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Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý

ºñÏß³μ³Ã³Ã»ñÃ

900 ÃáõÙ³Ý
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 380 ¹ñ³Ù

Ú²Îà´ Î²ð²äºÜò
²ØºðÆÎ²-Æð²Ü²-Ð²Ú

¶ðàÔ

²Úê Ð²Ø²ðàôØ

Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
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Ð³Ù³ÛÝù
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Ð»é³Ëûë §ÚáÛë¦-ÇÝ ûåïÇÙ³É³óÙ³Ý
Ù³ëÇÝ

ºñÏß³μ³Ã³Ã»ñÃ
¸ ï³ñÇ, ÃÇõ84, ÐáÏï»Ùμ»ñ 13, 2010,
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Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 380 ¹ñ³Ù
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ÎñûÝ³Ï³Ý ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý áõÅ»ñÇ
Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ Ñ»ï

5

Âáõñù ³½·³ÛÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ý³Ù³½
³ÝóÏ³óñ»óÇÝ ²ÝÇÇ Ù³Ûñ ï³×³ñáõÙ

14

ä³ïÙõ³Íù` ²åñÇÉ»³Ý Ï³ÛÍ»ñ
ÎáÉÇ³ î¿ñ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý

16

Ø³ß³¹³Ñ³Û»ñÁ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñáõÙ

18

êáõå»ñÙ³ñÏ»ï³ÛÇÝ ë»ñÇ³ÉÝ»ñ
è.ê.
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20

à±í ¿ Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ ëÇñ»ÉÇ »ñ·ãáõÑÇ` Â³ÉÇÝÁ
ÞáÕÇÏ º÷ñ»Ù»³Ý

Ú³Ïáμ Î³ñ³å»Ýó`
³Ù»ñÇÏ³-Çñ³Ý³-Ñ³Û ·ñáÕ

8

Î³ñ³å»ÝóÇ ·ñ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ
ê¿Ûñ³ÝáõÑÇ ¶»Õ³Ù»³Ý

13

´³éÇ ÷ñÏáõÃÇõÝÁ
Ú³Ïáμ Î³ñ³å»Ýó

22

Ð³Û³ëï³ÝÇ ß³ËÙ³ïÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ` 7-ñ¹
²ñÙ³Ý êï»÷³Ý»³Ý

25

àõë³ÝáÕÝ»ñÝ ¿É »Ý ¹á÷ÇÝ· ³ÝáõÙ

27

Ä³Ù³Ýó

ä³ñëÏ»ñ¿Ý
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Ð³Û»ñ¿Ý μ³ÅÝáõÙ
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Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ Ñ»ï
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ØÇñÃ³ç»¹¹ÇÝÇÇ
³¹ñμ»ç³Ý³Ù»ï
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ
Ñ³Û³ëï³ÝÇ
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ï³½¹»óáõÃÇõÝÁ
6

8

¾¹Ù³Ý ²Ûõ³½»³ÝÇ
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ Æñ³ÝáõÙ
¼³Ññ³ è³¹

11

êáõÉÃ³ÝÇ¿ ·Ùμ¿ÃÁ »õ
Ñ³Û»ñÁ ³Û¹ ù³Õ³ùáõÙ
ÚáíÇÏ ØÇÝ³ë»³Ý

ä³ïÙõ³Íù` Îß»éù
ì³Ñ³·Ý ¶ñÇ·áñ»³Ý

ÊÙμ³·ñ³Ï³Ý Ï³½Ùª

²ñïûÝ³ï¿ñª
È»õáÝ ²Ñ³ñáÝ»³Ý

ø³ñÙ¿Ý ²½³ñ»³Ý,
ÈÇ³ Ê³ãÇÏ»³Ý,
²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ê»ãáõÙ»³Ý,
¶³ñáõÝ ê³ñ·ë»³Ý,
²Ý¹ñ³ÝÇÏ êÇÙáÝ»³Ý,
²ñÙÇÝ¿ Ø»ÉÇù-Æëñ³Û¿É»³Ý

ÊÙμ³·Çñª
èáμ»ñÃ ê³ý³ñ»³Ý

¶»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý Ó»õ³õáñáõÙª
ÈÇ³ Ê³ãÇÏ»³Ý

Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
»ñÏß³μ³Ã³Ã»ñÃ

μ³ÅÇÝ

Î³Ûù
ø³çÇÏ ê³ý³ñ»³Ý

Ð³ëó¿ª
Â»Ññ³Ý, ¾ÝÕ»É³μ åáÕáï³Û,
ì³ÉÇ ²ëñ ù³éáõÕÇ
Ñ³Ù³ñ 1048
66495180 66492693

Ø³ñ½³Ï³Ý
²ñÙ³Ý êï»÷³Ý»³Ý

Ð»é³Ëûë-Ñ»é³å³ï×¿Ýª
66495208

´³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃÇõÝ
ø³ÃñÇÝ º³ÕáõμÇ

hooys@inbox.com

Ð³Û»ñ¿Ý μ³ÅÝÇ ëñμ³·ñÇãª
ø³ñÙ¿Ý ²½³ñ»³Ý

www.hooys.com

àôÊî²¶Ü²òàôÂÆôÜ ê. ¶¾àð¶ ºÎºÔºòÆ
Ð.Ø.Ø.§ð²üüÆ¦ Ð²Ø²ÈÆðÆ Î²Ü²Üò ´²Ä²ÜØàôÜøÆ
Ü²Ê²ÒºèÜàôÂº²Ø´

²ñÙÇÏ Êáõ¹³μ³Ëß»³Ý

Ð.Ø.Ø.§ð³üüÇ¦ Ñ³Ù³ÉÇñÇ
Ï³Ý³Ýó μ³Å³ÝÙáõÝùÁ Ï»³ÝùÇ ¿
Ïáãõ»É 1993 Ãõ³Ï³ÝÇÝ£ ²Ûë μ³Å³ÝÙáõÝùÁ ³ÏïÇõûñ¿Ý ³ßË³ïáõÙ, »õ ³ç³ÏóáõÙ ¿ Ý³»õ ÙÇáõÃ»³Ý ÙÇõë μ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñÇ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï
Ý³Ë³Ó»éÝ»Éáí ³é³ÝÓÝ³ÛïáõÏ
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ Ï³Ý³Ýó ïûÝÇ, ØÇçÇÝùÇ, Üáñ ï³ñõ³Û ïûÝ»ñÇ
³éÇÃÝ»ñáí »õ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿
½³Ý³½³Ý ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ£
²Ûë ï³ñÇ »õë ê»åï»Ùμ»ñÇ
25-Ç ³é³õûï»³Ý ßáõñç 30 ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý »õ Ã³Õ»óÇ Ï³Ý³Ûù
áõËïÇ ·Ý³óÇÝ ê.¶¿áñ· »Ï»Õ»óÇ,
áõñ áõËï³õáñÝ»ñÇ ÛáÍ μ³½ÙáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùμ
ÂÐÂ
³é³çÝáñ¹ î¿ñ ê»åáõÑ ²ñù.
ê³ñ·ë»³ÝÁ Ù³ïáõó»ó ê.å³ï³ñ³· »õ Û»ïáÛ ¿Éª Û³õáõñ å³ïß³×Ç
ù³ñá½£ Ú³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ ûñõ³Û ³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ ³é³ÝÓÇÝ
ËáñÑñ¹³õáñáõÃÇõÝ ¿ñ ï³ÉÇë
»ñ·ã³ËÙμÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñõáÕ
ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁª ïÏÝ.ú¹¿Ã Øáõñ³¹»³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùμ£ ²ÝÝÏ³ñ³·ñ»ÉÇ Ûáõ½Çã ¿ñ ÍÝÏ³ãáù
³ÕûÃáÕ áõ ³å³ßË³ñáõÃÇõÝ
ËÝ¹ñáÕ μ³½ÙáõÃ»³Ý å³ïÏ»ñÁ£
²ÛÝáõÑ»ï»õ ÙÇáõÃ»³Ýë Ï³Ý³Ûù ³ÛóÇ ·Ý³óÇÝ »Ï»Õ»óáõÝ
ÏÇó ³åñáÕ ï³ñ»óÝ»ñÇÝ, áñáÝóÇó áñáßÝ»ñÇ Ëûëù»ñÁª Çñ»Ýó
ÚáÛë
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³ñï³ë³ÑÙ³Ý ·³ÕÃ³Í »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó Éùõ»Éáõ Ù³ëÇÝ, Çñûù
Ûáõ½»óÇÝ μáÉáñÇë£
àõËï³õáñ Ï³Ý³Ûù ³éÇÃ
áõÝ»ó³Ý »Ï»Õ»óáõ Ï³Ý³Ýó ï³Õ³í³ñÇó ·Ý»É ÏñûÝ³Ï³Ý ·ñù»ñ,
Ë³ã»ñ, ëñμ³å³ïÏ»ñÝ»ñ »õ
³ÛÉÝ, »õ Ï³ï³ñ»É ÝõÇñ³ïõáõÃÇõÝÝ»ñ£
ì»ñçáõÙ ³õ»É³óÝ»Ýù, áñ ÙÇ»õÝáÛÝ ³éÇÃáí ÙÇáõÃ»³Ý Ï³Ý³Ûù
ê»åï»Ùμ»ñÇ 27-ÇÝ, å³ïñ³ëï»óÇÝ ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ñ³ñÇë³ »õ
Ù³ïáõó»óÇÝ ÙÇáõÃ»Ý³Ï³ÝÝ»ñÇÝ
áõ Ã³ÕÇ ÅáÕáíñ¹ÇÝ£

§èàô´²ÚÆÜºð¦ ºô

¾¸Ø²Ü ²Úì²¼º²
ÂºÐð²ÜÆ ²ð

Æñ³Ý³Ñ³Û ³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï
·»Õ³ÝÏ³ñÇã »õ ×³ñï³ñ³å»ï
¾¹Ù³Ý ²Ûí³½»³ÝÁ 40-³Ù»³Û
μ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ, ³Ûëûñ
Â»Ññ³ÝáõÙ ¿ ·ïÝõáõÙ, áñå¿ë½Ç
Çñ ³Ýó»³É 40 ï³ñÇÝ»ñÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³é³çÇÝ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ Ñ¿Ýó Çñ
ÍÝÝ¹³í³ÛñáõÙª Â»Ññ³ÝáõÙ£
²ñõ»ëïÇó î³Ý, Æñ³ÝáõÙ ÐÐ
¹»ëå³ÝáõÃ»³Ý »õ Ä³Ý»ï È³½³ñ»³ÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝ³Í ëáÛÝ
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ, áñÁ Ï³Û³Ý³Éáõ ¿
²ñõ»ëïÇó î³Ý §¾É³ÑÇ»¦ »õ
§ö³ë³ñ·³¹¦ óáõó³ëñ³ÑÝ»ñáõÙ, Ý»ñÏ³Û³óõ»Éáõ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ
Ýñ³ »ñÏáõ ßñç³ÝÝ»ñÇ ·áñÍ»ñÁ,
³ÛÉ»õ óáõó³¹ñõ»Éáõ ¿ ÙÇ üÇÉÙª
³ñõ»ëï³·¿ïÇ Ï»³ÝùÇ áõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£
²Ûë óáõó³Ñ³Ý¹¿ëáõÙ ¾¹Ù³ÝÇ
³μëÃñ¿ (í»ñ³ó³Ï³Ý) Ïï³õÝ»ñÁª §èáõμ³ÛÇÝ»ñ¦, ÇëÏ Æñ³ÝÇ
ù³Õ³ù³ÛÇÝ áõ ·ÇõÕ³Ï³Ý μÝáõÃ»³Ý çñ³Ý»ñÏ å³ïÏ»ñÝ»ñÁ
§Úáõß»ñÇ å³ïÏ»ñ¦ ³Ýõ³Ý ï³Ï
»Ý óáõó³¹ñõ»Éáõ£
¾¹Ù³Ý (¾¹ÇÏ) ²Ûí³½»³ÝÁ ÍÝõ»É ¿ 1931 Ãõ³Ï³ÝÇÝ (Çñ³Ý³Ï³Ý 1310) Â»Ññ³ÝáõÙ£ ÜÏ³ñãáõÃÇõÝÝ ½μ³Õõ»É ¿ 13 ï³ñ»Ï³ÝÇó,
ÇëÏ 16 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ ³ñ¹¿Ý Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ ºñÇï³ë³ñ¹ ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ£ 1973 Ãõ³Ï³ÝÇÝ Ù»ÏÝáõÙ ¿
Æï³ÉÇ³, ÇëÏ Ù¿Ï ï³ñÇ ³Ýóª
²Ý·ÉÇ³, áõñ ³õ³ñï»É ¿ ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÇõÝÁ EMI ùáÉ»çáõÙ£
²ÛÝáõÑ»ï ³åñ»É áõ ëï»ÕÍ³·áñÍ»É ¿ ³Û¹ »ñÏñáõÙ, μ³Ûó »õ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³éÇÃÁ μ³ó ãÇ ÃáÕ»É
áõÕ»õáñõ»Éáõ Æñ³ÝÇ ½³Ý³½³Ý
ßñç³ÝÝ»ñÇ ·ÇõÕ»ñÝ áõ ù³Õ³ùÝ»ñÁ »õ å³ïÏ»ñ»Éáõ μÝáõÃÇõÝÝ
áõ Ù³ñ¹Ï³Ýó£

úê

§Ú

¦àÚê

ÆÜ

Ðºè

ÜÆ òàôò²Ð²Ü¸¾êÀ
Â êºÜÂºðàôØ

úäîÆØ²È²òØ²Ü Ø²êÆÜ
²Ê

§ÚàôÞºðÆ ä²îÎºð¦

¾¹Ù³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ ³õ»ÉÇ ù³Ý 30 óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñÇª
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝáõÙ,
Â»Ññ³ÝáõÙ, ºñ»õ³ÝáõÙ, ÈáÝ¹áÝáõÙ, ´áëïáÝáõÙ »õ ³ÛÉáõñ£
Üñ³ Ïï³õÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»ëÝ»É Ý³»õ ³Ù»ñÇÏ»³Ý áõ »õñáå³Ï³Ý Û³ÛïÝÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñáõÙ áõ Ñ³õ³ù³ÍáõÝ»ñáõÙ£
¾¹Ù³Ý ²Ûí³½»³Ý ×³ñï³ñ³å»ïÇ ·áñÍ»ñÇó »Ý Â»Ññ³ÝáõÙ ÂáíÙ³ë»³Ý ¹åñáóÁ,
ÙÇ ù³ÝÇ μÝ³Ï»ÉÇ ß¿Ýù»ñ áõ
μÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñ, ê³áõ¹»³Ý
²ñ³μÇ³ÛÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù èÇ³¹Ç û¹³Ï³Û³ÝÇ Ù½ÏÇÃÇ Ý»ñùÇÝ ¹Ç½³ÛÝÁ, »õ ²½·³ÛÇÝ
Ã³Ý·³ñ³ÝÇ áñÙÝ³ÝÏ³ñÝ»ñÁ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ æ»¹¹³ÛÇ
û¹³Ï³Û³ÝÇ ëå³ë³ëñ³ÑÇ
áñÙÝ³ÝÏ³ñÝ»ñÁ, »õ ²ÙÙ³ÝÇ
Ù»Í Ù½ÏÇÃÇ ë³ÉÇÏÝ»ñÇ ¹Ç½³ÛÝÁ »õ ³ÛÉÝ£

Ð»é³ËûëÁ ½³Ý·áõÙ ¿, í»ñóÝáõÙ »Ù Ëûë³÷áÕÁ: §²Éû°, Ñ³Ù»ó¿°ù¦: §´³ñ»õ Ó»½, ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ Ã»ñÃÝ ³±¦: ²ëáõÙ »Ù, Ã¿ª §²Ûá°, §ÚáÛë¦
»ñÏß³μ³Ã³Ã»ñÃÝ ¿¦: ²ëáõÙ ¿ª §È³õ Ñ³ëÏ³ó³Û, å³ñáÝ ¶»ñÙ³ÝÇÏÇÝ μ³ñ»õ¿°ù, ÇÝÓ ×³Ý³ãáõÙ ³: Æñ³ñ Ñ»ï ³ñ³Õ ... ¦£ ²ëáõÙ »Ùª §ÈáÛë¦
ã¿°, ë³ §ÚáÛë¦-Ý ¿¦: ²ëáõÙ ¿ª §È³õ, Ñ³ëÏ³ó³Û,
ÙÇ Ñ³ñó áõÝ»Ù. ¿¹ ûåñÇÙ³É³óáõÙÝ Ç±Ýã ³,
§²ÉÇù¦-Ý ¿¹ù³Ý Ù³ëÇÝ ·ñáõÙ ³. Ýß³Ý³ÏáõÙ ³
¹åñáóÝ»ñÁ ÏáÕå»É áõ ß¿Ýù»ñÁ Í³ËÍË»±É¦: ²ëáõÙ
»Ùª §²Ëå»ñ, ÇÝãá±õ »ë ¿ë Å³ÙÇÝ ½³Ý·»É, ³ñ¹¿Ý μáÉáñÁ ·Ý³ó»É »Ý¦: ²ëáõÙ ¿ª §ò³õ¹ ï³Ý»Ù, ¥ã¿°, Ñ³Û³ëï³ÝóÇ ã¿¤, ¹áõ Ñá Ï³ë, »Ã¿ Ý»ÕáõÃáõÝ ãÇ, ÙÇ ù³ÝÇ
μ³éáí μ³ó³ïñÇ ¿¹ ûåïÇÙ³É³óáõÙÁ ÇÝã³±¦: ²ëáõÙ
»Ùª §î»ë μ³ñ»Ï³Ù, ¿ë μ³éÁ ûåïÇÙáÙÇó ¿ ·³ÉÇë, ³ÛëÇÝùÝª á°ã ÙÇÝÇÙáÙ, á°ã ¿É Ù³ù½ÇÙáÙ, á°ã Ýõ³½³·áÛÝ,
á°ã ¿É ³é³õ»É³·áÛÝ, á°ã ¿ë Í¿ñÁ, á°ã ¿Ý Í¿ñÁ, ³ÛÉ ¿¹
Ù¿çï»ÕÝ»ñÁ ÙÇ ï»Õ, áñ ³Ù»Ý³³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïÝ áõ
³Ù»Ý³É³õÁ ÉÇÝÇ Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ: ØÇ Ëûëùáí ³ÛëÇÝùÝª Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÁ åÇïÇ Çñ é»ëáõñëÝ»ñÁ, Çñ
·áÛù»ñÁ, ... ¦£ Úëï³Ï»óÝáõÙ ¿ª §²ÛëÇÝùÝª Çñ áõÝ»ó³±ÍÁ¦: ²ëáõÙ »Ùª §Ð³°, ó³õ¹ ï³Ý»Ù, ³ÛëÇÝùÝª Çñ
áõÝ»ó³ÍÁ ¿Ýå¿ë ¹³ë³õáñÇ, áñ...¦£ ÀÝ¹Ñ³ïáõÙ ¿,
³ëáõÙ ¿ª §²Ëå¿°ñ, ³ë³ª í»ñ³¹³ë³õáñáõÙ áõ åñÍÇñ ¿É¦: ²ëáõÙ »Ùª §Ð³°, ó³õ¹ ï³Ý»Ù, í»ñ³¹³ë³õáñáõÙ: ¸áõ Ñá ÇÝù¹ áõëï³ »ë¦: ²ëáõÙ ¿ª§Ð³Ù³ ã»Ù Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ÆÝãÇ± Ñ³Ù³ñ »Ý ³ëáõÙª ûåïÇÙ³É³óáõÙ¦: ²ëáõÙ »Ùª §ºñ»õÇ ¿¹å¿ë ³õ»ÉÇ
É³õ ¿ ÑÝãáõÙ¦: ²ëáõÙ ¿ª §Ð³, ³õ»ÉÇ ÙáÝ¹ μ³É³Û³: Ð³Ù³ ¿ëï»Õ ÙÇ Ñ³ñó Ï³Û, Ç±ÝãÁ í»ñ³¹³ë³õáñ»É: äÇïÇ ÇÙ³Ý³Ýùª ÇÝã áõÝ»Ýù, áñ ÇÙ³Ý³Ýù ¹ñ³Ýù ÇÝãå¿ë ¹³ë³õáñ»Ýù: ÆÙ ÏáÕÙÇó ·ñ¿ù ÇÝãÇ±
Ñ³Ù³ñ Ã»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ³½·³ÛÇÝ áõÝ»óõ³ÍùÇ ó³ÝÏÁ ãÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÙ: ²Ëñ åÇïÇ ÇÙ³Ý³Ýù
ÇÝã áõÝ»Ýù, áñ ÇÙ³Ý³Ýù áÝó ûåïÇÙ³É»Ýù¦: ²ëáõÙ »Ùª §ÎÁ Ý»ñ»ë,
³å¿ñ, Ù»Ýù ã»Ýù Ï³ñáÕ Ñ»é³Ëûë³å³ï·³ÙÝ»ñ
ïå»Ýù:
²ëáõÙ »Ýª Çñ»Ýù ÇÝã áõ½áõÙ »Ýª
·ñáõÙ »Ý, ³ëáõÙ »Ýª ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿
½³Ý·»É. ã»ë ï»ëÝáõÙ §Ð»é³Ëûë
²ÉÇùÇÝ¦ ëÇõÝ³ÏÇ Ù³ëÇÝ ÇÝã»ñ »Ý
³ëáõÙ¦:
ÃÇõ 84, ¸ ï³ñÇ, ÐáÏï»Ùμ»ñ 13 2010
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Æð²ÜÆ ÎðúÜ²Î²Ü
öàøð²Ø²êÜàôÂÆôÜÜºðÆ
Ð²Ü¸ÆäàôØÀ ÂºÐð²ÜÆ
Î²ð¶²ä²Ð²Î²Ü àôÄºðÆ
Ðð²Ø²Ü²î²ðÆ Ðºî
êð´²¼²Ü Ð²Úðª

àêîÆÎ²ÜàôÂÆôÜÀ
ÄàÔàìð¸Æ
ä²Ð²ä²Ü
ÐðºÞî²ÎÜ ¾
²Ýó»³É ß³μ³Ã »ñÏñÇ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý áõÅ»ñÇ
ß³μ³ÃÝ ¿ñ: ²Û¹ ³éÇÃáí, Þ³μ³Ãª ÐáÏï»Ùμ»ñÇ 2-ÇÝ,
Æñ³ÝÇ ÏñûÝ³Ï³Ý ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ, Ñ³Ý¹ÇåáõÙ áõÝ»ó³Ý Â»Ññ³ÝÇ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý áõÅ»ñÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ` Ðáë¿ÛÝ ê³ç»¹ÇÝÇ³ÛÇ Ñ»ï: Ð³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ÂÐÂ ³é³ç-

î¿ñ ê»åáõÑ ²ñù. ê³ñ·ë»³Ý
äñÝ.ì³ñ¹³Ý ì³ñ¹³Ý»³Ý

Ðñ³Ù³Ý³ï³ñ
Ðáë¿ÛÝ ê³ç»¹ÇÝÇ³

²ëáñÇÝ»ñÇ Ñá·»õáñ
³é³çÝáñ¹` »åÇëÏáåáë
¶¿áñ·Çë ´»ÝÇ³ÙÇÝ

Ýáñ¹ î¿ñ ê»åáõÑ ²ñù. ê³ñ·ë»³ÝÁ, Ð³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ, áñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ñ³Û
å³ï·³Ù³õáñ ¶¿áñ· ì³ñ¹³ÝÁ, ÆÆÐ-áõÙ Ññ»³Ý»ñÇ
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Ý»Éáõ ÃáÛÉïõáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝÇ ¿ñ ³ÝáõÝÁ ÙÇÝã ³Ûëûñ ù³ÝÇ± Ù³ÑÙ»- Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ Ý³Ù³½ Ï³Ý»Ýù,
¹³ñÓ»É 2009-Ç ¸»Ïï»Ùμ»ñÇ 23- ¹³Ï³Ý ·Çï¿ñ: ²ë»Ù` ½ñû:
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý é»ëïáñ³ÝáõÙ ù³μ³μ
ÇÝ, ³ÛëÇÝùÝ` 2010-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»- 3. Î³Ù, ³Û¹ »ñ»Ë³Û³Ï³Ý ·áñÍá- Ïáõï»Ýù áõ ¹ñ³Ýáí Ññ³ß³ÉÇ
ó³Í å³ï³ñ³·Çó 8 ³ÙÇë ³é³ç: ÕáõÃ»³ÝÁ ÇÝãá±õ åÇïÇ ·Ý³ÛÇ: å³ï³ëË³Ý ÏÁ ï³Ýù Ýñ³Ýó:
²ÕÃ³Ù³ñÇ êáõñμ Ê³ã »Ï»Õ»óáõÙ ÆÝãá±õ ²ÝÇ: ÆÝãá±õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ù³- ¸¿, Ý³Ù³½ ³Ý»Éáõ ÃáÛÉïõáõÃ»³Ý
ï³ñÇÝ Ù¿Ï ³Ý·³Ù Çñ³Ï³Ý³óõ»- Õ³ùáõÙ: ÆÝãá±õ »Ï»Õ»óáõó Ù½ÏÇÃÇ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙ¿ù ²Ã»ÝùÇ ù³Õ³ù³ÉÇù å³ï³ñ³·Ç ÃáÛÉïõáõÃÇõÝÁ í»ñ³Í³Í í³ÛñáõÙ: âÝ³Û³Í, ²ÝÇÇ å»ïÇÝ, Çñ³Ï³Ý³óñ¿ù ³Ûë Ý³Û³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³õ 2010-Ç Ø³ñïÇ óáõó³ï³Ëï³ÏÝ»ñÇó áã Ù¿ÏÇ Ë³·ÇÍÁ: ÎñÏÝáõÙ »Ù, ù³μ³μÝ»ñÁ
25-ÇÝ, ê»åï»Ùμ»ñÇ 19-ÇÝ Çñ³Ï³- íñ³Û §Ñ³Û¦ μ³éÁ ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇ, ÇÙ ÏáÕÙÇó¦,-Çñ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý
Ý³óõ³Í å³ï³ñ³·Çó 7 ³ÙÇë ¹³ ¿É ³é³ÝÓÇÝ Ã»Ù³ ¿: ´³Ûó, ¹¿ Ù¿ç Ñ»·Ý»É ¿ ØáõÃÉáõ ÂáÝμ»ùÇçÇÝ:
³é³ç:
Üß»Ýù, áñ ³Ûë Ññ³å³²ÝÇÇ ü»ÃÑÇ»¿ Ù½ÏÇÃáõÙ
ñ³ÏáõÙÁ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ Ù»Í
´³Ñã»ÉÇÇ ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý ê. Ê²â ºÎºÔºòôàÚ Ê²âÀ
³ñÓ³·³Ýù ¿ ·ï»É: ²ñ¹¿Ý,
Ý³Ù³½Ç Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³- îºÔ²¸ðô²Ì
Ç å³ßïå³ÝáõÃÇõÝ Ãáõñù
ó³Û 2 ûñ ³é³ç: 12 Å³Ùõ³Û Âñù³Ï³Ý §æÇÑ³Ý¦ Éñ³ïáõ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ ³½·³ÛÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ,
ÙÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ ÃáÛÉïõáõÃÇõÝ àõñμ³Ã, ÐáÏï»Ùμ»ñÇ 1-ÇÝ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿, áñ ì³ÝÇ ù³ÝÇ Ãáõñù Éñ³·ñáÕÝ»ñ,
ëï³ó³Ý »õ Û³çáñ¹ ûñÁ ²ÕÃ³Ù³ñ ÏÕ½ÇÇ ê. Ê³ã »Ï»Õ»óõáÛ ·Ùμ¿ÃÇÝ Ë³ãÁ ³Ûë Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ¹¿Ù
Ý³Ù³½ ³ñ»óÇÝ: ²Û¹ ßï³- ³ñ¹¿Ý ï»Õ³¹ñõ³Í ¿£ ÎÁ ÝßõÇ, Ã¿ §Ã»ùÝÇù Ñ³ñ- ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý ÝÇõÃ»ñ
åáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý å³ï- ó»ñáõ å³ï×³éáí¦ Ï³ñ»ÉÇ ã¿ñ »Õ³Í Ë³ãÁ ï»- »Ý ·ñ»É:
×³éÝ ¿É ãÑ³ëÏ³ó³Û: úñ»- Õ³¹ñ»É ÙÇÝã»õ ê»åï»Ùμ»ñ 19ª å³ï³ñ³·Ç
ñÁ í»ñç³Ýá±õÙ »Ý: Ü³Ù³- Ù³ïáõóÙ³Ý ûñÁ£
½Çó 3 ûñ ³é³ç ³Û¹ Ù³ëÇÝ Èñ³ïáõ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ³ÛÅÙ
ÙÇ³ÛÝ ´³Ñã»ÉÇÝ »õ Çñ μ³Ý- ³ñ¹¿Ý 130 ë.Ù»ïñ É³ÛÝáõÃ»³Ùμ, 2.5 Ù»ïñ »ñÏ³¹³±Ý ·Çï¿ñ:
ñáõÃ»³Ùμ »õ 70 ÏÇÉá·ñ³Ù ÏßéáÕ »ñÏ³Ã¿ Ë³ãÁ,
2. ²ÝÇÇ ü»ÃÑÇ»¿ Ù½ÏÇÃáõÙ ³ñ¹¿Ý ³Ùñ³óõ³Í ¿ »Ï»Õ»óõáÛ ·Ùμ¿ÃÇÝ£ 3-4 Å³Ù
Ý³Ù³½ ³Ý»Éáõ »õ ²ÕÃ³Ù³- ï»õ³Í Ë³ãÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óñÇ ê. Ê³ãáõÙ å³ï³ñ³· ùÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³õáñ³å¿ë ¹³¹³ñ³Í »Ý ÏÕ½Ç »ÉùÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÙÇç»õ ë³- áõ ÙáõïùÁ£
ñ»ñÇ ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ Ï³Û:
ÃÇõ 84, ¸ ï³ñÇ, ÐáÏï»Ùμ»ñ 13 2010
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Ú²Îà´ Î²ð²äºÜò

²Øº ðÆ Î²- Æ ð
Î

³ñ³å»ÝóÁ ÍÝõ»É ¿ Æñ³ÝÇ Â³õñÇ½áõÙ, ³ßË³ï»É áõ
Ñ³ëáõÝ³ó»É ¿ ²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ, ³åñ»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ`
»ñ»õ³Ï³ÛáõÃ»³Ý Ù¿ç: Ø»ñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ß³ï ¿
ËûëõáõÙ ë÷ÇõéùÇ Ï³Ù å³Ý¹ËïáõÃ»³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ: ²ÛÝåÇëÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ, áñÝ ëï»ÕÍõáõÙ ¿ Çñ»Ýó ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÑáÕÁ ûï³ñ ½·³óáÕ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇçáóáí, áñáÝù
³åñáõÙ »Ý §³Ûëï»Õ¦` Ñ»é³õáñ §³ÛÝï»ÕÇ¦ »ñ»õ³Ï³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ ÙáÉáñõ³Í: Î³ñ³å»ÝóÁ ³Û¹åÇëÇ ·ñáÕÝ»ñÇ É³õ
ûñÇÝ³ÏÝ ¿ »õ ÏñÏÝ³ÏÇ ³Û¹å¿ë ¿: Üñ³ Ñ»é³õáñ »ñ»õ³Ï³Û³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ Ã¿ Ð³Û³ëï³ÝÝ ¿, Ã¿ Æñ³ÝÁ: Üñ³ Ùï³½μ³ÕáõÙÝ ¿ ³ñ»õ»ÉùóÇ Ù³ñ¹áõ ×³Ï³ï³·ÇñÁ ³ñ»õÙáõïùáõÙ:
¸³ ³ÏÝÛ³Ûï ¿, Ýñ³ §²¹³ÙÇ ·ÇñùÁ¦ ·áñÍáõÙ, áñÇ Ñ»ï
Çñ³Ý³Ñ³Û ³ñõ»ëï³ë¿ñÁ Í³ÝûÃ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ëñ³ÝÇó
³é³ç Ý»ñÏ³Û³óõ³Í §à±õñ »Ù Ã³Õõ»Éáõ¦ Ã³ï»ñ·áõÃÇõÝáí:
²Û¹ Ã³ï»ñ·áõÃ»³Ý Ù¿ç ÝáÛÝ Ù³ñ¹áõ »ñÏáõ Ñ³Ï³ë³Ï³Ý
¹¿Ùù»ñÝ áõ ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÏáÕÙ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óõ³Í »Ý
Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇÝ: Î³ñ³å»ÝóÁ ÙÇ³ÛÝ Ï»³ÝùÇ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ·ñ»ó ³Ý·É»ñ¿Ýáí. ÙÇÝã ³Û¹ Ý³ åÝ¹áõÙ ¿ñ
·ñ»É Ñ³Û»ñ¿Ý: ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ ²ñ³ Ô³½³ñ»³ÝÁ ³Ý·É»ñ¿ÝÇ ¿ Ã³ñ·Ù³Ý»É Î³ñ³å»ÝóÇ ÙÇ
ß³ñù å³ïÙõ³ÍùÝ»ñ` §ÀÝ¹É³ÛÝõáÕ ßñç³Ý³ÏÝ»ñ¦ (Widening Circles) Ëáñ³·ñÇ Ý»ñùáÛ: ²Ûë å³ïÙõ³ÍùÝ»ñáõÙ ùÇã ã»Ý å³ñëÇÏ Ï»ñå³ñÝ»ñÁ, »õ Ñ»ï³ùñùÇñ ¿, áñ Ýñ³Ýó ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ ¿É í»ñ³μ»ñáõÙ »Ý ûï³ñÝ»ñÇ
Ñ»ï Ýñ³Ýó Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ »õ ÙÝ³Éáõ Ï³Ù ·³ÕÃ»Éáõ Ã»Ù³ÛÇÝ:
2008 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ºñ»õ³ÝáõÙ Ññ³ï³ñ³Ïõ»É ¿ Î³ñ³å»ÝóÇ å³ïÙõ³ÍùÝ»ñÇ Ñ³ïÁÝïÇñ Ñ³ïáñ: ¶ÇñùÁ Ï³½Ù»É ¿ ê¿Ûñ³ÝáõÑÇ ¶»Õ³Ù»³ÝÁ, áñÁ ·ñ»É ¿ Ý³»õ ¹ñ³ ³é³ç³μ³ÝÁ: êïáñ»õ í»ñ³ïåáõÙ »Ýù ³Û¹ ³é³ç³μ³ÝÁ, áõñ Ý»ñÏ³Û³óõ³Í »Ý ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ Î³ñ³å»ÝóÇ Ï»Ýë³·ñáõÃ»³Ý »õ ·ñ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ Ù³ëÇÝ:
Ú³çáñ¹áÕ Ûû¹õ³ÍÁ Ñ¿Ýó Çñ` Î³ñ³å»ÝóÇ ·ñãÇÝ ¿ å³ïÏ³ÝáõÙ, áõñ Ý³ ËûëáõÙ ¿ ·ñ»Éáõ ÇÙ³ëïÇ »õ ÷áñÓ³éáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ: ÆÝã Ëûëù, Î³ñ³å»ÝóÝ ³õ»ÉÇ Éáõñç áõ ÁÝ¹³ñÓ³Ï áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ý ¿ ³ñÅ³ÝÇ, áñáõÙ,
»ÉÝ»Éáí ·ñáÕÇ Çñ³Ý³Ï³Ý Í³·áõÙÇó, åÇïÇ Çñ»Ýó Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ï³ï³ñ»Ý Ý³»õ Çñ³Ý³Ñ³Û»ñÁ:

Ú²Îà´ Î²ð²äºÜòÆ
¶ð²Î²Ü ²ÞÊ²ðÐÀ
ê¿Ûñ³ÝáõÑÇ ¶»Õ³Ù»³Ý
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ê

÷Çõéù³Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³Ù»Ý³ï³Õ³Ý¹³õáñ
áõ ³Ù»Ý³ÇÝùÝ³ïÇå ·ñáÕÝ»ñÇó ¿ Ú³Ïáμ Î³ñ³å»ÝóÁ (Î³ñ³å»ï»³Ý)£
Â»ñ»õë Ý³»õ ³Ù»Ý³ÙÇ³ÛÝ³Ï áõ ³Ù»Ý³ï³é³åáÕ ·ñáÕÝ»ñÇó£ Î³ñûïÁ, áñμáõÃ»³Ý ½·³óáõÙÁ, §ã÷áË³¹³ñÓõ³Í¦
ë¿ñÁ, Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ïÇÏ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÁ Ç ëÏ½μ³Ý¿
»Õ»É »Ý Î³ñ³å»ÝóÇ Ï»³ÝùÇ áõÕ»ÏÇóÁª ¹³éÝ³Éáí Ý³»õ
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÝÇõÃÁ£
ÌÝõ»É ¿ ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ Â³õñÇ½ ù³Õ³ùáõÙª 1925-ÇÝ£
ºñ»ù ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏÇó ³åñ»É ¿ Ù³Ûñ³Ï³Ý ³Ù»Ýûñ»³Û

² Ü²- Ð²Ú

¶ðàÔ

Î³ñ³å»ÝóÇ Ï»³ÝùÁ Ù¿Ï Ñ³Û³óùáí
1945
Ø»ÏÝáõÙ ¿
1944
²Ù»ñÇÏ³.
§Ð³Û
ëáíáñáõÙ ¿ Ý³Ë
å³ï³Ý»Ï³Ý ØÇëáõñÇÇ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ §Î³Ý½³ë¦, Û»ïáÛ
ÙÇáõÃ»³Ý¦
ÜÇõ ºáñùÇ
1925
(²ñ³ñ³ï-Ç) §øáÉáÙμÇ³¦
ÍÝõ»É ¿
³é³çÇÝ
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»Â³õñÇ½áõÙ Ý³Ë³·³Ñ
ñáõÙ

1994
Ú»ïÙ³Ñáõ ÉáÛë ¿
1954-1979
ï»ëÝáõÙ Ýñ³
§²Ù»ñÇÏ³ÛÇ 1989
³é³çÇÝ Ñ³ïáñÁ
Ñ³ëï³ïõáõÙ 1994
Ó³ÛÝ¦
³Ý·É»ñ¿Ýáí`
Ù³Ñ³ÝáõÙ ¿ §ì»ñ³¹³ñÓ »õ
¿ ´áëïáÝÇ
é³¹ÇáÛÇ
àõ³ÃÁñÃ³áõÝ ÐáÏï»Ùμ»ñÇ ì³·ñ¦
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
μ³ÅÝÇ í³ñÇã ³ñõ³ñÓ³ÝáõÙ 20-ÇÝ
Ëáñ³·ñáí
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Ý»ñ
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Üáñ ³
»ñÁ
ë»ñÙÝ³ó³ÝÝ
ØÇçÝ³ñ³ñ
1981
²¹³ÙÇ ·ÇñùÁ
1983
õñçå³ñ
²Ù»ñÇÏ»³Ý ßá
1986
²ÝÏ³ï³ñ
1987
ñÑ, ·ñ³Ï³Ý
ºñÏáõ ³ßË³
1992
õÝÝ»ñ
÷áñÓ³·ñáõÃÇ
»ñÏÇñ »õ ³ÛÉ
ÙÇ
ØÇ Ù³ñ¹ áõ
1994
ñ
å³ïÙõ³ÍùÝ»
and other stor
ge
Ti
&
n
Retur
1994
ries

1970
1972
1975
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ëÇñáõÝ áõ ·áõñ·áõñ³ÝùÇÝ Ï³ñûï,
ù³ÝÇ áñ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ
Ï»³ÝùÁ ãÇ ëï³óõ»É£ ²ñ¹¿Ý å³ï³ÝÇ, Ý³ Ñ³ëÏ³ó»É ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇ
ÑáÕÇó Ñ»éáõ ÍÝõ³Í ÉÇÝ»Éáõ
¹Åμ³ËïáõÃÇõÝÁ, μ³Ûó »õ Ñå³ñïáõÃÇõÝÁª Ð³Û³ëï³Ý ³ßË³ñÑÇ
·áÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£ §Ðå³ñï ¿ÇÝù,
-·ñáõÙ ¿ Ý³ Çñ ÇÝùÝ³Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý å³ïÙõ³ÍùÝ»ñÇó Ù¿ÏáõÙ,- áñ
Ð³Û³ëï³ÝÁ Ï³Û, áñ »Õ»É áõ ÉÇÝ»Éáõ ¿ ÙÇßï£
ÆëÏ³å¿ë, Ñ»ï³·³ÛáõÙ, ï»Õ³÷áËõ»Éáí ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ, Î³ñ³å»ÝóÝ Çñ ³ÙμáÕç ·Çï³Ïó³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ï³é³å»ó Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó
Ñ»éáõ ÉÇÝ»Éáõ ÇñáÕáõÃÇõÝÇó, Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ëÇñ»ó §ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ,
³Ý»É, Ó³ËáÕ ëÇñáí¦ »õ ÙÇÝã»õ
Ï»³ÝùÇ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÁª ÙÇÝã»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ,
§³Ýó³ÝÏ³ÉÇ ³ÝÓ¦ ¹Çïõ»ó Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ (Ã¿»õ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù
³Ûó»É»É ¿ñ Ð³Û³ëï³Ý, áñå¿ë
³Ù»ñÇÏ»³Ý
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã), ÇëÏ Ýñ³ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ³ÝÑ³ëáõ ÙÝ³ó Ñ³Ûñ»ÝÇ
ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ£ ä³ï×³éÝ ³Ûëûñ
³õ»ÉÇ ù³Ý ³ÝÑ»Ã»Ã áõ ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ Ï³ñáÕ ¿ Ãõ³É. Î³ñ³å»ÝóÁ
»ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ ³ßË³ïáõÙ ¿ñ
§²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ó³ÛÝ¦ é³¹ÇáÏ³Û³ÝáõÙ, Ýñ³ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý μ³ÅÝÇ
ïÝûñ¿ÝÝ ¿ñ£ ÆëÏ ³ÛÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ
§²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ó³ÛÝÁ¦ ³ñ·»Éõ³Í ¿ñ
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý ï³ñ³ÍùáõÙª Ñ³Ï³ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ù³ñá½ãáõÃÇõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
ØÇÝã¹»é §Ñ³Ï³ËáñÑñ¹³ÛÇÝ¦ ³ëõ³ÍÁ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ ×ßÙ³ñÇï ËûëùÝ
¿ñ »ñÏñÇ μéÝ³ïÇñ³Ï³Ý Ï³ñ·»ñÇ, áñÇ, ÙÇ³Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Ý»ÕÙïáõÃ»³Ý, ³½·³ÛÇÝ ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ý¹¿å óáõó³μ»ñáÕ ³ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý »õ ÝÙ³Ý
Ù»ñÅ»ÉÇ ³ÛÉ »ñ»õáÛÃÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£
§Ð³Û ·ñáÕ »õ ³Ù»ñÇÏ³óÇ
ËÙμ³·Çñ, ä³ñëÏ³ëï³Ý áõ ²Ù»ñÇÏ³ »õ ¹ñ³Ýó ³ñ³ÝùáõÙ ÙÇ
ï³ëÝ»³Ï »ñÏñÝ»ñ, ÇëÏ ½»ÝÇÃáõÙª
Ð³Û³ëï³Ýª ³é³Ýó Ñ³ëÝ»Éáõ,

³é³Ýó å³ïÏ³Ý»Éáõ, ÇÝãå¿ë ³Ýï¿ñ ÙÝ³ó³Í Ý³õª É»ñÏ Å³ÛéáõïÇ
»ñ³ËáõÙ¦. ³Ñ³ Î³ñ³å»Ýó Ù³ñ¹áõ »õ ·ñáÕÇ Çñ ÇëÏ ï»ÕáñáßáõÙÁ,
»ñÏ³ïõ³Í ÙÇ Ï³óáõÃÇõÝ, áñáí
å³ÛÙ³Ý³õáñõ³Í »Ý Ýñ³ Ñá·»Ï³Ý
áõ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý áÕç ï³é³å³ÝùÝ áõ ÷ÝïñïáõùÝ»ñÁ£
Î³ñ³å»ÝóÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿
ë÷Çõéù³Ñ³Û ³ÛÝ ·ñáÕÝ»ñÇ ÃõÇÝ,
áíù»ñ Çñ»Ýó Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùμ áõ
í³ëï³Ïáí Ï³ñ»õáñ ¹»ñ ëï³ÝÓÝ»óÇÝª Çñ»Ýó ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç
³ñï³óáÉ»Éáí ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ»ï»õ³Ýùáí Ù¿Ï ë÷éõ³Í ³ÝÑ³Ûñ»ÝÇù Ñ³ÛáõÃ»³Ý å³ïÙ³Ï³Ý áõ
³½·³ÛÇÝ-Ñá·»õáñ ÛÇßáÕáõÃÇõÝÁ,
¹ñ³Ýáí ÇëÏ û·Ý»Éáí Ýñ³Ýó ³ÛÉ
ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇç³í³ÛñáõÙ Ï³åõ³Í ÙÝ³É Çñ»Ýó ³ñÙ³ïÝ»ñÇÝ áõ ³½·³ÛÇÝ å³ïÏ³Ý»ÉáõÃ»³ÝÁ, É»½õÇÝ áõ Ùß³ÏáÛÃÇÝ£
Î³ñ³å»ÝóÁ ·ñ»É ëÏë»É ¿ í³Õ
å³ï³Ý»Ï³Ý ï³ñÇùÇó, ë³Ï³ÛÝ
Çñ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³é³çÇÝ Ñ³ïáñÁª §²ÝÍ³ÝûÃ Ñá·ÇÝ»ñ¦
Ëáñ³·ñáí, Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý ¿
Û³ÝÓÝ»É ÙÇ³ÛÝ 1970 Ãõ³Ï³ÝÇÝ£
²ÛÝáõÑ»ï»õ, Û³çáñ¹³μ³ñ ÉáÛë »Ý
ï»ë»É §Î³ñÃ³·»ÝÇ ¹áõëïñÁ¦
(í¿å,1972 Ã.), §Üáñ ³ßË³ñÑÇ ÑÇÝ
ë»ñÙÝ³ó³ÝÝ»ñÁ (å³ïÙõ³ÍùÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, 1975Ã.), §ØÇçÝ³ñ³ñ¦ (å³ïÙõ³ÍùÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ,1981Ã.), §²¹³ÙÇ ·ÇñùÁ¦ (í¿å,
1983Ã.), §²Ù»ñÇÏ»³Ý ßáõñçå³ñ¦
(å³ïÙõ³ÍùÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ,1986
Ã.) §²ÝÏ³ï³ñ¦ (å³ïÙõ³ÍùÝ»ñÇ
ÅáÕáí³Íáõ,1987Ã.):
§ºñÏáõ ³ßË³ñÑ, ·ñ³Ï³Ý ÷áñÓ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ¦ (ËáÑ³÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý »õ ·ñ³Ï³Ý³·Çï³Ï³Ý
Ûû¹õ³ÍÝ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ,1992 Ã.)
»õ í»ñçÇÝÁª§ØÇ Ù³ñ¹ áõ ÙÇ »ñÏÇñ
»õ ³ÛÉ å³ïÙõ³ÍùÝ»ñ¦ ÅáÕáí³ÍáõÝ (1994 Ã.)£ Æñ ³ÛÝù³Ý å³ßï³Í Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ ·ñáÕÝ ³Û¹å¿ë
¿É ³Ï³Ý³ï¿ë ã»Õ³õ Çñ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³ÝÁ£ ØÇ³ÛÝ Ù¿Ï å³ïÙõ³Íùª
§²Ù»ñÇÏ»³Ý ßáõñçå³ñ¦-Á 1994ÇÝ ïáÕ»ñÇë Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ Ý³Ë³Ó»é-

ÝáõÃ»³Ýμ »õ ³é³ç³μ³Ýáí Ññ³ï³ñ³Ï»ó §²ñ»·¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÇõÝÁ£ 1995-ÇÝ, ³ñ¹¿Ý ·ñáÕÇ Ù³ÑÇó Û»ïáÛ, ³Ï³¹»ÙÇÏáë Ðñ³Ýï
Â³Ùñ³½»³ÝÇ ÁÝ¹³ñÓ³Ï ³é³ç³μ³Ýáí §Ü³ÛÇñÇ¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÇõÝÁ ÉáÛë ÁÝÍ³Û»ó Î³ñ³å»ÝóÇ »ñÏ»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÇ ³é³çÇÝ
Ñ³ïáñÁ, ë³Ï³ÛÝ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝ ãáõÝ»ó³õ£
²Ûë ÇÙ³ëïáí Ð³Û³ëï³ÝÁ
å³ñïù ¿ Î³ñ³å»ÝóÇÝ£
ä³ïÏ»ñ»Éáí Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
ë÷ÇõéùÁª Ýñ³ í³ÛñÇí»ñáõÙÝ»ñÁ,
Ýñ³ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý áõ Ñ³õ³ù³Ï³Ý
ï³·Ý³åÝ»ñÁ, Ýñ³ íï³Ý·õ³Í
³å³·³Ý, ë»ñÝ¹³÷áËáõÃ»³Ý
Ñ³ñóÁ, Ñ³Û³å³Ñå³ÝÙ³Ý Ùßï³éÏ³Û ËÝ¹ÇñÁ, ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÇ Û»Õ³ßñçáõÙÁ, ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³óÇ Ñ³ÛÁ, áñÁ ï³é³åáõÙ ¿
ïÝï»ë³Ï³Ý Û»Ý³ñ³ÝÇ Ï³éáõóÙ³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ å³ïÏ³Ý»ÉáõÃ»³Ý` ·Ý³Éáí Ýõ³½áÕ ³½¹³ÏÝ»ñÇ ÙÇç»õ ·ñáÕÝ Çñ Ñ»ñáëÝ»ñÇ
³éûñ»³Û Ï»³ÝùÇ ¹ñõ³·Ý»ñÇ ÙÇçáóáí ³ñÍ³ñÍáõÙ ¿ á·áõ »õ É»½õÇ,
ÑáÕÇ »õ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ, ³½·³ÛÇÝ ÛÇßáÕáõÃ»³Ý áõ å³ïÏ³Ý»ÉáõÃ»³Ý
Ï»Ýë³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÁª Ï³ñ»õáñ»Éáí
¹ñ³Ýù áñå¿ë ·áÛ³ï»õÙ³Ý ÑÇÙù,
ÉÇÝ»ÉÇáõÃ»³Ý å³ÛÙ³Ý£ ºõ Ý³
áõÕÕ³ÏÇ å³ßïáõÙ ¿ Å³é³Ý·³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÏáãõáÕ Ññ³ßù »ñ»õáÛÃÁ, »ñμ å³åÇ Ï»³ÝùÁ, ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ »ñ·»ñÁ, áñáÝù ³ÝÑ»ï³Ý³Éáõ »½ñÇÝ ¿ÇÝ, Û³ÝÏ³ñÍ
ÍÝáõÝ¹ »Ý ³éÝáõÙ Ãáé³Ý Ù¿çª
Ñ³õ³ëï»Éáí, Ã¿ ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³Ñ»é³õáñ ³ÝÏÇõÝÝ»ñáõÙ ¿É
³åñ»Éáõ ¿ Ñ³Û á·ÇÝ, Ñ³Û »ñ·Á,
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï»ñå³ñÁ, ³é³Ýó
áñáÝó ³Ù³ÛÇ, ³ÝÇÙ³ëï áõ ³Ý¹¿Ù
¿ ¹³éÝáõÙ ³ßË³ñÑÁ£
ÀÝ¹Ñ³ÝñáõÃ»³Ý Ù¿ç Î³ñ³å»ÝóÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ý»ñÍÍõ³Í »Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ù³ùáõñ,
³Ý³Õ³ñï ½·³óÙáõÝùÝ»ñÇ ùÝùßáõÃ»³Ùμ »õ ¹ñ³Ýó ÏáñëïÇ Ù»Í
ó³õáí£ Ü³ Ëáñ ³÷ëáë³Ýùáí ¿
ÝÏ³ïáõÙ, Ã¿ ÇÝãå¿ë Ï»³ÝùÇ Ù»ù»Ý³Û³óáõÙáí Ù³ñ¹Á Ïáñóñ»ó Çñ
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Ë³ñÇëËÁ, ëÏë»ó Ë³ñË³÷»É ÝÇõÃ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³Ý³ñÅ¿ù, ³ÝÉáÛë
É³μÇñÇÝÃáëáõÙ£ Ø»ù»Ý³Ý, ÝÇõÃ³å³ßïáõÃÇõÝÁ ×½Ù»óÇÝ Ù³ñ¹áõÝ,
ëå³Ý»óÇÝ Ýñ³ »ñ³½Ý»ñÝ áõ ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ ËÉ»Éáí
ÑáÕÇó áõ Ñ³Ù³ÛÝùÇóª Ýñ³Ý Ý»ï»óÇÝ ³ÝáñáßáõÃ»³Ý »ñ³ËÁ£ Ø³ñ¹Á ëÏë»ó ûï³ñ³Ý³É£ Ü³ ËáñÃ³ó³õ ÇÝùÝ Çñ»ÝÇó, ßñç³å³ïÇó,
³ßË³ñÑÇó£
¶ñáÕÇ ï³·Ý³å³Û³ñáÛó ÙïáñáõÙÝ»ñÝ ³õ»ÉÇ áõÅ·ÇÝ »Ý ³ñï³óáÉõ³Í Û³ïÏ³å¿ë Ýñ³ §²¹³ÙÇ
·ÇñùÁ¦ »õ §Î³ñÃ³·»ÝÇ ¹áõëïñÁ¦
í¿å»ñáõÙ, áñáÝù ÛáõÅÏáõ μáÕáù
»Ý μéÝáõÃ»³Ý, ¹³Å³ÝáõÃ»³Ý,
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý ëå³éáÕ³Ï³Ý
Ùï³ÛÝáõÃ»³Ý ¹¿Ù »õ ·ñõ³Í »Ý ·»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý μ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí, Ïáõé, ¹ÇÝ³ÙÇÏ á×áí, Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý ÝñμÇÝ μ³ó³Û³ÛïáõÙÝ»ñáí, μ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ßÝãáí£
Î³ñ³å»ÝóÇ ·ñ³Ï³Ý ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñÇó Ù¿ÏÝ ¿É Ï»ñå³ñÝ»ñ
ëï»ÕÍ»Éáõ Ýñ³ Ù»Í ï³Õ³Ý¹Ý ¿.
áõÅ»Õ, ïå³õáñÇã, μ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë ³ÝÏñÏÝ»ÉÇ, Çñ³Ï³Ý, Û³ËáõéÝ£ Î³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ Ù¿Ï ³Ý·³Ù Í³ÝûÃ³Ý³Éáí Ýñ³ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ñáëÝ»ñÇÝ, ³ÛÉ»õë ³ÝÏ³ñáÕ »ë Ùáé³Ý³É.
Ýñ³Ýù ¹³éÝáõÙ »Ý ÁÝÃ»ñóáÕÇ Ñ³ñ³½³ïÁ, Ùï»ñÇÙÁ, ÁÝÏ»ñÁª Ýñ³Ý
Ý»ñù³ß»Éáí Çñ»Ýó μ³ñ¹ áõ Ñ³Ï³ë³Ï³Ý Ý»ñ³ßË³ñÑÁ, ¹³ñÓÝáõÙ
Çñ»Ýó ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÷áÃáñÇÏÝ»ñÇ,
ï³é³å³ÝùÝ»ñÇ, ÛáÛë»ñÇ áõ Ûáõë³Ë³μáõÃÇõÝÝ»ñÇ, ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý ÷ÝïñïáõùÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÁ£ ²Ûë ³Ù¿ÝÇ Ù¿ç, ³Ýßáõßï, Ù»Í
¹»ñ áõÝÇ Î³ñ³å»ÝóÇ ËûëùÇ Ùß³ÏáÛÃÁ£ ÆÝùÁ` ·ñáÕÁ, Ù»Í »ñÏÇõÕ³ÍáõÃÇõÝ áõÝ¿ñ μ³éÇ, ËûëùÇ Ñ³Ý¹¿å.§® ÊûëùÁ Ï³ñ»õáñ ¿£ ÊûëùÁ,
áñ ù³Ý¹³ÏõáõÙ ¿ Å³Ûé»ñÇó, Ñá·ÇÝ»ñÇ ÁÝ¹»ñùÇó, ÷áñÓ³éáõÃ»³Ý
·»ï»ñÇó, ó³õáí áõ »ñÏáõÝùáí,
ËÇÝ¹áí áõ Ë»ÝÃáõÃ»³Ùμ »õª ÏßÇéáí áõ ïñ³Ù³μ³ÝáõÃ»³Ùμ áõ Ý³»õ ³ñ»³Ý »ñ·áí®¦£ Ð¿Ýó ³ÛëåÇëÇÝ ¿ Ú³Ïáμ Î³ñ³å»ÝóÇ ËûëùÁª
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å³ñ½, Ûëï³Ï, ³Ùáõñ ³Ýë»Ã»õ»Ã,
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ñáõëï áõ Ûáñ¹áõÝ, Ù»ñÏ áõ ·»Õ»óÇÏ£
ºõ, ³Ûë ³Ù¿Ýáí Ñ³Ý¹»ñÓ, Çñ
Ûû¹õ³ÍÝ»ñÇó Ù¿ÏáõÙ Î³ñ³å»ÝóÁ
·ñáõÙ ¿.§ºë ³ßË³ñÑÁ ÷ñÏ»Éáõ
å³ïñ³Ýù ãáõÝ»Ù£ ºÃ¿ Ï³ñáÕ³Ý³Ù ÙÇ Ï³ÃÇÉ ·áõÃ ëï»ÕÍ»É Ñ»é³õáñ ÙÇ Ñá·áõÙ, ³å³ Ñ³ë³Í ÏÁ
ÉÇÝ»Ù ÇÙ Ýå³ï³ÏÇÝ£ ²ñõ»ëïÁ
Ñ³ë³Í ÏÁ ÉÇÝÇ Ýå³ï³ÏÇÝ®ºÃ¿
Ï³ñáÕ³Ý³Ýù
×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ
³ë»É ³ÛÝå¿ë, ÇÝãå¿ë áñ ¿, ³å³
Ù³ë³Ùμ Ñ³ë³Í ÏÁ ÉÇÝ»Ýù ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý£ ²ñõ»ëïÁ Ù»ñ ³½Ýõ³·áÛÝ
ÛáÛëÝ ¿®¦
²Ûá, Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ó³õÝ Çñ»Ýó
Ñá·áõÙ ÏñáÕ ³½ÝÇõ, ³ÝÏ³ß³é,
Ù³ùáõñ Ñá·ÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ñõ»ëïÁ ÛáÛë ¿ áõ Ý³»õ ÷ñÏáõÃÇõÝ£
Ø»Í μ³ñ»μ³ËïáõÃÇõÝ ¿ñ, áñ
·ñáÕÁ ³Ï³Ý³ï»ë »Õ³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³Ë³óÙ³ÝÁ£ 1989-ÇÝ,
Ô³ñ³μ³Õ»³Ý ß³ñÅÙ³Ý »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³Ë³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ μáõéÝ ßñç³ÝáõÙ, Ý³ Ð³Û³ëï³Ý »Ï³õ ³ñ¹¿Ý áã áñå¿ë ³Ù»ñÇÏ»³Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã, ³ÛÉ å³ñ½³å¿ë Ñ³Û, áñÝ
Çñ Ù¿ç Å³é³Ý·³Ï³Ýûñ¿Ý ÏñáõÙ ¿ñ
Ý³»õ Çñ å³å»ñÇ »ñ³½³ÝùÁª
³½³ï áõ ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ù³ëÇÝ£ Þñç»ó »ñÏñáí Ù¿Ï, »Õ³õ
ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ, ³Ý·³Ù å³ßïå³Ý³Ï³Ý ¹Çñù»ñáõÙ,
Ñ³Û Ï³Ù³õáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ »õ Ë³Ý¹³í³é áõ Û³ËáõéÝ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý Ù¿ç£ ²Ýå³ïÙ»ÉÇ áõñ³Ë
¿ñ áõ Ñå³ñï£ ´³Ûó Ý³»õ ïËáõñ áõ
ï³·Ý³å³Í ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝ Ï»ñïáÕ Ñ³Ûñ»ÝÇ ÅáÕáíñ¹Ç ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ ê³Ï³ÛÝ, ó³õ³ÉÇûñ¿Ý ãÏ³ñáÕ³ó³õ, ï»ë³ÍÇÝ áõ
½·³ó³ÍÇÝ
·»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý
Ù³ñÙÝ³õáñáõÙ ï³É£ ¸³ñÇë ³Ù»Ý³¹³õ³¹Çñ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³ÝÁ ½áÑª
Ý³ ³Ûë ³ßË³ñÑÇó Ñ»é³ó³õ
1994-ÇÝ ´áëïáÝáõÙ (²ØÜ), ³Û¹å¿ë ¿É ãÑ³ëóÝ»Éáí ÃÕÃÇÝ Û³ÝÓÝ»É,
ÇÝãå¿ë ÇÝùÝ ¿ μÝáñáß»Éª§í³Õõ³Û
·ñ»ÉÇùÁ, áñ ³õ»ÉÇ Ï³ñ»õáñ ¿ñ ÉÇÝ»Éáõ¦®

à

ã ÙÇ³ÛÝ Ç ëÏ½μ³Ý¿ ¿ñ,
³ÛÉ Ç í»ñçáÛ μ³ÝÝ ¿£
Ø»Ýù ³Ûëï»Õ ã¿ÇÝù
ÉÇÝÇ, »Ã¿ ãÉÇÝ¿ñ μ³éÁ, áñÁ å³ï×³éÝ ¿ áõ Ý³»õ ÏáñÇ½Á ïÇ»½»ñùÇ£ ²ñ¹¿Ý Ù»ñ ÝÇõÃ³Ï³Ý áõ ÇÙ³ó³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï Ï»³ÝùÁ ÑÇÙÝõ³Í ¿
ËûëùÇ íñ³Û£ æÝç»ó¿ù μ³éÁ,
³å³ ÏÁ ÷Éáõ½õÇ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÇõÝÁ£ ´³éÁ Ù»ñ Ù³ñÙÇÝÝ ¿ áõ
Ý³»õ ÙÇïùÁ£ ºõ ë³Ï³ÛÝ Ñ³½³ñ³Ù»³ÏÝ»ñÇó Ç í»ñ ¿, ÇÝã Ý³Ñ³ï³ÏõáõÙ ¿ μ³éÁ, ³ÛÉ³Ï»ñåõáõÙ
áõ ³ÛÉ³Ý¹³ÏõáõÙ. ´³éÇ ÙÇçáóáí
μéÝ³å»ïÁ ëïñÏ³óÝáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõÝ, í³ßË³éáõÝ Í³ËáõÙ Çñ
³åñ³ÝùÁ, ÇëÏ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÁ
³×áõñ¹Ç Ñ³ÝáõÙ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ£
²ÛÝ ÝáÛÝ μ³éÁ, áñÁ ×»Õù»É ¿
å³ïÙáõÃ»³Ý Ë³õ³ñÁ, Éáõë³õáñ»É Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ÑáñÇ½áÝÁ, »õ
ÇÙ³ëï å³ñ·»õ»É Ù»ñ ·áÛáõÃ»³Ý£
Ø»Ýù ï³Ï³õÇÝ ã»Ýù ³½³ï³·ñõ»É μ³éÇ ·»ñÇßË³ÝáõÃÇõÝÇó£ ø³Õ³ù³Ï³Ý ·»ñáõÃÇõÝÁ
ß³ñáõÝ³ÏõáõÙ ¿ μ³éÇ Ù¿ç£ ¸³ñÓ»É
»Ýù μ³é»ñÇ ·»ñÇ£ ¸³ñÓ»É »Ýù
μ³é»ñÇ ëÇñ³Ñ³ñ, Ùáé³Ý³Éáí
ÇëÏ³Ï³Ý μ³éÁ£ êï»ÕÍ»É »Ýù
³Ûëå¿ë ³ë³Íª ·»Õ»óÇÏ μ³é»ñ,
áñáÝù áñ»õ¿ Û³ñ³ÏóáõÃÇõÝ ãáõÝ»Ý
·»Õ»óÏáõÃ»³Ý, Ñ»ï»õ³μ³ñ ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý Ñ»ï£ ²Û¹ μ³é»ñÁ
³Õ³õ³Õ»É »Ý Ù»ñ ÝÏ³ñ³·ÇñÁª
Ù»½ ï³Éáí Ï»³ÝùÇ Ñ³Û»óáÕáõÃ»³Ý μ»Ïõ³Í ÙÇ Ñ³Û»ÉÇ, áõñ
Çñ»ñÝ áõ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ë³Ã³ñõ³Í Ï»ñå³ñ³Ýù »Ý ëï³ó»É£
àõëïÇ, Ù»ñ å³ïÙ³Ï³Ý ³Ýí»ñç
ÛáËáñï³ÝùÝ»ñÁ, Ù»ñ Ýõ³ëï³óÙ³Ý áõ ·»ñ³Ï³ÛáõÃ»³Ý ½·³óáõÙÝ»ñÇ Û³ñ³÷á÷áË ×û×³Ý³ÏÁ »õ
Ù»ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý, ß³ï ùÇã
μ³ó³éáõÃ»³Ùμ, Ñ³Ù³ï³ñ³Í
ï³÷³ÏáõÃÇõÝÁ£ êï»ÕÍ»É »Ýù
×ã³óáÕ ³Í³Ï³ÝÝ»ñ »õ ¹³ñ»ñÇó
Ç í»ñ ÷³ñ»É ³Û¹ ³Í³Ï³ÝÝ»ñÇÝ£

´²èÆ öðÎàôÂÆôÜÀ
Ú³Ïáμ Î³ñ³å»Ýó
¸»é ãÏ³ñ¹³ó³Íª ·Çï»ë Ã¿ ÇÝã
åÇïÇ ³ëÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ£
Êûëùë Ýáñ³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ã¿£ ê³Ï³ÛÝ ÇÝÓ ÃõáõÙ ¿, Ã¿
Ù»Ýù í³Ë»ÝáõÙ »Ýù ×ß·ñÇï
μ³é»ñÇó£ â·Çï»ë Ç±Ýã ¿ »ñ·áõÙ
μ³Ý³ëï»ÕÍÁ Ïáõï³Ïõ³Í μ³é»ñÇ ÙÇçÇó£ â·Çï»ë í¿åÁ á±ñ
³ßË³ñÑÇ Ù³ëÇÝ ¿, »ñμ ³ñ¹¿Ý
Ñ³ë»É »Ýù 21-ñ¹ ¹³ñÇ ß»ÙÇÝ£
Æñ³å³ßïáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ¿É ã¿
Ëûëùë, ³ÛÉ ßÝãáÕ, Ï»Ý¹³ÝÇ μ³é»ñÇ ·áñÍ³ÍáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ, áñáÝóáí ÁÝÃ»ñóáÕÁ Ï³ñáÕ³Ý³Û Ñ³Õáñ¹õ»É ³ñï³ùÇÝ áõ Ý»ñùÇÝ ³ßË³ñÑÝ»ñÇ Ñ»ï£ ì»ó¹³ñ»³Û ëïñÏáõÃÇõÝÁ ³ñï³óáÉõ»É ¿ Ù»ñ μ³éÇ
Ù¿ç£ ´³éÁ ï³Ï³õÇÝ ëïñáõÏ ¿£
²Ù¿Ý ÇÝã ³ëáõÙ »Ýù, μ³óÇ ¿³Ï³ÝÇó£ Î³ñÍ»ë Ñ³Û ïÕ³Ù³ñ¹Á
³é³ùÇÝáõÃ»³Ý Ù³ñÙÝ³óáõÙ ÉÇÝÇ£ Î³ñÍ»ë Ñ³Û ÏÇÝÁ μÝ³Ëûë³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ ãáõÝÇ£ Ø»Ýù ÝáÛÝÇëÏ ½É³ÝáõÙ »Ýù Ù»ñ Ø³ñ·³ñÇïÝ»ñÇÝ áõ Ø³Ýáõ¿ÉÝ»ñÇÝ ï³É
Çñ»Ýó ëÇñáÛ Çñ³õáõÝùÁ£
Êûëùë, Ñ»ï»õ³μ³ñ, μ³éÇ
³½³ï³·ñáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ¿, áñÇó
Ï³ËáõÙ áõÝÇ Ù»ñ ÷ñÏáõÃÇõÝÁ£
´³éÁ ÷ñÏ»Éáí ÏÁ ÷ñÏ»Ýù Ù»½£
²Ýëáõï, ³Ýßå³ñ, ×ß·ñÇï μ³éÁ
ÏÁ ·³Û ù³Ý¹»Éáõ ¹³ñ³õáñ Ï»ÕÍ³õáñáõÃÇõÝÁ, áñ Ýëï»É ¿ Ù»ñ
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý áõ Ï»³ÝùÇ íñ³Û£
àñå¿ë½Ç ë¿ñÁ Ù»ñÏ³Ý³Û Çñ ùñùñõ³Í Ñ³Ý¹»ñÓ³ÝùÇó, áñå¿ë½Ç
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÇõÝÁ ãß÷áÃõÇ ù³ñá½ãáõÃ»³Ý Ñ»ï£ àñå¿ë½Ç ë»é³ÛÇÝ ³½³ï³·ñáõÃ»³Ý Ñ»ï,
³½³ï³·ñõ»Ýù Ý³»õ ù³Õ³ù³Ï³Ý³å¿ë£
ÐÇÙ³ å³ñ½ ¿, áñ μ³é»ñÁ
Ñ³É³ÍáõÙ »Ý ÇÝÓ, »õ, ÷áË³¹³ñÓ³μ³ñ å³ñ½ ¿, áñ »ë Ñ³É³ÍáõÙ
»Ù μ³é»ñÇÝ, ÙÇÝã»õ áñ ·ïÝ»Ù
×ß·ñÇï μ³éÁ, áñÁ áã ÙÇ³ÛÝ
Ñ³ñ³½³ïûñ¿Ý ³ñï³óáÉÇ ÇÙ

ÁÝÏ³É³Í Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, ³ÛÉ
ëï»ÕÍÇ Çñ áõñáÛÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, áñÁ ÝÙ³Ý ãÉÇÝÇ ³ÛÉ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý£ ²ÛÉ Ëûëùáí, áãÝãÇó ÉÇÝÇ ÙÇ
μ³Ý£ àñáíÑ»ï»õ ³ñõ»ëïÁ ¿ª ³ÛÝ,
ÇÝã ã¿ñ Ý³Ë³å¿ë£ ²Ûë ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ ë³Ï³ÛÝ Ã¿ ï³é³å³Ýùáí »Ù
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÙ£ ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÝ£
ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ ·ñ»ÉÁ ·»ñ³·áÛÝ Ñ³×áÛù ¿£ ¶áñÍÁ ³õ³ñï»Éáõó Û»ïáÛ ¿ª
áñ ï³é³åáõÙ »Ùª ·ïÝ»Éáí, áñ
É³õ³·áÛÝë ³ë³Í ÉÇÝ»Éáõó Û»ïáÛ
ã»Ù Ï³ñáÕ ³ë»É É³õ³·áÛÝÁ£ ºõ
³Ûëå¿ë, ÙÝáõÙ »Ù ¹Å·áÑ áõ ³ÝÏ³ï³ñ, ³ÛÉ»õë »ñμ»ù ãí»ñ³¹³éÝ³Éáí ³õ³ñïõ³Í ·áñÍÇÝ, áñÝ ³ÛÉ»õë
ÇÝÓ ãÇ å³ïÏ³ÝáõÙ, ³ÛÉ ³°ÛÉ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ áõ ³°ÛÉ ï³·Ý³åÝ»ñÇ,
áñáÝù áñ»õ¿ Û³ñ³ÏóáõÃÇõÝ ãáõÝ»Ý
·ñáÕÇ Ý»ñÏ³ÛÇ Ñ»ï£ ²Ûë ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ Ý³»õ Ã¿ áõñ³ÝáõÙ »Ù ÇÙ
·áñÍ»ñÁ, ³ÛÉ å³ñ½³å¿ë Ï»ÝïñáÝ³ÝáõÙ »Ù ³Ûëûñõ³Û »õ í³Õõ³Û
³Ý»ÉÇùÇë íñ³Û£
¶ñáÕ »Ù, »ñμ ³Û¹ ûñÁ ÙÇ μ³Ý
»Ù ·ñáõÙ£ ²ÛÉ³å¿ë ·ñõ³Í Ñ³ïáñÝ»ñÁ ÇÝÓ ã»Ý ÙËÇÃ³ñáõÙ£
ºë ï³Ï³õÇÝ ÙÝáõÙ »Ù »ñ¿Ïõ³Û
÷áñÓÝ³å³ßï ·ñáÕÁ, áñÁ Ï³Õ³å³ñõ»É ãÇ áõ½áõÙ, ãÇ Ñ³Ý¹áõñÅáõÙ
áñ»õ¿ Ï³Õ³å³ñ£ î³Ï³õÇÝ ÷ÝïéïáõùÇ Ù¿ç »Ý Ã¿ áñå¿ë Ó»õ, Ã¿ áñå¿ë μáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ£ ºõ íëï³Ñ
ã»Ù, Ã¿ »ñμ»õ¿ í»ñçÝ³Ï³Ý Ñ³Ý·ñõ³ÝÇ åÇïÇ Ñ³ëÝ»Ù, áñáíÑ»ï»õ
ÇÝùÁª Ï»³ÝùÁ ³ÝÑ³Ý·ñõ³Ý ¿, ³ÝÝ³Ë³ï»ë»ÉÇ£ Ð»ï»õ³μ³ñ, ÇÝÓ
ÙÝáõÙ ¿ ÷áñÓÝ áõ ÷áñÓ³ñÏáõÙÁ,
Ã¿Ïáõ½ áñã³÷ ¿É ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇ ÉÇÝÇ í»ñ»ÉùÇ ×³Ùμ³Ý£
ØÝáõÙ »Ù Ñ³õ³ï³ñÇÙ ëÇ½Ç÷áë»³Ý ³ñ³ñùÇÝ, Ã¿Ïáõ½ ¿É ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ÉÇÝÇ å³ñïáõÃÇõÝÁ£
¶ñáõÙ »Ý, áñáíÑ»ï»õ Ï»³ÝùÁ
áã Ï³ï³ñ»³É ¿, áã ¿É ³ñ¹³ñ£ ¶ñ»Éáí ÷áñÓáõÙ »Ù ·ïÝ»É ×Çßï Ñ³ñóáõÙÁ, »ñμ»ÙÝ ¿Éª å³ï³ëË³ÝÁ£

¶ñ»Éáí ç³ÝáõÙ »Ù ÷ñÏ»É ÇÝÓ,
³å³ Ù³ñ¹áõÝ£ Ð»ñáëÝ»ñë ëï»ÕÍõáõÙ »Ý, »ñμ ³Ý»ÉÇ ³éç»õ ¿ Ï³Ý·Ý³Í Ù³ñ¹Á, ÇëÏ ³ñ¹Ç Ù³ñ¹Á
Ëáõ×³å ¿ ³åñáõÙ£
ºñμ Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇÝ å³ï³ëË³Ý ã»Ù ·ïÝáõÙ, áõÅ»Õ³ÝáõÙ ¿
á×ë£ ¶ïÝ»Éáõ ¹¿åùáõÙª á×Á ï»ÕÇ ¿
ï³ÉÇë Ïáõé μáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý£
Ð³½õ³¹¿å å³Ñ»ñÇÝ á× áõ μáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï »Ý ÁÝÃ³ÝáõÙ£ êï»ÕÍõáõÙ ¿ Ññ³í³éáõÃÇõÝ£
²Û¹ å³Ñ»ñÇÝ ½·áõÙ »Ù ïûÝ³Ñ³Ý¹¿ëÁ ³½³ï³·ñõ³Í μ³éÇ£ ²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ ¹Å·áÑ »Ù£ ê³Ï³ÛÝ Ù»Ý³Ï ã»Ù£ ´áÉáñ ·ñáÕÝ»ñÁ ¹Å·áÑ
»Ý, áñáíÑ»ï»õ Ýñ³Ýù ËÇÕ×Ý »Ý
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý£ ´³éÇ ÙÇçáóáí
Ýñ³Ýù ×·ÝáõÙ »Ý Ñ³ëÝ»É ·áÛáõÃ»³Ý ¿³Ï³Ý ×ÇãÇÝ, áñÇÝ å³ñ³·³Û³Ï³Ýûñ¿Ý
×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ
μÝáõÃ³·ñáõÙÝ »Ýù ï³ÉÇë, áñÁ
áñ»õ¿ ³éÝãáõÃÇõÝ ãáõÝÇ μ³ñáÛ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ï³Ù Ù»ñ ëï»ÕÍ³Í
³é³ùÇÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï£ ÆÝùÁª
³ñõ»ëïÁ ³ñ¹¿Ý Áëï ¿áõÃ»³Ý
μ³ñáÛ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¿, ³é³Ýó
ÙÇïáõÙÇ, ³é³Ýó ù³ñá½ãáõÃ»³Ý,
³é³Ýó å³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ý£ ²ñõ»ëïÁ áõÝÇ Çñ ·áÛáõÃ»³Ý áõñáÛÝ
Çñ³õáõÝùÁ, áñÁ Çñ³õ³·áÛÝ ¹¿åùáõÙ ³õ»ÉÇ Çñ³Ï³Ý ¿ ù³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£
¶ñ»Éáõ ³ñ³ñùÁ ³ÝÑ»Ã»Ã ÉÇÝ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ, ·ñáÕÁ ·ñáõÙ ¿, áñáíÑ»ï»õ ³ÛÉ »Éù ãÇ ÙÝ³ó»É£ ¶ñáÕÁ
³ÝÑáõÝûñ¿Ý Ù»Ý³Ï ëï»ÕÍ³·áñÍ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ, ·ñáõÙ ¿, áñáíÑ»ï»õ ×ß·ñÇï μ³éÇó μ³óÇ ³ÛÉ ÷ñÏáõÃÇõÝ ãÏ³Û£ âÏ³Û Ý³»õ ·»Õ»óÇÏ
Ï³Ù ï·»Õ μ³é£ Î³Û ÙÇ³ÛÝ ³ÝÇßË³Ý, ³½³ï áõ ¹³Å³Ýûñ¿Ý ³ÝÏ»ÕÍ μ³é»ñ, áñÁ Ù»ñ ÉÇÝ»ÉáõÃ»³Ý
ÙÇ³Ï ëÏ½μÝ³å³ï×³éÝ ¿£ ºë ç³ÝáõÙ »Ù ·ïÝ»É ×ßÙ³ñÇï μ³é»ñ£

ÃÇõ 84, ¸ ï³ñÇ, ÐáÏï»Ùμ»ñ 13 2010

13

ÚáÛë

ä²îØô²Ìø
²ä ðÆ Èº ²Ü Î²Ú Ìºð
ÎáÉÇ³ î¿ñ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý
Ø³ÝÏáõÃ»³Ý ÁÙμáëï ÁÝÏ»ñáçëª
èáõμÇÏ ²ë³ïñ»³ÝÇÝ,
áí, ã·Çï»Ù` ³Û¹ ÇÝãå¿±ë, ÙÇßï ãáñ ¿ ¹áõñë »Ï»É...
-ì»ñç³å¿ë Ï³ë»ë` ¿¹ Ý»ñÏÁ ÇÝãÇ± Ñ³Ù³ñ »ë
å³ïñ³ëïáõÙ,- Ñ³ñóñ»ó èáõμÁ »õ ÝáñÇó Ý³Û»ó
å³ïáõÑ³ÝÇó ¹áõñë, áõñ »ñ»õáõÙ ¿ñ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÑÇõå³ïáë³ñ³ÝÇ ÏïáõñÇÝ Í³Í³ÝõáÕ, ³ëïÕÇ áõ
Ù³ÑÇÏÇ Ýß³Ýáí Ï³ñÙÇñ ¹ñûßÁ:
¾¹Á Éáõé ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ñ ÷³Ûï¿ ÓáÕÇÏáí, ÃÇÃ»Õ¿
Å³Ý·áï ÙÇ ³Ù³ÝÇ Ù¿ç ÉáõÍÇãÇ û·ÝáõÃ»³Ùμ çñÇÏ³óÝ»É Ã³ÝÓñ, ë»õ Ý»ñÏÁ: úñõ³Û í»ñçáõÙ Ýñ³Ýù »ñÏáõëáí ¿ÇÝ ÙÝ³ó»É Ù³ñ½³-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ÏáõÙμÇ
ëÏ³áõï³Ï³Ý μ³ÅÝáõÙ:
-¾ë Ù»Í ù³Õ³ùáõÙ Ñ¿Ýó Ù»ñ ÙÇáõÃ»³Ý ÏáÕùÇ±Ý
åÇïÇ óóõ³Í ÉÇÝ¿ñ ï³×Ï³Ï³Ý ÏáÝëáõÉ³ïÁ,- ³ë³ó
èáõμÁ ùÃÇ ï³Ï áõ ³ãùáí ã³÷»ó Çñ»Ýó ß¿ÝùÇ ÏïáõñÇ μ³ñÓñáõÃÇõÝÁ: Üñ³Ý Ñ³Ý·Çëï ã¿ñ ï³ÉÇë ³ÛÝ
ÙÇïùÁ, áñ ²åñÇÉÇ 24-Ç Ý³Ëûñ¿ÇÝ Ó»éÝ»ñÁ Í³É³Í
åÇïÇ Ýëï¿ñ, áõ Ñ³ñ»õ³Ý ß¿ÝùÇ ÏïáõñÇÝ ³Ý³ñ·»É
Í³Í³Ýõ¿ñ §ï³×Ï³Ï³Ý¦ ¹ñûßÁ:
- Æ¯Ýã ¿É ßáõï ïÕ»ñùÁ ·Ý³óÇÝ. ÙÝ³ÛÇÝ, Ïû·Ý¿ÇÝ
ÇÝÓ, ÏÁ μ³ñÓñ³Ý³ÛÇ Ïïáõñ »õ ³ÛÝï»ÕÇó ÙÇ ó³ïÏáíª Ýñ³Ýó ÏïáõñÁ, ÙÇ ù³ÛÉ ¿, áõ ¿¹ ¹ñûß³ÏÁ ó³Í ÏÁ
μ»ñ¿Ç,- ³÷ëáë³ó èáõμÁ:
- ºÏ»Õ»óáõÙ Íñ³·Çñ Ï³Û, μáÉáñÁ ·Ý³óÇÝ ¿Ýï»Õ,
-·ÉáõËÁ Ï³Ëª ³ë³ó ¾¹Á,- ¹áõ ¿É ùá ù³çÝ³½³ñ³Ï³Ý
ý³Ýï³½Ç³Ý»ñáí Ñ³ÙÁ Ñ³Ý»óÇñ...
- ÆëÏ ¹áõ ½³ÑÉ³ ï³ñ³ñ ùá ¿¹ Ý»ñÏáí áõ Ý»ñÏ³Ñáïáí,- ½³Ûñ³ó³õ èáõμÁ,- ·áÝ¿ ³ë¿Çñª ÇÝãÇ±¹ ¿
å¿ïù:
-²Ãáé, ë»Õ³Ý »Ù Ý»ñÏ»Éáõ:
¾¹Á ã³ñ³××Ç Ååï³ó »õ ³å³ ¹¿ÙùÇÝ ËáñÑñ¹³õáñ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ ï³Éáí` ³õ»É³óñ»ó:
-ØÇ μ³Ý »Ù Ùï³Í»É, ×³Ý³å³ñÑÇÝ Ï³ë»Ù, ³ñÇ
·Ý³Ýù:
ì»ñóÝ»Éáí ë»õ Ý»ñÏáí Éóõ³Í ÃÇÃ»Õ¿ ³Ù³ÝÁ »õ
¹³ë³·ñù»ñÇ å³Ûáõë³ÏÝ»ñÁ` Ýñ³Ýù ¹áõñë »Ï³Ý
³ÏáõÙμÇó áõ ùÇã ³Ýó Ï³Ý·Ý³Í ¿ÇÝ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÑÇõå³ïáë³ñ³ÝÇ ·ÉË³õáñ ÙáõïùÇ Ñ³Ý¹Çå³Ï³ó
Ù³ÛÃÇÝ:
-ºë ÏÁ ÑëÏ»Ù áõ Ñ»éõÇó ³½¹³Ýß³Ý ÏÁ ï³Ù,- èáõμÇ ³Ï³ÝçÇÝ ßßÝç³ó ¾¹Á áõ í»ñóÝ»Éáí Ýñ³ å³Ûáõë³ÏÁª Ñ»é³ó³õ ÙÇÝã»õ ÷áÕáóÇ Ë³ãÙ»ñáõÏÁ, áõñ
Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ ¶³·áÛÇ` í»ñç»ñë ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇó Ý»ñÙáõÍ³Í §úå¿É¦ Ù³ÏÝÇßÇ ³õïáÙ»ù»Ý³Ý, áñÝ ³Û¹
ûñ»ñÇÝ ù³Õ³ùáõÙ Ñ³½õ³·Çõï »ñ»õáÛÃ ¿ñ:
úñÝ ëÏëáõÙ ¿ñ ÙÃÝ»É: Èëõ»ó Ï³éùÇÝ ÉÍõ³Í ÓÇ»ñÇ
ëÙμ³ÏÝ»ñÇ Ó³ÛÝ. èáõμÁ ëå³ë»ó, ÙÇÝã»õ Ï³éùÝ ³ÝÚáÛë
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ó³õ: ØÇ ³Ýóáñ¹ ¿É ³Ýó³õ: öáÕáóÁ ¹³ï³ñÏõ»ó: Ü³
¹áÕáõÙ ¿ñ á·»õáñáõÃ»³Ý Ñ»ï ÙÇ³Ë³éÝõ³Í í³ËÇó
áõ Ù»Í ·áñÍ ³Ý»Éáõ í×é³Ï³ÝáõÃÇõÝÇó: ²ÛÝ ûñõ³ÝÇó,
»ñμ Ñ³ÛñÁ Ýñ³Ý å³ïÙ»É ¿ñ Ñ³Û»ñÇª ³Ýå³ïÇÅ ÙÝ³ó³Í ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ, èáõμÇ å³ï³Ý»Ï³Ý
Ñá·áõÙ μáÛÝ ¹ñ³Í ³Ý³ñ¹³ñáõÃ»³Ý áõ ó³ëáõÙÇ
½·³óáõÙÁ Ýñ³Ý Ñ³Ý·Çëï ã¿ñ ï³ÉÇë: ¸ÇÙ³óÇ Ù³ÛÃÇÝ ÑÇõå³ïáë³ñ³ÝÇ Ù»Í³¹Çñ, ×³Õ³õáñ, »ñÏ³Ã»³Û ¹³ñå³ëÝ ¿ñ, ÇëÏ ¹³ñå³ëÇ ³ç³ÏáÕÙ»³Ý
ù³ñ³ß¿Ý å³ïÇÝ ³Ùñ³óõ³Í ¿ñ áëÏ»·áÛÝ ÙÇ óáõó³Ý³Ï, áñÇ íñ³Û å³ñëÏ»ñ¿Ý áõ É³ïÇÝ»ñ¿Ý Ýßõ³Í ¿ñª
§ÂáõñùÇ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ÐÇõå³ïáë³ñ³Ý¦,
ÇëÏ ¹ñ³ÝÇó í»ñª å³ïÇÝ, ÷³Ïóõ³Í ¿ñ, ÝáÛÝå¿ë áëÏ»·áÛÝ ýáÝáí, ÂáõñùÇ³ÛÇª ÑÝ·³Ã»õ ³ëïÕáí áõ Ï»é
Ù³ÑÇÏáí, Óõ³Ó»õ ·»ñμÁ: Ü³Û»ó Ó³Ë, áã áù ãÏ³ñ:
²çÇó ¾¹Á Ó»éùáí Ýß³Ý ³ñ»ó. å³ÑÁ Û³ñÙ³ñ ¿ñ: èáõμÁ ÙÇ³ÛÝ Ù¿Ï í³ÛñÏ»³Ý Û³å³Õ»ó, ³å³, ³ñ³·
Ïïñ»Éáí ÷áÕáóÁ, Ùûï»ó³õ ¹³ñå³ëÇÝ, Ý»ñÏÇ ³Ù³ÝÇ áÕç å³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ ßåñï»ó ·»ñμÇ íñ³Û áõ
³éõÇ Ù¿ç Ý»ï»Éáí ¹³ï³ñÏ ³Ù³ÝÁª ëÉ³ó³õ ¹¿åÇ
Ë³ãÙ»ñáõÏÁ: ì»ñçÇÝ å³ÑÇÝ Ý³ »ï Ý³Û»ó áõ ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùμ ÝÏ³ï»ó, áñ ë»õ Ý»ñÏÁ ó³Í ¿ ÑáëáõÙ
·»ñμÇ íñ³ÛÇó áõ ³éõ³ÏÝ»ñ Ï³½Ù³Íª ï³ñ³ÍõáõÙ
Ý³»õ óáõó³Ý³ÏÇ íñ³Û: §²¯Û, ¿Õ³õ, ëÇñïë Ñáí³ó³õ¦,- áõñ³Ë ÙïÙï³ó Ý³: Àëï å³ÛÙ³Ý³õáñõ³ÍáõÃ»³Ýª ¾¹Á å³Ûáõë³ÏÁ ¹ñ»É ¿ñ Ù»ù»Ý³ÛÇ ÙáïáñÇ
Ï³÷³ñÇãÇ íñ³Û áõ Ñ»é³ó»É: §ÆÝÓ ¿Ýï»Õ Ï³Ý·Ý³Í
ï»ëÝ»Ý, ÏÁ Ï³ëÏ³Í»Ý¦, ³ñ¹³ñ³Ý³Éáõ å¿ë ³ë»É ¿ñ
¾¹Á: èáõμÁ í»ñóñ»ó å³Ûáõë³ÏÝ áõ ëÏë»ó ³ñ³· ù³ÛÉ»É, Ñ³Ù³ñ»³ í³½»É ¹¿åÇ ùÇã Ñ»éáõ ·ïÝõáÕ »Ï»Õ»óáõ μ³Ï, áõñ ï»ÕÇ ¿ñ áõÝ»ÝáõÙ Ø»Í ºÕ»éÝÇÝ ÝõÇñõ³Í
»ñ»ÏáÛ»³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ: Ò»éùÁ Ý»ñÏáïõ³Í ¿ñ
ë»õáí: §Æñ»Õ¿Ý ³å³óáÛó ¿,-³Ýó³õ Ùïùáí. èáõμÁ
ëÇñáõÙ ¿ñ ·áñÍ³Í»É Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý ¹³ëÇÝ ëáíáñ³Í Ýáñ μ³é»ñÁ.- §ä¿ïù ¿ ÙÇ Ï»ñå Ù³ùñ»Ù, Ã¿ ã¿
μéÝ»Ý` μ³Ýë μáõñ¹ ¿¦: Ü³ ·ñå³ÝÇó Ñ³Ý»ó Ã³ßÏÇÝ³ÏÝ áõ ¹ñ³Ýáí ÷³Ã³Ã»ó ³ç Ó»éùÁ: Ú»ï»õÇó
ÉëõáõÙ ¿ñ ù³ÛÉ»ñÇ Ó³ÛÝ: èáõμÁ í³ËÇó »ï ãÝ³Û»ó áõ
ù³ÛÉ»ñÝ ³ñ³·³óÝ»Éáíª Çñ»Ý ÙÇ Ï»ñå ·ó»ó »Ï»Õ»óáõ μ³ÏÝ áõ í³½»ó ïÇñ³óáõÇ ïáõÝ: ²ÛÝï»Õ ÙÇ ùÇã
Ý³õÃ ËÝ¹ñ»ó áõ ÷áñÓ»ó Ù³ùñ»É Ó»éùÁ: â¿, ë»õ
Ñ»ïùÁ ¹»é ÙÝáõÙ ¿ñ:
Üñ³ Û»ï»õÇó »Ï»Õ»óáõ μ³Ï Ùï³Ý Çñ»ÝÇó ï³ñÇùáí Ù»Íª êÇÉÇÏÁ, ÎáÉÇÏÁ »õ â³ãÇÏÁ:
- ¾¹ á±õñ ¿Çñ Ã³ùÝõ»É,- ³ë³ó â³ãÇÏÁ, »ñμ èáõμÁ
¹áõñë »Ï³õ ïÇñ³óáõÇ ïÝÇó:
-ÆëÏ ùá Ç±Ýã ·áñÍÝ ¿,-ÁÙμáëï³ó³õ èáõμÁ:
â³ãÇÏÁ μéÝ»ó èáõμÇ ûÓÇùÁ »õ ù³ß»Éáí ¹¿åÇ

Çñ»Ý` μ³ñÏ³ó³Í ýßß³óñ»ó.
-à±õñ »ë ¹ñ»É ¶³·áÛÇ Ù»ù»Ý³ÛÇ ³å³Ï»Ù³ùñÇãÁ:
-Æ±Ýã ³å³Ï»Ù³ùñÇã, Ç±Ýã μ³Ý,- ½³ñÙ³ó³õ
èáõμÁ:
-Ø»Ýù ï»ëÝ³ù. ÁÝÏ»ñ¹ Ñ³Ý»ó ¹ñ»ó Ù»ù»Ý³ÛÇ
íñ³Û, Û»ïáÛ ¹áõ í»ñóñÇñ áõ ÷³Ë³ñ: Ò»éù¹ ¿É
íÇñ³õáñ»É »ë áõ Ï³å»É Ã³ßÏÇÝ³Ïáí:
èáõμÁ ßßÙ»É ¿ñ.
-ºë ÙÇ³ÛÝ ÇÙ å³Ûáõë³ÏÝ »Ù í»ñóñ»É:
-ÆëÏ å³Ûáõë³Ï¹ Ç±Ýã ·áñÍ áõÝ¿ñ ¿Ýï»Õ:
èáõμÁ ÏóÏïáõñ å³ïÙ»ó »Õ»ÉáõÃÇõÝÁ, μ³Ûó
³ÏÝÛ³Ûï ¿ñ, áñ Ýñ³Ýù ãÑ³õ³ï³óÇÝ:
-Ð»ùÇ³ÃÝ»ñ ÙÇ å³ïÙÇñ, -³ë³ó ÎáÉÇÏÁ, -ÃáÕ
¶³·ûÝ »Ï»Õ»óáõó ¹áõñë ·³Û, ù»ý¹ ÏÁ Ñ³ñóÝ»Ù...,ÇëÏ ÑÇÙ³ ÷³Ëã»Éáõ ÷áñÓ ã³Ý»ë, Ù¿Ï ¿` ï³ÝÁ »³Ë¿¹ ÏÁ μéÝ»Ýù:
îÕ³Ý»ñÁ Ñ»é³ó³Ý: Ð»éõáõÙ Ù¿ÏÁ »ñ·áõÙ ¿ñ §¸É¿
º³Ù³Ý¦-Á: àÙ³Ýù Éáõé ³ñï³ëõáõÙ ¿ÇÝ: èáõμÇ ³ãù»ñÇó ¿É ëÏë»óÇÝ Ñáë»É ³Ý½ûñáõÃ»³Ý ³ñóáõÝùÝ»ñ.
ÇÝã ¿ñ ëå³ëáõÙ, ÇÝã ¹áõñë »Ï³õ. Çñ»Ý ³Ý³ñ¹³ñ³óÇûñ¿Ý Ù»Õ³¹ñáõÙ ¿ÇÝ ÇÝã-áñ ³å³Ï»Ù³ùñÇãÇ ·áÕáõÃ»³Ý Ù¿ç, ³ÛÝ ¿É ÙÇ ³ÛëåÇëÇ ûñ, »ñμ... ¶áÝ¿ ¾¹Á
ÙûïÁ ÉÇÝ¿ñ, ã·Çï»ë, áõñ ¿ ³ÝÑ»ï³ó»É, »ñ»õÇ ÑÇÙ³
»Ï»Õ»óáõ Ý»ñëáõÙ ¿...
èáõμÁ ã¿ñ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ï»ÕÁ Ñ³Ý·Çëï Ýëï»É:
ºÏ»Õ»ó³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ ß³ñáõÝ³ÏõáõÙ ¿ñ:
îñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝ ãáõÝ¿ñ »Ï»Õ»óÇ ÙïÝ»Éáõ, Ã¿»õ ß³ï
¿ñ áõ½áõÙ Ñ³Ý¹Çå»É ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ áõ å³ïÙ»É Çñ
ù³ç³·áñÍáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ: ØÃÝáõÙ ¿ñ: Ì³ÍáõÏ ¹áõñë
»Ï³õ »Ï»Õ»óáõó áõ ·Ý³ó ¹¿åÇ Ù»ù»Ý³Ýª ù³ç
·Çï³Ïó»Éáí, áñ ³ñ³ÍÁ ÛÇÙ³ñáõÃÇõÝ ¿: ²Ñ³ »õ Ù»ù»Ý³Ý. Çñûù ãÏ³ñ ½áÛ· ³å³Ï»Ù³ùñÇãÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ,

ÇëÏ áã ß³ï Ñ»éõáõÙ, ÑÇõå³ïáë³ñ³ÝÇ ¹³ñå³ëÇ
³éç»õ Ù³ñ¹ÇÏ áõ áëïÇÏ³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ Ñ³õ³ùõ»É: ÆÝã-áñ
Ù¿ÏÁ ³éõáõÙ ·ï»É ¿ñ Ý»ñÏÇ ³Ù³ÝÝ áõ óáÛó ¿ñ ï³ÉÇë
áëïÇÏ³ÝÝ»ñÇÝ, áñáÝóÇó Ù¿ÏÁ Ï³ëÏ³Í³Ýùáí Ý³Û»ó
èáõμÇÝ: èáõμÇ Ù¿çùáí ÙñçÇõÝÝ»ñ í³½»óÇÝ: Ü³ ³ÛÝ ¿`
å³ïñ³ëïõáõÙ ¿ñ ÷³Ëã»É, »ñμ Ù¿ÏÁ Û»ï»õÇó ³ë³ó.
-ø»½ Ñ³Ý·Çëï áõ μÝ³Ï³Ý å³ÑÇ°ñ...
èáõμÁ ³ñ³· Û»ï ßñçõ»ó: ¶³·ûÝ ¿ñ â³ãÇÏÇ Ñ»ï:
-ÜëïÇ°ñ,- Ù»ù»Ý³ÛÇ ¹áõéÁ μ³ó»Éáíª ³ë³ó ¶³·ûÝ:
-ºë ã»Ù í»ñóñ»É,- èáõμÁ ÁÝ¹¹ÇÙ³ó³õ:
-¶Çï»Ù, ÝëïÇ°ñ:
Ø»ù»Ý³Ý Ùûï»ó³õ ÑÇõå³ïáë³ñ³ÝÇ ¹³ñå³ëÇÝ áõ ¹³Ý¹³Õ»óñ»ó ÁÝÃ³óùÁ. »ñ»ùÇ Ñ³Û»³óùÝ»ñÁ
³Ï³Ù³ÛÇó μ»õ»éõ»óÇÝ ë»õáí ³Õ×³ïõ³Í ·»ñμÇ áõ
óáõó³Ý³ÏÇ íñ³Û:
-àõñ»ÙÝ ×Çßï ¿Çñ ³ëáõÙ...,- ³ãù»ñÇÝ ãÑ³õ³ï³Éáíª ³ë³ó â³ãÇÏÝ áõ Ñ³Ùμáõñ»ó èáõμÇ ×³Ï³ïÁ,²åñ»°ë...
-´³ ³å³Ï»Ù³ùñÇ±ãÁ,- Ñ³ñóñ»ó èáõμÁ:
-¾¹ »ñ¿Ï ÁÝÏ»É ¿ñ ù³ñù³ñáï ×³Ý³å³ñÑÇÝ,- ÍÇÍ³Õ»ó ¶³·ûÝ, - ³°Û ïÕ³Û, ·ÇÅ Ñû ã»±ë, ÇÝãá±õ ¿Çñ
·Ý³ó»É ¹¿åùÇ í³Ûñ: È³õ ¿` â³ãÇÏÁ å³ïÙ»ó ùá
§Ñ»ùÇ³ÃÁ¦, ùÇã ¿É áõß³Ý³ÛÇÝù... ºë ·Çï¿Ç, áñ ÏÁ
·Ý³ë Ù»ù»Ý³Ý ëïáõ·»Éáõ:
***
ê³, ÇÑ³ñÏ¿, èáõμÇ ³é³çÇÝ »õ í»ñçÇÝ ³ñÏ³ÍÁ
ã¿ñ: Üñ³Ý ÙÇ ûñ Ó»ñμ³Ï³É»óÇÝ Ãáõñù»ñÇ Ñ»ï
Í»ÍÏéïáõù ³Ý»Éáõ Ù»Õ³¹ñ³Ýùáí áõ ï³ñ³Ý áëïÇÏ³Ý³ïáõÝ: ¸¿åùÇ Ù³ëÇÝ ÇÙ³Ý³Éáí` û·ÝáõÃ»³Ý
Ñ³ë³õ â³ãÇÏÁ, áñÁ, Í³ÝûÃ ÉÇÝ»Éáí áëïÇÏ³Ý³å»ïÇ Ñ»ï, ³½³ï»ó èáõμÇÝ Ñ»ï³·³Û μ³ñ¹áõÃÇõÝÝ»ñÇó:

²ñÓ³Ý³·ñõ¿ù »õ û·ïõ¿ù

§

²ßË³ñÑ³ï»ëÝ»ñÇ

Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦-Ç ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇó
Æõ·³
Ð³Ù³Ï³ñ·Çã
²Ý·É»ñ¿Ý É»½áõ
ºñ·
ÂËõ³ÍùÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ
ÎáÏï¿ÛÉÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ
Øñ·»Õ¿ÝÇ »õ μ³Ýç³ñ»Õ¿ÝÇ Û³ñ¹³ñáõÙ
¸»ë»ñ
Ä³å³õ¿Ýáí Í³ÕÇÏÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ
Ø³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³åõ»Éª
22319001-22526456 Ñ»é³Ëûë³Ñ³Ù³ñÝ»ñáí£
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Ø²ÞÐ²¸²Ð²ÚºðÀ
Èàôê²ÜÎ²ðÜºðàôØ
Ø³ßÑ³¹Ç Ñ³Û»ñÁª Ñ³Ù³ËÙμõ³Í ê. Ø»ëñáå
»Ï»Õ»óáõ μ³ÏáõÙ

Ø³ßÑ³¹Ç Ñ³Ûáó μåñáóÇ
³ß³Ï»ñïáõÃÇõÝÁª ü»ñ¹áëáõ
¹³Ùμ³ñ³ÝáõÙ

Â»Ññ³ÝÇ Ð³Ûáó Â»ÙÇ Ý³ËÏÇÝ
³é³çÝáñ¹ î. ²ñï³Ï ²ñù.
Ø³ÝáõÏ»³ÝÇ ³ÛóÁ Ø³ßÑ³¹Ç ê.
Ø»ëñáå »Ï»Õ»óÇ (1960-³Ï³Ý
Ãõ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ)
Ø³ßÑ³¹Ç μ»Ù³¹ñõ³Í
§²Ýáõß¦ ûå»ñ³ÛÇ
¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÁ
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Ø³ßÑ³¹Ç Ñ³Ûáó »Ï»Õ»ó³¹åñáó³Ï³Ý
Ñá·³μ³ñÓáõÃÇõÝÁ` 1960³Ï³Ý Ãõ³Ï³ÝÝ»ñÇ
ëÏ½μáõÙ
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ÆÝãå¿ë áÕç ³ßË³ñÑáõÙ, ³ÛÝå¿ë »õ Æñ³ÝáõÙ, Ñ»éáõëï³ë»ñÇ³ÉÝ»ñÁ Ù»Í ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÇõÝ
»Ý í³Û»ÉáõÙ, ÇëÏ Ýñ³Ýó ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÁ ¹³éÝáõÙ »Ý ÇëÏ³Ï³Ý
³ëïÕ»ñ: Ø»Ññ³Ý Øá¹ÇñÇÝ, í»ñçÇÝ ï³ëÝ³Ù»³ÏáõÙ Û³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³õ, ³Ù¿Ý ·Çß»ñ óáõó³¹ñõáÕ Çñ
»ñ·ÇÍ³Ï³Ý
Ñ»éáõëï³ë»ñ³ÉÝ»ñáí` ÇÝãå¿ë` §´³ñ³ñ¿Ç ·Çß»ñÝ»ñÁ¦, §Ð³½³ñ³¹¿Ù Ù³ñ¹Á¦ »õ
³ÛÉÝ, áñáÝù áã ÙÇ³ÛÝ ·ñ³õ»óÇÝ
ëáíáñ³Ï³Ý Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ, ³ÛÉ»õ ÇÝã-áñ ã³÷áí
³ñÅ³Ý³ó³Ý Éáõñç ùÝÝ³¹³ïÝ»ñÇ ¹ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÁ:
²ÝÏ³ëÏ³Í Çñ³Ý³Ï³Ý ½³Ý·õ³Í³ÛÇÝ Ùß³ÏáÛÃÇ ³ëå³ñ¿½áõÙ
Ø»Ññ³Ý Øá¹ÇñÇÝ ³Ù»Ý³÷³ÛÉáõÝ
³ëïÕÝ ¿: ê³Ï³ÛÝ Ñ»ï³ùñùÇñÝ
³ÛÝ ¿, áñ Ý³ ß³ï ¿É ãÇ ÝÙ³ÝáõÙ
³ëïÕÇ. Çñ ¹¿Ùùáí, Ñ³·Ýõ³Íùáí,
»õ í³ñù áõ μ³ñùáí, Ý³ ëáíáñ³Ï³Ý ÙÇ Ù³ñ¹ ¿, áí ß³ï Ñ»éáõ ¿,
³Ûëå¿ë ³ë³Í, ·É³Ùáõñ³ÛÇó, áñÝ
³ñï³Û³ÛïáõÙ ¿ ³ëïÕ Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝÁ:
²ÛÅÙ Ø»Ññ³Ý Øá¹ÇñÇÝ Ññ³å³ñ³Ï ¿ »É»É ÙÇ å³ïÙ³-»ñ·ÇÍ³Ï³Ý ë»ñÇ³Éáí, áñÁ »Ã»ñ ãÇ
ïñõáõÙ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃ»³Ùμ,
»õ ³ÛÝ ¹Çï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëïÇåõ³Í
¿ù ·Ý»É Ýñ³ ëÇ-¹Ç-Ý»ñÁ` Ñ¿Ýó Ó»ñ
Ñ³ñ»õ³ÝáõÃ»³Ùμ ·ïÝõáÕ ÙÃ»ñ³ÛÇÝ Ë³ÝáõÃÇó, »õ ³ÛÝ ¹Çï»É
ë»÷³Ï³Ý ï³ÝÁ, »ñμ áñ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ù: ²ÛÝ ÏñáõÙ ¿ §¸³éÁ
êáõñ×¦ Ëáñ³·ÇñÁ, »õ ß³μ³Ã³Ï³Ý ßáõÏ³Û ¿ Ñ³ÝõáõÙ ë»ñÇ³ÉÇ ÙÇ
ê³éÁ êÇñïÁ
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êàôäºðØ²ðÎºî²ÚÆÜ êºðÆ²ÈÜºð

¸²èÀ êàôðÖ, ê²èÀ êÆðî

è.ê.

Ï³åáó, áñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ »ñ»ù
ëÇ-¹Ç` Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ Ï¿ë Å³Ù³Ýáó ÙÇ Ñ³Ù³ñ: ØÇÝã ³Ûëûñ Ññ³å³ñ³Ïõ»É ¿ §¸³éÁ êáõñ×¦-Ç 9-Á
Ñ³Ù³ñÝ»ñ, áñáÝù, Áëï »ñ»õáÛÃÇÝ
ã»Ý ³ñ¹³ñ³óÝáõÙ Ýñ³ ßáõñç
¹³ñÓáÕ ³Ûëù³Ý Ëûëù áõ ½ñáÛóÁ:

¸ñ³Ýù ¹³Ý¹³Õ, áã ³ÛÝù³Ý
ÍÇÍ³Õ³ß³ñÅ å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñ »õ
Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ »Ý, áñáÝó, Øá¹ÇñÇÝ` áñå¿ë μ»Ù³¹ñÇã ÷áñÓ»É ¿
Ï³ï³ñ»É ÑÝ³ñ³õáñÇÝë ßù»Õ áõ
ßÇù` Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇ íñ³Û ïå³õáñáõÃÇõÝ ÃáÕÝ»Éáõ` ·áÛÝ½·áÛÝ
¹»ÏáñÝ»ñáí áõ Ñ³·áõëïÝ»ñáí, »õ
áã Ã¿ ÉáÏ ëáõñ »ñ·ÇÍ³Ýùáí, ÇÝãÁ
Ýñ³ Û³çáÕáõÃ»³Ý ·³ÕïÝÇùÝ ¿
»Õ»É ÙÇÝã ûñë:
Ø»Ññ³Ý Øá¹ÇñÇÝ, ³é³çÇÝ ëÇ¹ÇÇ ëÏ½μáõÙ, ¹ÇÙ»Éáí Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇÝ, ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý á×áí ËÝ¹ñáõÙ ¿ Ýñ³ÝÇó ãμ³½Ù³óÝ»É ëÇ¹ÇÝ »õ ãÁÝ¹áõÝ»É μ³½Ù³óñ³Í
ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ, ÝáÛÝÇëÏ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇó, ³ÛÉ ³ÛÝ ·Ý»É` í×³ñ»Éáí
2500 ÃáõÙ³Ý ³Ù¿Ý Ï³åáóÇ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹åÇëáí Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇÝ

ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ¿ ïñõáõÙ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ý³Ë³ï»ëõ³Í
ÙÇ
íÇ×³Ï³Ñ³ÝáõÃ»³Ý »õ ß³Ñ»Éáõ
³õïûÙ»ù»Ý³Û áõ μÝ³Ï³ñ³Ý, í³Û»É»É ëÇ-¹ÇÇ ·»Õ»óÇÏ Ï³åáóÁ »õ
ÇÝãÝ ³õ»ÉÇ Ï³ñ»õáñ ¿` ½ûñ³íÇ·
Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ³ÝÏ³Ë ë»ñÇ³ÉÝ»ñÇ áõ ýÇÉÙ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃ»³ÝÁ »õ ¹ñ³Ýó ëáõå»ñÙ³ñÏ»ï³ÛÇÝ ó³ÝóÇ ÙÇçáóáí í³×³éÙ³Ý ·áñÍÇÝ, ÇÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ ÙÇ ùÇã
Ù»ÕÙ³óÝ»É å»ï³Ï³Ý Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃ»³Ý Ù»Ý³ßÝáñÑÁ:
§¸³éÁ êáõñ×¦-Çó μ³óÇ, ³Ûë
ûñ»ñÇÝ ÝáÛÝ »Õ³Ý³Ïáí í³×³éõáõÙ ¿ ÙÇ áõñÇß ë»ñÇ³É` §ê³éÁ
êÇñïÁ¦, áñÁ ÷áñÓáõÙ ¿ ÁÝ¹ûñÇ-

Ý³Ï»É ûï³ñ»ñÏñ»³Û Ñéã³Ï³õáñ
ë»ñÇ³ÉÝ»ñÇÝ, ÇÝãåÇëÇù »Ý §Îáñáõë»³ÉÝ»ñÁ¦ »õ §ö³Ëáõëï
´³ÝïÇó¦, áñáÝó Ñ»ï É³õ³Í³ÝûÃ ¿ Çñ³ÝóÇ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÁ:
êÇñõ³Í ¹»ñ³ë³ÝáõÑÇ ¾ÉÝ³½ Þ³ù»ñ¹áõëÃÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ ³Ûë ë»ñÇ³ÉÝ»ñáõÙ û·ÝáõÙ ¿ Ýñ³ ·ñ³õãáõÃ»³ÝÁ: §ê³éÁ êÇñï¦-Ç é»ÅÇëáñÁ ØáÑ³ÙÙ³¹ Ðáë¿ÛÝ È³ÃÇýÇÝ
¿, áí Ù»Í ÷áñÓ³éáõÃ»³Ý ï¿ñ ³ñõ»ëï³·¿ï ¿ ³Ûë μÝ³·³õ³éáõÙ:
¶áñÍ»ñÇ É³õ áõ í³ïÁ ÙÇ ÏáÕÙ,
»ñÏñÇ ³éÏ³Û å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ë³
Ñ»ï³ùñùÇñ ÷áñÓ ¿, ½õ³ñ×³ÉÇùÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ
÷áñÓ³ñÏÙ³Ý »õ ýÇÉÙ»ñÇ áõ ë»ñÇ³ÉÝ»ñÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý Ýáñ Ó»õ»ñ
·ïÝ»Éáõ ³éáõÙáí:
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à±ì ¾
Ø²ÜàôÎÜºðÆ
êÆðºÈÆ ºð¶âàôÐÆ

Â²ÈÆÜ

À

Â³ÉÇÝÁ Ñ³Û Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ (»õ μÝ³Ï³Ý³μ³ñ Ýñ³Ýó ÍÝáÕÝ»ñÇ) Ñ³Ù³ñ
Í³ÝûÃ ¹¿Ùù »õ Í³ÝûÃ Ó³ÛÝ ¿: à±í ãÇ Éë»É Ýñ³ »ñ·»ñÁ` §ÐÇÝ· ´³¹ÇÏÝ»ñ¦-Á« §à±í »Ù ºë¦Á« »õ ³ÛÉÝ£ ê³Ï³ÛÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ß³ï μ³Ý
ã·Çï»Ýù Ýñ³ »õ Ýñ³ ³ßË³ï³ÝùÇ Ù³ëÇÝ: Ð»ï»õ»³É Ñ³ñó³½ñáÛóÁ
ÁÝïñ»É »Ýù Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ Ø»ëñáå»³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇ ÙÇçáóáí
Ññ³ï³ñÏõáÕ §Èñ³μ»ñ¦ Ã»ñÃÇó: Ð³ñó³½ñáÛóÁ í³ñ»É ¿ ³Û¹ Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý Ù³ÝÏ³å³ñï¿½Ç áõëáõóãáõÑÇ ÞáÕÇÏ º÷ñ»Ù»³ÝÁ:

-à±í ¿ Â³ÉÇÝÁ£
-Ð³Û Ù³Ûñ ÙÁÝ »Ù£ ²ÙáõëÝ³ó³Í »Ù ²É»ùë ä¿ëáëÇÝ Ñ»ï«
áõÝÇÝù »ñÏáõ ³ÕçÇÏ ½³õ³Ïª Â³Ù³ñ »õ ì³ÝÇ³£ àõë³Ý³Í »Ù
§Early Childhood Education¦«
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃ»³Ùμ áõëáõóãáõÑÇ
»Õ³Í
»Ù£
Îÿ³åñÇÙ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ¶É»Ý¹¿É ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç« ÇëÏ Ý»ñÏ³ÛÇë ËáõÙμ ÙÁ Ñ³Û
»ñÇï³ë³ñ¹ áõÅ»ñáí
Ïÿ³ßË³ïÇÝù å³ïñ³ëï»Éáõ
Ñ³Ù³ñ
Ù³ÝÏ³Ï³Ý »ñ·»ñáõ
DVD-Ý»ñ Ñ³Û Ù³ÝáõÏÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ£
-Æ±ÝãÝ ¿« áñ ÙÕ»ó
Ó»½Ç ¹¿åÇ
Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ
³ßË³ñÑÁ£
- º ë
ß³ï ëÇñ³Í
»Ù
Ù³ÝÏ³Ï³Ý
³ßË³ñÑÁ£ ÜáÛÝ ë¿ñ¿Ý ÙÕõ³Í« áõë³Ý³Í
»Ù §Early Childhood
Education¦ »õ ÙÇÝã»õ
1999 Ãõ³Ï³ÝÁ »Õ³Í
»Ù Ù³ÝÏ³å³ñï¿½Ç
ÚáÛë
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áõëáõóãáõÑÇ£ ºñ·»Éáõ ëÏë³Í »Ù
1993-ÇÝ£ ê¿ñë »ñ·Ç »õ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ñ³Ý¹¿å« ³é³õ»Éª Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ« ß³ï Ù»Í ¿£ êÏë³Û ÷áñÓ»ñ
Ï³ï³ñ»É 1993-ÇÝ£ ÆÙ ³é³çÇÝ
÷áñÓë ¿ñ« »ñμ å³ïñ³ëï»óÇÝù
§ÐÇÝ· öáùñÇÏ ´³¹ÇÏÝ»ñ¦ Ëáñ³·ñ»³É Ó³ÛÝ»ñÇ½Á« áñ ß³ï Ù»Í
³ñÓ³·³Ý· ·ï³õ£ Üå³ï³Ïë
»Õ³Í ¿ ÙÇßï áõñ³Ë³óÝ»É Ñ³Û
Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ »õ ×áË³óÝ»É ³ÝáÝó
Ù³ÝÏ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ£
-²ñ¹»ûù ÏÁ ×³ÝãÝ³±ù Ù³ÝÏ³Ï³Ý »ñ·»ñáõ ³ÛÉ Ï³ï³ñáÕÝ»ñ«
Ï³Ù »ñ·»ñáõ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ£ ºÃ¿
³Ûá« ³å³ áíù»±ñ »Ý ³ÝáÝù£
-²Ûá« Í³ÝûÃ »Ù Ù³ÝÏ³Ï³Ý »ñ·»ñ ëï»ÕÍ³·áñÍáÕ Ï³Ù Ï³ï³ñáÕ ß³ï »ñ·³Ñ³ÝÝ»ñáõ Ï³Ù »ñ·ÇãÝ»ñáõ« Ù³Ý³õ³Ý¹ ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ¿Ý Ý»ñë ·áñÍáÕÝ»ñáõÝ Ñ»ï£ ÆÝÍÇ Ù³Ý³õ³Ý¹
ïå³õáñ³Í ¿ ù³Ý³¹³Ñ³Û Ù³ÝÏ³Ï³Ý »ñ·»ñáõ Ï³ï³ñáÕ ð³ýýÇÝ£ ÈÇμ³Ý³Ý¿Ý Í³ÝûÃ »Ù ²ñ³
ø¿ù¿×»³ÝÇÝ£ ÎÁ ÛÇß»Ù ÈÇμ³Ý³Ý
³åñ³Í ûñ»ñë£ Ø»Í ¿ñ ³ñÓ³·³Ý·Á« »ñμ ²ñ³Ý Ù³ÝÏ³Ï³Ý »ñ·»ñáõ
Ï³ï³ñáõÙáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ£ ØÇÝã»õ ³Ûëûñ ï³Ï³õÇÝ ÏÁ Éë»Ýù ³Û¹
»ñ·»ñÁ£ Ì³ÝûÃ »Ù Ý³»õ Ø³ñÃÇÝ
ºûñ·³ÝóÇÝ£ ²Ý ³É ·»Õ»óÇÏ Ù³ÝÏ³Ï³Ý »ñ·»ñ áõÝÇ£
-²ñ¹¿Ý Ññ³å³ñ³ÏÇ íñ³Û

áõÝÇù ß³ñù ÙÁ Ó³ÛÝ»ñÇ½Ý»ñ »õ
íÇ¹¿áùÉÇ÷Ý»ñ£ ÎÁ Ùï³Í¿±ù Ù³ÝÏ³Ï³Ý ýÇÉÙÇ ÙÁ å³ïñ³ëïáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ£
-ÎÁ Ï³ñÍ»Ù Ã¿ Ù»ñ ³ßË³ï³Ý-

ëÇñ»Ù Ñ³Û»ñ¿Ý ³ßáõÕ³Ï³Ý« ¿ëïñ³¹³ÛÇÝ »ñ·»ñÁ »õ ÙÇßï »Ã¿
³éÇÃ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û Ý»ñÏ³Û ÏÿÁÉÉ³Ù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ÉáÛÃÝ»ñáõÝ£

ùÇ ËÙμ³ÏÁ »õ »ë ³ÛÝ DVD-Ý»ñÁ«
áñ ÏÁ å³ïñ³ëï»Ýù« áõñ ³éÏ³Û ¿
Ù»ñ Û³ïáõÏ á×Á« ·ñ»Ã¿ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ýÇÉÙ»ñ »Ý£ Ø»ñ ÷³÷³·Á
ß³ñáõÝ³Ï»É »õ Û³çáÕóÝ»É ¿ Ù»ñ
ëÏë³Í ·áñÍÁ£ ÆëÏ Ýå³ï³ÏÝÇë
Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÝ Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³Û
ïáõÝ¿Ý Ý»ñë ÙïóÝ»ÉÝ ¿« ³ÙμáÕç
³ßË³ñÑÇ íñ³Û£

-àñù³Ýá±í Ó»ñ ù³É³Í áõÕÇÝ
¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Í ¿
Ó»ñ ÁÝï³ÝÇùÇÝ »õ Ó»ñ ßñç³å³ïÇÝ íñ³Û£
-Ø»Ýù ÁÝï³Ý»ûù ÝõÇñõ³Í »Ýù
Ù³ÝÏ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇÝ£ ÆÙ μáÉáñ
Ó³ÛÝ»ñÇ½Ý»ñáõë« íÇ¹¿ûùÉÇ÷Ý»ñáõë »õ »ñ·³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñáõë Ù¿ç
³ÙáõëÇÝë »õ »ñÏáõ ³ÕçÇÏÝ»ñë
Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù»Ý£ ²ÙáõëÇÝëª ²É¿ùëÁ« Ù»ñ μ»Ù³¹ñÇãÝ ¿£ ²Ý Ý³»õ ÏÁ
¹³ßÝ³õáñ¿ ÇÙ »ñ·»ñë« ÏÁ Ýõ³·¿«
μ³õ³Ï³Ý ï³Õ³Ý¹³õáñ ³ÝÓ ÙÁÝ
¿« ÇëÏ Â³Ù³ñë »õ ì³ÝÇ³ë ÏÁ
Ù³ëÝ³ÏóÇÝ »ñ·»Éáí »õ å³ñ»Éáí£
Þ³ï μ³Ëï³õáñ ÏÁ ½·³Ù »õ
÷³éù Ïáõ ï³Ù ²ëïáõÍáÛ« áñ ÇÙ
μáÉáñ ·áñÍ»ñáõë Ù¿ç ÁÝï³ÝÇùë ß³ï Ù»Í ¹»ñ ÏÁ Ë³Õ³Û£ Þñç³å³ïë ³É ß³ï
ÏÁ ·Ý³Ñ³ï¿ ³ßË³ï³Ýùë£ Ðå³ñï »Ù« »õ
Çñ»Ýó ÏÁ å³ñïÇÙ ÇÙ
Û³çáÕáõÃÇõÝë£
§Èñ³μ»ñ¦-Á
³éÇÃ »Õ³õ« áñ
Çñ»Ýó ³É
Û ³ -

´³Ëï³õáñ ÏÁ ½·³Ýù Ù»Ýù
½Ù»½« áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ß³ï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ« »õ Ñ³Û ÍÝáÕÝ»ñ
ÏÁ Ñ³õ³ï³Ý Ù»ñ ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý« áõ ëñï³Ýó ÏÁ ù³ç³É»ñ»Ý
Ù»ñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ£ ²ßË³ñÑÇ
ãáñë Í³·»ñ¿Ý Ý³Ù³ÏÝ»ñ ÏÁ
ëï³Ý³Ýù »õ áõñ³Ë »Ù Ñ³Õáñ¹»Éáõ« Ã¿ Û³×³Ë ûï³ñÝ»ñ ³É ÏÁ
¹Çï»Ý áõ ÏÿáõÝÏÝ¹ñ»Ý Ù»½ ³ÛÝåÇëÇ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç« ÇÝãåÇëÇù »Ý
Æñ³Ý« Â³ÛÉ³Ý¹« ²õëïñ³ÉÇ³«
²Ý·ÉÇ³« âÇÉÇ« ¼áõÇó»ñÇ³« ÙÇÝã»õ
ÇëÏª ÂáõñùÇ³£
-àñù³Ýá±í Ùûï ¿ù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ùß³ÏáÛÃÇÝ£
-ºë ÏÁ μÝ³ÏÇÙ ÇÙ ÁÝï³ÝÇùÇë
Ñ»ï ¶É»Ý¹¿É£ Æñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç
¶É»Ý¹¿ÉÇ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ³õ»ÉÇ Ùûï ¿« ù³Ý Î³ÉÇýáñÝÇáÛ Ù¿ç μÝ³ÏáÕ Ñ³Û»ñÁ£ ÎñÝ³Ù
Áë»É« áñ μ³õ³Ï³Ý Ùûï »Ù Ñ³Û
Ùß³ÏáÛÃÇÝ« Ù³Ý³õ³Ý¹ª
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý£ Þ³ï ÏÁ

ïáõÏ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Ù£
-à±ñ »ñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍÇùÁ
Ó»ñ ëñïÇÝ ³õ»ÉÇ ËûëáõÝ ¿£
-ÎÇÃ³éÁ »õ ëñÇÝ·Á« Ù³Ý³-

õ³Ý¹ »ñμ ÙÇ³ëÇÝ Ýõ³·õÇÝ£
-ÆÝãá±õ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ
ÁÝïñ»óÇñ£ ÎñÝ³±Ýù Áë»É« Ã¿
³ëÇÏ³ ùá Ý»ñ³ßË³ñÑÇ¹ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ ¿« Ã¿± ³ÛÉ å³ï×³éÝ»ñ Ï³Ý£
-ÆÝã-áñ ùÇã ³é³ç ÁëÇ« ÏÁ ëÇñ»Ù ÷áùñ»ñÁ£ Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý
»Ý ³ÝáÝù »õ ÇëÏ³å¿ë ÏÁ Ñ³õ³ï³Ù« áñ Áñ³Í ·áñÍë ß³ï Ï³ñ»õáñ ¿« áã ÙÇ³ÛÝ ÷áùñ»ñáõÝ
Ñ³Ù³ñ£ â»Ù Ï³ñÍ»ñ Ã¿ ³ÛÉ ·áñÍ
ÙÁ ÇÝÓÇ ³Ûëù³Ý ·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝ
ÏÁ å³ï×³é¿ñ£

àì ºØ ºê
μ³é»ñ »õ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝª
Ø³ñÇ ê³ñ·ë»³Ý
àí »Ù »ë£ àí »Ù »ë£
öáùñÇÏ Ñ³Û ÙÁÝ »Ù »ë£
Ð³Ûñ»ÝÇùÁ ëÇñáÕ,
ø³ç ³½ÝÇõ Ù³ÝáõÏ »Ù »ë£
ÎÁ Ù»Í³Ý³Ù »ë ßáõïáí,
¸åñáó Ï»ñÃ³Ù ·Çñù»ñáí,
ÐáÝ ëáíñÇÙ ·Çñ»ñ Ñ³Ûáó,
àí ·ñ»ó Ø»ëñáå Ø³ßïáó£
àí »Ù »ë£ àí »Ù »ë£
öáùñÇÏ Ñ³Û ÙÁÝ »Ù »ë£
Ð³Ûñ»ÝÇùÁ ëÇñáÕ,
ø³ç ³½ÝÇõ Ù³ÝáõÏ »Ù »ë£
Ð³Û³ëï³ÝÁ ëÇñáÕ,
ø³ç ³½ÝÇõ Ù³ÝáõÏ »Ù »ë£
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Ð²Ú²êî²ÜÆ Þ²ÊØ²îÆ
Ð ² ô ² ø ² Î ² Ü À ¼ ´ ² Ô º ò ð º ò -ð¸ îºÔÀ
²ñÙ³Ý êï»÷³Ý»³Ý

èáõë³ëï³ÝÇ Ê³ÝïÇ Ø³ÝëÇÁëÏáõÙ ³õ³ñïõ»ó Þ³ËÙ³ïÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 39-ñ¹ ûÉÇÙåÇ³¹³Ý: ²Ûë ³Ý·³Ù Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ã÷³ÛÉ»ó£ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÁÝïñ³ÝÇÝ 16 ÙÇ³õáñáí
Ñ³Ý·ñõ³Ý»ó 7-ñ¹ ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝáõÙ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ
³ÝóÏ³óñ³Í 11 Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇó
7-áõÙ Û³ÕÃ³Ý³Ï ïûÝ»ó, 2 Ùñó³í¿×áõÙ å³ñïõ»ó ¨ 2 Ñ³Ý¹ÇåáõÙ

³õ³ñïõ»ó áã-áùÇáí£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ Çñ í³ñÏ³ÝÇßáí
6-ñ¹Ý ¿ñ ûÉÇÙåÇ³¹³ÛáõÙ »õ ·ñ³õ³Í ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝÝ ÇÝã-áñ ï»Õ
ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý ¿:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ
Ï³½ÙáõÙ »ÉáÛÃ áõÝ»ó³Í ß³ËÙ³ïÇëïÝ»ñÇ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ. Áëï ²
³ÕÇõë³ÏÇ
ÆÝãå¿ë ï»ëÝáõÙ ¿ù, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÙ Ï³ÛáõÝ

²ÕÇõë³Ï ²
1

»ÉáÛÃÝ»ñáí ³ãùÇ ¿ ÁÝÏ»É ÙÇ³ÛÝ È»õáÝ ²ñáÝ»³ÝÁ£ Â¿»õ È»õáÝÁ »ÉáÛÃ ¿ áõÝ»ó»É ³é³çÇÝ Ë³Õ³ï³Ëï³ÏÇ
íñ³Û »õ Ñ³Ý¹Çå»É ¿ Ùñó³ÏÇó
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÇ ³é³ç³ï³ñÝ»ñÇ Ñ»ï, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ³ó»É ¿ 10
å³ñïÇ³Ý»ñáõÙ 7.5 ÙÇ³õáñ í³ëï³Ï»É£ àõß³¹ñáõÃ»³Ý ³ñÅ³ÝÇ
¿ñ Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇó μ³óÇ, ÙÇ
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0

0.5

0.5

0.5

0.5

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ ³ÝóÏ³óñ³Í Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ.
1. Îáëï³ èÇÏ³-Ð³Û³ëï³Ý 1£3
2. Ð³Û³ëï³Ý-²õëïñ³ÉÇ³ 3.5£0.5
3. ÂáõñùÇ³-Ð³Û³ëï³Ý 0.5£3.5
4. Ð³Û³ëï³Ý-èáõë³ëï³Ý-3 2.5£1.5
5. Ð³Û³ëï³Ý-èáõë³ëï³Ý-2 2.5£1.5
6. ìñ³ëï³Ý-Ð³Û³ëï³Ý 2£2
7. Ð³Û³ëï³Ý-²¹ñμ»ç³Ý 1.5£2.5
8. È»Ñ³ëï³Ý-Ð³Û³ëï³Ý 1.5£2.5
9. Ð³Û³ëï³Ý-èáõë³ëï³Ý-1 1.5£2.5
10. â»ËÇ³-Ð³Û³ëï³Ý 1.5£2.5
11. üñ³ÝëÇ³-Ð³Û³ëï³Ý 2£2

ß³ñù ûï³ñ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñáõÙ ûñÇÝ³Ïª èáõë³ëï³ÝÇ, â»ËÇ³ÛÇ,
´ñ³½ÇÉÇ³ÛÇ, ²ØÜ-Ç ·ïÝõáÕ Ñ³Û ß³ËÙ³ïÇëïÝ»ñÇ Ý»ñ³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ:
Üß»ÉÇ ¿, áñ ³Ûë ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇ
³õ³ñïÇó Û»ïáÛ È»õáÝ ²ñáÝ»³ÝÝ Çñ
Ñ³ñó³½ñáÛóáõÙ azerisport.com-Ç Ñ»ï
³ë³ó. §²¹ñμ»ç³ÝÇ Ñ³õ³ù³ÏÇ ¹ÇÙ³ó
Ù»Ýù å³ñ½³å¿ë ³ÙμáÕç ÃÇÙáí
ï³å³Éõ»óÇÝù¦: ÆëÏ ²¹ñμ»ç³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã, »ññáñ¹
Ë³Õ³ï³Ëï³ÏÇ ³éç»õ »ÉáÛÃ áõÝ»óáÕ,
è³áõý Ø³Ù»¹áíÁ Ð³Û³ëï³Ý-²¹ñμ»ç³Ý ÙñóáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ³ë»É Ã¿ §Î³ñÍáõÙ »Ù, áñ Ù»Ýù áõñ³Ë³Ý³Éáõ μ³Ý áõÝ»Ýù, ù³ÝÇ áñ Ñ¿Ýó Ù»ñ å³ï×³éáí
Ð³Û³ëï³ÝÁ ½ñÏõ»ó Ù»¹³ÉÝ»ñÇó¦£

²ð²¶àôÂÆôÜ ºô àôÄ¶ÜàôÂÆôÜ
¹³ μáÉáñáíÇÝ ³ÛÉ
Ñ³ñó ¿: ²Ù¿Ý ¹¿åùáõÙ üñáãÝ ³ßË³ñÑÇ
Ý³ËÏÇÝ ã»ÙåÇáÝÝ ¿
»õ Ññ³ß³ÉÇ ¿ ³ßË³ïáõÙ Ó³Ë Ó»éùáí:
Æõñ³ù³ÝãÇõñÝ, áí Ù»Ý³Ù³ñïáõÙ ¿ ³ßË³ñÑÇ ã»ÙåÇáÝÇ ÏáãÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, Éáõñç Ùñó³ÏÇó ¿, ³ÛÝï»Õ ÃáÛÉ
Ùñó³ÏÇóÝ»ñ ãÏ³Ý:
´³Ûó Ï³ñÍáõÙ »Ù, áñ
Ýñ³Ý ÏÁ Û³ÕÃ»Ù, ã¿±
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I B F
í³ñÏ³Íáí
Ù Ç ç Ç Ý
ù³ß³ÛÇÝ
Ï³ñ·áõÙ
³ß Ë³ñ ÑÇ
Ý³ËÏÇÝ
ã»ÙåÇáÝ
»õ Super
Six World
Boxing
Classic Ùñó³ß³ñÇ
Ù³ëÝ³ÏÇó ²ñÃáõñ ²μñ³Ñ³ÙÁ
å³ïÙ»É ¿ Î³ñÉ üñáãÇ Ñ»ï
Ï³Û³Ý³ÉÇù Ù»Ý³Ù³ñïÇ Ù³ëÇÝ. §ºë ã»Ù ëÇñáõÙ ß³ï Ëûë»É, ·»ñ³¹³ëáõÙ »Ù áõÅë óáÛó
ï³É éÇÝ·áõÙ: ÆÙ Ýå³ï³ÏÁ
Ù»Ý³Ù³ñï»ÉÝ ¿ »õ áã Ã¿ ß³ï³Ëûë»ÉÁ: ²ñï³ë³ÑÙ³ÝóÇ
ß³ï μéÝóù³Ù³ñïÇÏÝ»ñ, ÇÝãå¿ë ûñÇÝ³Ï, ÇÙ Û³çáñ¹ Ùñó³ÏÇó Î³ñÉ üñáãÁ, ëÇñáõÙ »Ý
ß³ï Ëûë»É: ÆëÏ Ã¿ª ³Ñ³ ÇÝã
»Ý Ýñ³Ýù óáÛó ï³ÉÇë éÇÝ·áõÙ,

áñ »ë ³õ»ÉÇ áõÅ»Õ »Ù: ÆÝÓ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ß»ßïÁ ¹Ý»É
³ñ³·áõÃ»³Ý »õ Ñ³ñõ³ÍÇ áõÅ·ÝáõÃ»³Ý íñ³Û: Î³ñ»õáñÁ
Ù³ñï³í³ñáõÃÇõÝÝ ¿: Ð³ñÏ³õáñ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Éáõñç áõß³¹ñáõÃÇõÝ ¹³ñÓÝ»É ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý å³ïñ³ëïõ³ÍáõÃ»³Ý,
³ÛÉ Ý³»õ ÙÇõë μáÉáñ μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ íñ³Û¦,-³ë»É ¿ ²μñ³Ñ³ÙÁ Sportbox.ru-ÇÝ:
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Ü³ËÏÇÝ ýáõïμáÉ³ÛÇÝ ³ëïÕ»ñ, μñ³½ÇÉ³óÇ èáÙ³ñÇûÝ áõ ´»μ»ïûÝ, áíù»ñ 1994 Ã. ýáõïμáÉÇ
³ßË³ñÑÇ ³é³çÝáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³½·³ÛÇÝ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ ³é³ç³ï³ñÝ»ñÝ ¿ÇÝ, »ñÏáõß³μÃÇ
ÁÝïñõ»É »Ý èÇá ¸» Ä³Ý¿ÛñáÛÇ Ý³Ñ³Ý·Ç ûñ¿Ýë¹Çñ Ù³ñÙÝÇ å³ï·³Ù³õáñÝ»ñ: ²Ûë Ù³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ
¿ AS-Ý: Ð»ï³ùñùÇñ ¿, áñ 1994Ã.

³ßË³ñÑÇ É³õ³·áõÛÝ ýáõïμáÉÇëïÁ »õ éÙμ³ñÏáõÝ Ã»ÏÝ³Íáõ ¿
³é³ç³¹ñõ»É êáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý, ÇëÏ ´»μ»ïûÝª
¸»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
ÏáÕÙÇó: øõ¿³ñÏáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ,
áñáõÙ èáÙ³ñÇûÝ 6-ñ¹ ï»ÕÝ ¿ ½μ³Õ»óñ»É, Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿, áñ ÏÁ ÷áñÓÇ »ñÏñáõÙ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇ³ëÝáõÃÇõÝÁ ´»μ»ïáÛÇ

º ê

Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ñ»ï É³õ Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ ×³Ý³å³ñÑáí: Ü³ËÏÇÝ ýáõïμáÉÇëïÝ
³÷ëáë³Ýù ¿ Û³ÛïÝ»É Ý³»õ ³ÛÝ
Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùμ, áñ ³õ»ÉÇ ùÇã
Ó³ÛÝ»ñ ¿ Ñ³õ³ù»É, ù³Ý μÝ³ÏãáõÃ»³Ý ßñç³ÝáõÙ ³ÝóÏ³óõ³Í
Ñ³ñóáõÙÝ ¿ñ óáÛó ïõ»É:

â º Ø

Ð º è ² Ü ² Ú

Æëå³ÝÇ³ÛÇ
³½·³ÛÇÝ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ
Û³ñÓ³ÏõáÕ ü»ñÝ³Ý¹û îáñ»ëÁ Ñ»ñÃ³Ï³Ý
³Ý·³Ù Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿, áñ ãÇ å³ïñ³ëïõáõÙ
Éù»É ÈÇõ»ñåáõÉÁ: ÈÇõ»ñåáõÉÝ ÇÝÓ ùÇã μ³Ý ãÇ
ïõ»É, ¨ »ë Çñ³õáõÝù ãáõÝ»Ù ÑÇÙ³ ³ÝßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³Ùμ å³ï³ëË³Ý»Éáõ ÇÙ ÃÇÙÇÝ: ºë
Ñ³ëï³ï ÏÁ ÙÝ³Ù, ³éÝõ³½Ý ³ÛÝù³Ý
Å³Ù³Ý³Ï, ÙÇÝã»õ Ù³ñ½ÇãÁ áñáßÇ ÇÝÓ
í³×³é»É: ÐÇÙ³ ß³ï ýáõïμáÉÇëïÝ»ñ »Ý ³ëáõÙ, áñ å¿ïù ¿
×·Ý³Å³ÙÇó ¹áõñë ·³É: Ð³ëÏ³ó¿ù, í³Õ, Ã¿ áõß Çõñ³ù³ÝãÇõñ ë»õ ·ÍÇÝ ëåÇï³ÏÝ ¿ ÷áË³ñÇÝáõÙ:
ä¿ïù ¿ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ
ÙÇ ùÇã ëå³ë»É, ³ë»É ¿ îáñ»ëÁ:
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àôê²ÜàÔÜºðÜ
¾È ºÜ
¸àäÆÜ¶
²ÜàôØ
ê³Ï³õ³ÃÇõ μÅÇßÏÝ»ñ Ï³Ý, áñ
Ù³ñÙÝ³Ù³ñ½³Ï³Ý ³ÏáõÙμÝ»ñÇó
½³ñÙ³Ý³ÉÇ ËÝ¹ñ³ÝùÝ»ñáí ¹ÇÙáÕÝ»ñ ãáõÝ»Ý³Ý: Â¿»õ Ù³ñ½³Ï³Ý
¹áåÇÝ·Á ×³Ý³ãõ³Í μ³Ý ¿ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó, ë³Ï³ÛÝ, ³Ûëå¿ë Ïáãõ³Í, Ùï³õáñ ¹áåÇÝ·Ç Ù³ëÇÝ ùÇã
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³Ý: ¸Åμ³Ëï³μ³ñ ³Û¹ ¹»Õáñ³ÛùÇó û·ïõáÕ
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ »õ ùÝÝáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³ÏóáÕÝ»ñÇ ÃÇõÁ ùÇã ã¿ »õ ûñ³õáõñ
¿É ³× ¿ ³ñÓ³Ý³·ñáõÙ. ÇëÏ ÙÇõë
ÏáÕÙÇó ¿É áñ»õ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝ ãÇ Ï³ï³ñõ»É Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ã¿ ÇÝãáõ ¿ ³ÛëåÇëÇ
É³ÛÝ Í³õ³Éáí û·ï³·áñÍõáõÙ ³Û¹
¹»Õ»ñÁ »õ Ï³Ù ÇÝãåÇëÇ μÅßÏ³Ï³Ý áõ μ³ñáÛ³Ï³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñ
áõÝ»Ý:
ØÇÝã ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ μ¿ÛëμáÉÇ ÉÇ·³ÛÇ å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñÁ Ó·ïáõÙ »Ý
³Ûë áÉáñïÁ Ù³ùñ³·áñÍ»É áõÅ»Õ³óáõóÇã ¹»Õ»ñÇó, áñáß Ù³ñ¹ÇÏ ×·ÝáõÙ »Ý ³õ»ÉÇ Ñ½ûñ áõ ³½¹áõ ¹»Õ»ñ
å³ïñ³ëï»É Ù³ñ¹Ï³Ýó Ýáñûñ»³Û
Ï»³ÝùáõÙ: àõ Ã¿»õ ÝÙ³Ý áõÅ»Õ³óáõóÇã ¹»Õ»ñÇ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ
å³ñ½ »Ý μáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ, ³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñÁ,
ëÇÙýáÝÇÏ ËÙμ»ñÇ »ñ³ÅÇßïÝ»ñÁ,
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ïÝûñ¿ÝÝ»ñÁ,
¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÁ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
åáÏ»ñ Ë³Õ³óáÕÝ»ñÁ ëÏë»É »Ý
¹ñ³Ýù û·ï³·áñÍ»É ³é³õ»É Ï»ÝïñáÝ³Ý³Éáõ »õ ÇÝùÝ³ïÇñ³å»ïáõÙÁ μ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
äñáý»ëÇáÝ³É åáÏ»ñÇëï äáÉ
üÇÉÇåëÁ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ Ï»ÝïñáÝ³óÝáÕ ¾¹»ñ³É »õ ùÝÏáïáõÃÇõÝÁ

í»ñ³óÝáÕ áõ Ã³ñÙ³óÝáÕ äñáíáçÇÉ ¹»Õ»ñÇó ¿ û·ïõáõÙ: Ü³ Ñ³Ùá½õ³Í ¿, áñ ³Ûë ¹»Õ»ñÝ Çñ»ÝÇó ³õ»ÉÇ
É³õ Ë³Õ³óáÕ ¿ å³ïñ³ëïáõÙ, »õ
³å³ ¹ñ³Ýù Çñ»Ý û·Ý»É »Ý 2/3
ÙÇÉÇáÝ ¹áÉ³ñ ß³Ñ»É:
òñõ³Í áõ ·»ñ³ÏïÇõ ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¿É Ý³Ë³ï»ëõ»É ¿
èÇï³ÉÇÝÁ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÆÝ¹»ñ³É
¹»ÕÁ, áñáÝù μ³ñ»É³õáõÙ »Ý Ùï³ÛÇÝ íÇ×³ÏÁ: àÙ³Ýù ¿É Aricept »õ
Donepezil ¹»Õ»ñÝ »Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ,
áñáÝù ³é³õ»É ã³÷áí û·ï³·áñÍõáõÙ »Ý ³ÉóÑ¿ÛÙ»ñ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý
¹¿åùáõÙ:
²Ûë ¹»Õ»ñÇ ³½¹»óáõÃÇõÝÁ
μ³õ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñõ³Í ã¿
³éáÕç Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùûï, μ³Ûó »õ
×³Ý³ãõ»É »Ý ¹ñ³Ýó Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
Ð³Ï³é³Ï ³Ý³μáÉÇÏ ëïñáÇ¹Ý»ñÇ, ³×Ç ÑáñÙáÝÇ »õ ³ñ»³Ý
ÃÃõ³ÍÝÇ ÷áË³¹ñáõÙÁ Ñ½ûñ³óÝáÕ
¹»Õ»ñÁ, áñáÝù åÕÍáõÙ »Ý Ù³ñ½³Ï³Ý ³éáÕç Ùñó³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ,
Ùï³õáñ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ μ³ñÓñ³óÝáÕ ¹»Õ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ
ÝáÛÝåÇëÇ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ áõ Ñ³Ï³½¹»óáõÃÇõÝ ãÇ áõÝ»ó»É ½³Ý·õ³Í³ÛÇÝ Éñ³ïõ³ÙÇçáóÝ»ñáõÙ »õ Ã¿
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç: ÆëÏ ³ÛÝ
³ÝÑ³ïÝ»ñÝ ¿É, áñáÝù ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý
³Û¹ ¹»Õ»ñÁ, ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇ »Ý, Ã¿
¹ñ³Ýù Çñ»Ýó ³Ý³ñ¹³ñ³óÇûñ¿Ý
Û³õ»É»³É Ï³ñáÕáõÃÇõÝ ã»Ý å³ñ·»õáõÙ áõñÇßÝ»ñÇ Ñ»ï Ùñó³Ïó»Éáõ
Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ å³ï×³é »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Çñ»Ýó Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ
ÑÙïáõÃÇõÝÝ»ñÁ É³õ³·áÛÝë û·ï³-

·áñÍ»Éáõ:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ¿É áñ»õ¿ ûñ¿Ýù ãÏ³Û
¹ñ³Ýó Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ,
»Ã¿ ûñÇÝ³õáñ Ï»ñåáí ¹»Õ³ïáÙë ¿
·ñõáõÙ:
¸áåÇÝ·Ç Ù³ëÝ³·¿ï »õ ä»ÝëÇÉõ³ÝÇ³ Ý³Ñ³Ý·Ç Ãáß³Ï³éáõ
¹³ë³Ëûë â³ñÉ½ ºë³ÉÇëÝ ³ëáõÙ ¿.
§ÆÝãáõ μáÉáñÁ Ï³ñÍáõÙ »Ý, Ã¿
¹áåÇÝ·Á ÙÇ³ÛÝ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇÝ ¿
í»ñ³å³Ñõ³Í, »Ã¿ ¹»Õ»ñ ·ïÝõ»Ý
μ³ÝÏÇñÝ»ñÇ, áõëáõóÇãÝ»ñÇ, ÃÕÃ³ÏÇóÝ»ñÇ »õ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù û·Ý¿ÇÝ Ýñ³Ýó ³é³õ»É
Û³çáÕáõÃ»³ÝÁ, Ýñ³Ýù ¿É Ïû·ï³·áñÍ¿ÇÝ ³Û¹ ¹»Õ»ñÁ¦:
2005 ÃõÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝùáõÙ å³ñ½õ»ó, áñ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ 4-7 ïáÏáëÁ
ùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ³é³õ»É
Ï»ÝïñáÝ³Ý³Éáõ »õ ùÝÝáõÃ»³Ý ·Çß»ñÁ »ñÏ³ñ ³ñÃáõÝ ÙÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ
³Û¹ ¹»Õ»ñÇó »Ý û·ïõ»É: àñáß μáõÑ»ñáõÙ ¿É áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ³õ»ÉÇ ù³Ý
Ù¿Ï ãáññáñ¹Á Ëáëïáí³Ý»É ¿, Ã¿
÷áñÓ»É ¿ ³Û¹ ¹»Õ»ñÁ:
ø»ÙμñÇç Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÙÇ Ñá·»μ³Ý ³ÝÓ³Ùμ »ÝÃ³Ï³Û ¿ »Õ»É ÙÇ
áõß³·ñ³õ ÷áñÓÇ: Üñ³ ÁÝÏ»ñÁ, áñ
Ý»ñõ³ÛÇÝ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý å³ï×³éáí äñáíáçÇÉ ¿ñ ·áñÍ³ÍáõÙ, ¹ñ³ÝóÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ ïõ»É ¿ñ Ýñ³Ý »õ
³é³ç³ñÏ»É ÁÝ¹áõÝ»É ³ÛÝ ³é³õ»É
Ï»ÝïñáÝ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ü³ ¹ñ³
Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÝ ÇÙ³Ý³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ, Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÇó ¹ñ¹õ³Í
÷áñÓáõÙ ¿ ¹»ÕÁ »õ Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ
³é³ç »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ Ï»ÝïñáÝ³ó³Í ³ßË³ï»É:
ÃÇõ 84, ¸ ï³ñÇ, ÐáÏï»Ùμ»ñ 13 2010
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ÆÑ³ñÏ¿, Ý³ Ï³ëÏ³ÍáõÙ ¿, áñ ³Û¹
μáÉáñÁ ¹»ÕÇ μ³ñ»ñ³ñ ³½¹»óáõÃ»³Ý ßÝáñÑÇõ ÉÇÝÇ, ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É
ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ ÙÇ Ñ³ñóáõÙ ¿
Ï³ï³ñ»É ÇÙ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ã¿
·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇó ù³ÝÇ ïáÏáëÝ ¿
÷áñÓ³ñÏ»É ÛÇß»³É ¹»Õ»ñÁ:
üÇÉÇåëÁ 5 ï³ñÇ ³é³ç ·»ñ³ÏïÇõáõÃ»³Ý »õ ³å³Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý å³ï×³éáí ëÏë»ó ¿¹»ñ³É
¹»ÕÝ ÁÝ¹áõÝ»É: ²Ûë ¹»ÕÁ áõÕ»ÕÇ ¹áå³ÙÇÝÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ μ³ñÓñ³óÝ»Éáí Ï»ÝïñáÝ³óÝáõÙ ¿ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ: ²ÛÝáõÑ»ï»õ ÙÇ³éÅ³Ù³Ý³Ï
³Ýó Ý³ ëÏë»ó äñáíáçÇÉ ·áñÍ³Í»É,
ÙÇ ¹»Õ, áñÇ ³½¹»óáõÃ»³Ý ëïáÛ·
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ ¹»é»õë Û³ÛïÝÇ ãÇ ¹³ñÓ»É, μ³Ûó ÃõáõÙ ¿, Ã¿ í»ñ³óÝáõÙ ¿
óñõ³ÍáõÃÇõÝÁ »õ μ³ñÓñ³óÝáõÙ
Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ:
üÇÉÇåëÁ Ñ³Ùá½õ³Í ¿ ³Ûë ¹»ÕÁ
μ³ñÓñ³óñ»É ¿ Ï»ÝïñáÝ³Ý³Éáõ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÁ Ýñ³ Ùûï, ë»õ»é»É áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ »õ û·Ý»É ¿ Çñ»Ý
Ù»Í Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³ëÝ»É Ùñó³ß³ñ»ñáõÙ:
¸³ë³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ³ß-
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Ë³ñÑáõÙ ÇÝ¹»ñ³É ¹»ÕÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ ¹³ñÓ»É ¿ Ñ³ë³ñ³Ï »ñ»õáÛÃ:
²Ûë ¹»ÕÁ ³¹ñ»Ý³ÉÇÝÇ ÁÝ¹áõÝÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ëñï³ÝûÃÝ»ñáõÙ »õ áõÕ»ÕáõÙ Ëó³ÝáõÙ ¿ ³é³ç μ»ñáõÙ »õ
³Ûë Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí Ýõ³½»óÝáõÙ »ñ³ÅÇßïÝ»ñÇ ï³·Ý³åÝ áõ Ã³ËÇÍÁ:
´ÅÇßÏÝ»ñÇÝ ¹ÇÙ»Éáí Ñ»ßïáõÃ»³Ùμ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ëï³Ý³É ÇÝ¹»ñ³ÉÇ
¹»Õ³ïáÙë:
êñÝ·³Ñ³ñ ê³é³ îáÏÁ ÝßáõÙ ¿,
Ã¿ áñáß μÅÇßÏÝ»ñ Çñ»Ý áõÕÕ³ÏÇ
³ë»É »Ý, Ã¿ áñ»õ¿ »ÉáÛÃ áõÝ»Ý³Éáõó
³é³ç Çñ»Ýù ¿É ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý ³Û¹
¹»ÕÁ:
ä¿ïù ¿ áõß³¹ñáõÃÇõÝ ¹³ñÓÝ»É,
áñ ÙÇïùÁ Ñ½ûñ³óÝáÕ ¹»Õ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÝ ³ÝíÝ³ë ã»Ý: èÇï³ÉÇÝ,
¿¹»ñ³É »õ ³ÛÉ ¹»Õ»ñ, áñáÝù û·ï³ùáñÍõáõÙ »Ý ADHD-áõÙ, Ï³ñáÕ »Ý
³ÝùÝáõÃÇõÝ, ·ÉË³ó³õ »õ ³ËáñÅ³ÏÇ Ïáñáõëï å³ï×³é»É: àñáí³ÛÝ³ÛÇÝ ó³õ»ñÝ áõ ÷áñÑ³ñÇÏáõÃÇõÝÁ
»õë èÇï³ÉÇÝ ¹»ÕÇ ÏáÕÙÝ³ÏÇ ³Ëï³ÝÇß»ñÇó »Ý: äñáíáçÇÉÁ Ï³ñáÕ ¿
Ý»ñõ³ÛÇÝ ¹³ñÓÝ»É áõ ·ÉË³ó³õ
μ»ñ»É, ÇÝ¹»ñ³ÉÁ ³ÝùÝáõÃÇõÝ »õ

ÏñÍù³í³Ý¹³ÏáõÙ Ë½áóÝ»ñ ³é³ç³óÝ»É:
ØÇÝã»õ ÑÇÙ³ áõÕ»ÕÇ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ ³õ»É³óÝáÕ ¹»Õ»ñÇ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ¿ï ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ÏáÕÙÝ³ÏÇ
³½¹»óáõÃÇõÝÝ»ñÁ ã»Ý Ñ»ï³½ûïõ»É: ØÇõë ÏáÕÙÇó ¿É ³Û¹ ¹»Õ»ñÇó
û·ïõáÕÝ»ñÇ »õ ¹ñ³Ýó Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý»ñÇ ÙÇç»õ »Õ³Í Ñ³Ï³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õë å¿ïù ¿ ÝÏ³ïÇ ³éÝ»É,
áñå¿ë½Ç í³Õ Ã¿ áõß Ã³÷³ÝóÇÏ áõ
³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É ÏáÕÙÝáñáßáõÙ áõÝ»Ý³É »õ óáõóÙáõÝùÝ»ñ ï³É í»ñáÛÇß»³É
¹»Õ»ñÇ
ÁÝ¹áõÝÙ³Ý
ÝÏ³ïÙ³Ùμ:
²Ýßáõßï ï³ñμ»ñ Ï³ñÍÇùÝ»ñ
Ï³Ý ¹ñ³Ýó û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ: ÂõáõÙ ¿ ×Çßï ÏÁ ÉÇÝÇ ¹ñ³Ýó
³ñ·»É»ÉÁ μáõÑ»ñÇ »õ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÇ ÙáõïùÇ ùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ:
Ð³õ³Ý³Ï³Ý ¿ áñáß Ë³õ»ñÇ
Ùûï, ÇÝãå¿ë ½ÇÝõáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ,
û¹³ÛÇÝ »ñÃ»õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÑëÏáÕÝ»ñÇ
»õ Ï³ñ·³í³ñÝ»ñÇ, áñáÝó ³ßË³ï³ÝùÁ ã³÷³½³Ýó ½·³ÛáõÝ ¿,
ÝÙ³Ý ¹»Õ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ
ÝáÛÝÇëÏ Ëñ³Ëáõë»ÉÇ ÉÇÝÇ:

Ä²Ø²Üò
ÃÇõ 39
å³ï»É£
13-²½·³Ï³Ý ÏÝáç ÏáÕÙÇó- ÑÇÝ ÙÇçáó³çÇóª ï»Õ Ñ³ë³ñ£
14-üñ³ÝëÇ³óÇ Ñéã³Ï³õáñ ·ñáÕ/18401902-/ ù³ý¿ Ã¿ñÇ³£
15-ÂáõÝ³õáñ ëáÕáõÝ- Ð³Û³ëï³ÝÇ ßñç³ÝÝ»ñÇó- Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ûñ- ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝ£
àôÔÔ²Ð²Úº²ò

ÐàðÆ¼àÜ²Î²Ü
1-ì»ñç»ñë Çñ íñ³Û ¿ñ Ññ³õÇñ»É
³ßË³ñÑÇ Ù³ñ½³ë¿ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ£
2-Æ·³Ï³Ý ûï³ñ ³ÝáõÝ- Û³ÕÃ³Ý³Ï£
3-²é³çÝáñ¹ ³ÛÍ- Ã»Ã»õ Í³ÏáïÏ¿Ý
ù³ñ- ÏÇëáí ã³÷ Ï»ñõ³Í μ³É...
4-²Ûë Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³ÛÝ ³ßË³ñÑáõÙ ³ñ³·ûñ¿Ý Ù³ïáõóáõÙ »Ý
ûñõ³Û ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñ- ¿ïÇÏ»ï£
5-Ð³ñ»õ³ÝóÇûñ¿Ý ³ë»É, Ñ³ëÏ³óÝ»É- ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ »ñÏñÝ»ñÇó£
6-êï³ó³Ï³Ý Ûá·Ý³ÏÇ ¹»ñ³ÝáõÝ-

³ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝ- çñ³ÛÇÝ ï³ñ³Íù£
7-Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Çëå³Ý³óÇ Ù»Í³ÝáõÝ ÝÏ³ñÇã- Ãñ»õ ·³É, ßñç³·³Û»É- Ë³÷³Ýõ³Í Ï³å....
8-ê³ ¿É ³Ýû·áõï ×Ç·....- Ïïñõ³Í
Ï³Ã....- μçç³μ³Ý/ûï³ñ/£
9- ²ñÑ³õÇñùÁ ëÏëáõÙ ¿ ¹ñ³Ýáí- ëñÇ
ù³ß»É- í³ÛñÇ »õ ÁÝï³ÝÇ Ï»Ý¹³ÝÇ
10-²ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝ- ù³Õ³ù üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ- ³çÇóª ËáßáñÁ ÷áùñÇó ½³ï»Éáõ ë³ñù£
11-Ø³ñÙÝÇ ÉÍ³ÏÝ»ñÁ- Ï³Ý·Ý³Í
»Õ³Ý³Ï- ³ñ³Ï³Ý »õ Ç·³Ï³Ý
³ÝáõÝ£
12-Ößïõ³Í ·Ý»ñÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, ³ñÅ¿ù³õáñáõÙ- áñ»õ¿ ß³Õ³Ëáí »ñ»ëÁ

1-ºõñáå³ÛÇ
ÑÇõëÇë³ÛÇÝ
»ñÏñÝ»ñÇóå³ñ³ñï, ·¿ñ£
2-Î³åõáõÙ ¿ áñ»õ¿ ï»ÕÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ÝÏ³ñ³·ñáõÃ»³Ý »õ ·Í³·ñáõÃ»³Ý /³ëåá·ñ³ýÇ³/£
3-²éÑ³ë³ñ³Ïª áõÅáí Ó»éù μ»ñ»É-Ïñ³Ïáí
³Ûñõ³Í£
4-ºõñáå³ÛÇ ÑÝ³·áÛÝ »ñÏñÝ»ñÇó- Û³ïÏ³Ýß³Ï³Ý, ³é³ÝÓÝ³Û³ïáõÏ£
5- ²õ»ñõ³Í ·áÙ...- É»éÝ³ÛÇÝ μáÛë/áõï»ÉÇ/ë³ ¿É åïÕ³μ»ñ Í³éÇ ï»ë³Ï- Û³·»ó³Í£
6-´³ñμ³é³Ï³Ýª ·ÉË³ßáñ- ·Çñù, Ù³ï»³Ý£
7-´³ñ»å³ßï, Å³Ù³ë¿ñ£
8-Ò³ÛÝáí áõÅ»Õ ³ñï³ßÝã»É- Ï³½Ùõ³Í ¿ Ï¿ï»ñÇó- Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ½μûë³ÝùÇ í³Ûñ,
³Ýï³é³Ï£
9-öáùñÇÏ μÝ³Ï³í³Ûñ- ßåñï»É- Ù³Ý»Éáõ
·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ£
10-²Ù»ñÇÏ»³Ý å³ñÇ ï»ë³Ï- Ç·³Ï³Ý
ûï³ñ ³ÝáõÝ- Ñ³õÇ Ï»ñ£
11-²ëáõÙ »Ý ¹³ ë³ï³Ý³ÛÇ ·áñÍÝ ¿- ÷áË³μ»ñ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáíª ÇßË³ÝáõÃÇõÝ - ÇéÉ³Ý¹³óÇ ³Ýõ³ÝÇ »ñ·ÇÍ³μ³Ý£
12-Æï³ÉÇ³ÛÇ ù³Õ³ùÝ»ñÇó- ÙÇ³ÛÝ - Ù³ñÙÝÇ ¹³ñå³ëÝ ¿£
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گوشههایی از آنچه در
صفحات ارمنی این شماره
هویس آمده است
 14درصد آرا و  71کرسی پارلمانی را به خود
اختصاص دهد و از هم اکنون خود را برای شرکت
در انتخابات سال  2010آماده میکند.
در همین رابطه گفتنی است که بعد از برگزاری
مراسم مذهبی در کلیسای سورپ خاچ بدون
صلیب ،اکنون صلیبی بر باالی گنبد این کلیسا
نصب شده است .نبودن صلیب بر باالی این کلیسا
باعث شده بود کلیسای اجمیادزین حضورش در
مراسم را لغو کند.
تلفن به هویس درباره اپتیماالسیون
مدتی از در محافل ارمنی و در روزنامه آلیک بحثی
ّ
به نام اپتیماالتسوم مطرح شده است .این اصطالح
از کلمه اپتیمم مشتق میشود و به معنای بهینهسازی
کاراپنتس ،نویسنده ارمنی -ایرانی-
آمریکایی
در روزگار ما تعداد نویسندگانی که از فرهنگهای
گوناگون تغذیه میکنند و در آثارشان نشانههای
این فرهنگها را به هم میآمیزند کم نیست.
هاکوپ کاراپنتس بیتردید یکی از این نویسندگان
است .کاراپنتس در سال  1925در تبریز به دنیا
آمد .در کودکی مادر خود را از دست داد و نزد
عمهاش بزرگ شد .در نوجوانی به تهران آمد و در
بنیانگذاری انجمن فرهنگی آرارات مشارکت کرد و
نخستین رئیس انجمن شدّ .اما به زودی ترک دیار
کرد و برای ادامه تحصیالت به آمریکا رفت .در
آنجا ابتدا در دانشگاه کانزاس و سپس در دانشگاه
کلمبیا درس خواند .از نوجوانی نوشتن را شروع
کرد و تا پایان عمر خود در سال  1994بیش از
ده کتاب به زبان ارمنی منتشر کرد .او بر نوشتن
به زبان ارمنی اصرار داشت ،هرچند انگلیسی
را خوب میدانست .در نوشتههای او رگههای
فرهنگ ارمنی ،ایرانی و آمریکایی را میتوان
ردگیری کرد .کاراپنتس تنها در پایان عمر به انتشار
مجموعه قصهای به زبان انگلیسی رضایت دادّ ،اما
این امر مصادف شد با در گذشت او و کتاب یک ماه
بعد از مرگش منتشر شد .او در طول عمر خود برای
نشریات ارمنی زبان هایرنیک ،هوریزون ،آلیک و
 ....نوشته است.
انتشار کتابهای کاراپنتس در ارمنستان ممنوع
بود .تنها بعد از استقالل ارمنستان بعضی از کارهای
دوهفته نامه
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او در ارمنستان منتشر شد.
نماز رهبران حزب جنبش م ّلی ترکیه در
کلیسای نیمه ویران آنی
روز اول اکتبر ( 9مهر) رهبر حزب افراطی راست
جنبش ملی ترکیه ِدولِت باهچالی همراه دیگر
رهبران و هواداران حزب در کلیسای نیمهویران آنی
نمار جماعت برگزار کردند .این کار آشکارا اقدامی
تحریک آمیز بود در مقابله با مراسم دینی ساالنه
در کلیسای سورپ خاچ (صلیب مقدس) جزیره
آختامار که روز  19سپتامبر ( 28شهریور) برگزار
شده بود .این اقدام با مجوز مقامات والیت قارص
اتفاق افتاد ،هرچند پیشتر برخی از مقامات آن
کشور اعالم کرده بودند که برگزاری نماز جماعت
خالف قانون اساسی ترکیه است.
کلیسای آنی کا ِر معمار مشهور ارمنی تردات است
و ساختمان آن در سال  989میالدی به فرمان
سمبات دوم پادشاه ارمنستان شروع و در سال
 1001به پایان رسید .وقتی ترکهای سلجوقی
شهر آنی را تصرف کردند ،این کلیسا به مسجد بدل
شد و ِفتحیه جاماسی نام گرفت .در سال  1124آن
را به مسیحیان باز گرداندند و در سال  1319در
اثر زلزله گنبد اصلی آن فرو ریخت و عم ً
ال بدون
استفاده ماند.
حرکت حزب جنبش ملی را میتوان آغاز مبارزات
انتخاباتی آن تلقی کرد .این حزب راستگرای
افراطی در انتخابات پارلمانی سال  2007توانست

است .این کلمه این روزها کمابیش به همان
�اوروم به کار میرود که به معنای
مفهوم ِوراداس� ُ
بازساماندهی است .منظور از هر دو اصطالح این
است که با توجه به کاهش تعداد دانشآموزان ارمنی
و همین طور جمعیت ارامنه کشور به طور کلی که
پیآمد مهاجرت گسترده به آمریکاست ،الزم است
منابع جامعه ارامنه با توجه به شرایط جدید از نو
ساماندهی شوند تا بتوان از منابع موجود استفاده
بهینه کرد .این هر دو اصطالح یک جور طرح
عالمانهتر مسألهای است که موجب نگرانی ارامنه
ایران را فراهم کرده است و آن بسته شدن مدارس

دیدار نمایندگان اقلیتهای دینی کشور با فرمانده نیروهای انتظامی تهران بزرگ

و فروش ساختمان برخی انجمنها و مؤسسات
ارمنی است .در بخش اخبار جامعه ارامنه این
جدی داریم در این
شماره ،تلفنی نیمهشوخی نیمه ّ
باره .سخن کسی که تلفنزده این است که ما برای
این که بتوانیم چیزی را به قصد بهینهسازی از نو
ساماندهی کنیم ،باید ّاول بدانیم چه داریم؟ وقتی
فهرست روشنی از داراییهای جامعه ارامنه منتشر
نشده است ،ما از کجا بدانیم استفاده بهینه از این
منابع کدام است؟

اسقف سپوه سرکیسیان:
پلیس فرشته نگاهبان جامعه است

ارمنستان در ردیف هفتم مسابقات
قهرمانی شطرنج
در سیونهمین المپیک جهانی شطرنج در خاندی
ماسینسکوی روسیه ،بر خالف انتظارات ،ارمنستان

ندرخشید .تیم شطرنج ارمنستان که در تعدادی از
رقابتهای جهانی شطرنج مقام نخست را کسب
میکرد ،در این مسابقات به مقام هفتم رسید.
مخصوصا در مقابل تیم آذربایجان شکست سختی
خورد .تیم آذربایجان خود در مقام یازدهم جدول
جای گرفته استّ ،اما شکست تیم ارمنستان در
برابر آن دلیل اصلی سقوط آن در جدول ردهبندی
بود.
در میان شطرنجبازان ارمنی بهترین نتیجه را لئون
آرونیان به دست آورده است و دیگر بازیکنان
موفق به کسب نتایج چشمگیر نشدهاند.

روز شنبه  10مهر به مناسبت هفته نیروهای
انتظامی ،نمایندگان اقلیتهای دینی کشور
با رئیس نیروهای انتظامی تهران بزرگ،
سردار حسین ساجدینیا دیدار کردند .در این
دیدار اسقف ِسپوه سرکیسیان رئیس شورای
خلیفهگری ارامنه ،اسقف گئورگیس بنیامین،
رهبر آشوریان ای��ران ،سیامک ُمره صدق،
نمایندگان کلیمیان در مجلس شورای اسالمی و
اسفندیار بختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس
شورای اسالمی سخن گفتند .همه گویندگان بر
ضرورت همزیستی بین ادیان تأکید کردند و از
دولت جمهوری اسالمی ایران و نیروی انتظامی
آن به خاطر زحماتی که برای حفظ امنیت در
کشور میکشد قدردانی نمودند.
اسقف سپوه سرکیسیان در سخنانش از پلیس
به عنوان فرشته نگاهبان کشور نام برد و وجود
نیروهای انتظامی قوی را یکی از نشانههای
تمدن هر کشوری دانست.
اهمیت این دیدار در این مقطع از این نظر بود
که تهدید یک کشیش آمریکایی به آتش زدن
قرآن ،کتاب مقدس مسلمانان ،موجی از انزجار
در سراسر دنیا به وجود آورد .نمایندگان همه
ادیان حاضر در جلسه این عمل را محکوم
کردند و توهین به ساحت هر یک از ادیان الهی
را توهین به مقدسات همه آنها تلقی نمودند.

اسقف سپوه سرکیسیان در سخنان خود گفت:
"من نخستین کسی بودم که این اقدام را محکوم
کردم ،چرا که هر گونه اهانت به جلوههای الهی
هر یک از ادیان ،چیزی نیست جز یک عمل
تروریستی" .او از نیروهای انتظامی تشکر کرد
که در شرایط حساسی که این عمل به وجود
آورده بود ،با هوشیاری مراقب اوضاع بودند و
از اماکن اقلیتهای دینی محافظت میکردند.
در پایان این دیدار سردار ساجدینیا ،رئیس
نیروهای انتظامی تهران بزرگ از نمایندگان
اقلیتهای دینی به خاطر حضورشان در این
جلسه تشکر کرد و اعالم نمود که پلیس آماده
همکاری با آنها در زمینه حل و فصل هر گونه
مسأل ه انتظامی و امنیتی است .سردار ساجدینیا
اعالم کرد که وظیفه نیروهای انتظامی حفظ
امنیت است برای همه آحاد جامعه ،فارغ از این
که آنها مسیحی ،کلیمی ،زرتشتی یا مسلمان
باشند.
دیدار نمایندگان اقلیتهای دینی با نیروهای
انتظامی را اداره امور اقلیتهای وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی سازمان داده بود و مدیر آن
سعید تقوی ،اداره جلسه را به عهده داشت .در
پایان این دیدار به رسم یادبود هدایایی از سوی
نیروی انتظامی به شرکتکنندگان داده شد.
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گزارش ایسنا درباره آغاز سمینار

جمهوری آذربایجان :تجارب پیشین ،چشمانداز فرارو

سمینار بینالمللی «جمهوری آذربایجان،
تجارب پیشین ـ چشمانداز فرارو»،
روز یكشنبه 11شهریور با حضور
حجتاالسالم والمسلمین میرتاجالدینی،
معاون امور مجلس ریاست جمهوری
اسالمی ایران ،محمدباقر بهرامی سفیر
جمهوری اسالمی ای��ران در باكو،
جوانشیر آخونداف سفیر جمهوری
آذربایجان در تهران ،صالح زواوی سفیر
فلسطین در تهران و برخی از كارشناسان
و صاحبنظران در حوز ه روابط ایران و
آذربایجان و قفقاز ،در تاالر فردوسی
دانشگاه تهران آغاز شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خارجی
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در
مراسم افتتاحی ه این سمینار بینالمللی،
حجتاالسالم والمسلمین میرتاجالدینی
گفت :منطق ه قفقاز به دو بخش جنوبی
و شمالی تقسیم میشود كه جمهوری
آذربایجان در قفقاز جنوبی قرار دارد و
یكی از مهمترین كشورها در این منطقه
محسوب میشود و همسایه ایران است.
وی در ادام�� ه اظهاراتش با اش��اره به موقعیت
ژئوپلتیكی و ژئواكونومیكی آذربایجان اضافه كرد:
موقعیت ژئواكونومیكی آذربایجان عالوه بر موقعیت
ژئوپلتیكی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است
كه این موضوع به دلیل وجود منابع انرژی ،خطوط
دریایی و وجود منابع گاز در این منطقه است.
میرتاجالدینی ادامه داد :در آذربایجان پنجاه قوم
وجود دارد .همچنین اسالم و مسیحیت در منطق ه
قفقاز دو قلمرو متفاوت ایجاد كردهاند اما در
آذربایجان بیشتر مردم مسلمان بوده و مذهب
تشیع دارند و این موضوع جایگاهی خاص در
جهان اسالم به وجود آورده است .در واقع از دیر
زمان این منطقه محل تالقی تمدنهای بزرگ بوده
است.
ن كه عواملی مهم در همگرایی
وی با اشاره به ای 
میان ایران و آذربایجان دخیل است ،گفت :از
این عوامل میتوان به برخورداری دو كشور از
دین و مذهب مشترك ،تاریخ واحد هزار سا ل
گذشته ،ظرفیتهای باالی اقتصادی بین دو كشور
در زمینههای مختلف برق و گاز ،مسائل امنیتی
دوهفته نامه
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مشترك برای پایداری توسعه ،و مسائل زیست
محیطی مشترك اشاره كرد.
معاون امور مجلس ریاست جمهوری با اشاره به
برخی تنشها و چالشهای موجود در مناسبات
ایران و آذربایجان افزود :بسیاری از تنشها
و چالشهای موجود بین دو كشور القایی بوده
و برخی در این زمینه تالش كردند كه چنین
چالشهایی به وجود آورن��د ،و در این زمینه
شناسایی ظرفیتهای میان دو كشور و نقاط مشترك
و همچنین ارای ه مسائل راهگشا میتواند باعث
كاهش این چالشها شود .از مسائل چالشبرانگیز
میتوان به رژیم حقوقی دریای خزر اشاره كرد كه
در حال حاضر این موضوع در حال حل شدن
است .همچنین سیاستهای متفاوت اقتصادی دو
كشور در منابع انرژی ،و مسأل ه قرهباغ ،كه این
موضوع توسط برخی اینگونه القا شده است كه
ایران در این زمینه كمكاری كرده است اما جمهوری
اسالمی ایران همواره حامی حقوق آذربایجان بوده
و از گذشته نیز اینگونه بوده است و همیشه درصدد
حل این موضوع است.
میرتاجالدینی ادامه داد :با توجه به تحوالت جهانی

و مسائل حاكم بر دو كشور ،و اراد ه
مسؤولین برای توسعه و تعمیق روابط
و مناسبات میان ایران و آذربایجان
برای پیشبرد چشمانداز روابط ایران و
آذربایجان ،دیپلماسی دو كشور باید
بیشتر تالش كنند كه در این زمینه
میتوان به میزان ت�لاش دو کشور
برای حل موضوعات زی��ادی اشاره
کرد مانند حل چالشها و تنشهای
موجود ،همكاری و ارتقای سطح روابط
كشورهای مسلمان همسایه ،دیدگاههای
موجود برای روند توسعه و همگرایی با
توجه به نیازهای دو كشور ،برنامهریزی
برای منابع زیست محیطی ،انجام اقدامات
در جهت توسعهی مبادالت تجاری و
گردشگری ،فرهنگ و تعامالت علمی.
كه همه این مسائل مرهون همكاریهای
سازنده در چارچوب منابع دو كشور
است .وی اضافه كرد :همچنین توجه به
مشتركات فرهنگی بهویژه باورهای دینی
و اسالمی باید در روابط دو كشور مدنظر
قرار گرفته و به گونهای باشد كه با كمرنگ
شدن مسائل سیاسی ،مسائل فرهنگی و اقتصادی
پررنگ شود و این موضوع میتواند باعث افزایش
همكاریها بین دو كشور شود .از سوی دیگر یكی
از مسائل مهم نیز تغییر الگوی مناسبات میان دو
كشور و تغییر نگاه آذربایجان از نگاه به روسیه و
آمریكا و كشورهای دیگر است.
میرتاجالدینی در ادامه اظهاراتش با اشاره به اظهارات
یك نویسند ه روستبار در یكی از دانشگاهها گفت:
تنها راهكار مؤثر برای ارتقای سطح همكاریها و
مناسبات میان دو كشور علیرغم وجود چالشها
و تنشها ،تأمین ثبات و پایداری است .ایران در
طول سی سال گذشته به دلیل مقابله با كشورهای
استكباری و توسعه پایدار و عدم توفیق این كشورها
در دستیابی به خواستههای خود دربار ه ایران ،این
كشور را به یك كشور مقتدر و توانمند تبدیل كرده
است كه میتواند در مناسبات منطقه به عنوان یك
نقط ه اتكا تلقی شود.

بازتاب سخنان حجتاالسالم میرتاجالدینی در طرفداری از آذربایجان ،در میان احزاب سیاسی ارمنستان

مقامات ایرانی گاهی اظهار نظرهایی میكنند كه بعد تكذیب یا تعدیل میشود

بعد از این که معاون رئیسجمهور
در امور پارلمانی ،حجتاالسالم
م��ی��رت��اجال��دی��ن��ی ،در همایش
«آذربایجان؛ تجربیات پیشین،
چشماندازهای ف��رارو» اعالم کرد
که ایران در مناقشه قرهباغ همیشه
از آذربایجان حمایت کرده است و
قرهباغ جزئی از خاک آذربایجان
است (نگاه کنید به گزارش ایسنا
درباره اظهارات ایشان) ،نمایندگان
احزاب سیاسی گوناگون ارمنستان به
این سخنان واکنش نشان دادند:
بنا به گزارش نیوز اِیام (NEWS.
 )amنائیرا ُزهرابیان ،عضو فراکسیون
حزب بارگاواج هایاستان (ارمنستان
مرفه) که جزئی از ائتالف حاکم
جمهوری ارمنستان است ،در مجلس
ملی ارمنستان به خبرنگار این
خبرگزاری گفته است که اظهارات
مقامات ایرانی از این نظر مهم است
که ارمنستان همواره ایران را یك
کشور دوست تلقی کرده و ایران هم
متقاب ً
ال در مسأله قرهباغ موضعگیری
متوازنی داشته است .او اضافه کرده
است که این اواخر وقتی اظهارات

مقامات ایرانی با واکنش روبهرو
میشوند ،گاه تائید و گاه تکذیب
میشوند .او در این زمینه به اظهارات
یکی دیگر از معاونان رئیسجمهور
در این باره که در اوائل سده بیستم
در امپراتوری عثمانی نسلکشی اتفاق
نیافتاده است اشاره کرد .او احتمال
داد که اظهارات معاون رئیسجمهور
ایران درباره مسأله قرهباغ هم از همین
دست اظهارات ضد و نقیض باشد.
حزب بارگاواج هایاستان عضو
ائتالف حاکم جمهوری ارمنستان
است .نماینده حزب هانراپِتکان
(جمهوریخواه)،حزبرئیسجمهور
ارمنستان سرژ سرکیسیان ،در پارلمان
نیز در این زمینه اظهار نظر کرده
است .گالوست ساهاکیان ،رئیس
فراکسیون این حزب در مجلس ملی
ارمنستان گفته است که امروزه ایران
در موقعیتی پیچید ه قرار دارد و در
ارزیابی سخنان مقامات بلندپایه آن
باید این امر لحاظ شود .آشکار است
که ایران قصد ندارد از روابط دوستانه
خود با آذربایجان و ارمنستان دست
بردارد .او گفته است" :نمیدانم چرا

ما فکر میکنیم اگر ما با کشوری
روابط حسنه داریم آن کشور نباید
روابط خوبی با آذربایجان و ترکیه
داشته باشد".
آرمن ماردیروسیان ،نماینده حزب
ژارانگوتیون (میراث) در پارلمان
ارمنستان هم در یک مصاحبه
مطبوعاتی در واکنش به سخنان
میرتاجالدینی گفته است که ایران
همواره مواضعی متعادل در قضیه
قرهباغ داشته اس��ت .او احتمال
میدهد اظهاراتی شبیه ای��ن که
ایران در ماجرای قرهباغ همیشه از
آذربایجان حمایت کرده و حمایت
خواهد کرد مهار شده باشند .به گفته
او ایران باید به نیت آذربایجان برای
خرید سیستمهای موشکی از روسیه
توجه کند چون این موشکها ممکن
است به سمت خود آن کشور نشانه
روند.
و سرانجام ،گیرو مانویان ،مسؤول
دفتر سیاسی حزب داشناکسوتیون در
ارمنستان خواستار صراحت بیشتر
در مواضع ایران شد .او میگوید:
"به گزارش یکی از تلویزیونهای

ایرانی معاون رئیسجمهور ایران
اعالم کرده است که قرهباغ جزئی از
خاک آذربایجان است و ما از حق
آذربایجان دفاع میکنیم .حکومت
ایران باید با صراحت اعالم کند که آیا
موضع رسمی ایران در قبال جمهوری
قرهباغ همین است" .به گفته او این
اواخر مقامات ایرانی اظهارنظرهایی
میکنند که بعد تکذیب یا تعدیل
میشود و ایران میخواهد با برخی
از اظهارات متمایل به آذربایجان،
روابطش را با آذربایجان تنظیم کند.

به سراغ من اگر میآیید...
 ...به این آدرس بیایید
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دوهفته نامه
هویس

نامهای خانوادگی عجیب غریب ارمنی

تا به حال به معنی «یان» فكر كردهاید؟
بیشتر نامهای ارمنی به «یان» ختم میشوند كه به
ِ
«پسر» است ،اما بعضی از ارمنیهای مهاجر
معنی
انتهای اسمشان را برای همرنگی با جامعه میزبان،
تغییر دادهاند .امروزه در تركیه ،اغلب «اغلو»
جایگزین «یان» است ،در حالی كه ارمنیهای
روس انتهای اسم را به «اُف» تغییر دادهاند؛ مثل
كاسپارف ،سرژ پاراجانُف .اسمی كه به
گری
ُ
«یان» ختم میشود همیشه هم ارمنی نیست ،چرا
كه این پسوند تصادفا در نامهای ایرلندی و فارسی
و انگلیسی و فیلیپینی و دیگر فرهنگها هم پیدا
میشود  .
نام خانوادگی ارمنیها عموما به پنج دسته قابل
تقسیمبندی است:
طبقه اشرافی ،والدین ،مكان جغرافیایی ،حرفه،
و خصوصیت.
طبقه اشرافی
اشرافیت كهن ارمنی(طبقه ناخارار) از سرسلسله
پارت -فارس مشتق میشود و خیلی از اسمهای
آنها به «اُنی» یا «اونی» ختم میشود .بیشتر این
خانوادهها در طول قرنها از بین رفتهاند اما برخی
از آنها باقی هستند مثل ساسونی ،رشتونی.
والدین
خیلی از اسامی ارمنی از نام اول جدشان گرفت ه
شدهاند ،مثل دیویدیان(پسر دیوید) ،استپانیان(پسر
استپان ) یا كریكوریان(پسر كریكور یا گریگور).
تا قرن نوزدهم ،تمام نامهای اول ریشه مذهبی
داشتند به همان دلیل بیشتر این نامهای خانوادگی  
كه از آنها گرفته شده هم مذهبی هستند.
مكان جغرافیایی
بعضی از نامهای فامیل ریشه جغرافیایی دارند و
به لیان(تركی) یا تزیان(ارمنی) ختم میشوند.
نمونههای تیپیك آن ،سیواسلیان(اهل سیواس)،
اورفالیان(اهل اورفا) و وانتزیان(اهل وان) هستند.
دوهفته نامه
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این نامها مشخصا به مهاجری داده میشد كه از
یك منطقه دیگر ارمنستان آمده بود .مسلما هركس
در «مراش» زندگی میكرد خود را مراشلیان
نمینامید   .
شغل
خیلی از نامهای فامیل از حرفه نیاكان گرفته
شدهاند .گذاشتن این نامها با مالیاتبگیرانی آغاز
شد كه نیاز داشتند تمام افراد را برای امور مالیات
شناسایی كنند .نمونههای شناخته شده اینها
هستند :نجاریان(پسر یك نجار) ،آرابیان(پسر
یك ارابه یا درشكهران) و ُوسگریچیان(پسر یك
طالساز) .خیلی از این حرفهها ارمنی نیستند،
چرا كه مأمور مالیات(مسلما یك ترك یا فارس یا
عرب و  ...مسلمان) واژه بومی خودش را برای
حرفه استفاده كرده است .مثال نام بویاجیان بر
اساس واژه عربی/تركی بویاجی گذاشته شده و
یعنی كسی كه رنگ میزند.
    
ویژگی
بیشتر نامهای گیج كننده و كنجكاوی برانگیز،
ی نیاكان گذاشته
آنهایی هستند كه بر اساس ویژگ 
شدهاند .نمونههای شناخته شده آن اینها هستند:
دیلسیزیان(پسر یك الل) ،یا سینانیان(پسر
سرنیزه) .خیلی از ریشههای این اسامی نامشخص
هستند مگر این كه كسی پسزمینه آن را دریابد.
برای نمونه ،دیلسیزیان نشان میدهد كه یك نیاك
زبانش را توسط تركها به خاطر استفاده از زبان
ارمنی از دست داده است .در حالی كه واژه سینان
یك كلمه عامیانه است ،كه هم برای نامیدن شخصی
با نوعی ارابه جنگی به کار میرود ،و هم كسی كه
مانند یك اسب میپرد.
برخی از این ویژگیها فیزیكی نیستند بلكه تقریبا
به شخصیت یا موقعیت اجتماعی بر میگردند.
مثال :ملیكیان(پسر شاه) ،یا هاروتونیان(پسر
رستاخیز) .نام هاروتونیان میتواند از نام یك نیاك
به نام هاروتون گرفته شده باشد(که چون حوالی
عید پاک که عید رستاخیز است به دنیا آمده به این

اسم نامیده شده) ،یا به پروتستانیزم اشاره داشته
باشد ،برای توصیف او به عنوان یك «مسیحی
دوباره متولد شده».
خیلی از نامهای فامیل امروزه توسط غیر ارمنیها
كوتاه یا دستكاری شدهاند .مثال نام ُمگردیچیان/
مكردیچیان تبدیل شده به ُمگار .هوسنیگلیان شده
ِه ِ
وسن ،و ساموركاشیان شده سامور.
این اسامی مخفف اغلب «یان» از انتهاشان افتاده
و نمیتوان فورا ارمنی بودن یا خارجی بودن آن
را تشخیص داد .دستههای نامهایی كه بر اساس
شغل و ویژگی گذاشته شدهاند بین ارمنیهای
غرب و شرق فرق میكنند چون نامهای شرقی
اغلب ریشههای پارسی ،گرجی یا روسی دارند
در حالی كه نامهای غربی ممكن است ریشههای
تركی ،عربی یا یونانی داشته باشند.
نامهایی كه پیشوند « ِدر» یا «تِر» دارند نشان
میدهند كه یكی از نیاكان این شخص ،یك « ِدر
هایر» به معنی كشیش متأهل در شهرستان بوده
است ،كه حاكی از موقعیت اجتماعی عالی در میان
ارمنیهاست ،مثل ِدربدروسیان ،تِرپتروسیان.
مطالعه نامهای ارمنی تجربهای جذاب است چرا كه
تمام جنبههای فرهنگ آنان در نامها منعكس شده
است .در زبان ارمنی مطالعاتی گسترده بر روی
نامهای ارمنی انجام شده اما در انگلیسی بسیار كم
است و خیلی از ارمنیهایی كه خارج از ارمنستان
به دنیا آمدهاند مفهوم نام خود را در نمییابند.
ترجمه :نسیم نجفی

ترازو
در چادر نشسته بودم که یکی از
کارگرها نفسزنان خبر آورد که در
یک قبر متعلق به سه هزار سال پیش
از میالد که دیروز باز کرده بودند یک
انسان کشف کردهاند .او گفت:
 آقا عجله کنید ،نمیفهمیم چهمیگوید .آنق��در قدیمی است که
وقتی حرف میزند چیزی نمیماند که
چانهاش بیافتد.
من کالهم را به سر گذاشتم و دنبال
کارگر دویدم .بهراستی که آن انسان
قدمتی بسیار داشت .در کنج ته قبر
چهارزانو نشسته بود و سراپا فرسوده
و پوشیده در غبار زمان بود .با دیدن
من سرش را بلند کرد و به صورتم
نگریست .سپس پرسید:
 آیا هنوز میتوانی مرا درک کنی؟زبانی که با آن این سؤال را از من
پرسید یک زبان ارمنی بسیار قدیمی
بود ،چنانکه زبان ارمنی کهنی که از
آثار خطی قرن پنج میالدی گلچین
کرده بودم ،پیش آن یک زبان مدرن
و امروزی به حساب میآمد.
من سر تکان دادم.
آنگاه از زیر زانوانش چیزی درآورد
و بلند کرد ،و من دیدم که یک ترازوی
دوکفه است.
او گفت :افکارت را اینجا بگذار.
من متمرکز شدم ،سعی کردم تا جایی
که میتوانم افکار سنگینی روی کفه
ترازو بگذارم ،زیرا فهمیدم که او روی
کفه دیگر افکار خودش را میگذارد.
کفههای ترازو تکان خوردند ،باال
و پایین رفتند ،و در آخر ،برابر هم
ایستادند.
 ای بدبخت ،اصال عوض نشدهای-این را با توهین و با لبان خشکیدهاش
گفت و در حین آن فک زیرینش کنده
شد و افتاد.
سپس بند بند او از هم جدا شد و
سراپا فرو ریخت ،و در آخر ،کاسه
خالی چشمها و ردیف دندانهای
لخت او ماند که با خندهای بیصدا و
زهردار ،از زیر ساقهایش شروع به

واهاگن گریگوریان

دید زدن کرد .من برای برداشتن تنها
چیز به درد بخور آنجا خم شدم و
ترازو را از میان تل استخوانهای
بیمصرف بیرون کشیدم.
تمام روز را که کارگرها با سرپرستی
معاون من قبر را از خاک و آشغال
تمیز میکردند ،من در چادر نشسته
و با ترازو سرگرم بودم .نمیدانم چرا
به نظرم میرسید که قدمت آن بیشتر
است و نه متعلق به سههزار سال پیش
از میالد ،بلکه بسیار جلوتر از آن
است ،و پیش از آن که در آن قبر و به
دست آن مرد بیافتد در جای دیگری
بوده است .این البته یک فرض بود
که نیاز به اثبات علمی داشت .و این
چیزی بود که در بعد از ظهر آن روز
فهمیدم که اثبات آن بسیار دشوار
است.
اما نمیدانم ترازو چهطور خودبهخود
از زنگ و دیگر آثار مخرب زمان
پاک میشد .پیش خود فکر کردم
شاید انگیزههای زندگی نو از من به
او منتقل میشود ،و اگرچه احتمال
چنین چیزی نبود ،با این حال آن را
کنار گذاشتم .اما روی میز هم فلز به
بازسازی خود ادامه داد.
نزدیکیهای شب ،ترازوی روی میز
دیگر کامال نو شده بود .هیچ اثری از
فرسودگی دیده نمیشد ،انگار تازه از
کارگاه درآمده بود.
در نیمه شب ،پیش از خاموش کردن
المپا ،برای آخرین بار به ترازو نگاه
کردم .در زیر نور المپا درخشش
سردی داش��ت ،درخششی فلزی،
هوشیار کننده و تقریبا آگاهانه.
ناراحت خوابیدم .گاه به گاه بیدار
میشدم ،سرم را بلند میکردم تا
از الی در نخستین پرتو کمرنگ
روشنایی را ببینم ،اما نگاهم همیشه
به ظلمتی سنگین برمیخورد؛ سرم
را روی بالش میگذاشتم و دوباره در
حالتی نیمهخواب فرو میرفتم.
باالخره طاقت نیاوردم و بلند شدم،
کورمال کورمال کبریت را پیدا

ک��ردم ،المپا را
روش���ن ک��ردم
و به ساعت
نگاه کردم.
حیرت
کردم.
ساعت
10
صبح
بود.
من معموال ساعت 6
بیدار میشدم ،کارگرها هم خودشان
زود میآمدند تا پیش از آن که آفتاب
داغ تابستان شروع به سوزاندن کند
دست به کار شوند .چهطور اینقدر
دراز خوابیده بودم؟ و چرا هیچ کس
مرا بیدار نکرده بود؟
در حالی که لباس میپوشیدم به این
فکر افتادم که چرا این بار از الی در
هیچ نوری دیده نمیشود .پس با یک
دستم که آزاد بود لبه چادر را کنار زدم
و به جای دیدن چمن لگدمال شده و
چادر معاون و تپههای سوخته و
کوههای دوردست ارمنستان و آسمان
آبی ،تنها دیوار دیدم.
قبرم درست به شکل و اندازه چادرم
بود .و اگرچه با مصالح ساختمانی
سالهای میان قرن  20و  ،21یعنی
بتون ،ساخته شده بود ،اما چیزهای
دیگرش کامال سنتی ب��ود .همه
چیزهایی را که دوست میداشتم
و میتوانست به درد من بخورد
کنارم بود :عکسهای خانوادگی
و کتابهای مربوط به نجوم،
فلسفه ،تاریخ ،باستانشناسی،
انسانشناسی ،جانورشناسی ،چند
دفتر کوچک شعر ،یک قرص نان
لواش ،یک تکه پنیر گوسفندی ،یک
بطر شراب ،یک بشقاب زردآلو ،و
روشنی ،یعنی یک چراغ نفتی پر .و
ترازو هم بود ،که هنوز وقت نکرده
بودم دوستش بدارم ،اما احتماال باید
دوستش میداشتم.
البته تا بخواهد آن سههزار سال به

اضافه
دو هزار سال تقویم
م��ی�لادی بگذرد،
بیشتر اینها خاک
خواهد شد ،اما چیزی
که بیش از همه مرا کنجکاو
میکرد کسی بود که سههزار سال به
اضافه دو هزار سال دیگر قبرم را
باز میکرد .آیا میتوانست مرا درک
کند؟ و چه چیزی روی کفه ترازو
خواهد گذاشت؟
المپا را خاموش کردم ،ترازو را گرفتم
و در کنج ته قبرم چهارزانو نشستم.
ترجمه :گارون سرکیسیان
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روز جمعه  23مهر در گالری آرت سنتر تهران نمایشگاهی از آثار مارکو گریگوریان و ادمان آیوازیان
برگزار میشود .مارکو در مقایسه با ادمان هنرمند شناختهشدهتری است ،به همین سبب ما صفحات
بخش هنر این شماره را به کار ادمان و مخصوصا آثار تجریدی او اختصاص دادهایم .ادمان به مناسبت
این نمایشگاه در تهران به سر می برد و قصد داریم مصاحبه مفصلی نیز با او داشته باشیم که در
شمارههای آینده مجله تقدیم خوانندگان خواهیم کرد.

پس از  37سال ،نخستین نمایشگاه ادمان آیوازیان در ایران

رباعیات و نقش خاطره

ادمان آیوازیان ،هنرمند نقاش و معمار شناخته
شد ه در سراسر جهان ،پس از چهار دهه به ایران
بازگشته تا نخستین نمایشگاه چهل سال گذشتهاش
را در زادگاه خود ،تهران ،برگزار کند.
ادمان که دوستانش او را اِدیک صدا میکنند،
پس از  37سال برای برگزاری نخستین نمایشگاه
از آثارش در تهران ،به ایران بازگشت ه است .در
نمایشگاهی از این هنرمند که در گالریهای الهیه
و پاسارگا ِد مجموعه خانه هنر برگزار خواهد شد،
عالوه بر نمایش فیلمی دربار ه این هنرمند و زندگی
حرفهای او ،دو دوره از آثار نقاشی هنرمند نیز
عرضه خواهد شد.
در این نمایشگاه ،نقاشیهای انتزاعی و آبستر ه
ادمان« ،رباعیات» نام گرفته و آبرنگهایی از
طبیعت شهری و روستایی ایران «نقش خاطره»
عنوان گرفتهاند.
این نمایشگاه با همکاری خانه هنر -آرت سنتر
تهران ،سفارت ارمنستان در ایران و ژانت الزاریان
(گالری الزار) برنامهریزی شده است.
اِدمان (ادیک) آیوازیان ،متولد سال  1310در
تهران است .نقاشی را از سیزدهسالگی آغاز كرده
و در شانزدهسالگی به نمایشگاه بینالمللی نقاشان
جوان راه یافته است .سال  1352به ایتالیا رفت و
دوهفته نامه
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زهرا راد

یک سال پس از آن به انگلستان رفت و در کالج
 EMIدیپلم معماری گرفت .او از هما ن سالها تا
امروز در انگلستان زندگی کرده و سفرهایش به
ایران طی این سالها به روستاها و شهرهای شمال
و جنوب و شرق و غرب ایران ،برای ب ه تصویر
کشیدن طبیعت و مردم بوده است.
ادمان در بیش از  30نمایشگاه از جمله نمایشگاه
ساالن ه اتحاد جماهیر شوروی ،نمایشگاه دوساالن ه
تهران ،انجمن ایران آمریكا،گیلدهال لندن ،ایروان،
انجمن هنرمندان ارمنی آمریكایی در بوستون ،طرح
نمایشگاه كتابخان ه بریتانیا و ...شركت داشته و
همچنین در طول سالها كار هنریاش ،جایزههایی
را كسب كرده كه جایز ه نخست هنرمندان معاصر
ایران ،جایز ه نخست رقابت ساالن ه وزارت فرهنگ
و انتخاب برای دوساالن ه ونیز ،جایز ه استنلی گریم،
نمایشگاه ساالن ه  ،ROIجایز ه ویندزر و نیوتن و
جایز ه كمپانی شیپرایتز ،نمایشگاه ساالنه RSMA
ازجمله این موارد است .آثار این هنرمند در موزهها
و مجموعههای معتبر اروپا و آمریکا جای دارند.
ادمان آیوازیان همچنین تعدادی پروژ ه معماری
همچون كالج توماسیان در تهران و تعدادی خانه و
آپارتمان خصوصی ،طراحی داخلی مسجد فرودگاه
ریاض ،نقاشی دیواری سالن انتظار فرودگاه جده،
نقاشی دیواری برای موز ه ملی عربستان ،طراحی
موزاییك برای مسجد جامع عمان و ...را در
كارنام ه حرفهای خود دارد.

رباعیات
شماره  ،84سال چهارم 21 ،مهر 99 1389

دوهفته نامه
هویس

نقش خاطره
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گنبد سلطانیه

و حضورارمنیان در این شهر

اولجایتو پس از انتقال پایتخت حکومت
خود از شهر تبریز به شهر سلطانیه ،جهت احداث
ارگ سلطنتی و آرامگاه خود ،هنرمندان ،معماران و
صنعتگران نامی را از هر سوی دنیا به سلطانیه آورد
تا یکی از شاهکارهای عظیم معماری و هنری دنیا
را بنا کند .در حقیقت پایه و اساس گنبد سلطانیه
نیز در زمان غازان خان گذاشته شد .بعد از مرگ
وی ،اولجایتو با امکانات مالی خزانه غنی ،ناشی از
گردش امور مالی در دوره غازان خان و با استفاده
از مهارت و ذوق و استعداد هنرمندان چیرهدست،
آنچنان اثری هنری پدید آورد که تا زمان خود
نظیرش در عالم نبود.
ذوق و سلیقه هنری همیشه در میان ایرانیان
وجود داشته و بخشی از زندگی روزانه آنان به
شمار میرفته است .مشارکت آنها در ساخت
بنای گنبد سلطانیه کامال مشهود است .سلطان
اولجایتو سنگتراشها ،حجارها و ب ّناهای ارمنی را
که در ساخت مقبره غازان خان در غازانیه تبریز به
کار پرداخته بودند ،با خانوادههاشان به شهر جدید
سلطانیهآوردتادرساختبلندترینگنبدآجریجهان

هویک میناسیان

و
گستردهترین گنبد ایران
مشارکت داشته باشند .بعدها همین استادکاران
به همراه خانواده خود بخشی از ساکنین شهر را
تشکیل دادند .گنبد سلطانیه هفتمین اثر ثبتی ایران
در فهرست میراث جهانی است.
تزئینات و تکنیک و روش اجرای نقشهای به
کار رفته و مکانهای اجرایی آنها در گنبد ،گواه
بر همکاری هنرمندان ارمنیست .ساختمان گنبد با
قطر دهانه  25/5متر و ارتفاع  52متر ،بلندترین
گنبد ایران و بزرگترین گنبد آجری جهان ،بنایی
سه طبقه با نقشه هشتضلعی است که در این باره
محققین و پژوهشگران ابعاد و اندازه متفاوتی را
ارائه کردهاند .مصالح به کار گرفته در گنبد سلطانیه
شامل سنگ ،آجر ،گچ ،آهک ،کاشی ،چوب و
فلز است .در آن زمان ساخت گنبد با آن ارتفاع،
فقط معماران ارمنی قادر به اجرای آن بودند .از آن
جمله میتوان به چند بنای بزرگ باستانی جهان
مانند کلیسای مریم مقدس یا کلیسای جامع شهر

آنی اشاره کرد که بنای آن در سال 989
میالدی به دستور سمباد باگرادونی ،پادشاه
ارمنستان ،آغاز و به مناسبت هزاره تولد
حضرت مسیح در سال  1001میالدی افتتاح
شده است .کلیسای گریگور روشنگر که در سال
 1001تا  1010میالدی به فرمان گاگیک پادشاه
ارمنستان در شهر آنی ساخته شد و کلیسای سن
صوفیه قدسیه در شهر استانبول ترکیه که توسط
کنستانتینوس دوم امپراتور روم شرقی بنا شده است
که هر سه این گنبدها جزو شاهکارهای تیرداد
معمار بزرگ ارمنیست.
آیا گنبد پرجالل سلطانیه نخست برای کلیسا
طراحی نشده است؟
آیا زیر تزئینات دوره های اول و دوم ،عالئمی
دیگر که نشانگر کلیسا باشد وجود ندارد ؟
با در نظر گرفتن نورگیرها ،ستونها ،شکل
محرابهای گنبد و نمای بیرونی بنا ،به نظر این
جانب طرح اولیه نقشه گنبد برای معبد بوداییان یا
کلیسا در نظر گرفته شده .با توجه به این که مادر
اولجایتو سازنده گنبد سلطانیه مسیحی و از قبیله
11
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کرائیت بوده ،فرزند خود را مطابق مراسم آئین
مسیح غسل تعمید داده و نام او را نیکاال نامید.
اولجایتو تا زمانی که مادرش زنده بود مسیحی
باقی ماند و بعدها وقتی به دین اسالم گروید ،آن
را به صورت مسجد شیعه و بعد تسنن تغییر داده
است .اولجایتو که در حقیقت پیوندی با مذهب
نداشت ،ولی بر حسب نیاز از بدو تولد تا لحظه
مرگ پیوسته در حال تغییر مذهب بود ،در ابتدای
امر از پدری بودایی متولد شد ،سپس غسل تعمید
یافته و مسیحی شد ،و بعد برای بقای سلطنت خود
دین اسالم و فرقه شیعه اثنیعشری را برگزید .ولی
در اواخر عمر دوباره به مذهب اهل تسنن روی
آورد .تزئینات دوره اول و دوم داخل گنبد گواه بر
این امر است .یکی از علتهایی که این بنای عظیم
و باشکوه مورد بیمهری و کمتوجهی قرار گرفته،
همین چندگانگی آن است.
این بنای باشکوه و رفیع پس از گذشت هفتصد
سال با پشت سر نهادن فراز و نشیب تاریخ هنوز
چون کوهی استوار در زمین و نگینی الجوردی در
آسمان نیلگون این سرزمین پهناور میدرخشد.
ورود ارمنیان به شهر سلطانیه
به استناد نوشتههای پژوهشگران و کتابهای
تاریخی ،قوم ارامنه در ساخت شهر سلطانیه
مشارکت داشته و از اولین ساکنین آن بودهاند.
در زمان حکومت ایلخانان مغول ،با روابط
حسنهای که بین دو ملت وجود داشت ،عده زیادی
از ارامنه به ایران روی آوردند و در شهرهای
مراغه ،تبریز ،ارومیه و مخصوصا در شهر سلطانیه
ساکن شدند.
بیشترین مهاجرت ارامنه به شهر سلطانیه
در زمان فرمانروایان ایلخانی صورت گرفته و در
زمان حكومت ایلخان ارغوان ُمغول بین سالهای
 1284الی  1291میالدی به اوج خود رسیده.
عدهای از ارامنه شهر سلطانیه در حدود سال 705
هجری قمری مطابق با سال  1326میالدی بعد از
سقوط شهر قفقازی آنی ،مقیم سلطانیه شدند که
مینیاتوریست و نقاش معروف ارمنیِ ،آوگ ،هم
از نیمه اول قرن چهاردهم میالدی در این شهر
زندگی و کار میکرده .این هنرمند بزرگ بخش
اعظم عمرش را در شهر سلطانیه سپری کرده است.
ی که توسط او نقاشی و تذهیب شده است
آثار خط 
اکنون در کتابخانه کتب دستخط ایروان ارمنستان
نگهداری میشود ،این آثار مربوط به سالهای
 1329تا  1338میالدیست.
این جماعت تا قرن دوازدهم هجری قمری
برابر با قرن هجدهم میالدی ساکن شهر سلطانیه
بوده و به زبان و آئین ارمنی مراسم عشاء ربانی را
دوهفته نامه
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انجام میدادند.
پاپهای رم پس از آگاهی از مسیحی بودن
برخی از طوایف ُمغولُ ،مبلغانی به ایران زمین نزد
قاآنهای ُمغول میفرستادند.
در سال  1330میالدی در شهر سلطانیه اولین
جامعه اسقفنشین کلیسای التین و رومن از فرقه
دومنیکن ایتالیا به سرپرستی اسقف بطلمیوس نماینده
پاپ ،از شهر بولونیا ایتالیا تشکیل شد .همچنین در
سال  717هجری قمری ژان بیستودوم با موافقت
ضمنی مغوالن و مخصوصا چوپان ،سلسله مراتب
کلیسایی در خاور نزدیک به وجود آورد .او نخست
فرانس پروگیا و سپس ویلهم فنآدا را اسقف اعظم
شهر سلطانیه کرد.
در زمان حکومت تیمور لنگ ،اسقف مسیحی
سلطانیه یوحنا نامی بوده است که به عنوان سفیر
تیمور به اروپا و به دربار شارل ششم پادشاه فرانسه
رفت.
در سده چهاردهم میالدی دو مرکز اسقفنشین
کاتولیک و گریگوری در پایتخت ایران زمین،
سلطانیه پدید آمده بود .کلیسای مریم مقدس
یا کلیسای دزور ،دزور نزدیک ماکو ،متعلق به
ارمنیان کاتولیک و اسقفنشینی در شهر سلطانیه
بود.
کلیسا و دیر مریم مقدس یا دزور ،در دوازده
کیلومتری شهر ماکو ساخته شد .تاریخ بنا شدن دیر
بین سالهای  1315-24میالدی تخمین زده میشود
و توسط اسقف اعظم کلیسای تادئوس مقدس ،به نام
اسقف زکریا از خاندان بزرگ و مالکین آن منطقه،
ساخته شده و به صورت مدرسه تعلیمات دینی،
فرهنگی و ادبی ،زیر نظر راهب عالیمقام هوانس
یرزنقاتسی معروف به زورزورتسی (Hovanes
 .)Yerznkatsi-Tsortsoretsiبا همیاری اسقف
مزبور اداره میشد .کالویخو ،سفیر پادشاه کاستیل
اسپانیا ،در  1403میالدی که به دربار تیمور لنگ
میرفت ،درباره ماکو مینویسد« :یکشنبه اول
ژوئن به هنگام غروب در جلوی دژی که ماکو
نام دارد رسیدیم .این محل از آن کسی است که
نورالدین است و همه
از کاتولیکهاست ،اما نام او
ّ
آنان که در این دژ نگهبانی و پاسداری میکردند
کاتولیک بودند ،اینان اصال از نژاد ارمنی هستند
و به زبان ارمنی سخن میگویند و ترکی نیز
میدانند.»...
در اوای��ل ق��رن چهاردهم میالدی
جمعیت زیادی از ارامنه در شهر سلطانیه زندگی
میكردند ،به طوری كه دارای خلیفهگری مستقل
و بیستوپنج كلیسا بودهاند .یکی از آن کلیساها
کلیسای سرکیس مقدس نام داشته که رهبر مذهبی
آن نیز اسقف اعظم عالیجناب سرکیس بوده است.

در حاشیهنویسیهای یکی از کتب خطی مذهبی
ارمنی قرن  15میالدی ،بخش سوم ،صفحه 529
نوشته شده است :این کتاب انجیل را به سفارش
شخصی به نام اصالن نوشتم .ایشان قصد دارد آن
را به اسقف اعظم سرکیس ،رهبر کلیسای بزرگ
سرکیس مقدس اردوب���ازار پایتخت حکومت
ایلخانان اهدا کند .با در نظر گرفتن حاشیه
نقاشیهای به کار گرفته در گنبد سلطانیه که کام ً
ال
از هنر تزئینات ارمنیست ،احتمال میرود یکی
از این بیستوپنج کلیسا خود گنبد سلطانیه باشد.
به طور معمول اگر برای هر  5000نفر یک مکان
عبادت در نظر گرفته باشند ،جمعیت مسیحی شهر
سلطانیه در قرن چهاردهم میالدی که اکثریت آنان
را ارامنه تشکیل میدادند  125000نفر بوده است.
جوزفابارو سیاح ونیزی ضمن اشاره به مدخلها
و سردرهای بنا از گنبد سلطانیه به عنوان کلیسا
یاد کرده که این بخش به تحقیقات بیشتر احتیاج
دارد .به گفته ناظار گوریانس محقق ارمنی در زمان
حکومت جانشینان محمد خدابنده ،شهر سلطانیه
دارای شهروندان ارامنه بوده و از رونقی خاص
برخوردار بود و به عنوان یک مرکز تجارت مهم
به شمار میرفت .شهر سلطانیه تا سال 1385
میالدی پابرجا بوده و در آن زمان از رونق خاصی
برخوردار بود .سلطانیه هم چنین یكی از شهرهای
مهم ایران محسوب میشد.پس از مرگ اولجایتو
به سال  716هجری قمری ،شهر سلطانیه به مرور
شکوه ،عظمت ،رونق و قابلیت دوام خود را از
دست داد و احتمال میرود این شهر توسط میرانشاه
ویران شده باشد.
جوزفابارو سیاح ونیزی که در این زمان از
سلطانیه دیدن کرده بود از احوال عمومی شهر خبر
داده مینویسد :سلطانیه باور ندارد ،اما دارای دژی
است محصور که رو به خرابی نهاده ،زیرا چهار سال
قبل به دست امیری به نام میرانشاه ویران شد.
در سال  781هجری قمری تیمور به
غارت و ویرانی آن پرداخت و از آن تاریخ به بعد
متروک ماند .تنها بنایی که تا کنون باقی مانده همین
بنای گنبد سلطانیه است ،همچنین زلزله و انتقال
حکومتها در ویرانی آن بیتأثیر نبوده كه در این
رابطه به مطالعات دقیقتر نیاز است .ارامنه ساكن
در این شهر به دلیلی نامشخص در یك دوره كوتاه
مدت شهر را تخلیه كردهاند ،ولی آثاری از تمدن
آنها به طور پراكنده در ویرانههای شهر دیده شده
است .از جمله سنگ كتیبه به خط ارمنی در شهر
سلطانیه كه تاریخ  1324میالدی را نشان میدهد.
مارکو جووانی برامبیال ،استاد دانشکده
معماری دانشگاه ملی (شهید بهشتی کنونی) در
یادداشتهای خود مینویسد« :ارامنه هنگام

بنیادگزاری شهر سلطانیه ،همانجا حضور داشتند.
در نتیجه احتمال میرود که پیشهوران ارمنی در بنا
و ساخت شهر سلطانیه شرکت کرده باشند و یا این
که ایران در عهد ُمغول تا اندازهای تحت تاثیر هنر و
فن ارمنی و رومی قرار گرفته باشد .البته در مأخذ
تاریخی نشانههای کم و خفیف از حضور ارمنیان
پیدا میشود ،ولی باید دالیل مثبت را بهدست
آورد .از این لحاظ موقعیت سیاسی آن زمان بهطور
کلی موافق بود چون شهر سلطانیه در وسط یک
کشور اسالمی ،مقر اسقفی مسیحی بود که از ایتالیا
فرستاده شده بود و عالوه بر این در آن موقع روابط
ایلخان با غیر مسلمانان خوب بود .در آن وقت
مهاجران ارمنی در تبریز و مراغه ساکن بودند و از
قرن هفتم هجری (مطابق با قرن چهاردهم میالدی)
به بعد به مهاج نشین سلطانیه هم اشاره میشود.
آیا ممکن نیست که اصل این مهاجرنشین قدیمیتر
باشد؟».
گورستان ارامنه شهر سلطانیه
خواجه در ابریشم و ما در گلیم
عاقبت ای دل همه ما در گلیم
با توجه به این که ارامنه قرنها در شهر سلطانیه
زندگی کردهاند ولی تا کنون فقط یک گورستان و
چند سنگ قبر از آنها در منطقه سلطانیه کشف

شده است که تحقیقات برای شناسایی دیگر آثار
آنها همچنان ادامه دارد.
در میان بناها و مکانهای تاریخی ،آرامگاهها
و گورستانها از جایگاهی ویژه برخوردارند و
اینها بخشی از آثار تاریخی فرهنگی هستند که
از جنبههای مختلف معماری ،تاریخی ،هنری،
مذهبی ،اجتماعی و  ...قابل مطالعه و بررسی
هستند.
اعتقاد به حیات پس از مرگ در ادیان و
تمدنهای مختلف گذشته نمونههایی گوناگون
از بناهای آرامگاهی و همچنین گورستانهای
تاریخی را به یادگار گذاشته است .استان زنجان به
دلیل تنوع قومی و دینی آثار مختلفی از گورستانها
را از هزاره قبل از میالد تا سدههای اخیر در زمره
آثار با ارزش خود جای داده که تعداد زیادی از
آنها تاکنون با تالش پژوهشگران و همت آقای
فرهنگ فرخی رئیس سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان زنجان و با
همکاری آقای محمد رضا قربانزاده مدیر اجرایی
پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری گنبد سلطانیه
و همچنین با یاری خانم پرستو قاسمی اندرود
مسؤول پروژههای مطالعه سنگنوشتههای تاریخی
استان زنجان شناسایی و مستندنگاری شده و در
فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدهاند .از آن
جمله گورستان ارمنیان است.
مارکو جووانی برامبیال در
سال  1358هجری شمسی مطابق
با  1979میالدی در مقام رهبری
گروهی از دانشجویان خود در
دانشکده معماری دانشگاه ملی
(شهید بهشتی کنونی) موفق شد
یک قبرستان بزرگی به مساحت
تقریبی  10.000متر مربع را در
دو کیلومتری مقبره الجایتو پیدا
کند .بعد از تحقیقات الزم معلوم
شد این قبرستان متعلق به ارامنه
است و به این ترتیب نام «گوور
مزاری» که اهالی محل به این
قبرستان داده بودند ،معنی پیدا
میکند .دلیل عمده این نامگذاری
آن است که قبرها شکل صندوق
یا گهواره دارند و کتیبهای نیز به
زبان ارمنی از این مکان بهدست
آمده است .همچنین اشکاالت
تاریخگذاری در این قبرستان کم
نیست و فعال تحت تحقیق است.
در تاریخ  29مهر ماه 1386
هجری شمسی به اتفاق آقای لئون

هوهانیسیان به همراه تیمی متشکل از کارشناسان
پایگاه میراث فرهنگی سلطانیه و باستان شناسان
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان زنجان ،خانم پرستو قاسمی اندرود و آقایان
مهرداد عسگریان ،شمشیری ،ملکی  ،حسین
حیدری از قبرستان گوورمزار واقع در منطقه
عباس آباد شهرستان سلطانیه باز دید کردیم و
سنگنوشتههایی را به خط ارمنی مشاهده کردیم.
همه شواهد حاکی از آن بود که قبرستان متعلق به
ارامنه است ،همچنین نظریه استاد دانشگاه معماری
دانشگاه ملی مارکو جووانی برامبیال در سال 1358
هجری شمسی درباره قبرستان فوق مورد تأیید
قرار گرفت.
همچنین در تاریخ  30مهر ماه  1386جلسهای
با حضور کارشناسان پایگاه میراث فرهنگی در
مرکز پروژه بزرگ ارگ سلطنتی سلطانیه برگزار
شد ،که در آن درباره موضوعات مختلف بحث و
تبادل نظر انجام شد.
سنگ کتیبه به خط ارمنی بهدست آمده از
شهرستان سلطانیه ،به شرح زیر ،توسط آقای
هویک میناسیان باز خوانی و کارشناسی شد:
 -1کتیبه نصف یک سنگ مزار به ابعاد  8در
 47در  69سانتیمتر است.
 -2متن آن دارای پنج سطر است که به صورت
برجسته و به خط و زبان ارمنی قدیم به نام «گرابار»
نوشته شده است.
 -3تاریخ سنگ کتیبه که با حروف ارمنی
مشخص شده  773تقویم قدیم ارمنی را نشان
میدهد ،که مصادف است با سال  1324میالدی،
 703هجری شمسی و  744هجری قمری.
 -4متن کتیبه از این قرار است :عیسی یگانه
مولود از پدر ،هنگامی که زمانش فرا رسید و
بازگشت فرمودی ،روح خفته مرحوم ...را به یاد
آور.
 -5از آخرین کلمه کتیبه ،که احتما ً
ال اسم
متوفی است ،تنها دو حرف اول (خ) و(الف)
خوانده میشود و بقیه حروف به علت آسیبدیدگی
سنگ قابل دیدن نیست.
 -6متن نوشته شده روی سنگ کتیبه را اولین
بار است که مشاهده میکنم ،مشابه آن را در هیچ
جای دیگر ندیدهام .احتمال میرود متوفی شخص
خاصی بوده باشد.
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