیح دهد .نخست الزم است توضیح
دهم كه زبانی كه ارامنه ایران به آن سخن میگویند
گونهای از زبان ارمنی است كه به «ارمنی شرقی»
شناخته میشود« .ارمنی غربی» زبانی است كه
ارامنه ساكن ارمنستان غربی (از جمله اهالی شهر
وان) به كار میبرند و هرچند به طور كلی برای ما
ارامنه ایران هم قابل فهم استّ ،اما برخی از واژگان
آن به نظر ما بامزه میآید .زویا پیرزاد در ص 133
میكوشد این بامزهگی را به خواننده منتقل كند .او
شیوه حرف زدن پیرزنی را كه در مراسم  24آوریل
خاطرات زمان قتلعام را تعریف میكند ،چنین
توصیف میكند:

لهجه ارامنه شهر وان را داشت كه به «یك
كمی» میگفتند «كمی یك» و به «خوش» میگفتند
«نمكین» .گفت میخواهد قبل از گفتن از آن
روزهای وانفسا «كمی یك» از روزهای «نمكین»
بگوید .گفت میخواهد با ما به گذشتهها سفر كند.
نمیدانم خواننده فارسیزبان از این توضیحات
چیزی سر درمیآورد یا نه .به نظر میرسد با كنار
گذاشتن زبان اصلی باید از خیر این ریزهكاریهای
زبانی هم گذشت .و البته پیرزاد هم در بخش اعظم
رمانش همین كار را كرده است.
به هر رو پیرزاد ّاولین نویسنده ارمنیزبانی
است كه زبان فارسی را برای نگارش اثر ادبی و
برای تشریح زندگی گروهی كه در مكالمات زندگی
روزمره به زبان ارمنی حرف میزنند به كار میگیرد
و موفقیت او در این زمینه برجسته است .من
شخصا و خوانندههای ارمنیزبان دیگری كه كتاب
را خواندهاند ،هیچیك با محیط و آدمهای توصیف
شده در رمان احساس بیگانگی نكردهایم .و به گمان
من این مالك درستتری برای موفقیت نویسنده
است تا واكنش خواننده فارسیزبان كه شناخت
مستقیم از محیط قصه ندارد و بهخاطر نداشتن
مرجع مقایسه هر چیزی را میتواند بپذیرد.
از سوی دیگر در رمان چراغها را من خاموش
میكنم ،به سبب این كه نویسنده تجربه واقعی زندگی
در جامعه بسته ارامنه را دارد ،شیوه زیست و اشیاء
و رسوم ارامنه در عین حال كه به فراوانی حضور
دارند و در واقع مهمترین ركن بازسازی فضای
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فرهنگی قصه هستند ،حالت عناصر مصنوعی و
كلیشهای را به خود نمیگیرند .عكس كلیسای
اجمیادزین روی دیوار خانه هستّ ،اما این عكس
كاركرد كلیشهای نشان دادن مسیحی بودن خانواده
را ندارد ،بلكه خود ،عنصری در طرح یكی از
مسائل داستان است ،همین طور جشن پایان سال
تحصیلی مدارس ارامنه یا كلیسا رفتنشان (كه
بیشتر یك رویداد اجتماعی است تا تأكیدی غلیظ
بر مسیحی بودن آدمها و محیط) .همچنین است
مسأله برگزاری مراسم  24آوریل كه بیشتر یكی از
پرسشهای قصه است تا صرفا عنصری تزئینی برای
فضاسازی .علّت این كه بر این مسأله تأكید میكنم
این است كه در ادبیات و بیشتر از آن در سینمای
ایران و همینطور در فرهنگ عامه ایرانی ،ارامنه
همواره با چند عنصر كلیشهای مانند قهوه خوردن
و كالباس خوردن و اغذیهفروشی داشتن و لهجهای
كه در واقع چندان هم به لهجه ارامنه شباهت ندارد،
شناخته میشوند .و درضمن فراموش نكنم بگویم
یكی از تصمیمهای درست پیرزاد هم این بوده است
كه برای بازسازی لهجه ارامنه ،در جاهایی كه به
فارسی صحبت میكنند ،كوششی نكند.
خانم نوراللهی و حق رأی زنان،
مراسم  24آوریل و شطیط
موضوع و خط قصه اصلی رمان چراغها
را من خاموش میكنم توصیف شرایط ذهنی زن
خانهداری است كه در وظایف روزمره رسیدگی
به بچهها و تروخشك كردن شوهر و مهمانی دادن
و مهمانی رفتن غرق شده است .این زن عاشق
میشود ،بدون این كه كسی از از اطرافیان و حتی
كسی كه زن عاشقش شده متوجه شوند .و سرانجام
بدون این كه اتفاقی بیفتد زندگی به حالت عادی
برمیگردد .درباره این درونمایه در جای دیگری
(فصلنامه ارمنیزبان هاندس ،شماره  )3نوشتهام و
در این جا به آن نمیپردازمّ .اما رمان یك تم فرعی
نیز دارد كه در یك خط قصه فرعی بیان میشود؛
خط قصه خانم نوراللهی ،فعالیتهای اجتماعی او،
و گرایش كالریس به او .در این خط قصه است
كه نوع رابطه ارامنه با جامعه بزرگ ایران بهروشنی
طرح میشود و مورد بحث قرار میگیرد.
در فصل حضور كالریس در سخنرانی خانم
نوراللهی در ص  77كتاب میخوانیم:

 ...خانم نوراللهی داشت میگفت "باز هم
تكرار میكنم كه اولین خواست و هدف بانوان ایران
داشتن حق رأی است".
آخرین بار كه نینا و گارنیك مهمان ما بودند،
گارنیك و آرتوش بحثی طوالنی شروع كردند .سر
آخر گارنیك گفت "ما چرا باید خودمان را قاطی

ماجرا كنیم؟ " آرتوش گفت "ما ایرانی هستیم یا
نه؟" گارنیك جواب داد "ما ارمنی هستیم یا نه؟"
نینا گفت "حق رأی برای چی؟"
این پرسش كه تا چه اندازه باید در مناسبات
جامعه بزرگ شركت كرد ،برای همه اقلیتها مطرح
است .نگرانی این است كه «قاطی شدن» در جامعه
بزرگ هویت قومی آنها را به مخاطره بیفكند .در
تكه باال این تضاد به شكلی بسیار دراماتیك مطرح
شده است :ما ایرانی هستیم یا نه؟  /ما ارمنی هستیم
یا نه؟ ّاما پرسش نینا (زن خانهداری از دوستان
خانوادگی كالریس) نیز بسیار بامعناست .نینا اصال
تو باغ نیست .او اص ً
ال نمیداند صحبت سر چه حق
رأیی است .برای نینا مسأله اص ً
ال نمیتواند مطرح
شود .چون او زنی است بسته در محیط خانواده
و راضی از این موقعیت (برعكس كالریس كه از
این موقعیت احساس نارضایتی میكند) .در واقع
پرسش نینا پلی است بین درونمایه اصلی رمان
(وضعیت بسته زن خانهدار) و درونمایه مشاركت
در زندگی اجتماعی جامعه بزرگ .پرسش و تناقض
دوم زمانی مطرح میشود كه مسألهای در ابعاد ملّی
و اجتماعی فراگیر پیش بیاید .این مسأله میتواند
فعالیت برای بهدست آوردن حق رأی زنان باشد ،یا
مسأله عدالت اجتماعی كه آرتوش شوهر كالریس
را به كار سیاسی كشانده است (و مانع از مشاركت
او در مراسم سالگرد  24آوریل میشود).
كالریس ،قهرمان رمان ،آشكارا از بریدگی
خود از جامعه بزرگ احساس شرم میكند .در ص
 110میخوانیم:

نمیدانستم انتخابات مجلس نزدیك است و
درباره حق رأی زنها فقط چیزهایی شنیده بودم.
فكر كردم مثل بیشتر ارمنیها انگار توی این
مملكت زندگی نمیكنم .خجالت كشیدم و شاید
برای جبران تا خانم نوراللهی گفت "چند تا سؤال
داشتم .اجازه میدهید هروقت فرصت داشتید
خدمت برسم؟" گفتم "حتما .با كمال میل" .قبل
از خداحافظی گفت "راستی ،امسال هم برای 24
آوریل مراسم دارید؟"  ...خانم نوراللهی كه ارمنی
نبود ،از  24آوریل ما خبر داشت و من كه توی این
مملكت به دنیا آمده بودم ــــ باز خجالت كشیدم.
گفته بود "ما خیلی چیزها از خانمهای ارمنی باید
یاد بگیریم" .حتم ًا تعارف كرده بود.
این احساس مسلم ًا احساس نینا نیست .اگر
خانم نوراللهی و فعالیتهایش برای كالریس
جذابیت دارند به این سبب است كه او از زندگی
ادامه مطلب در صفحه ... 15
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نقش پیشههای ارامنه جلفا ،بر سنگمزارها
پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی اصفهان در سال  1385كتابی منتشر كرده است به نام سنگمزارهای
ارامنه كه شاید كمتر كسی دیده باشد .این كتاب مجموعهای است از نقاشیهایی كه آبراهام گورگنیان از

سنگمزارهای قبرستانهای جلفا كشیده است .متون ارمنی روی سنگ قبرها را هویك میناسیان به فارسی

ترجمه كرده است .این نقاشیها كه اصلشان در موزه «وانك» نگاهداری میشود منبعی مهم برای مطالعه حرفهها و تقسیمات
طبقاتی ارمنیان جلفا هستند .مقدمه كتاب درباره گورگنیان و تعدادی از نقاشیها را در اینجا نقل میكنیم.

آبراهام گورگنیان نقاش سنگمزارهای جلفای نو اصفهان
آنی یعقوب بابایان
آبراهام گورگنیان در سال  1908در تهران به دنیا
آمد .در همان سالهای كودكی پدر و مادر خود را
از دست داد و به این دلیل فامیل و نزدیكان آبراهام،
او و برادرش را برای نگهداری و سرپرستی به
پرورشگاهی در جلفای اصفهان فرستادند .او در
بین سالهای  1918تا  1926در جلفا به تحصیل
مشغول بود و پس از اتمام تحصیل ،برادرش در
جلفا ساكن شده و به شغل آموزگاری پرداخت اما
آبراهام به تهران بازگشت.
آبراهام در تهران در آتلیه عكاسی آنتوان
س��وروگ��ی��ن(1851-1932م ).عكاس معروف
قاجار ،به عنوان روتوشكننده شروع به كار كرد.
زندگی هنری آبراهام گورگنیان را میتوان به سه
دوره تقسیم كرد:
دوره اول زندگی هنری آبراهام ،تاثیرپذیرفته از
كارهای «درویش» است و موضوع اصلی كارهای
وی ،عاشق و معشوق و كارهای تك موضوعی با
قلمگیریهای ساده مینیاتور بود كه از دوست و
استاد خود یاد گرفت و با عشق و عالقهای كه به
هنر داشت سعی كرد سبك خاص خود را بهدست
بیاورد.
از سال  1948دوره دوم زندگی گورگنیان
شروع میشود .در این سال وی دوباره به جلفا
باز میگردد و این بار با دیدی كامال متفاوت
و هنرمندانه در جلفا با هنر تذهیب و تشعیر
نسخههای خطی و انجیلهای موجود در موزه و
آرشیو كلیسای «وانك» آشنا میشود .با پژوهش و
بررسی وقایع تاریخی جلفا و هنر خاص آن ،سعی
در بهكارگیری نقاشیهای خود میكند و با مطالعه
تاریخ جلفای اصفهان شروع به طراحی و نقاشی از
چهره شخصیتهای تاریخی مثل شاهان صفوی،

خواجههای ارمنی و كالنترها و آداب و رسوم
مردم آن زمان میكند .او نقوش سنگقبرهای
سالهای  1600تا 1950میالدی كه در قبرستان
و محوطههای كلیساهای ارامنه جلفا موجود بود را
كپیبرداری كرد و آنها را جاودانه ساخت.
این سنگها نماینده حدود چند شغل و طبقه
شماره  ،79سال چهارم 6 ،مرداد 99 1389
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اجتماعی در جلفا هستند .آبراهام گورگنیان با تاكید
بر موضوع اصلی سنگ قبر ،از تنوع رنگی پرهیز
نموده و این به كارها كمی حالت گرافیكی میدهد.
تا سال تقریبا  1951،1952آبراهام مشغول طراحی
مردمشناسانه از نمونه چهرهها و شخصیتهای
دوهفته نامه
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مختلف اجتماعی با لباسها و اشیاء مخصوص
خود آنها شد.
از سال  1958دوره سوم زندگی هنری وی شروع
میشود .این دوره مصادف است با مسافرتهای او
به كشورهای مختلف دنیا و آشنایی وی با فرهنگ و

رسوم این كشورها و رسوم ارامنه مناطق دیگر دنیا.
ابتدا به دعوت پیشوای مذهبی ارامنه به ارمنستان
سفر كرد و نمونه كارهای جلفای خود را به موزه
«اجمیادزین» اهدا نمود.
ترجمه :زویا خاچاطور

گفتوگو با آندرانیک اسکندریان ،مدافع فوتبال ایران
پس از سی سال دوری از ایران

از سیزدهسالگی در فوتبال بودم
آرلن گالوسیان

• از دوران ورود خودتان به فوتبال حرفهای
برای خوانندهها بگویید.
من وقتی سیزدهساله بودم از دبیرستان مدائن
فوتبال را آغاز کردم .آقای گارنیک محرابیان که
آن زمان در دسته دوم باشگاههای تهران بازی
میكردند من را به تیم پوالد دعوت کردند و پس
از یک هفته ایشان تشخیص دادند که میتوانم

برای تیم پوالد بازی کنم .آن زمان اگر اشتباه نکنم
کالس دهم دبیرستان و سیزده ،چهاردهساله بودم.
من هم آن زمان بدون ترس رفتم ورزشگاه امجدیه،
آقای محرابیان از من عکس خواستند و من را در
تیم گذاشتند و تقریبا به صورت حرفهای با دنیای
فوتبال آشنا شدم.

• چه ردهای بود؟
بزرگساالن و دسته دوم باشگاههای تهران .
• فیکس بازی کردید؟
نه .من نیمه دوم وارد بازی شدم .اگر اشتباه
نکنم دو یا سه بر صفر عقب بودیم و من نیمه دوم
رفتم داخل بازی ،که بازی سه بر سه و یا دو بر دو
11
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تمام شد .من خاطره خیلی خوبی از آن تیم داشتم.
با بازیکنان بزرگ ارامنه ایران آنجا آشنا شدم و
خیلی به تمام آنها ارادت دارم .آقای گارنیک
محرابیان کاپیتان و مربی تیممان بود .تیم پوالد از
قدیمیترین باشگاههای تهران بود که شش ،هفت
نفر از ارامنه به همراه دوستان دیگر در این تیم بازی
میکردند؛ مثل وازگن و آلکو .
• بعد از بازی در تیم پوالد چه اتفاقی افتاد؟

توپ زدم.
• عمده موفقیت خودتان را مدیون چه کسی
میدانید؟
من هیچ وقت انکار نکردم که آقای گارنیک
محرابیان به عنوان اولین نفر بیشترین کمک را
به من کردند ،اما کسانی دیگر هم بودند که به من
بسیار کمک کردند .نفر دوم آقای امیر آصفی بودند
و نفر بعدی رایکوف بود که ایشان هم سالهای

و سربهزیری بودهام و از منم منم دور بودم و هستم.
ببینید ،از روزی که شروع کردم تا زمانی که فوتبال
را کنار گذاشتم آندرانیک اسکندریان بودم!
• بله متوجه هستم اما منظور من این بود که
در کدام از این تیمها همه آندرانیک را شناختند و
بهعنوان یك دفاع چپ رویش حساب کردند .
نمیدانم چی بگویم!

آندرانيك اسكنريان در تيم كاسموس
تیم آرارات تهران از من دعوت کرد به این
تیم بپیوندم ،كه در آن زمان در باشگاههای تهران
حضور داشت .

زیادی به من کمک کردند .البته جا دارد اینجا از
یک خبرنگار و روزنامهنویسی تشکر کنم که به من
همیشه لطف داشتند .زمانی که در آرارات بازی
میکردم آقای ابولفضل جاللی در دنیای ورزش
قلم میزدند .این آقای جاللی همیشه پشت سر ما
بودند .به من میگفتند جای تو در تیم ملی است،
و این دلگرمی بود برای من که به کارم با جدیت
بیشتر ادامه بدهم.

• که بعد به تیم تاج سابق و استقالل فعلی
رفتید.
بله به تیم تاج رفتم و چهار سال هم در آن تیم

• آندرانیک اسکندریان در کدامیك از این
تیمها آندرانیک اسکندریان شد؟
ببینید (میخندد) من همیشه آدم بسیار ساکت

• در مجموع چند سال در تیم پوالد و آرارات
تهران بازی کردید؟
دو سال در پوالد بودم و چهار سال هم در
آرارات توپ زدم .

دوهفته نامه
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• خاطرات شما از تیم تاج آن زمان چیست؟
شما که در آن بازی ششتایی معروف حضور
نداشتید؟!
من سال بعد به تاج رفتم .اما زمانی که در آن
تیم بودم آنها (منظور پرسپولیسیها) شش تا که
چه عرض کنم ،یکی هم زوری گل میزدند) با
گفتن این جمله از ته دل میخندد) .
• اولین بازی ملی شما ِکی بود؟
روبهروی عراق ،فینال جام ملتهای آسیا.
در آن بازی و در اولین تجربه ملی خودم نگذاشتم
مهاجم عراقی که بسیار خطرناک هم بود کاری

انجام دهد .فکر کنم تا آن بازی  6-7گل زده بود.
االن اسمش در خاطرم نیست .شما میتوانید مهار
شدن این مهاجم را که من در آن بازی انجام دادم
از خیلیها بپرسید.
• و شما در آن بازی با گل آقای خورشیدی و
در اولین تجربه ملیتان ،قهرمان آسیا شدید.
بله درست است.

• بهترین خاطره شما از بازی در تیم ملی
چیست؟
ببینید آرزوی هر جوان فوتبالدوستی بازی
در تیم ملی کشورش ایران است .هر بازی ،هر
اردو ،هر دوره از مسابقه که ما میرفتیم سرشار
از خاطره بود .اصال آن فضای دوستداشتنی غیر
قابل توصیف است .بازیهای بردمان سرشار از
خوشحالی بود و بازیهایی که مساوی و باخت در
کار بود هم از خاطرات ناخوشایندم است .
• حاال که شما با ما و خوانندههای خبرگزاری
پارس فوتبال لج کردید و از خاطره تعریف کردن
فراری هستید من از شما میخواهم به ما بگویید
که آندرانیک اسکندریان بعد از گل زدن به تیم
خودش در بازی روبهروی اسکاتلند چه حسی
داشت؟!
این گل به خودی نبود .گل به خودی به آن
میگویند که بازیکن صددرصد به تنهایی این کار
را انجام دهد.

• خب برویم سراغ تیم ملی .اولین بازیتان را
با قهرمانی در جام ملتهای آسیا آغاز کردید .کال
چند سال برای تیم ملی بازی کردید؟
چهار سال ب��رای تیم ملی توپ زدم .در
مقدماتی المپیک هم بازی کردم که به المپیک رفتیم
و بعد در مسابقات المپیک حتی به دور دوم هم
رفتیم که به تیم شوروی باختیم و از راه یافتن به
دور بعد باز ماندیم .ما آن بازی را دو بر یک به
شوروی واگذار کردیم .بعد بازیهای مقدماتی جام
جهانی را آغاز کردیم؛ چهارده و یا شانزده بازی
بود که با دو تساوی و چهارده بُرد ،به جام جهانی
رفتیم .در جام جهانی هم که یک تساوی داشتیم و
دو باخت.

• بله میدانم که بر روی شما هم تا حدودی از
طرف بازیکن اسکاتلندی خطا شد .
ببینید این همیشه از من پرسیده میشود که
شما به خودتان گل زدید ،اما وقتی شما در فضایی
هستید که بازیکن برای گل زدن تکل میزند ،شما
هم برای بیرون زدن توپ تکل میزنید و توپی که
میخواهید به راست بزنید به چپ میرود و گل
میشود .اگر اشتباه نکنم آقای جردن در آن صحنه
من را به طرف حجازی هل داد و حجازی توپ را
از دست داد .بعد من خواستم توپ را به بیرون بزنم
که از پشت به پایم زد و آن مسیری را که در نظر من
بود نرفت و در اصل جردن با آن ضربه به پای من،
مسیر توپ من را عوض کرد و توپ مسیر مورد نظر
جردن را رفت که متاسفانه توپ در درون دروازه ما
جای گرفت .
• پس شما به عنوان نزدیکترین فرد به آن
صحنه تاریخی ،آن گل را به عنوان گل به خودی
قبول ندارید .
من هیچ وقت این گل را گل به خودی از طرف
من قبول نکردم و همیشه گفتم که این گل از زیرکی
بازیکن اسکاتلندی به ثمر رسید و الغیر .ببینید در
صحنهای که موقعیت برای هردوی ما پنجاه پنجاه
ل زدن دارد و
است و بازیکن اسکاتلندی قصد گ 
من در حال دفاع هستم و ضربه پای او به پای من،
مسیر توپ را تغییر میدهد و من هیچ نقشی در این
مسیر اشتباه توپ ندارم ،اشتباه از من نیست.

• آخرین بازی شما در تیم ملی کی بود؟
در مقابل همین تیم اسکاتلند بود .چون من دو
کارتی شدم دیگر با اسکاتلند و روبهروی پرو بازی
نکردم و آن بازی آخرین بازی من بود.
• یعنی بعد از جام جهانی دیگر در تیم ملی
بازی نکردید؟
خیر .البته بعد از بازیهای جام جهانی دیگر به
تیم ملی دعوت نشدم.
• بازیهای باشگاهی چهطور؟
نه .در بازیهای باشگاهی داخلی هم بازی
نکردم چون بعد از آن بازیها به امریکا آمدم .
• به چه منظور؟
خب من و آقای دانایی فرد به تیم منتخب دنیا
دعوت شدیم و برای بازی در آن تیم به نیویورک
رفتیم و مقابل کاسموس بازی كردیم که یک یک
و یا دو بر دو تمام شد .اینجا بودم که فهمیدم
کاسموس به دنبال یک مدافع چپ هست که قرار
شد من یک جلسه با آن تیم تمرین کنم .
• ببخشید صحبتتان را قطع میکنم ،آیا این
صحت دارد که کاسموس با مدافع چپ آرژانتینی
به اسم پارانتینی با مبلغ قرارداد شصتهزار دالر به
توافق رسیده بود که به یک باره با شما قراردادی
به مبلغ سیهزار دالر به امضا رساند؟
نه .ببینید آنها به دنبال مدافع چپ بودند و
چند گزینه را در نظر داشتند که من و آقای پارانتینی
هم جزو آن گزینهها بودیم .پنج روز بعد از بازی با
ورلد آل استار بود که آنها از من دعوت کردند در
مقابل بوکا جونیورز برای تیم کاسموس بازی کنم
که اتفاقا پارانتینی هم بود و بازی را یک بر صفر
بردیم ،پاس گل را هم من دادم .بعد از بازی بود که
دوباره از من خواستند با تیمشان قرارداد امضا کنم
اما مطمئن نبودم و به ایران برگشتم چون من با تیم
تاج قرارداد داشتم.
• پس یعنی انتخاب اول کاسموس ،پارانتینی
نبود.
بله انتخاب با سر مربی بود و کسی گزینه اول
نبود .چون زمان امضا قراداد اصال پارانتینی نبود
و من و مارینو با هم امضا کردیم .آن موقع پنج
شش گزینه برای امضا قرارداد بودند که در پست
تخصصی دفاع چپ و راست بودند و من گفتم هر
دو را میتوانم بازی کنم .و از بین ما سه نفر ،من و
مارینو امضا کردیم .البته همان موقع که نه ،چون
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من به ایران برگشتم .میخواهم بگویم که سه نفر
مد نظر بودند.
• پس امضا نکرده به ایران برگشتید؟
بله بله .البته من با تیم تاج اختالف داشتم و اگر
در ایران هم میماندم در تیم تاج بازی نمیکردم!
• بر سر چه موضوعی؟

زیادی به تو دادیم و باید پول را به ما پس بدهی،
که من در جواب گفتم حتما این پول را با خوشحالی
پس خواهم داد تا به من رضایتنامه بدهید .آقای
شیخان هم به من رضایتنامه دادند و من باقیمانده
پولی را که باید پرداخت میکردم به آنها پس دادم
چون از قرارداد سهساله من با آنها یک سالونیم
گذشته بود .من مستقیم به نیویورک رفتم برای امضا
قراداد .

همبازی شدید؟
ورود من به کاسموس همزمان شد با رفتن پله.
در آن روزها پله بازیهای خداحافظی خودش را
با کاسموس انجام میداد که من وارد آن تیم شدم
و برای خداحافظی پله با آنها در سفر به سیزده
کشور مختلف دنیا همسفر شدم.
• آیا خاطرهای با پله دارید؟
بله ،از روزی که به منزل پله
رفتیم در برزیل .خانهاش مثل
یک موزه است .واقعا زیبا بود
و غیر قابل توصیف .در منزل پله
اشیای قیمتی زیادی بود که خیلی
بهچشم میآمد و قالیهای زیادی
داشت که از ایران هم هدیه گرفته
بود.
• کال چند سال در کاسموس
توپ زدید؟
هفت سال.
• دیگر با کدام یك از بزرگان
فوتبال دنیا همبازی شدید؟
کارلوس آلبرتو ،بکن بائر،
نیسکنس از هلند ،تینالیا از ایتالیا
و خیلیهای دیگر ...

خصوصی بود .مشکل فقط با باشگاه بود،
میتوانید از کارو حقوردیان که با هم در ارتباط
هستید بپرسید .
• اگر در ایران میماندید و به کاسموس
نمیرفتید آیا به پرسپولیس میرفتید؟
نه نه ...البته نه این که از پرسپولیس بدم بیاید،
اما در آن تیم هم بازی نمیکردم شاید به پاس و یا
آرارات میرفتم .در فکر عوض کردن باشگاه بودم
که از کاسموس تلگرافی آمد که این تیم در اروپا
است و از من میخواهد به اردوی آمادگی آنها
در آلمان بروم .بعد از تلگراف دوم آنها بود که
تصمیم گرفتم بروم کاسموس .البته به استقاللیها
گفتم میخواهم از تیم استقالل بروم اما حرفی از
رفتنم به کاسموس نزدم! این را آنها نمیدانستند.
به استقاللیها گفتم میخواهم بروم امریکا اما از
کاسموس حرفی نزدم.
• یعنی استقاللیها از رفتن شما به کاسموس
بیاطالع بودند؟
بله ،و جالب این جاست که به من گفتند ما پول
دوهفته نامه
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• پس به اردوی آلمان و تیم کاسموس
نرفتید؟
نه  .به نیویورک رفتم.
• میخواهم سوالی بپرسم که میدانم این جا به
هیچ عنوان باب نیست اما شما بگذارید به حساب
کنجکاوی بنده .آیا درست است که مبلغ قرداد
شما با کاسموس سیهزار دالر بوده؟
خیر درست نیست ( با خنده ) خیلی بیشتر از
این حرفها بود !
• دوست ندارید مبلغ قراردادتان را بگویید؟
چون میتوانیم بگوییم شما از گرانترین بازیکنان
زمان خودتان بودید!
(میخندد) بیش از صدهزار دالر بوده!
• برای چند سال؟
یک سال!
• بعد از ورودتان به کاسموس با چه بازیکنانی

• چرا بعد از اتمام بازی در کاسموس سراغ
ی شدن در فوتبال نرفتید؟
مرب 
من از سیزدهسالگی در فوتبال بودم و همیشه در
مسافرت بودم .بعد از این که مدرکم را گرفتم تصمیم
داشتم مربی شوم اما با توجه به این مسافرتهای
طوالنی و داشتن مغازه ورزشی تقریبا خیلی سخت
ی شدن پشیمان کرد.
بود و این من را از مرب 
• از زندگی در امریکا راضی هستید؟
خیلی زیاد.
• فروشگاهای ورزشیتان را هنوز اداره
میکنید؟ اگر اشتباه نکنم یکی «اسکی اسپورت»
و دیگری «بکن بائر اسپورت» بود که تابلوی
تواندی سال دستنخورده
دومی را بعد از بیس 
گذاشتید!
بله چون من را اینجا به اسم اسکی میشناسند
نام یکی را اسکی اسپرت گذاشتم و دیگری را که از
دوست آلمانیام خریداری کردم هنوز با نام «بکن
بائر اسپورت» شناخته میشود!

 ...ادامه از صفحه 8

بسته خانوادگی و محیط بسته قومی احساس
رضایت نمیكند .این تكه در ضمن حلقه ارتباطی
است بین مراسم  24آوریل و مسأله اجتماعی حق
رأی زنان ،و طراحی برخوردی دیگر به مسأله
رابطه با جامعه بزرگ كه آرتوش به آن اعتقاد دارد.
دیدگاه آرتوش ،كه روابط سیاسی دارد ،در یك كالم
این است كه «فاجعه همهجاست» و اگر كسی در غم
فاجعه است ،بهتر است كاری در راستای مبارزه
با نمونههای نزدیك و زنده آن بكند .او با شركت
نكردن در مراسم ،به زبان حال اعالم میكند كه آن
مراسم را در راستای دور كردن آدمها از نمونههای
زنده و امروزین فاجعه میداند ،در عین حال كه
دلش برای قربانیان فاجعه میسوزد .حرف آرتوش
این است:

"میدانی شطیط كجاست؟  ...دور نیست.
بغل گوشمان .چهار كیلومتری آبادان ...خواستی
میبرمت ببینی .ماداتیان و زنش و نینا و گارنیك را
هم دعوت كن ...زن و مرد و بچه و گاومیش و بز
و گوسفند همه با هم توی كپر زندگی میكنند...
باید روز برویم چون شطیط برق ندارد .یادت باشد
آب هم برداریم چون لولهكشی هم ندارد ...باید
حواسمان باشد با كسی دست ندهیم و بچهها را
نوازش نكنیم چون یا سل میگیریم یا تراخم...
فاجعه هر روز اتفاق میافتد .نه فقط پنجاه سال
پیش كه همین حاال .نه خیلی دور كه همینجا ،ور

دل آبادان سبز و امن و شیك و مدرن".
صص 136-137

نگاه كالریس به خانم نوراللهی هر چند نگاهی
مثبت و حتی تحسینآمیز استّ ،اما با تردیدهایی
همراه است .این تكه را بخوانید:

...گفت میخواهد از زنان ارمنی دعوت
كند در جلسههای انجمنشان شركت كنند .گفت
"مشكالت زنها به همه زنها مربوط میشود،
مسلمان و ارمنی ندارد" .گفت "زنها باید
دستبهدست هم بدهند و مشكالتشان را حل
كنند .باید به هم یاد بدهند ،باید از هم یاد بگیرند".
مثل سخنرانیاش حرف میزد.
هرچه اصرار كردم نگذاشت حساب میز را
بدهم" .مهمان انجمن ما هستید" .توی خیابان
داشتیم خداحافظی میكردیم كه یادم آمد بپرسم
"آمده بودید مراسم  24آوریل؟" گفت آمده بود و
با تعجب كه پرسیدم "چرا؟" با تعجب گفت "چرا كه
نه؟ فاجعه فاجعه است ،مسلمان و ارمنی ندارد".
هیچ مثل سخنرانیاش حرف نمیزد.
صص 197-198

انتقاد كالریس به خانم نوراللهی «مثل سخنرانی
حرف زدن» اوست .او در سخنرانی یك حالت
رسمیت و عدم صمیمیت میبیند .این نگاه منفی به
جدی (سخنرانی جزئی از فعالیت اجتماعی
فعالیت ّ

خانم نوراللهی است) به نگاهی مشكوك و بدبینانه
به فعالیت سیاسی تشكیالتی كه شوهر كالریس
درگیر آن است نیز تسری پیدا میكند (توجه كنید
به ماجراهای آشناهای مشكوك بابا و مخصوصا
شخصیت نچسب آقای شاهنده در بخشهای دیگر
رمان) .در اینجا كالریس (پیرزاد؟) با تناقضی
روبهروست .از یك سو به فعالیت اجتماعی خانم
نوراللهی نظر مثبت دارد و حرفهای آرتوش را با
نظر تأیید نقل میكند ،از سوی دیگر از سخنرانی و
كار سیاسی ابا دارد و نه تنها ابا دارد ،بلكه چیزی
غیرصمیمانه و ناخوشایند در آن میبیند .شخصا
نمیفهمم چرا وقتی خانم نوراللهی میگوید «فاجعه
فاجعه است ،مسلمان و ارمنی ندارد» حرفش هیچ
شبیه سخنرانی نیست.
در پایان رمان خط قصه اصلی بدون این كه
تحولی واقعی در زندگی كالریس روی بدهد به
انتها میرسدّ .اما خط قصه فرعی با رویدادی تمام
میشود :كالریس با خانم نوراللهی قرار میگذارد
در كارهای انجمن به او كمك میكند (ص .)280
این ،هم گشایشی است به سمت مسائل جامعه
بزرگ و هم در راستای شكستن حصار تنگ
زندگی خانوادگی .رستگاری اگر در سطح زندگی
حد توهمی رمانتیك میماند،
شخصی و جنسی در ّ
در حوزه اجتماعی به گامی عملی منتهی میگردد:
این حداكثر ظرفیتی است كه جامعه و خود كالریس
دارند.
این نوشته نخستین بار در ماهنامه هفت چاپ شده است

به سراغ من اگر میآیید...
 ...به این آدرس بیایید
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