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²Úê ¶ðàôÂÆôÜÜºðÀ â¾ø Î²ðàÔ Î²ð¸²È §²ÈÆø¦-àôØ
§ÚáÛë¦-Ç ³Ýó»³É Ñ³Ù³ñáõÙ Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ÇÝù
§Æñ³Ý³Ñ³Û»ñ¦ Ï³ÛùÇ, §²ñ³ùë¦ ß³μ³Ã³Ã»ñÃÇ »õ
§ÈáÛë¦ ³Ùë³·ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ, áñÇ
ëïáñ³·ñáÕÝ»ñÁ §²ÉÇù¦-ÇÝ Ù»Õ³¹ñ»É ¿ÇÝ Ýñ³ÝáõÙ, áñ
Çñ ¿ç»ñáõÙ, §èáëïáÙ¦¹åñáóÇ ÍÝáÕÝ»ñÇ »õ ³½·³ÛÇÝ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ Ï³Û³ó³Í Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý í»ñ³μ»ñ»³É Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿ ÙÇ ÅáÕáí, áõñ Ý»ñÏ³Û ã»Ý »Õ»É
¹åñáóÇ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ, »õ áõñ áñ»õ¿ ùõ¿³ñÏáõÃÇõÝ ³Û¹ Ñ³ñóÇ ßáõñç ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»ó»É:
êïáñ»õ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý §²ÉÇù¦-Ç å³ï³ëË³ÝÁ
³Û¹ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ýñ³Ýó å³ï³ëË³ÝÁ §²ÉÇù¦-ÇÝ: §²ÉÇù¦-Ç ³Ûë ·ñáõÃÇõÝÁ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï³ñ»õáñ ÷³ëï³ÃáõÕÃ ¿, áñÁ É³õ³·áÛÝë ³ñï³Û³ÛïáõÙ ¿ Û³ïÏ³å¿ë Ýñ³ ÁÝÏ³ÉáõÙÁ ùÝÝ³¹³ïáõÃ»³Ý í»ñ³μ»ñ»³É£ ê³Ï³ÛÝ ³Ûë Ù³ëÇÝ Û»ïáÛ: ²ÛÅÙ ÁÝÃ»ñóáÕÇ
áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ ÙÇ³ÛÝ Ññ³õÇñáõÙ »Ýù Ñ»ï»õ»³É Ñ³ñó»ñÇÝ.
1. ÆÝãá±õ §²ÉÇù¦-Á ãÇ ïå³·ñáõÙ ³Ûë ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ,
ÝáÛÝÇëÏ Çñ å³ï³ëË³ÝÁ£
²ñ¹»ûù Ý³ ãÇ± íëï³ÑáõÙ Çñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇÝ: ÆÝãá±õ
ãÇ áõ½áõÙ Çñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÝ ÇÙ³Ý³Ý ÇÝã í¿× ¿ ·ÝáõÙ Çñ
»õ Çñ»Ý ùÝÝ³¹³ïáÕÝ»ñÇ ÙÇç»õ: Ð»ï»õ»³É »ñÏáõ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³ñ¹³É §Æñ³Ý³Ñ³Û»ñ¦ Ï³ÛùáõÙ »õ
ÙÇ ß³ñù Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý Éñ³ïõ³ÙÇçáóÝ»ñáõÙ, μ³Ûó áãª
§²ÉÇù¦-áõÙ: ºñ»õÇ, Ñ³Ù³ÛÝùÇ §80-³Ù»³Û Ã»ñÃÁ¦, Ùï³Ñá·õ³Í Ñ³Ù³ÛÝùÇ §ÙÇ³ï³ññáõÃ»³Ùμ¦, Û³ñÙ³ñ ãÇ
ÝÏ³ïáõÙ Çñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇÝ Í³ÝûÃ³óÝ»É Ñ³Ù³ÛÝùÇ
³Ýóáõ¹³ñÓÇÝ:
2. §²ÉÇù¦-Á ãÇ å³ï³ëË³Ý»É Çñ ¹¿Ù áõÕÕõ³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇÝ.
§²ÉÇù¦-ÇÝ áõÕÕõ³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ ³ÛÝ ¿,
áñ Çñ ¿ç»ñáõÙ, §èáëïáÙ¦ ¹åñáóÇ ÍÝáÕÝ»ñÇ »õ ³½·³ÛÇÝ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ Ï³Û³ó³Í Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý í»ñ³μ»ñ»³É Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿ ÙÇ ÅáÕáí, áõñ Ý»ñÏ³Û ã»Ý »Õ»É
¹åñáóÇ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ, »õ áõñ áñ»õ¿ ùõ¿³ñÏáõÃÇõÝ ³Û¹ Ñ³ñóÇ ßáõñç ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»ó»É:
§²ÉÇù¦-Á ãÇ å³ï³ëË³Ý»É ³Ûë Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇÝ: Êûë»É ¿ ³Ù¿Ý μ³ÝÇ Ù³ëÇÝ, ëÏë³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×·Ý³Å³ÙÇó ÙÇÝã»õ ³½·Ç ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ áã ÏáÝÏñ»ï
³ÛÝ μ³ÝÇ Ù³ëÇÝ, áñáõÙ Çñ»Ý Ù»Õ³¹ñ»É »Ý:
3. §²ÉÇù¦-Ý Çñ»Ý ùÝÝ³¹³ï»É Ñ³Ù³ñÓ³ÏõáÕÝ»ñÇÝ
»õ Ýñ³Ýó Éñ³ïõ³ÙÇçáóÝ»ñÝ áõ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ÝÙ³Ý
μ³é»ñáí ¿ áñ³Ï³õáñáõÙª.
å³é³ÏïÇãÝ»ñ, §Æñ³Ý³Ñ³Û»ñ¦ ÛáñçáñçáõÙ, í³Û
Éñ³ïõ³ÙÇçáóÝ»ñ, Ë»Õ³ÃÇõñáõÙÝ»ñ, í³ñ³Ï, Ù»ù»Ý³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ, ÝÏñïáõÙÝ»ñ, ×Õ×ÇÙ áõ ëï³Ûû¹ ó»Ë³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñ...
4. ÆëÏ Çñ»Ý Ñ³Ù³ñáõÙ ¿`
Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÙÇ³Ï Ëûë³÷áÕÁ, ËáÑ»Ù áõ Éáõé , ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÇõÝ í³Û»ÉáÕ Ã»ñÃ, Ùßï³å¿ë Ý»ñ»É ¿ áõ
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Ñ³Ý¹áõñÅ»É ¿, Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ áÕç ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñÁ ³Ý³ã³éûñ¿Ý »õ ³é³ñÏ³Ûûñ¿Ý ÷³ëï³óÇ ïõ»³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý
íñ³Û Éáõë³μ³ÝáÕ, Çñ»Ý ëå³ëáõÙ »Ý Ñ³½³ñ³õáñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñ, ·ñãÇ ßÇï³ÏáõÃÇõÝ áõ ÙïùÇ ³ÝÏ»ÕÍáõÃÇõÝ...
ØÇ Ëûëùáí` ë»õ »õ ëåÇï³Ï. §²ÉÇù¦-Á` Ññ»ßï³Ï,
Ýñ³Ý ùÝÝ³¹³ïáÕÝ»ñÁ` ë³ï³Ý³: ÆÝùÁ ÙÇ³ëÝáõÃ»³Ý
å³ßïå³Ý, Çñ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý»ñÁ` å³é³ÏïÇã: ´³Ûó
ÇÝãå¿ë ³ëáõÙ »Ýª ³õ»ÉÇ É³õ ¿ áõñÇßÝ»ñÁ ù»½ ·áí³μ³Ý»Ý ù³Ý ÇÝù¹: ²ñ¹»ûù ÏÁ ·ïÝ¿±ù Ù¿ÏÇÝ, áñ §²ÉÇù¦-ÇÝ
Ñ³Ý¹áõñÅáÕ Ñ³Ù³ñÇ: ºÃ¿ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ ¿, ÇÝãá±õ ãÇ Ññ³ï³ñ³Ï»É ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ »õ ³Ý·³Ù
Çñ ÇëÏ ³Ûë å³ï³ëË³Ý-·ñáõÃÇõÝÁ:
§ÚáÛë¦-Á ãÇ ëïáñ³·ñ»É »ñ»ù Éñ³ïõ³ÙÇçáóÝ»ñÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ, ù³ÝÇ áñ ï»Õ»³Ï ãÇ »Õ»É Ñ³ñóÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, »õ áã ¿É Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¿ »Õ»É ³ÛÝï»Õ
³ñÍ³ñÍõ³Í μáÉáñ Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñÇÝ, ë³Ï³ÛÝ »ñμ
§²ÉÇù¦-Ý Çñ»Ý Ñ³Ù³ñ»Éáí §Ð³Ù³ÛÝùÇ ÙÇ³Ï Ëûë³÷áÕÁ¦ª ÝÙ³Ý³ïÇå Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ùμ ¿ Ñ³Ý¹¿ë ·³ÉÇë,
¹³ ³ñ¹¿Ý Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Éáõñç Ã»Ù³ ¿, áñÇ Ù³ëÇÝ åÇïÇ
¹»é ³õ»ÉÇ Ëûë»É:

§²ÈÆø¦-Æ ä²î²êÊ²ÜÀ
§Æð²Ü²Ð²Úºð¦ Î²ÚøÆ ºô
§²ð²øê¦ àô §ÈàÚê¦
ÂºðÂºðÆÜ
Ð³Ù³ÛÝùÇ áõ Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃ»³Ý
Ù»ñûñ»³Û å³é³ÏïÇãÝ»ñÁ Ï³Ù`
§Æñ³Ý³Ñ³Û»ñ¦-Ç §ÈáÛë¦-Ý áõ ëïõ»ñÁ...
²½·³ÛÇÝ ÝÏ³ñ³·ÇñÝ áõ Ùß³ÏáÛÃÁ ³Ý»ñÏμ³Ûûñ¿Ý
³Ù¿Ý ÙÇ ³½·Ç ë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ »Ý áõ μËáõÙ »Ý Ýñ³
³½·³ÛÇÝ Ý»ñ³ßË³ñÑÇó, áñÝ áõÝÇ Çñ»Ý Çõñ³Û³ïáõÏ
»ñ³Ý·Ý»ñÁ, »õ áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ »½ñ»ñÇ Ù¿ç
ÙÇ³óÝ»É ³½·»ñÇÝ Ï³Ù ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ` ï³ñ³Ýç³ï»É Çñ μ³½Ù³ï³ññáõÃ»³Ùμ:
´³Ûó, ³ñÇ áõ ï»ë, áñ ÝáÛÝÁ ã»Ý ³ßË³ñÑáõÙ ïÇñáÕ
ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇó áõ ³ÝÏáõÙÝ»ñÇó
μËáÕ í»ñÇí³ÛñáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ÝáÛÝ Å³Ù³ÛÇÝ ÍÇñáõÙ
ï³ñ³ÍõáõÙ »õ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙ »Ý ³ßË³ñÑáõÙ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ³éûñ»³ÛáõÙ:
ºÃ¿ áã ß³ï í³Õ ³Ýó»³ÉáõÙ, ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ ³é³ç, Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ³éûñ»³Ý áõ Ï»³ÝùÁ
÷áùñÇÏ ë³Ý¹Õ³Ï³ÛÇÝ óáõó³ÝÇß»ñáí ½³ñÃûÝù ¿ñ
³åñáõÙ, ³å³ ³Ûëûñ Ñ¿Ýó ÝáÛÝ ë³Ý¹Õ³Ï³ÛÇÝ ã³÷³-

ÝÇß»ñáí áã ³ÛÝù³Ý μ³ñ»Ï»óÇÏ »õ ËÝ¹ÇñÝ»ñáí áõ ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí Û³·»ó³Í ÇñáÕáõÃÇõÝ ¿ ³åñáõÙ, áñÁ
³ÝÙÇç³Ï³Ýûñ¿Ý ß³ÕÏ³åõ³Í ¿ ³ßË³ñÑáõÙ ïÇñáÕ
ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇÝ áõ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ ãÇ ×³Ý³ãáõÙ:îÝï»ë³Ï³Ý Çñ³íÇ×³Ï, áñÝ ³Ûëûñ å³ñï³¹ñáÕ
Ññ³Ù³Û³Ï³Ý ¿ ¹³ñÓ»É` í»ñ³Ý³Û»Éáõ »õ í»ñ³¹³ë³õáñ»Éáõ Ù³ñ¹áõ Ï»Ýó³ÕÁ, ³ßË³ï³ÝùÝ áõ ³éûñ»³Ý:
ì»ñ³¹³éÝ³Ýù μáõÝ Ñ³ñóÇÝ, áñÇ ³½¹»óáõÃÇõÝÁ
ÏñáõÙ »Ýù Ý³»õ Ù»Ýù` áñå¿ë ³Ûë »ñÏñáõÙ ³åñáÕ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝ` ½»ñÍ ãÙÝ³Éáí ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇó, áñÝ ³Ûëûñ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ áõÕÕ³ÏÇ
áñå¿ë Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñ` Ù»½³ÝÇó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³éÝõ»ÉÇù ù³ÛÉ»ñ ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ:
àõ »ÉÝ»Éáí ³Ûë Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÇó` Çñ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ ëÏëõ»É »Ý í»ñ³¹³ë³õáñÙ³Ý »õ
í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ, ûåïÇÙ³É³óáõÙÁ ³é³õ»É ù³Ý Ññ³ï³å ¿ ¹³éÝáõÙ Ù»½ Ñ³Ù³ñ, ù³Ý½Ç ³éÏ³Û ¿ ³ñï³·³ÕÃÇ »ñ»õáÛÃÁ, áñÁ »ñÏñáõÙ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝ ³Í³Ï³ÝÇ ï³Ï Ãõ³ù³Ý³ÏÇ
Ýõ³½Ù³Ùμ ³õ»ÉÇ ¿ ß»ßïõáõÙ:
²õ»ÉÇáí ë»ÕÙ»Éáí ³Ûë Ñ³ñóÇ ûÕ³ÏÁ` ³ÝóÝ»Ýù Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ³Ûë μáÉáñ »ñ»õáÛÃÝ»ñÇ áõ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ
Éáõë³μ³ÝáõÙÝ»ñÇÝ, áñÇÝ áñå¿ë Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÙÇ³Ï
Ëûë³÷áÕÁ` Çñ ï³ñÇÝ»ñÇ ÏáãÙ³ÝÁ Ñ³õ³ï³ñÇÙ` áñù³Ý ÑÝ³ñ³õáñ ¿ í³Õí³Õ³ÏÇ, ÇÙ³` ÇëÏáÛÝ, §²ÉÇù¦
ûñ³Ã»ñÃÁ ³ñÓ³·³Ý·»É ¿` ÑÇÙÝõ»Éáí, Ù¿Ï ³Ý·³Ù »õë
ß»ßïáõÙ »Ýù` ÑÇÙÝõ»Éáí ö²êîºðÆ ºô ö²êî²òÆ ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ íñ³Û: ²Ûë ß»ßï³¹ñáõÙÁ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ ¿,
áíù»ñ ³é³Ýó ¹áÛ½Ý ÇëÏ ³ñÅ³Ý³å³ïõáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³Éáõ` Ù»Õ³¹ñáõÙ »Ý Ù»½` §²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÇÝ, §Çñ áñ¹»·ñ³Í ·áñÍ»É³á×Ç Ñ»ï»õ³Ýùáí` Çμñ Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ
³½ÝõáõÃÇõÝÁ Ñ³ñó³Ï³ÝÇ ï³Ï ¹Ý»Éáõ¦ Ù¿ç: ºõ ë³
³ñï³óáÉõáõÙ ¿ ÙÇ Ï³Ûù¿ç³ÛÇÝ Éñ³ïõ³ÙÇçáóÇó`
§Æñ³Ý³Ñ³Û»ñ¦ ÛáñçáñçáõÙáí, áñÇ ËûëùÇÝ ¿É áñå¿ë
Ñ³Ù³ËáÑ` Çñ»Ýó ÏÝÇùÝ »Ý ¹ÝáõÙ Éñ³ïõ³ÙÇçáóÇ Û³õ³ÏÝáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ §²ñ³ùë¦-Ý áõ §ÈáÛë¦-Á:
ì»ñçÇÝ ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Û³ïÏ³å¿ë ÝÙ³Ý Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñ í»ñÁ Ýßõ³Í í³Û Éñ³ïõ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó μ³½ÙÇóë »Ý Ñ³ëó¿³·ñõ»É Ù»½, μ³Ûó §²ÉÇù¦-Á, áñ
ÙÇßï ËáÑ»Ù áõ Éáõé ¿ ï³ñ»É ÝÙ³Ý Ñ³ëó¿³·ñáõÙÝ»ñÁ,
Çñ»Ý í³Û»É ãÑ³Ù³ñ»Éáí å³ï³ëË³Ý»É ³ÛëûñÇÝ³Ï
×Õ×ÇÙ áõ ëï³Ûû¹ ó»Ë³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÇÝ, ³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ` ³Ûëûñ Ï³ñÇùÁ ½·³ó μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»Éáõ` ãó³ÝÏ³Ý³Éáí Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý ÷áùñ³ÃÇõ ³ÛÝ
½³Ý·õ³ÍÇÝ, áñÁ Ñ»ï»õáõÙ ¿ Ï³ÛùÇÝ áõ Ý³»õ Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³ÝÁ, áñÇÝ áõÕÕõ³Í ¿ ÏáãÁ,
ÝáÛÝÇëÏ í³ÛñÏ»³Ý ÇëÏ ß»Õ»Éáõ Çñ Ñ³Ùá½áõÙÝ»ñáõÙ:
§²ÉÇù¦, áñÁ Ùßï³å¿ë Ý»ñ»É ¿ áõ Ñ³Ý¹áõñÅ»É ¿ Ñ¿Ýó
í»ñÁ Ýßõ³ÍÝ»ñÇ áïÝÓ·áõÃÇõÝÝ»ñÇÝ` ·»ñ³¹³ë»Éáí
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý áõ ÙÇ³ï³ññáõÃ»³Ý å³Ñå³ÝáõÙÁ, áñÇ ³ÉÇùÇÝ Ýå³ï³Ï³ÛÝûñ¿Ý
Ñ³Ï³é³Ï »Ý ÃÇ³í³ñáõÙ §´³ñÓñ å³Ñ»Ýù Ù³ÙáõÉÇ

í³ñÏÁ¦ Ïáã ÛÕáÕÝ»ñÁ` Çñ»Ýó Ã»Ã»õ³μ³ñáÛ »õ áã-Ë»É³ÙÇï Ï»óõ³Íùáí:
â¿ÇÝù ·ñÇ ³Ûë μáÉáñÁ, »Ã¿ áñå¿ë Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÙÇ³Ï
ûñ³Ã»ñÃÁ ÉÇÝ»Éáõ ·³Õ³÷³ñÁ ÷³Û÷³ÛáÕ ½ÇÝõáñÝ»ñ`
ãáõÝ»Ý³ÛÇÝù ³ÛÝ Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃÇõÝÁ, áñ ³Ý³ã³éûñ¿Ý »õ ³é³ñÏ³Ûûñ¿Ý ÷³ëï³óÇ ïõ»³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý
íñ³Û Éáõë³μ³Ý¿ÇÝù Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ áÕç ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñÁ, ù³Ý½Ç Ù»Í ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÇõÝ í³Û»ÉáÕ Ù»ñ Ã»ñÃÇÝ ëå³ëáõÙ »Ý Ñ³½³ñ³õáñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñ, áñáÝó
Ùûï Çõñ³ù³ÝãÇõñ μ³éÇ »õ ï³éÇ Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïõáõÃÇõÝ »Ýù ½·áõÙ` Ñ³Ï³é³Ï §Æñ³Ý³Ñ³Û»ñ¦
§Éñ³ïõ³Ï³Ý¦ Ï³Ûù¿çÇ, áñÇ Ñ³Ù³ËáÑ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ
§μ³Ý³ÏÁ¦ ãÇ ³ÝóÝáõÙ ·áÝ¿ ï³ëÝ»³ÏÁ »õ ÇÝãå¿ë ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ËûëùÝ ¿ ³ëáõÙ` Ë»Õ¹õáÕÁ ÷ñ÷áõñÝ»ñÇó
¿ Ï³ËõáõÙ, ëñ³Ýù ¿É ÁÝÃ»ñóáÕ Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃÇõÝ »Ý
÷ÝïñáõÙ Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝáõÙ Çñ»Ýó
ßÇÝÍáõ Éñ³ïõáõÃ»³Ùμ, ¹»é ÙÇ Ñ³ï ¿É §Ïáã¦ Ó»õ³Ï»ñåáõÙ:
ØÇÝã Ï³ÝóÝ»Ýù Ýñ³Ýó Ï³Ûù¿ç³ÛÇÝ Éáõë³μ³ÝáõÙÝ»ñÇ ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÷³ëï³óÇ ×ß·ñïÙ³ÝÁ, áñáÝù
½áõï Ë»Õ³ÃÇõñáõÙÝ»ñ »Ý Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ,
Ù»Ýù Ù»ñ ½³ñÙ³ÝùÝ »Ýù ³ñï³Û³ÛïáõÙ, áñ Ýñ³Ýù,
áíù»ñ Ç ¹¿Ùë ³Ûë Éñ³ïõ³ÙÇçáóÝ»ñÇ` Çñ»Ýó §Ù³ÙáõÉÇ
³½ÝÇõ ³é³ù»³ÉÝ»ñ¦ »Ý Ñ³Ù³ñáõÙ, ïáÕ³ï³Ï»ñáõÙ
å³ï·³ÙÝ»ñÇ ÁÝ¹ÙÇçáõÙ Çñ»Ýó Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí áñå¿ë ½áÑ»ñ` ³å³ ÇÝãá±õ »Ý ³Ûë §³½·³ë¿ñ áõ ×ßÙ³ñï³Ëûë ½áÑ»ñÁ¦ ÁÝïñ»É Ñ»ßï áõÕÇÝ` Ñ¿Ýó Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ, ã³ë»Ýù ³½·³ÛÇÝ, å³é³ÏïáõÙ³ÛÇÝ Ýå³ï³Ï³ëÉ³óáõÃ»³Ùμ §Éáõë³μ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ¦ ³Ý»Éáí: ºÃ¿ ³Û¹ù³Ý ³½·³ë¿ñ Ù³ñ¹ÇÏ ¿ù »õ ûñ
áõ ·Çß»ñ ã¿ù ùÝáõÙ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ §ëË³É ·áñÍ»É³á×Çó
»õ Ù³ÙáõÉÇ áã-×Çßï Éáõë³μ³ÝáõÙÝ»ñÇó¦ Ùï³Ñá·,
×Çßï ÏÁ ÉÇÝ¿ñ ÑÇÙÝ»Éáí Ãáõñù³É»½áõ Ñ³Û³Ù¿ï Ï³Ûù¿ç` Ï³Ûù¿ç³ÛÇÝ ³Û¹ áÕç Ï³ñáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý áõ Ý»ñáõÅÇ ëÉ³ùÝ áõÕÕ¿Çù Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ù³ñá½ãáõÃ»³ÝÁ, ½áñûñÇÝ³Ï` Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×ßÙ³ñï³óÇ ÇñáÕáõÃ»³Ý ù³ñá½ãáõÃÇõÝÁ, ²ñó³Ë»³Ý
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ »õ ³ÛÉÝ, ÇÝãå¿ë ³ÙÇëÝ»ñ ³é³ç ³ñ»ó
²¹ñμ»ç³ÝÁ` ÑÇÙÝ»Éáí §Armenian.az¦ Ñ³Û³É»½áõ Ï³Ûù¿çÁ, áõñ ³ÙμáÕçáõÃ»³Ùμ Ñ³Ï³ù³ñá½ãáõÃÇõÝ ¿` ÁÝ¹¹¿Ù Ù»½: ÆÑ³ñÏ¿, Ç±Ýã »Ýù ëå³ëáõÙ ÝÙ³Ý Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó. §Éñ³·ñáÕÝ»ñ¦, áñáÝù ÝáÛÝÇëÏ Çñ»Ýó ùÃÇ ï³Ï,
Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ, ³½·³ÛÇÝ áõ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ, ÇÝãåÇëÇù` ²åñÇÉÇ 24-Ç Ñ³Ù³Ñ³õ³ùÝ
¿, Â»Ññ³Ý-ºñ»õ³Ý ÚáõÉÇëÇ 15-Ç ³õÇ³íÃ³ñÇÝ Ï³åõáÕ ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñÁ »õ ÝÙ³Ý ß³ï ³ÛÉ μ³Ý»ñ, ÇÝùÝáõñáÛÝ ã»Ý Éáõë³μ³ÝáõÙ, ³ÛÉ Ñ¿Ýó Ñ»ßï áõ Ñ³Ý·Çëï
·áñÍ»É³á× Ùß³Ï»Éáí` áõÕÕ³ÏÇ í»ñóÝáõÙ »Ý Ã»ñÃÇë
Éñ³ïõáõÃÇõÝÁ »õ ½»ï»ÕáõÙ Çñ»Ýó Ï³Ûù¿çáõÙ, »õ ³Ûëï»Õ ÇÝãå¿±ë ¿, áñ íëï³ÑáõÙ »Ý ÉáõñÇ Ñ³õ³ëïÇ³óÙ³ÝÁ »õ Û³×³Ë ÝáÛÝÇëÏ ï³é³óÇûñ¿Ý Ù»ñ ³ÕμÇõñÇó
í»ñóõ³Í ÝÇõÃÇ ×³Ï³ïÇÝ §²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃ ³ÕμÇõñÁ
ÃÇõ 80, ¸ ï³ñÇ, ú·áëïáë 11 2010
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³é³Ýó ËÕ×Ùï³ÝùÇ` ÷áË³ñÇÝáõÙ »Ý §Æñ³Ý³Ñ³Û»ñ¦
Éñ³ïáõ ó³Ýóáí. ³Ñ³ Ã¿ á±õñ ¿ §´³ñÓñ å³Ñ»Ýù Ù³ÙáõÉÇ
í³ñÏÁ¦ ç³ï³·áíÝ»ñÇ §×ßÙ³ñï³óÇáõÃ»³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃÇõÝÁ¦:
²Ûë ³Ù¿ÝÁ ·³ÉÇë ¿ ³å³óáõó»Éáõ »õ ³é³õ»É ß»ßï³õáñ»Éáõ ³ÛÝ ó³õ³ÉÇ ÇñáÕáõÃÇõÝÁ, áñ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ÝáÛÝÇëÏ
×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³ñó»ñÁ
÷áË³Ý³Ï ÙÇ³Ï³Ù áõ ÙÇ μéáõÝóù ¹³ñÓ³Í ÉáõÍ»Éáõ`
ï³ñ³Ýç³ïõáõÙ, ¹³éÝáõÙ »Ý ³ÝÓÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ »õ »ë³Ï»ÝïñáÝ ÝÏñïáõÙÝ»ñÇ ½áÑ` Ë³Ëï»Éáí Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý ÙïùÇ »õ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ Ë³ñÇëËÁ, ëï»ÕÍ»Éáí ³Ýíëï³ÑáõÃ»³Ý ÙÃÝáÉáñï »õ áã-ÉÇ³ñÅ¿ùáõÃ»³Ý ½·³óáõÙ, áñÇÝ áõñÇß áñ»õ¿ áñ³Ï³õáñáõÙ »õ
åÇï³Ï³õáñáõÙ ã»ë Ï³ñáÕ ï³É μ³óÇ í³ñ³Ï, áñÁ ³Ý½·³Û³μ³ñ Çñ»Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇç³í³ÛñÝ ¿ ³å³ÑáíáõÙ`
áãÝã³óÝ»Éáí Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ³éáÕç ûñ·³ÝÇ½ÙÁ:
Ø»ñ »½ñ³÷³ÏÇã ËûëùáõÙ ÙÇ³ÛÝ Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ
Ï³ñÍáõÙ »Ýù` í»ñá·ñ»³ÉÝ»ñÇÝ μ³½ÙÇóë ¿ ³å³óáõóõ»É,
áñ §²ÉÇù¦-Ý Çñ ·áÛáõÃ»³Ùμ, Çñ ·ñãÇ ßÇï³ÏáõÃ»³Ùμ áõ
ÙïùÇ ³ÝÏ»ÕÍáõÃ»³Ùμ ÙÇßï »Õ»É ¿ å³ïÝ¿ßÇ íñ³Û áõ μ³½áõÙ ÝÙ³Ý ÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¿ »ÝÃ³ñÏõ»É ³ñ¹¿Ý ßáõñç 80³Ù»³Û Çñ »ñÃÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, μ³Ûó »ñμ»õ¿ ãÇ ÁÝÏñÏ»É Çñ ¹¿Ù
ëáõñ ×û×áÕÝ»ñÇ Ù»ù»Ý³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó, ³ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ` ³Û¹ ÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇó Ý³ ¹³ë»ñ ù³Õ»Éáí`
¹³ñÓ»É ¿ ³õ»ÉÇ ½ûñ»Õ áõ μ³Ý³Ï³Ý Ùïùáí ³é³çÝáñ¹õáÕ:
ìÏ³ÛáõÃÇõÝÁ` Ýñ³ ³ñ¹¿Ý 80-³Ù»³Û Û³ñ³ï»õáõÃÇõÝÁ: ²Ûë
Ñ»ñÃ³Ï³Ý ÷áñÓáõÃÇõÝÝ ¿É, áñ, ÇÝãå¿ë ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
ËûëùÝ ¿ ³ëáõÙ, ³Ûë ËÙáñÁ ß³ï çáõñ ÏÁ ï³ÝÇ, ³ÛëÇÝùÝ`
Ï³Ûù¿ç³ÛÇÝ ³Ûë Ù»ëÇçÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕõ³Í »Ý Ù»½,
íëï³Ñ »Ýù, Ï³ÝóÝ»Ý å³ïÙáõÃ»³Ý ·ÇñÏÁ, μ³Ûó ³Ûë áãÏ³éáõóáÕ³Ï³Ý áõ Ñ³Ù³ÛÝùÇ å³é³ÏïÙ³ÝÝ áõÕÕõ³Í
·áñÍÁÝÃ³óÇ §·ÉË³õáñ Ñ»ñáëÝ»ñÁ¦ ÏÁ ÙÝ³Ý áñå¿ë ÇÝùÝ³ÏáãÝ»ñ, áñáÝó Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³ñÑ³Ù³ñÑõ³Í ÉÇÝ»ÉÁ ãÇ
áñ³ÏõÇ »õ áñå¿ë Ñ³ñó³¹ñáõÙ` ãÇ ÑÝãÇ` §»Ã¿ ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý ã»ë, Ñ³Û ã»±ë¦: ºõ, ÇÙÇçÇ³ÛÉáó, ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý ûñ·³Ý-å³ßïûÝ³Ã»ñÃÁ ÉÇÝ»Éáí` »ñμ»õ¿ ã»Ýù ç³Ý³ó»É
ß³Ñ³·áñÍ»É ûñ·³ÝÇ ·³Õ³÷³ñÁ, ù³Ý½Ç Ùßï³å¿ë ·Çï³Ïó»É »Ýù, áñ ã»Ýù Ï³ñáÕ ÙÇ³ÛÝ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ëûë³÷áÕÁ ÉÇÝ»É, áñáíÑ»ï»õ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃÇõÝÁ ÇÝùÝÇÝ ³½·³ÛÇÝ ¿, »õ Ù»Ýù áñå¿ë ûñ³Ã»ñÃ`
·áÛ³ï»õáõÙ »Ýù ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝ ÏáãõáÕ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ,
áñÝ Çñ áõë»ñÇÝ ¿ å³ñï³õáñ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ï³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³μÝáÛÃ Ùï³ë»õ»éáõÙÝ»ñáí Û³·»ó³Í ³éûñ»³Ý` ëÏë³Í ³½·³å³Ñå³ÝáõÃÇõÝÇó ÙÇÝã»õ ³Ù»Ý³ãÝãÇÝ ÇñáÕáõÃÇõÝÁ: ²ÛÝå¿ë áñ` ½áõñ »Ý Ó»ñ ÝÏñïáõÙÝ»ñÁ »õ
Ù¿Ï ³Ý·³Ù »õë ËáñÑáõñ¹ ÏÁ ï³ÛÇÝù Ó»½ ½μ³Õõ»É
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ, ³½·³ÛÇÝ áõ Ù³Ý³õ³Ý¹ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇ ³Ý³ã³é áõ ³½ÝÇõ Éáõë³μ³ÝÙ³Ùμ »õ ·áÝ¿
³Û¹ ¹¿åùáõÙ` å³ñ½»ñ»ë ÏÁ ÉÇÝ¿ù Ñ³Ù³ÛÝùÇ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç:
§²ÈÆø¦ úð²ÂºðÂ
19 ÚàôÈÆêÆ, 2010 Â.
ÚáÛë
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§Æð²Ü²Ð²Úºð¦ Î²ÚøÆ ºô
§²ð²øê¦ àô §ÈàÚê¦
ÂºðÂºðÆ ä²î²êÊ²ÜÀ
§²ÈÆø¦-ÆÜ
Øºð ¼¶²êîàôÂº²Ü Ðð²ô¾ðÀ ºô
§²ÈÆø¦-Æ ÊàôÈ ²Î²ÜæÜºðÀ ...
Ï³Ù §áí áñ ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý ã¿, Ñ³Û
ã¿±¦
êáÛÝ ÃõÇ ÚáõÉÇëÇ 15-ÇÝ, Çñ³Ý³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ
»ñ»ù Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñë` §²ñ³ùë¦ ß³μ³Ã³Ã»ñÃ, §ÈáÛë¦ ³Ùë³·Çñ »õ §Æñ³Ý³Ñ³Û»ñ¦ Éñ³ïõ³Ï³Ý ó³ÝóÁ, Çñ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
¹åñáóÝ»ñÇ »õ ³½·³ÛÇÝ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Çñ³ñ³Û³çáñ¹ ÷³ÏÙ³Ý í»ñ³μ»ñ»³É ÐÚ¸ å³ßïûÝ³Ã»ñÃ §²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÇ Ë»Õ³ÃÇõñõ³Í
Éñ³ïõáõÃ»³Ý Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùμ Ñ³Ù³ï»Õ ÙÇ Ïáãáí Ù³ëÝ³õáñ³μ³ñ Ýß»É ¿ÇÝù, áñ §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 »É³Í ³Õ³õ³Õ»É Ñ³ñó»ñÁ, ³ÛÉ³÷áË»É Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ëáõï Éñ³ïõáõÃÇõÝ
Ï³ï³ñ»Éáí ÙáÉáñ»óÝ»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ¦:
Ú³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ùμ ÝáÛÝå¿ë, ß»ßï³¹ñõ³Í,
Ýß»É ¿ÇÝù, áñ §§²ÉÇù¦-Á áã ÙÇ³ÛÝ ÏñÏÝáõÙ ¿ Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó §èáëïáÙ¦ ¹åñáóÇ ÷³ÏÙ³Ý
Ù³ëÇÝ Ññ³å³ñ³Ïõ³Í ³ÝÑÇÙÝ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ, ³ÛÉ Ýñ³ÝÇó ¿É ³é³ç ³ÝóÝ»Éáí, (»õ ³Ýï»ë»Éáí
300 μáÕáù³ñÏáÕ ÍÝáÕÝ»ñÇ »õ ¹åñáóÇ Û³ñ³ÏÇó
§´³Ñ³ñ¦ ßñç³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ëïáñ³·ñ³Ñ³õ³ùÁ), 20-25 Ñá·áõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ áñå¿ë ³Û¹
¹åñáóÇ áÕç ³ß³Ï»ñïáõÃ»³Ý ÍÝáÕÝ»ñÇ, áñ §ïõ»óÇÝ Çñ»Ýó ÉÇ³ñÅ¿ù Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÁ, áñå¿ë½Ç
Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý 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¦:
ì»ñç³å¿ë, Ñ³Ù³ï»Õ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý ³õ³ñïÇÝ ³Ñ³½³Ý·»É ¿ÇÝù, áñ §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¦:
ºõ ³Ñ³, ÚáõÉÇëÇ 19-ÇÝ, §²ÉÇù¦
ûñ³Ã»ñÃÁ ÷áË³ñ¿Ý ëÃ³÷õ»Éáõ »õ ³Ýë³Éáõ Ù»ñ ÏáãÇÝ, Ï³Ù ³å³óáõó»Éáõ, áñ §ÇÝùÁ ãÇ
ëï»É¦, Ññ³å³ñ³Ï»É ¿ §Ð³Ù³ÛÝùÇ áõ Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃ»³Ý Ù»ñûñ»³Û å³é³ÏïÇãÝ»ñÁ¦ í»ñÝ³·ñáí ÙÇ ·ñáõÃÇõÝ, áñáõÙ ³Ûë Ùï³Ñá·Çã »õ Ï»Ýë³Ï³Ý Ñ³ñóÇ í»ñ³μ»ñ»³É Ù»ñ »õ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ³éÏ³Û Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñÇÝ
å³ï³ëË³Ý»Éáõ ÷áË³ñ¿Ý, å³ï³ëË³Ý»É ¿ Ñ»ï»õ»³É
á×áí »õ Ï»ñåáí:
§Ø»ñûñ»³Û å³é³ÏïÇãÝ»ñÁ ... ³é³Ýó ¹áÛ½Ý ÇëÏ
³ñÅ³Ý³å³ïõáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³Éáõ` Ù»Õ³¹ñáõÙ »Ý Ù»½`
§²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÇÝ, ... ë³ ³ñï³óáÉõáõÙ ¿ ÙÇ Ï³Ûù¿ç³ÛÇÝ Éñ³ïõ³ÙÇçáóÇó` §Æñ³Ý³Ñ³Û»ñ¦ ÛáñçáñçáõÙáí,
áñÇ ËûëùÇÝ ¿É áñå¿ë Ñ³Ù³ËáÑ` Çñ»Ýó ÏÝÇùÝ »Ý ¹ÝáõÙ
Éñ³ïõ³ÙÇçáóÇ Û³õ³ÏÝáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ §²ñ³ùë¦-Ý áõ
§ÈáÛë¦-Á:
§ ... Ýßõ³Í í³Û Éñ³ïõ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó μ³½ÙÇóë
»Ý Ñ³ëó¿³·ñõ»É Ù»½,
... áñÇ Ñ³Ù³ËáÑ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ §μ³Ý³ÏÁ¦ ãÇ ³ÝóÝáõÙ ·áÝ¿ ï³ëÝ»³ÏÁ »õ ÇÝãå¿ë ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ËûëùÝ
¿ ³ëáõÙ` Ë»Õ¹õáÕÁ ÷ñ÷áõñÝ»ñÇó ¿ Ï³ËõáõÙ, ëñ³Ýù ¿É
ÁÝÃ»ñóáÕ Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃÇõÝ »Ý ÷ÝïñáõÙ Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝáõÙ Çñ»Ýó ßÇÝÍáõ Éñ³ïõáõÃ»³Ùμ, ¹»é ÙÇ Ñ³ï ¿É §Ïáã¦ Ó»õ³Ï»ñåáõÙ:
ºÃ¿ ³Û¹ù³Ý ³½·³ë¿ñ Ù³ñ¹ÇÏ ¿ù »õ ûñ áõ ·Çß»ñ ã¿ù
ùÝáõÙ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ §ëË³É ·áñÍ»É³á×Çó »õ Ù³ÙáõÉÇ
áã-×Çßï Éáõë³μ³ÝáõÙÝ»ñÇó¦ Ùï³Ñá·, ×Çßï ÏÁ ÉÇÝ¿ñ
ÑÇÙÝ»Éáí Ãáõñù³É»½áõ Ñ³Û³Ù¿ï Ï³Ûù¿ç ...
Ç±Ýã »Ýù ëå³ëáõÙ ÝÙ³Ý Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó ...
§Éñ³·ñáÕÝ»ñ¦, ... ³ÝÓÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ »õ »ë³Ï»ÝïñáÝ ÝÏñïáõÙÝ»ñ ... áñáÝù ÝáÛÝÇëÏ Çñ»Ýó ùÃÇ ï³Ï...¦:
Ø»½` Æñ³Ý³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ »ñ»ù Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇë, ³Ûë ·ñ·éÇã »õ ³Ýå³ï³ëË³Ý³ïáõ í»ñ³μ»ñáõÙÇÝ Ç å³ï³ëË³Ý, ÙÇ³ÛÝ ÙÝáõÙ ¿ ¹ÇÙ»É Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáõÃ»³Ý:
Ø»Ýù ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ã»Ýù ïõ»É »õ ã»Ýù ï³Éáõ Ã¿ á±í
¿ §³ñÅ³Ý³å³ïõáõÃ»³Ý¦ ï¿ñ, á±í ¿ §í³Û Éñ³ïõ³ÙÇçáó¦, á±í ¿ §å³é³ÏïÇã¦, á±í ¿ §Éñ³ïõ³ÙÇçáóÇ Û³õ³ÏÝáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕÁ, áñÇ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ μ³Ý³ÏÁ ãÇ ³ÝóÝáõÙ ï³ëÁ¦, Ã¿ á±í ¿ §÷ñ÷áõñÝ»ñÇó Ï³ËõáÕ, Ë»Õ¹õáÕÁ¦, §ÁÝÃ»ñóáÕ ÷ÝïñáÕÁ¦: ²ÛÉáó §³½·³ëÇñáõÃ»³Ý »õ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñÇ¦ Ù³ëÇÝ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñ
ï³Éáõ ÷áË³ñ¿Ý, Çñ»Ýó 80-³Ù»³Û, Ï³Ù 180-³Ù»³Û
§÷áñÓ³éáõÃ»³Ý¦ ï¿ñ Ñ³Ù³ñáÕÝ»ñÁ ÃáÕ ÉÇÝ»Ý Ñ³Ù»ëï »õ ãëï»Ý, ã½ñå³ñï»Ý Çñ»Ýó ëáõïÝ áõ ëË³ÉÁ μ³ó³Û³ÛïáÕÇÝ »õ Ï³Ù³Û³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ¹ÇÙ»Éáí
ãáïÝ³Ñ³ñ»Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ó³ÝÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

Â»ñ»õë §²ÉÇù¦-Á Ùáé³ó»É ¿ Ï³Ù ãÇ
·Çï³ÏóáõÙ, áñ ³ÛÉ Ãõ³Ï³ÝÝ»ñáõÙ ¿
³åñáõÙ, áñ ÷áËõ»É »Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÝ
áõ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÁ, Ã¿ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ ¿,
áñ ³õ³ñïõ»É ¿ å³Õ å³ï»ñ³½ÙÁ, áñ
ãÏ³Ý ³ÛÉ»õë Çñ Í³Ûñ³Û»ÕáõÃÇõÝÝ»ñÝ
áõ ³ÛÉ³Ù»ñÅáõÃÇõÝÝ»ñÁ ù³ç³É»ñáÕÝ»ñ »õ Ñáí³Ý³õáñáÕÝ»ñ, »õ ³Ûë Çñ»Ýó, Ù»ÕÙ ³ë³Í,
³ÝÑ³Ù»ëï ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ Çñ»Ýó
¹³ïÇ ï³É, ³ÛÉ³å¿ë ¹»é»õë ã¿ñ ·ñÇ í»ñáÝß»³ÉÝ»ñÁ »õ
¹»é»õë, ÇÝùÝ Çñ»Ý ÍÇÍ³Õ»ÉÇ íÇ×³ÏÇ Ù³ïÝ»Éáí, ã¿ñ
·ñÇ Ñ»ï»õ»³ÉÁ.
§²ÉÇù¦-ÇÝ` §Ù»Í ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÇõÝ í³Û»ÉáÕ Ù»ñ
Ã»ñÃÇÝ, ëå³ëáõÙ »Ý Ñ³½³ñ³õáñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñ... Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÙÇ³Ï Ëûë³÷áÕÁ...
§²ÉÇù¦, áñÁ Ùßï³å¿ë Ý»ñ»É ¿ áõ Ñ³Ý¹áõñÅ»É ¿ Ñ¿Ýó
í»ñÁ Ýßõ³ÍÝ»ñÇ áïÝÓ·áõÃÇõÝÝ»ñÇÝ... §²ÉÇù¦-Á, áñ
ÙÇßï ËáÑ»Ù áõ Éáõé ¿... Çñ»Ý í³Û»É ãÑ³Ù³ñ»Éáí å³ï³ëË³Ý»É ³ÛëûñÇÝ³Ï ×Õ×ÇÙ áõ ëï³Ûû¹ ó»Ë³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÇÝ...
§²ÉÇù¦-Ý Çñ ·áÛáõÃ»³Ùμ, Çñ 80-³Ù»³Û »ñÃÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, »ñμ»õ¿ ãÇ ÁÝÏñÏ»É Çñ ¹¿Ù ëáõñ ×û×áÕÝ»ñÇ Ù»ù»Ý³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó, ³ÛÉ ¹³ñÓ»É ¿ ³õ»ÉÇ ½ûñ»Õ: ... ³Ûë
ËÙáñÁ ß³ï çáõñ ÏÁ ï³ÝÇ, ³ÛëÇÝùÝ` Ï³Ûù¿ç³ÛÇÝ ³Ûë
Ù»ëÇçÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕõ³Í »Ý Ù»½, íëï³Ñ »Ýù, Ï³ÝóÝ»Ý å³ïÙáõÃ»³Ý ·ÇñÏÁ áõ Ñ³Ù³ÛÝùÇ å³é³ÏïÙ³ÝÝ
áõÕÕõ³Í ·áñÍÁÝÃ³óÇ §·ÉË³õáñ Ñ»ñáëÝ»ñÁ¦ ÏÁ ÙÝ³Ý
áñå¿ë ÇÝùÝ³ÏáãÝ»ñ, áñáÝó Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³ñÑ³Ù³ñÑõ³Í ÉÇÝ»ÉÁ ãÇ áñ³ÏõÇ »õ áñå¿ë Ñ³ñó³¹ñáõÙ` ãÇ ÑÝãÇ`
§»Ã¿ ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý ã»ë, Ñ³Û ã»±ë¦:
º½ñ³÷³Ï»Ýù Ù»ñ ËûëùÁ.
Ø»Ýù ã»Ýù ³ë»É Ã¿ ÇÝã åÇïÇ ³ÝÇ ÐÚ¸-Á Ï³Ù §²ÉÇù¦
ûñ³Ã»ñÃÁ, ¹³ Çñ»Ýó ·Çï»ÉÇùÝ ¿, ó³ÝÏ³ó³Í Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ »õ ûñ·³Ý ³ñÅ»õáñõ»Éáõ »õ ³ñÅ»õáñõáõÙ ¿ Çñ
Ï»óõ³Íùáí »õ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùμ: Ð³Ù³ï»Õ Îáã-áí,
ëïáñ³·ñ»³ÉÝ»ñë Û³Ûï³ñ³ñ»óÇÝù, áñ §²ÉÇù¦-Á »õ
ó³ÝÏ³ó³Í Éñ³ïõ³ÙÇçáó ÇÝã ãå¿ïù ¿ ³ÝÇ »õ
Çñ³õáõÝù ãáõÝÇ ³Ý»Éáõ:
Ðñ³å³ñ³Ï»óÇÝù Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ, áñáíÑ»ï»õ
³Ûëï»Õ ËÝ¹ÇñÁ ÉáÏ §²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÇ ëË³É Ï»óõ³ÍùÁ
ã¿ñ, ³ÛÉ ³ÛÝ ³Ý³éáÕç Ùûï»óáõÙÁ, áñáí Ý³ ÷áñÓáõÙ ¿
³½·³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ëË³ÉÁ ùûÕ³ñÏ»É, áñÁ å³Ï³ë μ³Ý ã¿, ù³Ý ÇÝùÁª ëË³ÉÁ, »õ ÝáÛÝÇëÏ »ñμ»ÙÝ ³õ»ÉÇ ù³Ý¹Çã` áñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë»õ³é³ç å³ï³ëË³Ý³ïáõ
¿ ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ, »õ ³å³ Ã»ñÃÇ ËÙμ³·ñ³Ï³Ý Ï³½ÙÁ: àõëïÇ §²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÇÝ ÏñÏÇÝ
Ïáã »Ýù ³ÝáõÙ Ñ»éáõ ÙÝ³É ³ÛÝåÇëÇ ù³ÛÉ»ñÇó, áñáí ÏÁ
Ë³Ã³ñõÇ Ñ³Ù³ÛÝù-Ù³ÙáõÉ ÷áËÛ³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÁ:
Â»Ññ³Ý, 24 ÚáõÉÇëÇ 2010Ã.
§Æñ³Ý³Ñ³Û»ñ¦ Éñ³ïáõ ó³Ýó
§²ñ³ùë¦ ß³μ³Ã³Ã»ñÃ
§ÈáÛë¦ ³Ùë³·Çñ
ÃÇõ 80, ¸ ï³ñÇ, ú·áëïáë 11 2010
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²ð¸ºúø ¶ÆðøÀ
¾ÈºÎîðàÜ²ÚÆÜ
¶ÆðøÀ
¶Æ±ðø ¾
¼ñáÛó ÂÐÂ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ
·ñ³Ï³Ý »ñ»ÏáÛáõÙ
èáμ»ñÃ ê³ý³ñ»³Ý

²ñ¹¿Ý Ù¿Ï ï³ñÇ ¿ ³ÝóÝáõÙ ÂÐÂ ³é³çÝáñ¹ î.ê»åáõÑ ê³ñ·ë»³ÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùμ ëÏë³Í ·ñ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇó, áñáÝù Ï³Û³ÝáõÙ »Ý ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ¹³ÑÉÇ×áõÙ: ì»ñçÇÝ Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ, Û³ÝÏ³ñÍ ÈÇ¹³ ´»ñμ»ñ»³ÝÁ Ñ»ï»õ»³É Ñ³ñóÝ áõÕÕ»ó
êñμ³½³Ý ÐûñÁ. §²ñ¹»ûù Ï³ñÍáõÙ ¿ù ·ÇñùÁ ÏÁ ·áÛ³ï»õÇ±¦: Ð»ï³ùñùÇñ Ñ³ñó³¹ñáõÙ, áñÇÝ Ñ»ï»õ»ó
ï³ù ½ñáÛó Ã»Ù³ÛÇ ßáõñç: Ø³ñ¹Á Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Çñ
ËûëùÁ ·ñ»É ¿ ù³ñÇ, ³å³ Ï³õÇ áõ
Ù³·³Õ³ÃÇ íñ³Û, »õ ß³ï ³õ»ÉÇ
áõß Ñ³ë»É ¿ ÃÕÃÇ íñ³Û ïå³·ñõáÕ
·ñù»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ£ ²ñ¹»ûù ãÇ± Ï³ñ»ÉÇ Ùï³Í»É, áñ ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí ÇÝï»ñÝ»ïÇ ûñ³õáõñ
½³ñ·³óáõÙÁ, ÙÇ »ñÏáõ ë»ñáõÝ¹
Û»ïáÛ, ÃÕÃ¿ ·ÇñùÝ ¿É Ù³·³Õ³Ã¿
·ñùÇ ÝÙ³Ý å³ïÙáõÃ»³Ý ·ÇñÏÁ
Ï³ÝóÝÇ »õ ÙÇ³ÛÝ Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ÑÝ³ñ³õáñ ÏÁ ÉÇÝÇ ·ïÝ»É
³ÛÝ. ³Ûëå¿ë ¿ñ Çñ Ñ³ñóÁ ÏáÝÏñ»ï³óÝáõÙ ÈÇ¹³ ´»ñμ»ñ»³ÝÁ:
êñμ³½³Ý Ð³ÛñÁ, ë³Ï³ÛÝ, Ñ³Ùá½ÙáõÝù ¿ñ Û³ÛïÝáõÙ, áñ ÃÕÃÇ íñ³Û ïå³·Çñ ·ÇñùÁ áõÝÇ
³ÛÝåÇëÇ ÑÙ³Ûù, ³ÛÝåÇëÇ
Ññ³åáÛñ, áñ ÷áË³ñÇÝ»ÉÇ
ã¿ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ·ñùáí:
Ü³ Ï³ÝË³ï»ëáõÙ ¿ñ, áñ
ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³Û í»ñ³¹³ñÓ
¹¿åÇ ·Çñù, »õ ÙÇ ï»ë³Ï
ÚáÛë
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·ñ³õáñ Ùß³ÏáÛÃÇ í»ñ³ÍÝáõÝ¹:
Ð³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û ¿ñ §Ü³ÛÇñÇ¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃ»³Ý ïÝûñ¿Ý ê»åáõÑ ²ÙÇñË³Ý»³ÝÁ: Ü³ íëï³Ñûñ¿Ý ³ë³ó, áñ ïå³·Çñ ·ñùÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë
áãÝã³óÙ³Ý íï³Ý·Á ãÇ ëå³éÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïõ»³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ, Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ù³ëßï³μáí, ãÇ Çç»É ·ñùÇ
ïå³ù³Ý³ÏÁ:
-ºñ»õÇ ¹³ ³ÛÝ å³ï×³éáí ¿, áñ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
ÙÇçáóÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙáí Ñ³Ý¹»ñÓ, ¹»é»õë ïå³·Çñ ·ÇñùÁ ³õ»ÉÇ Ñ»ßï ¿ Ï³ñ¹³É, ³Ûëå¿ë ³ë³Í, ¹³
¹»é ³õ»ÉÇ user friendly ¿, Ý³Ë ³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ
³ÛÝ Ï³ñ¹³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñÇù ãÏ³Û áñ»õ¿ ·áñÍÇùÇ
Ï³Ù ë³ñù³õáñÙ³Ý, Ñ»ßï ¿ ¹ñ³ ï»Õ³÷áËáõÙÁ, ÇëÏ
ÙáÝÇïáñÇ ÉáÛëÁ, Û³Ù»Ý³ÛÝ ¹¿åë, ³õ»ÉÇ ßáõï ¿ Ûá·Ý»óÝáõÙ ³ãù»ñÁ,- ß»ßï»óÇ »ë:
Ê³ãÇÏ Ê³ã»ñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ã¿ñ. ¹³ ëáíáñáõÃ»³Ý
»õ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ³ñó ¿. Ý³ Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³éáõÃÇõÝÁ Ýß»ó áñå¿ë ûñÇÝ³Ïª. §ØÇÝã»õ ÙÇ »ñÏáõ ï³ñÇ
³é³ç,-³ë³ó Ê³ã»ñÁ, -áñ»õ¿ ï»ùëï Ï³ñ¹³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ýå³ÛÙ³Ý ïåáõÙ ¿Ç ³ÛÝ »õ Ï³ñ¹áõÙ ÃÕÃÇ
íñ³Û, ë³Ï³ÛÝ ³Ûëûñ ³Û¹å¿ë ã¿, »õ Ï³ñ¹áõÙ »Ù ÙáÝÇïáñÇ íñ³Û: Ø»Ýù ³ÛëåÇëáí ÁÝï»É³ÝáõÙ »Ýù Ýáñ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ÇÝã ÙÝ³ó Ýáñ ë»ñáõÝ¹Á, áñ ÍÝõ³Í
ûñÇó Ù»Í³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ ÙÇç³í³ÛñáõÙ, áõñ ÏáÙåÇõï»ñÝ »õ ÇÝï»ñÝ»ïÁ ³éûñ»³Û
Ï»³ÝùÇ ³Ýμ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÝ »Ý
Ï³½ÙáõÙ¦:
Øáíë¿ë ø»ßÇß»³ÝÁ, ë³Ï³ÛÝ,
Ùï³ÍáõÙ ¿ñ, áñ »ñÏ³ñ ï»ùïÁ ¹»é»õë Ï³ñ¹³óõáõÙ ¿ ·ñùÇ Ó»õáí. Ý³
áñå¿ë ûñÇÝ³Ï Ëûë»ó Çñ ïÕ³ÛÇ Ù³ëÇÝ, áí Ã¿»õ áñå¿ë »ñÇï³ë³ñ¹ ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇÝ, ë³Ï³ÛÝ
¹»é»õë ·»ñ³¹³ëáõÙ ¿ áõÝ»Ý³É ¹³ë³Ï³Ý í¿å»ñÇ ·ñù»ñÁ »õ ¹ñ³Ýù
Ï³ñ¹³É Ñ¿Ýó ·ñùÇ íñ³Û: Ü³ ÛÇß»ó
Ý³»õ §ü³ñ»ÝÑ³ÛÃ 451¦ ýÇÉÙÁ, ÙÇ
»ñ»õ³Ï³Û³Ï³Ý ³å³·³ÛÇ Ù³ëÇÝ,
áõñ μéÝ³å»ï³Ï³Ý í³ñã³Ï³ñ·Á
íï³Ý·³õáñ ·ïÝ»Éáí ·ñù»ñÇ ·áÛáõÃÇõÝÁ, ëÏëáõÙ ¿ ³Ûñ»É ·ñù»ñÝ áõ ³õ»ñ»É ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÁ, ÇëÏ ·ñù»ñÇ
»ñÏñå³·áõÝ»ñÁ, áñáßáõÙ »Ý Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ ³Ý·Çñ ³Ý»É ÙÇ ·Çñù, ³ÛÝ
áãÝã³óáõÙÇó ÷ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Î²ÜÐºî²Ü²±Ú

²Ûë ûñÇÝ³Ïáí ³ñÍ³ñÍõáõÙ ¿ Ý³»õ ÙÇ Ñ³ñó »õ ÙÇ
½³Ý³½³ÝáõÃÇõÝ. Çñ³Ï³ÝáõÙ »ñÏáõ ËÝ¹Çñ Ï³Û:
Ü³Ëª ·ñ³õáñ »õ å³ïÏ»ñ³ÛÇÝ Ùß³ÏáÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ï³¹ñáõÃÇõÝÁ, »õ ·ñ³õáñÇÝ ëå³éÝ³óáÕ íï³Ý·Á, »ñÏñáñ¹ª ·ñ³õáñÇ μ³½Ù³óÙ³Ý áõ ï³ñ³ÍÙ³Ý ÙÇçáóÇ
Ñ³ñóÁ: ²ÛÉ Ëûëùáí, ³ñ¹»ûù μçç³ÛÇÝ Ñ»é³ËûëÇ
íñ³Û ÁÝÃ»ñóõáÕ ï»ùëïÁ Ï³ñ»ÉÇ± ¿ ·Çñù Ñ³Ù³ñ»É,
Ã¿»õ ³Û¹ï»Õ Ï³Û ·ÇñÁ »õ ³ÛÝ ãÇ ÷áË³ñÇÝõ»É å³ïÏ»ñáí Ï³Ù Ó³ÛÝáí:
²Ûëå¿ë ß³ñáõÝ³Ïõ»ó ½ñáÛóÁ, ÇëÏ ¹³ ß³ñÅ³éÇÃ
¹³ñÓ³õ Ù»ñ ³Ûë Ñ³Ù³ñÇ ·ÉË³õáñ ÝÇõÃÁ Û³ïÏ³ó-

Ý»É Ñ¿Ýó ³Û¹ Ã»Ù³ÛÇÝ: ¶ÇñùÁ ·ï»É ¿ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ÇÙ³ëï. ³ÛÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ù³Õ³ù³ÏÇñÃ
Ù³ñ¹áõÝ, ÁÝ¹¹¿Ù áñÇ μ³ñμ³ñáë ó»Õ»ñÇ ³ñß³õ³ÝùÝ»ñáõÙ Û³×³Ë ³õ»ñõ»É »Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÁ: ¶ÇñùÁ
Ñ³Ù³½ûñ ¿ ÇÙ³ëïáõÃ»³Ý »õ ·ÇïáõÃ»³Ý: ¶ÇñùÁ
Ý³»õ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ³ñ³ñãÇ Ëûëù, ³ÛÝ ¿ª å³ñëÏ»ñ¿ÝáõÙ ËûëõáõÙ ¿ §¶ñùÇ î¿ñ¦ ¥³ÑÉ¿ ù»Ã³μ¤ ÏñûÝÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ: ºõ ³ñ¹»ûù í»ñ³Ýá±õÙ ¿ ³Ûë ·ÇñùÁ, ³ñ¹»ûù
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ·ÇñùÁ, ·Ç±ñù ¿:
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Æ±Üâ ¾
E-BOOK-À
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³é³õ»É ï³ñ³ÍáõÙ »Ý ëï³ÝáõÙ
¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ·ñù»ñÁ (e-book), áñáÝù, Ç ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ ÃÕÃ³ÛÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý ·ñù»ñÇ, å³Ñå³ÝõáõÙ »Ý ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ (Ãõ³ÛÇÝ) ï»ëùáí: ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ·ñù»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ·ñ³Ýóõ»É DVD-CD/ROM
ëÏ³õ³é³ÏÝ»ñÇ »õ ÆÝï»ñÝ»ï/ÆÝïñ³Ý»ï ó³ÝóÇ
ë»ñõ»ñÝ»ñÇ íñ³Û£ ò³ÝóáõÙ ·ñ³Ýóõ³Í ·ñù»ñÁ ÏáãõáõÙ »Ý ûÝÉ³ÛÝ-·ñù»ñ:
¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ·ñù»ñÇ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý »õ ëå³éáÕ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÁ, áñå¿ë Ï³ÝáÝ, ·»ñ³½³ÝóáõÙ
»Ý ÃÕÃ³ÛÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý ·ñù»ñÇÝÁ: ¸³ Ï³åõ³Í
¿ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ·ñù»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ¹Ç½³ÛÝÇ, ÙáõÉïÇÙ»¹Ç³ÛÇ »õ ÑÇå»ñï»ùëïÇ (multymedia, hypertext) Û³ïáõÏ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ·ñù»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Û³ïáõÏ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝù ³å³ÑáíáõÙ
»Ý ·ñù»ñÇ μ³ÅÇÝÝ»ñÇ Ù³ïãÙ³Ý, ÝÇõÃÇ ¹ÇïÙ³Ý »õ
ï»ùëï³ÛÇÝ Ñ³ïõ³ÍÝ»ñÇ áñáÝÙ³Ý É³ÛÝ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ:

ò³Ýó»ñáõÙ ·ñ³Ýóõ³Í ûÝÉ³ÛÝ-·ñù»ñÇ Ï³ñ»õáñ
Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÇó ¿ ¹ñ³Ýó ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÁ. Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ·ñùÇ ï»Õ³¹ñáõÙÇó »õ û·ï³·áñÍáõÙÝ ëÏë»Éáõó Û»ïáÛ Ï³ñáÕ ¿ ò³ÝóÇÝ ÙÇ³óõ³Í
Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇó Ù³ïã»É ·ñùÇÝ, ËÙμ³·ñ»É »õ Éñ³óÝ»É
ÚáÛë
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³ÛÝ` ³å³Ñáí»Éáí ·ñùÇ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï»³Û û·ï³·áñÍáõÙÁ »õ ½³ñ·³óáõÙÁ: ¶ñù»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ Ï³ñ»õáñ ¿ ÇÝáí³óÇáÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ ¹³ë³·ñù»ñÇ
Ñ³Ù³ñ, áõñ Ï³ñ»õáñ »Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý ÝÇõÃÇ ³ñ³·
å³ïñ³ëïáõÙÁ, û·ï³·áñÍáõÙÁ »õ ³ÝÁÝ¹Ù¿ç ½³ñ·³óáõÙÁ:
úÝÉ³ÛÝ ·ñù»ñÁ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ã³÷áí ¿Å³Ý »Ý
ÃÕÃ³ÛÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇó »õ DVD-CD/ROM
ëÏ³õ³é³ÏÝ»ñÇ ·ñù»ñÇó, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³é³õ»É
Ù³ïã»ÉÇ »Ý É³ÛÝ û·ï³·áñÍáÕÇ Ñ³Ù³ñ: ò³Ýó³ÛÇÝ
ÙÇç³í³ÛñáõÙ ûÝÉ³ÛÝ-·ñù»ñÁ ï»Õ³¹ñõáõÙ »Ý ë»ñõ»ñÇ íñ³Û (í×³ñ»Éáí ó³Ýóáí ÷áË³Ýó³Í ÇÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ Í³õ³ÉÁ ÙÇ³ÛÝ), áñÇó Û»ïáÛ ·ñùÇ ÑÝ³ñ³õáñ
ëå³éáÕÝ»ñÁ ï»Õ»Ï³óõáõÙ »Ý ·ñùÇ ³éÏ³ÛáõÃ»³Ý,
¹ñ³ Ñ³ëó¿Ç Ù³ëÇÝ »õ ·ÇñùÁ ¹³éÝáõÙ ¿ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³é³ñÏ³Û:

Æ±Üâ ¾ ¾ÈºÎî ðà Ü² ÚÆÜ ¶ð² ¸² ð² ÜÀ

úÝÉ³ÛÝ ·ñù»ñÁ ëáíáñ³μ³ñ Ï³½Ù³Ï»ñåõáõÙ »Ý
Ï³ñ·³õáñõ³Í Ñ³õ³ù³ÍáõÝ»ñáí` ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñáí (ûÝÉ³ÛÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ, ÇÝï»ñ-

Ý»ï-·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ), Çñ»Ýó §Ý³õ³ñÏáõÃ»³Ý¦ »õ
áñáÝÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí:
¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÁ μÝáñáßõáõÙ »Ý.
– ÐëÏ³Û³Í³õ³É, ·áñÍÝ³Ï³Ýûñ¿Ý ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÝÇõÃ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»³Ùμ:
ØÇÉÇáÝ³õáñ ·ñù»ñ ï»Õ³¹ñõáõÙ »Ý ó³ÝóÇ ë»ñõ»ñÝ»ñáõÙ »õ ³å³ÑáíáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏñÃ³Ï³Ý,
·Çï³Ï³Ý, ·áñÍ³ñ³ñ³Ï³Ý áõ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ μÝáÛÃÇ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ:
– àñáÝÙ³Ý ½³ñ·³ó³Í ÙÇçáóÝ»ñáí` Áëï Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ, Ã»Ù³Ý»ñÇ, ï»ùëï³ÛÇÝ Ñ³ïõ³ÍÝ»ñÇ:
– Ø³ïãÙ³Ý ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ Ï³Ù³Û³Ï³Ý Ãõáí
û·ï³·áñÍáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ μáÉáñ Å³Ù»ñÇÝ, ó³ÝÏ³ó³Í í³ÛñÇó:

¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï` ÝÇõÃ»ñÇ É³ÛÝ ÁÝïñ³ÝÇáí, Ù³ëÝ³·Çï³óõ³Í` ÙÇïõ³Í ï»ùëï»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ »õ
ÝÇõÃ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ñ³õ³ùÙ³ÝÁ, »õ ÏñÃ³Ï³Ý` áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍ³éáÛÃÝ»ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï ÝÇõÃ»ñáí:
Ü»ñÏ³Û å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, »ñμ ÏñÃáõÃ»³Ý μÝ³·³õ³éáõÙ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ áñ³Ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ »õ ÏñÃáõÃÇõÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ½³Ý·õ³Í³ÛÇÝ »õ
³ÝÑ³ï³Ï³Ý³óõ³Í, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÝ ûμÇ»ÏïÇõûñ¿Ý ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý, áñå¿ë` áõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ëï³Ý³Éáõ
³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ÙÇçáó:

Ðº ÔÆ Ü² Î² ÚÆÜ Æð²ô àôÜ øÆ Ø² êÆÜ

úÝÉ³ÛÝ ·ñù»ñÁ, ÇÝãå¿ë »õ ÇÝï»É»Ïïáõ³É ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ³ÛÉ ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ, Ùï³õáñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¿ (intellectual property), áñÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿
Ùï³õáñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ ïÝûñÇÝ»Éáõ
Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ: ²Û¹ Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý
³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ×³Ý³ãõ»Éáõ Çñ³õáõÝùÁ,
³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý Ï³Ù Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÁ ÃáÛÉ³ïñ»Éáõ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ
ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏÙ³Ý »õ ï³ñ³ÍÙ³Ý Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ:
úÝÉ³ÛÝ-·ñù»ñÇ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý »õ Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ
Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý »ñÏáõ Ùûï»óáõÙ ¿
ÏÇñ³éõáõÙ` ÑÇÙÝõ³Í ·ñù»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý, ÇÝãå¿ë
Ý³»õ ·ñù»ñÇ ²½³ï é»ëáõñëÝ»ñÇ (Open source)

»Õ³Ý³Ïáí Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý íñ³Û:

Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ÙÇçáóÝ»ñ

Ð»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Ýå³ï³Ïáí ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇÝ ïñõáõÙ
»Ý å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Û³ïáõÏ ÙÇçáóÝ»ñ, »ñμ û·ï³·áñÍáÕÁ, ·ñùÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ/ ë»÷³Ï³Ý³ï¿ñÇ ÃáÛÉïõáõÃ»³Ùμ Ï³Ù áñáß³ÏÇ ·áõÙ³ñ í×³ñ»Éáõó Û»ïáÛ
(¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ïáí), ëï³ÝáõÙ ¿ Û³ïáõÏ
·³ÕïÝ³μ³é »õ ·ñùÇÝ Ù³ïãÙ³Ý áõ û·ï³·áñÍÙ³Ý`
ÁÝÃ»ñóÙ³Ý áõ í³ñμ»éÝÙ³Ý (download) Çñ³õáõÝù:
ê³Ï³ÛÝ ûÝÉ³ÛÝ-·ñù»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ Ñ»ßï Û³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ »Ý, ·ñù»ñÁ Ñ»ßïáõÃ»³Ùμ Ï³ñáÕ »Ý ÁÝ¹ûñÇÝ³Ïõ»É, ÇëÏ Çñ³Ï³Ý ÑëÏáõÙÁ ¹Åõ³ñ»óõ³Í ¿: úÝÉ³ÛÝ-·ñù»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ
Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ Ë³ËïÙ³Ý ³Ù»Ý³ï³ñ³Íõ³Í ï»ë³ÏÁ ·ñù»ñÇ ãÃáÛÉ³ïñõ³Í ï³ñ³ÍáõÙÝ ¿:
²Û¹ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ûñ¿Ýë¹ñáõÃÇõÝÁ Ý»ñÙáõÍáõÙ ¿
ë»÷³Ï³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý Ï³ñ·, áñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ¿ ï³ñ³ÍáõÙÁ ë»÷³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ ã³÷áí`
μ³ó³é»Éáí ³é»õïñ³ÛÇÝ μ³ÕÏ³óáõóÇãÁ:

´³ó é» ëáõñë Ý»ñ

Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³é³õ»É ï³ñ³ÍáõÙ »Ý ëï³ÝáõÙ μ³ó
é»ëáõñëÝ»ñ` ÆÝï»ñÝ»ïáõÙ ï»Õ³¹ñõ³Í ûÝÉ³ÛÝ·ñù»ñÁ »õ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÁ, áñáÝù Û³ÝÓÝõáõÙ »Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ û·ï³·áñÍÙ³Ý` ÁÝÓ»é»Éáí
Ù³ñ¹Ï³Ýó ë»÷³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÝ
û·ï³·áñÍ»Éáõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÁ` ½³ñ·³óáõÙÝ áõ
³é³çÁÝÃ³óÝ ³å³Ñáí»Éáõ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ë»÷³Ï³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ·áí³½¹»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ÀÝ¹
áñáõÙ` é»ëáõñëÝ»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ/ ë»÷³Ï³Ý³ï¿ñ»ñÁ Ññ³Å³ñõáõÙ »Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý
Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÝ»ñÇó` å³Ñå³Ý»Éáí Ñ»ÕÇÝ³Ï ×³Ý³ãõ»Éáõ Çñ³õáõÝùÁ:

Ð³ñ óÇ Éáõ Íáõ ÙÁ

Ð»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ³ñóÇ ÉáõÍáõÙÁ` ÇÝýáñÙ³óÇáÝ Ùß³ÏáÛÃÇ ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÇ íñ³Û ¿, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ÇÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¿ÃÇÏ³Ï³Ý í³ñù »õ Û³ñ·³Ýù ³ÛÉ
³ÝÓ³Ýó Ùï³õáñ ë»÷³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ:
¶áñÍÝ³Ï³Ý Ñ³ñÃáõÃ»³Ý íñ³Û Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ
Çñ³õáõÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñóáõÙ Ï³ñáÕ ¿ áñ¹»·ñõ»É Ñ³Ù³ÉÇñ Ùûï»óáõÙ (ÐäÖÐ-áõÙ ÏÇñ³éõáÕ),
»ñμ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ Ñ³Ù³ï»ÕõáõÙ »Ý
³½³ï Ù³ïãÙ³Ý ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»³Ý ÁÝÓ»éÙ³Ý Ñ»ï,
»õ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ·ñùÇ Ñ³Ù³ñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ ÁÝïñáõÙ ¿
Û³ñÙ³ñ í³ñõ»É³Ó»õ:
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¶Æð øÀ âÆ Ø² Ð² Ü²Ú
àõÙμ»ñïû ¿ÏáÛÇ Ëûëù»ñÁ ·ñùÇ ³å³·³ÛÇ Ù³ëÇÝ
Ð³ñó³½ñáÛó §¾ùëåñ»ë¦ Ã»ñÃÇ Ñ»ï
Üáñ»ñë §¶ÇñùÁ ãÇ Ù³Ñ³Ý³Û¦
Ëáñ³·ñÇ Ý»ñùáÛ Ññ³ï³ñ³Ïõ»É ¿
ýñ³ÝëÇ³óÇ

³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï

·ñáÕ »õ ÷ÇÉÇëá÷³, §ì³ñ¹Ç
³ÝáõÝÁ¦ í¿åÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï` àõÙμ»ñïû ¾ÏáÛÇ Ý³Ù³Ï³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ýñ³ÝëÇ³óÇ ·ñáÕ Ä³Ý ÎÉá¹ Î³ñÇ»ñÇ Ñ»ï: üñ³ÝëÇ³ÛÇ ³½·³ÛÇÝ
·ñ³¹³ñ³ÝÇ ïÝûñ¿ÝÇ` ´ñáõÝû
è³ëÇÝÇ Ñ»ï Çñ ½ñáÛóáõÙ, ¾ÏûÝ
Ëûë»É ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇ

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ,

»ñμ ³Ù¿Ý μ³Ý Ãõ³ÛÝ³ÝáõÙ ¿ ¹ÇçÇÃ³ÉÇ ¿ ¹³éÝáõÙ - ³ñ¹»ûù
·ñÇùÝ ¿É Ï³ÛÉ³Ï»ñåõÇ:
àã ¿ÏûÝ, áã ¿É ³½·³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ í³ñÇãÝ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇ ã»Ý,
áñ ·ÇñùÁ Ù³Ñ³Ù»ñÓ ¿. ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, ïå³·Çñ ·ÇñùÁ »õ μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃÇõÝÁ, ¹»é
·»Õ»óÇÏ ûñ»ñ áõÝ»Ý Çñ»Ýó ³éç»õ:
§¾ùëåñ»ë¦ ß³μ³Ã³Ã»ñÃÁ ³Û¹
Ù³ëÇÝ ½ñáõó»É ¿ ¾ÏáÛÇ áõ è³ëÇÝÇ
Ñ»ï:
-Æ±Ýã ¿ù Ùï³ÍáõÙ, ·ÇñùÁ Ù³Ñ³Ý³Éá±õ ¿:
¾Ïû.- ²Û¹å¿ë ¿ ÃõáõÙ, μ³Ûó Ñ»ï³ùñùÇñÝ ³ÛÝ ¿, áñ §êáÝÇ¦ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ áñáß»É ¿ Ù»ñ ·ÇñùÁ
ï»Õ³¹ñ»É Çñ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ·ñù»ñÇ ó³ÝÏÇ ³é³çÇÝ ß³ñùáõÙ:
¼³ñÙ³Ý³ÉÇ ¿, ã¿±:
-Ò»ñ μ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ß³ï
å³ñ½ »Ý. ³ëáõÙ ¿ù ·ÇñùÝ ¿É
·¹³ÉÇ, Ùáõñ×Ç »õ ³ÝÇõÇ ÝÙ³Ý
ÚáÛë
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Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ¿ Ñ³ë»É ...
¾Ïû. ¶ÇñùÝ ³ÛÝåÇëÇ ÙÇçáó ¿,
áñ Ý³õÇ Ù¿ç Ï³Ù Ñáë³ÝùÇ ã·áÛáõÃ»³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¿É Ï³ñ»ÉÇ ¿
Ã»ñÃ»É áõ Ï³ñ¹³É: ²õ»ÉÇ Û³ñÙ³ñ
μ³Ý ã»Ù Ï³ñáÕ »ñ»õ³Ï³Û»É: Ø³ñ¹Á Ù³·³Õ³ÃÇó ³Ýó³õ ÃÕÃÇ, ÑÇÙ³ ¿É Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÙÇ áõñÇß μ³ÝÇ
íñ³Û ·ñ»É, ³ë»Ýù åÉ³ëïÇÏÇ:
-Ò»ñ ³ë³Íáí, ³Ù»Ý³³ÝÏ³ÛáõÝÁ Ñ¿Ýó ³ÛÝ μ³Ý»ñÝ ¿, áñáÝù

Û³õ³ÏÝáõÙ »Ý ³Ù»Ý³ÙÝ³Ûá±õÝÝ
»Ý:
¾Ïû. -ºë ³é³çÇÝÝ»ñÇó »Ù
»Õ»É, áñ Ñ³Ù³Ï³ñ·ãáí »Ù ·Çñù
·ñ»É: 1983-ÇÝ »ë û·ï³·áñÍ»É »Ù
¹ÇëÏ»ï »õ ëï»ÕÝ³ß³ñ - ùÇμáñ¹.
ÐÇÙ³ ¹Åõ³ñ³ÝáõÙ »Ý ¹ÇëÏ»ïÇ
íñ³Û ÑÇÝ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñë í»ñ³ñï³¹ñ»É, ù³ÝÇ áñ ³Ûëûñõ³Û Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÁ ¹ñ³Ýù ã»Ý Ï³ñ¹áõÙ: ÆÑ³ñÏ¿, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï³ñμ»ñ
Ï³ñ·Ç »õ ë»ñÝ¹Ý»ñÇ ÏáÙåÇõï»ñ-

Ý»ñ ï³ÝÁ å³Ñ»É. μ³Ûó ¹³ Ë»ÝÃáõÃÇõÝ ¿: ê³Ï³ÛÝ ¹»é»õë Ñ³×áÛùáí »õ Ñ»ßïáõÃ»³Ùμ Ï³ñ¹áõÙ »Ù
ÃÕÃÇ íñ³Û ïå³·ñõ³Í ·ñù»ñë:
è³ëÇÝ. -ê³ Éáõñç ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ ³é³ç μ»ñ»É ³½·³ÛÇÝ
·ñ³¹³ñ³ÝáõÙ: Ð³ñóÁ ë³ ¿. ÇÝãå¿±ë Ñ³õ³ù»É ³ÛÝ ·ñáÕÝ»ñÇ Ó»é³·ñ»ñÁ, áñáÝù ÙÇ³ÛÝ ÏáÙåÇõï»ñáí »Ý ·ñáõÙ: ²Ý·ÉÇ³óÇÝ»ñÁ
ÙÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· »Ý ëï»ÕÍ»É, áñáí
ÑÝ³ñ³õáñ ¿ å³Ñå³Ý»É ÙÇ ·ñùÇ
·ñ»Éáõ μáÉáñ ÷áõÉ»ñÁ:
¾Ïû. -Ò»é³·ñ»ñÇ Ñ³ñóÁ, ×Çßï
¿, Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ³õ»ÉÇ Éáõñç μÝáÛÃ ¿
ëï³ó»É, μ³Ûó ÙÇßï ¿É ·áÛáõÃÇõÝ ¿
áõÝ»ó»É: È³Ù³ñïÇÝÇ Ù³ëÇÝ
å³ïÙáõÙ »Ý, áñ Û³õ³ÏÝ»É ¿, Ã¿ Çñ
μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ Çñ»Ý Ý»ñßÝãõ»É ¿ ÙÇ ÷áÃáñÏáï
·Çß»ñ, ³Ýï³éáõÙ: ØÇÝã¹»é Ýñ³
Ù³Ñ³Ý³Éáõó Û»ïáÛ, Ýñ³ Ó»é³·ñ»ñáõÙ ·ïÝõ»É ¿ ÝáÛÝ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñμ»ñ³Ï
»õ å³ñ½õ»É ¿, áñ Ý³ ¹ñ³
íñ³Û ³ßË³ï»É ¿ ï³ëÁ ï³ñÇ: ØÇ áõñÇß
¹¿åùáõÙ, ÙÇ Çï³É³óÇ
Ñ»ÕÇÝ³Ï, áñÇ ÁÝÏ»ñÁ Û³çáÕ»É ¿ñ Ýñ³ ·ñùÇ Ó»é³·ÇñÁ
í³×³é»É ÙÇ ³Ù»ñÇÏ»³Ý
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ, ëïÇåõ³Í
»Õ³õ ÛûñÇÝ»É ÙÇ Ó»é³·Çñ,
ù³ÝÇ áñ Çñ³Ï³ÝáõÙ Ó»é³·Çñ ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝ¿ñ:
è³ëÇÝ. -ÎÉá¹ È³Ý½Ù³ÝÁ
Çñ Ûáõß»ñáõÙ ·ñáõÙ ¿, áñ Çñ
³Ý»ñÁ äáÉ ²Éáõ³ñÇÝ, »õ ³ÛÉ
μ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó ·áñÍ»ñÇ ë»õ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ñ å³ïõÇñáõÙ »õ ¹ñ³Ýù μ³ñÓñ ·Ý»ñáí
í³×³éáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó »ñÏñå³·áõÝ»ñÇÝ: Ð¿Ýó ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É, ³Ûëûñ
·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ §²½³ïáõÃÇõÝ¦
μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»³Ý 10 ½³Ý³½³Ý ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñ, μáÉáñÝ ¿É
²Éáõ³ñÇ Ó»é³·ñáí:
-Øï³ÍáõÙ ¿ù, áñ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ áãÝã³Ýá±õÙ
»Ý:

è³ëÇÝ. -ÆÝã Ëûëù, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³ÕμÇõñÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ
¹Åõ³ñ ³ßË³ï³Ýù ¿, »õ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ Ù»Í ·áõÙ³ñÝ»ñ »Ý Í³ËëõáõÙ: ¸ñ³Ýáí Ñ³Ý¹»ñÓ, ³ÝÑ³õ³Ý³Ï³Ý ã¿, áñ ÙÇÝã»õ 20 ï³ñÇ,
·ÇñùÁ Ññ³ï³ñ³ÏõÇ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ï»ñåáí, Û»ïáÛ å³ïõ¿ñáí ïå³·ñõÇ ÃÕÃÇ
íñ³Û: ²Ûëûñ Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³ÝÝ»ñÁ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ·Çï³Ï³Ý ÅáõéÝ³ÉÝ»ñÁ, ÙÇ³ÛÝ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
»Õ³Ý³Ïáí »Ý Ññ³ï³ñ³ÏõáõÙ:
¾Ïû. ÆÑ³ñÏ¿ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ
Ý³»õ ë³ÛÃ»ñÇ - Ï³Ûù»ñÇ - Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃ»³Ý Ñ³ñóÁ: ²Ù¿Ý Ù³ñ¹
Ï³ñáÕ ¿ ïõ»³ÉÝ»ñ ³õ»É³óÝ»É
³ÛÝåÇëÇ Ï³Ûù»ñáõÙ, áñáÝù Ý³»õ
Û³õ³ÏÝáõÙ »Ý, áñ íëï³Ñ»ÉÇ »Ý:
ÆÙ Ù³ëÇÝ μ³Ý»ñ »Ù Ï³ñ¹³ó»É
ìÇÏÇå»¹Ç³ÛáõÙ, áñ ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÁ: ´³Ûó ·Çï»Ù, È³ñáõëÇ
Ï³Ù ´ñÇï³ÝÇÏ³ÛÇ í»ñ³μ»ñ»³É
¹Åõ³ñáõ-

ÃÇõÝÝ»ñ ã»Ý ÉÇÝÇ, ù³ÝÇ áñ ïõ»³ÉÝ»ñÇ Û³õ»ÉáõÙÝ ³Ûëï»Õ Éñçûñ¿Ý
ÑëÏõáõÙ ¿:
-ÆÝãå¿±ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ ëáíáñ»óÝ»É, áñ ×Çßï
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ½³Ý³½³Ý»Ý
ëË³ÉÇó:
è³ëÇÝ. -âÙáé³Ý³Ýù, áñ ë³
ÙÇ³ÛÝ ÇÝï»ñÝ»ïÇ ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÁ
ã¿: î³ñ»Ï³Ý 600 Ñ³½³ñ Ýáñ
·Çñù ¿ ³õ»É³ÝáõÙ ³½·³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÇÝ, áñáÝù ÇÑ³ñÏ¿ μáÉáñÝ
¿É íëï³Ñ»ÉÇ »õ É³õ ³ÕμÇõñÝ»ñ
ã»Ý:
¾Ïû. -ºë »Ã¿ ÙÇ Ï³ÛùáõÙ áñáÝ»Ù ¸»Ï³ñïÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ, Ï³ñáÕ »Ù ×ÇßïÝ áõ
ëË³ÉÁ Çñ³ñÇó ½³Ý³½³Ý»É, ù³ÝÇ áñ ¹³ ÇÙ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃ»³Ý
áÉáñïÝ ¿: ´³Ûó »Ã¿ ëáõÉýáõñÇÏ
ÃÃõÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ áñáÝ»Ù Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ, ³ÙμáÕçáíÇÝ
ÏÁ ÙáÉáñõ»Ù: ØÇ Ëûëùáí, Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ áã ÙÇ ûñ¿Ýù »õ
»ñ³ßËÇù ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇ: î³ñμ»ñáõÃÇõÝÁ ÙÇ³ÛÝ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇó
û·ïõáÕÇ ëÇñáÕ³Ï³Ý Ï³Ù
³ñÑ»ëï³í³ñÅ ÉÇÝ»Éáõ Ù¿ç ¿:
-Æ±Ýã ·ñù»ñÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ
ï³ñμ»ñ³ÏÁ ³õ»ÉÇ É³õ ¿ í³×³éõáõÙ:
è³ëÇÝ. -Ð³½õ³·Çõï ·áñÍ»ñÇ
»õ ³ÛÝåÇëÇ ·ñù»ñÇ, áñáÝù Ñ³õ³Ý³μ³ñ ã»Ý í»ñ³Ññ³ï³ñ³Ïõ»Éáõ:
-ä³ñáÝ ¾Ïû, ¹áõù Ý³»õ ·ñùÇ
ÏáÉ»ÏëÇáÝ»ñ ¿ù. ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ
Ï³Ûù»ñÇó ¿É ·ÝáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñá±õÙ ¿ù:
-²Ûá°, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ Ï³Ûù»ñáõÙ
³Ù¿Ý μ³Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ïÝ»É: ÆÑ³ñÏ¿, ¹³ ãÇ Ë³Ý·³ñáõÙ, áñ ³ÝÓ³Ùμ ã·Ý³Ù ÑÇÝ ·ñ³Ë³ÝáõÃÝ»ñ
»õ ã÷Ýïñ»Ù Ñ³½õ³·Çõï μÝ³·ñ»ñ: ²Ûë Ë³ÝáõÃÝ»ñÁ Ñ»ï³ùñùÇñ í³Ûñ»ñ »Ý£ ì³×³éáñ¹Á Ï³ñáÕ ¿ »ñ»ù Å³Ù Ó»½ Ñ»ï ½ñáõó»É,
ÙÇÝã Û³ÛïÝÇ ã¿, áñ ¹áõù ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ÙÇ μ³Ý ·Ý»Éáõ ¿ù, Ã¿ áã:
Â³ñ·Ù³Ý»ó` è.ê.
ÃÇõ 80, ¸ ï³ñÇ, ú·áëïáë 11 2010
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¶ð²Î²ÜàôÂÆôÜ
Ð²òÆ ´²Ü²êîºÔÌàôÂÆôÜ
ì³Ñ¿ ²ñÙ¿ÝÇ §Â»õ»ñÁ ÃáÕ»ó μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»³Ýë
ÏáÕùÇÝ áõ Ñ»é³ó³õ¦ ÅáÕáí³ÍáõÇ ³éÇÃáí

Ü³Çñ³ Ð³Ùμ³ñÓáõÙ»³Ý

Ë³éÝõ³Í »õ ÉëáõÙ »Ù Ýñ³ ßáÕ»ñÇ Ó³ÛÝÁ »õ μ³óõáõÙ ¿ ÙÇ
Ù»¯Í ³é³õûï, áñÇ Ã»õ»ñÁ áëÏ»½ûÍáõÙ »Ý ÇÙ Ñá·áõ Ùé³ÛÉ
³÷áõÝùÝ»ñÁ¦:1
ì³Ñ¿ ²ñÙ¿ÝÇ ³ßË³ñÑ³×³Ý³ãáÕáõÃÇõÝÁ ÝáÛÝå¿ë ëÏëõáõÙ ¿
Ùûñ Ï»ñå³ñÇó, áñ ÑÇÙù ¿ ¹³éÝáõÙ ëï»ÕÍáõÙÇ, êÎ¼´Æ ³é³ëå»ÉÁ Ï»ñï»ÉáõÝ.
²ëáõÙ »Ý` Ù³ñ¹áõ ëÇñïÁ
Æñ μéáõÝóùÇ ã³÷ ¿:

§Î

»³ÝùÁ ÑÇÝ ÑéáíÙ¿³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÇ íñ³Û¦ ÇÝùÝ³Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý í¿åáõÙ` Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ÙûñÁ áñå¿ë
μ³ñÇ, ËáÝ³ñÑ »õ ³õ»ï³ñ³Ý³å³ßï ÙÇ ¿áõÃ»³Ý,
áñÇ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ñ³õ³ïÇ í»ñ³μ»ñ»³É å³ïáõÙÝ»ñÁ »ñμ»ÙÝ ³é³ëå»É³Ï³Ý Ëáñù »Ý ëï³ÝáõÙ, ÂáÃáí»ÝóÁ ·ñáõÙ ¿. §ÎáÍáõÙ »Ý ÑáÕÙ»ñÁ: ²ßË³ñÑÁ
óáõñï ¿: ö³Ï»ó¿ù ¹áõéÁ ³ßË³ñÑÇ ¹¿Ù: ´³Ûó Ù³Ûñë
ÅåïáõÙ ¿ Ù»ñ Ï³åáÛï É»éÝ»ñÇó μ³ñÓñ³óáÕ ³ñ»õÇ
ÙÇçÇó, ï»ëÝáõÙ »Ù Ýñ³ Í³Ù»ñÁ ³ñ»õÇ ßáÕ»ñÇÝ
ÚáÛë
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Ø³°Ûñ, ½³ñÙ³ÝáõÙ »Ù,
ØÇ±Ã¿ ùá ëÇñïÝ ¿É
öáùñ ¿ Ó»éù»ñÇ¹ ÝÙ³Ý,
ØÇ±Ã¿ ³Ù¿Ý ·Çß»ñ ùá ëÇñïÁ
úñûñáóÁ ã¿ ³ñ»õÇ…
ì³Ñ¿ ²ñÙ¿ÝÇ §Â»õ»ñÁ ÃáÕ»ó μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»³Ýë ÏáÕùÇÝ áõ Ñ»é³ó³õ¦ (2009) ÄáÕáí³ÍáõÝ »ññáñ¹ ·ÇñùÝ ¿ (Ã³ñ·Ù`. ¾¹áõ³ñ¹ Ð³Ëí»ñ¹»³ÝÇ),
³é³çÇÝ` §¸¿åÇ ëÏÇ½μ¦ (1989) »õ »ñÏñáñ¹` §ÖÇã¦
(1999) ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñÇó Û»ïáÛ:
àõ Ã¿å¿ï Ýñ³Ýó ÙÇç»õ ï³ëÁ ï³ñõ³Û ÁÝ¹ÙÇçáõÙ
Ï³Û, ë³Ï³ÛÝ »ñ»ùáõÙ ¿É ³éÏ³Û »Ý ·»Õ³·Çï³Ï³Ý
ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÇõÝÝ»ñ` Ã¿° Ã»Ù³ïÇÏ, »õ° Ã¿ ³ßË³ñÑÁÝ-

Ï³ÉÙ³Ý áñáÝáõÙÝ»ñáí, áñ Çñ (åá»ïÇ) ×³Ý³ã»ÉÇ ·áÛ³μ³Ý³Ï³Ý ïÇñáÛÃáõÙ ëï»ÕÍáõÙ ¿ ï»ë³Ý»ÉÇ-³éÏ³Û ·áÛ³íÇ×³Ï:
Øï³ÍáÕ, ëï»ÕÍ³·áñÍáÕ ³ÝÑ³ïÁ Ùßï³å¿ë ÝáñáíÇ ¿ μ³ó³Û³ÛïáõÙ ³ßË³ñÑÁ »õ Çñ»Ý ïñõ³Í
ëï»ÕÍáõÙÇ ßÝáñÑáí ³ÛÝ »ÝÃ³ñÏ»óÝáõÙ ë»÷³Ï³Ý
ïÇ»½»ñ³Ï³ñ·Ç å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇÝ: ÄáÕáí³ÍáõÝ
ÁÝÃ»ñóõáõÙ ¿ áñå¿ë ÇÝùÝ³Ù³ùñÙ³Ý ÇõñûñÇÝ³Ï Í¿ë`
Ý»ñÑ³Û»óáÕ³Ï³Ý ÁÝ¹·ñÏáõÙáí, »õ μ³Ý³ëï»ÕÍÝ
ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ ï³ÝáõÙ ¿ ¹¿åÇ Üºðê, ¹¿åÇ Ñá·áõ Ëáñù»ñÁ:
²ÝÏ³ï³ñ »ñ³½³ÝùÝ»ñÁ ÍÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ³ÛëûñÁ,
Ù³ñ¹áõ ·áÛáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÇõÝÁ, »õ ³Û¹
Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù¿ç Ï»³ÝùÇ` (áñ ³ÏÝÃ³ñÃ ¿) ÇÙ³ëïÇ
×³Ý³ãáÕáõÃ»³Ý (áñ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ³åñ³Í Å³Ù³Ý³ÏÇ ïÇñáÛÃÁ) ËÝ¹ÇñÝ ¿ ÉáõÍõáõÙ. (§ä³ïÇ ³Ûë »õ ³ÛÝ
ÏáÕÙÁ¦).
²Ûë å³É³ïÇ å³ïÁ
à±õÙ ³å³ëï³ñ³ÝÝ ¿,
ÆÝãÇ± ³å³ëï³ñ³Ý,
Ð³½³ñáïÝáõÏÇ áëÏ»³Û ÏûßÇÏÝ»ñÁ
ä³ïÇ ³ÛÝ ÏáÕÙá±õÙ,
Â¿± Ñ³½³ñ³õáñ μáÏáïÝ»ñÇ ³ãù»ñÁ`
ØÇõë ÏáÕÙáõÙ…
ì³Ñ¿ ²ñÙ¿ÝÇ ³ßË³ñÑ³ï»ëáõÃÇõÝÁ å³ÛÙ³Ý³õáñáõÙ ¿ Ýñ³ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³ÝÁ μÝáñáß Ù»Ý³Ëûë³Ï³Ý μÝáÛÃÁ, »õ ù»ñÃõ³ÍÝ»ñÁ, áñáÝó §Ý»ñùÇÝ¦
ïÇñáÛÃÁ Ï³½Ù³õáñõáõÙ ¿ Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý å³ï×³é³μ³Ýõ³ÍáõÃ»³Ùμ, Çñ»Ýó ·»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÇõÝÝ »Ý ·ïÝáõÙ Ï»³ÝùÁ ËáñÑñ¹³ÝßáÕ
μ³½Ù³½³Ý ³é»ÕÍõ³Í³ÛÇÝ ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ: àõëïÇ ÅáÕáí³ÍáõÇ Ï»Ýë³·ñáõÃÇõÝÁ Ñ³õ³ë³ñ³½ûñ ¿
¹³éÝáõÙ ·ñáÕÇ Ï»Ýë³·ñáõÃ»³ÝÁ, »õ ¿³Ñ³ëï³ïáõÙÁ μ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ñ³Ù³ñ ¹³éÝáõÙ ¿ ÇÝùÝ Çñ»ÝÇó
í»ñ³ó³ñÏõ»Éáõ »õ Ï»³ÝùÁ ·ñÇ Ù¿ç ï»ëÝ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÇõÝ.
Øûï»ó³õ ë»Õ³ÝÇÝ,
Î³ñ¹³ó ³Ý³õ³ñï μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ
ºõ ï»ïñÇ í»ñçÇÝ ¿çÇÝ ·ñ»ó`
Î»³Ýù, ¹»é»õë ·»Õ»óÇÏ »ë:
Æé³óÇáÝ³É, μÝ³½³Ýó³Ï³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÝ ³ñï³óáÉõáõÙ ¿ ù»ñÃõ³ÍÝ»ñáõÙ,
áñáÝó §Ý»ñëáõÙ¦ Û³ÛïÝ³μ»ñõáõÙ ¿ ³ßË³ñÑÇ ùûÕ³ñÏõ³ÍáõÃ»³Ý ËÝ¹ÇñÁ, »õ ï»ë³Ý»ÉÇ ¿ ¹³éÝáõÙ
ÝáÛÝ ³Û¹ ³ßË³ñÑÇ` áñå¿ë ³é»ÕÍõ³Í³ÛÇÝ Ï³éáÛóÇ,
»ñÏÇÙ³ëïáõÃÇõÝÁ: Î»³ÝùÁ »ñμ»ÙÝ ÷áËáõÙ ¿
áÙ³Ýó, áÙ³Ýù ¿É, ÇÝãå¿ë »ñ»Ë³Û Å³Ù³Ý³Ï, ×³Ù÷áñ¹áõÙ »Ý »ñ»õ³Ï³Û³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñáí.
à±ñ Ù¿ÏÝ ¿ Ë³Õ,
à±ñ Ù¿ÏÁ` μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ.
²åñ³ÍÁ, ÇÑ³ñÏ¿, ï³ÉÇë ¿ å³ï³ëË³ÝÁ:

ºõ Ó·õáõÙ ¿ ×³Ý³å³ñÑÁ` Ù³ÝÏáõÃ»³Ý í»ñçÇÝ
»ñ³½Çó, Ó·õáõÙ ¿ Ï³åáÛï ÃÕÃÇÝ` §ÙÇ μáõé Ñ³ïÇÏ¦
ß³Õ ï³Éáõ å¿ë, Ó·õáõÙ ³ÕçÏ³Û ï»Ýã³ÉÇ ³ãù»ñÇ
»ñÏÝ³·áÛÝ Ëáñùáí ¹¿åÇ Ñ³ëáõÝ³óáõÙ, ¹¿åÇ`
§ÐÙ³ÛáõÙ¦.
ºñÏÝùáõÙ
ºñÏáõ μ³Ý ÇÝÓ ÑÙ³ÛáõÙ ¿`
²Ýë³ÑÙ³Ý Ï³åáÛïÁ
ºõ²ëïõ³Í…
Ö³Ý³ãáÕáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý Ñ»ï
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ù³ÝÏ³Ý Ó»éùÇó ¹áõñë ¿ åñÍÝáõÙ Ý³»õ ÷áõãÇÏ-Ë³Õ³ÉÇùÁ, áñ §ÇÝã-áñ ÙñçÇõÝÇ¦ Çñ Ñ»ï
»ñÏÇÝù ¿ ï³ÝáõÙ: êÏ½μÇ áõ ì»ñçÇ ÙÇ³ëÝáõÃ»³Ý
á¹Çë³Ï³ÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ÉÇÝ»ÉáõÃ»³Ý ³Ýí»ñç ³é³ëå»É, »õ ³ÛÝ, ÇÝãÝ Çñ³ñ ¿ Ï³åáõÙ ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃ»³Ý Çñ³ñ³Ù»ñÅ ï³ññ»ñÁ, ½·³óÙáõÝùÝ ¿, áñ ÉáõÍáõÙ ¿ Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ý Çñ»Õ¿ÝáõÃ»³Ý ³é»ÕÍõ³ÍÁ:
ºÝÃ³·Çï³Ïó³Ï³ÝÇ áõ ³Ý·Çï³Ïó³Ï³ÝÇ Ñ³Ï³¹ñáõÃ»³Ý Ù¿ç Ýß³·ÍõáõÙ »Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù Û»ïáÛ ¹³éÝáõÙ »Ý ì³Ñ¿ ²ñÙ¿ÝÇ ïáÕ»ñÁ.
ê»Õ³ÝÇ íñ³Û
²Ù¿Ý ÇÝã ³Ýó»³ÉÝ ¿ Ï»Ý¹³Ý³óÝáõÙ.
î³ïÇÏÇ ³ë»ÕÝ³·áñÍ ë÷éáóÁ,
ä³åÇÏÇ Ûá·Ý³Í Å³Ù³óáÛóÁ,
Ì³ÕÏ³Ù³ÝÁ »õ ¹³ï³ñÏ ÙáËñ³Ù³ÝÁ
ºõ è»ÙμáÛÇ2 §Ð³ñμ³Í Ý³õÁ¦,
àñ ³ñμ»óÝáõÙ ¿ ÇÝÓ,
ê³Ï³ÛÝ ³Ù¿ÝÇó ÑÇÝÁ
Â»ñ»õë »ë »Ù`
ÌÝáÕÝ»ñÇë ³å³·³Ý,
Îù³Í ë»Õ³ÝÇÝ`
Ö»ñÙ³Ï ÃÕÃÇÝ ³ñ³ñáõÙ »Ù ÇÙ í³ÕÁ:
Î³ï³ñõáõÙ ¿ ³ñ³ñÙ³Ý Ññ³ßùÁ` Ù³ñ¹ ¿ ÍÝõáõÙ:
Üáñ³ÍÇÝÝ ³Û¹` ¹»é»õë Ùûñ ·ñÏáõÙ, ·Çï³ÏóáõÙ ¿` Ç
í»ñáõëï Ý³Ë³ë³ÑÙ³Ýõ³Í Ö²Ü²ä²ðÐÀ ÙÇ³ÛÝ³Ï
å¿ïù ¿ ù³ÛÉÇ »õ, ÇÙ³ëïáõÃ»³Ùμ Éóõ³Í, ¹ÇÙáõÙ ¿
³ñ»õÇÝ.
- ²ñ»õ°, ã»±ë ÙñëáõÙ…
ÆÙ³ëïÇ ×³Ý³ãáÕáõÃ»³Ý ³Ûë Ó·ïáõÙÝ ¿É, Çμñ»õ
³Ý½³Ýó»ÉÇ Ñ³Ý·ñõ³Ý, Çñ Ù¿ç ÏñáõÙ ¿ Ã¿° ³Ýó»³ÉÁ,
»õ Ã¿° Ý»ñÏ³Ý: ê³Ï³ÛÝ ³ßË³ñÑÝ ³Ûëï»Õ ëáëÏ Í³ÍÏ³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· ã¿, ³ÛÉ ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ÙμáÕçáõÃÇõÝ, áñÇ í»ñ³åñáõÙÝ ¿É ÍÝáõÙ ¿ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»³Ý` Ñá·»õáñ ßÝãáí ÉÇ ë³ÑÙ³ÝÁ` μÝ³ÙÇëïÇÏ³Ï³Ý ïÇ»½»ñ³ÍÝáõÃ»³ÝÁ Û³ñáÕ Ñ³Û»óáõÙ, áõñ
³éÏ³Û ËáñÑñ¹³ÝÇßÁ áã Ã¿ ×³Ï³ï³·ñÇ Ý»ñÑáõÝ
»ñÏ÷»ÕÏõ³ÍáõÃ»³Ý Ù¿ç ¿, ³ÛÉ Ýñ³ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó
¹áõñë, »õ Çμñ»õ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝù` Çñ»Ýáí
å³ÛÙ³Ý³õáñáõÙ ¿ Ý³»õ Ý»ñÏ³Ý: ²é³çÇÝ åÉ³ÝáõÙ ¿
å³ïÏ»ñÁ, áñÝ ÁÝÃ»ñóõáõÙ ¿ Çμñ»õ Í³ÍÏ³·Çñ,
·³ÕïÝ³·Çñ, ·³Õ³÷³ñ³·Çñ` ÁÝ¹·Í»Éáí ²êîÌàÚ
Å³Ù³Ý³ÏÇ ·ñ³éáõÙÁ` ²ðºô-Ç` êÎ¼´Æ ËáñÑñ¹³ÃÇõ 80, ¸ ï³ñÇ, ú·áëïáë 11 2010
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ÝÇßÁ, áñ, Çμñ»õ Ýß³Ý, ÇÝùÝ Çñ Ù¿ç Í³ÍÏ³·ñáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÁ (§¶áÕáõÃÇõÝ ²ëïÍáÛ å³ñï¿½Çó¦).
Èáõë³μ³óÇÝ,
ºñμ Ñ³ñμ³Í ¿ÇÝ ÍáíÇ ÓÏÝ»ñÁ,
ºõ »ñμ ²ëïõ³Í
ØÇ ÏáõÙ ËÙáõÙ ¿ñ ÍáíÇ çñ»ñÇó,
²ñ»õ»ÉùóÇ ïÕ³Ý
Æñ ³é³çÇÝ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ
ÜõÇñ»ó ²ëïÍáÛ ³ÕçÏ³Ý...
ºñ»õáõÃ³Ï³ÝÇ »õ ï»ëÇÉù³ÛÇÝÇ ÓáõÉáõÙÁ ¹³éÝáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³Ï, áñáõÙ íÏ³Û³·ñõáõÙ »Ý ëÇñáÛ,
Ý³Ñ³ÝçÇ áõ å³ñïáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ μáÉáñ ÑÇÝ å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ê³ ÷³Ëáõëï ã¿ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÇó,
áõÕÕ³ÏÇ ³éÏ³Û ¿ ³Û¹ ù³áëÁ Ù»ÕÙáÕ ·áÛáõÃÇõÝÁ`
²ëïÍáÛ Ï»ñåÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ, áñ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ ¹³ñÓÝáõÙ ¿ áã Ã¿ ³ÕûÃù, ³ÛÉ ÇõñûñÇÝ³Ï ³ÕûÃ³ë³óáõÃÇõÝ »õ Çñ ïáÝ³ÛÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ¿ Ý»ñ³éáõÙ
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ áñå¿ë ÇÝùÝ³Ñ³Û»óáõÙ` ·ÍáõÙ
ë»÷³Ï³Ý ·áÛáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ.
ØÇ³ÛÝ ÙÇ ³Ý·³Ù ù»½ ï»ë³Û.
²Û¹ ûñÁ ¹áõ
øá ³Ù»Ý³ù³Õóñ »ñ·Á »ñ·»óÇñ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ
ºõ ÇÙ ³ãùÇó Ñ»éáõ
Â»õ»ñ¹ ÃáÕ»óÇñ
ÂõáõÙ ¿` »ñ³½³ÝùÝ Çñ³Ï³Ý ¿ ëÇñáÛ ã³ñï³μ»ñõ³Í Ëáëïáí³Ý³ÝùáõÙ, »õ° ëå³ëáõÙÇ` ÇÝùÝ Çñ Ù¿ç
³ÝÁÝ¹Ñ³ï í»ñëï»ÕÍõáÕ ³é»ÕÍõ³ÍáõÙ Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ ù»ñÃáÕÇ μ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ÁÝÏ³ÉÙ³Ý áÕç
¹ñ³Ù³ïÇ½ÙÁ.
´³Ý³ëï»ÕÍÁ
²Ý³é³Ï³ï³Ý ß»ÙÇÝ
Ø»Ý³Ù³ñï»ó ÇÝùÝ Çñ Ñ»ï:
²Ýóáñ¹Ý»ñÁ
öë÷ë³óÇÝ.
§ÆÝùÝ³ëå³Ý »Õ³õ¦:
ºõ Ñ»é³ó³Ý ³ñ³·ûñ¿Ý…
ÄáÕáí³ÍáõáõÙ ëÇñáÛ »ñ·»ñÇ Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý Ýñμ»ñ³Ý·Ý»ñÝ áõ Ñ³Ùá½ã³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ μÝ³Ï³Ý »Ý,
×ßÙ³ñï³óÇ: ºõ Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý Ýáõñμ ÙÇ Ã³÷³ÝóáõÙáí ì³Ñ¿ ²ñÙ¿ÝÁ μ³óáõÙ ¿ ëÇñáÕ Ù³ñ¹áõ Ý»ñ³ßË³ñÑÁ:
ØÇ³ÛÝ ¹áõ »ë, áñ ³Ù¿Ý Ï¿ë·Çß»ñ
ÆÝÓ ùÝÇó ³ñÃÝ³óÝáõÙ »ë,
àñå¿ë½Ç ³ÝÙ»Õûñ¿Ý Ñ³ñóÝ»ë`
¸áõ ¹»é ³ñÃá±õÝ »ë…
àõß³·ñ³õ ¿, áñ ì³Ñ¿ ²ñÙ¿ÝÁ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý Ï³Ù
ßÇÝÍáõ íÇ×³ÏÝ»ñ ãÇ ëï»ÕÍáõÙ, ³ÝμÝ³Ï³Ý »ñ»õáÛÃÝ»ñ áõ ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñ ãÇ ëÇñáõÙ: ä³ñ½ áõ Ñá·»μ³Ýûñ¿Ý å³ï×³é³μ³Ýõ³Í ß³ñÅÙ³ÝÝ ¿ ïñõáõÙ Ý³ËÁÝïñáõÃÇõÝÁ, Ã¿° ëÇñáÛ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ,
»õ Ã¿° ³ÛÉ »ñ·»ñáõÙ: ºõ ÇÝãå¿ë ³Ù¿Ý ÙÇ μ³Ý³ëï»ÕÍ`
áÛë
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»°õ ¹³ßÝ, »°õ ³ÝÑ³ßï ²ëïÍáÛ Ñ»ï, ì³Ñ¿ ²ñÙ¿ÝÁ »õë
Ñ³õ³ïáõÙ ¿, áñ`
²Ûë ï»ïñÇ í»ñçÇÝ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ
øáÛñë ÏÁ ÙñÙÝç³Û ø»ÝÇ³ÛáõÙ,
ºÕμ³Ûñë ³ÛÝ Ï»ñ·Ç ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ,
ºõ ÁÝÏ»ñÝ»ñë ²Éç³½Çñ³ÛáõÙ
ÆÙ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ Çñ»Ýó Ñ»ï üñ³ÝëÇ³ ÏÁ
ï³Ý»Ý,
àñå¿ë½Ç ÙÇ ³Ýóáñ¹,
Â»ñ»õë ¹³ñÓ»³É ÙÇ ûñÇáñ¹ úñÉ¿³ÝÇó,
ì»ñÙ³ß¿ÛÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ
²ÛÝ Ï³ñ¹³Û
²ßË³ñÑÇ
ºõ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ…
²Ûëï»Õ ³ÛÉ»õë ã»Ý Ï³ñ»õáñõáõÙ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»³Ý Ó»õÁ, ã³÷Á, Û³Ý·Á, í³ÝÏÁ »õ ³ñùÇÉáùáë»³Ý
¿½áÃ»ñÇÏ §·ÇïóÇñ, Ã¿ ÇÝã éÇÃÙ ¿ å³ÑáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó¦ Ï³ñ·³ËûëÁ, áñÁ åñáëá¹Ç³ÛÇ Ï³ÝáÝ ¿ (ÇÝã
Ëûëù` »õ ëñμ³½³Ý) μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»³Ý Ù¿ç ·ñ³õáõÙ ¿ Ñá·»õáñ áÉáñïÁ, áñï»Õ ´²èÀ ·ïÝáõÙ ¿ Çñ
ï»ÕÁ: Æñ å³ñ³¹áùë³É Ëáñùáí ÇõñûñÇÝ³Ï
¹Çï³ñÏÙ³Ý ¿ »ÝÃ³Ï³Û §ØÇõëÝ»ñÇ ÝÙ³Ý, ë³Ï³ÛÝ
ï³ñμ»ñ¦ ù»ñÃõ³ÍÁ, áñ Ó·ïáõÙ ¿ §ÙÇ ï»ë³Ï¦ Ñá·»÷áËáõÃ»³Ý` ¥åÉ³ïáÝ»³Ý Ï»ñå³ñÇ¤, ï»ëÇÉùÁ
÷áËõáõÙ ¿ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý, »õ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ï»ëÇÉù` ÍÝ»Éáí μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»³Ý ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÇõÝÁ:
²Ûëûñ
²Ûë ÃÕÃÇ ÑáÕÇÝ
ÎÁ ó³Ý»Ù ë»ñÙ»ñÁ ëÇñáÛ,
ÎÁ ÑÝÓ»Ù ÛáÛëÇ áÕÏáÛ½Ý»ñÁ
ºõ ÏÁ μáó³í³é»Ù Ñ³õ³ïùÇ ÃáÝÇñÁ,
àñå¿ë½Ç í³ÕÁ
Ð³óÇ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ
øá ë÷éáóÇÝ ¹Ý»Ù:
´³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»³Ùμ ÍÝõ³Í ÙÇýÁ Çñ ïÇñáÛÃáõÙ
ÉáõÍáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõ ×³Ï³ï³·ÇñÁ, ³åñ³ÍÁ, ³Ýó³Í
×³Ý³å³ñÑÁ, áñÇó, μáÉáñë ¿É ·Çï»Ýù, ÍÝõáõÙ ¿ Ù»ñ
ÏñÏÝ³ÏÁ, Ù»½ÝÇó áõÅ»Õ: ²Û¹å¿ë ¿É ÍÝõáõÙ ¿ ù»ñÃõ³ÍÁ, áñ μ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³õ³ë³ñ³½ûñ ¿ ¹³éÝáõÙ Ï»³ÝùÇÝ áõ ³åñ»Éáõ å¿ë Ùûï ¿ ¹³éÝáõÙ, ¹³éÝáõÙ ¿ §Ñ³óÇ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝ¦:

1. ì³Ñ³Ý ÂáÃáí»Ýó, ºñÏ»ñ, ·Çñù 1, 1988, ¿ç 483:
2. ²ñÃÇõñ è»Ùμû, ýñ³Ýë. ·ñáÕ:

²ðÒ²¶²Üø
ÎáÉÇ³ î.ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÇ §¼³ñÃÇ°ñ É³û...¦ å³ïÙõ³ÍùÇó
ëï³ó³Í ïå³õáñáõÃÇõÝ

Ðà¶àôê Ø¾æ ÆÜâ-àð ´²Ü ÊÈðî²ò ...
îÇ·ñ³Ý äûÕáë»³Ý

§ÚáÛë¦-Ç Ñ³Ù³ñ 78-áõÙ Ï³ñ¹³óÇ å³ïÙõ³ÍùÁ` §¼³ñÃÇ°ñ É³û...¦ Ëáñ³·ñÇ
ï³Ï ·ñõ³Í, »õ ³ÛÝ ÇÝÓ íñ³Û Ó·»ó í³Õáõó ëå³ëõ³Í ïå³õáñáõÃÇõÝ- ³½¹»óáõÃÇõÝÁ` Çñ ÛáõßÇÏ, Ýáõñμ áõ ùÝùáõß, Ù»É³Ù³ÕÓáï áõ ·»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ýûñ¿Ý Û³·»ó³Í μáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ùμ.
Ðá·áõë Ù¿ç ÇÝã-áñ μ³Ý Ñ³×»ÉÇûñ¿Ý ËÉñï³ó, Ññ³ß³ÉÇ ÙÇ
å³Ñ »Õ³õ áõ ã·Çï»Ù ÇÝÓ Çñ»Ýó Ñ»ï ÙÇÝã»õ áõñ ï³ñ³Ý` ¶Çë³Ý¿Ý áõ ²ñïûÝ...:
âÃ³ùóÝ»Ù` å³ïÙõ³ÍùÝ ÇÝÓ ÷ß³ù³Õõ»Éáõ ã³÷ ¹áõñ ·³Éáõ å³ÑÇ ï³Ï »ñç³ÝÏ³Ý³Éáõ, ³Ý·³Ù ³ñóáõÝùáïõ»Éáõ ç»ñÙ³óÝáÕ ÃñÃÇéÁ, áñ Ë³Õ³ó ëñïÇë É³ñ»ñÇ Ñ»ï: äÇïÇ ãí³ñ³Ý»Ù ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáõ, áñ ã·Çï»Ù »ñμõ³ÝÇó Ç í»ñ, Ù»½ Ùûï
ã¿Ç Ñ³Ý¹Çå»É ³ñÓ³Ï ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³Û¹åÇëÇ É³õ ³ñ³ñõ³Í, ·áí»ÉÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý: àõ ÙÇ³Ý·³ÙÇó ³ë»Ù` ëÇñ»ÉÇ ·ñãÁÝÏ»ñ, ùá Ù¿ç Ïáõï³Ïõ³Í ¿ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ù»Í
Ý»ñáõÅ, áõ ÃáÕ ³Û¹å¿ë ¿É ·ñÇã¹ ûñ³õáõñ ¹³É³ñÇ áõ ¹áõ ß³ñáõÝ³Ï»ë Ù»½ ÝõÇñ»É ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍ»ñ, áñáÝù íëï³Ñ »Ù ã»Ý
½Çç»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û ³ñÓ³ÏÇ É³õ³·áÛÝ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ:
âÝ³Û³Í ÎáÉÇ³ î.ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÁ, Çñ ÁÝïñ³Í ³ëå³ñ¿½áõÙ, ÇÙ³` ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç, ³ñ¹¿Ý í³Õáõó Ï³Û³ó³Í ¿,
í³ëï³Ï»Éáí ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ ³Ýßáõßï å³ïÏ³é»ÉÇ Ãõ³ù³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÁ, Ýñ³Ý ÏñÏÇÝ áõ ÏñÏÇÝ áÕçáõÝ»Ýù áõ Ù³ÕÃ»Ýù Ýáñ³Ýáñ Ýõ³×áõÙÝ»ñ, ÇëÏ ÇÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ §¼³ñÃÇ°ñ
É³û...¦ å³ïÙõ³ÍùÇÝ, ëÇñáõÙ »Ù Ûáõë³É, áñ ÏÁ Ï³ñ¹³Ý ß³ï»ñÁ, áõ íëï³Ñ »Ù, áñ ã»Ý μ³õ³ñ³ñõÇ Ù¿Ï ³Ý·³Ù Ï³ñ¹³Éáí, »õ Ï³ñ¹³É ÏÁ Û³ÝÓÝ³ñ³ñ»Ý Ý³»õ Çñ»Ýó μ³ñ»Ï³Ù-ÁÝÏ»ñ-Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ...
Üñ³ÝáõÙ, Ýñ³Ýù ÏÁ ·ïÝ»Ý Çñ»Ýó Ï»³ÝùÇ å³ïÏ»ñÇ ÇÝã-áñ ï»ë³ÏÁ, Ñ³ÛÇ
³ëï³Ý¹³Ï³ÝÇ ×³Ï³ï³·ñÇ Ë×³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ áõ Ûáõ½³é³ï, »Ã¿ ã³ë»Ýù áÕμ»ñ·³Ï³Ý ÝÏ³ñ³·ñáõÃÇõÝÁ, »õ Ýñ³Ýó Ù¿ç ÝáñÇó, Ý»ñùÇÝ ³ÝÏ³ë»ÉÇ å³Ñ³Ýçáí áõ
ÙÕáõÙÇó ËÃ³Ýõ³Í ÏÁ Û³éÝÇ` Ï»³ÝùÇ, ·áÛ³ï»õ»Éáõ »õ Ð²Ú ÙÝ³Éáõ ·³Õ³÷³ñ³ÛÝáõÃ»³Ý Ñ³Ý¹¿å ÛáÛëÝ áõ Ñ³õ³ïÁ...:
20.07.2010
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Îºðä²ðôºêî
²Úô²¼àìêÎàô Ð²ô²î²ôàð Ðºîºôàð¸À
²ñÙÇÝ¿ Ø»ÉÇù-Æëñ³Û¿É»³Ý
²ñ³Ù ê³ñÇμ»Ï»³Ý ·»Õ³ÝÏ³ñãÇÝ ¹¿åÇ ·áÛÝ»ñÇ áõ å³ïÏ»ñÝ»ñÇ Ùá·³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ Ññ³åáõñ»ó å³ïÏ»ñ³ëñ³ÑáõÙ ï»ë³Í Ñ³Û ³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï Íáí³ÝÏ³ñãÇ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ²Ûõ³½áíëÏáõ
Ïï³õÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ, áñÇ ³é³ç Ï³Ý·Ý³Í ¹åñáó³Ñ³ë³Ï å³ï³ÝÇÝ
Çñ Ùï³å³ïÏ»ñáõÙ »ñÏ³ñ åÇïÇ
å³Ñ¿ñ Ù»Í ÝÏ³ñãÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý ÃáÕ³Í ³åñáõÙÝ»ñÁ…
ØÇÝã ³ÛÝ ûñÁ, »ñμ øÇßÇÝ»áíÇ ð»åÇÝÇ ³Ýõ³Ý ·»Õ³ñõ»ëïÇ áõëáõÙÝ³ñ³Ý ÁÝ¹áõÝõ»ó, áõñ »õ ÑÙï³ó³õ Çñ ÁÝïñ³Í ³ñõ»ëïÇ ³ëå³ñ¿½áõÙ: ´³Ûó ²ñ³ÙÇ ï³ñ»ñùÁ
ÍáíÝ ¿ñ, ë³ Ã»ñ»õë Ñ³Û ³ñõ»ëï³·¿ïÇÝ ·»Ý»ïÇÏûñ¿Ý ÷áË³Ýóõ³Í
½·³óáõÙ ¿, ÍáíÇó ÍáíÝ áõÝ»ó³Í,
Ïáñóñ³Í áõ í»ñ³·ïÝ»Éáõ ÙÕáõÙáí ³åñáÕ Ñ³ÛÇÝ Û³ïáõÏ Ý»ñùÇÝ
Ïáõï³ÏáõÙ£
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ²Ûõ³½áíëÏáõ ³ÝÓÇ
áõ ³ñõ»ëïÇ Ñ³Ý¹¿å Ýñ³ å³ßï³ÙáõÝùÇ Ñ³ëÝáÕ ë¿ñÁ ·»Õ³ÝÏ³ñãÇÝ ÛáõßáõÙ »õ á·»ßÝãáõÙ ¿ Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³É »õ ÷áñÓ»É
ÏñÏÝûñÇÝ³Ï»É Ñ³Ý×³ñ»Õ Íáí³ÝÏ³ñãÇ ·áñÍ»ñÁ:
²ëïÇ×³Ý³μ³ñ ÛÕÏõáõÙ áõ ÑÙï³ÝáõÙ ¿ »ñÇï³ë³ñ¹ ÝÏ³ñãÇ íñÓÇÝÁ, ³õ»ÉÇ Ñ³Ùá½Çã áõ Ñ³Û»É³ÛÇÝ
÷áË³ÝóáõÙ μÝûñÇÝ³ÏÇ ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÁ: ²ñ³ÙÇ ³Ûë ß³ñùÇ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ »ñÏáõ
Ñ³Û ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ ½ñáÛó ¿ ³ë»ë,
¹³ñ»ñÇ ï³ñ³ÍáõÃ»³Ý Ù¿ç ÙÇ
ÙÇëïÇÏ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ… Â¿á¹áëÇ³ÛáõÙ, áõñ ³åñ»É áõ ëï»ÕÍ³·áñÍ»É
¿ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ²Ûõ³½áíëÏÇÝ, ²ñ³ÙÁ
Û³×³Ë ¿ñ ÉÇÝáõÙ, ù³ÛÉáõÙ ¿ñ ³ÛÝ
í³Ûñ»ñáí, áñï»Õ »Õ»É ¿ñ í³ñå»ïÁ, Ý³ÛáõÙ ¿ñ ÍáíÇÝ ûñõ³Û ï³ñμ»ñ Å³Ù»ñÇÝ áõ ï³ñμ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇÝ… ²Ûõ³½áíëÏáõ Ï»³ÝùÝ áõ
Ï»Ýë³·ñáõÃÇõÝÁ ê³ñÇμ»Ï»³ÝÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ý ÝÇõÃÁ ÉÇÝ»-
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Éáõó í»ñ³Íõ»É ¿ÇÝ Íáí³ÝÏ³ñãÇ
³åñáõÙ»ñáí ³åñ»Éáõ ó³ÝÏáõÃ»³ÝÁ, Ýñ³Ý Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ »õ
ÁÙμéÝ»Éáõ Ñá·»õáñ å³Ñ³ÝçÇÝ,
áñÁ ³Ûëûñ ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ»é³õáñáõÃÇõÝÇó ÛáõßáõÙ ¿, áñ Û³çáÕõ»É ¿…
²å³óáÛóÁ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ²Ûõ³½áíëÏáõ μáÉáñ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ 80 ïáÏáë ×ß·ñïáõÃ»³Ùμ ³ñõ³Í ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÝ»ñÝ »Ý, Ñ³ñÇõñ
ïáÏáë ×ß·ñïáõÃ»³Ùμ ë»÷³Ï³Ý
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÁ ÝÏ³ñ»É ãÇ
Ï³ñáÕ »õ áã ÙÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï, ë³ í³Õáõó ³å³óáõó»É ¿ ³ñõ»ëï³·Çï³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÇõÝÁ:
²ñ³Ù ê³ñÇμ»Ï»³ÝÇ ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ ï³ñ³Íõ³Í »Ý ³ßË³ñÑÇ ß³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ, Ù³ëÝ³õáñ Ñ³õ³ù³ÍáõÝ»ñáõÙ: Ú³ÛïÝÇ
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ ï»Õ »Ý ·ï»É Ý³»õ Ýñ³
áõÝ»ó³Í óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñáõÙ »õ
³ñÅ³Ý³ó»É Ñ»ï³ùñùñáõÃ»³Ýª
½³ñÙ³Ý³ÉÇ ÝáÛÝáõÃ»³Ý ßÝáñÑÇõ,
áõñ å³Ñå³Ýõ³Í »Ý μÝûñÇÝ³ÏÝ»ñáõÙ ³éÏ³Û å³ÑÇ ³åñáõÙÝ»ñÝ áõ
ÉÇóù»ñÁ:
´³½Ù³Å³Ýñ ëï»ÕÍ³·áñÍáÕ ¿
²ñ³Ù ê³ñÇμ»Ï»³ÝÁ, ÇÝãå¿ë ÇÝùÝ
¿ ëÇñáõÙ ³ë»É ãÇ ù³ñ³ÝáõÙ ÙÇ
Å³ÝñÇ Ù¿ç, ³Ù¿Ý ÙÇ ³ë»ÉÇùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý á× ·ïÝ»Éáí:
êï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ³ßË³ñÑáõÙ
Çñ»Ýó áõñáÛÝ ï»ÕÝ áõÝ»Ý Ýñ³
íñÓÝ³Í ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÝ»ñÁ, áñáÝù
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñáí Ý»ñÏ³Û³ó»É
»Ý Ã¿° Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ »õ Ã¿° Ýñ³ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë: §Ð³ñÇõñ ¹¿Ùù
»ñÏáõ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ»ñÇó¦ ³Ýõ³Ýõ³Í Ýñ³ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ ØáëÏõ³ÛÇ ä»ï³Ï³Ý
ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ, ºñ»õ³ÝáõÙ áõÝ»ó³Í §Ð³Û ³Ýõ³ÝÇ Ù³ñ¹ÇÏ¦ ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÝ»ñÇ
óáõó³¹ñáõÃÇõÝÁ
ÜÏ³ñÇãÝ»ñÇ ÙÇáõÃÇõÝáõÙ ²ñ³Ù
ê³ñÇμ»Ï»³ÝÇ ûÅïõ³Í ·»Õ³ÝÏ³ñÇã ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ íÏ³Û»Éáõó ½³ï

μ³ó³Û³Ûï»óÇÝ Ù¿Ï ³ÛÉ Ù»Ý³ßÝáñÑ. ²ñ³Ù ê³ñÇμ»Ï»³ÝÁ ³ßË³ñÑÇ »½³ÏÇ ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇó ¿, áí
ÁÝ¹³Ù»ÝÁ ùë³Ý ñáå¿ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïõ³ÍáõÙ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿
Ïï³õÇ íñ³Û ëÏë»É »õ ³õ³ñïÇÝ
Ñ³ëóÝ»É ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÁ, áñÁ ï³Õ³Ý¹³õáñ ÝÏ³ñãÇ íñÓÝ³Ñ³ñõ³ÍÝ»ñÇ ßÝáñÑÇõ ÷áË³ÝóáõÙ ¿ Ýñ³
μÝáñ¹Ç Ý»ñùÇÝ ³ßË³ñÑÁ, ÁÝ¹·ÍáõÙ μÝ³õáñáõÃÇõÝÝ áõ Ë³ñÇ½Ù³ïÇÏ ¿áõÃÇõÝÁ:
²Ûë Ù»Ý³ßÝáñÑÝ ³éÇÃ ¹³ñÓ³õ,
áñå¿ë½Ç 1998-ÇÝ ²ñ³Ù ê³ñÇμ»Ï»³ÝÇ ³ÝáõÝÁ Û³ÛïÝõ¿ñ §¶ÇÝ»ëÇ¦
é»Ïáñ¹Ý»ñÇ ·ñùáõÙ, áñå¿ë μ³ó³éÇÏ »ñ»õáÛÃÇ£
²åñ»Éáí ê³ÝÏï ä»ï»ñμáõñ·áõÙ Ñ³Û ³ñõ»ëï³·¿ïÇÝ »ñμ»ù
ãëå³éÝ³ó áõÍ³óÙ³Ý íï³Ý·Á,
ã÷áËõ»ó ¾ñ½ñáõÙÇ, ´ÇÃÉÇëÇ, Æ·¹ÇñÇ ³ñÙ³ïÝ»ñ ÏñáÕ Ñ³ÛÁ, áõÙ
å³å»ñÁ 1915-Ç ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ï»ë³Í Ñ³Û Ù³ñïÇÏÝ»ñ ¿ÇÝ
Ý³»õ…
- ²½·³ÛÇÝ á·ÇÝ ³ñ»³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ùμ, ³ÛëÇÝùÝ ·»Ý»ñáí ¿É Ï³ñáÕ ¿ ÷áË³Ýóõ»É ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ, »Ã¿ ³ñÅ»õáñõ»Ý Ù»ñ
áõÝ»ó³Í å³ïÙáõÃÇõÝÁ, Ùß³ÏáÛÃÝ
áõ ³½·Ç »ñ»õ»ÉÇ Ù»Í»ñÁ` μáÉáñ
μÝ³·³õ³éÝ»ñáõÙ: ºë áñï»Õ ¿É áñ
³åñ»Ù, ÝáÛÝ ²ñ³ÙÝ »Ù ÙÝ³Éáõ,
Ñ³Û ²ñ³ÙÁ, áõÙ å³åÇ Ñûñ»Õμ³ÛñÝ ¿ñ ²ÕμÇõñ ê»ñáμÁ, ÇëÏ ²ñß³Ï å³åë ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ÷³ß³ÛÇ
Ñ³ñÇõñ³å»ï»ñÇó Ù¿ÏÝ ¿ñ: ÆÙ
³ñ»³Ý μ³Õ³¹ñáõÃÇõÝÁ ß³ï ¿
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý, ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É Ã¿Ïáõ½
ÑÇ³ëÃ³÷õ³Í áõ Ý»Õ³ó³Í »Ù
Ù»ÏÝáõÙ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó, Ñ»é³õáñáõÃ»³Ý Ù¿ç Ý»ñáõÙ áõ Ï³ñûïáõÙ »Ù
Ñ³Ûñ»ÝÇùë áõ Ù³ñ¹Ï³Ýó…, ³ëáõÙ ¿ ·»Õ³ÝÏ³ñÇã ²ñ³Ù ê³ñÇμ»Ï»³ÝÁ, áõÙ ³ñõ»ëïáõÙ ÙÇûñÇÝ³ÏáõÃ»³Ý ã»ë Ñ³Ý¹ÇåÇ, Ýñ³
μ³½Ù³Å³Ýñ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝ-

Ý»ñÇ ßÝáñÑÇõ, áñáÝù ÝÏ³ñãÇ μÝáñáßÙ³Ùμ Çñ»Ýù »Ý ÁÝïñáõÙ Çñ»Ýó
³ñï³Û³Ûïã³á×Ý ³ë»ÉÇùÇ ßÝáñÑÇõ:
ê³ñÇμ»Ï»³ÝÇ
Ñ³Ùá½Ù³Ùμ
Ø³É»õÇãÇ §ê»õ ø³é³ÏáõëÇÝ¦ É³õ³·áÛÝ ³å³óáÛóÝ ¿, áñ ³Ù¿Ý ÇÝã
ÏñÏÝõáõÙ ¿ »õ Ýáñ ÙÇ á× Ï³Ù áõÕÕáõÃÇõÝ ëï»ÕÍ»ÉÝ ³ÛÝù³Ý ¿É Ñ»ßï
áõ ÑÝ³ñ³õáñ Û³ÛïÝ³·áñÍáõÃÇõÝ
ã¿:
- ÜÙ³Ý Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ ×³Ñ×³óÙ³Ý ã·Ý³Éáõ ÙÇ³Ï áõÕÇÝ
³½³ïáõÃÇõÝÝ áõ ³ÝÏ»ÕÍáõÃÇõÝÝ
»Ý: ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ á×Á ¹³ ½·³óÙáõÝù ¿, ÇëÏ »ë ÙÇ á×Ç Ù¿ç ã»Ù Ï³ñáÕ ÙÝ³É, Ù³ñ¹Ý ³Ù¿Ý ûñ ï³ñμ»ñ
½·³óáõÙÝ»ñÇ áõ ³åñáõÙÝ»ñÇ »ÝÃ³Ï³Ý ¿: ÆÙ ³ñõ»ëï³Ýáó ³Ûó»É³Í ó³ÝÏ³ó³Í ³Ûó»Éáõ Ï³ñÍáõÙ ¿
Ã¿ ï³ñμ»ñ ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ Ó»é³·ñ»ñÇ ¿ Ñ³Ý¹Çå»É, - ³ëáõÙ ¿ ·»Õ³ÝÏ³ñÇãÝ, áõÙ Ñ³Ù³ñ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ ½ñáÛó ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï…
2003 Ã. ºñ»õ³ÝáõÙ Ï³Û³ó³Í ³ÝÑ³ï³Ï³Ý óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇó Û»ïáÛ
ÝÏ³ñÇãÁ ³åñáõÙ ¿ Ýáñ ½ñáÛóÇ Ñ³ëáõÝ³óÙ³Ý åñáó»ëáí. Ð³Û³ëï³ÝÇ μÝ³ßË³ñÑÝ áõ Ñ³Ûáó »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ ß³ñùáí ²ñ³Ù ê³ñÇμ»Ï»³ÝÁ ÏñÏÇÝ ÏÁ ËûëÇ ³ñõ»ëï³ë¿ñÝ»ñÇ Ñ»ï, ÙÇ³ÛÝ Ã¿ ³ñõ»ëï³·¿ïÇ ³ÝÏ»ÕÍáõÃ»³Ùμ Ëáëïáí³ÝáõÙ ¿, áñ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù¿ç Å³Ù³Ý³Ï ãÏ³Û, Ùï³ÛÕ³óáõÙÝ»ñÝ ÑÝ³ñ³õáñÇÝë ³ñ³· Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ… ØÇ »ñ³½³Ýù ¿É áõÝÇ Ù»Í
Íáí³ÝÏ³ñãÇ ³ñÅ³ÝÇ Ñ»ï»õáñ¹Á.
ýÇÉÙ å¿ïù ¿ ÝÏ³ñ³Ñ³Ý»É ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ²Ûõ³½áíëÏáõ Ù³ëÇÝ£
- ÆÙ ÙÇ³Ï Ù»Í »ñ³½³ÝùÝ ¿, áñ
Ù»ñ ³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï ÝÏ³ñãÇ Ù³ëÇÝ ·»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý ýÇÉÙ ÝÏ³ñ³Ñ³ÝõÇ: ´áÉáñ Û³ÛïÝÇ ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ï³Ý ýÇÉÙ»ñ: ²Ûëûñ
ëó»Ý³ñÝ ³ñ¹¿Ý ·ñõ»É »õ ïå³·ñõ»É ¿, ÇÙ »õ ÙÇ ËáõÙμ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó: ò³ÝÏáõÃ»³Ý μ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÝ ¿ Ë³Ý·³ñáÕÁ, »ñμ ³Ûëù³Ý
³Ýå¿ïù áõ ³½·Á ³å³ÏáÕÙÝáñáßáÕ ë»ñÇ³ÉÝ»ñ »Ý ÝÏ³ñ³Ñ³ÝõáõÙ, ³õ»ÉÇ É³õ ã¿, ÙÇ Ùï³õáñ³-

Ï³ÝÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³ÝÁ
åÇï³ÝÇ áõ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáÕ, ³ßË³ñÑÇÝ Ý»ñÏ³Û³Ý³ÉÇ ·áñÍ
ëï»ÕÍõÇ… Ü³Ë³å¿ë Ùï³Í»É
»Ýù, áñ »ñμ, áñï»Õ »õ áõÙ ÏáÕÙÇó
¿É, áñ ýÇÉÙÁ ÝÏ³ñ³Ñ³ÝõÇ` ²Ûõ³½áíëÏáõ Ñûñ ¹»ñáõÙ Ñ³Ý¹¿ë ·³Û
Ù»ñ ³ßË³ñÑ³éã³Ï ß³ÝëáÝÇ¿Ý áõ
Ù»Í Ñ³ÛÁ` Þ³éÉ ²½Ý³õáõñÁ… î»ë¿ù Ã¿ ÇÝã Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ áõÝ»Ýù, ÂáõÙ³Ý»³Ý, Æë³Ñ³Ï»³Ý,
ê»õ³Ï áõ Ñ³½³ñ ï»ë³Ï Ù»Í»ñ,
áñáÝó Ù³ëÇÝ áã ÙÇ ýÇÉÙ ãÏ³Û…
ÆëÏ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ²Ûõ³½áíëÏÇÝ ³ÛÝ
Ù»ÍáõÃÇõÝÝ ¿, áõÙ ×³Ý³ã»ó »õ ÁÝ¹áõÝ»ó ³ßË³ñÑÁ: Æñ³å¿ë Ù»Í
³ñõ»ëï³·¿ï, áõÙ Ïï³õÇ ³é³ç
Ï³ñáÕ ¿ ÷ß³ù³Õõ»É ³ñõ»ëïÇó

³Ýï»Õ»³Ï Ñ³ë³ñ³Ï Ù³ñ¹Ý
³Ý·³Ù…, - Çñ Ù»Í »ñ³½³ÝùÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ ¿, ËûëáõÙ
Ñ³Û ·»Õ³ÝÏ³ñÇãÁ, áõÙ Ñ³Ù³ñ
³ñï³ÝÏ³ñãáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»É³·áñÍõ»Éáõ »õ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ëáíáñ»Éáõ ×³Ý³å³ñÑ ¿: §²ëïõ³Í ³Ù¿Ý
Ù¿ÏÇÝ ã¿, áñ ï³ÉÇë ¿ áõÕÕáõÃÇõÝ
ëï»ÕÍ»Éáõ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ: ÆÝÓ
ÝÙ³Ý áõÕÇ ïñõ³Í ã¿ Ç í»ñáõëï,
÷áË³ñ¿ÝÁ, »ñ»õÇ ³ñ³· ÝÏ³ñ»Éáõ
Ù»Ý³ßÝáñÑ ¿ ïñõ»É ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ
ßÝáñÑ³Ï³É »Ù μ³ñÓñ»³ÉÇó¦, ³ëáõÙ ¿ §¶ÇÝ»ëÇ¦ é»Ïáñ¹³ÏÇñ
²ñ³Ù ê³ñÇμ»Ï»³ÝÁ, Ñ³Û ·»Õ³ÝÏ³ñãÇ Çñ ï»ë³ÏÁ Ñ³ëï³ïáÕ
³ñõ»ëï³·¿ïÁ:
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ÂºÐð²ÜÆ
Ø²Úð²ØàôîÀ

ØÆÈ²¸
²Þî²ð²ÎÆò
ÈÇ³ Ê³ãÇÏ»³Ý

²ßï³ñ³ÏÇ μ³ñÓáõÝùÇó »ñ»õ³óáÕ ï»ë³ñ³ÝÁ
μáÉáñÇÝ ·³ÛÃ³ÏÕáõÙ ¿ñ Éáõë³ÝÏ³ñ»É£
öáùñÇÏÁ
μ³ñÓñ³Ý³Éáí Çñ
Ñûñ áõë»ñÇÝ
³Ù»Ý³μ³ñÓñ Ï¿ïÇó
¹ÇïáõÙ ¿ Â»Ññ³ÝÁ£
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²ñï³ë³ÑÙ³ÝóÇ
»ñÇï³ë³ñ¹áõÑÇÝ»ñÁ
³ßï³ñ³ÏÇ
å³ïß·³ÙμáõÙ£

Ê àÐ²Üàò
Ð²ôàì Ö²Þ
(Â²ÚÈºÜ¸²Î²Ü)
´³Õ³¹ñáõÃÇõÝ
Ð³õÇ ÃÇÏÝ³ÙÇë
400 ·ñ³Ù
ëáõÝÏ
500 ·ñ³Ù
ëå³Ý³Ë
200 ·ñ³Ù
åñ³ë³ëáË
1 Ñ³ï
ïáÉÙ³ÛÇ åÕå»Õ
(Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ¿ »ñÏáõ ï³ñμ»ñ ·áÛÝ»ñ)
2 Ñ³ï
ùÝçáõÃ
1 ·¹³É
Ã³ñÙ Ïá×³åÕå»Õ
50 ·ñ³Ù
ëËïáñ
3 Ñ³ïÇÏ
Ñ»ÕáõÏ ÇõÕ
ÙÇ ùÇã
ëáÛ³ ë³áõë
1/2 ·³õ³Ã
³Õ
Áëï ×³ß³ÏÇ
Ï³ñÙÇñ åÕå»Õ
Áëï ×³ß³ÏÇ
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ä³ïñ³ëïÙ³Ý »Õ³Ý³Ï
Ð³õÇ ÃÇÏÝ³ÙÇëÁ μ³ñ³Ï-μ³ñ³Ï Ïïñ³ï»É
»õ ß³ï ùÇã ÇõÕáí ï³å³Ï»É áõ ³õ»É³óÝ»É
ëáÛ³ë³áõëÁ (ÁÝÃ³óùáõÙ ï³å³ÏÇ Ï³÷³ñÇãÁ ¹Ý»É)£ ²å³ ïáÉÙ³ÛÇ åÕå»ÕÝ»ñÁ ÝáÛÝ
Ó»õáí μ³ñ³Ï-μ³ñ³Ï Ïïñ³ï»É »õ ³õ»É³óÝ»É Ñ³õÇ ÙëÇÝ, áñÝ ³ñ¹¿Ý Ñ³Ù³ñ»³ Ã¿
»÷³Í ¿£ 15 ñáå¿ Ù³ñÙ³Ý¹ Ïñ³ÏÇÝ »÷»Éáõó
Û»ïáÛ å¿ïù ¿ Ù¿Ï ³é Ù¿Ï ³õ»É³óÝ»É Ý³»õ
ÙÇõë μ³Õ³¹ñ³ÝÇõÃ»ñÁª ëáõÝÏÁª Ïïñ³ï³Í
Ñ³õ³ë³ñ³å¿ë, ëå³Ý³ËÁ, åñ³ë³ëáËÁ,
ùÝçáõÃÁ, »õ Ñ³Ù»ÙáõÝùÁ£

¼¶àôÞ²òàôØ
²Ûë Ã³ÛÉ»Ý¹³Ï³Ý Ï»ñ³ÏñÇ ·»Õ»óÇÏ áõ
·áÛÝ½·áÛÝ ï»ëùÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ Û³ïÏ³å¿ë å¿ïù ¿ ½·áÛß ÉÇÝ»É, áñ μ³Ýç³ñ»Õ¿ÝÁ
ß³ï ã»÷Ç, áñå¿ë½Ç ·áÛÝ»ñÁ ãË³Ùñ»Ý, ÇëÏ
μ³Õ³¹ñ³ÝÇõÃ»ñÁ ÑÝ³ñ³õáñÇÝ ã³÷ å¿ïù ¿
Ñ³õ³ë³ñ³ã³÷ Ù³Ýñ³óÝ»É£

´²ðÆ ²ÊàðÄ²Î

Ø²Ü¸²ðÆÜÆ ú¶àôîÜºðÀ
òÇïñáõë³ÛÇÝ Ùñ·»ñÇ Ù¿ç ³Ù»Ý³Ñ³×»ÉÇÝ ·ñ»Ã¿
Ù³Ý¹³ñÇÝÝ ¿, áñÇ Ï»Õ»õÁ Ñ»ßïáõÃ»³Ùμ μ³Å³ÝõáõÙ ¿
Ó»éùáí£
²ßË³ñÑÇ ß³ï ï»Õ»ñáõÙ ³ÛÅÙ ³×»óõáõÙ ¿ Ù³Ý¹³ñÇÝ, áñáíÑ»ï»õ μ³õ³Ï³Ý óñï³¹ÇÙ³óÏáõÝ ¿, ë³Ï³ÛÝ
Ýñ³ ÇëÏ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ âÇÝ³ëï³ÝÁ£
Ø³Ý¹³ñÇÝÁ Ï³Ù ÝáõÙ³Ý û·ï³Ï³ñ ¿ Ãáù»ñÇÝ »õ
Ã»Ã»õ³óÝáõÙ ¿ ³ëÃÙ³Ý£
Ø³Ý¹³ñÇÝÇ Ï»Õ»õÇó å³ïñ³ëïõáõÙ ¿ ÃáõñÙ, áñÁ
ß³ï É³õ ³½¹»óáõÃÇõÝ ¿ ·áñÍáõÙ óñï³éáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï, Ù»ÕÙ³óÝáõÙ Ñ³½Á »õ μ³ñ»É³õáõÙ ³ËáñÅ³ÏÁ£
Ø³Ý¹³ñÇÝÇ »Ã»ñ³ÇõÕÁ û·ï³Ï³ñ ÙÇçáó ¿ Ñá·»Ï³Ý
ÁÝÏ×õ³ÍáõÃÇõÝÇó ³½³ïõ»Éáõ »õ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÁ
μ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ²ÛÝ û·ï³·áñÍ»ÉÇ ¿ ÏáëÙ»ïÇÏ³Ï³Ý ß³ï ï»ë³ÏÇ ÝÇõÃ»ñ å³ïñ³ëï»Éáõ, Û³ïÏ³å¿ë Ù³ßÏÇ Ñ³Ù³ñ£ ê³Ï³ÛÝ Ï³Ý Ý³»õ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñ, áñáÝó ¹¿åùáõÙ ËáñÑáõñ¹ ãÇ ïñõáõÙ û·ïõ»É ³Û¹
Ùñ·³ï»ë³ÏÇó£ ²ÛÝ íÝ³ë ¿ ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó, áíù»ñ
³É»ñ·Ç³ áõÝ»Ý ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë óÇïñáõë³ÛÇÝ Ùñ·»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùμ, Ï³Ù ëï³Ùáùë³ÛÇÝ, ³ÕÇù³ÛÇÝ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÇõÝÝ»ñ áõ Ëáó»ñ áõÝ»Ý »õ Ï³Ù Ã¿ ï³é³åáõÙ »Ý
ËáÉ»ëï»ñÇÝÇó áõ Ñ»å³ïÇïÇó£
Ø³Ý¹³ñÇÝÇ ÑÇõÃÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ û·ïõ»É áñå¿ë ¹ÇÙ³Ï
¹¿ÙùÇ Ù³ßÏÁ Ã³ñÙ áõ ÷³ÛÉáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ²Ûë
Ýå³ï³Ïáí μ³Ùμ³ÏÁ Ã³Ã³Ë»É Ù³Ý¹³ñÇÝÇ ÑÇõÃÇ Ù¿ç,
³å³ ùë»É ¹¿ÙùÇÝ Ï³Ù ÃñçáóÝ»ñ ¹Ý»É »õ ³Û¹å¿ë ÃáÕÝ»É Ùûï 20 ñáå¿£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ Ù³ßÏÁ Ù³ùñ»É ËáÝ³õ ßáñáí »õ ³å³ ãáñ³óÝ»É£
²Ûë ¹ÇÙ³ÏÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ û·ïõ»É ß³μ³Ã³Ï³Ý 2-3 ³Ý·³Ù, áñÁ ÏÁ ï³Û ó³ÝÏ³ÉÇ ³ñ¹ÇõÝù£

êÆÈô²
09329621821
ÀÝ¹áõÝõáõÙ ¿
ÏáÏï¿ÛÉÇ
å³ïõ¿ñÝ»ñ.
ÂËõ³ÍùÝ»ñÇ,
ãÇ½ù¿ÛùÇ »õ ¹»ë»ñÇ
å³ïñ³ëïÙ³Ý
¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ.

ÃÇõ 80, ¸ ï³ñÇ, ú·áëïáë 11 2010

23

ÚáÛë

²èàÔæ²ä²Ð²Î²Ü

ä

³ï³Ý»Ï³Ý μßïÇÏÝ»ñÁ Û³ÛïÝõáõÙ »Ý ³ñμáõÝùÇ
ï³ñÇùáõÙ,
μ³Ûó Ï³ñáÕ »Ý Ç Û³Ûï ·³É Ý³»õ
30, 40 »õ ÝáÛÝÇëÏ` 50 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ: ¸ñ³Ýù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÉÇÝáõÙ
»Ý ×³ñåáï »õ É³ÛÝ Í³ÏáïÇÝ»ñáí Ù³ßÏ áõÝ»óáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó
Ùûï: ´ßïÇÏÝ»ñÁ ï»Õ³Ï³ÛõáõÙ
»Ý ¹¿ÙùÇ, Ù¿çùÇ, ÏñÍù»ñÇ íñ³Û:
àñáß ³ÕçÇÏÝ»ñÇ ¹¿ÙùÇ Ù³ßÏÁ
Ù³ùáõñ ¿ ÉÇÝáõÙ, ³ÛÝ ÇÝã ÏáõñÍùÁ
»õ Ù¿çùÁ å³ïõ³Í »Ý ÉÇÝáõÙ μßïÇÏÝ»ñáí: ºÃ¿ ¹ñ³Ýù Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ãμáõÅõ»Ý, Ñ³ëáõÝ ï³ñÇùáõÙ
ï³é³å³Ýù ÏÁ å³ï×³é»Ý:
Ø³ßÏÇ íñ³Û μßïÇÏÝ»ñÁ ÃáÕÝáõÙ
»Ý É³ÛÝ³ó³Í Í³ÏáïÇÝ»ñÇ »õ
ëåÇÝ»ñÇ ÝÙ³Ý ³ÛÉ³Ý¹³ÏáÕ Ñ»ïù»ñ:
ä³ï³Ý»Ï³Ý
μßïÇÏÝ»ñÇ
ÚáÛë
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³é³ç³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ù»Í ¹»ñ áõÝÇ ³Õ»ëï³Ùáùë³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á: Ø³ñëáÕáõÃ»³Ý Ñ»ï Ï³åõ³Í
μáÉáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ μ³ó³ë³μ³ñ
»Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ Ù³ßÏÇ íÇ×³ÏÇ íñ³Û: úñÇÝ³Ï` »ñ»ÏûÛ³ ÷áñÏ³åáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí ³õ»É³ÝáõÙ ¿ å½áõÏÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, ùÇÃÁ
÷³ÛÉáõÙ ¿, ÇëÏ ¹¿ÙùÁ Éõ³Ý³Éáõó
Û»ïáÛ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó Ù³ßÏÇ
íñ³Û ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ×³ñåÇ ß»ñï:
ä½áõÏÝ»ñÇó ³½³ïõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÇ³ÛÝ ³ñï³ùÇÝ μáõÅáõÙÁ
μ³õ³ñ³ñ ã¿: ´áõÅÙ³Ý Û³çáÕáõÃÇõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³Ëõ³Í ¿
×Çßï ëÝÝ¹Çó: êÝÝ¹³Ï³ñ·áõÙ
Ñ³ñÏ ¿ Ý»ñ³é»É ³ÛÝåÇëÇ ÙÃ»ñùÝ»ñ, áñáÝù å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý
Ñ³Ýù³ÛÇÝ ÝÇõÃ»ñ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿
Ëáõë³÷»É ³Éñ»Õ¿ÝÇó, Ùë»Õ¿ÝÇó,
áã ¹Çõñ³Ù³ñë, ×³ñåáï, ï³-

ù³óñ³Í »õ ï³å³Ï³Í ëÝÝ¹Çó,
ëáõñ Ñ³Ù»ÙáõÝùÝ»ñÇó` Ù³Ý³Ý»ËÇó, ï³ù¹»ÕÇó, ëáËÇó, ëËïáñÇó, ³ÕÇ, ÃÃáõ, ÏÍáõ Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñÇó: ÊáñÑáõñ¹ ¿ ïñõáõÙ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É ëáõñ×Ç, ÃáõÝ¹ Ã¿ÛÇ, ßáÏáÉ³¹Ç, ³ÉÏáÑáÉÇ ·áñÍ³ÍáõÃÇõÝÁ (É³õ ÏÁ ÉÇÝÇ í»ñçÇÝë ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ãû·ï³·áñÍ»É): ÐÝ³ñ³õáñÇÝë ß³ï áõï»É Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñù`
Ï³Ã, ë»ñ, Ù³ÍáõÝ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ`
Ã³ñÙ Ùñ·»ñ áõ μ³Ýç³ñ»Õ¿Ý:
´ßïÇÏÝ»ñÇ ¹¿Ù å³Ûù³ñ»ÉÇë
Ï³ñ»õáñ ¹»ñ áõÝÇ Ù³ßÏÇ ÑÇ·Ç»Ý³Ý: Ð³ñÏ³õáñ ¿ ûñÁ »ñÏáõ ³Ý·³Ù` ³é³õûï»³Ý »õ »ñ»ÏáÛ»³Ý,
ï³ù çñáí áõ û×³éáí Éõ³Ý³É ¹¿ÙùÁ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ù³ñÙÝÇ ³ÛÝ Ù³ë»ñÁ, áñï»Õ μßïÇÏÝ»ñ »Ý Û³ÛïÝõ»É: ºÃ¿ ¹¿ÙùÇ Ù³ßÏÁ ã³÷³½³Ýó
×³ñåáï ¿, ³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Éõ³Ý³É

ûñÁ »ñ»ù ³Ý·³Ù:
´ßïÇÏÝ»ñÇ »õ ×³ñå³ÑáëáõÃ»³Ý ¹¿Ù å³Ûù³ñáõÙ ³Ù»Ý³³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ÙÇçáóÝ ³ñ»õÝ ¿: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ³ñ»õáï ³Ù³éõ³ÝÇó Û»ïáÛ Ù³ßÏÁ Ù³ùñõáõÙ ¿:
Î³ÝË³ñ·»ÉÇã »õ μáõÅ³Ï³Ý Ý»ñ·áñÍáõÃÇõÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ Ý³»õ Ù³ùáõñ û¹áõÙ ù³ÛÉ»ÉÁ, û¹³÷áËõ³Í
ë»Ý»³ÏáõÙ ùÝ»ÉÁ, å³ñμ»ñ³μ³ñ
ÉáÕ³Ý³ÉÁ, Ù³ñ½áõÙÁ, ýÇ½ÏáõÉïáõñ³Ý, ëáí³μáõÅáõÃÇõÝÁ »õ
³ÛÉÝ:
ä³ï³Ý»Ï³Ý μßïÇÏÝ»ñÇ ¹¿åùáõÙ ËáñÑáõñ¹ ¿ ïñõáõÙ`
- ÞßÇ Ù¿ç ÉóÝ»É ëåÇï³Ï ßáõß³ÝÇ Ã³ñÙ Ã»ñÃÇÏÝ»ñ, ³õ»É³óÝ»Éáí ûÕÇ Ï³Ù çñáí μ³ó³Í
ëåÇñï, ÃáÕÝ»É 2 ß³μ³Ã: øÝ»Éáõó
³é³ç ³Ûë Ñ»ÕáõÏáí Éõ³Ý³É μßïÇÏ³ó³ÝÁ: èáõë Ñ»ùÇÙÝ»ñÁ Ñ³-

õ³ëïÇ³óÝáõÙ »Ý, áñ ë³ μßïÇÏ³ó³ÝÇ »õ Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ μáñμáùáõÙÝ»ñÇ μáõÅÙ³Ý ³Ù»Ý³³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ÙÇçáóÝ»ñÇó ¿:
- ¸¿ÙùÇÝ ùë»É Ï»ñ³ÏñÇ ëá¹³,
2-3 ñáå¿ ÃáÕÝ»É: ²ÛÝ Ù³ùñáõÙ ¿
×³ñåáï Ù³ßÏÁ, μßïÇÏÝ»ñÁ:
- 1 Ã.· Ù»ÕñÇÝ Ë³éÝ»É 0.5 Ã.·
¹³ñãÇÝ, ùë»É ¹¿ÙùÇÝ: 10-15 ñáå¿
³Ýó Éõ³óõ»É: ú·ï³Ï³ñ ¿ Ã³ñ³Ë³μßïÇÏÝ»ñÇ »õ Ïáñ»³ÏÝ»ñÇ
³éÏ³ÛáõÃ»³Ý ¹¿åùáõÙ:
- ²Ûñ³Í ëÙμáõÏÇ ÙáËÇñÁ Ý»ñÍÍáõÙ ¿ Ã³ñ³Ëáï μßïÇÏÝ»ñÁ:
- Îáí³É·ÇÝÇ Í³ÕÇÏÝ»ñÇó
å³ïñ³ëïõ³Í »÷áõÏáí ÃñçáóÝ
û·ï³Ï³ñ ¿ Ã³ñ³Ë³ÛÇÝ Ïáñ»³ÏÝ»ñÇ ¹¿åùáõÙ:
- ú×³é³ËáïÇ Í»Í³Í Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ íñ³Û »é³óñ³Í çáõñ ÉóÝ»É, 5
ñáå¿ »é³óÝ»É »õ ³Û¹ »÷áõÏáí
Ãñçáó ¹Ý»É:

- ²Éû¿Ç ï»ñ»õÝ»ñÁ »é³óñ³Í
çñáí Éõ³Ý³É, ãáñ³óÝ»É, 10 ûñ
å³Ñ»É ÙáõÃ »õ ë³éÁ ï»ÕáõÙ, ³ÛÝáõÑ»ï»õ ¹ñ³Ýù, Ù³Ýñ»É, ÑÇõÃÁ
ù³Ù»É, ùë»É μßïÇÏÝ»ñÇÝ: ²Ù¿Ý
³Ý·³Ù å¿ïù ¿ û·ï³·áñÍ»É Ýáñ
ù³Ù³Í ÑÇõÃ:
- ²Éû¿Ç ï»ñ»õÝ»ñÁ 10 ûñ å³Ñ»É ÙáõÃ »õ ë³éÁ ï»ÕáõÙ, ³å³
Ù³Ýñ»É, ßÇÉ³ ¹³ñÓÝ»É, íñ³Ý ÉóÝ»É »é³óñ³Í áõ ë³é»óñ³Í çáõñ
çáõñ (1:5), 1 Å³Ù ÃñÙ»É, 2-3 ñáå¿
»é³óÝ»É »õ ù³Ù»É: º÷áõÏáí Éõ³Ý³É μßïÇÏÝ»ñÁ:
- 2 ×.· ù³ñËáïÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÇ
íñ³Û ÉóÝ»É 0.5 μ³Å³Ï »é³óñ³Í
çáõñ, »é³óÝ»É áõ »÷áõÏáí Ãñçáó
¹Ý»É: ú·ÝáõÙ ¿ ¹Åõ³ñ É³õ³óáÕ
Ïáñ»³Ï³ÛÇÝ Ã³ñ³Ë³Ï³ÉáõÙÝ»ñÇ, ó³ÝÇ ¹¿åùáõÙ:
- Î»ãáõ μáÕμáçÝ»ñÁ 2-3 Å³Ù
ÃñÙ»É, ù³Ù»É »õ ¹ñ³Ýáí Éõ³Ý³É
μßïÇÏÝ»ñÁ:
- 1 ×.· Ï»ãáõ μáÕμáçÝ»ñÇ íñ³Û
ÉóÝ»É 1 μ³Å³Ï »é³óñ³Í çáõñ,
15-20 ñáå¿ »÷»É, ë³é»óÝ»É »õ
ù³Ù»É: êï³óõ³Í »÷áõÏáí ÃñçáóÝ»ñ ¹Ý»É Ï³Ù ¿É ¹ñ³Ýáí Éõ³Ý³É μßïÇÏÝ»ñÁ:
- Ö³ß»Éáõó ³é³ç Ï³Ù ³Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ 1-2 Ã.· ·³ñ»çñÇ ËÙáñÇã
ÁÝ¹áõÝ»É:
- ´³Å³ÏÇ »ñ»ù ù³éáñ¹Á
»é³óñ³Í çáõñ ÉóÝ»É, ³õ»É³óÝ»É
10· ËÙáñÇã, ÙÇ ÷áùñ ß³ù³ñ³õ³½, 1 Å³Ù å³Ñ»É ÙáõÃ ï»ÕáõÙ,
³å³ ËÙ»É: ´áõÅÙ³Ý ÏáõñëÁ 20
ûñ ¿: ºñ»ù ß³μ³Ã ÁÝ¹ÙÇç»Éáõó Û»ïáÛ μáõÅÙ³Ý ÏáõñëÁ ÏñÏÝ»É:
- ´ßïÇÏÝ»ñÇ íñ³Û ¹³éÁ Ýáõß
ùë»É:
- Àëï ²ÙÇñ¹áíÉ³ÃÇ, μßïÇÏÝ»ñÇ ¹¿Ù û·ï³Ï³ñ ¿ åÇëï³ÏÇ
ÇõÕÁ:
- ÒõÇ ¹»ÕÝáõóÁ Ñ³ñ»É, ùë»É
¹¿ÙùÇÝ:15-20 ñáå¿Çó Éõ³Ý³É:
- ÒõÇ ëåÇï³ÏáõóÁ É³õ Ñ³ñ»É,
Ë³éÝ»É Ù»Õñ, ³Õ, ³ÉÇõñ: êï³ó³Í ½³Ý·õ³ÍÁ ùë»É ¹¿ÙùÇÝ, 1520 ñáå¿Çó Éõ³Ý³É:
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1-9 Ãõ»ñÁ ï»Õ³¹ñ»É ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý »õ
áõÕÕ³Ñ³Û»³ó ëÇõÝ»³ÏÝ»ñáõÙ ³ÛÝå¿ë, áñ áã ÙÇ
ÃÇõ ãÏñÏÝõÇ áã ëÇõÝ»³ÏÝ»ñáõÙ »õ áã ¿É 3x3
ïÝ³ÏÝ»ñáõÙ
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²Ýó»³É Ñ³Ù³ñÇ
å³ï³ëË³Ý

§ÚáÛë¦-Á Ï³ñáÕ ¿ù ·Ý»É Ý³»õ Ñ»ï»õ»³É í³Ûñ»ñÇó
§²ßË³ñÑ³ßñçÇÏ Ï»ÝïñáÝ¦
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 20مرداد  1389شماره  80سال چهارم قیمت  900تومان

وضعیت بالتكلیف مجموعه ماركو گریگوریان در ارمنستان

سیاست

فرهنگی از

نظر اگویان
و خانجیان

برغندان ایرانی
و
باریگندان ارمنی

دیاسپورا در
گفت و گو با
ناصر فكوهی

در این شماره
2

در صفحات ارمنی این شماره

4

اشکاالت بهکارگیری نمونه کوزوو برای قرهباغ

همایش ارمنستان  :2010تجربیات پیشین ،چشمانداز فرارو

3

آریس غازینیان

		
5
8

					

تبعات اجتماعی و فرهنگی مهاجرت در گفتوگو با دكتر ناصر فكوهی

شماره  20 ،80مرداد 1389

سیاست فرهنگی از نظر آتوم اگویان و آرسینه خانجیان

9

سال چهارم

وضعیت بالتکلیف آثار مارکو گریگوریان در ارمنستان
ِ
باریگندان ارمنیها
جشن برغَندان ایرانیها و

11

بنیانگذاری تئاتر ارمنیان و ترکان در امپراتوری عثمانی

13

بخش ارمنی
2

اخبار جامعه ارامنه

4

پاسخ آلیک به ایراناهایر و آراکس

این نوشتهها را در آلیک نمییابید

4
6

آیا کتاب از بین میرود؟

پاسخ ایراناهایر و آراکس به آلیک

آیا کتاب از بین میرود؟

8

8

		
10

12

کتاب الکترونیکی کتاب است؟
روبرت صافاریان

							

شورای نویسندگان:

ای بوک چیست؟

کارمن آذریان ،لیا خاچکیان
		
آندرانیک خچومیان،
		
گارون سرکیسیان،
آندرانیک سیمونیان

شعر نان :نگاهی به آخرین مجموعه شعر واهه آرمن

		

ناییرا هامبارتسومیان

17

بازتاب

18

پیرو وفادار آیوازوسکی

		

دیگران بوغوسیان

							

		
		

لیا خاچیکیان

23
24
27

					

									

آرمینه ملیک ایسرائلیان

22
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گوشههایی از آنچه در
صفحات ارمنی این شماره
هویس آمده است

آیا کتاب رفتنی است؟
نزدیک یک سال است که به همت اسقف اعظم ارامنه
تهران ،هر یکی دو ماه یک بار ،در خلیفهگری ارامنه
مجلسی ادبی با حضور نویسندگان و روزنامهنگاران
و عالقهمندان ادبیات برگزار میشود .در این
جلسات قرار است تنها درباره ادبیات و مسائل
فرهنگی صحبت شود و تا امروز درباره نویسندگانی
چون زابل یسایان (از نخستین نویسندگان زن
ارمنی که در دهههای نخست سده بیستم فعال بوده
است) ،گریگور زوهراب (مهمترین قصهنویس
ادبیات ارمنستان که در استانبول کار و فعالیت
میکرد و با سران اتحاد و ترقی دوستی نزدیک
داشتّ ،اما از کشتار روشنفکران ارمنی در آوریل
 1915در امان نماند و جان خود را از دست داد)،
لئوناردو آلیشان (نویسنده ارمنی-ایرانی-آمریکایی
که به انگلیسی مینوشت و چند سال پیش در
جریان آتشسوزی خانهاش جان سپرد) و دیگران
بحث و گفتوگو شده استّ .اما این بار بحث جلسه
با پرسشی که لیدا بربریان ،از شرکتکنندگان منظم
جلسات یاد شده ،مطرح کرد ،سخن به یکی از
داغترین موضوعاتی که ذهن هر کتابخوان و اهل
قلمی را به خود مشغول کرده است ،کشیده شد.
خانم بربریان پرسید“ :آیا فکر میکنید با توجه
به گسترش کامپیوتر و الکترونیک ،کتاب آیندهای
دارد؟” او در تشریح پرسش خود گفت که آیا همان
طور که بشر از الواح سنگی و گلی به نوشتن روی
دوهفته نامه
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پوست و سپس کاغذ روی آورده،
ممکن نیست کتاب کاغذی و چاپی
هم به طور کلی از بین برود .اسقف
اعظم معتقد بود که چنین نیست و
رسانههای الکترونیک نمیتوانند
جای کتاب را بگیرند و حتی احتمال
نوعی بازگشت به کتاب چاپی با
قوت بیشتر وجود دارد .سپوه
امیرخانیان ،مدیر انتشارات ناییری
هم در جلسه حضور داشت .او هم
معتقد بود که کتاب چاپی به حیات
خود ادامه میدهد .به گفته او تیراژ
کتاب و تعداد عنوانهای منتشر شده
در دنیا پایین نیامده است .گفته شد که
شاید موضوع این باشد که کامپیوتر
و کتابخوانهای الکترونیک هنوز
برای خواندن متنهای بلند مناسب نیستندّ .اما
خاچیک خاچر ،نویسنده ومترجم ایرانی-ارمنی
معتقد بود که این موضوع به عادت برمیگردد و
برای نمونه خودش تا چند سال پیش برای خواندن
هر نوشتهای باید آن را چاپ میکرد و روی کاغذ
میخواندّ ،اما حاال مدتی است که به خواندن
روی مونیتور عادت کرده است .برای نسلی که
از بدو تولد ،کامپیوتر بخشی از محیط زندگی
طبیعیاش بوده ،عادت به خواندن روی مونیتور و
دستگاههای مشابه به مراتب سهلتر خواهد بود .و
بحث همچنان ادامه یافت.
ای��ن جلسه انگیزهای شد ب��رای اختصاص
موضوع اصلی این شماره مجله به آینده کتاب
و چشماندازهای گسترش کتاب الکترونیک و
دستگاههای کتابخوان .اومبرتو اِکو یکی از
فیلسوفانی است که در این باره نوشته و سخن
گفته است .مصاحبه کوتاه روزنامه اکسپرس با او
درباره مرگ و زندگی کتاب را به ارمنی ترجمه و
منتشر کردهایم .اکو کتاب کاغذی و چاپی را هم
مانند قاشق یا چرخ یکی از آن اختراعاتی میداند
که به سبب سادگی و سهولت کاربرد و کمال ،چیزی
ی آنها را نخواهد گرفت.
جا 
وِ
راداساوروم (بازساماندهی) مدارس
ُ
و مجادله آلیک با ایراناهایر و آراکس
این روزها در محافل ارامنه ایران همه جا صحبت

وراداساوروم یعنی ساماندهی
راداساوروم است.
ِو
ُ
ُ
یا دقیقتر بازساماندهی .موضوع این است که با
کاهش تعداد دانشآموزان مدارس ارمنی ،منطقی
مینماید که مدرسهای بسته شود یا دو مدرسه با
هم ادغام شوند و خالصه با توجه به شرایط جدید،
مادی جامعه کوچک ارامنه از نو ساماندهی
منابع ّ
راداس��اوروم تقریب ًا معنی
شودّ .اما این روزها ِو
ُ
تعطیل کردن مدرسه یا انجمن را پیدا کرده است.
راداساوروم به این پرسش
از طرف دیگر ،بحث ِو
ُ
پیوند خورده که اصوال داراییهای جامعه ارامنه
کدامها هستند که حاال قرار است از نو ساماندهی
شوند .چه را میخواهیم ساماندهی کنیم؟ بدون
دانستن این موضوع داوری درباره خوب و بد
ساماندهی غیر ممکن است.
راداساوروم در
بحث بر سر شیوه انعکاس عملیات ِو
ُ
مطبوعات ،اخیراً آن را به موضوع درک جریانات
گوناگون از مفهوم انتقاد نیز پیوند زده است .در
شماره پیش خواندید که سه رسانه ارمنیزبان ایران،
سایت ایراناهایِر (ایراناهایِر یعنی ارامنه ایران)،
هفتهنامه آراکس (آراکس همان رود ارس است)
و ماهنامه لویس (به معنی نور) با انتشار اعالمیه
مشترکی به روزنامه آلیک (یعنی موج) اعتراض
کرده بودند که اخبار مربوط به تعطیلی مدرسه
روستوم را درست منعکس نکرده و جلسهای را که
در آن همه اولیای دانشآموزان حاضر نبودند و در
آن هیچ رایگیری به عمل نیامده به عنوان توافق
بین مسوولین و اولیا بر سر تعطیلی روستوم معرفی
کرده است.
روزنامه آلیک پاسخی تند به این بیانیه داده است
که سندی مهم است برای درک زندگی جامعه ارامنه
ایران و نقشی که این روزنامه و حزب متبوعش در
آن دارندّ .اما جالب این است که این نامه در خود
آلیک چاپ نشده ،بلکه برای چند سایت خبری
ارمنستان ارسال و در آنها منتشر شده است.
ایراناهایر نامه آلیک و پاسخ خودشان را عین ًا
منتشر کردهّ ،اما خود آلیک آنقدر به خوانندگانش
اعتماد نداشته است که آنها را در جریان مجادله
قلمیاش با مخالفانش بگذارد .دیگر این که آلیک
خود را تنها سخنگوی جامعه ارامنه ایران معرفی
کرده ،مخالفانش را با بدترین صفات مورد خطاب
قرار داده و خود را متین ،منطقی ،و مهمتر از همه
اهل تساهل قلمداد نموده است .البته آشکار است

همایش یكروزه

که ستایشهایی از این دست درباره یک نشریه
زمانی ارزش دارد که از سوی دیگران به عمل
بیاید ،نه خود ناشران آن.
نقد کتاب واهه آرمن توسط شاعر
ارمنستانی

واهه آرمن از شاعران ارمنی ایران است که به
فارسی هم مینویسد .او شعر شاعران ارمنستان
را به فارسی و آثار شاعران ایرانی را به ارمنی
ترجمه کرده است .در ارمنستان هم عالقهمندان
ادبیات ،واهه آرمن را میشناسند .در بخش ارمنی
این شماره نقدی داریم از ناییرا هامبارتسومیان
درب��اره ترجمه مجموعه شعر جدید او به نام
بالهایش را کنار شعرم جا گذاشت و رفت .ناییرا
هامبارتسومیان میان این مجموعه و دو مجموع ه
پیشین او که به ارمنی نوشته شدهاند (به سوی آغاز
و فریاد) شباهتهای زیادی میبیند و آرمن را
شاعری حساس مییابد با جهانبینی منسجم ،و در
مقالهاش به تشریح این نظر میپردازد.
پس از عبور ُدرناها ،آخرین مجموعه شعر واهه
آرمن به زبان فارسی ،اواخر سال گذشته منتشر شد
و گزیدهای از اشعار شاعران معاصر ارمنستان مانند
سونا وان ،شانت مگردیچیان ،سمبات بونیاتیان و
دیگران ،تحت عنوان سطر اول را نمینویسم به
ترجمه او زیر چاپ است.

ارمنستان :2010تجارب پیشین ،چشماندازهای
فرارو

در تاالر فردوسی دانشگاه تهران
روز چهارشنبه  13مرداد در تاالر فردوسی
دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
همایشی یك روزه برگزار شد با عنوان «ارمنستان
 :2010تجارب پیشین ،چشماندازهای فرارو».
این همایش توسط موسسات مطالعات قفقاز و
با همكاری انجمن دوستی ایران و ارمنستان و
بنیاد هور برگزار شد و طی آن صاحبنظران و
كارشناسان مسائل منطقه به بررسی مسائل فراروی
دولت ارمنستان پرداختند .در شمارههای آینده
هویس با تفصیل بیشتر به اندیشههای مطرح شده
در این كنفرانس خواهیم پرداخت .در زیر تنها به
نقل بخشی از مقدمه چکیده مقاالت همایش درباره
اهمیت منطقه قفقاز اکتفا میكنیم:
«قفقاز محل تالقی دو پیمان نظامی عمده
جهان در دوره جنگ سرد بود .قلمروهای پیمان
ناتو و پیمان ورشو در قفقاز با یكدیگر تالقی
میکردند  .تركیه به عنوان تنها كشور مسلمان
عضو پیمان ناتو در ساحل جنوبی دریای سیاه،
بر علیه شوروی سابق و در حقیقت كنترل قفقاز
و جلوگیری از حمله پیمان ورشو به قلمرو پیمان
ناتو ،فعال بود .پس از جنگ سرد ،غرب تمایل
بسیار به نفوذ در قفقاز دارد .منابع نفت دریای
مازندران ،جزء سومین ذخایر انرژی مهم جهان بعد
از خلیج فارس و سیبری است .صدور نفت این
منطقه و انتقال آن به سوی بازارهای مصرف بهویژه
غرب نیز ،بازیگران مستقل و نیمه مستقل منطقه و
نیز بازیگران بین المللی را وارد صحنه كرده است .
از دیگر ویژهگیهای قفقاز كه باید به آن اشاره
شود ،نوع ساختار و مرزبندی قومی در منطقه
است كه بنا بر آن  ،مردم منطقه ،درگیر مناقشههای
گوناگون با منشاء قومی و مذهبی هستند .همه این
اختالفات ریشه تاریخی دارند و محصول و میراث
دولت روسیه تزاری و جانشین آن دولت كمونیستی
شوری است كه تقریبا در تمامی جمهوریها
اختالفات مرزی وجود دارد .در قفقاز جنوبی
مناقشههای قرهباغ میان آذربایجانیها ،اوستیای
جنوبی ،آبخازیا ،آجاریا ،ارمنیان گرجستان،
لزگیان ،تاتها و تالشان آذربایجان  ،تاكنون بارها
به جنگ و خونریزی و تمایالت جداییطلبانه

انجامیده است .در قفقاز شمالی جنگ چچن
و درگیری انتظامی اینگوش و اوستیای شمالی
مهمترین مناقشات منطقه بوده است .این نكته را
نباید فراموش كرد كه قفقاز یكی از شمالیترین
مرزهای جهان اسالم است و در آن ،اسالم با جهان
مسیحیت برخورد میكند .در این برخورد سالیان
سال از یكدیگر تاثیر پذیرفته و در كنار یكدیگر
به راحتی زندگی كردهاند ولی در دوران اخیر و بعد
از سلطه تزار و كمونیسم در منطقه ،این همزیستی

موجب درگیریهای مذهبی و قومی شده است.
نكته پایانی كه در مورد قفقاز میتوان ذكر كرد ،همانا
قفقاز در محدوده ایران فرهنگی و جهان ایرانی قرار
دارد و پیشینه تاریخی و فرهنگی ملل و اقوام این
خطه ،با ایرانزمین مشترك است .پیوندهای دیرینه
از یكسو و مسایل سیاسی و بینالمللی مشترك
میان ایران و قفقاز از سوی دیگر ،انگیزهای برای
نشستهای علمی و تخصصی درباره این حوزه
فرهنگی و جغرافیایی است».
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رای دادگاه الهه
و

اشكاالت بهکارگیری نمونه استقالل کوزوو برای قرهباغ
آریس غازینیان

دادگاه بینالمللی الهه وابسته به سازمان ملل
در تاریخ  22جوالی  2010رای داد که اعالم
استقالل کوزوو ،ناقض هیچ یک از قوانین بینالملل
نیست .این رای مهمترین خبر تازه برای ارمنستان
بود .در ارمنستان بر این باورند که همه تاکید و
پافشاریهای جمهوری آذربایجان مبنی بر این که
ملت ارمنی نمیتواند دو بار تعیین سرنوشت کند و
دو حکومت داشته باشد ،با این رای به باد فنا رفت.
شاوارش کوچاریان ،معاون وزیر امور خارجه
ارمنستان ،با اعالم موضع رسمی ایروان چنین
گفت« :با صدور این رای روشن شد که هر آنچه
جمهوری آذربایجان از آن سخن میگوید ،تماما با
حقوق بینالملل در تناقض است .دادگاه بینالملل
در واقع گفته است که دو حکومت آلبانیایی ،یعنی
آلبانی و کوزوو به استقالل رسیدهاند» .کوچاریان
همچنین گفته است که این رای بهراستی بیسابقه
است ،زیرا دادگاه بینالملل برای نخستین بار به
اصول حق تعیین سرنوشت مردم و تمامیت ارضی
کشورها ،و نسبت آن دو پرداخته و همان تصمیمی
را گرفته که مطابق با اساسنامه سازمان ملل است.
در  17فوریه سال  2008رهبران آلبانیایی کوزوو
بهطور یکجانبه استقالل آن منطقه از صربستان را
اعالم کردند .در طول سالهای گذشته بیش از 69
کشور استقالل کوزوو را به رسمیت شناختهاند .با
این حال ،روسیه و چین ،دو عضو دائم شورای
امنیت ،استقالل کوزوو را به رسمیت نمیشناسند.
اکنون دشوار بتوان گفت که رای دادگاه بینالملل چه
تاثیری بر نحوه ساماندهی مسأله قره باغ خواهد
داشت ،چرا که بسیاری از دیپلماتهای غربی
بارها گفتهاند که کوزوو و قره باغ مسائلي کامال
جدا هستند .پیش از آن که از بهکارگیری «نمونه
کوزوو» سخن بگوییم ،باید نخست مشخص کنیم
که «نمونه کوزوو» چیست .آن شمشیری دو لبه
است و هراندازه که برای متزلزل کردن اساس اصول
دوگانه (اصل حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیت
دوهفته نامه
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ارضی) کاربرد دارد ،همان اندازه نیز گواه غیرواقعی
بودن تضمینهای جهانی برای امنیت است .کافی
است این را به یاد آوریم که تنها چهار سال پیش
قانون اساسی صربستان با چه شادی فراگیر جهانی
پذیرفته شد .این واقعیت در سال  2006چند ماه
پس از تجزیه چرنوگوریا روی داد ،در حالی که
چنین به نظر میرسید که همه چیز پایان یافته
است ،حتی بیش از این ،صربستان از آخرین
راه ارتباطی با دریا نیز محروم شد .قانون اساسی
ِ
امتیازدهی مکرر
جاری صربستان در همین شرایط
پذیرفته شد ،که برای نشان دادن و اثبات این بود که
امتیاز دادن صربستان ب ه هیچ وجه یکجانبه نیست.
در مقدمه سند آمده است« :اتباع صربستان با توجه
به سنتهای حکومتی مردم صرب و برابری حقوق
همه اتباع و جوامع قومی صربستان ،و همچنین با
توجه به این که منطقه کوزوو و ِمتوخیا جز قلمرو
صربستان است و حق خودمختاری واقعی در
ترکیب حکومت مستقل صربستان را دارد ،قانون
اساسی صربستان را میپذیرند» .این جمله انگار
به این معنی است که دیگر تمام شد و از این پس
هیچ کس به صربستان دست نخواهد زد .اما بر
همه روشن است که این «تضمینهای جهانی» چه
شدند .پس «نمونه کوزوو» بهراستی یک شمشیر
دو لبه است و آن لبه دوم که ما دیدیم ،تیزتر است و
در امور بینالمللی برندهتر .این «لبه» اثبات میکند
که تضمینهای جهانی به مفهوم واقعی کلمه وجود
ندارد .آن قانون اساسی که تحت فشار «جامعه
جهانی» پذیرفته شد ،اکنون تبدیل به تکه کاغذی در
دست همان جامعه شده است .طرف دوم پیچیدهتر
است .موضوع این است که همه رژیمهای سیاسی
جدید ،از جمله آنها که به رسمیت شناخته شدهاند
یا نشدهاند یا «نیمه رسمی» هستند (مانند اریتره،
تیمور شرقی ،کوزوو ،ابخازیا ،اوستیای جنوبی و
غیره) در همان مرزهای اداری که در زمان مناقشه
شکل گرفته بود اعالم خودمختاری کردهاند ،در

حالی که در مورد قره باغ دو مفهوم «جمهوری
قره باغ کوهستانی» کنونی با «ناحیه خودمختار
قره باغ کوهستانی» گذشته مفاهیم بسیار متفاوتی
هستند .جمهوری قره باغ کوهستانی کنونی دارای
 13000کیلومتر مربع مساحت است ،اما ناحیه
خودمختار قره باغ کوهستانی  4500کیلومتر مربع
وسعت داشت .اکنون که از ضرورت بهکارگیری
نمونه کوزوو در پیوند با حقوق ساکنان ارمنی قره
باغ کوهستانی سخن میرود ،هیچ کس بهدرستی
نمیداند که صحبت از چه وسعتی است .اتفاق ًا ابهام
در این موضوع یکی از دالیل اصلی به رسمیت
نشناختن استقالل جمهوری قره باغ کوهستانی از
سوی جمهوری ارمنستان است .دشوار بتوان گفت
که اوضاع کنونی جامعه ارمنی بحث و جدل درباره
این موضوع ظریف را چه اندازه ممکن میسازد،
اما یک چیز روشن است ،این موضوع دیر یا زود
در ارمنستان تبدیل به مسأله سیاسی درونی خواهد
شد که حتی در شرایطی خاص میتواند حکومت
را به بحران بکشاند .به هر حال ،انتقال مکانیکی
اصول کوزوو بر قرهباغ کوهستانی در حال حاضر
غیرممکن است .تا زمانی که جامعه جهانی آمادگی
آن را داشته باشد که اصل حق تعیین سرنوشت مردم
را در مورد مردم قره باغ بهکار گیرد ،با دورنمایی که
هنوز مبهم است ،باید حداقل دو مانع پیش گفته را
از سر راه برداشت.
منبعwww.armenianow.com :

ترجمه :گارون سرکیسیان

امروزه میلیونها نفر در شرایط دیاسپورا (قومپراکندگی) زندگی میکنند و
مطالعه شرایط زیست و تناقضات زندگی این جمعیت کثیر موضوع دولتها
و دانشمندان علوم اجتماعی و دولتمردان است .ارامنه از قدیمیترین
دیاسپوراهای جهان هستند ،در حالی که دیاسپورای ایرانی تازه یک نسل است
که شکل گرفته است .روزنامه شرق مصاحبهای با دکتر ناصر فکوهی کرده است
ت و مسأله هویت در
درباره مفهوم دیاسپورا ،تناقضات فرهنگی ناشی از مهاجر 
شرایط دوفرهنگی .از آنجا که بسیاری از مسائل مطرح شده عمومیت دارند و
هر دیاسپورایی را در شناخت خود یاری میرسانند ،بخشهایی از این گفتوگو
را به چاپ میسپاریم.

تبعات اجتماعی و فرهنگی مهاجرت
در گفتوگو با ناصر فكوهی
• آقای دكتر از نظر شما به طور كلی تبعات
فرهنگی -اجتماعی پدیده مهاجرت چیست؟
ابتدا بر این نكته تاكید كنم كه مهاجرتهای گسترده
از كشور مهاجر ِف ِرست ،بهندرت پدیدههایی طبیعی
بودهاند و در اكثر قریب به اتفاق موارد ،به دلیل
یك ضربه یا حادثه اتفاق افتادهاند .اگر نگاهی به
مهاجرتهای بزرگ تاریخی بیندازیم چند مثال
ما را در این مورد قانع میكند :مهاجرت یونانیها
و ارامنه و چینیها كه بزرگترین جمعیت مهاجر
كنونی جهان هستند به دالیل جنگ و مصیبتهای
ناشی از تنشهای بزرگ سیاسی اتفاق افتاده است.
مهاجرتهای اروپایی به طرف آمریكا ،عموما
بهدلیل فقر شدید و در قرن بیستم باز هم به دالیل
سیاسی و جنگ اتفاق افتاد.
این گونه مهاجرتها را باید از پدیده دیگری در
مهاجرت كه با عنوان فرار مغزها شناخته میشود
جدا كرد .البته گاه هر دو فرآیند در هم میآمیزند.
اگر قصد ارائه یك بیالن از مساله مهاجرت داشته
باشیم ،به نظر من ،با توجه به تجربه صدساله
در جهان میتوان بهصورت یك قانون درباره
تبعات مهاجرت در كشور مهاجر ِف ِرست و كشور
مهاجرپذیر در قالب یك پدیده همواره مثبت یا
همواره منفی صحبت كرد ،و درست است كه
كشور مهاجرفرست با پدیده مهاجرت بخش بزرگی
از نیروهای فعال خود را از دست میدهد ،اما از

سوی دیگر دارای قدرتی نیز میشود كه برای مثال
از طریق ارسال پول از كشورهای توسعه یافته به
كشورهای در حال توسعه شاهد آن هستیم .یا
جمعیت مهاجر میتواند منشاء كمكهای زیادی
برای كشور منشاء خود از طریق اعمال نفوذهای
مختلف و تاثیرگذاری بر روابط و شكل دادن به
شبكههای همیاری و ...باشد .از طرف دیگر
كشور مهاجرپذیر نیز هر چند از ورود نیروهای
جوان سود میبرد اما باید شاهد برهم ریختن و
بازتعریف نظامهای اجتماعی خود باشد؛ اتفاقی كه
در اروپا در طول سالهای گذشته افتاده است ،و
این میتواند پیامدهایی سنگین داشته باشد بهویژه
زمانی كه كشور مهاجرپذیر حاضر نباشد تغییرات
الزم را در سیستم خود به وجود بیاورد؛ چیزی كه
امروز در كشوری مثل فرانسه میبینیم.
• در مورد ما ایرانیان بیشترین علت مهاجرت
چه بوده است؟
در مورد ایرانیان ،مهاجرت آنها در دوره معاصر
كه بهطور عمده در سالهای آخر رژیم گذشته
و سالهای نخست انقالب انجام گرفت ،عمدتا
بهدلیل برخی مشكالت سیاسی و جنگ تحمیلی
بود .این مهاجرت ،جمعیتی را در خارج از
مرزهای ایران به وجود آورد كه رقم دقیق آن
در دست نیست ،هرچند درباره آن بسیار اغراق
میشود .این جمعیت عمدتا در كشورهای اروپای

غربی و مخصوصا كشورهای انگلستان ،آلمان و
اسكاندیناوی و از آن بیشتر در آمریكا و بهطور
خاص در لس آنجلس متمركز هستند .این
مهاجران ب ه دلیل آن كه ایران هنوز سالهای فرآیند
پساانقالبی خود را میگذراند و موضوع مطالعات
است و در اخبار جذابیتی خاص دارد و به دلیل
آن كه شرایط بازگشت و ایجاد رابطه مجددشان به
ایران بسیار زود فراهم شد (حدود ده سال پس از
مهاجرت اولیه) ،روابطی گسترده را با ایران حفظ
كردهاند ،و در عین حال به دلیل اختالفات فرهنگی
و فاصله زیاد اجتماعی و شیوههای زندگی ،اغلب
در ایجاد رابطه با كشورهایی كه به آنها مهاجرت
كردهاند مشكل دارند (این البته در مورد اكثریت
صادق است نه اقلیتی كه بهخوبی جا افتادهاند و
توانستهاند خود را در ردههای باالی برخورداری
اقتصادی و فرهنگی در این كشورها قرار دهند.
بنابراین اكثریت مهاجران به بازگشت به ایران تمایل
دارند و این فكر را در روابط متعدد خود با ایرانیان
داخل ،چه از طریق سفر به كشور و چه از طریق
اینترنت ،ماهواره و روزنامه و ...به هموطنان
خود نیز منتقل میكنند .البته این تمایل و تصور
به بازگشت عمدتا شكل اتوپیایی دارد و مبتنی بر
واقعبینی ( تغییرات گسترده در كشور مبداء و جا
افتادن و تجربه زیستی و پیدا كردن تعلقهای جدید
خانوادگی و ...در كشور مقصد) نیست ،اما قدرت
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اسطورهای خود را حفظ میكند و تاثیر فرهنگی
زیادی بر رفتارها و اندیشههای مهاجران دارد كه
در نسل اول بسیار قدرتمند باقی خواهد ماند.
به این امر بیافزایید كه ایران در حال شكل دادن
به فرآیندی دموكراتیك و تكمیل فرآیند ملتسازی
و هویتیابی ملی خود است كه تقریبا از انقالب
مشروطه تا كنون ادامه داشته است .همه این مسائل
باعث میشود روابط میان مهاجران و ایرانیان داخل
كشور بهصورتی پیچیده درآید كه سخن گفتن درباره
آن همواره با خطر ایجاد سوءتعبیرهای مختلف
همراه است .در این گفتوگو نیز چنین خطری
وجود دارد .اما من معتقدم این نمیتواند دلیلی
برای سخن نگفتن باشد .بهتر است ما حرفها را
بزنیم تا بتوانیم موضوع را ولو فقط در بخشهای
ممكن آن تحلیل كنیم.
• طبیعتا خانوادههای مهاجر ناچار میشوند
بخشی از فرهنگ خود را كنار بگذارند و پذیرای
عناصری از فرهنگ جامعه میزبان شوند .در طی
زمان ،این پذیرش آنقدر زیاد میشود كه فرهنگ
حاصل ،مخلوط و معجونی مغشوش میشود كه
نمیشود هیچ نامی بر آن گذاشت .با این وصف
تكلیف فرهنگها در این میان چیست و چگونه
میشود آنها را حفظ كرد؟
این یک نظریه كالسیك در جامعهشناسی بوده
است كه به آن اصطالحا دیگ جوش میگفتند
یعنی این كه فرهنگهای مهاجر در كشور میزبان
بهتدریج فرهنگ اصلی خود را از دست میدهند
و فرهنگ جدید را میپذیرند و با آن یكی
میشوند .اما مطالعات اجتماعی در نیم قرن اخیر
نشان داده است این نظریه در مورد فرهنگهایی
صادق است (آن هم بهصورت جزئی) كه از ابتدا
به دالیل زبانشناختی و دینی و ...بسیار به هم
نزدیك باشند .برای مثال جذب شدن یك خانواده
ایتالیایی یا اسپانیایی (با ریشه زبانی مشترك التین
و مذهب مشترك كاتولیك) در فرانسه پس از چند
نسل امكانپذیر است ،اما همین امر پس از دو یا
سه نسل برای اكثریت اعراب مسلمان در فرانسه
اتفاق نیافتاده است .در آمریكا نیز تجربه نشان
داده است مخصوصا با پیشرفتهای فناورانه
از جمله الكترونیكی شدن رواب��ط رسانهای،
جماعتگراییهای مختلف بهوجود آمده و هر یك
از آنها روابطی درونی را ایجاد میكنند و ما در
عمل بهتدریج به طرف جامعهای میرویم كه چیزی
به نام فرهنگ عمومی ندارد یا این فرهنگ ،خود
فرهنگ یكی از اقلیتها خواهد بود.
راه حلی كه در این موارد مطرح شده دو راس
داشته است .از یك سو كشورهای بریتانیا ،هلند
و اسكاندیناوی به سوی آن پیش رفتهاند كه تكثیر
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فرهنگی را بهطور كامل پذیرفته و سیستمهای
خود را بر اساس آن و تا حد ممكن تغییر دهد.
در این حالت عموما نتیجه بیشتر مثبت بوده
است .یعنی مهاجران مشاركت اجتماعی خود را
در تضاد با هویت منشاء خود نمیبینند و گروهی
از آنها نیز كه مایل به قطع كردن روابط یا تضعیف
آنها با فرهنگ منشاء هستند میتوانند این كار را
بكنند .اما در راس دیگر ،ما سیاست فرانسه (یا
آمریكای پیش از جنگ جهانی دوم) را داریم كه
یك شكست مطلق بوده زیرا تالش كرده است ولو
به زور ،یك فرهنگ فرانسوی را به همگان تحمیل
كند كه نتیجه همانگونه كه مشاهده میشود باال
گرفتن جماعتگراییهایی خشونتآمیز قومی
و نژادی بوده كه هم اكنون جامعه فرانسه با آنها
درگیر است ،و همینطور تداوم نژادپرستیها و
حذف و عدم امكان جا گرفتن اقلیتهای مسلمان
عرب یا سیاه در بافت اساسی جامعه ،و حاشیهای
شدن آنها.
در آمریكا ما با سیاستی در میان این دو روبهرو
هستیم .البته استفاده از ابزار تبعیض مثبت یعنی
تعیین سهمیه برای اقلیتهای نژادی و قومی و
یا حتی معلوالن یا زنان ،و در مجموع كاركنان
یا كسانی كه به سازمانها و نهادهای مختلف راه
مییابند ،اثرات مثبت داشته است؛ از جمله شكل
گرفتن بورژوازی سیاهپوست كه اوباما نمایندهای
از آنهاست .امروز نیز در آمریكا سیاست عموما
به سوی گرایش بریتانیایی است و در فرانسه هم
تالش میشود برنامههایی در حوزه تبعیض مثبت
انجام گیرد؛ یعنی آزادی زیادی به اقلیتهای
قومی برای حفظ راه و روش زندگی خودشان داده
میشود .با این وصف ،مساله از نظر انسانشناسان
مسالهای كامال حلشده به حساب نمیآید ،به این
معنا كه فرد مهاجر اگر نتواند با فرهنگ منشاء خود
الاقل تا حدی قابل توجه قطع رابطه كند ،نمیتواند
در جامعه جدید جا بیافتد و این كه تصور كنیم
جوامع آینده ،همه جوامع متكثر قومی خواهند
بود بهگونهای كه هر كس بتواند در كپسولی هویتی
زندگی كند ،به جز در برخی از شهرهای بزرگ،
تصوری خیالی است که آن هم با عوامل ناشناخته
آسیب شناختی همراه خواهد بود .بنابراین پیشنهاد
ما این است كه با برنامهریزی برای دامن زدن به
توسعه جهانی ،مهاجرتهای قطعی محدود شوند
و جای خود را به اشكال گوناگون سفرهای اقامتی
كوتاهمدت بدهند ،تا هر كس بتواند در صورتی كه
مایل باشد در كشور خود زندگی كند و هر كس
مایل باشد به كشوری دیگر كوچ كند .در غیر این
صورت ما یا با شرایط شیزوفرنیهای فرهنگی
روبهرو میشویم ،یعنی كسانی كه بهظاهر در یك

فرهنگ زندگی میكنند ولی در تخیل خود در
جامعهای دیگر سیر میكنند و این سبب ایجاد
انواع بیماریها و مشكالت برایشان میشود ،و
یا برعكس شاهد آن خواهیم بود كه بهترین نیروها
از یك فرهنگ جذب فرهنگ دیگر شوند كه از آن
ثروتمندتر است و این امر در چرخهای منفی دائما
نابرابری در جهان را بیشتر خواهد كرد و به تنش
در آن دامن میزند؛ از جمله خطر از میان رفتن
دستاوردهای دموكراتیك در اثر رشد پدیدههای
بیگانه ،ترس فاشیستی را همراه میآورد.
نكته دیگر در همین راب��ط��ه ،شكل گرفتن
اسطورهسازیهای گوناگون است؛ همانطور كه
شكل بسیار شدید این امر را نزد ایرانیان شاهدیم.
تصور این كه ما از همه باهوشتر هستیم و هرجا
برویم اولیم و غیره ،طبعا به دلیل عدم شناخت از
فرهنگها و سیستمهای دیگر بهویژه سیستمهای
كامال عقالنیتیافته غربی به وجود میآید كه در
آنها فرد یك واحد مستقل است و منشاء او لزوما
چندان اهمیت ندارد ،بلكه حاصل كارش است كه
اهمیت دارد و به همین دلیل نیز یك فرد میتواند
بسیار پیشرفت كند بدون آن كه بتواند لزوما كاری
خاص برای كشور منشاء خود انجام دهد.
• آیا كنار كشیدن هر چه بیشتر از فرهنگ خودی
برای درازمدت به طوری كه عمال اثری از هویت
سابق مهاجر باقی نماند ،و از طرف دیگر شكاف
عمیق بین فرهنگ سابق و ارزشهای خودی،
منجر به ظهور نوعی بحران هویت نمیشود؟
كنار كشیدن از فرهنگ پیشین در برخی از
فرهنگهای كامال متفاوت اصوال امكان ندارد.
تصور كنید اعرابی كه به كشورهای غربی اروپا
میروند ،هم از نظر شكل ،هم از نظر روابط اجتماعی
و فرهنگی ،هم از لحاظ زبان و دین و حتی نام ،با
فرهنگ میزبان متفاوت هستند و حتی اگر بخواهند،
نمیتوانند خود را از فرهنگ پیشین كنار بكشند.
تجربه مطالعات انجام شده بر نسلهای دوم و سوم
نشان میدهد گرایش برخی از افراد این نسلها به
منشاءهای پیشین ،به دلیل برخورد جامعه میزبان
با آنهاست ،زیرا حتی زمانی كه اسمشان را تغییر
دادهاند آنها را به دلیل تفاوتهای ظاهریای که با
جامعه میزبان دارند عرب یا مسلمان میشمارند و
در خطابها با تحقیر عمل میكنند .در نتیجه این
افراد ترجیح میدهند درون نوعی جماعتگرایی
بروند؛ یعنی هویت منشاء پدری خود را پذیرفته
و حتی بهصورتی مبالغهآمیز علیه فرهنگ میزبان
موضع بگیرند .تجربه ترورسیم القاعده در اروپا و
آمریكا نشان میداد که افراد درگیر آن عمل ،اغلب
فرزندان نسلهای دوم و سوم مهاجرانی بودهاند
كه همگی در این كشورها به دنیا آمده و بزرگ

شده بودند اما ب ه شدت از آنجا نفرت داشتند.
و تازه من در اینجا صحبتی از مجموعه گسترده
مطالعات زیستی ،ژنتیكی و رفتارشناسی نمیكنم
كه معتقد هستند اكتساب فرهنگ تنها بخشی از آن
را میسازد و بخشی دیگر به هر حال به سادگی
قابل تغییر نیست.
اما حتی اگر شرایطی فراهم شود كه فرد بتواند كامال
از فرهنگ منشاء فاصله بگیرد ،باز هم بر اساس
مطالعات انجام شده تقریبا میتوان با اطمینان گفت
كه نسل اول ،تا آخر عمر حسرت و غربت مهاجرت
را حس خواهد كرد و هر اندازه به مرگ نزدیكتر
میشود،این غم و اندوه را به دالیل روانشناختی ،
با شدتی بیشتر احساس میكند اما در نسل دوم
میتوان شاهد فاصله گرفتن كاملتر از فرهنگ
منشاء بود .در این صورت مهاجر را دیگر نمیتوان
از لحاظ فرهنگی جزئی از فرهنگ منشاء دانست،
ولو آن كه به هر دلیلی اسم یا زبان خود را حفظ
كرده باشد .این گونه اساس تعلقها ،به نظر من
لزوما گویای هویت نیست و میتواند تنها نوعی از
بیگانهگرایی خودانگیخته یا از آن بدتر استراتژیك،
برای سوء استفاده از منشاء قومی ،فرهنگی یا ملی
خود برای بازارگرمی بیشتر باشد ،مثل مهاجر
یا فرزند مهاجری كه توانسته است به موفقیت
برسد و نمونه این اسطورهسازیها را میتوان به
صورتهای مختلف دید .برای مثال نگاه كنید به
مورد نیكال ساركوزی رئیسجمهور كنونی فرانسه
كه به عنوان یك فرزند مهاجر معرفی میشود یا
مورد باراك اوباما كه به عنوان فرزند یك سیاهپوست
معرفی میشود در حالی كه در هر دو مورد و
بسیاری موارد دیگر ،ما بیشتر با اسطورههایی سر
و كار داریم چون این افراد شرایطی كامال مناسب
داشتهاند و در طبقه مرفه بودهاند بنابراین رسیدن
آنها به موقعیت موفق فعلی لزوما ربطی به منشاء
قومی یا نژادیشان ندارد.
• به هرحال عدهای از ایرانیانی كه به خارج
مهاجرت كردهاند توانستهاند به موفقیتهایی
برسند ،به نظر شما علت این موفقیتها با این
توضیحاتی كه دادید چیست؟
در مورد موفقیت برخی از ایرانیان خارج از
كشور هم این را میشود گفت؛ نخست آن كه
این موفقیتها در قالبهایی اسطورهای تعریف
شدهاند .این آن مسابقهای است كه تعدادی بیشمار
از آنها در جهان وجود دارد و بینهایت فرد از
ملیتهای مختلف دائما در آنها برنده میشوند،
ت
سپس آن كه بسیاری از این ایرانیان ،زاده و تربی 
شده كشور میزبان و از نسلهای دوم یا حتی سوم
بوده و نسبتی بسیار دورادور با ایران دارند ،سوم
آن كه بسیاری از این موفقیتها مخصوص كسانی

ِ
فرهنگی
است كه سرمایههای باالی اقتصادی و
از پیش انباشته شده داشتهاند ،و در میان جمعیت
بزرگ مهاجران ،قطرهای در اقیانوس به شمار
میروند .و از همه مهمتر این كه این موفقیتها
در چارچوبی عمومی از جهانی قرار میگیرد كه
افراد از همه نژادها و منشاءهای فرهنگی در آن
پراكندهاند و ایرانی تبارها نیز بخشی از این گروهها
هستند .و سرانجام آن كه وجود یك جو سیاسی و
مطرح بودن ایران به عنوان یك موضوع جهانی در
این موفقیتها بسیار موثر است .نمیتوان تصور
كرد كه فرهنگهای كهن پرباری چون هند ،چین،
تركیه ،مصر و غیره آنقدر مهم نباشد كه همچون
ایران درباره آنها صحبت نشود ،اما این كه بیشتر
از ایران صحبت می شود (البته به صورت نسبی) به
دلیل جو سیاسی و هالهای است كه این جو روی
موضوع ایران و همه چیزهایی كه به آن مربوط
میشود انداخته است.
• آیا به نظر شما چنین رخدادی چون اجتنابناپذیر
است پس راه حلی هم ندارد؟ یا میشود تمهیداتی
اندیشید كه با آن بنمایههای اصلی فرهنگ حفظ
شود؟
انسانشناسی جدید باوری به بنمایههای اصیل
فرهنگی یا آنچه اصطالحا فرهنگ خالص نامیده
شده است ،ندارد .در واقع انسانشناسان معتقدند
فرهنگهای انسانی همواره و در همه پهنهها جز
در جوامع بسیار اولیه و كوچك ،همیشه تركیبی از
فرهنگهای مختلف بودهاند و در این فرهنگها
نیز به دلیل آن كه آدمها از لحاظ دستگاههای
حسی خود با یكدیگر یكسان نیستند ،رویكردها
و عالیق و حساسیتها بسیار متفاوتند .در واقع
بحث اصالت فرهنگی بیشتر بحثی سیاسی است
و به هویت ملی بر میگردد كه طبعا برای آن كه
كشور و ملتی وجود داشته باشد باید هویتی ملی نیز
وجود داشته باشد .اما این بحثی كامال متفاوت از
مباحث فرهنگی است .با وجود این ،از آنجا كه ما
در حال حاضر در جهانی مركب از دولتهای ملی
زندگی میكنیم به نظر من همین دولتها میتوانند
سیاستگزاریهایی نیز برای حفظ و تقویت هویت
ملی انجام دهند .مهمترین این تمهیدات ،به وجود
آوردن شرایط مناسب برای كاهش مهاجرت و
جذب استعدادها و مهاجرانی است كه كشور را ترك
كردهاند .افزون بر این برای آن گروه از مهاجرانی
كه قصد دارند در كشور میزبان زندگی كنند نیاز به
سیاستگزاری وجود دارد تا بتوانند هم برای خود
و هم برای كشور سودمند باشند .در این میان نباید
نقش انجمنها و سازمانهای غیر دولتی را نادیده
گرفت .در واقع جهان كنونی ،در حال گذار از
مجموعهای از كشورهای با دولت ملی ،به شبكهای

از سازمانها و انجمنها و مجموعههای مدنی
است ،بنابراین فكر میكنیم یكی از بهترین كارهایی
كه هر دولتی میتواند بكند همچون كشورهای
اسكاندیناوی ،دادن امكان فعالیتهای متفاوت
و آزادانه به جمعیتها و جماعتها و انجمنهای
مدنی برای فعالیت و فعالیتهای مشترك با یكدیگر
است و در این زمینه این انجمنها هستند كه به نظر
من باید ابتكار را در دست داشته باشند .اگر شرایط
آزادانه برای فعالیت وجود داشته باشد بیشك
فرهنگ ملی و فرهنگهای اقلیتی هر دو حفظ
و تقویت شده و به یكدیگر نیز یاری میرسانند
و حتی به نظر من امكان رابطه میان مهاجران با
فرهنگهای میزبان نیز بهتر خواهد شد.
• به عنوان مثال اگر زبان را یكی از عناصر
تقویت كننده فرهنگ در نظر بگیریم ،زبانی كه
نسل سوم ایرانی در آمریكا با آن صحبت میكنند
جه نسبتی با زبان فارسی دارد؟ (زبان فارسی
معیار هم نه ،همین زبان فارسی كه مثال در مركز
شهر تهران شنیده میشود).
زبان بدون هیچ شك و تردیدی مهمترین سرمایه
هر فرهنگی است .بنابراین به نظر من نیاز به
اقداماتی متعدد در این زمینه وجود دارد .آنچه
ما پیشنهاد كردهایم و از جمله در كنگره بینالمللی
جامعهشناسی كه اخیرا در سوئد برگزار شد من بر
آن تاكید داشتم ،پیش گرفتن یك سیاست بینالمللی
كامالجدید در قالب سیاست ارزش دادن مجدد به
ترجمه و تكثر زبانی است .به عنوان مثال برای ما
در عرصه علوم اجتماعی مهم این است كه به جای
آن كه یك زبان واحد داشته باشد (مثل انگلیسی) كه
تنها نوشتههایی كه به آن زبان وجود دارد خوانده
شود و در نظر گرفته شود ،اوال زبانها در سه سطح
ی (زبانهای قومی) ،ملی(زبانهای سیاسی و
محل 
دولتهای ملی) و بینالمللی(چندین زبان بزرگ
منطقهای) در تمام نهادهای بینالمللی به رسمیت
شمرده شده و شرایط مادی تبدیل آنها به یكدیگر
از لحاظ فناورانه و به طور كلی فرهنگی ،فراهم
شود .معنی این حرف آن است كه ما نه تنها نیاز به
همكاری بینالمللی هر چه بیشتر و همكاریهای
بین فرهنگی هر چه بیشتر داریم ،بلكه باید این
همكاریها به صورت شبكهای متكثر از زبانها
انجام گیرد تا هركس بتواند هویت خود و به
خصوص اندیشه خود را كامل حفظ كند.
منبع :روزنامه شرق
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سیاست فرهنگی  :هنرمندان كانادايی -ارمنی درباره نقش فرهنگ در
جامعه شهری صحبت كردند
آرسينه خانجيان اعتقاد دارد از آنجا كه دولت مسؤوليت آينده هنر را نمیپذيرد جامعه بايد اين مسؤوليت را قبولكند.
كارينه يونسيان

"وقتی هنرمندی از خطر ك��ردن دست
میشوید ،درواقع از «هنرمند بودن» دست کشیده
است ،و وقتی هنر با سیاست قاطی میشود،
دیگر هنر نیست".
این نظرات توسط كارگردان كانادایی -ارمنی،
اتوم اگویان ،و بازیگر و همسر او آرسینه خانجیان
در گفتوگویی با عنوان سیاست فرهنگی بیان شد
كه در ایروان توسط بنیاد سیویلیتاس و کانترپارت
اینترنشنال برگزار شد.
اگویان میگوید :وقتی سرگئی پاراجانف
رنگ انار را فیلمبرداری میكرد خیلیها به او انتقاد
میكردند ،درحالی كه امروز این فیلم هدیهای
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بزرگ برای ملت ماست .زمان فیلمبرداری آرارات

میدانستم این یك ریسك است .من با موضوع
وجدان جمعی سروكار داشتم ،مانند دیدگاههای
دیگری كه دیگر هنرمندان قبال به همین موضوع
داشتند .میدانستم دیگر نمیتوانم به تركیه بروم
ولی به هرحال فیلم در حال ساخته شدن بود.
این كارگردان مشهور همچنین گفت توجهی
كه بهخاطر فیلمهای تحسین شده قبلیاش كسب
كرده فیلمبرداری آرارات را بهجا و بهموقع نشان
میداد ،گرچه او كامال آگاه بوده كه همه به خاطر
بیان یك موضوع شخصی بهجای پی گرفتن فرمول
موفقیت تجاری فیلمسازی ،مالمتش خواهند كرد.

اگویان و خانجیان هر دو در حمایت از آزادی هنر
صحبت كردند .بازیگر اگویان گفت دولت باید
درك كند كه مشكالت اقتصادی و اجتماعی در هر
كشوری از جمله ارمنستان ،ارتباط تنگاتنگ با
شكل ارائه هنر ملی به دنیا دارد .خانجیان گفت
كه راه حل در تشكیل نوعی جامعه شهریست كه
واقعا حس كند مستحق طرح موضوعات مهم و
اگر نیاز بود ،نقد شدن است.
منبعwww.armenianow.com :

بزرگداشت نقاش خاك در تهران برگزار میشود

وضعيت بالتکليف آثار مارکو گريگوريان در ارمنستان

ژانت الزاریان ،منتقد هنری و تدوین كنند ه
دانشنام ه ایرانیان ارمنی ،با اعالم این که بزرگداشت
مارکو گریگوریان در خانه هنر (آرتسنتر) تهران
برگزار خواهد شد ،نسبت به نداشتن فضایی برای
عرض ه آثار این نقاش مدرنیست ایرانی ابراز
نگرانی كرد و گفت متأسفانه وارثان این هنرمند
فقید ارمنی ،اجازه نمیدهند آثار او از موزه
ادبیات ارمنستان به خانهاش كه بخشی از تاریخ
هنر معاصر را درخود جای داده است ،منتقل شود
چون میخواهند خان ه او را بفروشند.
این منتقد هنری در گفتوگو با خبرنگار بخش
هنرهای تجسمی خبرگزاری دانشجویان ایران

(ایسنا) ،یادآوری كرد كه من سالیان زیادی با
هنرمندان ارمنی كشور از جمله ماركو گریگوریان
رفتوآمد داشتهام .او بیست سال پیش آثارش را
به ارمنستان برد و كارهایش را به صورت موقت
در موزه ادبیات ارمنستان قرار داد.
وی گفت قرار نبود این مكان برای همیشه
محل نگهداری آثار او باشد اما ناگهان او فوت كرد
و آثارش در این موزه باقی ماند ،و افزود :این
موزه مربوط به ادبیات میشود و محلی كه برای
نمایش آثار ماركو در نظر گرفته شده است ،بسیار
كوچك است .البته آنها هم حق دارند ،چون قرار
نبوده این آثار به صورت دائم در آنجا بماند .حاال

قسمتی از موز ه ادبیات كه ورودی آثار موز ه خاور
ت به
میانه و موز ه ماركو و سابرینا گریگوریان اس 
آثار ادبیات ارمنستان اختصاص داده شده است.
ماركو قصد داشت قسمت باالی خان ه خودش را
كه در ایروان ارمنستان توسط یك مهندس معروف
ارمنی به نام مهندس اسرائیلیان طراحی شد ه است،
تبدیل به موزه كند و آثارش را از موز ه ادبیات
ارمنستان به آنجا منتقل كند ،البته در اطراف آن
یك فضای باز هم بود كه قصد داشت در آنجا یك
آتلیه بسازد و كارهای آموزشیاش را در این مكان
انجام دهد كه متاسفانه مرگ به او فرصت نداد.
سال گذشته وزارت فرهنگ و هنر كشور ارمنستان
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آداب و رسوم مشترك ارمنيان

و ايرانيان

جشن
بَرغندان و
ِ
باريگندان
آندرانيك هويان

اعالم كرد كه اگر وارثان ماركو گریگوریان اجازه
دهند ،آثار او را به خانهاش منتقل خواهند كرد و
تمام مخارج این موزه مانند حقوق كارمندان و ...
را هم برعهده خواهند گرفت.
به گفت ه این روزنامهنگار و منتقد هنری ،در
ارمنستان رسم است كه خان ه نقاشان و نویسندگان
را به موزه تبدیل میكنند و در شهر ایروان سیوپنج
موزه شخصی كه متعلق به مشاهیر است ،وجود
دارد.
الزاریان بیان كرد :وارثان ماركو گریگوریان
خواهرزاده و ب��رادرزاده او هستند كه متأسفانه
رضایت ندادند این كار انجام شود و بهانهشان این
بود كه این خانه در مركز شهر نیست و اینجا را
میفروشند تا یك مكان در مركز شهر برای این كار
اختصاص دهند ،اما این كار منطقی نیست.
وی ی���ادآوری ك��رد :س��ال گذشته م��وز ه
تازهتأسیس ارامنه تهران در نزدیكی كلیسای
قوامالسلطنه ،قصد داشت آثار هنرمندان مختلف
ارمنی را كه در ایران نیستند ،جمعآوری كند تا این
موزه پربار شود و من نیز به وارثان ماركو گفتم حیف
است جای آثار او در این موزه خالی باشد چون
ماركو گریگوریان مبتكر سبك كاهگل در دنیا است.
آنها در مرحل ه اول موافقت كردند ،اما دست آخر
آثار ماركو را به ما ندادند .این در شرایطی است كه
واقعا جای تاسف دارد موزهای برای آثار هنرمندان
ارمنی برپا باشد اما هیچ اثری از ماركو گریگوریان
در آن به نمایش درنیاید .انجمن ایرانیان ارمنی كه
به ارمنستان بازگشتهاند شامل نقاشان ،سینماگران
و نویسندگان است .من به آنها مراجعه كردم و
قرار شد یك حساب بانكی باز شود و اعالم شود
كه دوستداران كارهای ماركو پول واریز كنند،
و وارثان او را نیز شریك كنیم تا بتوانیم خانهای
بگیریم و آثار او را از بینا مونشان بودن نجات

دهیم .در این جریان ،سفیر ایران در ارمنستان،
سید علی سقاییان ،را دیدم و قرار شد این انجمن
نامهای به سفارت هم بنویسند و از آنها نیز كمك
بگیرند .ماركو گریگوریان حقی بر گردن یك نسل
دارد كه بهعنوان شاگردان او فعالیت كردهاند و حیف
است آثارش بیصاحب بماند و وارثانش احساس
مسؤولیت نكنند.
وی گفت :در خانه هنرمندان ایران دربار ه
مشكل تابلوهای ماركو گریگوریان صحبت شد و
صد نقاش و هنرمند نامهای را امضا كردند و در آن
ن كه آثار ماركو در موز ه ادبیات ممكن
نسبت به ای 
است شرایط خوبی نداشته باشد ،اظهار ناراحتی
كردند .وزیر فرهنگ ارمنستان در پاسخ به آن نامه
گفت :تا زمانی كه من هستم آثار او در این موزه
برقرار خواهد بود.
اما هیچ وزیری همیشگی نیست و ممكن است
این آثار بعد از مدتی به زیرزمینی منتقل شود و
از بین برود .قرار است بهزودی وارثان ماركو از
آمریكا به ارمنستان بیایند و خانه او را بفروشند ،از
همه هنرمندان خواهش میكنم كمك كنند تا كاری
مثبت برای ماركو گریگوریان انجام شود.
به گفت ه او قرار است در آستانه سومین سال
خاموشی مارکو گریگوریان ،در مهرماه سال جاری
در تهران و در خانه هنر (آرتسنتر) مراسمی برای
این هنرمند نقاش برگزار شود.
منبع :خبرگزاری دانشجویان ایران  -تهران

جشن برغندان و باریگندان از جشنهای
مشترك ایرانیان و ارمنیان است كه افزون بر تشابه
اسمی ،آداب و سنن برگزاری آنها نیز شبیه هم
است ،برگزاری اینگونه جشنها بازگو كننده
تاثیر فرهنگ و آداب و رسوم ایرانیان و ارمنیان
بر یكدیگر است .این جشن پیش از فرا رسیدن
ایام روزه برگزار میشد و هر دو قوم جشن
میگرفتند .در روزگار پیشین ،ایرانیان روزهای
آخر ماه شعبان را كه نزدیك شدن ماه رمضان را
نوید میداد ،با جشن و سرور سپری میكردند.
مدت زمان برگزاری جشن برغندان هفت
گ فارسی
تا ده روز بود .هیچ یك از كتب فرهن 
به مراسمی كه در جشن برغندان اجرا میشد،
اشارهای نكردهاند .دهخدا درباره جشن برغندان
مینویسد :برغندان ،سنگ اندازان(صحاف
الفرس) ،كلوخ اندازان(یادداشت مولف) جشن
و نشاطی را گویند كه در ماه شعبان سبب نزدیك
1
شدن ماه رمضان میكنند.
رمضان میرسد اینك دهم شعبان است
ِمی بیارید و بنوشید كه برغندان است
تو چه گویی در آخر شعبان
زده یك هفته طبل برغندان
گ انداز چنین توضیح داده
دهخدا درباره سن 
است :سنگ انداز(برق انداز) كلوخ انداز و آن
جشن و سیر و گشتی باشد كه دم آخر ماه شعبان
3
كنند و آن را سنگ انداز گویند.
علی اكبر نفیسی روز آخر ماه شعبان را
كلوخ انداز نامیده و در فرهنگ نفیسی مینویسد:
برغندان ،جشن و نشاطی كه بهواسطه نزدیك شدن
ماه رمضان در دهه آخر ماه شعبان بگیرند و نام
3
روز آخر ماه شعبان را كلوخ انداز گویند.
11
شماره  ،80سال چهارم 20 ،مرداد 11 1389

دوهفته نامه
هویس

فرهنگ عمید مینویسد :برغندان ،جشن و
مهمانی و عیش و عشرتی كه در روزهای آخر ماه
شعبان كنند ....برقندان هم گفتهاند .كلوخ انداز و
كلوخ اندازان نیز میگویند .به معنی پایان ده روزه
4
هم گفتهاند.
فرهنگ آنندراج مینویسد :جشن و نشاطی را
ِ
ِ
آمدن رمضان كنند و
نزدیك
گویند كه ماه شعبان به
به این معنی به جای حرف ثالث ،قاف هم آمده
5
است.
باریگندان به معنی زندگانی نیكو ،سرور و
شادمانی و فراوانی نعمت است .این جشن از
جشنهای پیش از مسیحیت ارمنستان است ،و
6
همزمان با جشن ناواسارد برگزار میشد.
در جشن باریگندان عامه م��ردم شركت
میكردند .روحانیان كلیسای ارمنی ،بدون توجه
به مقام و درجه یكدیگر،آزادانه به گفتوگو
میپرداختند و عقاید و اعمال بزرگان و رهبران
7
خود را مورد انتقادهای شدید قرار میدادند.
روحانیان لباسها ،كالهها ،و چوبدستیهایی
از كاغذ میساختند و با گفتن عبارت انتقادی
طنزآمیز سبب خنده و شادمانی مردم میشدند.
از ویژهگیهای باریگندان برقراری مساوات
كامل میان طبقات مردم بود .در آن روزگار همگان
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آزادی كامل داشتند و اجازه داشتند بیپروا ،از
اعمال بزرگان و توانگران انتقاد كنند.
ارمنیان اكنون نیز در روز پیش از آغاز ایام
روزه بزرگ ،جشن باریگندان را برگزار میكنند.
كسانی كه قصد دارند روزه بگیرند در این شب
سفره شام را رنگینتر و مفصلتر از شبهای دیگر
میگسترند و با اقوام و خویشان به جشن و سرور
میپردازند.
در شهر اراك ،در روز جشن باریگندان جوانان
ارمنی دستهای راه میاندازند  ،هر یك از این
جوانان لباسی برای خود فراهم میسازند و نقابی
بر چهره میگذارند ،طوری كه شناخته نشوند .دو
جوان كه یكی لباس عروس و دیگری لباس داماد
بر تن كرده ،همراه دسته حركت میكنند .آنان به
منازل ارمنیان اراك میروند و به شادی و نشاط
میپردازند .صاحبخانه از آنان پذیرایی میكند و
چنانچه مایل باشد به باشگاه ارمنیان اراك كمك
مالی میكند.
در تهران در منطقه نارمك  ،كودكان ارمنی
دستهای تشكیل میدهند و به منازل ارمنیان نارمك
میروند و به جشن و سرور میپردازند.
در جلفای اصفهان در باشگاه ارمنیان،
بالماسكه ترتیب داده میشود و برخی از شركت

كنندگان از نقاب استفاده میكنند .كودكان ارمنی
جلفا نیز برنامههایی همانند جوانان اراك و تهران
اجرا میكنند .سالهای متمادی است كه در ایران
جشن برغندان به هیچ وجه اجرا نمیشود.
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به مناسبت یادبود صدوپنجاهمین سالگرد بنیانگذاری تآتر ارمنیان و صدوچهلمین سالگرد تآتر ترکان در
امپراتوری عثمانی

تاریخچه بنیانگذاری تآتر ارمنیان و ترکان در امپراتوری عثمانی

آنا آلکسانیان

این یک واقعیت تاریخی انکارناپذیر است
که آغاز گرفتن تآتر ترکان و تاریخچه پنجاه ِ
سال
نخست آن ،پیوندی تنگاتنگ با ارمنیان دارد .این
به آن علت است که ارمنیان و یونانیان نخستین
پذیرندگان و گسترشدهندگان نوآوریهایی بودند
که از اروپا به امپراتوری عثمانی وارد میشد.
سالهای 1850م .را میتوان دوران اوجگیری
فرهنگ ارمنیهای امپراتوری عثمانی نامید .در
شهرهای مهم مانند استانبول و ازمیر که جمعیت
چشمگیر ارمنی داشت ،مدارس ،مطبوعات ،دانش
و ادبیات ارمنی در راستای نیازهای این نوآوریها
رستاخیز خود را آغاز کردند .جوانان ارمنی
بسیاری در آن دوره در اروپا تحصیل میکردند و از
آنجا ایدههای تازه فراوانی با خود میآوردند ،که
تآتر نیز جزو آن بود و از سوی ارمنیان امپراتوری
با شور و شوق بسیار پذیرفته شد.
در سال 1859م .در محله برا در استانبول،
سراپیون حکیمیان که بیشتر در مدارس ارمنیان
نمایش اجرا میکرد در مدتی کوتاه تآتر را از
سالنهای مدارس به صحنههای حرفهای منتقل کرد
و نخستین گروه تآتر حرفهای ارمنیان امپراتوری را
با نام «تآتر شرق» بنیان نهاد .اگرچه عمر «تآتر
شرق» کوتاه بود ،اما توانست موفقیتهای بزرگی
بهدست آورد .بهترین بازیگران تآتر ارمنیان،
مانند اکچیان ،فاسوالجیان ،مناکیان ،پنگلیان،
تریانتس ،آجمیان ،آروسیاک و غیره از همین تآتر
برخاستهاند.
در برخی نمایشها که در «تآتر شرق»
حکیمیان به صحنه رفت ،هاکوب واردویان نیز
به عنوان بازیگری مبتدی بازی میکرد .او اگرچه
استعداد بازیگری درخشانی نداشت ،چندی بعد
بنیانگذار و پیشرو تآتر ترکیه شد .پس از تعطیل
شدن «تآتر شرق» ،واردویان با چند جوان دیگر
گروهی تشکیل داد و ساختمان سیرک کدیک پاشا
را اجاره کرد و در 1867م .آن را تبدیل به سالن
تآتر کرد .در مدتی کوتاه ،گروه تآتر واردویان با نام
«تآتر عثمانی» ،شهرت بسیار بهدست آورد .او در
حومه شهر استانبول مانند اسکیودار ،قاضیگیو و
برا ،نمایشهای سیار اجرا میکرد و توانست توجه
و عالقه مردم استانبول را جلب کند.
پیش از گروه «تآتر عثمانی» ،هیچ کس نمایشی

به زبان ترکی اجرا نکرده بود .نخستین بار در سال
1869م .در سالن تآتر کدیک پاشا بود که گروه
«تآتر عثمانی» ،نمایش سزار بورجیا را به زبان
ترکی اجرا کرد .واردویان برای این کار دو هدف
مهم داشت؛ یکی جلب حمایت اشخاص متنفذ
ترک از گروه تآتر ،و دیگری جذب تماشاچی ترک
به تآتر برای تامین هزینههای گروه .او در هر دو کار
نیز موفق بود .در استانبول ،تنها به تآتر واردویان
اجازه استفاده از نام «تآتر عثمانی» داده شد .این
امتیاز بهدست آمده در طول ده سال حیات گروه
تآتر برجا ماند .اجراهای تآتر واردویان همیشه
در سالنهای پر از تماشاچی انجام میشد و از این
رو ،پرداخت دستمزدهای باال به بازیگران را ممکن
میساخت.
«تآتر عثمانی» در سالهای 1870م .به چنان
موفقیتی دست یافته بود که میتوانست با بهترین
گروههای تآتر اروپا رقابت کند .در سال 1876م.
زمانی که سالسبوری ،نخستوزیر آینده بریتانیا،
برای ماموریت ویژه دیپلماتیک به استانبول رفته
بود ،تآتر واردوی��ان در سالن کدیک پاشا سه
نمایش اجرا میکرد که سران عثمانی ،دیپلمات
انگلیسی و همراهانش نیز در سالن حضور داشتند.
این موضوع گواه آن است که تآتر واردویان در
پایتخت امپراتوری عثمانی چه اندازه اهمیت داشته
است.
اما چندی بعد ،به دستور سلطان عبدالحمید،
طی یک روز ساختمان تآتر از بنیان کنده شد ،و
این به انحالل «تآتر واردویان» یا «تآتر عثمانی»
انجامید .علت این کار ،اجرای نمایش چرکس
اوزدن ،اثر احمد مدحت بود .این نمایش در
میان محافظان سلطان که از قوم چرکس بودند
جنجال بزرگی به پا کرده بود .عبدالحمید برای
برقراری دوباره آرامش دربار ،راهی دیگر نیافت
و دستور داد ساختمان تآتر را بکنند و گروه تآتر
را منحل کنند .پیشرفت پرشتاب نمایشنامهنویسی
کالسیک ترک با کارکرد «تآتر عثمانی» که با
کوشش واردوی��ان تشکیل شده بود همزمان
گشت .اگر گروه تآتر در مراحل آغازین کار خود
نمایشهای ترجمه شده اجرا میکرد ،پس از آن با
سفارش و تشویق واردویان بسیاری از نویسندگان
ترک برای این تآتر نمایشنامه نوشتند و شمار

این آثار در مدت کوتاهی از صد گذشت .در این
نمایشنامهها آثاری از همه نویسندگان معاصر
کالسیک ترک وجود داشت ،از جمله وطن یا
سیلیسترا و کودک بیچاره اثر نامق کمال ،گلنهار
اثر عاکف بیک ،چرکس اوزدن اثر احمد مدحت،
بسان اثر شمس الدین سامی ،دختر هندی اثر عبدل
حق حمید ،آثاری از ابوضیاء توفیق ،رجایی زاده
اکرم ،محمد رفعت مانستری ،بیش از بیست ترجمه
و چند نوشته از حسن بدرالدین ،چند ترجمه از
مولیر بهدست احمد وفاق پاشا ،علی حیدر بیگ
و غیره.
رودلف تاالسو که معاصر واردوی��ان بود و
تاریخ تآتر ترکیه را نوشته است ،کارکرد دهساله
«تآتر عثمانی» را درخشانترین دوره تآتر ترکیه
میداند .احمد فهمی (1856-1930م ).که
نخستین بازیگر ترک شمرده میشود و مدت پنجاه
سال از چهرههای برجسته تآتر ترک بود ،نخستین
گامهای خود را هم به عنوان بازیگر و کارگردان،
و هم به عنوان رهبر گروه تآتر ،در سال 1876م.
در «تآتر عثمانی» هاکوب واردویان برداشته بود.
توماس فاسوالجیان نخستین استاد او در آن جا
بوده است .هاکوب واردویان پس از انحالل گروه
تآتر خود ،همراه فاسوالجیان به بورسا رفت و در
آن جا ،باز هم در محیط هنردوستان ارمنی ،به
فعالیت ادامه داد .فاسوالجیان پس از چندی در
خاطرات خود نقش و رسالت گروه تآتر واردویان
را بسیار ارزشمند دانسته و آن را نخستین تآتر
حرفهای ترکیه شمرده است.
متین آند ،دیگر پژوهشگر تاریخ تآتر ترک،
با اشاره به تآتر واردویان مینویسد که گروه تآتر
او چنان حرفهای بود که حتی پس از برقرار مجدد
مشروطیت عثمانی در سال 1908م نیز نظیر آن
دیده نشد.
بدینسان ،میتوان گفت که ارمنیان نقشی موثر
در بنیانگذاری و پیشرفت تآتر ترکیه داشتهاند و
ارزیابی کارشناسان تآتر و پژوهندگان این رشته،
چه ارمنی و چه ترک نیز گویای آن است.
منبع:

www.armtoday.info/default.asp

ترجمه :گارون سرکیسیان

13
شماره  ،80سال چهارم 20 ،مرداد 13 1389

دوهفته نامه
هویس

