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Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý

ºñÏß³μ³Ã³Ã»ñÃ

900 ÃáõÙ³Ý
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 380 ¹ñ³Ù
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Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý

2

Ð³Ù³ÛÝù

3

²ÝÅ³Ù³Ý³Ï Ñ»é³Ëûë §ÚáÛë¦-ÇÝ ²ñ³ùëÇ
³Õ³õÝÇÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

4

ÆÆÐ ³é»õïñÇ å³É³ïÇ Ý³Ë³·³Ñ`
Ü³Ñ³õ³Ý¹»³ÝÇ ³ÛóÁ Ð³Û³ëï³Ý
È»õáÝ ²Ñ³ñáÝ»³Ý

6

Øáíë¿ë ù»ßÇß»³ÝÇ »ÉáÛÃÁ Ù³ÙáõÉÇ 5-ñ¹
Ñ³Ù³ÅáÕáíáõÙ

14

¶ÉáõË μ»ñ»É
ä»ïñáë ´»¹Çñ»³Ý

15

ä³ñëÏ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»³Ý Ì³ÕÏ³ù³Õ
È»õáÝ ²Ñ³ñáÝ»³Ý

16

´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ
Úáíë¿÷ Ü³½ÉáõÙ»³Ý

18

ºñÏß³μ³Ã³Ã»ñÃ
¸ ï³ñÇ, ÃÇõ85, ÐáÏï»Ùμ»ñ 27, 2010,
900 ÃáõÙ³Ý
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 380 ¹ñ³Ù

8

Ê³ÕÁ »õ Ë³Õ³ÉÇùÁ »ñ»Ë³Ý»ñÇ
Ï»³ÝùáõÙ

Ø³ñÇû ´³ñ·³ë ºûë³` Üáμ»É»³Ý
Ùñó³Ý³ÏÇ ¹³÷Ý»ÏÇñ
Þ³ÝÃ ´³Õñ³Ù»³Ý

8

Ë³ÕÁ ½³ñ·³óÝáõÙ ¿ »ñ»õ³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ

20

Æñ³Ý³Ï³Ý Ã³ïñáÝÁ Ð³Ûý»ëï-8-áõÙ
ÈÇÉÇÃ ²ÙÇñË³Ý»³Ý

9

îÝ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñ

11

¸³ñ³Ý »õ ê³é³Ý ´³ñμÇÇ ëïõ»ñáõÙ

22

Ø³ñ¹Ý á±õñ ¿ ·ÝáõÙ

12

²ÝíÝ³ë Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ

24

Ø³ñ½³Ýù
²ñÙ³Ý êï»÷³Ý»³Ý

13

Øï³ÛÇÝ »õ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñáí
»ñ»Ë³Ý»ñÇ ïÇÏÝÇÏÝ»ñ

ä³ñëÏ»ñ¿Ý
2

Ð³Û»ñ¿Ý μ³ÅÝáõÙ

3

¾¹õ³ñ¹ Ü³Éμ³Ý¹»³ÝÇ
Ûû¹õ³ÍÁ §ìáÉ ëÃñÇÃ
çÁñÝ³É¦-áõÙ

4

Ð³Û ÙßÏáÛÃÇ μ³ÅÇÝ
¾Ýë³Ýß»Ý³ëÇ í³

ÚáÛë

ý³ñÑ³Ý· (²ÝïñáåáÉá·Ç³
»õ Ùß³ÏáÛÃ) Ï³ÛùáõÙ
6

ÆÆÐ ³é»õïñÇ å³É³ïÇ
Ý³Ë³·³Ñ ¹áÏï.
Ü³Ñ³õ³Ý¹»³ÝÇ Ñ»ï`
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ È»õáÝ
²Ñ³ñáÝ»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
10

Ø³ñùá ¶ñÇ·áñ»³ÝÇ »õ
¾¹Ù³Ý ²Ûõ³½»³ÝÇ
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ Â»Ññ³ÝÇ
§²ñÃ ë»ÝÃñ¦-áõÙ

12

§Î³ñ¦ ³ñÙ³ïÁ Çñ³Ý³Ï³Ý
É»½áõÝ»ñáõÙ »õ Ñ³Û»ñ¿ÝáõÙ
¾¹ÇÏ Ø»Ññ³μ»³Ý

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

Ð ²Ø²ÚÜø
ÐáÏï»Ùμ»ñÇ 8-Çó ÙÇÝã»õ 16-Á Â»Ññ³ÝÇ ê. ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óáõ ßñç³÷³ÏáõÙ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ñ³Û»ñ¿Ý ·ñù»ñÇ 8-ñ¹
óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ, áõñ ï³Õ³õ³ñÝ»ñ áõÝ¿ÇÝ §Ü³ÛÇñÇ¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÇõÝÁ,
§êÇ÷³Ý¦ ÙÇáõÃÇõÝÁ, êå³Ñ³ÝÇ Ð³Ûáó Â»ÙÇ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÁ, §Æñ³Ý³Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÇõÝ¦-Á, Â»Ññ³ÝÇ
Ð³Ûáó Â»ÙÇ ³½·³ÛÇÝ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ÙÇç»Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ μ³Å³ÝÙáõÝùÁ »õ
§ÐáõëÏ¦ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÁ: òáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ ³Ûó»ÉáÕÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
Â»Ññ³ÝÇ Ñ³Ûáó ¹åñáóÝ»ñÇ ³ß³Ï»ñïáõÃÇõÝÝ ¿ñ, áñáÝù Çñ»Ýó áõëáõóÇãÝ»ñÇ áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùμ ·³ÉÇë ¿ÇÝ ê.
ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óÇ »õ ÙÇ å³Ñ μ³ÏÁ ÉóÝáõÙ` Çñ»Ýó ³ßËáÛÅ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùμ:

Ð²Ú ¶ðøÆ

8-ð¸

òàôò²Ð²Ü¸¾ê

Ð²Ú ØÞ²ÎàÚÂÆ ØºÌ²ðØ²Ü îúÜ Ð..Ø.Ø. §ð²üüÆ¦ Ð²Ø²ÈÆðàôØ
àõñμ³Ã, ÐáÏï»Ùμ»ñÇ 15-ÇÝ,
Ð.Ø.Ø. §ð³ýýÇ¦ Ñ³Ù³ÉÇñáõÙ Ï³Û³ó³õ Ð³Û Ùß³ÏáÛÃÇ Ù»Í³ñÙ³ÝÁ
ÝõÇñõ³Í Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝ, áñÇ ÙáõïùÝ ¿ñ §ê³ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÁ¦ üÇÉÙÁª
áñå¿ë ÛÇß»óáõÙ Ù»ñ áÕç Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ñëïáõÃ»³Ý£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ
Ñ³Ù³ÉÇñÇ §Ø»Õ»¹Ç¦ »ñ·ã³ËÙμÇª
îÏÝ. ²ÛÇ¹³ ö³Ýáë»³ÝÇ ËÙμ³í³ñáõÃ»³Ùμ ÑÝã»óñ³Í Ñá·»å³ñ³ñ
î¿ñáõÝ³Ï³Ý ³ÕûÃùáí »õ ³å³
§´³óÙ³Ý Ëûëù¦-áí å³ßïûÝ³å¿ë μ³óõ³Í Ñ³Ù³ñõ»ó ÙÇçáó³éáõÙÁ£ úñõ³Û μ³Ý³ËûëÝ ¿ñ êå³Ñ³ÝÇ Ñ³Ûáó É»½õÇ »õ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³ÙμÇáÝÇ í³ëï³Ï³õáñ
¹³ë³Ëûë åñÝ. ²½³ï Ø³Ã»³ÝÁ,
áñÝ Çñ Í³õ³ÉáõÝ »ÉáÛÃáõÙ Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ μ³ó³ïñ»ó ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ É»½õÇª áñå¿ë Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ÙÇçáóÇ ëÏ½μÝ³õáñÙ³Ý,
»õ ·ñ»ñÇ, Û³ïÏ³å¿ë Ñ³Û ·ñ»ñÇ
ÛûñÇÝÙ³Ý Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ, »õ Ýñ³
Ï³åÁ ùñÇëïáÝ¿áõÃ»³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý Ñ»ï, ÇëÏ í»ñçÇÝ μ³ÅÝáõÙ
³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë
·Éáμ³ÉÇ½³óÇ³ÛÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ý»ñËáõÅÙ³Ý »ñ»õáÛÃÇÝ »õ ¹ñ³ ¹¿Ù å³Ûù³ñ»Éáõ
ÙÇçáóÝ»ñÇÝ, Ñå³ÝóÇÏ ³ÏÝ³ñÏ
áõÝ»ó³õ Ý³»õ Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ùß³ÚáÛë
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ÏáõÃ³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ£
Ú³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û ¿ñ ÆëÉ.ÊáéÑñ¹³é³ÝáõÙ
Çñ³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³Ý å³ï·³Ù³õáñ
×ñï·.¶¿áñ· ì³ñ¹³ÝÇÝ, áñÁ Ý³»õ
μ»Ù Ññ³õÇñõ»Éáí ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó Ñ³Ûáó ¹åñáóÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û íÇ×³ÏÁ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ
»õ Â»Ññ³ÝáõÙ£ Ü³ Û³ïÏ³å¿ë ÏñÃ³¹³ëïÇ³ñ³ÏãáõÃ»³Ý μÝ³·³õ³éáõÙ Ù»Í Û³çáÕáõÃÇõÝ Ñ³Ù³ñ»ó
³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÙ Ñ³Û áõëáõóÇãÝ»ñÁ »õë ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ »Ý ëï³ó»É å³ßïûÝ³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉÙ³Ý ³ÝóÝ»Éáõ,
áñÁ ë³Ï³ÛÝ Ù»Ýù ã»Ýù Ï³ñáÕ³ó»É
É³õ³·áÛÝë û·ïõ»É ³Û¹ ³éÇÃÇó£
Ú³çáñ¹ Ï³ñ»õáñ Ó»éùμ»ñáõÙÁª Ý³
Ñ³Ù³ñ»ó å»ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó 200
ÙÇÉÇáÝ ÃáõÙ³ÝÇ Û³ïÏ³óáõÙÁ Ñ³Ûáó ¹åñáóÝ»ñÇÝ, áñÁ áñå¿ë
ïûÝ³Ï³Ý áõñ³Ë³ÉÇ Éáõñ ÑÝã»ó
¹³ÑÉÇ×áõÙ£
Ò»éÝ³ñÏÇ »ñÏñáñ¹, ·»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý μ³ÅÝáõÙ ÏñÏÇÝ »ÉáÛÃ áõÝ»ó³õ §Ø»Õ»¹Ç¦ »ñ·ã³ËáõÙμÁ,
Ñ³Ù³ÉÇñÇ §²ÝÇ¦ å³ñ³ËÙμÇ ë³Ý»ñÁª Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùμ Î³ñÇÝ¿
Ø³Ýáõã³ñ»³ÝÇ, »õ ³å³ ³ëÙáõÝùÝ»ñáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Ý Ø»ÕñÇ
´áõ¹³Õ»³ÝÁ, ²ÝÇ ²Ý¹ñ¿³ë»³ÝÁ,

²ñÃÇÝ ´³ÕáõÙ»³ÝÁ »õ ²ÝÇ Ü³½³ñ»³ÝóÁ£ Ò»éÝ³ñÏÁ ³é³õ»É ×áË³óñÇÝ Þ³ÕÇÏ Âáñáë»³ÝÇ »õ

²ñ÷³ Ô³ñ³Ë³Ý»³ÝÇ ¹³ßÝ³Ùáõñ³ÛÇÝ Ï³ï³ñáõÙÝ»ñÁ, »õ çáõÃ³Ï³Ñ³ñ ì³Ññ³Ù Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ
»õ ·ÇÃ³é³Ñ³ñ ¸»ñ»ÝÇÏ Ð³Ëí»ñ¹»³ÝÇ »ÉáÛÃÝ»ñÁ£
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ Ó»éÝ³ñÏÇÝ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ Ý³»õ ÂÐÂ Ã»Ù³Ï³Ý
ËáñÑñ¹Ç ³ï»Ý³å»ï ¹áÏï. ²ÛÇ¹³ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÁ »õ Ã»Ù³Ï³Ý
ËáñÑñ¹Ç ³ÛÉ ³Ý¹³ÙÝ»ñ:
Ò»éÝ³ñÏÇ ³õ³ñïÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÇ
ÙÇõë ¹³ÑÉÇ×áõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåõ»É ¿ñ

²ð²øêÆ ²Ô²ôÜÆÜºðÆ Ø²êÆÜ

ÁÝÃñÇù-»ñ»ÏáÛª Ç å³ïÇõ
åñÝ.²½³ï Ø³Ã»³ÝÇ, áñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ Ù»Í³ñ³ÝùÇ Ëûëù»ñ ÑÝã»óÇÝ Ýñ³ Ñ³ëó¿ÇÝª Ã¿

áñå¿ë í³ëï³Ï³õáñ ¹³ë³ËûëÇ, »õ Ã¿ áñå¿ë ·ñáÕÇ,
Ã³ñ·Ù³ÝãÇ »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã-Ùï³õáñ³Ï³ÝÇ£
ÀÝÃñÇùÁ Ï³Û³ó³õ ß³ï ç»ñÙ
áõ Ùï»ñÙÇÏ ÙÃÝáÉáñïáõÙ, áñÝ
³é³õ»É Ñ³×»ÉÇ ¿ñ ¹³éÝáõÙ
åñÝ. Ø³Ã»³ÝÇ ³ñï³ë³Ý³Í
»ñ·ÇÍ³Ï³Ý ë»÷³Ï³Ý μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñáí£

- §øáõß¿ß¦ ¹åñáóÇ ³ÕáõÝÇÏÝ»ñÇ±:
- Ð³: §²ñ³ùë¦-Ç í»ñçÇÝ
-ÆÜ
Ñ³Ù³ñÁ ï»ë»±É »ë:
¦
ê
Ü³ÛÇ ÇÝã ÝÏ³ñ ³
ïåÇ: ²ÕáõÝÇÏÝ»ñÁ Ýëï»É »Ý
§øáõß¿ß¦ ¹åñáóÇ
å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇÝ: ø³ÝÇëÝ ¿É
ÃéÝáõÙ »Ý: àõ½áõÙ ³ ³½·³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ùÝÝ³¹³ïÇ, áñ á±õñ »Ý
¹åñáóÁ ÏáËå»É:
ºë ¿É §øáõß¿ß¦ »Ù
·Ý³óÇ, ¿Ý Å³Ù³Ý³Ï ¿É
³ÕáõÝÇÏÝ»ñÁ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇÝ ÝëïáõÙ ÇÝ: ²Û ·Çñ
ï³ÉÝ ¿ë ³: ä³ï·³Ù³õáñÝ»ñÝ ÇÝã Ù»Õù áõÝ»Ý,
áñ ³ÕáõÝÇÏÝ»ñÁ ÝëïáõÙ
»Ý å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇÝ,
Ï³Ù ¿¹ ÏáÕ»ñÁ ÃéÝáõÙ
»Ý ...
-´³Ûó ÝÏ³ñÇ ï³Ï
å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ μ³Ý ãÏ³Û
·ñ³Í...
-¾¹ù³Ý ë³¹³ ÙÇ ÁÉÝÇ:
âÏ³Û, ³ÙÙ³ Ù³Ý½áõñÝ
¿¹³ ... ³½·Ç áõÝ»óõ³ÍùÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ ãÙáé³Ý³ë, ïëÝ»Ýù
áÝó »Ýù
ûåïÇÙ³ÉáõÙ:

²Ü²Î Ðºè²Ê
Ø
²
úê
²ÜÄ
§Ú
àÚ

àõÕÇÕ í»ó»õÏ¿ëÇÝ, ½³Ý·áõÙ ¿ Ñ»é³ËûëÁ: ì»ñóÝáõÙ »Ù:
-²Éû:
-²Éû, Ñ³Ù»ó¿ù:
-´³ñ»õ. »ë »Ù:
-¸áõ á±í »ë:
-â»±ë ×³Ý³ãáõÙ: Þ³ï μÇí³ý³
»ë:
-ÊÝ¹ñáõÙ »Ù Ý»ñÏ³Û³Ý³ù:
-úåïÇÙ³É³óáõÙÁ Ùáé³ó»±É »ë:
-Ð³, Ñ³: ´³ñ»õ, Ç±Ýãå¿ë ¿ù:
-È³õ, ÷³éù ²ëïÍáõ: ´³ ³ëáõÙ Çñ
ã»ë ïåÇ, ... É³õ ¿É ëÇñáõÝ ïå»É
Çù, É³õ ¿É Ù»Í Ã»É»ýáÝÇ ¶áõßáõ
ÝÏ³ñ Çù ¹ñÇ ÏáÕÇÝ: àõ½áõÙ »Ù ïëÝ»Ù Ç±Ýã ¿É³õ:
-Æ±ÝãÝ ÇÝã »Õ³õ:
-¾Û μ³μ³: ¸áõ Ëá ³Ù¿Ý ÇÝã Ùáé³óÇñ »ë: ²½·Ç áõÝ»óõ³ÍùÇ ó³ÝÏÁ,
ïå»óÇ±Ý: ²Ëñ ÇÙ³Ý³Ýù ÇÝã áõÝ»Ýù, áñ ïëÝ»Ýù áÝó ¹³ë³õáñ»Ýù: ²ëáõÙ »Ý »Ã¿ É³õ ¹³ë³õáñ»Ýù, íÇ×³ÏÝ»ñë ÑÇÙ³Ïõ³ÝÇó ¿É
³õ»ÉÇ ÏÁ É³õ³Ý³Û:
-Þ³ï å³ñ½³ÙÇï »ë, ³Û Ù³ñ¹:
ÆÙ³ÝáõÙ »ë ù³ÝÇ ï³ñÇ ¿ ¿¹ Ù³ëÇÝ ËûëáõÙ »Ý: ²ëáõÙ »Ý Çñ»Ýù
å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÇÝ ¿É ÝÙ³Ý ó³ÝÏ
ã»Ý ï³ÉÇë, ÇÝã ÙÝ³ó` ÇÝÓ áõ ù»½:
-È³õ, Ñ³ëÏ³ó³Ù: Ð³Ù³ íÇÉ ÙÇ
³ñ¿ù, Ñ»ï»õ¿ù: îëÝ»Ýù Ç±Ýã áõÝ»Ýù í»ñ³¹³ë³õáñ»Éáõ:
-²ãùÇë íñ³Û: ´³Ûó ¹áõ ¿É ÙÇ Ùáé³óÇñ, áñ ¿ë Ñ³ñó»ñÇ Ù³ëÇÝ ß³ï ¿É
ã»Ýù Ï³ñáÕ ·ñ»É: Î³ë»Ý å³é³ÏïÇã »Ý: Ø¿ÏÁ ÇÝù¹, ÇÝã »ë ·Çñ
ïõ»É ³½·Ç áõÝ»óõ³ÍùÇÝ, »ñ»õáõÙ ¿
¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ËÝ¹Çñ
áõÝ»ë, Ï³Ù ³½·³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñÇÝ
»ë ·Çñ ï³ÉÇ, Ï³Ù §²ÉÇù¦-ÇÝ: ÆÝãá±õ ÙÇ ³Ý·³Ù ¿Ý ÏáÕÇ Ù³ëÇÝ
áãÇÝã ã»ë ³ëáõÙ:
-¾ÃÃý³Õ³Ý áõ½áõÙ »Ù ¿Ý ÏáÕÇ Ù³ëÇÝ ÙÇ μ³Ý ³ë»Ù: ÎÁ ·ñ¿±ù:
-Êûëù ã»Ù ï³ÉÇë, Ù»Ýù Ñ»é³ËûëÇ ëÇõÝ³Ï ãáõÝ»Ýù: ¾Ý ³Ý·³Ù ¿É
³ë³óÇ, ã»ë Éë»É §²ÉÇù¦-Ç Ñ»é³ËûëÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÇÝã»ñ »Ý ³ëáõÙ:
ÐÇÙ³ Ëûëù¹ ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ ¿:
- §øáõß¿ß¦ ¹åñáóÇ ³ÕáõÝÇÏÝ»ñÇ:
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ÚáÛë

Ð²Ú²êî²Ü
Æð²ÜÆ ÆêÈ.. Ð²Üð²äºîàôÂº²Ü ²èºôîðÆ ä²È²îÆ ºô ²ð¸ÆôÜ²´ºðàôÂº²Ü àô
Ð²ÜøºðÆ Ü²Ê²¶²Ð ¸àÎî.ØàÐ²ØØº¸ Ü²Ð²ô²Ü¸º²ÜÆ àôÔºÎòàôÂº²Ø´

²ð¸ÆôÜ²ô¾î ØÆ àôÔºôàðàôÂÆôÜ ¸¾äÆ Ð²Ú²êî²Ü

È»õáÝ ²Ñ³ñáÝ»³Ý
²ñ¹¿Ý 17 ï³ñÇ ¿
³ÝóÝáõÙ ³ÛÝ ûñ»ñÇó, »ñμ ÙÇ ß³ñù
Ñ³Ù³ËáÑ
μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùμ ÑÇÙÝ³¹ñ»óÇÝù Æñ³ÝÐ³Û³ëï³Ý ³é»õïñÇ å³É³ïÁ, áñÇ
Ýå³ï³ÏÁ
»ñÏáõ
Ñ³ñ»õ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ
³é»õïñ³Ï³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÝ ¿ñ, »õ Ø»ÕñÇÇ Å³Ù³Ý³Ï³õáñ Ï³ÙñçÇ ï»Õ³¹ñáõÙáí ÇëÏ, ëÏëõ»ó »ñÏáõ
»ñÏñÝ»ñÇ ³åñ³Ýù³÷áË³Ý³ÏáõÙÁª ï³ñ»Ï³Ý 10 Ñ³½³ñ
¹áÉ³ñ ³ñÅáÕáõÃ»³Ùμ, áñÝ ³Ûëûñ
Ñ³ë»É ¿ ³õ»ÉÇ ù³Ý 240 ÙÇÉÇáÝ
¹áÉ³ñÇ, áñÝ ÇÑ³ñÏ¿ ¹»é ãÇ μ³õ³ñ³ñáõÙ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÇÝ ¿É£ Àëï
Çë ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ
÷áùñ ÙÇ »ñÏÇñ ¿ 29,500 ù³é³ÏáõëÇ ÏÇÉáÙ»ïñ ï³ñ³Íùáí »õ
3.5 ÙÇÉÇáÝ μÝ³ÏãáõÃ»³Ùμ, ãå¿ïù
¿ ÑÇÙù Í³é³ÛÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ »õ
³é»õïñ³Ï³Ý ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
ã³÷»ñÇ áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, »õ ³ÛÝ
ãåÇïÇ Ñ³Ù»Ù³ï»É ÙÇ ³ÛÉ »ñÏñÇ
Ñ»ï, áñÁ 100 Ñ³½³ñ ù³é³ÏáõëÇ
ÏÇÉáÙ»ïñ ï³ñ³Íùáí, 50 ÙÇÉÇáÝ
μÝ³ÏãáõÃÇõÝ áõÝÇ, áñáÝó Ù»Í Ù³ëÁ ³Õù³ï »Ý áõ ³Ý·ñ³·¿ï£
¸ñ³Ýù »ñÏáõ μáÉáñáíÇÝ ï³ñμ»ñ
μ³Ý»ñ »Ý »õ Ýñ³Ýó å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ
áõ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ÉÇáíÇÝ ï³ñμ»ñ
»Ý£ …ê³ ÙÇ ¹ÇïáÕáõÃÇõÝ ¿ñ
áõÕÕõ³Í ³ÛÝåÇëÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó,
áñáÝù ó³õûù ó³ÝÏ³ó³Í áñáßáõÙ
Ï³Û³óÝ»ÉÇë ÑÇÙù »Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ
ïõ»³É »ñÏñÇ ï³ñ³ÍùÇ Ù»ÍáõÃÇõÝÝ áõ μÝ³ÏãáõÃ»³Ý ù³Ý³ÏÁ£
²é»õïñÇ å³É³ïÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó Ù¿ÏÝ ¿Éª Æñ³ÝÇ ³é»õïñ³ïÝï»ë³Ï³Ý ¹ÇñùÇ ×ßïáõÙÝ ¿
ÚáÛë
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ÎáíÏ³ëáõÙ »õ ³Û¹ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç»õ, áñÁ ¹³ñ»ñ
³Ýó»³É áõÝÇ£ ÆÑ³ñÏ¿ å¿ïù ¿
³ë»É, áñ Æñ³ÝÇ ÆëÉ. Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ ²Ý¹ñÏáíÏ³ëáõÙ ÙÇ
ù³ÝÇ ³é»õïñ³Ï³Ý ï³Õ³õ³ñÇó
μ³óÇ, áñáÝù ÙÇ ù³ÝÇ ³ÏïÇõ áõ
»ñÇï³ë³ñ¹ ³é»õïñ³Ï³ÝÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí »Ý ÑÇÙÝõ»É (Ð³Û øû÷),
³ÛÉ Ï»ÝïñáÝ ãáõÝÇ£ ²Ûë Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùμ ³é»õïñÇ å³É³ïÁ åÝ¹áõÙ ¿, áñ áã ÙÇ³ÛÝ ³ÝÑñ³Å»ßï,
³ÛÉ»õ å³ñï³¹Çñ ¿, áñ Æñ³ÝÁ ÙÇ
³é»õïñÇ Ï»ÝïñáÝ ÑÇÙÝÇ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëáõÙ, áñÝ ûÅïõ³Í
ÉÇÝÇ ³½³ï ³é»õïñÇ ³ñïûÝáõÃ»³Ùμ, »õ áñÇ Ñ³Ù³ñ Û³ñÙ³ñ³·áÛÝ í³ÛñÁª Ñ¿Ýó Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ºñ»õ³ÝÝ ¿£
²Ûë Ýå³ï³Ïáí »õ ³é»õïñÇ
ÙÇ³ó»³É å³É³ïÇ ç³Ýù»ñáí ¿ñ,
áñ ê»åï»Ùμ»ñÇ 30-ÇÝ ¹áÏï. Ü³Ñ³õ³Ý¹»³ÝÇ
áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùμ
Ð³Û³ëï³Ý Ù»ÏÝ»óÇÝù, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ý¹Çå»Éáí Ñ³Û μ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñÇÝ, Ï³ñáÕ »Ù ³ë»É, áñ ë³ Ï³ñ»õáñ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÝÏÇõÝ³¹³ñÓ³ÛÇÝ ¹»ñ áõÝ»ó³õ »ñÏáõ
»ñÏñÝ»ñÇ Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùμ, áñÁ
Ñ³ëï³ï»Éáõ Ýå³ï³ÏÝ áõÝ¿ñ
Ý³»õ ÆëÉ. ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ý³Ë³-

ÝÁ£

·³Ñ åñÝ. ²ÉÇ È³ñÇç³ÝÇÇ »ñÏûñ»³Û
³ÛóÁ ºñ»õ³Ý£
¸áÏï. Ü³Ñ³õ³Ý¹»³ÝÁ »õ Ýñ³Ý
áõÕ»ÏóáÕ å³ïõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ ºñ»õ³Ý
Å³Ù³Ý»óÇÝ ÑÇÝ·ß³μÃÇª ê»åï»Ùμ»ñÇ
30-ÇÝ, áñáÝó ¹ÇÙ³õáñ»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é»õïñÇ å³É³ïÇ Ý³Ë³·³Ñª åñÝ.
Ø³ñïÇÝ ê³ñ·ë»³ä³ïõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ ÑÇõñ³ÝáóáõÙ Ñ³ëï³ïõ»Éáõó ³ÝÙÇç³å¿ë
Û»ïáÛ, ³ßË³ï³ÝùÇ ³Ýó³õª Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ß¿ÝùáõÙ
Ñ³Ý¹Çå»Éáí åñÝ.¶³·ÇÏ ê³Ñ³Ï»³ÝÇ »õ ì³ñ¹³Ý ²Ûõ³½»³ÝÇ
Ñ»ï, áñáÝóÇó ³é³çÇÝÁ »ñÏáõ
»ñÏñÝ»ñÇ
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
Ï³å»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ ¿£
²ÛÝáõÑ»ï»õ Ýñ³Ýù ³Ûó»É»óÇÝ ÇÙ
ÙÇçáóáí í»ñ³Ýáñá·õ³Í ºñ»õ³ÝÇ
μÝ³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÁ, ³é»õïñÇ Ï»ÝïñáÝÁ »õ ³ÛÉ
Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý í³Ûñ»ñ£
Ú³çáñ¹ ûñÝ ³é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 10-ÇÝ, å³ïõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ,
ÇÝãå¿ë Ý³Ë³ï»ëõ³Í ¿ñ, Ñ³Ý¹ÇåáõÙ áõÝ»ó³õ ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇ
ËáñÑñ¹³Ï³Ý åñÝ. ì³Ññ³Ù Ü»ñëÇë»³ÝÇ, ³å³ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ
Ý³Ë³ñ³ñ åñÝ.²ñÙ¿Ý ØáíëÇë»³ÝÇ Ñ»ï£ ÆëÏ Ï¿ëûñÇó Û»ïáÛ Ýñ³Ýù
³Ûó»É»óÇÝ 136-ñ¹ ¹åñáóÁ, áñÁ
1999 Ãõ³Ï³ÝÇ, Ññ¹»ÑÇ Ù³ïÝõ»Éáõó Û»ïáÛ, î¿ñ »õ îÇÏÇÝ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ³ÙμáÕçáõÃ»³Ùμ í»ñ³Ýáñá·õ»É ¿ñ »õ å³ÛÙ³Ý³õáñáõÃÇõÝ Ó»éù μ»ñõ»É ³Û¹
¹åñáóáõÙ å³ñëÇó É»½áõÝ áõëáõó³Ý»Éáõ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùμ£ ÐÇõñ»ñÇÝ ß³ï Ù»Í Ñ³×áÛù å³ï×³-

é»ó Ñ³Û ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ É»½õÇó
ù³Õóñ ÑÝãáÕ å³ñëÏ»ñ¿Ýáí ³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ£
ä³ïõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ ³Û¹ ûñÝ
³Ûó»É»ó
Ý³»õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ
³é»õïñÇ áõ ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇÝ, ÇëÏ ß³μ³Ã ûñÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ áõÝ»ó³õ Ö³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ
áõ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ
åñÝ.Ø³ÝáõÏ ì³ñ¹³Ý»³ÝÇ »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ μ³ñ·³õ³×Ù³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ åñÝ.
èáμ»ñï Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ Ñ»ï£
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ í»ñáÛÇß»³É μáÉáñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óáõÙ
å³ïõÇñ³ÏáõÃ»³ÝÝ áõÕ»ÏóáõÙ ¿ñ
ºñ»õ³ÝáõÙª Æñ³ÝÇ ÆëÉ.Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý åñÝ. ê¿ÛÛ»¹ ²ÉÇ ê³Õ³Ç³ÝÁ, »õ μáÉáñ μ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ã³ñ·Ù³ÝõáõÙ ¿ÇÝ Ñ¿Ýó ¹»ëå³ÝáõÃ»³Ý Ã³ñ·Ù³ÝÇã ¾¹õ³ñ¹
Â³ÑÙ³ë»³ÝÇ ÙÇçáóáí£ àõñμ³Ã
»ñ»ÏáÛ»³Ý å³ïõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ
åñÝ.Ø³ñïÇÝ ê³ñ·ë»³ÝÇ Ññ³õ¿ñáí Ý»ñÏ³Û ·ïÝõ»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ
²é»õïñÇ å³É³ïáõÙ, áõñ Ñ³Ý¹Çå»Éáí ÙÇ ß³ñù ³é»õïñ³Ï³ÝÝ»ñÇ, ¹áÏï. Ü³Ñ³õ³Ý¹»³ÝÁ Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇëÇ ÁÝÃ³óùáõÙ å³ï³ëË³Ý»ó Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ μáÉáñ Ñ³ñó»ñÇÝ£
Ú³çáñ¹ ûñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
å³ïõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ ³Ûó»É»ó Çñ³ÝóÇ ³é»õïñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ³ñÑÙÇáõÃ»³Ý Ï»ÝïñáÝÁª §Ð³Û øû÷¦,
áñÁ å¿ïù ¿ ÁÝ¹áõÝ»É, áñ Çé
ã³÷»éáí, ³ÛÝù³Ý ¿É Æñ³ÝÇ å¿ë
»ñÏñÇÝ ã¿ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ, Ý³»õ §¾É»ÏïñûÙ³ë¦ ·áñÍ³ñ³ÝÁ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ»ñÁª ê.¾çÙÇ³ÍÇÝÁ, ¶³éÝáõ ï³×³ñÁ »õ ¶»Õ³ñ¹Á, »õ Ù³ëÝ³Ïó»óÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ
å³ßïûÝ³Ï³Ý ÑÇõñ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÇ£
²Ûë ÁÝÃ³óùáõÙ Û³ïÏ³å¿ë
Ñ³ñÏ ¿ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ÐÐ ì³ñã³å»ï îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ë»³ÝÇ »õ
¹áÏï. Ü³Ñ³õ³Ý¹»³ÝÇ Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ, áñÁ Ï³Û³ó³õ áõñμ³Ãª
ÐáÏï»Ùμ»ñÇ 1-ÇÝ£

ØÇÝã ³Û¹ Û³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ
í»ñçÇÝ ûñÁ, »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÇ
³é»õïñÇ å³É³ïÝ»ñÇ ÙÇç»õ »õ
Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùμ
ëïáñ³·ñõ»ó ÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ£

Ð³Û³ëï³ÝÇ í³ñã³å»ï
îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ë»³ÝÇ »õ
¸áÏï.Ü³Ñ³õ³Ý¹»³ÝÇ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ

àõñμ³Ã, ÐáÏï»Ùμ»ñÇ 1-Ç
³é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 10-ÇÝ, Ð³Û³ëï³ÝÇ í³ñã³å»ïÇ Ýëï³í³ÛñÇ
¹³ÑÉÇ×áõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ í³ñã³å»ï îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ë»³ÝÇ »õ
Æñ³ÝÇ ³é»õïñÇ å³É³ïÇ »õ
³ñ¹ÇõÝ³μ»ñáõÃ»³Ý áõ Ñ³Ýù»ñÇ
Ý³Ë³·³Ñ ¹áÏï.Ü³Ñ³õ³Ý¹»³ÝÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ, áñÇÝ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ
Ý³»õ Æñ³ÝÇ ÆëÉ. Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ
¹»ëå³Ý åñÝ.ê³Õ³Ç³ÝÁ »õ Ýñ³
Ã³ñ·Ù³ÝÇãÁ, »ë »õ Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý ³é»õïñÇ å³É³ïÇ ÷áËÝ³Ë³·³Ñ åñÝ.Þ³ÑñáË ¼³ÑÇñÇÝ£
êáÛÝ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
Ý³Ëª ¹áÏï. Ü³Ñ³õ³Ý¹»³ÝÁ
Ýß»ó, áñ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÁ Ù»Í
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ»Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ, áñáÝù å¿ïù ¿ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Éáõñç áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏõ»Ý. ¹ñ³ÝóÇó
»Ýª ûñÇÝ³Ï ³åñ³ÝùÇ ïñ³Ý½ÇïÁ, áñÁ Ý»ñÏ³Û å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ê»õ ÍáíÇ ×³Ý³å³ñÑáí, áñÁ Ã¿ ³õ»ÉÇ Ñ»éáõ »õ Ã¿ ³õ»ÉÇ Ã³ÝÏ ¿ Æñ³ÝÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùμ£ Æñ³ÝÁ ³ñ¹ÇõÝ³μ»ñ³Ï³Ý
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ýå³ï³Ïáí Ï³ñáÕ ¿ Çñ ÏÇë³õ³ñï ³ñï³¹ñ³ÝùÁª ³õ³ñïÇÝ Ñ³ëóÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ëï³Ý áõÕ³ñÏ»É »õ
Ñ¿Ýó Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝáõÝáí ÃáÕ³ñÏ»É, áñÁ Ó»éÝïáõ ÏÁ ÉÇÝÇ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ Æñ³ÝÁ Ï³ñáÕ
¿
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ
Í³õ³É»É Ý³»õ ó³Ù³ù³ÛÇÝ, Íáí³ÛÇÝ áõ û¹³ÛÇÝ ÷áË³¹ñÙ³Ý
μÝ³·³õ³éáõÙ, ÇëÏ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ ÅáÕáíñ¹Ç

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý μ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É
Ý³»õ Ñ³ëïáó³ßÇÝáõÃ»³Ý Ù³ë»ñÇ áÉáñïáõÙ£ Æñ³ÝÝ Çñ
å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÝ ¿ Û³ÛïÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »ñÏ³Ã·ÍÇ
ßÇÝ³ñ³ñáõÃ»³ÝÁ, ÇÝãå¿ë »õ ½μûë³ßñçáõÃ»³Ý áÉáïáõÙ »õ û¹³Ý³õáñ¹³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ
ÑÇÙÝ»Éáõ ·áñÍÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
áõÕÕáõÃ»³Ùμ£ ¸áÏï Ü³Ñ³õ³Ý¹»³ÝÁ ³ÏÝ³ñÏ áõÝ»ó³õ Ý³»õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñûï³í³Ûñ»ñÇó
û·ïõ»Éáõ »õ ³Ý³ëÝ³μáõÍáõÃ»³Ý
áÉáñïáõÙ
Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»³ÝÁ, ÇÝãå¿ë »õ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Æñ³ÝÇ ³é»õïñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ »õ ³½³ï ³é»õïñÇ
å³Ñ»ëï ÑÇÙÝ»Éáõ Æñ³ÝÇ ó³ÝÏáõÃ»³ÝÁ£
¸áÏï.Ü³Ñ³õ³Ý¹»³ÝÁ
Ù¿Ï
³Ý·³Ù »õë ß»ßï»ó Çñ³ÝóÇ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, »õ Æñ³ÝÇ ó³ÝÏáõÃÇõÝÁ
Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõª ×³Ý³å³ñÑ³ßÇÝáõÃ»³Ý, μ³ÝÏ³ÛÇÝ »õ
³å³Ñáí³·ñáõÃ»³Ý μÝ³·³õ³éÝ»ñáõÙ£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñÇ ½ñáÛóÝ
ÁÝÃ³ó³õ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ μ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ, ï³ñ³¹ñ³Ù³ÛÇÝ »õ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »õ ³Û¹ áÉáñïÇÝ ³éÝãõáÕ μ³½Ù³ÃÇõ Ñ³ñó»ñÇ
ßáõñç£
ì»ñçáõÙ ¹áÏï. Ü³Ñ³õ³Ý¹»³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ í³ñã³å»ïÇó
ËÝ¹ñ»óª Æñ³Ý ³Ûó»É»ÉÇë »ñÏáõ
μ³Ý ãÙáé³Ý³É. Ý³Ëª ³Ûó»É»É
Æñ³ÝÇ ÆëÉ.Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
³ñ¹ÇõÝ³μ»ñáõÃ»³Ý áõ Ñ³Ýù»ñÇ
å³É³ïÁ, »õ ³å³ª Çñ Û³ñ·»ÉÇ
ïÇÏÝáçÁ »õë Çñ Ñ»ï ï³Ý»É£
Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ³õ³ñïÇÝ í³ñã³å»ï ê³ñ·ë»³ÝÝ Çñ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ Û³ÛïÝ»ó Ññ³õ¿ñÇ
Ñ³Ù³ñ, ³å³ ÏáÕÙ»ñÁ Éáõë³ÝÏ³ñõ»Éáõó Û»ïáÛ, Ññ³Å»ßï ïõÇÝ
ÙÇÙ»³Ýó£
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§²ð²øê¦ Þ²´²Â²ÂºðÂÆ ÊØ´²¶Æðª
Øàìê¾ê øºÞÆÞº²ÜÆ ºÈàÚÂÀ Ø²ØàôÈÆ
ÐÆÜ¶ºðàð¸ Ð²Ø²ÄàÔàìàôØ

Ø³ÙáõÉÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý, å³ïÙ³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý,
·ñ³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë μáÉáñ μÝ³·³õ³éÝ»ñáõÙ
³é³ç³ó³Í, ³ñÓ³Ý³·ñõ³Í Ï³Ù
Û³ÛïÝ³μ»ñõ³Í ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ
³Ýóáõ¹³ñÓ»ñÇ å³ïÏ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕÝ ¿ áõ í»ñÉáõÍáÕÁª Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Û»ÉÇÝ:
²Ñ³ Ã¿ ÇÝãáõ ¿ ³ëõáõÙª Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç
·áñÍáÕ Ù³ÙáõÉÁ óáõó³¹ñáõÙ ¿ ³Û¹
»ñÏñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý, ³ñï³Û³Ûïõ³Í »õ ã³ñï³Û³Ûïõ³Í ÇÕÓ»ñÇ áõ
÷³÷³·Ý»ñÇ,Ùï³ÛÝáõÃ»³Ý, Ùï³Í»É³Ï»ñåÇ, å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÇ, ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³Ý »õ Ùß³ÏáÛÃÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:
¼³Ý·õ³Í³ÛÇÝ Éñ³ïõáõÃ»³Ý »õ
Ýñ³ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ,
Ù³Ý³õ³Ý¹, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ¿ Ç
Û³Ûï ·³ÉÇë, »ñμ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï»³ÝùÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Çñ»Ýó ½³Ý³½³Ý ÏáÕÙ»ñáí áõ ï³ñáÕáõÃ»³Ùμ
³Û¹ ÙÇçáóáí ³ñÍ³ñÍõáõÙ »Ý »õ
ëï³ÝáõÙ Ñ³Ù³ñÅ¿ù ³ñÓ³·³Ýù
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó »õ μÝ³Ï³Ý³μ³ñ Çñ»Ýó Ýß³Ý³Ï³ÉÇ
³½¹»óáõÃÇõÝÁ ÃáÕÝáõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Ï³ñÍÇùÇ Ó»õ³õáñÙ³Ý íñ³Û: ²Û¹
ï»ÕÇó ¿É ÇÙ³ëï³õáñõáõÙ ¿
ÚáÛë
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Ù³ÙáõÉÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¹»ñÁ,
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý μáÉáñ Ë³õ»ñÇ
Ùûï, ³ÝÏ³Ë Ýñ³Ýó ë»éÇó, ï³ñÇùÇó »õ áõëÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó:
Ø³ÙáõÉÁ, ÝáÛÝå¿ë áõÝ³Ï ¿,
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý ÙÇïùÁ ³ÙμáÕçáíÇÝ ß»Õ»Éáõ »õ ß÷áÃ»óÝ»Éáõ. ÙÇ
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝ, áñÁ Ï³ñ»õáñ
³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝÇ ³ÝÑ³ïÇ Ï³Ù
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý ×³Ï³ï³·ñÇ
íñ³Ûª Ï³ñ»õáñÁ ³ÝÏ³ñ»õáñ Ó»õ³óÝ»Éáí, Ï³Ù Ñ³Ï³é³ÏÁª ³ÝÝß³Ý Ñ³ñó»ñáñí »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ ½μ³Õ»óÝ»Éáí` ÷³ëïûñ¿Ý ÙáÉáñ»óÝ»Éáí:
Ú³×³Ë ÏñÏÝõáÕ ³Ûë »ñ»õáÛÃÁ
ÄáõéÝ³ÉÇëïÝ»ñÇ áõ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ
å³ñ½áõÝ³Ï ëË³ÉÁ ÉÇÝ»Éáõó ³õ»ÉÇ, 20-ñ¹ ¹³ñÇ 70-³Ï³Ý Ãõ³Ï³ÝÝ»ñÇó ëÏë»³É, ³Ûëå¿ë Ïáãõ³Í
¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ ³å³ï»Õ»Ï³ïõáõÃ»³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇó
Ù¿ÏÝ ¿ »Õ»É, áñÝ Ç ·áñÍ ¿ ¹ñõ»É ÝáÛÝ
§ËûëùÇ ³½³ïáõÃ»³Ý¦ Ëáñ³·ñÇ
Ý»ñùáÛ:
ì»ñáÛÇß»³ÉÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ Ù³ÙáõÉÁ ÇÝãå¿ë μ³½Ù³ÃÇõ ß³ï ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñÇ, Ï³ñáÕ
¿ Ý³»õ ¹³ëõ»É ùñ¿³ÍÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ
ß³ñùáõÙ, ³ë»É ¿ Ã¿ª ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿
¹³éÝ³É »õ° ß³ÝÃ »õ° ß³ÝÃ³ñ·»É:

´Ý³Ï³Ý³μ³ñ, ÇÝù½ÇÝù Û³ñ·áÕ »õ áã ÙÇ Éñ³·ñáÕ, ãÇ Ï³ñáÕ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ß³ÑÇ ¹¿Ù áõÕÕõ³Í ó³ÝÏ³ó³Í, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ë³õÇ,
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý »õ ÝáÛÝÇëÏ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý Ï³Ù³Ï³ï³ñÁ ¹³éÝ³É:
Èñ³·ñáÕÁ Æñ³õáõÝù ãáõÝÇ ¹³
Ï³ï³ñ»Éáõ: ºõ ×Çßï ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿
Ù³ÙáõÉÁ ÏáãõáõÙ ãáññáñ¹ ÇßË³ÝáõÃÇõÝ:
²ÏÝÛ³Ûï ¿ Ý³»õ, áñ ó³ÝÏ³ó³Í
»ñÏñÇ ûñ¿Ýë¹Çñ, ·áñÍ³¹Çñ »õ
¹³ï³Ï³Ý` »ñ»ù ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñù³Ý ¿É áñ ÁÝïñ»³É ÉÇÝ»Ý,
ÙÇÙ»³Ýó Ñ»ï ³ßË³ï»Ý Ñ³Ù³¹ñõ³Í »õ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï, ³é³Ýó
í»ñ³ÑëÏõ»Éáõ ã»Ý Ï³ñáÕ ÉÇ³Ï³ï³ñ ½³ñ·³óáõÙ ³åñ»É, áñáíÑ»ï»õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùáõÙ
Ù³ñ¹ ³ÝÑ³ïÇ »õ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
½³ñ·³óáõÙÝ áõ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óáõÙÁ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ Ý³Ë »õ ³é³ç
Ýß»³É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³éáÕç ¹ñõ³ÍùÇó, ³å³, í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÇõÝÇó,
Ã³÷³ÝóÇÏ ³ßË³ï³ÝùÇó, Ùïù»ñÇ μ³ËáõÙÇó »õ ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÝ»ñÇó, áõñ Ç Û³Ûï ¿ ·³ÉÇë Ù³ÙáõÉÇ
ÇëÏ³Ï³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ:
¶³Éáí Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ Ï³óáõÃ»³ÝÁ, å¿ïù ¿ ³ë»É Ñ³ñó»ñÁ Ù»ñ Ùûï
μáÉáñáíÇÝ ³ÛÉ Ñ³ñÃ³ÏÇ íñ³Û »Ý:
ºë ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É
ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñóÇ, áñ Ù»½³ÝÇó ß³ï»ñë ·Çï³ÏóáõÙ »Ýù, μ³Ûó ß³ï
³Ý·³Ù ã»Ýù ó³ÝÏ³ÝáõÙ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ëûë»É: ÚÇ³ñõÇ ³ñ·»Éõ³Í
Ã»Ù³Ý»ñÇ ßáõñç μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ
ËáñÑ»ÉÁ, ¹³éÝ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ëûë»ÉÁ, Éñ³·ñáÕÇ
ÇëÏ³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ ¿:
²ßË³ñÑÁ ÷áËõ»É ¿ »õ ¹»é
÷áËõ»Éáõ ¿: ²õ³ï³å»ï³Ï³Ý
³ãù³Í³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ, Ý»ÕÙïáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ³ÛÉ³Ù»ñÅáõÃÇõÝÝ»ñÁ…
³ÛÉ»õë ï»Õ ãáõÝ»Ý Ù»ñûñ»³Û ³ßË³ñÑáõÙ: ²Ûëûñ ³Ï³Ý³ï»ë »Ýù,
áñ ÝáÛÝÇëÏ ·»ñÑ½ûñ ï¿ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó »ñμ»ÙÝÇ Ï³ï³ñ³Í,
ã³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ã³ñ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ù»Õ³ÝãáõÙ »Ý,
Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÇõÝ »Ý ËÝ¹ñáõÙ »õ
Ýñ³Ýó ³Û¹ ù³ÛÉÁ, μÝ³Ï³Ý³μ³ñ,

áã ÙÇ³ÛÝ ãÇ Ýë»Ù³óÝáõÙ Ýñ³Ýó
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ¹ÇñùÁ, ³ÛÉ ³å³óáõóáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý ëË³ÉÁ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ýñ³Ýó í»ÑáõÃÇõÝÁ, ÇÝãÇÝ
ÝáÛÝå¿ë »õ ¹»é»õë ³õ»ÉÇáí å¿ïù
áõÝ»Ýù Ù»Ýù` Ñ³Û»ñë, áñÇó ÷³ñë³ËÝ»ñáí Ñ»éáõ »Ýù:
ÆÑ³ñÏ¿, Ï³ï³ñ³Í ë»÷³Ï³Ý
ëË³ÉÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÝÏ»ÕÍáõÃÇõÝÁ, í»ÑáõÃÇõÝÁ, μ³õ³ñ³ñ ãÇ
Ï³ñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»É, »Ã¿ ³Û¹ ù³ÛÉÇÝ
ãÛ³çáñ¹Ç ëË³ÉÁ ëñμ³·ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÇõÝÁ:
ÆÝãå¿ë ·Çï¿ù, Ð³Û Ù³ÙáõÉÁ
³ßË³ïáõÙ ¿ Ã¿° ê÷ÇõéùáõÙ »õ Ã¿°
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ï³ñ³ÍùáõÙ: ²Ûë »ñÏáõëÁ ³ßË³ïáõÙ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ ï³ñμ»ñ ÙÇç³í³Ûñ»ñáõÙ, ³ÛÉ ï³ñμ»ñ ³Ýçñå»ïÝ»ñáõÙ: ²Ûë »ñÏáõëÇÝ, íëï³Ñ³μ³ñ, å¿ïù ¿ ³õ»É³óÝ»É
Î.äáÉëÇ Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ μ³ó³éÇÏ
å³ñ³·³Ý: ÆëÏ ë÷Çõéù³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÁ áõÝÇ Çñ ÇõñáíÇ ËáÑ³ÝáóÁ »õ
Ñ³Û³ëï³Ý»³ÝÝ` Çñ, áñ ³é³çÇÝÇÝ Ñå³ÝóÇÏ Ï³ÏÝ³ñÏ»Ù »ë, ÇëÏ
ÙÇõëÝ»ñÇÝ »ñ»õÇ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáõ
»Ý Ù»ñ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÁ:
ê÷Çõéù³Ñ³Û ïå³·Çñ Ù³ÙáõÉÁ, »ë Ù³ëÝ³õáñ³μ³ñ μ³Å³ÝáõÙ
»Ù, »ñÏáõ Ù³ëÇª Ã»ñÃ»ñÇ »õ å³ßïûÝ³Ã»ñÃ»ñÇ (ûñ·³ÝÝ»ñÇ):
ÇÝãå¿ë ·Çï¿ù, ê÷Çõéù³Ñ³Û
³ñ¹¿Ý ÇëÏ ë³Ï³õ³ÃÇõ Ù³ÙáõÉÇ
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ, ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ
Ó»õáí, áõÕÕ³ÏÇ Ï³Ù ³ÝáõÕÕ³ÏÇ
Ï»ñåáí å³ßïûÝ³Ã»ñÃ»ñ »Ý,
Ýñ³Ýù, ·ñ»Ã¿ ³é³Ýó μ³ó³éáõÃ»³Ý, ³ßË³ïáõÙ »Ý ýÇÝ³ë³Ï³Ý
Ù»Í μ³ó»ñáí, ë³Ï³ÛÝ å³ßïûÝ³Ã»ñÃ ÉÇÝ»Éáí ÇÝùÝ³ýÇÝ³Ýë³õáñÙ³Ý Ñ³ñó»ñÁ ã»Ý Ùï³Ñá·áõÙ
ËÙμ³·ñÇÝ: î»ËÝÇÏ³Ï³Ý μ³½Ù³½³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, Ï³¹ñ³ÛÇÝ
Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁ, ÙÇç³í³ÛñÇ
ïÝï»ë³Ï³Ý ï³·Ý³åÝ»ñÁ, áñ
áõÕÕ³ÏÇ ëå³éÝáõÙ »Ý ó³ÝÏ³ó³Í
Ã»ñÃÇ ·áÛáõÃÇõÝÝ áõ Û³ñ³ï»õáõÙÁ, ÝáÛÝå¿ë ã»Ý Ë³Ý·³ñáõÙ
¹ñ³Ýó Ññ³ï³ñ³ÏÇãÇ Ï³Ù ËÙμ³·ñÇ Ùï³ÛÇÝ ³Ý¹áññÁ: Ð»ï»õ³μ³ñ, å³ßïûÝ³Ã»ñÃ ÉÇÝ»Éáí, ³ÛÝ

å³ñï³¹Çñ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÇõÝ ¿
ßÝáñÑáõÙ, áã Ã¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý
å³Ñ³ÝçÇÝ »õ Ý³ËÁÝïñáõÃ»³Ý,
³ÛÉ å³ïÏ³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
Ñ³Û»³óùÝ»ñÇÝ »õ Ûáñ¹áñÝ»ñÇÝ:
Ð³Û»³óùÝ»ñÇ »õ Éñ³ïõáõÃ»³Ý
³éáõÙáí, ë÷Çõéù³Ñ³Û å³ßïûÝ³Ã»ñÃÁ, ù³Õ³ù³Ï³Ý Ý³Ë³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ß³Ñ³ñÏáõÙÝ»ñÇ
å³ï×³éáí, áã ÙÇ³ÛÝ áõÝ³Ï ¿
Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ÙÇ ³ÝÝß³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ Ï³Ù ×³ß³ë»Õ³ÝÇ »õ
ïûÝ³ËÙμáõÃ»³Ý ÙÇ ÉáõñÁ Ã»ñÃÇ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Éñ³ïõáõÃ»³Ý í»ñ³Í»É, ³ÛÉ ÝáÛÝ å³ï×³éáí Ï³ñáÕ ¿
³Ýï»ë»É, Ï³Ù É³õ³·áÛÝ å³ñ³·³ÛÇÝ Éáõë³ÝóùÇ íñ³Û ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É, Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ûáõ½áÕ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ
»õ ÝáÛÝÇëÏ ³Ýï»ë»É ÙÇ»õÝáÛÝ
Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ÙÇ
Ï³ñ»õáñ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝ, å³ñ½
³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ ¹³ ë»÷³Ï³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ ã¿ Ï³Ù ë»÷³Ï³Ý ³½¹»óáõÃ»³Ý áÉáñïáõÙ ãÇ
·ïÝõáõÙ: úñÇÝ³ÏÝ»ñÁ μ³½Ù³ÃÇõ
»Ý: ²Û¹ ÝáÛÝ ß³Ñ³ñÏáõÙÝ»ñÇ
å³ï×³éáí ¿, áñ Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñÁ, ³Û¹
Ù³ëÇÝ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ »õ í»ñÉáõÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ß³ï ³Ý·³Ù μ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý ³ÛÝï»Õ, ÇÝãÝ, ÇÑ³ñÏ¿,
ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý
³Ýï³ñμ»ñáõÃ»³ÝÁ í»ñ³·ñ»É:
êÇñ»ÉÇ ´³ñ»Ï³ÙÝ»ñ,
ê÷ÇõéùáõÙ Ã»ñÃ Ññ³ï³ñ³Ï»ÉÁ, Éñ³·ñ³Ï³Ý ³ñÏ³Í³ËÝ¹ñáõÃÇõÝ ¿:
ÆÝãå¿ë ³ÙμáÕç ê÷ÇõéùÁ,
ë÷Çõéù³Ñ³Û ³ÝÏ³Ë Ù³ÙáõÉÁ
ÝáÛÝå¿ë å³Ûù³ñáõÙ ¿ ·áÛ³ï»õÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Üñ³ ·áÛáõÃ»³Ý »õ
Û³ñ³ï»õÙ³Ý ëå³éÝ³óáÕÝ»ñÁ
μ³½Ù³½³Ý »Ý: ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »õ
μ³½Ù³½³Ý ³ÛÉ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ
ÏáÕùÇÝ, ë÷Çõéù³Ñ³Û Ã»ñÃÁ`
§²å³½·³ÛÇÝ¦ ¿, Ïáõë³Ïó³Ï³ÝÁ` ³½·³ÛÇÝÇ Ñ»ï ãÝáÛÝ³óÝ»Éáõ
å³ï×³éáí:
§ä³é³ÏïÇã ¿¦, áñáíÑ»ï»õ
Û³Ý¹·ÝáõÙ ¿ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³ÝÇ-

Ù³ëï »õ Å³Ù³Ý³Ï³íñ¿å å³é³ÏïÙ³Ý ¹¿Ù ·ñ»É:
§î»ñáñÇëïÝ»ñÇ ù³ç³É»ñáÕ
¿¦, áñáíÑ»ï»õ Û³ÝáõÝ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ »õ ³½·³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ å³Ûù³ñÇ ç³ï³·áíÝ ¿:
§Ì³Ûñ³Ñ»Õ ³ÝÇßË³Ý³Ï³Ý
¿¦, áñáíÑ»ï»õ ¹³õ³×³ÝáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³½ûñ ³ñ³ñù ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ, áñ
ë÷Çõéù³Ñ³Û ¹åñáóÝ»ñáõÙ, Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³Û Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ,
ë»÷³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÝ ¿ ¹³ë³õ³Ý¹áõÙ` Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃ»³Ý ÷áË³ñ¿Ý:
²Ûë ß³ñùÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Û³õ»É»É, Ù¿Ï
³é Ù¿Ï ³ÏÝ³ñÏ»Éáí Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ
Ý»ñùÝ³å¿ë ù³Ûù³ÛáÕ »õ çÉ³ïáÕ
»ñ»õáÛÃÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝó ÝÏ³ïÙ³Ùμ ãÇ Ï³ñáÕ Éé»É, áã ÙÇ
Û³ÝÓÝ³éáõ Éñ³·ñáÕ:
ØÇõë ÏáÕÙÇó, μ³ñ»μ³Ëï³μ³ñ, í»ñçÇÝ »ñÏáõ ï³ëÝ³Ù»³ÏáõÙ, ë÷Çõéù³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÁ, ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ ëñÁÝÃ³ó ½³ñ·³óÙ³Ý
Ñ»ï»õ³Ýùáí ÇÝùÝ³μ³õ ¹³ñÓ³õ
ïå³·ñÙ³Ý »õ ï³ñ³ÍÙ³Ý ³éáõÙáí, ÇÝãÁ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ
Ï³ßÏ³Ý¹áõÙ ¿ñ Ýñ³Ý ³Ù¿Ý ÙÇ ù³ÛÉ³÷áËáõÙ: ²Ûë Ñ³ñóáõÙ ³ÝÏ³Ë
Ù³ÙáõÉÇ û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³ë³õ Ý³»õ
ÇÝï»ñÝ»ïÁ:
Êûëùë ÷³ÏáõÙ »Ù, Ù³ëÝõáñ³μ³ñ, áÕçáõÝ»Éáí Ðñ³Ý¹
¸ÇÝùÇ ×³Ý³å³ñÑÁ ß³ñáõÝ³ÏáÕ
§²Ïûë¦-Ç
Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý
Ï³½ÙÇÝ, Û³õ»É»Éáí, áñ Ù»Ýùª Ñ³Û
Ù³ÙáõÉÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñë, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ Ï³Ù Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñÇ Ñ»ï ³éÝãõáÕ
Çõñ³ù³ÝãÇõñ ÏáÕÙÇ` ÇßË³ÝáõÃÇõÝ, Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ Ï³Ù Ï³éáÛóÇ
åÇïÇ ½·³óÝ»É ï³Ýù, áñ Çñ»Ýó
μáÉáñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñÇÝ áõß³¹Çñ Ñ»ï»õáõÙ »Ý μ³ó ³ãù»ñ` »õ
¹³ Ù³ÙáõÉÝ ¿:
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Ê²ÔÀ ºô Ê²Ô²È
ºðºÊ²ÜºðÆ
Îº²ÜøàôØ
Ê²ÔÀ ¼²ð¶²òÜàôØ ¾ ºðºô²Î²ÚàôÂÆôÜÀ
Ø»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÁ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ë³ÕÇÝ ß³ï Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ
ã»Ý ï³ÉÇë, ÙÇÝã¹»é Ë³ÕÁ Ù»Í
Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ
³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ó»õ³õáñÙ³Ý »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ï»ë³Ï¿ïÇó »õ ³Û¹ ³½¹»óáõÃÇõÝÁ Û³ñ³ï»õáõÙ ¿ Ýñ³Ýó Ï»³ÝùÇ ³ÙμáÕç ÁÝÃ³óùáõÙ:
Ð»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÁ óáÛó »Ý
ï³ÉÇë, áñ ³ßËáÛÅ, å³ïÏ»ñ³õáñ
áõ »ñ»õ³Ï³Û³Ï³Ý Ë³Õ»ñÁ áã ÙÇ³ÛÝ Å³Ù³ÝóÇó μ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë
³õ»ÉÇ ËáñÝ ³½¹»óáõÃÇõÝ »Ý ÃáÕÝáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³×Ç íñ³Û, ³ÛÉ»õ
ã³÷³½³Ýó Ýå³ëïáõÙ »Ý Ýñ³Ýó
Ùï³ÛÇÝ Ï³ñáÕáõÃ»³ÝÁ, ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ, ½·³ó³Ï³Ý áõ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý
½³ñ·³óÙ³ÝÁ:
Ø³ÝÏáõÃ»³Ý ßñç³ÝÇ Ë³Õ»ñÁ
ÑÇÙù »Ý Í³é³ÛáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇ
ëáíáñ»Éáõ »õ ³å³·³Û áõëáõÙÝ³éáõÃ»³Ý Ù¿ç Û³çáÕáõÃÇõÝ ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáõ ·áñÍÇÝ:
àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ ¹åñáó³Ï³Ý Ë³Õ»ñÝ
áõ ½õ³ñ×³ÝùÁ áõÅ»Õ³óÝáõÙ »Ý
»ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Çñ»Ýó ¹åñáó³Ï³Ý
¹³ë»ñÁ
ë»ñï»Éáõ Ñ³ñóáõÙ:
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Ê³ÕÇ ÙÇçáóáí »ñ»Ë³Ý»ñÁ ëáíáñáõÙ »Ý, Ã¿ ÇÝãå¿ë Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É áõñÇß»ñÇ Ñ»ï: Üñ³Ýù
³Û¹åÇëáí Ý³»õ ½³ñ·³óÝáõÙ »Ý
Çñ»Ýó É»½õ³ÛÇÝ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ×³Ý³ãáõÙ ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
»õ ÉáõÍáõÙ ¹ñ³Ýù, ³å³ Í³ÝûÃ³ÝáõÙ Çñ»Ýó Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ:
²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í, Ë³ÕÁ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ³éÇÃ ¿ ï³ÉÇë »õ û·ÝáõÙ,
áñå¿ë½Ç Çñ»Ýó ï»ÕÁ ·ïÝ»Ý ³ßË³ñÑáõÙ:
Üñ³Ýó í»ñ³ó³Ï³Ý áõ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ½³ñ·³Ý³Éáí, Ýñ³Ýù ëÏëáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÝ ³õ»ÉÇ
É³õ ÁÝÏ³É»É: Ê³ÕÁ ß³ï Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝÇ »ñ»Ë³ÛÇ ÛÇßáÕáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý, ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
ÉáõÍÙ³Ý ËÝ¹ñáõÙ ÑÙïáõÃÇõÝÝ»ñ
Ó»éù μ»ñ»Éáõ »õ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý á·Ç Ý»ñßÝã»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ê³ÕÁ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³×Ç ï»ë³Ï¿ïÇó áõÝÇ ï³ñμ»ñ ýáõÝÏóÇ³Ý»ñ:
üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙ
²ÏïÇõ Ë³Õ»ñÝ áõ ÃéãÏáï»ÉÁ
ËÃ³ÝáõÙ »Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³×Á: Ê³ÕÁ »ñ»Ë³Ý»ñÇ

·ÇñáõÃáõÝÁ Ï³ÝË»Éáõ É³õ³·áÛÝ
ÙÇçáóÝ ¿: Ê³ÕÁ Ýå³ëïáõÙ ¿
»ñ»Ë³Ý»ñÇ ÙÏ³ÝÝ»ñÇ ³×ÇÝ »õ
μ³ñ»Ï³½ÙáõÃ»³ÝÁ:
Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý »õ
½·³ó³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙ
Ê³ÕÁ å³ï×³é ¿ ÉÇÝáõÙ, áñ
»ñ»Ë³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ Çñ»Ý Ñ³Ù³ñÇ ³ÏïÇõ ·áñÍûÝ »õ áã Ã¿ ÙÇ
³ÝÑ³ï, áñÁ ÙÇÙÇ³ÛÝ ·áñÍáÕáõÃÇõÝ ¿ Ï³ï³ñáõÙ:
î³ÝÁ »õ ¹åñáóáõÙ ³éÑ³ë³ñ³Ï »ñ»Ë³Ý»ñÇó å³Ñ³ÝçõáõÙ ¿
Ñ»ï»õ»É áñáß³ÏÇ áõ ë³ÑÙ³Ýõ³Í
í³ñù³·ÍÇ, μ³Ûó Ë³ÕÇ ³ßË³ñÑáõÙ »ñ»Ë³Ý Ï³ñáÕ ¿ ³ßË³ñÑÁ
÷áùñ³óÝ»É »õ Çñ Ñ³ë³ÏÇ ã³÷
¹³ñÓÝ»É, ³å³ ÇÝãå¿ë Ï³Ù»ÝáõÙ
¿, ³ÛÝå¿ë í³ñõ»É: ²ÛÝ »ñ»Ë³Ý»ñÁ, áíù»ñ ËÙμ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñ »Ý
Ë³ÕáõÙ, ÙÇõëÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï
Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ, áñáß»Éáõ »õ
Õ»Ï³í³ñ»Éáõ ³õ»ÉÇ ß³ï Ï³ñáÕáõÃÇõÝ áõÝ»Ý: Üñ³Ýù Ý³»õ Û³çáÕáõÙ »Ý ½ëå»É Çñ»Ýó ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ÛáÛ½»ñÁ:
¸»ñ»ñÇ ÷áñÓáõÙ
ºñ»Ë³Ý»ñÁ Û³×³Ë Ë³Õ³ÉÇë

ÆøÀ

Ñ³Ý¹¿ë »Ý ·³ÉÇë Çñ»Ýó Ñûñ, Ùûñ,
í³×³éáñ¹Ç, áõëáõóãÇ »õ μÅßÏÇ
¹»ñ»ñáõÙ: Î³½Ù³Ï»ñåõ³Í Ë³Õ»ñÇ û·ÝáõÃ»³Ùμ ëáíáñáõÙ »Ý
Ñ»ñÃáí Ë³Õ³É »õ Çñ»Ýó ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³¹ñ»É ÙÇõëÝ»ñÇ
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï:

²ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ó»õ³õáñáõÙ
Ê³ÕÁ å³ï×³é ¿ ÉÇÝáõÙ, áñ
»ñ»Ë³Ý ÇÝùÝ Çñ»ÝÇó ¹áõñë ·³Û
»õ Çñ»Ý ï»ëÝÇ áõñÇßÇ Ñ³Û»³óùáí: ²ÛëåÇëáí Ý³ Ï»ñïáõÙ ¿ Çñ
ÇÝùÝáõñáÛÝáõÃÇõÝÝ áõ ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:
àõñ³Ë ÉÇÝ»É
ö³ëï»ñÁ óáÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ

îÜ²ÚÆÜ Ê²Ôºð
´áÉáñë ¿É ÛÇßáõÙ »Ýù ·Çß»ñ³ÛÇÝ Ñáë³ÝùÇ ³Ýç³ïáõÙÝ»ñÁ: ºñμ
³Ýç³ïõáõÙ ¿ñ Ñáë³ÝùÁ, ÙÃÝáõÙ ¿ñ ïáõÝÁ, »õ ÑÝ³ñ³õáñ ã¿ñ
Ñ»éáõëï³óáÛó ¹Çï»É Ï³Ù ¹³ë å³ñ³å»É »õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë áñ»õ¿
³ßË³ï³Ýùáí ½μ³Õõ»É ÙÃáõÃ»³Ý Ù¿ç: ²Û¹ å³Ñ»ñÇÝ, »ñμ ß³ï μ³Ý
ã¿ñ ÙÝáõÙ ³Ý»Éáõ, Ù»Ýù »ñ»Ë³Ý»ñë, áñ μ³ÏáõÙ Ë³Õ³É ¿É ã¿ÇÝù
Ï³ñáÕ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝï»Õ ¿É ÙáõÃÝ ¿ñ, ÛÇßáõÙ ¿ÇÝù ³ÛÝåÇëÇ Ë³Õ»ñ,
áñ μáÉáñÇ ëÇñ»ÉÇÝ ¿ÇÝ, áñáÝù μáÉáñ ïÝ»óÇÝ»ñÁ, ³Ù¿Ý ï³ñÇùÇ »õ
³Ù¿Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñáí, Ï³ñáÕ ¿ÇÝ Ë³Õ³É: ¸ñ³Ýù
μÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ Ë³Õ»ñ ¿ÇÝ, áñáÝó Ë³Õ³Éáõ Ñ³Ù³ñ áã ÙÇ ³é³ÝÓÇÝ
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÑÙïáõÃÇõÝ å¿ïù ã¿ñ. å³ñ½³å¿ë ÙÇ ï³Ëï³Ï »õ ÙÇ
ù³ÝÇ ß³ñÇÏ áõ ½³éáí Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ÇÝù »ñÏ³ñ
Å³Ù»ñ ½μ³Õõ»É: ²Û¹ Ë³Õ»ñáõÙ Ã¿° Ùñó³ÏóáõÃÇõÝ
Ï³ñ, Ã¿° μ³Ëï »õ Ã¿ ÙÇ ùÇã ¿É ÑÙïáõÃÇõÝ. μ³Ûó ³Ûë
μáÉáñÇ Ù¿ç Ï³ñ»õáñÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ ¹³ É³õ ³éÇÃ ¿ñ
÷áùñÇÏÝ»ñÇë Ñ³Ù³ñ, áñ áñå¿ë Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
³ÝÓª ÷áñÓ»ñ »õ ÑÙïáõÃÇõÝÝ»ñ Ó»éù μ»ñ»Ýù å³ñ½
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ß÷áõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ. ûñÇÝ³ÏÇ
Ñ³Ù³ñª Ù»Ýù ¿É Ù»ñ ËûëùÝ ¿ÇÝù ³ëáõÙ, »õ ëáíáñáõÙ
Ã¿ ³Û¹ ËûëùÁ Û³ïÏ³å¿ë ÇÝãå¿ë »õ ÇÝã ïáÝáí
åÇïÇ ³ë»É. ¹³ ËûëùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý É³õ³·áÛÝ ÙÇçáó
¿ñ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ:
ºñ»õÇ Ù»ñ Ý³ËÝÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¿É ³Ûë Ë³Õ»ñÁ ÝáÛÝ
Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÝ »Ý áõÝ»ó»É: ºñ»õÇ Ýñ³Ýù ¿É
·Çß»ñÝ»ñÁ, »ñμ ³é³ÝÓÇÝ μ³Ý ãÇ »Õ»É ³Ý»Éáõ,
¹ñ³Ýóáí ½μ³Õ»óñ»É »Ý Çñ»Ýó »õ ÙÇ³ëÇÝ Ñ³×»ÉÇ
Å³Ù»ñ »Ý ³Ýó Ï³óñ»É: Ú³ïÏ³å¿ë ÓÙé³Ý »ñÏ³ñ
·Çß»ñÝ»ñÁ, »ñμ áÕç ï³Ý ç»éáõóáõÙÁ ÑÝ³é³õáñ ã¿ñ,
ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ñ³õ³ùõáõÙ ¿ÇÝ Çñ³ñ ßáõñç »õ
½μ³ÕõáõÙ ÝÙ³Ý Ë³Õ»ñáí:
²Ûë Ë³Õ»ñÇó ß³ï»ñÁ, Ã¿»õ ¹³ñ»ñÇ ³Ýó»³É áõÝ»Ý, μ³Ûó »õ Ù»ñ
ûñ»ñáõÙ ¿É ¹»é å³Ñ»É »Ý Çñ»Ýó ·ñ³õãáõÃÇõÝÝ áõ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ:
¸ñ³ÝóÇó ³Ù»Ý³Û³ÛïÝÇÝ»ñÝ »Ý` §Ø»Ýã¦-Á, §úÓ »õ ³ëïÇ×³Ý¦-Á,
§Â»É³Ë³Õ¦-Á »õ ³ÛÉÝ£

Ø»Ýã

ØÇ å³ñ½ Ë³Õ ¿, áñÝ ³ëõáõÙ ¿
1914 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ÑÝ³ñ»É ¿
¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ØÇõÝË»Ý ù³Õ³ùÇ
μÝ³ÏÇã Æõ½»ý üñÇ¹ñÇßÁ:
êÏ½μáõÙ ¹³ ÏáãõáõÙ ¿ñ §²Û
Ù³ñ¹, ÙÇ ½³Ûñ³óÇñ¦ (Mensch!
Angere dich nicht): ê³Ï³ÛÝ ¹³
Çñ³Ï³ÝáõÙ ß³ï ³õ»ÉÇ ÑÇÝ
Ë³Õ ¿ »õ ëÏÇ½μ ¿ ³é»É ÑÇÝ
Æñ³ÝáõÙ, âÇÝ³ëï³ÝáõÙ »õ
ÐÝ¹Ï³ëï³ÝáõÙ:
Ø»ÝãÁ Ë³ÕáõÙ »Ý ÙÇ
ù³é³ÏáõëÇ ï³Ëï³ÏÇ íñ³Û,
áñÁ ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ ³ßË³ñÑÁ,
ÃÇõ 85, ¸ ï³ñÇ, ÐáÏï»Ùμ»ñ 27 2010
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ù³ÝÇ áñ Ù³ñ¹ÇÏ ÑÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ùï³ÍáõÙ ¿ÇÝ ³ßË³ñÑÇ
ó³Ù³ù Ù³ëÁ ù³é³ÏáõëÇ ¿: ²Ûë ù³é³Ïáõëáõ Ï»ÝïñáÝáõÙ Ï³Û
ÙÇ +, áñÁ ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ ³ñ»õÁ, »õ áñÇ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÁ
ë÷éõáõÙ »Ý ãáñë ÏáÕÙ: âáñë ·áÛÝÇ ß³ñÇÏÝ»ñÁ ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ »Ý
·áÛáõÃ»³Ý ãáñë ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ñ»ñùÁ. Ï³åáÛïÁ` çáõñÁ, ¹»ÕÇÝÁ`
ù³ÙÇÝ, Ï³ñÙÇñÁ` Ïñ³ÏÁ »õ Ï³Ý³ãÁ` ÑáÕÁ: Æõñ³ù³ÝãÇõñ ß³ñÇÏ
å¿ïù ¿ ßñçÇ ³ÙμáÕç +-Á, áñå¿ë½Ç Ñ³ëÝÇ ï³Ëï³ÏÇ Ï»ÝïñáÝ:
ºñμ ïõ»³É ·áÛÝÇ μáÉáñ í»ó ß³ñÇÏÝ»ñÁ Ñ³õ³ùõáõÙ »Ý
Ï»ÝïñáÝáõÙ, ¹ñ³Ýóáí Ë³Õ³óáÕÁ ¹³éÝáõÙ ¿ Ë³ÕÇ
Û³ÕÃ³Ï³ÝÁ: Ø»ÝãÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ë³Õ³É 2-4 Ñá·áí:

úÓ »õ ³ëïÇ×³Ý
Ê³ÕáõÙ »Ý 2-Çó ³õ»ÉÇ Ë³Õ³óáÕÝ»ñáí, Ñ³Ù³ñ³Ï³Éõ³Í
Ñ³ñÇõñ ÷áùñÇÏ ïÝ»ñÇ μ³Å³Ýõ³Í ÙÇ ù³é³ÏáõëÇ ï³Ëï³Ç
íñ³Û: Ê³Õ³óáÕÝ»ñÁ ½³é »Ý ·óáõÙ, »õ ëï³óõ³Í Ãõ»ñÇ

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³é³ç »Ý ß³ñÅáõÙ Çñ»Ýó ß³ñÇÏÁ: ºÃ¿ ³ÛÝ
Ñ³ëÝáõÙ ¿ ÙÇ ï³Ý, áõñ »É³ñ³ÝÇ áïù»ñÝ »Ý, ³å³
μ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ »É³ñ³Ýáí, ÇëÏ »Ã¿ Ñ³ëÝáõÙ ³ÛÝ ï³ÝÁ, áõñ ûÓÇ
·ÉáõËÝ ¿, ÏáõÉ ¿ ·ÝáõÙ »õ ÇçÝáõÙ ÙÇÝã»õ ûÓÇ åáãÁ: àí ³õ»ÉÇ ßáõï
Çñ ß³ñÇÏÁ Ñ³ëóÝÇ í»ñçÇÝ ï³ÝÁ, Ë³ÕÁ Û³ÕÃáõÙ ¿: ²Ûë Ë³ÕÁ
ëÏÇ½μ ¿ ³é»É ÑÇÝ ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÇó »õ ìÇÏïáñÇ³ÛÇ
¹³ñ³ßñç³ÝÇó, ³Ý·ÉÇ³óÇÝ»ñÁ Í³ÝûÃ³ó»É »Ý ¹ñ³Ý »õ ³ÛÝ
Ý»ñÏ³Û³óñ»É »Ý áÕç ³ßË³ñÑÇÝ:

ÚáÛë
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μáÉáñ ï³ñÇùÇ ³éáÕç »ñ»Ë³Ý»ñÁ ëÇñáõÙ »Ý Ë³Õ³É: Ø³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÝ áõ Ñá·»μ³ÝÝ»ñÁ Ñ³Ùá½õ³Í »Ý, Ã¿ áñù³Ý Å³Ù³Ý³Ï,
áñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ »Ý
Ë³ÕÇÝ, ÝáÛÝù³Ý ³õ»ÉÇ áõñ³Ë »Ý
ÉÇÝáõÙ μ³ñÓñ ï³ñÇùáõÙ:
àõñ»ÙÝ Ë³ÕÇ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ
ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí, ÍÝáÕÝ»ñÁ, áñå¿ë½Ç Ï³ñáÕ³Ý³Ý ³Û¹ ·áñÍûÝÁ
É³õ³·áÛÝë û·ï³·áñÍ»É Çñ»Ýó
½³õ³ÏÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý áõ ¹³ëïÇ³ñ³ÏÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ, áõëïÇ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõß³¹ñáõÃÇõÝ
¹³ñÓÝ»É Ñ»ï»õ»³É Ï¿ï»ñÇÝ.
-ä³Ïë»óÝ»É »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»éáõëï³óáÛó ¹Çï»Éáõ Å³Ù»ñÁ:
ºñ»Ë³Ý»ñÁ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ß³ï
Å³Ù »Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ Ñ»éáõëï³óáÛóÇÝ áõ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ë³Õ»ñÇÝ, áñáÝù Ýñ³Ýó ¹³ñÓÝáõÙ »Ý
ÏáåÇï áõ Ïéõ³ñ³ñ, ·áéá½ áõ
·ÇñáõÏ, áõëïÇ »õ Ñ³ñÏ³õáñ ¿
¹ñ³Ýó Û³ïÏ³óõ³Í Å³Ù»ñÁ Ïñ×³ï»É »õ ÷áË³ñ¿ÝÝ ³õ»É³óÝ»É
μÝ³Ï³Ý »õ û·ï³Ï³ñ Ë³Õ»ñÇ
Å³Ù»ñÁ:
-â³÷Çó ³õ»É »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³éûñ»³Û Íñ³·ÇñÁ ãÍ³Ýñ³μ»éÝ»É
½³Ý³½³Ý ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñáí áõ
Éáõñç ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáí: ÂáÛÉ
ïõ¿ù Ýñ³Ýó ½μ³Õõ»Éáõ ëáíáñ³Ï³Ý »õ û·ï³Ï³ñ Ë³Õ»ñáí, áñå¿ë½Ç Ñá·»å¿ë áõ ýÇ½ÇÏ³å¿ë
³éáÕç Ù»Í³Ý³Ý:
-Ð³ë³ñ³Ï Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ
ÁÝïñ»É »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ »õ ÃáÕ¿ù ÷³ÛïÇ, ·Ý¹³ÏÇ, ³õ³½Ç »õ
ÝÙ³Ý ³ÛÉ μ³Ý»ñáí áõ Ñ³ë³ñ³Ï
Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñáí ½μ³Õõ»Ý, áñå¿ë½Ç Ýñ³Ýó Ù¿ç ³×Ç ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý á·ÇÝ:
-ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ ³ñÏ³Í³ËÝ¹ñáõÃ»³Ý ÙÕ»É. Û³ïáõÏ Å³Ù³Ý³Ï Û³ïÏ³óñ¿ù ïÝÇó ¹áõñë Ë³Õ³ÉáõÝ, áñå¿ë½Ç »ñ»Ë³Ý»ñÁ Ï³ñáÕ³Ý³Ý í³½»É, ÃéãÏáï»É, Ë³Õ³É »õ »ñ»õ³Ï³Û»É:
-Üñ³Ýó Ëñ³Ëáõë»É Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ½³Ý³½³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,
ÇÝãå¿ë ûñÇÝ³Ïª

ËáÑ³ñ³ñáõÃ»³Ý,
³õïáÉõ³óÙ³Ý, áñáÝù Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ Ë³ÕÇ
ïå³õáñáõÃÇõÝ »Ý ÃáÕÝáõÙ:
ÂáÕ¿ù Ýñ³Ýù »ñμ»ÙÝ û·Ý»Ý
ïÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ, áñå¿ë½Ç ³×Ç Ýñ³Ýó ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ: Üñ³Ýù
ëÇñáõÙ »Ý Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ïáí
û·Ý»É Çñ»Ýó Ù»Í»ñÇÝ, ³å³ ·Ý³É
Çñ»Ýó Ë³ÕÇ »ï»õÇó:

¸² ð²Ü ºô ê² è²Ü ´²ð ´Æ Æ ºô
Þð¾ øÆ êî ôº ðàôØ

ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÝÏ³ïÇ
áõÝ»Ý³Éáí, áñ ´³ñμÇÇ, ´³ÃÙ³ÝÇ, ê÷³Û¹ñÙ³ÝÇ, Ð»ñÇ ö³ï»ñÇ
»õ Þñ¿ùÇ å¿ë Ï»ñå³ñÝ»ñÇ ïÇÏÝÇÏ³ÛÇÝ áõ ù³ñÃáõÝ³ÛÇÝ ½³Ý³½³Ý Ëï³ë³ÉÇÏÝ»ñÁ (CD) Ù»Í
ù³Ý³Ïáí ³ñï³¹ñõáõÙ áõ »ñÏÇñ
»Ý
Ý»ñÏñõáõÙ,
½·³ÉÇ ¿ áõ Ý³»õ
³Ï³Ý³ï»ë »Ýù,
Â»É³Ë³Õ
áñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ áñù³Ý ß³ï »Ý ÁÝ¹³ØÇ Ïïáñ Ã»É »õ ÙÇ ùÇã ÑÝ³ñ³ÙïáõÃÇõÝ.
é³çáõÙ ³Û¹ ïÇÏÇÝã»¯ñ áñ ãÇ ÉÇÝÇ ³Ý»É, Ç¯Ýã Ñ»ï³ùñùÇñ
ÝÇÏÝ»ñÇÝ: àõ Ã¿»õ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ³åñ³ÝùÝ»ñ »õ
¸³ñ³ »õ ê³é³
³é»ÕÍõ³ÍÝ»ñ, áñ ãÇ ÉÇÝÇ ÑÝ³ñ»É: ²Ûë
ïÇÏÝÇÏÝ»ñÁ áñË³Õ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ë³Õ³É Ã¿ Ù»Ý³Ï, Ã¿ »ñÏáõ
å¿ë
ï»Õ³Ï³Ý,
Ñá·áí: Â»É³Ë³Õ»ñÁ ï³ñ³Íõ³Í »Ý »Õ»É
Î³Ý³¹³ÛÇ ¿ëÏÇÙáÝ»ñÇ, ²ýñÇÏ³ÛÇ
ë»õ³ÙáñÃÝ»ñÇ »õ ³ÛÉ ó»Õ»ñÇ Ù¿ç, áõëïÇ
¹Åõ³ñ ¿ áñáß»É Ýñ³Ýó Í³·Ù³Ý Ûëï³Ï í³ÛñÁ:

Çñ³Ý³Ï³Ý Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ ßáõÏ³Û
»Ý Ñ³Ýõ»É, μ³Ûó »õ ³ÛÝå¿ë, ÙÇÝã»õ ÑÇÙ³, ³ÛÝå¿ë áñ åÇïÇ, Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ
ã»Ý ·ï»É:
È³õ ïÇÏÝÇÏÁ, É³õ Ë³Õ³ÉÇùÝ
¿
²Ûë ûñ»ñÇÝ Ã¿»õ ÍÝáÕÝ»ñÁ
Ó·ïáõÙ »Ý ¸³ñ³ »õ ê³é³
ïÇÏÝÇÏÝ»ñ ·Ý»É Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñå¿ë½Ç Ýñ³Ýù
Çñ»Ýó ëÇñ»ÉÇ Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñÝ
áõÝ»Ý³Ý ³ÝÏáÕÝáõ Ùûï, ë³Ï³ÛÝ
³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, ¹ñ³Ýù ã»Ý ·ñ³õáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ:
àÙ³Ýù ³ÛÝåÇëÇÝ»ñÇÝ »Ý É³õ
Ë³Õ³ÉÇù ïÇÏÝÇÏÝ»ñ Ñ³Ù³ñáõÙ,
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áñáÝó ÷áùñÇÏÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý
Ñ³Ý·Çëï áõ Ïáõßï ëñïáí Çñ»Ýó
·ÇñÏÝ ³éÝ»É áõ Ë³Õ³É, Ó»õ³÷áË»Éáí Ýñ³Ýó ¹¿ÙùÁ, ÇÝãå¿ë μ³ñμÇÝ»ñÝ »Ý: ²Û¹ ïÇÏÝÇÏÝ»ñÁ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÙÇÝã»õÇëÏ ³é³Ýó
Ñ³·áõëïÇ ·Ý»É: ¸ñ³Ýù ³ÛÝåÇëÇ
μ³½Ù³ï»ë³Ï ½·»ëïÝ»ñ áõÝ»Ý,
áñáÝóáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ëï³Ý³É Ñ³ë³ñ³Ï ßÇÝ³ñ³ñ μ³Ýõáñ, ³Û·»å³Ý, Ã³·áõÑÇ Ï³Ù ÙÇ ¹»ñ³ë³Ý,
»õ ³Û¹ ³Ù¿ÝÁ ßÝáñÑÇõ å³ñ½ áõ
Ñ³ë³ñ³Ï, μ³Ûó μ³½Ù³ï»ë³Ï
½·»ëïÝ»ñÇ, áñáÝù áõÝ»ÝáõÙ »Ý
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë μ³ñμÇ ï»ë³ÏÇ
ïÇÏÝÇÏÝ»ñÁ, áñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¿É
Ùá¹»É³õáñõ»É, Ý³Ë³·Íõ»É »Ý »õ
³å³` Ý»ñÏ³Û³óõ»É:
ÆëÏ ¸³ñ³ÛÇ »õ ê³é³ÛÇ ßù»Õ
½·»ëïÝ»ñÁ Ë³Ý·³ñáõÙ »Ý Ù³ÝáõÏÝ»ñÇÝ Ýñ³Ýó Ñ»ï ï³ñμ»ñ
Ó»õ»ñáí Ë³Õ³É:
ØÇ ³ÛÉ ï³ñμ»ñáõÃÇõÝÝ ¿É

¹ñ³Ýó ³ñÅ¿ùÇ Ù¿ç ¿: ØÇ μ³ñμÇÇ
Ýõ³½³·áÛÝ ³ñÅ¿ùÁ 12,000 ÃáõÙ³Ý ¿, ÇëÏ ¸³ñ³ »õ ê³é³ÛÇ ·ÇÝÁ
Ùûï 30,000 ÃáõÙ³Ý, áñÁ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ Ñ³ñÏ³¹ñáõÙ ¿ Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ μ³ñμÇ ·Ý»É: ¸³ñ³
»õ ê³é³Ý Çñ»Ýó Ý»ñÏ³Û íÇ×³ÏáõÙ ³õ»ÉÇ ß³ï ¹»Ïáñ³ïÇõ ïÇÏÝÇÏÝ»ñ »Ý, áñáÝù å¿ïù ¿ ¹ñõ»Ý
ë»Ý»³ÏÇ óáõó³÷»ÕÏÇ Ï³Ù Ã³ñ»ùÇ íñ³Û, áñ ÇÑ³ñÏ¿, »Ã¿ ³Ûëûñõ³Û
μÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñ
Û³ñÙ³ñ ï»Õ ·ïÝõÇ:
´³ñμÇÇ ³Ý³ïáÙÇ³Ý »õ Ýñ³
Ù³ñÙÝÇ Ï³½Ùõ³ÍùÁ å³ñ½, áõ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ß³ñÅáõÝ ¿, μ³Ûó
ê³é³ÛÇ áõ ¸³ñ³ÛÇ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ
μ³ñμÇÇ ×ÏáõÝáõÃÇõÝÁ »ñμ»ù
ãáõÝ»Ý, áñÁ Ù³ñ¹áõ Ù³ñÙÝÇ å¿ë,
μ³óÇ áïù»ñÇ Ù³ïÝ»ñÇó Ýñ³
μáÉáñ Ûû¹»ñÁ ß³ñÅõáõÙ »Ý:
ºÃ¿ ïÇÏÝÇÏÇ Ï³Ù Ë³Õ³ÉÇùÇ
·áñÍ³éáÛÃÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ` Ù³ÝáõÏÝ»-

!

²ÝíÝ³ë Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ
»ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ
²Ù¿Ý Ï³ñ·Ç Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ ãÇ Ï³ñáÕ μáÉáñ ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ
Ñ³Ù³ñ û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É, ³é³Ýó ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáõ ¹ñ³Ýó
³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÁ:
Ê³Õ³ÉÇù ·Ý»ÉÇë å¿ïù ¿ áõß³¹ñáõÃÇõÝ ¹³ñÓÝ»É Ñ»ï»õ»³É
Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ.
- ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ ãï³É ³ÛÝåÇëÇ Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ, áñáÝù Ñ»ßïáõÃ»³Ùμ
ÏáïñõáõÙ »Ý Ï³Ù Ù³ë»ñÇ »Ý μ³Å³ÝõáõÙ:
- ¶Ý»É ³ÛÝåÇëÇ Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ, áñáÝó íñ³Û ·ñõ³Í »Ýª §áã ÃáõÝ³õáñ¦
Ï³Ù §Éõ³óõáÕ¦ μ³é»ñ:
- ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É Çñ»Ýó ï³ñÇùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ:
- Ø³ÝáõÏÝ»ñÇÝ ÷áùñ ã³÷»ñÇ Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ ãï³É, áñáíÑ»ï»õ Ï³ñáÕ »Ý ÏáõÉ ï³É Ï³Ù Ë»Õ¹õ»É:
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ñÇ áõëáõóÙ³ÝÝ ûÅ³Ý¹³ÏáÕ Ï³Ù
ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ½³ñ·³óÝáÕ ÙÇçáó Ñ³Ù³ñ»Éáõ ÉÇÝ»Ýù,
³ÛÝ å¿ïù ¿ ûÅïõ³Í ÉÇÝÇ Ï³½Ù³Ëûë³Ï³Ý, ³ñï³ùÇÝ ï»ëùÇ áõ
μÝ³õáñáõÃ»³Ý, ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ ï»ë³Ï¿ïÇó ³ÛÝåÇëÇ ³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõÃ»³Ùμ, áñ Ï³ñáÕ³Ý³Û
÷áùñÇÏÝ»ñÇ Ùûï ÙÇ»õÝáÛÝ Ï»Ý¹³ÝÇ ïå³õáñáõÃÇõÝÁ ·áñÍ»É, »õ
¹³ ãÇ ëï³óõÇ, ÙÇÃ¿ ïÇÏÝÇÏÇ
Ù³ñÙÝÇ ³ñï³Ï³ñ· ×áõÏÝáõÃ»³Ùμ áõ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ
ßÝáñÑÇõ:
Ø³ñÙÝÇ ×ÏáõÝáõÃ»³Ý Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý
ÙÇ ³ÛÉ ÝÙáõßÁ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ïÝ»É Ù³ÝÏ³Ï³Ý ù³ñÃáõÝ Ý» ñÇ
Ý á ñ
ë»ñÝ¹Ç
Ù¿ç,

áñáÝù
å³ï ñ³ëï õáõÙ
»Ý í³ÛñÏ»³ÝáõÙ
³õ»ÉÇ ù³Ý 24
ÝÏ³ñÝ»ñÇ
ÙÇçáóáí: ²Û¹ ù³ñÃáõÝÝ»ñáõÙ, áñ ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, μ³ñμÇÝ »õ êÇÝ¹ñ»ÉÉ³Ý
¿É ¹ñ³ÝóÇó »Ý, ×Ç·»ñ ¿ ·áñÍ ¹ñõ»É
¹ñ³Ýó ß³ñÅáõÙÝ»ñÝ ³õ»ÉÇ ¹Çõñ³Ã»ù »õ Ñ»½³×ÏáõÝ ¹³ñÓÝ»É »õ
ÝáÛÝ³μÝáÛÃ ½·³óáõÙÝ»ñ ³ñÃÝ³óÝ»É, ³å³ »õ ³õ»ÉÇ
·ñ³õÇã ¹³ñÓÝ»É:
´³ñμÇÇ μáÉáñ

³é³õ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÏáÕùÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÙÇ³ÛÝ ÙÇ Ã»ñáõÃÇõÝ Ýß»É »õ
¹³ ¿É ³ÛÝ ¿, áñ ÙÇ Ï»ñå³ñ³Ýù
³õ»É ãáõÝÇ, ³ÛëÇÝùÝª μ³ñμÇÝ áñå¿ë ³Ù»ñÇÏ³óÇ ³ÕçÏ³Û Ï³Ù
ÏÝáç Ï»ñå³ñ ²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ ³åñáÕ μ³½Ù³½·Ç ï»ë³ÏÝ»ñÇó
ÙÇ³ÛÝ ÙÇ ÷áùñÇÏ ïáÏáëÝ ¿
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ:
Æñ³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ïÇÏÝÇÏÇ í»ñ³μ»ñ»³É »õë åÇïÇ ³ë»É, áñ Ã¿»õ Ù»½ Ùûï ÝáÛÝå¿ë μ³½Ù³åÇëÇ
³½·»ñ áõ ó»Õ»ñ »Ý ³åñáõÙ »õ
Çñ³ÝóÇÝ»ñÁ »ñμ»ÙÝ ¹ÇÙ³·ÇïáõÃ»³Ý ³ÛÝåÇëÇ Ñ½ûñ ½·³óáÕáõÃÇõÝ »Ý ¹ñë»õáñáõÙ, áñ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ñ³ëÏ³óõáõÙ ¿, Ã¿ áí áñï»Õ³óÇ ¿ »õ ÇÝã Ùß³ÏáÛÃÇ ï¿ñ ¿,
ë³Ï³ÛÝ ê³é³ »õ ¸³ñ³ ïÇÏÝÇÏÝ»ñÁ ÙÇ³ï»ë³Ï áõ ÙÇ³ÝÙ³Ý
ï»ëù áõÝ»Ý »õ ÙÇ³ÛÝ Ýñ³Ýó Ñ³·áõëïÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï³ñμ»ñ»É
Ýñ³Ýó ó»Õ³ÛÇÝ Ï³Ù ³½·³ÛÇÝ
ï³ñμ»ñáõÃÇõÝÁ: ²Ûë ËÝ¹ÇñÁ
ÉáõÍõ³Í ¿ μ³ñμÇÇ å³ñ³·³ÛÇÝ Çñ
³ÛÉ³½³Ý ·áÛÝ»ñáí, Ù»Í áõ ÷áùñ
ã³÷ë»ñáí, »õ μ³ñμÇ áõÝ»óáÕÝ»ñÁ ÇÝãù³Ý ¿É, áñ ¹ñ³Ýù Çñ»Ýó
³ñï³ùÇÝáí ËÇëï ï³ñμ»ñõáõÙ
»Ý, ¹³ñÓ»³É Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ ¹ñ³Ýó
ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý áñå¿ë Ë³ÕÁÝÏ»ñÝ»ñ:
Ê³Õ³ÉÇùÝ»ñÁ Ë³Õ³ÛÇÝ ³éáõÙÇó μ³óÇ, ³Ûëå¿ë Ï³Ù ³ÛÝå¿ë, ÝáÛÝÇëÏ Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ
íñ³Û ¿É »Ý ³½¹áõÙ: ê³Ï³ÛÝ Ù»ñ
»ñÏñáõÙ Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñÁ »ñμ»õ¿
Éáõñç μ³ÝÇ ï»Õ ã»Ý ¹ñõáõÙ:
¸ñ³Ýù Çñ»Ýó áñ³Ïáí áõ ù³Ý³Ïáí Éáõñç Ùñó³ÏÇó ã»Ý Ñ³Ù³ñõáõÙ ûï³ñ »ñÏñÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃ»³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ: Æñ³Ý³Ï³Ý
Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñÁ Ù»ñ »ñÏñáõÙ ßáõÏ³ÛÇ ÙÇ³ÛÝ 3-5 ïáÏáëÝ »Ý ½μ³Õ»óÝáõÙ: ¸ñ³Ýù ¹»é»õë Éáõñç ã»Ý
ÁÝÏ³Éõ»É Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ É³ÛÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É ³Û¹
³ñÑ»ëïÁ ³Ýáõß³¹ñáõÃ»³Ý ¿
Ù³ïÝõ»É Ã¿° Ñáí³Ý³õáñÙ³Ý »õ Ã¿°
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ó»éùμ»ñÙ³Ý ï»ë³Ï¿ïÇó, áñÁ »õ ³Ýã³÷ ³½¹»É ¿
ÅáÕáíñ¹Ç ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý

Øî²ÚÆÜ ºô üÆ¼ÆÎ²Î²Ü Ê²Ü¶²ðàôØÜºðàì
ºðºÊ²ÜºðÆ îÆÎÜÆÎÜºðÀ
Øï³ÛÇÝ »õ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ë³ËïáõÙÝ»ñáí »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÁ Û³×³Ë »Ý
¹Å·áÑáõÙ ´³ñμÇÇ Ï³ñ·Ç
ïÇÏÝÏÝ»ñÇó,
áñáÝù Çñ»Ýó
»ñ»Ë³Ý»ñÇ
Ùûï ³ñÙ³ï³õáñáõÙ »Ý ·»Õ»óÏáõÃ»³Ý
³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ »õ
Ç¹»³É³Ï³Ý ÙÇ
å³ïÏ»ñ: §îÇÏÝÇÏÝ»ñÁ »ñ»Ë³ÛÇ Ùûï Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý
Ù³ñ¹Ï³Ýó: ºë ã»Ù ó³ÝÏ³ÝáõÙ »ñ»Ë³ÛÇ Ùûï ½³ñ·³Ý³Û ³ÛÝ ÙÇïùÁ, áñ åÇïÇ ¹³éÝ³Û ÁÝ¹áõÝõ³Í ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí ·»Õ»óÇÏ, áñå¿ë½Ç áõñÇßÝ»ñÁ Ýñ³Ý ëÇñ»Ý¦, ³ëáõÙ ¿ ¸³áõÝ ëÇÝ¹ñáÙÇó ï³é³åáÕ
23-³Ù»³Û ÙÇ ³ÕçÏ³Û Ù³ÛñÁ: ºõ ³Ñ³ ³Û¹åÇëÇ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÇÝ ³é Ç å³ï³ëË³Ý, ²ØÜ-Ç »õ ºõñáå³ÛÇ Ë³Õ³ÉÇùÇ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ëÏë»É »Ý ³ñï³¹ñ»É ÙÇ ß³ñù Ýáñ Ï³ñ·Ç ïÇÏÝÇÏÝ»ñ,
áñáÝù Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù, ÏáÛñ, ÑÇõ³Ý¹ Ï³Ù ¸³áõÝ ëÇÝ¹ñáÙÇó ï³é³åáÕ »ñ»Ë³Ý»ñ »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »õ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ûÅïõ³Í »Ý
Çñ»Ýó Çõñ³Û³ïáõÏ ·»Õ»óÏáõÃ»³Ùμ: Üå³ï³ÏÝ ³ÛÝ ¿, áñ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý »õ Ùï³ÛÇÝ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï Í³ÝûÃ³Ý³Ý μáÉáñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ »õ ³õ»ÉÇ Ñ³Ý·Çëï ÁÝ¹áõÝ»Ý Çñ»Ýó ÝÙ³Ý³ïÇå ï³ñ»ÏÇóÝ»ñÇÝ` áñå¿ë ÁÝÏ»ñÝ»ñ: ²Ûë Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñÇ í³×³éùÇ ³×Á ³ñ¹¿Ý
³å³óáõóáõÙ ¿, áñ ¹ñ³Ýù É³õ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ »Ý ·ï»É ÍÝáÕÝ»ñÇ
»õ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó: ê³Ï³ÛÝ Ï³Ý Ý³»õ ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÝ»ñ:
àÙ³Ýó Ï³ñÍÇùáí, ³Û¹ ïÇÏÝÇÏÝ»ñÁ ÑÇÙÝõ³Í »Ý Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ
íñ³Û »õ Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý ¹ñ³Ýù: úñÇÝ³Ï áã μáÉáñ ¸³áõÝ ëÇÝ¹ñáÙÇó ï³é³åáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇ É»½áõÝ ¿ μ»ñ³ÝÇó ¹áõñë, ³ëáõÙ »Ý
ùÝÝ³¹³ïÝ»ñÁ, ÙÇÝã¹»é Ýñ³Ýó ïÇÏÝÇÏÝ»ñÁ ³Û¹å¿ë »Ý å³ïÏ»ñáõÙ ÑÇõ³Ý¹ »ñ»Ë³ÛÇÝ:

íñ³Û:
ê³ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ ³ñï³ë³ÑÙ³Ý»³Ý áñáß ïÇÏÝÇÏÝ»ñÇ
Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¹¿Ù å¿ïù ¿ å³Ûù³ñ»É Ï³Ù ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É ¹ñ³Ýó,
áñáíÑ»ï»õ ÷áñÓÁ óáÛó ¿ ïõ»É , áñ
ÝÙ³Ý í»ñ³μ»ñÙáõÝù ëå³ëõ³Í
³ñ¹ÇõÝùÁ ãÇ ï³ÉÇë, ³ÛÉ å¿ïù ¿
Ýáñ áõÕÇÝ»ñ áõ ÑÝ³ñùÝ»ñ ·ïÝ»É

Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñÇ áñ³ÏÁ μ³ñÓñ³óÝ»Éáõ »õ ·ÇÝÝ Çç»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
áñå¿ë½Ç ÑÝ³ñ³õáñ ÉÇÝÇ Ù³ÝáõÏÝ»ñÇÝ áõ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ Ëñ³Ëáõë»É
Ý»ñùÇÝ ³ñï³¹ñáõÃ»³Ý Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ û·ï³·áñÍ»É:
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´²èºðÆ ÊàðÐð¸²ôàð àô Î²Ê²ð¸²Î²Ü ²ÞÊ²ðÐÀ
êáí»ï³Ñ³Û Í³ÝûÃ ³ñÓ³Ï³·Çñ Ø³Ã»õáë ¸³ñμÇÝ»³ÝÇ §ì»ñçÇÝÁ¦ í¿åáõÙ Ï³ñ¹áõÙ »Ýù. §ÄáÕáíñ¹Ç Ù¿ç ÙÇ ¹³ñÓõ³Í Ï³Ûª
§·ÉáõË μ»ñ»É®¦£ ºÃ¿ áñ»õ¿ Ù¿ÏÁ
ß³ï ¿ å³ñÍ»ÝáõÙ »õ ÛáËáñïáõÙ,
Ýñ³Ý ³ëáõÙ »Ýª §·ÉáõË »ë μ»ñ»É,
Ç¯Ýã ¿®¦£ ²ÛëÇÝùÝª ³ñ³ñù¹ Ç±Ýã ¿,
ÃßÝ³Ùáõ ·ÉáõË Ñû ã¿±ë μ»ñ»É£ ê³,
Ñ³õ³Ýûñ¿Ý, Ï³å áõÝÇ ÑÝ³¹³ñ»³Ý ³ÛÝ ëáíáñáõÃ»³Ý Ñ»ï, »ñμ
å³ï»ñ³½ÙÇó í»ñ³¹³ñÓáÕÇ Ñ³Ù³ñ Ù»Í å³ïÇõ ¿ñ, »Ã¿ ÃßÝ³Ùáõ
·ÉáõËÁ μ»ñáõÙ ¿ñ Çñ Ñ»ï »õ Ç óáÛó
Ñ³ÝáõÙ ³Ù»ÝùÇÝ£
¶ÉáõË μ»ñ»É ³ÛÅÙ Çñûù ï³ñ³Íõ³Í ¹³ñÓõ³Íù ¿, áñ ·áñÍ ¿
³ÍõáõÙ §Û³çáÕ»óÝ»É¦ §Û³çáÕ
³õ³ñïÇ Ñ³ëóÝ»É¦ ÷áË³μ»ñ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí£ ê³Ï³ÛÝ ³Ûë
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ, ÇÝãå¿ë Çñ³õ³óÇûñ¿Ý ÝÏ³ïáõÙ ¿ Ø. ¸³ñμÇÝ»³ÝÁ, Ñ»é³õáñ Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý
ßñç³ÝáõÙ áõÝ»ó»É ¿ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ
μ³é³óÇ ÇÙ³ëï£
Ø.Ã.³.53-ÇÝ ²ñï³ß³ïáõÙ μ»Ù³¹ñõáõÙ ¿ñ Ð³Ûáó îÇ·ñ³Ý ´
(îÇ·ñ³Ý Ø»Í) ³ñù³ÛÇó ³ñù³ÛÇ
(Ø.Ã.³ 96/25-55) áñ¹Ç ²ñï³õ³½¹
´-Ç (55-31) ÛáõÝ³ñ¿Ý ÙÇ áÕμ»ñ·áõÃÇõÝ, (Ç ¹¿å Ñ³Û Ã³ïñáÝÇ ëÏ½μÝ³õáñáõÙÁ Ñ³ßõõáõÙ ¿ ³Û¹ ï³ñáõó)£ ²Ñ³ ³Ûë áÕμ»ñ·áõÃ»³Ý
Ù¿ç ÙÇ ¹ñõ³· ¿ »Õ»É, áñÇ Å³Ù³Ý³Ï μ»Ù ¿ μ»ñõ»É å³ñïõ³Í
ÃßÝ³Ùáõ ·ÉáõËÁ, Ç Ýß³Ý Ù»Í Û³ÕÃáõÃ»³Ý£ ºõ ×Çßï ³Û¹ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¹»ñ³ë³ÝÁ μ»Ù ¿
μ»ñ»É áã Ã¿ μáõï³ýáñ³ÛÇÝ, ³ÛÉ
ÇëÏ³Ï³Ý Ïïñõ³Í ÙÇ ·ÉáõËª ÑéáÙ¿³óÇ »é³å»ï áõ ½ûñ³í³ñ,
êå³ñï³ÏÇ Ñ»ñáë³Ï³Ý ³åëï³ÙμáõÃ»³Ý ¹³ÑÇ× Ø³°ñÏáõë
ÈÇóÇ°ÝÇáõë Îñ³°ëáõëÇ (Ø³ñÏáõë
ÈÇÏÇÝáõë Îñ³ëáõë, Ø.Ã.³115-53)
·ÉáõËÁ. ½ûñ³í³ñÁ å³ñïáõÃÇõÝ
¿ñ Ïñ»É áõ ëå³Ýõ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÑáÕÇ íñ³Û®
ÚáÛë
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¶ÈàôÊ ´º ðºÈ

²Û¹å¿ë Ù»ñ ûñ»ñáõÙ É»½áõÝ»ñÇ
Ù¿ç ï³ñ³Íõ³Í ß³ï ¹³ñÓõ³ÍùÝ»ñ Ñ»é³õáñ Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý,
³õ»ÉÇ í³Õª í³Ûñ»ÝáõÃ»³Ý, μ³ñμ³ñáëáõÃ»³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ·áñÍ³Í³Ï³Ý »Ý »Õ»É Çñ»Ýó μ³é³óÇ
Ýß³Ý³ÏáõÃ»³Ùμ, Çμñ»õ íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ Å³Ù³Ý³ÏÇ μ³ñù»ñÇ »õ
ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ£ ²Û¹åÇëÇ ÙÇ
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ ¿ ûñÇÝ³Ï, Ù¿ÏÇ
³ñÇõÝÁ ËÙ»É, áñÝ ³ÛÅÙ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ §Ù¿ÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ëáñ áË
áõ ÃßÝ³Ù³Ýù ï³Í»Éáíª ëå³Ý»É
(Ï³Ù Ù³Ñ³óáõ íÝ³ë Ñ³ëóÝ»É)¦£
ÆëÏ Ñ³½³ñ³Ù»³ÏÝ»ñ ³é³ç ³Ûë
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ »õë, ·ÉáõË μ»ñ»É-áõ å¿ë μ³é³óÇ ¿ Ñ³ëÏ³óõ»É£
êñ³ ÑÇÙ³Ý íñ³Û »Ý Ï³½Ùõ»É
÷áË³μ»ñ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí ·áñÍ³ÍõáÕ ³ñÇõÝ³ËáõÙ(³ñÝ³ËáõÙ)
- ³ñÇõÝ³ñμáõ μ³é»ñÁª §¹³Å³Ý
ëå³ÝáõÃ»³Ý Í³ñ³õÇ (Ù³ñ¹)£¦
²Ûë ï»ë³Ï¿ïÇó Ý³Û»Éáõ ¹¿åùáõÙ ¹Åõ³ñ ãÇ ÉÇÝÇ å³ïÏ»ñ³óÝ»É, Ã¿ Ç°Ýã ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ áõ
μ³ñù»ñÇ Ñ»ïù»ñ »Ý å³Ñ»É
Çñ»Ýó Í³Éù»ñáõÙ Ù¿ÏÇ ÙÇëÝ áõï»É

ä»ïñáë ´»¹Çñ»³Ý

Ï³Ù Çñ³ñ ÙÇë áõï»É. Ù¿ÏÇ ·ÉáõËÝ
áõï»É ¹³ñÓõ³ÍùÝ»ñÁ, áñáÝù
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ Ýß³Ý³ÏáõÙ »Ýª §ÃßÝ³Ù³μ³ñ Ù¿ÏÇÝ
ã³ñ³ã³ñ Ñ³É³Í»É, §Çñ³ñ Ñ»ï
ï»õ³Ï³Ý ÃßÝ³Ù³ÝùÇ áõ ·½õéïáóÇ Ù¿ç ÉÇÝ»É¦ (í»ñçÇÝ ¹³ñÓõ³ÍùÇ
ÑÇÙ³Ý íñ³Û ¿ Ï³½Ùõ»É ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ·ÉË³Ï»ñ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ)£
Êáñ ÑÝ³¹³ñáõÙ ÃßÝ³ÙáõÝ
í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë Û³ÕÃõ³Í ÉÇÝ»Éáõ Ýß³Ý ¿ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó (Ï³Ù
μÝ³Ï³í³ÛñÁ) ³Ûñ»ÉÝ áõ ÙáËÇñÁ
ù³ÙáõÝ ï³ÉÁ, ï»Õ³ÝùÁ ÑÇÙÝ³Û³ï³Ï ÏáñÍ³Ý»É »Ý áõ ³ñïÇ
í»ñ³Í»É£ ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É ³ÛÅÙ
Ù¿ÏÇ ÙáËÇñÁ ù³ÙáõÝ ï³É, ÙÇ
·ÇõÕ, Ï³Ù ù³Õ³ù, Ï³Ù ïáõÝ
ù³Ý¹»É, ï»ÕÁ Ïáñ»Ï ó³Ý»É
¹³ñÓõ³ÍùÝ»ñÁ Ñ¿Ýó Ýß³Ý³ÏáõÙ
»Ý §Ù¿ÏÇÝ Ï³Ù ÙÇ μÝ³Ï³í³ÛñÇ
·ÉËáíÇ áãÝã³óÝ»É¦£
ºñμ Ù³ñ¹ÇÏ Ù»Í íßïÇ Ù¿ç ¿ÇÝ
ÉÇÝáõÙ, Û³ïÏ³å¿ë ë·³ÏÇñ Ï³Ý³Ûù, Çñ»Ýó ·ÉËÇÝ ÙáËÇñ Ï³Ù
ÑáÕ ¿ÇÝ ³ÍáõÙ, Ù³½»ñÁ ÷»ïáõÙ,
ÍÝÏÝ»ñÁ Í»ÍáõÙ £ ºõ ³Ñ³, Çμñ»õ
¹³ñÓõ³ÍùÝ»ñ, ÁÝ¹·Íõ³Í ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ
»Ý §Ù»Í³å¿ë ÙáñÙáù»Éª ÏëÏÍ³É¦£ êñ³Ýó ³õ»É³óñ¿ù ÑáÕÁ
·ÉËÇë, ÇÝã ÑáÕ ï³Ù ·ÉËÇë áõ
ÝÙ³Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ£
ò³õ³ÉÇ ¿, ÇÑ³ñÏ¿, μ³Ûó å³ïÙ³Ï³Ýûñ¿Ý` Çñ³Ï³Ý£ àõëïÇ
Ù»Ýù ¿É, ÁÝÃ»ñóáÕÁ, »ñμ ³éÇÃÝ
áõÝ»Ý³Ýù í»ñ»õáõÙ ÛÇßõ³Í ¹³ñÓõ³ÍùÝ»ñÇó Ù¿ÏÝ áõ Ù¿ÏÁ Éë»Éáõ
Ï³Ù ·áñÍ³Í»Éáõ, áõÕÇÕ ÙÇ ³ÝÏÇõÝáõÙ ÙÇ å³Ñ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Ýù
μ³ñ»μ³Ëï³μ³ñ Ñ»é³õáñ ³Ýó»³É ¹³ñÓ³Í ³ÛÝ ïËáõñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ, »ñμ ¹ñ³Ýù μ³é³óÇ
¹³Å³Ý μáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ áõÝ¿ÇÝ£

ä²ðêÎ²Î²Ü Ä²Ø²Ü²Î²ÎÆò äà¾¼Æ²ÚÆ Ì²¼Î²ø²Ô
²Þàî ¶²êä²ðÆ ØÆÜ²êº²ÜÆ Â²ð¶Ø²ÜàôÂº²Ø´
È»õáÝ ²Ñ³ñáÝ»³Ý

ê»åï»Ùμ»ñ ³Ùëõ³Û í»ñç»ñÝ
¿ñ, »ñμ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ëÇñ»ÉÇ Þ³Ñ¿Ý Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ ÙÇçáóáí
ëï³ó³Û ²ßáï ¶. ØÇÝ³ë»³ÝÇ
§Ì³ÕÏ³ù³Õ¦-Á å³ñëÏ³Ï³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó åá¿½Ç³ÛÇó, áñÁ
ÉáÛë ¿ ï»ë»É Ýñ³ ½³õ³ÏÝ»ñÇ ìÇÏïáñÇ »õ ²ñÙ¿ÝÇ »õ Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ Ù»Ï»Ý³ëáõÃ»³Ùμ: ÆÝÓ
»ñ³Ëï³å³ñï ½·³Éáí Ýñ³Ýó
áõß³¹ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ
áõÕ»õáñáõÃ»³Ýë
å³ï×³éáí
ãÏ³ñáÕ³ó³Û ³é³çÇÝ å³ÑÇÝ
·ÇñùÝ ÁÝÃ»ñó»É: Ð³Û³ëï³ÝÇó
í»ñ³¹³éÝ³Éáõó Û»ïáÛ ³é³çÇÝ
³éÇÃáí ëÏë»óÇ Ï³ñ¹³É »õ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ³ÛÝ: Ü³Ë, åÇïÇ
³ë»É, áñ ·ÇñùÝ áõÝÇ μ³ñÓñáñ³Ï
Ï³½Ù, ×³ß³Ï³õáñ áõ ËÝ³Ùùáí
¹³ë³õáñõ³Í ¿ç»ñ: ºñμ ëÏë»óÇ
Ù¿Ï ³é Ù¿Ï Ã»ñÃ»É ¿ç»ñÁ, ³õ»ÉÇ
ÑÇ³ó³Û ³Û¹ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ùμ, áñÝ ³Û¹ù³Ý ·»Õ»óÇÏ áõ
·ñ³õÇã Ï³ñáÕ³ó»É ¿ù Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ó»ñ ëÇñ»ÉÇ Ñ³Ý·áõó»³É Ñûñ
ï³ñÇÝ»ñÇ ·ñ³Ï³Ý í³ëï³ÏÁ:
¶ñ³Ï³Ý ³ßË³ïáõÃÇõÝ ³ë»Éáí åÇïÇ Ñ³ëÏ³Ý³É ·ñùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý ³ÝáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ ³Û¹
³ßË³ï³ÝùÁ É³ÛÝ³Í³õ³É áõ μáí³Ý¹³Ï³ÉÇó ÙÇ ·Çñù ¿, áñ Ùáõïù
¿ ·áñÍáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñáõëï
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç: Ò»ñ Ñ³Ý·áõó»³É Ñûñ ²ßáï ØÇÝ³ë»³ÝÇ
Ã³ñ·Ù³Ý³Í Æñ³ÝÇ ³Ù»Ý³Û³ÛïÝÇ »õ ëÇñõ³Í μ³Ý³ëï»ÕÍª Ð³ý¿½Ç μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ·ñ³Ï³Ý Ã³ÝÏ³·ÇÝ ·³ÝÓ»ñ »Ý
Ñ³Ù³ñõáõÙ: Ü³ ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ñ
Ñ³Û»ñ¿Ý É»½õÇÝ, ÝáÛÝå¿ë »õ
å³ñëÏ»ñ¿Ý É»½õÇÝ, ù³ÝÇ áñ

Ð³ý¿½ Ï³ñ¹³Éáõ áõ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ³õáñ ¿ ïÇñ³å»ï»É
å³ñëÏ»ñ¿Ý É»½õÇÝ: ø³ÝÇ ¹³ñ»ñ
¿, áñ Æñ³ÝÇ ·ñ³Ï³Ý³·¿ïÝ»ñÁ
Ð³ý¿½Ç μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ùÝÝ³ñÏáõÙ áõ í»ñÉáõÍáõÙ »Ý »õ
ÙÇÝã»õ ûñë ¿É Ñ»ï³ùñùñõ³Í »Ý
³Û¹ ·áñÍáí: ¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ
Ó»ñ Ñ³Ý·áõó»³É Ñ³ÛñÁ Ï³ï³ñ»³É ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ñ Ã¿° å³ñëÏ»ñ¿Ý »õ Ã¿° Ñ³Û»ñ¿Ý É»½õÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÁ: Ü³ Ï³ñáÕ³ó»É ¿ñ
úÙ³ñ Ê³Û»³ÙÇ »õ Ð³ý¿½Ç
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ß³ï
Ýáõñμ áõ ÇÙ³ëï³ÉÇ Ï»ñåáí Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ã³ñ·Ù³Ý»É:
Ð³Ý·áõó»³É ²ßáï ØÇÝ³ë»³ÝÇ §Ì³ÕÏ³ù³Õ¦-Á, áñÁ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ Æñ³ÝÇ Ùûï³õáñ³å¿ë 27
³Ù»Ý³Û³ÛïÝÇ μ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ¹³ ³ñ¹¿Ý ÙÇ ëáíáñ³Ï³Ý Ã³ñ·Ù³Ýã³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù ã¿, ¹³ ÙÇ Ù»Í
ÅáÕáíñ¹Ç ·ñ³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý
»õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÝ
¿, áñÁ Çõñ³ù³ÝãÇõñ μ³Ý³ëï»ÕÍÇ

Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ³åñáõÙÝ»ñÇ
»õ ÛáÛ½»ñÇ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÝ
»Ý, áñÁ Çõñ³ù³ÝãÇõñ μ³Ý³ëï»ÕÍÇ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ùï³ÍáõÙÝ»ñÇ, ³åñáõÙÝ»ñÇ »õ ÛáÛ½»ñÇ
³ñï³óáÉáõÙÝ»ñÝ »Ý, áñÁ Ëáñ³å¿ë ¹ñáßÙõáõÙ »Ý ÁÝÃ»ñóáÕÇ
ÙïùÇ áõ Ñá·áõ Ù¿ç: ÆÙ Ñ³ë³ÏÇ
ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ, Ñ³ëï³ï ÏÁ
íÏ³Û»Ý, Ã¿ áñù³Ý Ù»Í ¿ ³Û¹ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÇÙ³ëïÁ »õ
Û³ïÏ³å¿ë ³½¹»óáõÃÇõÝÁ Ù»ñ
ëÇñ»ÉÇ Æñ³ÝÇ ÅáÕáíñ¹Ç íñ³Û, »õ
áñ ·ÉË³õáñÝ ¿, ³Û¹ Ù¿Ï¹³ñ»³Û
Æñ³ÝÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ëáË³ÏÝ»ñÇ Ùïù»ñÁ Ýáõñμ áõ ×ß·ñÇï
Ï»ñåáí Ã³ñ·Ù³Ýõ»É ¿ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ:
ØÇ ³ßË³ïáõÃÇõÝ, áñ ÇÝùÝ³μ»ñ³μ³ñ í»ñ³óÝáõÙ ¿ ·ñ³Ï³Ý
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, ³ÝóÝáõÙ »ñÏáõ
»ñÏñÝ»ñÇ ÅáÕáíñ¹Ý»ñÇ ÇÝùÝ³×³Ý³ãÙ³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ »õ ³Û¹
×³Ý³ãáÕáõÃ»³Ý ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÝ
¿, áñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÝ Çñ³ñ »Ý
Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »õ û·ÝáõÙ ÙÇÙ»³Ýó:
êÇñ»ÉÇ ÁÝÏ»ñÝ»°ñ, ÙÇ ³Ý·³Ù
»õë ëñï³Ýó ßÝáñÑ³õáñáõÙ »Ù Ó»½
»õ Ó»ñ ÁÝï³ÝÇùÇ μáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ, áñ ³Ûë ·»Õ»óÇÏ ³ßË³ï³Ýùáí í³é ¿ù å³Ñ»É Ó»ñ ·ÇïÝ³Ï³Ý »õ ³½·³Ýõ¿ñ Ñûñ å³ÝÍ³ÉÇ »õ ³ñÅ¿ù³õáñ í³ëï³ÏÁ, áñÁ
Ó»éù ¿ μ»ñ»É Ù»Í ÝõÇñáõÙÇ »õ
½áÑáÕáõÃ»³Ý ·Ýáí »õ áñå¿ë
³¹³Ù³Ý¹ ÁÝÍ³Û»É ¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ, áñÁ ï¿ñÝ ¿ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ·³ÝÓ³ñ³ÝÇÝ:
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ÚáÛë

´²Ü²êîºÔÌàôÂÆôÜ
Úáíë¿÷ Ü³½ÉáõÙ»³Ý

ÌàìÀ

úñ»ñÇ Ñ³ßÇõÁ Ïáñóñ»É »ë,
μ³Ûó ÇÙ³ÝáõÙ »ë,
áñ í³Õáõó ¿ ÍáíÁ ãÇ Ëéáí»É:
Ü³õ¹ ë³ÑáõÙ ¿ Ñ³Ý¹³ñï, Ë³Õ³Õ ÍáíÇ íñ³Û,
»õ »ñÏÇÝùÁ μ³ó ¿
áõ ³ñ»õÁ ßáÕáõÙ ¿ å³ÛÍ³é.
ã»ë ½ÝÝáõÙ ãáñë μáÉáñ¹ ¿É ³é³çõ³Û ÝÙ³Ý
»õ ³é³çõ³Û ÝÙ³Ý ¿É ³ÝÑ³Ùμ»ñ ã»ë,
μ³Ûó ³é³çõ³Û ÝÙ³Ý ¿ÉÇ ãáñë μáÉáñ¹ Íáí ¿
áõ ó³Ù³ùÇ Ýß³Ý ãÏ³Û£
ò³Ù³ùÁ
Ý³ áñù³Ý ¿ Ñ»é³ó»É ùá ÙïùÇ Ù¿ç
»õ ³ñ¹»ûù Ý³ ÑÇÙ³ »ñ»õáõÙ ¿ μÝ³õ ùá ÙïùÇ Ù¿ç:
ú¯, ¹áõ ã»ë Ùï³ÍáõÙ ³ÛÉ»õë ³Û¹åÇëÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ,
μ³Ûó å³ñ½ ¿, áñ ùá ÙÇïùÁ
Í³ÍÏõ»É ¿ ÑÇÙ³ ³Ý»½ñ³Ï³Ý ÙÇ Íáíáí,
áñ Ë³Õ³Õ ¿ ³ÛÝå¿ë,
»õ áñÇ íñ³Û å³ÛÍ³é ÙÇ ³ñ»õ ¿ ßáÕáõÙ ³Ý³Ùå ÙÇ »ñÏÝùÇó:
²Ûá,
ÍáíÁ,
Ý³ Ù³ùñ»ó ùá ·³Ý·Ç ³ñ³ÝùÝ»ñáõÙ ÙÝ³ó³Í ³õ»Éáñ¹ ó»Ë»ñÁ£
ºñ³½áõÙ ¿Çñ ó³Ù³ùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³ñ»õ³Ã¿Å,
»ñ³½áõÙ ¿Çñ ÇÝã-áñ í³Ûñ¿çùÇ Ù³ëÇÝ Ñ»ñáë³Ï³Ý,
μ³½áõÙ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ, ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ Ý»ñßÝãáÕ »õ Ûáõë³å³ñ·»õ,
Ï³Ý·Ý³Í ó³Ù³ùÝ»ñÇ íñ³Û,
ËáõÙμ»ñÇ Ù¿ç ËáõéÝ»ñ³Ù, μ³Ûó »õ Ï³ÝáÝ³õáñ
ß³ñù»ñÇ Ù¿ç »ñÏ³ñ áõ áõÕÇÕ,
áÕçáõÝ»Éáõ ¿ÇÝ ùá í³Ûñ¿çùÁ Ý³õÇó
»õ ùá áïùÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇó Ï³ñûï³Ï¿½
ÑáÕÇÝ ÉáÛëÇ ×³é³·³ÛÃÝ»ñ Ñ³ïáõ »õ ÙáõÃ ×»ÕùáÕ
Ã³÷õ»Éáõ ¿ ÙÇÝã ãáñë μáÉáñÁ
ÇÝã-áñ ÙÇ åáéÃÏáõÙ ¿ñ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ,
³ÛÝå¿ë, ÇÝãå¿ë ÷áÃáñÇÏÁ áõÅáí ù³Ý¹áõÙ ¿ ÙÇ Û³Ù³é Í³é
Çñ Ñ³ëï ³ñÙ³ïÝ»ñáí ÙÇ³Ý·³ÙÇó,
³ÛÝå¿ë, ÇÝãå¿ë ³ÙåÁ ¹ÇåãáõÙ ¿ åÇñÏ ³ÙåÇÝ
»õ ³Ùåñáå ¿ ×³ÛÃùáõÙ:
öáÃáñÇÏÝ»ñÁ »Õ³Ý, ËÇëï »õ ³Ý½ÇçáÕ,
μ³Ûó ÙïùÇ¹ Ù¿ç ó³Ù³ùÝ»ñÁ ëñ×³·áÛÝ ù»½ å³Ñ»óÇÝ
³ÝË³Ëï:
Ú»ïáÛ ÍáíÁ Çñ ÙÇõë ÏáÕÙ»ñÁ ù»½ óáÛó ïõ»ó
»õ ùá ÙïùÇ ÙÇçÇ ó³Ù³ùÁ.
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÍáíÇ ³ÉÇùÝ»ñÁ ¹Çå³Ý
³ñ»õ³Ã¿Å ó³Ù³ùÝ»ñÇó:
²Ùå»ñÁ μ³ñÓñ³ó³Ý áõ ·Ý³óÇÝ` ãÇÙ³ó³ñ áõñ
»õ ó³Ù³ùÁ å³Õ»ó,
å³Õ»ó ùÇã-ùÇã áõ å³Õ»Éáí ëÏë»ó Ý³Ñ³Ýç»É
»õ áã áù ¿ñ Ù»Õ³¹ñ»ÉÇ:
ÚáÛë
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¶³Ý·Á ÇÝã ³Ý¿ñ
Ýñ³ ËáéáãÝ»ñáõÙ »ñÏáõ ³Ý×³ñ³Ï ·áõÝ¹»ñ Ñ³ñóñ»óÇÝ
³ÝÙ»Õûñ¿Ý:
àã áù Ù»Õ³õáñ ã¿ñ,
³ÝÙ»ÕÁ ÙÇ³ÛÝ ²ëïõ³ÍÝ ¿ñ:
²Û¹ »ñμ ¿ñ,
ã»ë ÛÇßáõÙ,
ã»ë ¿É Ùï³ÍáõÙ
ÑÇÙ³ ³Û¹åÇëÇ μ³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ,
ûñ»ñÇ Ñ³ßÇõÁ Ïáñóñ»É »ë
»õ »Ã¿ ûñ»ñÁ ³Ûëå¿ë ÏñÏÝõ»Ý,
í³ÕÁ Ùáé³Ý³Éáõ »ë ³Ù·³Ù,
áñ ÍáíÁ í³Õáõó ¿ ãÇ Ëéáí»É£
ÐÇÙ³
å³éÏ»É »ë ³ñ»õÇ ¹¿Ù,
Ó»éù»ñ¹ Ñ³õ³ù³Í ·ÉËÇ¹ ï³Ï,
ÏáõñÍù¹ ¹¿Ù ïõ³Í »ñÏÝùÇÝ:
²ÝÓñ»õ,
Ù»ÕÙ ³ÝÓñ»õ ¿ Ù³ÕáõÙ ÍáíÇ¹ íñ³Û®

ÈàÚêÆ Ð²Ø²ð

²Õûï ÉáÛë,
³Õ³õ³Õõ³Í Ñ³½³ñ Ë³õ³ñÝ»ñáí
Ù³ñáÕ
Ñ³½ÇõÑ³½ í³é
áã Ã¿ ÛáÛë å³ñ·»õáÕ, ³ÛÉ` í³Ë,
ã³ñ³·áÛÅ ÇÝãå¿ë Ù³Ñõ³Ý μûÃ:
Þõ³ùÇ Í³Éù»ñáõÙ Ù»ñÏ³ÝáõÙ ¿ ÙÇ ÏÇÝ`
×»ñÙ³Ï:
ßõ³ùÇ Ã»ñÃ»ñáõÙ
μ³óõáõÙ ¿ ÙÇ Ï³ÃÇÉ í³ñ¹`
Ï³ñÙÇñ:
Ø»Ýù ËûëáõÙ »Ýù ·»Õ»óÏáõÃÇõÝÇó áõ ³ñõ»ëïÇó
»õ áã ëÇñáõó
»õ Ï³Ù ³Ý·³Ù ÛáÛëÇó:
àí ¿ñ ÙÇ ûñ Ýëï³Í ³Ûë ³ÝÏÇõÝÝ»ñáõÙ
ÍÙ³Ï »ñ·»ñ ÑÇõë»ó
ï³é³å»Éáí éáÙ³ïÇ½ÙÇó
½ñÏõ³Í ³Ý·³Ù Çñ »ñ·»ñÁ ù³ÛÉ»Éáí Çñ»Ý Ï³ñ¹³Éáõ
Ñ³×áÛùÇó:
´³ÏÇ ÙÇ ³ÝÏÇõÝáõÙ, Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ ÏáÕÙÁ
÷³Ã³Ãõ»É ¿ Çñ Ù¿ç
áõ ÝÇñÑáõÙ ¿ Ñ³Ý·Çëï
÷áÃáñÏ³ÛáÛ½ ÑáÕÙÁ£

1975-Â»Ññ³Ý

ÃÇõ 85, ¸ ï³ñÇ, ÐáÏï»Ùμ»ñ 27 2010

17

ÚáÛë

¶ð²Î²ÜàôÂÆôÜ
Ø²ðÆú ´²ð¶²ê ºúê²Ü 2010-Æ ¶ð²Î²Ü Üà´ºÈº²Ü Øðò²Ü²ÎÆ ¸²öÜºÎÆð

¶ð²Î²ÜàôÂÆôÜ ²¼²îàôÂº²Ü Ð²Ø²ð
Þ³ÝÃ ´³Õñ³Ù»³Ý
Ø³ñÇû
´³ñ·³ë
ºûë³Ý
³ñÅ³Ý³ó³õ 2010 Ãõ³Ï³ÝÇ
·ñ³Ï³Ý Üáμ»É»³Ý Ùñó³Ý³ÏÇ:
ÐáÏï»Ùμ»ñÇ 7-ÇÝ Üáμ»É»³Ý
Ùñó³Ý³ÏÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙμÁ, Þõ»¹Ç³ÛáõÙ, Û³Ûï³ñ³ñ»ó, áñ å»ñáõ³óÇ 74-³Ù»³Û íÇå³ë³ÝÁ ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ Ùñó³Ý³ÏÇÝ` ßÝáñÑÇõ Çñ
·ñ³Ï³Ý íÇÃË³ñÇ Å³é³Ý·áõÃ»³Ý áñÝª Áëï Ùñó³Ý³ÏÇ å³ßïûÝ³Ï³Ý
Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý`
§Üñ³ ·áñÍ»ñáõÙ ÝÏ³ñ³·ñõ³Í ¿
ïáï³ÉÇï³ñ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý»ñÇ
Ï³éáÛóÁ »õ ÅáÕáíñ¹Ç ó³ëáõÙÁ,
å³Ûù³ñÝ
áõ
å³ñïáõÃÇõÝÁ
Ýñ³Ýó ¹¿Ù¦: ²Ûë ï³ñõ³Û Üáμ»É»³Ý Ùñó³Ý³ÏÁ áõñ³Ë³óñ»ó
μáÉáñÇÝª ëÏë»³É ³Ù»Ý³ËÇëï
·ñ³ùÝÝ³¹³ïÝ»ñÇó ÙÇÝã»õ ÁÝÃ»ñó³ë¿ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ: ºûë³Ý ³ÝÏ³ëÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÑëÏ³Ý»ñÇó ¿, áí
ß³ñáõÝ³Ï ³é³ç³¹ñõ»É ¿ ·ñ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó áñå¿ë
Ùñó³Ý³ÏÇ Ã»ÏÝ³Íáõ, ë³Ï³ÛÝ
³Ûë μáÉáñ ï³ñÇÝ»ñáõÙ Ý³ ¹áõñë
¿ñ ÙÝ³ó»É Þõ»¹Ç³ÛÇ ³ßË³ïáÕ
Ï³½ÙÇ áõß³¹ñáõÃÇõÝÇó, »õ ³ñ¹¿Ý
ÇëÏ ³ëõáõÙ ¿ñ, Ã¿ Ýáμ»É»³Ý Ùñó³Ý³ÏÇ μ³ßËÙ³Ý Ï³½ÙÁ ºûë³ÛÇÝª
ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ ·ñ³Ï³Ý ÑëÏ³Ý»ñÇ
Ñ»ï, Ùáé³óáõÃ»³Ý ¿ Ù³ïÝ»É:
ºûë³ÛÇ Í³õ³ÉáõÝ í¿å»ñÁ,
áñÁ Ù»Í³Ù³ëÝ³μ³ñ ·ñõ»É »Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ã»Ù³Ý»ñáí, ùÝÝ³¹³ïáõÙ »Ý 20-ñ¹ ¹³ñÇ
³Ù»Ý³¹³Å³Ý ³Ëï»ñÇó Ù¿ÏÁª
ïáï³ÉÇï³ñ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ
·áÛáõÃÇõ-ÝÁ: Üñ³ í¿å»ñáõÙ Ù³Ýñ³Ù³ëÝûñ¿Ý μ³ó³Û³ÛïõáõÙ áõ
ÝÏ³ñ³-·ñõáõÙ »Ý Ù»Ý³ïÇñ³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ºûë³Ý Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãÇ å¿ë å³ïÏ»ñáõÙ ¿ μéÝ³Ï³É ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ý»ñùáÛ
³åñáÕ μáÉáñ ³ÝÓ³Ýó` ëÏë»³É
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μéÝ³å»ïÇó ÙÇÝã»õ Ñ³ë³ñ³Ï
ÅáÕáíáõñ¹Á: ²Ûë ß³ñ³ÝÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É §¼ñáÛóª Ø³Ûñ î³×³ñáõÙ¦ /Conversation in Cathedral/
(1969) í¿åÁ, áñÁ å³ïÏ»ñáõÙ ¿
ä»ñáõÇ Çñ³íÇ×³ÏÁ 1948-Çó ÙÇÝã
1960-³Ï³Ý Ãõ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: ²Ûë í¿åÁ ·ñ³ùÝÝ³¹³ïÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáíª ´³ñ·³ëÇ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇó, áõ Ý³»õ É³ïÇÝ ³Ù»ñÇÏ»³Ý Çñ³å³ßï
Å³ÝñÇ ·ÉáõË ·áñÍáóÝ»ñÇó Ù¿ÏÝ ¿
Ñ³Ù³ñõáõÙ: ´³ñ·³ëÇ ÙÇõë Ï³ñ»õáñ »ñÏ»ñÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É
§²ßË³ñÑ³í»ñçÇ å³ï»ñ³½ÙÁ¦
/The war of the end of the world/
(1981) ·ÇñùÁ, ³Ûë Í³õ³ÉáõÝ
í¿åáõÙ ºûë³Ý Ýñμ³ÝÏ³ïûñ¿Ý
ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ¿ Ã¿ ÇÝãå¿ëª Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ »ñÏáõ Ñ³Ï³¹Çñ ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý ÙÇÙ»³Ýó ¹¿Ù ëñõ»É áõ Í³Ûñ³Û»ÕáõÃÇõÝ»ñÇ ¹ÇÙ»Éáí áãÝã³óÝ»É ÙÇ
³ÙμáÕç Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝ: ¸¿åù»ñÝ ÁÝÃ³ÝáõÙ »Ý 19-ñ¹ ¹³ñÇ
³õ³ñïÇÝ, ´ñ³½ÇÉÇ³ÛáõÙ: ÆëÏ
³Ûë ß³ñ³ÝÇ »ññáñ¹ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É §²ÛÍÇ Ëñ³Ë×³ÝùÁ¦ (2002), ³Ûë Ñ»ï³ùñùÇñ áõ ³ñÏ³ÍÝ»ñáí ÉÇ
í¿åÁ ÏñÏÇÝ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÝáõÙ
¿ μéÝ³å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
ë³ñë³÷Á£ ²Ûë ³Ý·³Ù íÇå³ë³ÝÁ å³ïÙáõÙ ¿ ¸áÙÇÝÇÏ»³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý μéÝ³å»ï³Ï³Ý
ûñ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ä³ïÙáõÃÇõÝÁ ÉÇ ¿
³Ýëå³ë»ÉÇ ¹¿åù»ñáí, ³Ý»ñ»õ³Ï³Û»ÉÇ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáí, ÁÝÃ»ñóáÕÇ ¹¿Ù å³ïÏ»ñõáõÙ »Ý ³ÛÝåÇëÇ å³Ñ»ñ, áñ íÏ³ÛáõÙ »Ý Ã¿ Ù³ñ¹
³ñ³ñ³ÍÁ Û³ÝáõÝ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý
»õ áõÅÇ ÇÝã ³ïÇ×³ÝÇ ëïáñáõÃ»³Ý ¿ Ï³ñáÕ Ñ³ëÝ»É: ²ÛëåÇëÇ
å³ïÏ»ñÝ»ñÇ
Ñ»ï
ÙÇ³ëÇÝ

ºûë³Ý ãÇ Ùáé³ÝáõÙ å³ïÙ»É
·áõÝ³õáñ ëÇñ³ÛÇÝ ¹ñõ³·Ý»ñ:
²Ûë Ñ»ï³ùñùÇñ í¿å»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ Ï»³ÝùÝ ¿É ÉÇ ¿ ³ñÏ³ÍÝ»ñáí
áõ í³ÛñÇí»ñáõÙÝ»ñáí: ºûë³Ý
ÍÝõ»É ¿ 1936 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ä»ñáõÇ
²ñùÇå³ÛáõÙ, »ñμ ³ñ¹¿Ý Ýñ³
ÍÝáÕÝ»ñÁ μ³Å³Ýõ»É ¿ÇÝ ÙÇÙ»³ÝóÇó: ºûë³ÛÇ Ù³ÛñÁ Ýñ³Ý ´áÉÇõÇ³
¿ ï³ÝáõÙ: 1945 Ãõ³Ï³ÝÇÝ Ýñ³Ýù
í»ñ³¹³éÝáõÙ »Ý ä»ñáõ »õ ³åñáõÙ »Ý »ñÏñÇ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ Ñ»é³õáñ ÙÇ ù³Õ³ùáõÙ, ³å³ í»ñç³å¿ë 1950 Ã. ï»Õ³÷áËõáõÙ »Ý
ä»ñáõÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ÈÇÙ³ »õ
ºûë³Ý ½ÇÝõáñ³Ï³Ý ¹åñáó ¿
·ÝáõÙ: ²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇ ïå³õáñáõÃÇõÝÁ Ý³ å³ïÏ»ñáõÙ ¿ Çñ ³é³çÇÝ í¿åáõÙª §Ð»ñáëÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³ÏÁ¦ (1965) ·ñùáõÙ, áñï»Õ
ËÇëï ùÝÝ³¹³ïáõÃ»³Ý ¿ »ÝÃ³ñÏáõÙ ½ÇÝõáñ³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñïÁ »õ
ä»ñáõÇ Ñ³Ù³ñ Ùé³ÛÉ ûñ»ñ ¿
Ï³ÝË³ï»ëáõÙ:
Ð¿Ýó ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇó ºûë³Ý
Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ §È³ ùñáÝÇ³¦ Ã»ñÃÇ ËÙμ³·ñ³Ï³Ý Ï³½ÙÇÝ »õ »ñÇï³ë³ñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇó ëÏë»³É,
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÇó ½³ï, ³Ù¿ÝÇó
ß³ï Ñ»ï³ùñùñõáõÙ ¿ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ùμ: Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ μáÕáùÇ óáÛó»ñ
áõ ³ÏïÇõ ³ßË³ï³Ýù ¿ ï³ÝáõÙ
ù³Õ³ù³Ï³Ý ËÙμ³õáñáõÙÝ»ñáõÙ,
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ ß³ñù ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ ¿ §¶ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ¦ /Literatura/ ³Ýõ³Ùμ
·ñ³Ï³Ý Ã»ñÃÁ, »õ ÝáÛÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ¿, áñ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ùõ³Û
Ñ³Ù³ñ 20 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ,
ïå³·ñõáõÙ ¿ Ýñ³ Ï³ñ× å³ïÙõ³ÍùÝ»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ:
1959
Ãõ³Ï³ÝÇÝ
ºûë³Ý
Ù»ÏÝáõÙ ¿ 20-ñ¹ ¹³ñÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùª ö³ñÇ½:

²ÛÝï»Õ ³ßË³ïáõÙ ¿ é³¹Çá-Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝáõÙ »õ ëÏëáõÙ
¿ Çëå³Ý»ñ¿Ý ¹³ë³õ³Ý¹»É: Ð¿Ýó
ö³ñÇ½áõÙ ¿, áñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ É³ïÇÝ ³Ù»ñÇÏ»³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ÑëÏ³Ý»ñÇÝª ´áñË»ëÇÝ, øáñï³ë³ñÇÝ, ø³ñåÁÝÃ»ñÇÝ áõ üáÝÃ¿ëÇÝ: ²Ûë ßñç³Ý³ÏÁª ·áõÙ³ñ³Í
¶³μñÇ¿É ¶³ñëÇ³ Ø³ñÏ¿½ÇÝ, Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ É³ïÇÝ ³Ù»ñÇÏ»³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Í³ÕÏáõÙÁ: ºûë³Ý É³ïÇÝ ³Ù»ñÇÏ»³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³Û¹ Í³ÕÏÙ³Ý Çõñ³Û³ïáõÏ ¹¿Ùù»ñÇó ¿, áí Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿
Çñ³å³ßï ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÙÇ³Ï
ÑÇÙÝ³ù³ñÁ` Ñ»é³õáñ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ:
1966 Ã.ºûë³Ý ö³ñÇ½Çó Ù»ÏÝáõÙ ¿ ÈáÝ¹áÝ »õ ëÏëáõÙ ¿ ¹³ë³õ³Ý¹»É §øáõÇÝ Ø»ñÇ øáÉ¿çáõÙ¦:
²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïõ³ÍáõÙ ßñç³¹³ñÓ ¿ Ï³ï³ñõáõÙ ºûë³ÛÇ
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Û»³óùÝ»ñáõÙ:
Ü³ Ó³Ë Í³Ûñ³Û»Õ³Ï³ÝÇó Ï³Ù³ó-Ï³Ù³ó ÷áËõáõÙ ¿ ³ç μ³ñ»÷áË³Ï³ÝÇ, ë³Ï³ÛÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
³éÙ³Ùμ ³Ûë ù³Õ³ù³Ï³Ý »éáõ½»éÁ Ýñ³ Ù¿ç »ñμ»õÇó¿ ãÇ Ù³ñáõÙ:
Ü³, áñ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ÑÇ³ó»É ¿ñ
Îáõμ³ÛáõÙ Û»Õ³÷áË³Ï³Ý Ó³Ë
ß³ñÅáõÙÝ»ñáí »õ Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝ
ï³ÉÇë Ð³õ³Ý³ÛáõÙ Ï³ï³ñõ³ÍÇÝ, Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Çñ μáÕáùÝ ¿
Û³ÛïÝáõÙ ¿ Î³ëïñáÛÇ μé³å»ïáõÃ»³Ý ¹¿Ù£
1990 Ãõ³ÝÇÝÇÝ ºûë³Ý Çñ Ã»ÏÝ³ÍáõÃÇõÝÝ ¿ ³é³ç³¹ñáõÙ ä»ñáõÇ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝª áñå¿ë ³ç ËÙμ³õáñáõÙÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã: ÆÝãå¿ë
ÇÝùÝ ¿ Ëáëïáí³Ý»Éª μ³ñ»μ³Ëï³μ³ñ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ Ý³ ãÇ
Û³çáÕáõÙ »õ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ½μ³Õõ»É ÙÇ³ÛÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ùμ:
àÙ³Ýù ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇ »Ý, áñ
ºûë³ÛÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ 19-ñ¹
¹³ñÇ ÑëÏ³Ý»ñÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
³õ³Ý¹Ç ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ ¿: ºõ
¹ñ³ ÷³ëïÝ ¿, Ýñ³ Ï³ï³ñ³Í
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÁª üÉáμ»ñÇ
§Ø³¹³Ù ´áí³ñÇ¦ ·ÉáõË ·áñÍáóÇ Ù³ëÇÝª §Øßï³ï»õ Ñ»ßï³ëÇ-

ñáõÃÇõÝ¦ /Perpetual Orgy/ ·ÇñùÁ,
áõñ μ³ó³Û³ÛïõáõÙ ¿, Ã¿ ºûë³Ý
ÇÝãù³Ýáí ¿ ïÇñ³å»ïáõÙ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÁ »õ üÉáμ»ñÇó Å³é³Ý·»É Ï»ñå³ñÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý
áõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ »õ ¹»é ³õ»ÉÇÝª Ý³
Å³Ù³Ý³ÏÇ ßáõÝãÝ ¿: ºûë³Ý Ý³»õ
1971 Ãõ³Ï³ÝÇ ïå³·ñõ³Í Çñ ÙÇ
·ÇñùáõÙ í»ñÉáõÍ»É ¿ ¶³ñëÇ³
Ø³ñÏ¿½Ç ³ßË³ïáõÃÇõÝÁ, áñÁ
Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ Ø³ñÏ¿½Ç ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý É³õ³·áÛÝ í»ñÍ³ÝáõÙÁ:
ÆëÏ í»ñçáõÙ ãÙáé³Ý³Ýù ´³ñ·³ëÇ §²É»Ë³Ý¹ñû Ø³Ûï³ÛÇ
Çñ³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ¦ (1984) »õ
§ì³ï ²ÕçÇÏÁ¦ (2007) í¿å»ñÁ,
áñáõÙ ÝÏ³ñ³·ñõáõÙ »Ý ÏÝáç Ï»ñå³ñÁ Ù¿ÏÁ áñå¿ë ïñáïëÏÇ³Ï³Ý
å³Ûù³ñáÕ, ÇëÏ ÙÇõëáõÙ áñå¿ë
Çñ³Ï³Ý §í³ï ³ÕçÇÏ¦:
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ ºûë³Ý Ñ³ë»É
¿ Ýñ³Ý, áñÇÝ ³ñÅ³ÝÇ ¿ñ, ³ëáõÙ
»Ý Ã¿` Ð³ñáÉ¹ äÇÝÃ»ñÇó Û»ïáÛ ¿É
áã ÙÇ ·ñ³Ï³Ý ÑëÏ³Û ³Ûë Ùñó³Ý³ÏÁ ã¿ñ ß³Ñ»É »õ ÙÇ Ëûëùáí
¶ñ³Ï³Ý Üáμ»É»³Ý Ùñó³Ý³ÏÁ,
ßÝáñÑÇõ ºûë³ÛÇ, ·ï³õ Çñ ³ñÅ³ÝÇ ï»ÕÁ:

Øñó³Ý³ÏÁ ßÝáñÑ»Éáõó Û»ïáÛ
Ý³ ³ñï³Û³Ûïõ»É ¿ñ. §Þ³ï áõñ³Ë »Ù ß³ï¦,- »õ å³ï³ëË³Ý»É
³ÛÝ Ñ³ñóÇÝ Ã¿` ÇÝãáõ ¿ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ï³ñ»õáñ. §¶ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ û·ÝáõÙ ¿ Ù»½, áñ ³½³ï
³åñ»Ýù. ³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ μéÝ³å»ïÝ»ñÇ Ñ³Ý·ÇëïÁ
Ë³Ý·³ñáõÙ ¿: ¶ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
í³Ë»óÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó: ØÇ Ëûëùáí
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ û·ÝáõÙ ¿ Ù»½
×³Ý³ã»Ýù Ù³ñ¹áõÝ: È³õ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
³½³ïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ¿ ·ñõáõÙ¦:

î»°ë §ÚáÛë¦
»ñÏß³μ³Ã³Ã»ñÃÇ Ñ³Ù³ñ 38-Ç ¿ç
23-áõÙ (ÜáÛ»Ùμ»ñ 2008)
ïå³·ñõ³Í Ûû¹õ³ÍÁª §Üñ³Ýù àíù»ñ Üáμ»É»³Ý Ùñó³Ý³Ï ã»Ý ëï³ÝáõÙ¦:
ì»ñáõÙ Ýßõ³Í ºûë³ÛÇ ³ßË³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ã³ñ·Ù³Ýõ»É »Ý å³ñëÏ»ñ¿ÝÇª ²μ¹áÉÉ³Ñ
øáë³ñÇ ÙÇçáóáí:
ÃÇõ 85, ¸ ï³ñÇ, ÐáÏï»Ùμ»ñ 27 2010
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ºðºô²ÜÆ
Ð²Úüºêî
Â²îðàÜÆ
ö²è²îúÜàôØ

Æð²Ü²Î²Ü
ÜºðÎ²Ú²òàôØÜºð
ÈÇÉÇÃ ²ÙÇñË³Ý»³Ý

Æ

õñ³ù³ÝãÇõñ Ù³ñ¹ áõÝÇ
5 ½·³óáÕáõÃÇõÝ` ï»ëáÕáõÃÇõÝ, ÉëáÕáõÃÇõÝ, Ñáï³éáõÃÇõÝ, Ñ³ÙÇ »õ ßáß³÷»Éáõ
½·³óáÕáõÃÇõÝ: ì»ñçÇÝë ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ã³÷³½³Ýó Ï³ñ»õáñ ¿: ¸³ ¿
³ßË³ñÑÇ Ñ»ï ß÷Ù³Ý ³Ù»Ý³·ÉË³õáñ ½·³óáõÙÁ, ÙÇõëÝ»ñÁ
ÙÇ³ÛÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ý Ï³Ù ã»Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ ¹³: ØÇ³ÛÝ Ñåõ»Éáí »Ýù
Ï³ñáÕ ½·³É »õ ÷áË»É ³ßË³ñÑÁ,
ÝáÛÝÁ í»ñ³μ»ñõáõÙ ¿ Ý³»õ ³ñõ»ëïÇÝ` Ù»ñ ¹¿åùáõÙ Ã³ïñáÝÇÝ:
äÇïÇ É³ñ»Ýù 5 ½·³óáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ` å³ñ½»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ã¿ áí ¿
ÉÇÝ»Éáõ Û³çáñ¹Á¦:
²Ûëå¿ë ëÏë»ó μ³óÙ³Ý Çñ
ËûëùÁ §Ð³Ûý»ëï¦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ã³ï»ñ³Ï³Ý ÷³é³ïûÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ²ñïáõñ ÔáõÏ³ë»³ÝÁ: §Ð³Ûý»ëï¦ ³Ù»Ý³Ù»³Û ÷³é³ïûÝÝ
³Ýó Ï³óõ»ó 8-ñ¹ ³Ý·³Ù` ÐáÏï»Ùμ»ñÇ 1-Çó 8-Á: ²é³çÇÝ ûñÁ`
μ³óÙ³ÝÁ êï³ÝÇëÉ³õëÏáõ ³Ýõ³Ý
¹ñ³Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ã³ïñáÝÁ, áñï»Õ Ù»ÏÝ³ñÏõ»ó ÷³é³ïûÝÁ, ÉÇ
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¿ñ ³ñõ»ëïÇ »õ Û³ïÏ³å¿ë Ã³ï»ñ³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñáí:
²Ûë ï³ñÇ ³é³ÝÓÝ³Û³ïáõÏ
ï»Õ áõÝ¿ÇÝ Çñ³Ý³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñÁ: ÆÝãå¿ë ï»Õ»Ï³ó³Ýù
Ñ¿Ýó ²ñïáõñ ÔáõÏ³ë»³ÝÇó ëÏ½μáõÙ Ý³Ë³ï»ëõ³Í ¿ »Õ»É 5 Çñ³Ý³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõÙ, ë³Ï³ÛÝ
Ã³ïñáÝÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñáí ãÏ³ñáÕ³ó³õ Å³Ù³Ý»É: ²ÛëåÇëáí, Ñ³Û
Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÁ ³Ï³Ý³ï»ë »Õ³õ
4 Çñ³Ý³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý:
²é³çÇÝ ûñÁ ÷³é³ïûÝÁ μ³ó»ó
Çñ³Ý³Ï³Ý §Ô»ëë»Ñ¦ Ã³ïñáÝÁ
Çñ §²ÝÝ³ï¦ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ùμ:
Ü»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ýõ³½³·áÛÝ ¹¿åù»ñÁ, ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÝ áõ ëÇÙõáÉÝ»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ëáíáñ³Ï³Ý
ÏÝáç Ï»³ÝùÝ áõ Ï»Ýó³ÕÁ, Ýñ³
³éûñ»³Ý, Ñá·ë»ñÝ áõ ³Ý»ÉÇùÝ»ñÁ ï³ñμ»ñ ï³ñÇù³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ`»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÇõÝÇó
ÙÇÝã»õ ³ÙáõëÝáõÃÇõÝ, Ù³ÛñáõÃÇõÝ, Ñ³ëáõÝ ï³ñÇù: Ü»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ Çñ ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»-

ñáí Ù»½ Ñ»ï ÏÇëõ»ó ¹»ñ³ë³Ý
ØÇù³Û¿É äûÕáë»³ÝÁ.
-Øï³ÛÕ³óáõÙÁ ÇÝÓ ¹áõñ »Ï³õ:
Î³ñ»ÉÇ ¿ñ ³õ»ÉÇ ß³ï ÷ÇÉÇëá÷³Û»É: Àëï Çë ëÇÙõáÉÝ»ñÁ ÙÇ ÷áùñ
ÙÇûñÇÝ³Ï ¿ÇÝ áõ ÏñÏÝõáÕ, μ³Ûó
ÁÝÑ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ Ùï³Í»Éáõ ï»ÕÇù ïõ»ó: ÆÝÓ
³õ»ÉÇ ß³ï ·³Õ³÷³ñÁ ¹áõñ
»Ï³õ, ù³Ý Ï³ï³ñáõÙÁ:
ºñÏñáñ¹ Çñ³Ý³Ï³Ý ·áñÍÁ,
áñÇÝ ³Ï³Ý³ï»ë »Õ³õ Ñ³Û Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÁ §²·ñ¿¿Ý¦ Ã³ïñáÝÇ
§Î³Û³ñ³Ý¦ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ ¿ñ:
ºñÏáõ ï³ñμ»ñ ³½·»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ ·Ý³óùÇó áõß³Ý³Éáí
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý Ï³Û³ñ³ÝáõÙ:
Üñ³Ýù »ñÏáõëÝ ¿É ÙÇÙ»³Ýó
É»½áõÝ ãÑ³ëÏ³Ý³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ý Ñ³Õáñ¹³Ïóõ»É
»õ Ñ»ï³ùñùÇñ ß÷áõÙ ëï»ÕÍ»É:
Üñ³Ýó ß÷áõÙÁ ÉÇ ¿ñ μ³½Ù³ÃÇõ
½õ³ñ×³ÉÇ ¹ñõ³·Ý»ñáí, áñÁ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇÝ ÉÇ³Ãáù ÍÇÍ³Õ»Éáõ
³éÇÃ ïõ»ó: ²Ûë Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ
÷³ëïáõÙ ¿, áñ ÙÇÙ»³Ýó É»½áõÝ

ãÑ³ëÏ³Ý³Éáí ³Ý·³Ù, Ù³ñ¹ÇÏ
Ï³ñáÕ »Ý ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÇõÝÝ»ñ
·ïÝ»É, Ñ³Õáñ¹³Ïóõ»É »õ Ï³å
Ñ³ëï³ï»É, ù³ÝÇ áñ μáÉáñë ¿É
³ÝÏ³Ë ³Ù¿Ý ÇÝãÇó ³åñáõÙ »Ýù
ÝáÛÝ ³ñ»õÇ ï³Ï:
Ú³çáñ¹Á
§Crazy
body¦
(§Ê»ÝÃ Ù³ñÙÇÝ¦) Ã³ïñáÝÝ ¿ñ,
áñÁ Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ §¼³ñÙ³Ý³Ññ³ß Ýõ¿ñÁ¦ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ùμ:
ØÃáõÃ»³Ý Ù¿ç ÑÝãáÕ ËáñÑñ¹³õáñ
»ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ÑÝÃÇõÝÝ»ñÇ Ý»ñùáÛ Ñ»ñáëÁ Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ ¿ Çñ
Ù³ñÙÝÇ ×ÏáõÝ ß³ñÅáõÙÝ»ñáí: ²Û¹
ÁÝÃ³óùáõÙ í»ñ»õÇó ÇçÝáõÙ ¿ ÙÇ
ïÇÏÝÇÏ³ÝÙ³Ý Ù³ñ¹áõÏ, áñÁ Ñ³õ³Ý³μ³ñ Ñ»ñáëÇ` Ù³ñ¹ ³ñ³ñ³ÍÇ, »ñÏñáñ¹ §»ë¦-Ý ¿: ²Û¹
Ù³ñ¹áõÏÁ ÏáÝýÉÇÏïÇ Ù¿ç ¿ ÙïÝáõÙ Ñ»ñáëÇ Ñ»ï, ³ÛëÇÝùÝ` Ù³ñ¹áõ Ù¿ç ³åñáÕ Ñ³Ï³ë³Ï³Ý
§»ë¦-»ñÁ ëÏëáõÙ »Ý å³Ûù³ñ»É
ÙÇÙ»³Ýó ¹¿Ù: ²ÝÁÝ¹Ù¿ç ÁÝ¹¹ÇÙ³Ý³Éáí ÙÇÙ»³Ýó í»ñçáõÙ Û³ÕÃáõÙ
¿ Ù³ñ¹áõÏÁ, Ù³ñ¹áõ Ù¿ç ³åñáÕ
§»ë¦-»ñÇó Ù¿ÏÁ:
ì»ñçÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ §¾¹¿¦
Ã³ïñáÝÇ §Þñç³ÝÇ ³Ù»Ý³É³õ
Ù³Ù³Ý¦ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ ¿ñ, áñ
å³ñëÏ»ñ¿Ý É»½õáí ¿ñ »õ ³ÙμáÕçáõÃ»³Ùμ »ñÏËûëáõÃ»³Ý ï»ëùáí: Ð³Û Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÁ ÇÑ³ñÏ¿
÷áùñ ÇÝã ¹Åõ³ñ³ó³õ ÁÙμéÝ»É
³ÛÝ, ë³Ï³ÛÝ ÇÝãå¿ë Ýß»ó Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý μ»Ù³¹ñÇãÁ ¹ÇÙ³Ë³ÕÝ
áõ ÙÇÙÇÏ³Ý»ñÁ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ »Ý
³ßË³ñÑÇ Çõñ³ù³ÝãÇõñ í³ÛñáõÙ:
ÆëÏ §Þñç³ÝÇ ³Ù»Ý³É³õ Ù³Ù³Ý¦
Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý Ù¿ç ¹ÇÙ³Ë³ÕÁ
ß³ï Ù»Í ï»Õ áõÝ¿ñ: Ü»ñÏ³Û³óÙ³Ý ëÇõÅ¿Ý Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿` »Õμ³ÛñÁ ·³ÉÇë ¿ ïáõÝ »ñÏ³ñ μ³óÏ³ÛáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ: øáÛñÁ ½³ñÙ³ÝáõÙ ¿` »ÕμáñÁ ï»ëÝ»Éáí: Üñ³Ýù
»ñÏ³ñ ËûëáõÙ »Ý, Û³Ý³Ï³ñÍ
å³ñ½õáõÙ ¿, áñ Çñ»Ýó Ùûñ ëÇñ»Ï³ÝÁ μéÝ³μ³ñ»É ¿ ùñáçÁ: Ø»ñ
³ÛÝ Ñ³ñóÇÝ, Ã¿ ÇÝã ³ñÓ³·³Ýù ¿
áõÝ»ó»É §Þñç³ÝÇ ³Ù»Ý³É³õ Ù³Ù³Ý¦ Æñ³ÝáõÙ` Ýñ³Ýù å³ï³ëË³Ý»óÇÝ, áñ 30 ûñ Û³çáÕ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñ »Ý ïõ»É Â»Ññ³ÝáõÙ:

Èáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ`è³½ÙÇÏ ²ÙÇñË³Ý»³Ý

²ÛëåÇëáí ÐáÏï»Ùμ»ñÇ ³é³çÇÝ ß³μ³ÃÁ, áñÝ Ç ¹¿å áõÕ»Ïóõ»ó
»ñ»õ³Ý»³Ý Ûáñ¹³é³ï ³ÝÓñ»õÝ»ñáí, Ùûï»ó³õ Çñ ³õ³ñïÇÝ:
Úáõë³Ýù, áñ §Ð³Ûý»ëï¦-Á ¹»é
ß³ï Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ ÏÁ Ï³½Ù³-

Ï»ñåÇ ï³ñμ»ñ ³½·»ñÇ Ã³ï»ñ³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ »õ Ã³ï»ñ³ë¿ñÝ»ñÇ ÙÇç»õ: â¿, áñ ³ÛÝ
³ßË³ñÑÁ ×³Ý³ã»Éáõ »õ Ýáñ
¹¿Ùù»ñ μ³ó³Û³Ûï»Éáõ »½³ÏÇ
ÙÇçáóÝ»ñÇó ¿:
ÃÇõ 85, ¸ ï³ñÇ, ÐáÏï»Ùμ»ñ 27 2010
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Çï³Ï³Ý
³ßË³ñÑÇ
Ýõ³×áõÙÝ»ñÁ ûñÁëïûñ¿ ³×áõÙ »Ý, »õ ³ÛÝ
μáÉáñ ×Ç·»ñÁ, áñ ³Ûëûñ ·áñÍ »Ý
¹ñõáõÙ ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý »õ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ »ñ³½³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùμ, Çñ³Ï³ÝáõÙ ·³ÉÇù ³ßË³ñÑÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÝ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ:
²Ûëûñ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÷áñÓáõÙ »Ý ëï»ÕÍ»É ëáíáñáÕ,
ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ ÁÝÏ³ÉáÕ áõ ÉáõÍáÕ
Ë»É³óÇ éáμáïÝ»ñ, Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ¹¿åÇ Ø³ñë ×³Ùμáñ¹»Éáõ
Ù³ñ¹áõ »ñ³½³ÝùÁ, ³õ»ÉÇ ù³Ý
»ñμ»õ¿ û·ïõ»É Ï³Ý³ã áõ Ù³ùáõñ
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¿Ý»ñ·Ç³ÛÇó »õ »ñÏ³ñ³Ó·»É
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ï»³ÝùÁ ÙÇÝã»õ 120
ï³ñÇ... ²Ûë μáÉáñÝ ³Ûëûñ ³é³çÇÝ ÇëÏ Ñ³Û»³óùÇó ³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ áõ ³ÝÑÝ³ñÇÝ »Ý ÃõáõÙ,
ÙÇÝã¹»é ¹ñ³Ýó Ó»éùμ»ñáõÙÁ
Ï³ñáÕ ¿ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É ß³ï
³õ»ÉÇ ßáõï, ù³Ý ëå³ëáõÙ »Ýù:
²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í, Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ
·³ÉÇù ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³ÛÝåÇëÇ
Ï³ñ»õáñ áõ Ýáñ³Ýáñ Û³ÛïÝ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ Ï³ï³ñ»Éáõ,
³ÛÝåÇëÇ »ñ³½³ÝùÝ»ñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ, ÇÝãåÇëÇù ³Ûëûñ
³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ áõ ³ÝÑ³õ³ï³ÉÇ
»Ý ÃõáõÙ:
Focus extra å³ñμ»ñ³Ã»ñÁ

Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ³å³·³ÛÇ í»ñ³μ»ñ»³É áñáß Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñ
¿ Ï³ï³ñ»É: ²ÛÝ ·ñ»É ¿, áñ ³ÛÅÙ
ÃõáõÙ ¿ Ã¿ ³õ»ÉÇ ßáõï, ù³Ý ÙÇ
ù³ÝÇ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³é³çÇÝ ù³ÛÉáÕ Ù³ñ¹ÇÏ ÏÁ
Û³ÛïÝõ»Ý Ø³ñë ÙáÉáñ³ÏÇ íñ³Û:
ØÇ ù³ÝÇ ÙÇÉÇáÝ ÏÇÉáÙ»ïñ³Ýáó ³Ûë ×³Ùμáñ¹áõÃÇõÝÁ Ï³ñáÕ
¿ ï»õ»É ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ »õ
í»ñç³å¿ë ÏÁ Û³Ý·Ç ÙÇçÙáÉáñ³Ï³ÛÇÝ ×³Ùμáñ¹áõÃÇõÝÝ»ñÇ: ²ÝÑ³õ³Ý³Ï³Ý ã¿, áñ Ù³ñ¹Á ÌÇñ
Î³ÃÇÝÇó áõÕ»õáñõÇ Ùûï³Ï³Û
ÙáÉáñ³Ï, ûñÇÝ³Ïª ²Ý¹ñáÙ»¹Ç³
»õ ³ÛÝ ¿É í³ÛñÏ»³ÝáõÙ 300,000
ÏÇÉáÙ»ïñ ³ñ³·áõÃ»³Ùμ:

ê³Ï³ÛÝ, Û³Ù»Ý³ÛÝ¹¿åë, ÙÇ³ÛÝ Ù»ÏÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³éÝõ³½Ý
2/5 ÙÇÉÇáÝ »ñÏÇñ ÙáÉáñ³Ï³ÛÇÝ
ï³ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ¿ å³Ñ³ÝçõáõÙ:
²Ûë å³ñμ»ñ³Ã»ñÃÁ ³ÛÝáõÑ»ï»õ ·ñáõÙ ¿, Ã¿ ³é³çÇÏ³ÛáõÙ
ÏÇñ³éõáÕ ù³ÛÉ»ñÇó Ù¿ÏÁ ¿Ý»ñ·Ç³ ³ñï³¹ñ»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùμ Ï³Ý³ã ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇÝ ïÇñ³å»ï»Éáõ »õ ¹ñ³Ýó
½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ñóÝ ¿: ²ÛÝå¿ë
áñ ÙÇ ³éÅ³Ù³Ý³Ï ³é³ç ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó ³é³çÇÝ
×Ç·»ñÁ ·áñÍ ¹ñ»óÇÝ Ã³÷³ÝóÇÏ ·áõÝ³õáñ ³å³ÏÇÝ»ñ å³ïñ³ëï»Éáõ ·áñÍáõÙ, áñáÝù ³ñ»·³ÏÝ³ÛÇÝ ÉáÛëÁ Ñ³õ³ù»Éáí,
¹ñ³Ýù áõÕáñ¹áõÙ »Ý ÷áùñ
Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ Ù¿ç, áñáÝù ï»Õ³Ï³Ûõ³Í »Ý μÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ
Éáõë³ÙáõïÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ
íñ³Û:
Ø³ëë³ãáõë»ï (M.t) ÏáãõáÕ

ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ 2 ÉáõÍÙ³Ý áõÕÇÝ»ñ »Ý Ý»ñÏ³Û³óõ»É: ²é³çÇÝÁ ÙÇÏñá¿É»Ïïñ³Ï³Û³ÝÝ»ñÇ
ëï»ÕÍáõÙÝ ¿, áñáÝù Å³ÙáõÙ 100
ÏÇÉáí³ï ¿Ý»ñ·Ç³ »Ý ³ñï³¹ñáõÙ »õ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ½³Ý·õ³ÍÝ»ñÇ ·áÛ³ÏóáõÃÇõÝÇó: ºñÏñáñ¹Á ·»ïÝÇ íñ³Û Ñ³ëï³ïõ³Í ç»ñÙ³¿É»Ïïñ³Ï³Û³ÝÝ»ñÇ
Ï³éáõóáõÙÝ ¿, áñáÝù ÷³Ï
áõÕ»Íñáí áõÕÕ³Ñ³Û»³ó ÙÇ
ËáÕáí³ÏÇ û·ÝáõÃ»³Ùμ ëïáñ·»ïÝ»³Û çáõñÁ åáÙå³Å ³Ý»Éáí Ýñ³ ï³ùáõÃÇõÝÁ Ñ³ëóÝáõÙ
¿ 35-40 ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ: Ü³Ë³ï»ëõáõÙ ¿ 2039 ÃõÇÝ ëï»ÕÍ»É
³ÛÝåÇëÇ Ë»É³óÇ éáμáïÝ»ñ,
áñáÝù ³é³ÝÓÝ³å¿ë Ï³ñáÕ »Ý
ï³ñμ»ñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñ Çõñ³óÝ»É:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³ÛÝåÇëÇ éáμáïÝ»ñ »Ý Ï³éáõóõ»É, áñáÝù Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ ×³Ý³ã»É »õ Áëï

Ï³ñ»ÉÇ ¿ »ñÏ³ñ³Ó·»É 120
ï³ñÇ:
ì»ñç»ñë ·ïÝõ»É »Ý »ñÏ³ñ³Ï»óáõÃ»³Ý ß³ï Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ:
úñÇÝ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ, ÙÇ³éÅ³Ù³Ý³Ï ³é³ç Û³ÛïÝ³μ»ñõ³Í ATIA
³ÝáõÝáí ÙÇ ·¿Ý, áñÁ Ï³ñáÕ ¿
ÙÇçÇÝ Ñ³ßõáí Ù³ñ¹áõ Ï»³ÝùÝ
³õ»É³óÝ»É 30 ïáÏáëáí, ÇëÏ
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ýå³ëï³õáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ·áÛáõÃ»³Ý
¹¿åùáõÙ ³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³õ»ÉÇáí
μ³ñ»É³õ»É:
Àëï ÷áñÓ³·¿ïÝ»ñÇ Ý³Ë³ï»ëáõÃ»³Ý, ÙÇÝã»õ 20 ï³ñÇ,
³ÛëÇÝùÝ Ùûï 2032 Ãõ³Ï³ÝÇÝ,
μÅßÏ³·ÇïáõÃÇõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ
ÃÇõ Ù¿Ï ÃßÝ³ÙáõÝ, ³ÛëÇÝùÝ`
ù³ÕóÏ»ÕÇÝ
Ï³ï³ñ»É³å¿ë
Û³ÕÃ³Ñ³ñ»É:
ÆÝãå¿ë í»ñçÇÝ Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÝ »Ý íÏ³ÛáõÙ, P12 åñáï¿ÇÝÁ, áñÁ ¹³Ý¹³Õ»óÝáõÙ ¿

ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý Ñ»ï³½ûïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ùá½Ù³Ùμ, ³Û¹ Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ
Í³ËëÁ ³Ù¿Ý ÙÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý
í³ïÇ ¹ÇÙ³ó 1/5 »õñû ¿, ÙÇÝã¹»é Ù»ñûñ»³Û ³ñ»·³ÏÝ³ÛÇÝ
å³Ý»ÉÝ»ñÇ ÙÇ³óÙ³Ý Í³ËëÁ
Çõñ³ù³ÝãÇõñ í³ïÇ ¹ÇÙ³ó 5
»õñû ¿:
´Ý³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ
¿Ý»ñ·Ç³
³ñï³¹ñ»Éáõ »ñÏñáñ¹ ù³ÛÉÝ ¿É
÷áùñ ïáõñμÇÝÝ»ñ å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³ñóÝ ¿, áñáÝó »ñÏ³ñáõÃÇõÝÁ ÙÇ³ÛÝ 10 Ù»ïñ ¿ »õ Ï³ñáÕ
»Ý ³ñï³¹ñ»É 1 ÏÇÉáí³ï ¿Ý»ñ·Ç³:
ØÇõë ÏáÕÙÇó ¿É ç»ñÙáõÃÇõÝ

³ÛÝÙ áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝ»É:
¼³ñ·³ó³Í ³ßË³ñÑÇ éáμáïÝ»ñÇó ¿ icab-Á: ²ÛÝ Ù³ÝáõÏ
ÙÇ éáμáï ¿, áñÁ Ã¿»õ ÷áùñ, μ³Ûó
»õ ûÅïõ³Í ¿ μ³ó³éÇÏ áõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáí: ²Ûë éáμáïÇ ³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÇó »Ý` ëáíáñ»ÉÁ, ³×»ÉÁ, ¹¿Ùù»ñÇ »õ Çñ»ñÇ
½³ïáñáß»ÉÁ »õ ÙÇç³í³ÛñÇÝ ÁÝï»É³Ý³ÉÁ ³ÛÝåÇëÇÝ ¿, ÇÝãå¿ë
Ù³ÝÏ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ¿ ÉÇÝáõÙ,
»ñμ ³ëïÇ×³Ý³μ³ñ ³×áõÙ »õ
Çõñ³óÝáõÙ ¿ ³Ù¿Ý ÇÝã:
²Û¹ å³ñμ»ñ³Ã»ñÃÁ ³ÛÝáõÑ»ï»õ, éáμáïÝ»ñÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí, Ñ³ëÝáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõÝ »õ
ÁÝ¹·ÍáõÙ, Ã¿ Ù³ñ¹áõ Ï»³ÝùÁ

å³É³ñ³ÛÇÝ μçÇçÝ»ñÇ μ³½Ù³Ý³Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÁ, ³×Á ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ ¹¿åùáõÙ Ï³ñáÕ ¿
ã³÷³½³Ýó û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É DNA-Ç í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý
·áñÍáõÙ, áñÁ ù³ÕóÏ»ÕÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí ÙÇ³Ý·³Ý³ÛÝ ù³Ûù³ÛõáõÙ ¿:

Â³ñ·Ù³Ý»ó
Ä. ØÝ³ó³Ï³Ý»³ÝÁ
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Æñ³ÝÇ Û³ÛïÝÇ ýáõïμáÉÇëï`
²ÉÇ ¸³ÛÇÇ ³ÝáõÝÁ, ³ßË³ñÑÇ É³õ³·áÛÝ 50 ýáõïμáÉÇëïÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ ·ïÝõ»Éáõ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùμ,
Æñ³ÝÇ Û³ÛïÝÇ ýáõïμáÉÇ ³ÏáõÙμ`
üáõÉ³¹¿ Øáμ³ñ³ù¿ ê»÷³Ñ³ÝÁ
ßÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý Ý³Ù³Ï ¿ ·ñ»É
ö»ñë÷áÉÇë (öÇñáõ½Ç) ³ÏáõÙμÇÝ:
²Ûë Ý³Ù³ÏáõÙ ³ëõ³Í ¿, Ã¿ª μáÉáñ
Æñ³ÝóÇÝ»ñÁ ÙÇßï ¿É Ñå³ñï »Ý
»Õ»É, áñ áõÝ»Ý ²ÉÇ ¸³ÛÇÇ ÝÙ³Ý
Ù³ñ½ÇÏ: Ü³ Ã¿ ýáõïμáÉÇëï
»Õ³Í Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ` áñ-

å¿ë Æñ³ÝÇ ýáõïμáÉÇ ³ëïÕ»ñÇó
Ù¿ÏÁ, »õ Ã¿ Ý»ñÏ³ÛáõÙë áñå¿ë
ö»ñë÷áÉÇëÇ Ù³ñ½Çã, ß³ï Ù»Í
¹»ñ ¿ áõÝ»ó»É Æñ³ÝÇ ýáõïμáÉÇ
³ÝáõÝÁ μ³ñÓñ å³Ñ»Éáõ ·áñÍáõÙ:
²ÉÇ ¸³ÛÇÇ ³ÝáõÝÁ ·ïÝõ»Éáí, ÙÇç³½·³ÛÇÝ Û³ÛïÝÇ World Soccer
Ã»ñÃÇ ÏáÕÙÇó, ³ßË³ñÑÇ É³õ³·áÛÝ ýáõïμáÉÇëïÝ»ñÇ` ä»É¿Ç »õ
¸Ç»·û ²ñÙ³Ý¹û Ø³ñ¹áÝ³ÛÇ ÏáÕùÇÝ, »õë Ù¿Ï ³Ý·³Ù ÷³ëïÝ ¿ ³ÛÝ
μ³ÝÇ, áñ Ý³, ³ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó Ã¿
ÇÝã ³ÏáõÙμÇ ¿ å³ïÏ³ÝáõÙ, Æñ³-

ì²Ü¾ê Ø²ðîÆðàêº²ÜÀ
ä²î ð²êî ¿

ÜáÛ»Ùμ»ñÇ 13-ÇÝ
ÏÇë³ÙÇçÇÝ
ù³ß³ÛÇÝáõÙ ³ßË³ñÑÇ Ý³ËÏÇÝ
ã»ÙåÇáÝ ²ÝïáÝÇû Ø³ñ·³ñÇïáÛÇ
Ñ»ï Ùñó³Ù³ñïÇÝ: ºõ ³Ñ³ Ýñ³
Ù³ñ½Çã èá³ãÁ Ñ³½³ñ ¹áÉ³ñ³Ýáó
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñáí ¹ÇÙ»É ¿ μéÝóù³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇÝ, »õ Ø³ñïÇñáë»³ÝÝ
ÁÝ¹áõÝ»É ¿ ³ÛÝ: §ºë å³ïñ³ëï »Ù
Ñ³Ý¹Çå»É ýÇÉÇåÇÝóÇ Ñ³Ýñ³×³Ý³ã μéÝóù³Ù³ñïÇÏÇ Ñ»ï »õ
ÏÁ ÉÇÝ»Ù ³é³çÇÝÁ, áí Ýñ³Ý ÏÁ
ëïÇåÇ Û³ÛïÝõ»É éÇÝ·Ç Û³ï³ÏÇÝ:
ò³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù ³å³óáõó»É, Ã¿
áñù³Ý áõÅ»Õ »Ù: ÆëÏ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ
³õ»ÉÇ É³õ ÙÇçáó ãÏ³Û, ù³Ý Ñ³Ý¹Ç-

²ØÜ-áõÙ μÝ³ÏõáÕ Ñ³Û³½·Ç
μéÝóù³Ù³ñïÇÏ ì³Ý¿ë Ø³ñïÇñáë»³ÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿, áñ å³ïñ³ëï ¿ ÁÝ¹áõÝ»É üñ»¹ èá³ãÇ
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÁ, áí Ëáëï³ó»É ¿
1000 ¹áÉ³ñ í×³ñ»É ³ÛÝ μéÝóù³Ù³ñïÇÏÇÝ, áí Ù³ñ½áõÙ³ÛÇÝ
Ùñó³Ù³ñïÇ Å³Ù³Ý³Ï Ø»ÝÇ ä³ÏÇ³áÛÇÝ Ï»ÝÃ³ñÏÇ ÝáÏ¹³áõÝÇ:
ä³ÏÇ³ûÝ, áõÙ ß³ï»ñÁ, ³ÝÏ³Ë
ù³ß³ÛÇÝ Ï³ñ·Çó, Ñ³Ù³ñáõÙ »Ý
³ßË³ñÑÇ É³õ³·áÛÝ μéÝóù³Ù³ñïÇÏÁ, Ý³Ë³å³ïñ³ëïõáõÙ ¿
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ÝÇ ýáõïμáÉÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇ ³Ýí»ñç³Ý³ÉÇ ³ÝáõÝ ¿: üáõÉ³¹¿ Øáμ³ñ³ù¿ ê»÷³Ñ³Ý ³ÏáõÙμÁ ³Ûë
Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùμ ßÝáñÑ³õáñáõÙ ¿
ö»ñë÷áÉÇë ³ÏáõÙμÇÝ, »õ ²ÉÇ
¸³ÛÇÇ μáÉáñ »ñÏñå³·áõÝ»ñÇÝ,
ÛáÛë áõÝ»Ý³Éáí, áñ Çñ³Ý³Ï³Ý
Ù³ñ½³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»åáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ ß³ï áõß³¹ñáõÃÇõÝ ÏÁ
óáõó³μ»ñ»Ý Æñ³ÝÇ Ù³ñ½³Ï³Ý
¹¿Ùù»ñÇÝ:

å»É ä³ÏÇ³áÛÇ Ñ»ï¦: ì³Ý¿ë Ø³ñïÇñáë»³ÝÁ åñáý»ëÇáÝ³É éÇÝ·áõÙ ³ÝóÏ³óñ»É ¿ 28 Ùñó³Ù³ñï
»õ μáÉáñÝ ¿É ³õ³ñï»É Û³ÕÃ³Ý³Ïáí:

25 ØÆÈÆàÜ ¸àÈ²ð` Â²ÚêàÜÆò

Èáõë³ÝÏ³ñÇã ²ÝïáÝÇû ¾ã³õ³ñÇ³Ý ÷áñÓáõÙ ¿ ¹³ï³ñ³ÝÇ
ÙÇçáóáí μéÝóù³Ù³ñïÇ ³ßË³ñÑÇ Ý³ËÏÇÝ ã»ÙåÇáÝ Ø³Ûù
Â³ÛëáÝÇó 25 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ ëï³Ý³É: ²Ûë Ù³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿
§TMZ¦ ÇÝï»ñÝ»ï-å³ñμ»ñ³Ï³ÝÁ: Èáõë³ÝÏ³ñÇã ²ÝïáÝÇû
¾ã³õ³ñÇ³Ý, áí ¹³ï³Ï³Ý
Ñ³Ûó ¿ Ý»ñÏ³Û³óñ»É Â³ÛëáÝÇ
¹¿Ù, Ñ³õ³ï³óÝáõÙ ¿, áñ
2009Ã. Üá»Ùμ»ñÇÝ μéÝó³ù³Ù³ñïÇÏÝ Çñ íñ³Û ¿ Û³ñÓ³Ïõ»É
Èáë-²Ýç»É»ëÇ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ
û¹³Ý³õ³Ï³Û³ÝáõÙ: Â³ÛëáÝÝ,
Áëï Éáõë³ÝÏ³ñãÇ ³ë³ÍÝ»ñÇ,
Çñ»Ý Ñ³ñõ³Í»É ¿ Ó³Ë Ó»éùÁ
μéáõÝóù ³ñ³Í, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ïáïñ»É ¿ ï»ë³ËóÇÏÁ: Ð³ÛóõáñÁ Ý³»õ Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿, áñ ÙÇç³¹¿åÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ ÇÝùÝ áõÕ»ÕÇ óÝóáõÙ »õ áÕÝ³ß³ñÇ
íÝ³ëõ³Íù ¿ ëï³ó»É: Â³ÛëáÝÇ
Ñ³ëóñ³Í íÝ³ëÁ ¾ã»õ³ñÇ³Ý
·Ý³Ñ³ï»É ¿ 25 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ:
Ø³Ûù Â³ÛëáÝÁ Éáõë³ÝÏ³ñãÇÝ
Í»Í»Éáõ Ï³ëÏ³Í³Ýùáí Èáë²Ýç»É»ëÇ û¹³Ý³õ³Ï³Û³ÝáõÙ
å³Ñõ»É ¿ ÜáÛ»Ùμ»ñÇ 11-ÇÝ: Èáõë³ÝÏ³ñÇãÁ û¹³Ý³õ³Ï³Û³ÝÇó
ï»Õ³÷áËõ»É ¿ ÑÇõ³Ý¹³Ýáó,
ÇëÏ Â³ÛëáÝÁª áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý
μ³Å³ÝÙáõÝù, áñï»Õ μéÝóù³Ù³ñïÇÏÁ ÙÇ ù³ÝÇ Å³Ù ¿ ³ÝóÏ³óñ»É, ³ÛÝáõÑ»ï»õ μ³ó ¿
ÃáÕÝõ»É 20 Ñ³½³ñ ¹áÉ³ñ
·ñ³õÇ ¹ÇÙ³ó:

´ð²¼ÆÈÆ²ÚÆ ìàÈ¾Ú´àÈÀ` ²ÞÊ²ðÐÆ âºØäÆàÜ

´ñ³½ÇÉÇ³ÛÇ íáÉ¿ÛÉμáÉÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ¹³ñÓ³õ ³ßË³ñÑÇ ã»ÙåÇáÝ:
º½ñ³÷³ÏÇã Ë³ÕáõÙ μñ³½ÇÉ³óÇÝ»ñÁ Ïáõμ³óÇÝ»ñÇÝ Û³ÕÃ»óÇÝ »ñ»ù
Ùñó³÷áõÉ»ñáõÙ: Îáõμ³ÛÇ íáÉ¿ÛμáÉÇëïÝ»ñÁ ãÏ³ñáÕ³ó³Ý ³ñÅ³ÝÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÇõÝ óáÛó ï³É »õ Û³ÕÃ»É Ã¿Ïáõ½ Ù¿Ï Ùñó³÷áõÉáõÙ: ¸ñ³Ýáí ÑÝ³¹»ñÓ,
áñ Ïáõμ³óÇÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Ý í»ñóÝ»É ³é³çÇÝ ë»ÃÁ, μ³Ûó
Û³çáÕáõÃÇõÝÁ μñ³½ÇÉ³óÇÝ»ñÇÝ áõÕ»Ïó»ó: ÚÇß»óÝ»Ýù, áñ μñ³½ÇÉ³óÇÝ»ñÁ
»ññáñ¹ ³Ý·³Ù ³ÝÁÝ¹Ù¿ç ¹³ñÓ³Ý ÙáÉáñ³ÏÇ áõÅ»Õ³·áÛÝ ÃÇÙÁ:

Æî²È²òÆ Æð²ô²ð²ð ÎàÈÆ Ü²Ü
²è² æÆÜ îºÔàôØ
üÆü²-Ýª ØÇç³½·³ÛÇÝ üáõïμáÉÇ ü»¹»ñ³óÇ³Ý Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿
1987-Çó ÙÇÝã»õ 2011 Ãõ³Ï³ÝÇ ³ßË³ñÑÇ ýáõïμáÉÇ É³õ³·áÛÝ Çñ³õ³ñ³ñÝ»ñÇ 141 Ñá·³Ýáó óáõó³ÏÁ: ò³õûù ëñïÇ ³Ûë ó³ÝÏáõÙ ãÏ³Û
áã ÙÇ Çñ³ÝóÇ Çñ³õ³ñ³ñÇ ³ÝáõÝ:
²Ûë ó³ÝÏáõÙ Çï³É³óÇ Û³ÛïÝÇ
Çñ³õ³ñ³ñ äÇ»ñ ÈáõÇçÇ ÎáÉÇÝ³Ý,
Ñ³õ³ù»Éáí 191 ÙÇ³õáñ ¹³ñÓ»É ¿
³ßË³ñÑÇ É³õ³·áÛÝ Çñ³õ³ñ³ñÁ:
Üñ³Ý ³ÝÙÇç³å¿ë Û³çáñ¹»É ¿ ·»ñÙ³Ý³óÇ Ø³ñÏáõë Ø»ñÏÁ: ²ëÇ³ÛáõÙ ²ÉÇ ØáÑ³ÙÙ»¹ ´áõëÇÙÁ, Ñ³õ³ù»Éáí 32 ÙÇ³õáñ, ¹³ñÓ»É ¿ ²ëÇ³ÛÇ
É³õ³·áÛÝ Çñ³õ³ñ³ñÁ` ·ïÝõ»Éáí
³Û¹ ó³ÝÏÇ 55-ñ¹ ï»ÕáõÙ: ÆëÏ
Ýñ³Ý Û³çáñ¹»É »Ý ê³³¹ ø³ÙÇÉÁ
»õ èáß³Ý Æñ³ÙïáíÁ 12 »õ 11
ÙÇ³õáñÝ»ñáí:
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êáõ-¸û-øáõ

1-9 Ãõ»ñÁ ï»Õ³¹ñ»É ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý »õ
áõÕÕ³Ñ³Û»³ó ëÇõÝ³ÏÝ»ñáõÙ ³ÛÝå¿ë, áñ áã ÙÇ
ÃÇõ ãÏñÏÝõÇ áã ëÇõÝ³ÏÝ»ñáõÙ »õ áã ¿É 3x3
ïÝ³ÏÝ»ñáõÙ
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²Ýó»³É Ñ³Ù³ñÇ
å³ï³ëË³Ý

²ñÓ³Ý³·ñõ¿ù »õ û·ïõ¿ù

§

²ßË³ñÑ³ï»ëÝ»ñÇ

Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦-Ç ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇó

êÆÈô²
09329621821

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

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

22319061
22526456

Ñ»é³Ëûë³Ñ³Ù³ñÝ»ñáí£
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شماره 85
 5آبان  1389سال چهارم قیمت  900تومان

سفر محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران به ارمنستان
گشایش صفحه
فرهنگ ارمنی
در سایت انسان
شناسی و فرهنگ

مقاله وزیر امورخارجه
ارمنستان در وال استریت
ژورنال:
توپ در حیاط ترکیه است

پیرامون واژه
مشترك «كار» در
زبانهای ایرانی
و ارمنی

در این شماره
2

در صفحات ارمنی این شماره میخوانید

4

صفحه فرهنگ ارمنی در سایت انسانشناسی و فرهنگ 					

ادوارد نالباندیان وزیر امور خارجه ارمنستان در وال استریت ژورنال :توپ در حیاط ترکیه است

3
		

روبرت صافاریان

		

لئون آهارونیان

6

10

دیدار از ازمنستان ،همراه دکتر محمد نهاوندیان

					

شماره  5 ،85آبان 1389
سال چهارم

نمایشگاه آثار مارکو گریگوریان و ادمان آیوازیان در خانه هنر

12

		

پیرامون واژه مشترک ”کار“ در زبانهای ایرانی و ارمنی 					
ادیک مهرابیان

بخش ارمنی
2

اخبار جامعه ارامنه ایران

4

دیدار رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از ارمنستان

3

ِ
نقش بازی و اسباببازی

تلفن به هویس درباره کبوترهای آراکس
لئون آهارونیان

		
6

سخنرانی موسس کشیشیان در پنجمین همایش مطبوعات ارمنی جهان

8

ِ
نقش بازی و اسباببازی در زندگی کودکان

9

بازیهای خانگی

8

11
13

عروسکهای کودکان با اختالالت روانی و جسمی

12

دبیر تحریریه :روبرت صافاریان
شورای نویسندگان:
کارمن آذریان ،لیا خاچکیان
		
آندرانیک خچومیان،
		
گارون سرکیسیان،
آندرانیک سیمونیان
مدیر هنری :لیا خاچکیان

اسباببازیهای بیخطر

15

ویراستار بخش فارسی :نسیم نجفی

گلچینی از شعر معاصر فارسی به ترجمه آشوت میناسیان 					

		
16

شعر

		
18

		
20
24

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول :لئون
آهارونیان

نقش بازی در رشد قوه تخیل

دارا و سارا در سایه باربی

22

				

در زندگی کودکان

									
هوسپ نازلومیان

برنده نوبل ادبیات :ماریو بارگاس یوسا
شانت باقرامیان

						

تئاتر ایران در هشتمین جشنواره تئاتر های فست

انسان به کجا میرود؟

ورزش

		

لئون آهارونیان

									
آرمان استپانیان

وب سایت :كاجیك صافاریان
ورزش :آرمان استپانیان
اشتراك :كاترین یعقوبی
نشانی :تهران ،خیابان انقالب ،بین
ولی عصر و فلسطین ،شماره 1048
تلفن:

66495180
66492693

		

تله-فاکس66495208:
نشانی وب سایتwww.hooys.com:
وب سایت فارسی:
http://farsi.hooys.com
پست الکترونیکی:
hooys@inbox.com

گوشههایی از آنچه در
صفحات ارمنی این شماره
هویس آمده است

نقش بازی و اسباب بازی در رشد
کودک و فرهنگ سازی
انواع بازیهایی که از دیرباز در میان همه اقوام
رایج بوده و اسباب بازی که روز به روز بر تنوعش
افزوده شده است ،در ظاهر جز امکاناتی ساده و
معصومان ه برای پر کردن اوقات فراغت و سرگرم
کردن بچهها نیستندّ ،اما اندکی دقت نشان میدهد
که در واقع تأثیری عظیم بر شکلگیری شخصیت
کودک و همین طور در جا انداختن فرهنگها و
ایدئولوژیها بازی میکنند .موضوع اصلی این
شماره هویس به این موضوع اختصاص یافته
است.
طراحی عروسکهای ملی مانند دارا و سارا
برای رقابت با گسترش جهانی عروسک باربی که
بیتردید فارغ از جهتگیریهای فرهنگی نیست،
بخشی از مطالب این بخش است .امروزه نقش
فرهنگی اسباب بازی تا آنجا مورد توجه قرار
گرفته است که در اروپا و آمریکا عروسکهایی
با هیأت کودکان عقبمانده یا توانخواه تولید
میشود .عروسکهای نابینا ،عروسکهایی که از
بیماری سیندروم داون رنج میبرند ،عروسکهایی
روی ویلچر .هدف این است که مالک دوست
داشتن و دوست داشته شدن را به یک زیبایی
آرمانی باربیمانند محدود نکنیم .عروسکهای
یادشده زیبایی خاص خود را دارند و شاید بیش
ِ
کودکان دارای اختالالت ذهنی و
از آن که برای
فیزیکی مفید باشند ،برای بچههای معمولی مفیدند
و آنها را برای پذیرش آن دسته از همساالن
خود که از بیماریهای یادشده رنج میبرند آماده
دوهفته نامه
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میسازند.
سخنرانی آزاد ماتیان در مجتمع
ورزشی فرهنگی رافی به مناسبت هفته
فرهنگ
در تقویم ارمنی  9اکتبر ( 17مهر) به مناسبت ابداع
حروف ارمنی در سده پنجم میالدی ،روز فرهنگ
خوانده میشود .به همین مناسبت در نیمه دوم
مهرماه برنامههای مختلفی برگزار میشود .این
برنامهها در میان ارامنه ایران به طور سنتی از
سخنرانی ،دکلمه شعر و سرودخوانی توسط گروه
کر تشکیل شده است .روز پنجشنبه  23مهر به این
مناسبت برنامهای در مجتمع ورزشی و فرهنگی
رافی واقع در محله ارمنینشین نارمک برگزار شد.
سخنران اصلی این مراسم آزاد ماتیان ،استاد کرسی
ارمنیشناسی دانشگاه اصفهان بود .او که حافظ
و خیام را به ارمنی و فغاننامه گرگوار نا ِرکاتسی
(عارف دینی ارمنی در سدههای میانه) را به فارسی
ترجمه کرده ،در سخنان خود از فرهنگ در شرایط
جهانی شدن سخن گفت و از چالشهایی که در این
شرایط ،پیشاروی اقوام کوچک و زبا ن و فرهنگ
آنان قرار گرفته است.
نمایشگاه کتاب ارمنی در محوطه
کلیسای سورپ سرکیس
به مناسبت هفته فرهنگ ارمنی از  16تا 24
مهر نمایشگاه کتابی در محوطه کلیسای سورپ
سرکیس تهران واقع در بلوار کریمخان برقرار بود.
حقیقت این که در بیشتر ساعات روز نمایشگاه

خلوت و سوت و کور بود .در روزگار ما ،به
خاطر رواج روزافزون کامپیوتر و اینترنت ،همه
جا آینده کتاب زیر سؤال رفته و کتابخوانی با
بحران جدی روبهروست ،چه رسد به اقلیتهای
قومی که به سبب محدودیت زب��ان م��ادری و
دشواری آموزش آن ،برای بیشتر سخنگویانش
نیز خواندن متون به زبان مادری دشوار است .به
هر رو ،این هشتمین دوره نمایشگاه کتاب ارمنی
است .در میان ”ناشرانی“ که غرفه خود را در حیاط
کلیسا برپا کرده بودند ،به جرأت میتوان گفت تنها
انتشارات نائیری به معنای واقعی ناشر بود .باقی
یا انجمن نویسندگان ایران بود که گاه کتابی هم
چاپ میکند ،و یا بخش انتشارات خلیفهگری که
اتفاق ًا فعال استّ ،اما به هر رو ناشر نیست .بازدید
دانشآموزان مدارس ارمنی از نمایشگاه از اتفاقات
جالب بود؛ دانشآموزانی که همراه معلمان خود
با مینیبوس میآمدند و حیاط کلیسا را از شور و
نشاط جوانی پر میکردند و به هر رو کم یا بیش با
کتابهای ارمنی هم آشنا میشدند.
همایش روزنامه نگاران ارمنی در
استپاناکرت
در اواس��ط مهرماه ،همایش بزرگی با شرکت
روزنامهنگاران ارمنی از همه نقاط دنیا به ابتکار
انجمن روزنامهنگاران ارمنستان و وزارت
دیاسپورای آن کشور در استپاناکرت ،مرکز
قرهباغ ،برگزار شد .از مطبوعات ارمنیزبان ایران
نیز نمایندگانی در این گردهمایی شرکت کرده بودند
و درباره مسائل مطبوعات ارمنیزبان در کشورهای
گوناگون جهان صحبت کردند .در این شماره
هویس متن سخنرانی موسس کشیشیان ،سردبیر
هفتهنامه آراکس را چاپ کردهایم .در بخشی از این
سخنرانی آمده است:
«همان طور که میدانید ،اکثر نشریات کمتعداد
ارمنی در دیاسپورا ،به این یا آن شکل ،ارگانهای
رسمی هستند .آنها بدون استثناء با کسری مالی کار
میکنندّ ،اما به همان دلیل ارگان رسمی بودنشان،
خودکفایی مالی برای سردبیران آنها چندان نگران
کننده نیست .مشکالت فنی ،نگرانیهای مربوط
به تربیت کادر ،بحرانهای اقتصادی محیطی که
نشریات در در آن منتشر میشوند ،به عبارت دیگر
مسائلی که تداوم کار و هستی هر نشریهای را تهدید

میکنند نیز آرامش سردبیر یا ناشر روزنامه را به هم
نمیزنند .به این ترتیب ،این نشریات به همین سبب
که ارگانهای رسمی هستند ،مسأله اصلیشان نه
پاسخ به نیازها و الویتهای جامعه ،بلکه پیروی از
دیدگاهها و انجام سفارشهای حزب متبوع است.
 ...آنها نه تنها این توانایی را دارند که یک رویداد
بیاهمیت ،یک مهمانی ناهار رسمی یا یک اجتماع
مناسبتی را به موضوع اصلی خود تبدیل کنند،
بلکه به همین ترتیب ،مهمترین رویدادهای مورد
توجه ارامنه را نادیده بگیرند یا در بهترین حالت در
حاشیه قرار دهند».
گروههای تأتر ای��ران در جشنواره
ی ِفست ایروان
ها 

ی ِفست مهمترین جشنواره تأتر ارمنستان
ها 
(و شاید منطقه قفقاز) و در کنار جشنواره فیلم
زردآل��وی طالیی یکی از مهمترین رویدادهای
فرهنگی ارمنستان است .امسال هشتمین دوره این
جشنواره از  1تا  8اکتبر ( 9تا  16مهر) در ایراون
برگزار شد و مطابق معمول هر سال ،گروههای
نمایشی ایران مشارکتی فعال در آن داشتند.
امسال چهار گروه نمایشی ایران با اجراهای متنوع
در هایفست حضور داشتند :نمایش آنات از
گروه قصه ،نمایش ایستگاه به کارگردانی َسر ُگل
اسالمیان ،هدیه مرموز به کارگردانی یاسر ِ
خاسب
بهترین مامان این حوالی به کارگردانی محمدرضا
کوهستانی (گروه تئاتر ایده).

مقاله ادوارد نالبانديان ،وزير امور خارجه ارمنستان ،در وال
استريت ژورنال

توپ در حياط تركيه است
سال گذشته ،بعد از مذاكرات مفصل بین ارمنستان
و تركیه ،در  10اكتبر در زوریخ ،دو كشور به
توافق دست یافتند و وزیران امور خارجه دو
كشور پروتكلهایی در زمینه برقراری روابط
دیپلماتیك ،گشودن مرزها و گسترش روابط
دوجانبه امضا كردند.
وقتی رئیسجمهور ارمنستان ،سرژ سركیسیان،
روند عادی سازی روابط با تركیه را شروع كرد،
روابط دو كشور در بنبست بود .چراغ راه ما در
ارمنستان تصویری از آینده بود كه در آن نسلها
در كنار هم در صلح و امنیت زندگی خواهند
كرد .ابتكار عمل ارمنستان پاسخی مثبت از
سوی رئیسجمهور تركیه دریافت كرد و این امر
به ما اجازه داد سرمایهگذاری مطمئنی برای یك
صلح پایدار بكنیم.
موضع ما در رویكرد مشهور عادی سازی روابط
بدون پیششرط منعكس شده استّ ... .اما به
نظر میرسد تركیه از توافقهایی كه با ما كرده
عقب نشسته است .نه تنها از تصویب پروتكلها
امتناع كرده ،بلكه به زبان پیششرطها سخن
میگوید ،یعنی همان زبانی كه پیش از امضا
کردن پروتكلها با آن سخن میگفت.
...
تركیه كوشیده است عادی سازی روابط دو
كشور را به حل مناقشه قرهباغ پیوند بزند... .
هرگونه دخالت تركیه در روند قرهباغ یا تالش
برای پیوند زدن عادی سازی روابط خودش با
ارمنستان به تصوری كه از پیشرفت مذاكرات
قرهباغ كوهستانی دارد ،به هر دو روند صدمه
میزند .این همان نكتهای است كه تمامی جامعه
جهانی و همه بازیگرانی كه نقشی در عادی
سازی روابط ارمنستان و تركیه و در مذاكرات
صلح قرهباغ داشتهاند بر آن تأكید میكنند.

جامعه جهانی به یك زبان صحبت میكند و
تركیه به زبانی دیگر.
تركیه میگوید همه مسائل منطقه یك بار برای
همیشه به "راه حلی جامع" نیاز دارند .عبارت
قشنگی استّ ،اما چهقدر واقعبینانه است؟ همه
سخنوری است ،حرف بسیار و عمل هیچ.
آشتی به معنای فراموش كردن گذشته یا تغذیه
نسل جوان با افسانههای انكار نیست .با وجود
این واقعیت كه تركیه  95سال است مرتب
نسلكشی ارامنه را انكار میكند ،طرف ارمنی
شناسایی نسلكشی را شرط شروع مذاكرات
عادیسازی قرار نداد .برعكس ،این تركیه است
كه مستقیم و غیرمستقیم با این موضوع بازی
میكند و آن را به پیش شرط تبدیل میكند.
حاصل مذاكرات تركیه و ارمنستان ،در امضا
کردن پروتكلها خالصه شد .بر خالف اخباری
كه مطبوعات تركیه این روزها پخش میكنند ،نه
دیپلماسی خاموشی در كار است و نه دور دوم
زوریخی .تنها گامی كه در این راه طوالنی باقی
مانده ،تصویب پروتكلها و عمل به آنها دور
از هرگونه هیاهوست .اگر تركیه آماده است روند
عادی سازی روابط بدون هیچ گونه پیششرط
را از سر بگیرد ،ارمنستان هم آماده است پیش
برود.
سران دنیا به یاد میآورند كه توپ در حیاط
تركیه است ،كه ارمنستان نقش خود را بازی
كرده و این تركیه است كه باید گامی را كه قولش
را داده بردارد .نیات حسنه را باید با عمل ثابت
كرد.
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صفحه فرهنگ ارمنی در سایت انسانشناسی و
فرهنگ

سایت انسانشناسی و فرهنگ ( )http://anthropology.irبا مدیریت دکتر ناصر فکوهی،

استاد انسانشناسی و جامعهشناسی دانشگاه تهران ،مجموعهای غنی و گسترده از مقاالت و اخبار در

حوزههای گوناگون فرهنگ ،جامعهشناسی و انسانشناسی است .در میان بخشهای ویژه فرهنگهای
گوناگون در این وبسایت ،بخشی هم به فرهنگ ارمنی اختصاص یافته است .از این پس این بخش
توسط روبرت صافاریان اداره خواهد شد .در مقاله زیر ضرورت وجود چنین بخشی به منظور آشنا شدن

ِ
نشانی صفحه ارمنی سایت انسانشناسی و
هرچه بیشتر فرهنگها با یکدیگر توضیح داده شده است.
فرهنگ چنین استhttp://anthropology.ir/taxonomy/term/68 :

چند کلمه درباره صفحه فرهنگ ارمنی

روبرت صافاریان

سالهاست کنار هم زندگی میکنیم و هنوز
سادهترین چیزها را راجع به هم نمیدانیم .یک
ی از ایرانیها،
نمونهاش همین که هنوز خیل 
حتی آ دمهای تحصیلکرده ،فکر میکنند ارمنی
یعنی مسیحی .و نمیدانند ارمنی و آسوری چه
فرقی با هم دارند .آسوریها از نژاد سامیاند،
زبان آسوری از شاخه زبانهای سامی است و با
دوهفته نامه
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زبانهای عبری و عربی همخانواده است و بیشتر
مسیحیان پیرو فرقه کاتولیک هستند .در حالی
که زبان ارمنی از خانواده زبانهای هندواروپایی
است ،نژادشان آریایی است و پیرو شاخهای از
مسیحیتاند که مخصوص خودشان است به نام
لوساورچاگانّ .اما واقعیت این است
گریگوری یا
ُ
که خود آسوریها و ارمنیها هم یکدیگر را خوب

نمیشناسند .کاری به دالیل تاریخی و فرهنگی
این اوضاع نداریمّ ،اما وضعیت واقعی این است.
و اینجاست دلیل ضرورت تالش برای آشنایی
با فرهنگهای گوناگون که سایت انسانشناسی
و فرهنگ آن را یکی از اهداف خود قرار داده
است .شناخت متقابل فرهنگها قابلیت پذیرش
متقابل را تقویت میکند و زمینه را برای همزیستی

مسالمتآمیز و دوستانه مردمان گوناگون فراهم
م��یآورد .وقتی آق��ای فکوهی پیشنهاد کرد
مسؤولیت بخش فرهنگ ارمنی سایت را به عهده
بگیرم ،با وجود مشغله زیاد پذیرفتم ،چرا که فکر
میکنم هر گامی در این راستا مفید است و میتواند
به پیدایش جامعهای اهل مدارا و دموكراتیك كمك
كند.
البته این سخنان به آن معنا نیست که باید تفاوتها
و اختالفات و مسائل مشکلزا را نادیده گرفت و
دربارهشان سخن نگفت تا مبادا یگانگی و همزیستی
خدشهدار شود .شخص ًا تنها به آن نوع همزیستی و
حسن نیت اعتقاد دارم که بر پایه شناخت متقابل و
طرح صریح تفاوتها و پیشداوریهای ریشهدار
قومی و دینی و غیره شکل گرفت ه باشد .تا آشکارا
در این زمینهها گفتوگو نشود ،از وحدت حقیقی
و مستحکم خبری نخواهد شد .از اینجاست
که در نوشتههای این بخش در کنار مقاالتی که
جنبههای مختلف فرهنگ ارمنی را معرفی میکنند،
نوشتههایی خواهیم داشت که به پیشداوریها و
تعصبات آشکار و پنهان این فرهنگ میپردازند
و همین طور نوشتههایی که پیشداوریهایی را
نقد میکنند که در فرهنگ غالب جامعه درباره
این فرهنگ وجود دارد و حضور این تعصبات
را در الیههای زیرین متنهایی که ظاهراً بسیار
درست و عاری از تعصب مینمایند ،نشان
نامدارایی
میدهند .در همه فرهنگها نطفههای ُ
و ناشکیبایی نسبت به دیگران و ستایش غلوآمیز
از تواناییهای فرهنگ خودی هست و باید اینها

را شناسایی کرد ،نشان داد و مهار کرد .بیش از
سه سال است که سردبیری دوهفتهنامه ارمنیزبان
هویس (به معنی امید) را به عهده دارم .در این
مجله جلوههای زندگی ارامنه ایران در کنار مطالب
متنوع دیگر بازتاب مییابد .در بخش فرهنگ
ارمنی از برخی از نوشتههای آن نشریه که بیشتر
با اهداف سایت انسانشناسی و فرهنگ مناسبت
دارند استفاده خواهیم کرد.
مسأل ه خاصی که ارامنه امروز ایران با آن دست
به گریباناند و همه زندگی اجتماعی و فرهنگی
آنها را تحتالشعاع قرار داده است ،مسأله
مهاجرت است .در یک دهه اخیر شاید نیمی از
ارامنه ایران رفتهاند .شرایط رفتن برای اقلیتهای
دینی ایران بسیار آسان شده است .اوضاع چنان
است که آنها که قصد ترک دیار ندارند باید برای
این کار توجیه و توضیحی داشته باشند ،چرا که
طبیعی آن است که بروی .این امر تأثیری غریب بر
زندگی ارامنه ایران و فرهنگ آنها و نگرششان
به جامعه و فرهنگ ایرانی گذاشته است .جالب
است که مقصد این مهاجرت نه ارمنستان ،که
آمریکاست .ارامنه ایران در شهر کوچک گ ِل ِ
ندل
نزدیک لُسآنجلس سکنی گزیدهاند .خود این
شهر و وضعیت ارامنه ایرانی آنجا میتواند
موضوع تحقیقها و رسالههای متعدد باشد .نکته
غریب ّاما این که جامعه ایرانی در کلیت خود،
فارغ از صفبندیهای فرهنگی و سیاسی ،به این
موضوع هیچ عالقه نشان نمیدهد .کشور از یکی
از اقلیتهای قدیمی آن که تأثیر جدی بر فرهنگ

جامعه داشته است تهی میشود و در هیچ یک از
مطبوعات کشور تا امروز هیچ گزارشی در این
زمینه منتشر نشده است .بیتفاوتی تا این اندازه،
جای آسیبشناسی جدی دارد .این در حالی است
که افزایش سفر گردشگران ایرانی به ارمنستان در
یک سال اخیر گزارشی مفصل را در روزنامه شرق
به خود اختصاص داده ،کمابیش با این رویکرد
که چرا ایرانیها پول خود را در ارمنستان خرج
میکنند و به اقتصاد آن کشور کمک میکنند .این
مسائل باید آسیبشناسی شود .موج مهاجرت
ارامنه از ای��ران ،کاویدن ریشههای این امر،
یافتن ریشههای بیتفاوتی جامعه به این امر،
پیآمدهای تکفرهنگی شدن روزافزون جامعه،
تناقض بین تعریف و تمجید تعارفآمیز در حرف
و بیتفاوتی در عمل نسبت به وجود اقلیتهای
قومی و دینی ،میتواند چیزهای زیادی را درباره
خود جامعه ایران و رفتارش با فرهنگهای دیگر
آشکار کند .جلوههای گوناگون فرهنگ ارمنی در
پرتو چنین موقعیتی بررسی خواهد شد.
تخصص من ترجمه متون نظری سینما و نوشتن نقد
گ ارمنی ،مانند همه فرهنگهای
فیلم است .فرهن 
دیگر ،ناچار در شرایط سیطره رسانههای جمعی و
متأثر از آنها رشد میکند و انتشار نوشتههایی که
انعکاس آن را در رسانهها مورد توجه قرار دهند
بیتردید و در حد توان مورد توجه قرار میگیرد.

به سراغ من اگر میآیید...
 ...به این آدرس بیایید
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دیدار از ارمنستان ،همراه با دكتر محمد نهاونديان ،رئيس
اتاق بازرگانی و صنايع و معادن جمهوری اسالمی ايران

سفری كارساز
اكنون هفده سال
است با همت دوستان
و عالقهمندان به ایجاد
روابط دوستانه تجاری
بین دو كشور جمهوری
اسالمی ایران و جمهوری ارمنستان ،اتاق مشترك
بازرگانی ایران و ارمنستان تشكیل شده است و
از آن زمان تاكنون بیوقفه در راه ایجاد هرچه
بیشتر روابط تجاری بین دو كشور همسایه
فعالیت میكند .از ابتدای نصب پل موقت مگری
روی رودخانه ارس و ایجاد روابط بازرگانی ،و با
رد و بدل شدن كاال بین دو كشور همسایه كه با
دههزار دالر در سال شروع شد و این رقم در حال
حاضر به بیش از  240میلیون دالر رسیده ،نه
مقامات مسؤول كشورمان از رقم ذكر شده راضی
هستند و نه هیأت مدیره اتاق مشترك بازرگانی
ایران و ارمنستان كه دائم در تالش است هرچه
زودتر این سقف كاذب را بدرد و به طرف سطح
باالتر از تجارت جهش داشته باشد .با مطالعه و
تجربیاتی كه نگارنده این سطور دارد ارمنستان
كوچك با  29500كیلومتر مربع وسعت و سه و
نیم میلیون جمعیت را نباید مالك سرمایهگذاری
و فعالیتهای تجاری ارزیابی نمود .مدارك و
نشانهها و ارقامی وجود دارد كه در بعضی مواقع
معادالت ریاضی را به هم میریزد ،باید برای
اثبات این گفتهها تواناییهای كشورها را بررسی
كنیم؛ یك كشو ِر فرض ًا آباد با وسعت یكصد هزار
كیلومتر مربع و با  50میلیون جمعیت كه اكثراً فقیر
و ناآگاه هستند ،چه تواناییهایی میتواند به جهان
امروزی عرضه كند؟ برای روشن نمودن عرایضم
مقایسه یك جمعیت باسواد و فعال با یك جمعیت
بیسواد را مورد مطالعه قرار میدهیم :جمعیت
بیسواد از صبح تا شام خود و اطرافیانش فقط به
فكر سیر كردن شكمشان هستند ،در صورتی كه
یك جامعه باسواد و پویا و آگاه نه تنها به فكر سیر
دوهفته نامه
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كردن شكمش است ،روی كیفیت خوراكی خود
و تولید آن خوراكی به نحو احسن و در یك سطح
باال فكر میكند .آن جامعه باسواد از ابتدای زندگی
به فكر ایجاد بهترین مدارس برای فرزندان خود
است ،برای ایجاد مراكز فرهنگی و هنری و علمی
تالش دارد ،برای مسائل بهداشتی و سالم زیستن
تالش دارد .اما در جامعه ناآگاه از این مسائل
خبری نیست و تمام بدبختیها و خوشبختیها را
به خدای خودشان حواله میدهند.
آیا احتیاجات یك جامعه باسواد و آگاه با
احتیاجات یك جامعه بیسواد و ناآگاه و فقیر
یكی است؟ مصرف روزانه یك خانواده بیسواد با
مصرف یك خانواده باسواد و آگاه یكی است؟
جمهوری ارمنستان كشوری است كه تمام
جمعیت  3/5میلیون نفری آن باسواد هستند ،از
نظر فكری ،عقیدهای و ایجاد كار و مهارتهای
گوناگون ،سرآمد خیلی از كشورهای جهان
امروزی هستند و به همین دلیل است كه در ظرف
نوزده سال پس از استقالل ،آن كشور توانسته
جهشی بزرگ در راه ساختوساز و اقتصاد كشور
داشته باشد ،و از طرفی با داشتن مشكالت گوناگون
با همسایههای شرق و غرب خود ،جهشی بزرگ
در راه ترقی كشور بیابد .طوری كه از مسكن،
بهداشت ،تعلیم و تربیت ،خورد و خوراك و
صنعت و بازسازی كشور غافل نماندهاند.
به عنوان یك ایرانی ارمنیتبار باید بگویم كه
برای ما ایرانیان داشتن یك چنین همسایههایی
افتخارآمیز است و تاریخ نوزدهساله پس از
استقالل ارمنستان گواه این سخنان است .كشور
ارمنستان یكی از قدیمیترین كشورهای جهان
است در حالی كه تعداد زیادی از همردههای كشور

لئون آهارونيان
ارمنستان به برگهای كتاب
تاریخ جهانی پیوستهاند و
آثاری از آنها دیگر دیده
نمیشود.
از این كه چند سطری
جهت معرفی همسایه و دوست دیرین كشورمان
قلم میزنم ،نه از آن لحاظ است كه كشور ارمنستان
را به خوانندگان عزیز معرفی نمایم ،هدف بیشتر
یادآوری و ذكر امكانات امروزی كشور ارمنستان
است ،زیرا متأسفانه بعضیها امكانات تجاری
كشور ارمنستان را بر حسب جمعیت و مساحت
آن كشور ارزیابی میكنند در حالی كه با مالك قرار
دادن آن دو عاملی كه در مورد كشور ارمنستان
ص��ادق نیست ،نباید تصمیمات خود را در
رابطههای تجاری اتخاذ نمایند ،بلكه باید با در
نظر گرفتن تمام جوانب ،ارمنستان را از همه نظر
در حد یك كشور با حداقل  20میلیون جمعیت در
نظر داشته باشند.
یكی از تالشها و كوششهای اتاق مشترك
این است كه امروز جایگاه ایران نسبت به منطقه
قفقاز در روابط بین كشورهای منطقه از نظر
اقتصادی و تجاری مشخص شود .باید عرض كنم
كه كشور جمهوری اسالمی ایران در منطقه قفقاز
جنوبی جز چند غرفه تجاری (به نام هایكوپ)
كه به همت یك عده جوان پر تالش و تاجر انجام
شده مركز دیگری ندارد.
یكی از تالشهای اتاق مشترك این است
كه اعالم كند نه تنها الزم است بلكه واجب است
یك مركز با امتیاز تجاری آزاد گمركی ،در منطقه
قفقاز جنوبی كه بهترین مكان در تمام شهر ایروان
(پایتخت كشور ارمنستان) است ،ایجاد كنیم.
بر اثر این افكار و تالشها بود كه بنا به
درخواست و كوشش اتاق مشترك باالخره روز
معیت جناب آقای دكتر
پنجشنبه هشتم مهرماه در ّ
محمد نهاوندیان رئیس محترم اتاق بازرگانی و

صنایع و معادن ایران به ایروان مسافرت كردیم
و با مقامات ارشد آن كشور مالقات نمودیم ،كه
موجب خوشحالی طرفین بود و میتوانم اعالم كنم
كه این مسافرت و مالقاتها نقطه عطفی بود در
رابطه تجاری و ایجاد دورنمای كار بین دو كشور
كه مهر صحه آن هم با مسافرت دو روزه جناب
آقای علی الریجانی رئیس محترم مجلس شورای
اسالمی به ایروان در روز دوشنبه  17مهرماه
گذاشته شد.
اینجانب برای تمهیدات الزم و برنامهریزی
مالقاتها صبح روز سهشنبه شانزدهم مهرماه به
ایروان پرواز كردم و روز پنجشنبه ساعت 12:30
ظهر به وقت ای��روان در فرودگاه زوارتنوس
( ،)Zvartnousبه همراه رئیس اتاق بازرگانی
ارمنستان آقای ایروانیان ،آقای مارتین سركیسیان
كه مهماندار جناب آقای دكتر نهاوندیان بودند از
هیأت استقبال کردیم.
همراه جناب ایروانیان رئیس اتاق بازرگانی
كشور ارمنستان ،آقای فقیهی رئیس تشریفات
از اتاق بازرگانی نیز بودند ،و در مالقاتهایی كه
انجام شد آقایان شاهرخ ظهیری عضو هیأت مدیره
اتاق تهران و نائب رئیس اتاق مشترك بازرگانی
ایران و ارمنستان و آقای رضا حیدری عضو هیأت
مدیره و آقای سورن شهبازیان عضو هیأت مدیره
اتاق مشترك و آقای دكتر قاسم مؤمنی از طرف
انجمن دوستی ایران و ارمنستان حضور داشتند.
پس از انتقال هیأت از فرودگاه تا هتل
ماریوت كه دو ساعت طول كشید ،هیأت طبق
قرار ،سر ساعت  3بعد از ظهر در محل مجلس
شورای ملی ارمنستان با آقای گاگیك ساهاكیان
(متولی روابط بین دو مجلس شورای اسالمی
ایران و ارمنستان) و آقای وارطان آیوازیان دیدار
كردند و پس از آن به تماشای موزه تاریخ طبیعی
ارمنستان كه توسط اینجانب بازسازی شده بود
رفتند ،كه مورد توجه هیأت ایرانی قرار گرفت
و پس از آن ،مركز تجاری (انبار آزاد تجاری)
بازدید شد و هیأت ،مخصوص ًا جناب آقای دكتر
نهاوندیان با دقت تمام از تمام ساختمان و انبارها
و اتاقها بازدید نمودند .در مالقاتهای دیگر یك
مكان بزرگ كه توسط تعدادی سرمایهدار ایرانی
خریداری شده بود نیز بازدید شد.
روز بعد اولین مالقات ساعت  10صبح
در دفتر نخستوزیری صورت گرفت و سپس
با جناب آقای واهرام نرسیسیان مشاور عالی
ریاست جمهوری ارمنستان در كاخ ریاست
جمهوری ارمنستان دیدار صورت گرفت ،و بعد
با جناب آقای آرمن موسسیان وزیر محترم انرژی
ارمنستان مالقات انجام شد.

در ساعت  2بعد از ظهر ،هیأت طبق برنامه،
برای دیدن مدرسه هزار نفره  136رفتند كه پس
از آتشسوزی در سال  1999توسط خانم و
آقای لئون آهارونیان تمام ًا بازسازی و نوسازی
شده بود و طبق قرا ِر آقای آهارونیان با وزارت
آموزش كشور ارمنستان ،بنا شد در آن مدرسه
زبان فارسی هم تدریس شود .هیأت از چند
كالس و بهطور كلی از تمام مدرسه كه هم دارای
قسمت ابتدایی و هم متوسطه بود ،بازدید نمودند.
خوانده شدن اشعار شاعران شیرینزبان فارسی با
لهجه ارمنستان و به زبان فارسی ،شیرینی خاصی
به آن اشعار داده بود .جناب آقای دكتر نهاوندیان
بسیار تحت تأثیر آن مدرسه و مخصوصا شاگردان
مدرسه كه همگی با زبان فارسی آشنایی داشتند
قرار گرفتند ،ضمن این كه مدیر مدرسه هم از
هیأت ایرانی بسیار خوب و صمیمانه استقبال
نمودند .مالقاتی هم با آقای نرسیسان وزیر اقتصاد
و بازرگانی صورت گرفت ،و روز شنبه هم با آقای
مانوك وارطانیان وزیر راه و ارتباطات ارمنستان
دیدار صورت گرفت و همچنین همان روز با آقای
روبرت هارطونیان رئیس آژانس توسعه ارمنستان
مالقاتی بسیار ارزنده داشتیم.
در تمام این مالقاتها جناب آقای سید علی
سقانیان سفیر محترم و فوقالعاده و تاماالختیار
جمهوری اسالمی ایران در كشور ارمنستان همراه
هیأت بودند و تمام گفتوگوها توسط مترجم
سفارت جمهوری اسالمی ایران در ایروان ،آقای
ادوارد طهماسیان ،ترجمه میشد .روز جمعه
ساعت سه بعد از ظهر در محل اتاق بازرگانی
ارمنستان به دعوت آقای مارتین سركیسیان با
حضور خبرنگاران رسانههای گروهی و یك عده
تجار مالقات صورت گرفت و از طرف تجار و
خبرنگاران رسانههای گروهی ،سؤاالتی مطرح
شد كه تمام ًا توسط جناب آقای دكتر نهاوندیان
پاسخ داده شد.
روز شنبه صبح ،هیأت از محل كار اتحادیه
تجار ایرانی در ارمنستان به نام هایكوپ بازدید
نمودند كه تقریب ًا یك ساعت طول كشید ،و باید
اذعان داشت از آنچه اینجانب در چهار سال قبل
در آنجا دیده بودم ،وضع و نوع و مقدار كاالها
كمتر بود و بهطور كلی داشتن چنین مركزی در
شأن كشور جمهوری اسالمی ایران نیست .پس از
بازدید از هایكوپ ،هیأت رهسپار كارخانههای
الكتروماس شدند كه بیش از دو ساعت طول
كشید.
چون روز یكشنبه تعطیل بود هیأت با دو
خودرو در هوای بارانی از شهر و كلیسای قدیمی
اجمیادزین دیدن نمودند و پس از آن معبد تاریخی

گارنی و صومعه گقارت را دیدند .هیأت در سه
روز مختلف مهمان بود؛ یك روز مهمان سفارت
جمهوری اسالمی ای��ران در یكی از بهترین
رستورانهای ایروان به نام دره شاهان ،روز
دیگر مهمان اتاق بازرگانی ارمنستان در رستوران
مونتكرستو ( ،)Montecrestoو روز پنجشنبه روز
اول ورود هیأت به ارمنستان ،اتاق مشترك افتخار
پذیرایی مهمانان عالیمقام را داشت.
روز آخر ،طرفین با حضور خبرنگاران رادیو
و تلویزیون ،یك تفاهمنامه بین دو اتاق را امضا
كردند و مورد تشویق حضار قرار گرفتند.
از نظر این كه نوشتهها زیاد طوالنی نشود،
فقط به گفتوگوی نخستوزیر ارمنستان ،جناب
آقای تیكران سركیسیان ،با آقای دكتر نهاوندیان
در روز جمعه نهم مهرماه اكتفا میكنم:
گفتوگوی آقای تیكران سركیسیان با آقای
دكتر نهاوندیان
این مالقات در ساعت  10روز جمعه 9
مهرماه در محل دفتر نخستوزیر ارمنستان ،كه
محل ساختمان آن در جنوب شرقی میدان آزادی
ایروان است ،صورت گرفت.
ابتدا هیأت ایرانی با احترام كامل بدون
كوچكترین بازرسی بدنی وارد ساختمان شدند.
هیأت شامل جناب آقای دكتر نهاوندیان رئیس
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن كشورمان،
جناب سید علی سفانیان سفیر محترم تاماالختیار
جمهوری اسالمی ایران همراه با مترجم خود آقای
ادوارد طهماسیان و اینجانب و نایبرئیس اتاق
مشترك بازرگانی ایران و ارمنستان ،آقای شاهرخ
ظهیری ،بود.
درس��ت س��ر ساعت  10صبح ،جناب
نخستوزیر از اتاق كار خود به سالن پذیرایی
مهمانان وارد شدند ،و در حضور خبرنگاران
رسانههای گروهی ارمنستان پس از معرفی مقامات
به یكدیگر و گفتوگوهای خوشآمدگویی،
نخستوزیر ارمنستان از دكتر نهاوندیان سؤال
نمودند كه این اولین سفرشان به كشور ارمنستان
است؟ و آقای دكتر نهاوندیان تصدیق نمودند كه
اولین سفر است و پس از آن نخستوزیر ارمنستان
برای ایشان روزهای خوش هنگام اقامت در
ارمنستان را آرزو كردند.
آقای نهاوندیان :ایشان اظهار داشتند كه چون
اطالع دارند آقای سرکیسیان در آینده نزدیك به
ایران خواهند آمد از ایشان میخواهند كه هنگام
سفر به كشور ایران حتما از اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن ایران هم دیدن نمایند .آقای
نهاوندیان سخنان خود را چنین ادامه داد كه برای
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ایجاد روابط تجاری و صنعتی بین دو كشور باید
امكانات فراوان كاری آنها را مطالعه كرد و به
كنندگان كار سپرد و اجرا كرد ،تا هر دو كشور از
این بابت بهرهمند شوند .ایشان گفت یكی از آن
مسائل ،ترانزیت كاال از كشورمان برای كشور شما
ارمنستان است و در حال حاضر شما بیشتر از راه
دریای سیاه به كشور ارمنستان استفاده مینمایید،
كه هم دورتر است و هم گرانتر.
سپس آقای نهاوندیان توضیح دادند كه داد و
ستد خارجی جمهوری اسالمی ایران با كشورهای
دنیا ساالنه در حدود  110میلیارد دالر است و
ارمنستان هم میتواند از این داد و ستد بهره بگیرد
و از امكانات ایران چه از نظر تبادل كاالهای
تجاری و چه از نظر مواد اولیه بهرهمند شود.
ایشان اضافه كرد كه برای صادرات ایران میتوان
با كشور ارمنستان و بخش صنعتی آن همكاری
كرد ،تولیدات را بهصورت نیمهساخته به ارمنستان
ارسال داشت ،و پس از تكمیل به نام ارمنستان
صادر كرد .این عمل به نفع هر دو كشور همسایه
خواهد بود و در این زمینه كه وسعت بسیار زیادی
در رابطه با حمل و نقل زمینی ،دریایی و هوایی
در بر خواهد داشت ،باید با برنامهریزی و تبادل
نظر كارشناسان دو كشور همكاری را آغاز نمود.
در مورد طرحهای عظیم كه مربوط به دو كشور
باشد مانند قطعهسازی ،كه برای هر دو كشور از
ملزومات است و عده زیادی را به كار خواهد
گمارد ،مخصوصا كه مردمان كشور ارمنستان فنی
و متخصص هستند ،ایران از ساخت راههای عبور
راهآهن در كشور ارمنستان استقبال مینماید و حتی
آمادگی آن را دارد كه در مناقصههای بینالمللی
شركت كند و همچنین در رابطه با گردشگری و
ایجاد شركت هواپیمایی هم با كشور ارمنستان
همكاری داشته باشد .حتی ایران میتواند به
هواپیمایی ارمنستان اجازه دهد كه در پروازهای
داخلی ایران فعالیت نمایند.
آقای دكتر نهاوندیان اشارهای هم به چراگاههای
كشور ارمنستان كردند با این مضمون كه آنها برای
تكثیر و پروردن گوسفند بسیار مناسب هستند و
ایران میتواند با تشویق سرمایهداران ،استفاده از
چراگاههای خوب در ارمنستان را رواج دهد.
آقای دكتر نهاوندیان اظهار داشتند كه میدانند
نخستوزیر ارمنستان قب ً
ال رئیس بانك مركزی آن
كشور بوده و به امور مالی كشور كام ً
ال تسلط دارد،
بنابراین با آگاهی ایشان میتوانند با درایت خود،
شركتهای راهسازی و راهآهنسازی ایرانی را
دعوت به شركت در مناقصههای كشور ارمنستان
نمایند.
از نظر گردشگری هم ایران مكانهای جالب
دوهفته نامه
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و جذاب زیاد دارد و باید راه را برای پیشرفت و
ازدیاد گردشگر بین دو كشور هرچه زیادتر نمود.
آقای دكتر نهاوندیان به اطالع نخستوزیر
ارمنستان رساندند كه اتاق مشترك بازرگانی ایران و
ارمنستان پیشنهاد نموده كه حتم ًا یك مركز تجاری
و یك انبار آزاد و تجاری ایران در ارمنستان دایر
نماید و ایشان در خاتمه فرمودند كه ایران خیلی
خوشحال خواهد شد كه در این زمینه همكاری
داشته باشد.
آقای تیكران سركیسیان :ایشان گفتند در
رابطه با حمل و نقل كاال بین ایران و ارمنستان در
زمستانها گرفتاری وجود دارد و تأیید نمودند كه
حمل كاال از طریق ایران به نفع دو كشور ایران و
ارمنستان خواهد بود ولی حمل با راهآهن با استفاده
از راهآهن گرجستان ،قیمت كمتری دارد .در رابطه
با شركت دادن پیمانكاران ایرانی در ساختن راهها
و راهآهن در كشور ارمنستان آقای نخستوزیر
فرمودند كه ما از این همكاری خوشحال خواهیم
بود و استقبال هم میكنیم ،و اضافه كردند كه ما
آنها را حتم ًا برای شركت در مناقصه دعوت
خواهیم كرد .ساختن راهآهن طرف ایرانی زیاد
مشكل نیست ،زیرا راهها چندان كوهستانی نیستند
ولی بر عكس طرف ارمنستان كوهستانی است و
به ساختن پلهای زیاد و تونلهای پی در پی نیاز
دارد.
ایشان گفتند برای جلوگیری از وقفه كار و
استفاده بهینه از امكانات دولت ارمنستان در نظر
دارند یك باراندازی در  90كیلومتری مرز نوردوز
است ،ایجاد كنند و كاالها را با راهآهن تا شهر قپان
حمل نمایند و در آنجا تخلیه و انبار كنند تا از
آن به بعد با كامیونهای ارمنستان به ایران و دیگر
شهرها حمل شود ،و البته این طرح تنها تا تكمیل
شدن راهآهن بهطور كامل عملی است.
آقای نخستوزیر به امنیت ملی بین دو
كشور اشاره نمودند و یادآوری كردند كه در این
رابطه هیچگونه مشكلی بین دو كشور نیست و به
توافقهای خوبی رسیدهایم.
نخستوزیر دوباره به طرح راهآهن اشاره
كردند كه بیش از  3میلیارد دالر آمریكایی هزینه
ساخت دارد و در صورتی كه كسی عالق ه به
سرمایهگذاری در این زمینه داشته باشد با استقبال
دولت ارمنستان مواجه خواهد شد و این میتواند
یك سرمایهگذاری دولتی و یا بخش خصوصی
باشد و فرقی ندارد.
پاسخ آقای دكتر نهاوندیان :از توضیحات
جناب آقای نخستوزیر تشكر كردند ،و پیشنهاد
نمودند یك هیأت سازندگان از ایران به ارمنستان
بروند .همچنین توضیح دادند كه شركتهای فنی

و مهندسی ایرانی در مناقصههای بینالمللی خوب
عمل كردند ،هم در ایران و هم در كشوری كه
برنده مناقصه شده بود ،خوب كار كردند و اضافه
نمودند كه ایران در زمینه راهسازی ،بانكی ،و بیمه
با ارمنستان همكاری داشته باشد.
ایشان گفتند ما عالقه داریم در این باره
مطالعه كنیم كه با پول ملی دو كشور داد و ستد
انجام دهیم .این كار برای ارتقاء تجارت بین دو
كشور بسیار مفید خواهد بود ،زیرا دیگر پولهای
خارجی نمیتوانند در بهای اجناس خریداری و
فروخته شده بین دو كشور تأثیر بگذارند.
آقای تیكران سركیسیان :ایشان اظهار داشتند
كه دولت ارمنستان آمادگی دارد در این رابطه با
كشور جمهوری اسالمی ایران مذاكره نماید اما
حتم ًا در این بین یك طرف سوم هم باید باشد
كه با مشاركت آن ،ایران و ارمنستان میتوانند
ارزش واقعی پولهای رد و بدل شده طرفین را
ارزیابی و به درستی ارزشیابی كنند .ایشان اضافه
نمودند كه از شما چه پنهان روسیه تمایل به چنین
رابطهای دارد و اظهار عالقه نموده كه یك نشست
داشته باشیم.
آقای دكتر نهاوندیان :از این كه شما در این
رابطه نظر مثبت دارید خوشحال هستم و در مدت
یك ماه هیأتی را به ایروان میفرستیم تا در این
رابطه بیشتر مطالعه كنند.
آقای تیكران سركیسیان :ارمنستان میتواند
یك پنجره بزرگ و خوب برای ای��ران شود؛
شركتهای ایرانی بهتر است در ارمنستان هم به
ثبت برسند.
اینجا سؤال دكتر نهاوندیان از نخست وزیر
این بود كه آنها چند درصد میتوانند سهم داشته
باشند؟ و جواب این بود كه  . %100سؤال بعدی
در رابطه با  VTAبود كه مالیات بر ارزش تمامشده
چه خواهد شد؟ و جواب نخستوزیر این بود كه
مثل یك شركت ارمنی ،یك شركت ایرانی هم در
ارمنستان میتواند آزادانه فعالیت نماید .سؤال
دیگر ریاست محترم اتاق این بود كه آیا در رابطه
بانكی هم میتوانیم فعالیت داشته باشیم؟ و جواب
این بود كه بدون هیچگونه مشكل .در جواب این
ِ
سؤال دكتر نهاوندیان كه پرسیدند در چه مدتی
میتواند یك بانك افتتاح شود ،آقای سركیسیان
گفتند حداكثر مدت یك ماه .دكتر نهاوندیان با
اعالم قبولی گفتند اگر موافق باشید به زودی یك
بانك در ارمنستان به ثبت خواهیم رساند و آن
بانكی است كه قادر خواهد بود وجوه الزم بین
دو كشور را رد و بدل كند .نخستوزیر ارمنستان
گفت ما در ارمنستان  22بانك داریم و سیاست ما
همیشه این بوده كه به زیاد بودن بانكها توجه نشود

بلكه كیفیت بانكها برای ما مهم است؛ ایشان گفتند
بهطور مثال در ارمنستان بانكهای روسی ،ایرانی،
انگلیسی ،عربی ،یوگوسالوی ،فرانسه هر كدام در
یك محیط خوب و سالم فعالیت میكنند.
آقای نهاوندیان فرمودند ما در ایران ارامنه
بسیار خوبی داریم و اطمینان داریم كه یك بانك
ایرانی خوب در ارمنستان خواهیم ساخت و آقای
آهارونیان را هم برای این به شهادت گرفتند.

در خاتمه آقای دكتر نهاوندیان از نخستوزیر
ارمنستان دعوت كردند كه وقتی به تهران تشریف
میآورند حتم ًا دو چیز را فراموش نكنند؛ یكی
این كه به اتاق صنایع و معادن جمهوری اسالمی
ایران بیایند و دیگر این كه با همسر محترمشان
باشند.
آقای نخستوزیر تشكر كردند و اظهار داشتند
كه ایشان هنوز از متن دعوتنامه آگاهی ندارد و

پس از مطالعه دعوتنامه تصمیم خواهند گرفت.
پس از خاتمه این گفتوگوی صمیمانه،
طرفین با هم چند عكس گرفتند و با روی گشاده و
با خوشحالی از هم جدا شدند.
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با حضور هنرمندان طراز اول کشور

نمایشگاه آثار مارکو گريگوريان و ادمان آيوازيان در خانه هنر
همزمان با جشن یکسالگی خانه هنر(آرت
سنتر) ،نخستین نمایشگاههای ادمان آیوازیان
و مارکو گریگوریان پس از حدود چهار دهه در
تهران برگزار شدند.
به گزارش واحد اطالع رسانی و روابط عمومی
خانه هنر ،عصر آخرین جمع ه مهرماه از ساعت
 ،1۶خانه هنر مملو از جمعیتی شد که در جشن
یکسالگی این مجموعه شرکت داشتند .در مراسم
گشایش این نمایشگاهها که با حضور هنرمندان و
اهالی فرهنگ و هنر از جمله مسعود عربشاهی،
محمود جوادیپور ،علیرضا سمیعآذر ،غالمرضا
نامی ،آلبرت کچویی ،امید روحانی ،سیفاله
صمدیان و دیگران ،و همچنین رییس شورای
خلیفهگری ارامنه در ایران و اعضای این شورا،
نمایندگان ارامن ه ایران در مجلس ،نمایندگانی از
سفارتخانههای خارجی ،نمایند ه مستقر سازمان
ملل در تهران همراه بود ،سفیر ارمنستان در ایران،
آیدین آغداشلو ،پرویز تناولی و هادی سیف
سخنرانی کردند.
مستندی درباره زندگی مارکو
شامگاه جمعه فیلم مستند مارکو گریگوریان نیز
در خانه هنر بهنمایش درآمد .این فیلم ،داستانی
نسبت ًا کامل از دورهه��ای مختلف زندگی این
هنرمند نوگرا از تولد تا مرگ را روایت میکند.
در این مستند مهاجرت از روسیه به ایران ،سپس
اصفهان ،آبادان ،تهران در کودکی ،و ایتالیا و
آمریکا و ارمنستان از جوانی تا مرگ او نمایش
داده شده است.
این فیلم را ساسان توکلی ساخته که در واقع
نخستین فیلم مستقل مستند ساخته شده دربار ه این
هنرمند مدرنیست و پیشرو در هنرهای تجسمی
در ایران ،بهشمار میرود .پرویز تناولی ،سیراک
ملکنیان ،ادمان آیوازیان و ژانت الزاریان ،هر یک
در این فیلم مستند به بیان دیدگاه خود میپردازند.
راوی از زبان مارکو ،زیر و بم زندگی این هنرمند
نقاش را روایت میکند.
نمایشگاهی برای بزرگداشت نقاش خاک
آثاری كه در این نمایشگاه همزمان با سومین
سال خاموشی مارکو گریگوریان نمایش داده
ن بار پس از حدود چهار دهه
شده است ،نخستی 
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10
هویس 10

شماره  ،85سال چهارم 5 ،آبان 1389

در تهران در کنار هم به نمایش گذاشتهاند ،و
تعدادشان به بیستوپنج تابلو میرسد که روایت
دورههای مختلف کاری این هنرمند است.
خانه هنر ،ای��ن آث��ار را از مجموعههای
مجموعهدارانی چون هاشمنیا ،امیرخانیان،
تناولی ،یعقوبی ،نظریان ،ناصری و تجریان
گردآوری کرده است.
ژانت الزاریان(مدیر گالری الزار) گفت ماه اكتبر
برای هنرمندان ارامنه به ماه هنر معروف است و

خوشحالیم كه در چنین ماهی و همزمان با یكساله
شدن گالری خانه هنر و سومین سالروز درگذشت
ماركو ،بعد از سالها شاهد برپایی یك نمایشگاه
انفرادی از آثار دو هنرمند ارمنی هستیم.
سفیر ارمنستان هم از برپایی این نمایشگاه ابراز
خرسندی کرد و گفت :برپایی نمایشگاهی از دو
هنرمند ارمنی ایرانیتبار ،یا ایرانی ارمنیتبار،
برای من و سفارت جمهوری ارمنستان در ایران
افتخاری بزرگ است.

ن گفتن با هم ه
به گفته او ،هنر وسیلهای برای سخ 
ملتهاست ،به هیچ یك از ملتها تعلق ندارد و
در عین حال متعلق به هم ه است و تمام كارگزاران
هنری همچون سفیران صلح و دوستی برای ایجاد
پل دوستی میان ملتها گام بر میدارند.
او با قدردانی از زحمات ژانت الزاریان برای
ج نهادن به آثار ماركو گریگوریان
حراست و ار 
گفت كه تالشهای این گالریدار ارمنی شایسته
تحسین است .او برپایی چنین رویداد بزرگی را به
تمام هنرمندان ایرانی و ارمنی تبریك گفت.
تناولی :مارکو درونی شعلهور داشت
پس از سخنرانی سفیر ارمنستان ،پرویز تناولی از
آغاز آشناییاش با مارکو در سال  1333یاد کرد.
از حضور در بینال ونیز ،همکاریشان در دانشگاه
تهران ،کشف نقاشی قهوهخانهای توسط مارکو و
همچنین از بازیگریاش گفت.
به اعتقاد تناولی ،مارکو درونی شعلهور داشت
و چنانچه تصمیم به کاری میگرفت باید حتما
انجامش میداد.
این هنرمند مجسمه ساز از آرزوهای مارکو هم
یاد کرد؛ موز ه ارمنستان و نیز بازگشت به سرزمین
اجدادیاش.
تناولی اعتقاد دارد قدم بعدی ،تجلیل از این هنرمند
بود که عمرش کفاف نداد .امیدوارم مارکو این دور
و برها باشد تا ببیند هنوز چهقدر محبوب است و
مشتاقان زیادی دارد.
آیدین آغداشلو :تا نقاشها نقاشی میکشند دنیا
جایی بهتر خواهد بود
آیدین آغداشلو از نقش هنرمندان ارمنی گفت
و همراهی دوسوی ه ایشان با ایرانیها .از نقش
مؤثر و سهم مهمی یاد کرد که هنرمندان ارمنی در
ساختن مملکت ایران داشتهاند ،که به تعبیر او در
حکم تاریخ است.
او همچنین از نقش انکارناپذیر میناس (هنرمند
نقاش ارمنی در اصفهان) یاد كرد و تأکید کرد
كه باید سرفصلهای هنر را همچون نقشهای
موزاییک در کنار هم چید تا دانست نقش ارامنه
در ایران چه بوده است.
او از هنرهای تأتر ،ادبیات و معماری در دور ه
قاجار گفت و اضافه كرد هنرمندان ارمنی از قرن
سیزده خورشیدی در هنر نقاشی ایران پیشتاز
بودهاند .آغداشلو از مکتب اصفهان و هنر مدرن،
به هنرمندانی چون سیراک ملکنیان هم اشاره کرد
و او را بهعنوان یکی از پیشگامان نقاشی مدرن
ایران دانست و درباره مارکو گریگوریان نیز ابراز
کرد به سرفصلهای نقاشی مدرن از هر نظر جفا

شده است.
او منتقدانه گفت دربار ه کارهای مارکو تا کنون
بسیار بحث شده است و از کاریزمای وجودیاش
بسیار گفته شده اما مارکو فقط اینها نیست .او
مانند نیما یوشیج در ادبیات به خاطر حرف و
سخن تازهای که باید بیان میشد جنگید ،سختی
کشید و در این مدت بهترین نمونه از کارهایش را
ی
هم ساخت .اشاره آغداشلو به نقاشیهای دیوار 
و کارهای کاهگل مارکو بود.
از نظر این منتقد هنری ،در حال حاضر مجموعهای
که هویت ما را شکل میدهد و گذشت ه ما را مشخص
میکند در جاهای الزم بررسی نمیشود و به همین
دلیل پر از حفره است ،و ما چیزهایی میدانیم و
چیزهایی را نمیدانیم .بنابراین هر نمایشگاهی از
این نوع ،تکهای از این موزاییک را کامل میکند.
آیدین آغداشلو گفت تا نقاشها نقاشی میکشند
دنیا جای بهتری خواهد بود ،و با این جمله به
صحبت خود پایان داد.
وحید ملك :خانه هنر یكساله ،میزبان 550
هنرمند 30 ،نمایشگاه و صد هزار وعده غذا
برای کودکان گرسنه
مدیر مجموع ه خان ه هنر با قدردانی از اهالی
هنر ،رسانه ،مطبوعات ،سازمان ملل و دیگران
که طی یکسال گذشته با حضور مستقیم و غیر
مستقیمشان با خان ه هنر همراه و همدل بودهاند ،در
ک سال پیش و از
گزارشی کوتاه اعالم کرد كه از ی 
آغاز کار آرتسنتر تا امروز ،این مجموعه میزبان
بیش از  ۵۵0هنرمند ،در حدود  30نمایشگاه
انفرادی و گروهی بوده ،طوری که کمک هنرمندان
شاخههای مختلف هنرهای تجسمی به کودکان
گرسن ه جهان ،از مرز یکصدهزار وعد ه گذشته
است.
نمایشگاه ادمان پس از چهار دهه در تهران
نوزده تابلوی آبستر ه از ادمان ،که رباعیات نام
دارند در گالری الهیه به دیوار رفتهاند .در این
مجموعه آیوازیان صرف ًا برای دو اثر عنوان
انتخاب کرده است؛ یكی آواز برای کبک ،و
دیگری تصویر در تصویر .آثار به تماشا گذاشته
شده در این گالری از خانه هنر ،بین سه تا سه
و نیم میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند .اما هم ه
ش
 30تابلویی که ادمان از مجموع ه آبرنگهای نق 
خاطرهاش برای نخستین بار در ایران به نمایش
گذاشته بود ،در نخستین ساعات برپایی نمایشگاه
فروخته شدند.

مجموع ه آثار این هنرمند از دورههای مختلف،
در زمین ه معماری ،نقاشی دیواری ،تصاویری از
کالیگرافیهای او در مساجد عربستان ،طراحی
از مدلهای زنده ،تصاویری آبرنگی از معماری
کویری ،امامزادهها ،بافتهای روستایی ایران و
سرانجام هر آنچه که این هنرمند نامی در زمینه
نقاشی آبستره خلق کرده است ،در قالب اسالید
شو حدود ده دقیقه هر روز و بهصورت متناوب در
این نمایشگاه نمایش داده میشود.
هادی سیف :ادمان هم ه عمرش برای حفظ هویت
ایرانی تالش کرده است
در ادامه این مراسم هادی سیف (منتقد هنری)
دربار ه ادمان آیوازیان و آثارش برای حاضران
گفت او معمار و نقاشی است که پس از نزدیک
به چهل سال دوری از وطن ،لحظهای از جایگاه
سرشار از احساس و شیفتگیاش به مبانی پر
قدمت جلوههای نقش و رنگ و نگارگری دیارش
دور نشده ،و از عالم راز و رمز معماری سنتی و
فاخر جای جای سرزمینش ایران ،غافل نمانده
است.این منتقد هنری گفت ادمان در هم ه عمر در
تالش برای حفظ هویت فرهنگی و هنر ایرانیاش
بوده و در ادامه در قیاس نقاشیهای ادمان با
نقاشیهای آبرنگی که از سایر نقاشانی دیده،
تصریح کرد كه ادمان جسارت و نوپسندی را توأم
با خالقیتهای موجود در نقاش مدرن دارد و در
این نگاه و نگرش ،او غافل از دغدغههای نقاشی
ایرانی هم نیست.او از یرواند نهاپطیان و از سمبات
که دوستان نزدیک ادمان بودهاند هم یادی کرد و
اظهار كرد که این دو هرکدام با سلیقهای ماندگار و
خالق ،آرمانی مشترک در اعتالی نقاشی آبرنگ
داشتند.
این دو نمایشگاه که با همکاری خانه هنر تهران،
سفارت ارمنستان در ایران و ژانت الزاریان
مدیرگالری الزار تدارک دیده شده ،تا چهارم
آبانماه جاری در مجموعه خانه هنر واقع در
خیابان شریعتی ،ضلع شمال غربی پل صدر،
پالک  171۶از ساعت  11تا  21برپاست .خانه
ک سال گذشتهاش ،بخشی از عواید
هنر به روال ی 
حاصل از فروش آثار در این مجموعه را به برنام ه
جهانی غذا در سازمان ملل متحد و کودکان گرسنه
جهان اختصاص میدهد .برنامه جهانی غذا حامی
معنوی و فرهنگی آرت سنتر تهران است .همراهی
هنرمندان هنرهای تجسمی ایران با پروژههای
مبارزه با گرسنگی کودکان جهان در خانه هنر ،به
بیش از یکصد هزار وعد ه غذایی رسیده است.

فیلمی کوتاه از آثار ادمان
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پیرامون واژه مشترك «كار» در زبانهای ایرانی و ارمنی
ادیك مهرابیان

پیشگفتار
نخست باید دانست كه از مباحث زبا ن شناسی
و زبان شناختی علمی كه از اوایل قرن نوزدهم
توسط زبان شناسان اروپایی و ارمنی آغاز شد،
خانواده و پیوند زبانهای هند و اروپایی و دسته
زبانهای دیگر روشن شد.
زبان شناسی علمی ،ثابت كرده است كه زبان
ارمنی ،هم از لحاظ دستوری و هم واژههای تبیین
شده با زبانهای اروپایی ،از شاخههای مستقل
هند و اروپایی است و زبانهای ایرانی هم از
خانواده هند و ایرانیست كه خود از شاخههای
تناور و بزرگ هند و اروپایی است .بالطبع دو زبان
مورد بحث ما در پیوند تباری و اشتراكی دیرین
هستند.
در این باره بسیار كسان هم از اروپاییان و ارمنیان
تالشها و پژوهشهایی را از سال  1711شروع
كرده بودند .از زبان شناسان قدیم ارمنی تنها نام
گئورگ دبیر ( )1826و فرهنگ زبان ارمنی (چاپ
ونیز )1836-37 /را میتوان مطرح نمود.
ّاولی حدود هزار واژه ایرانی و ارمنی را بهدرستی
مقایسه كرد .اما در منبع دوم نیز صدها واژه
برگرفته(عاریتی) از ایرانی و یونانی و عربی را
یادآوری كرده است.
اما تا قبل از سال  1875كه هنریخ هوبشمان آلمانی
مقاله جنجالی خود  )KZ(1را به چاپ رسانید ،به
دلیل وجود صدها واژه ایرانی در زبان ارمنی ،این
زبان یك زبان ایرانی به شمار میآمد .با این مقاله
با تكیه به قواعد و تحول دقیق صداها و پژوهشی
ژرف در مورد ریشهها و كلمات اصیل و ابتدایی،
كلمات برگرفته از ایرانی و دوران مهاجرت آنها و
واژگان اصیل و بومی ارمنی و همخوان با نمونههای
اروپایی رده بندی شدند.
هوبشمان سپس به گونهای كاملتر با بازبینی
تمامی نظریات پژوهشگران پیش از خود ،نظر
2
علمی و قطعی خود را در كتاب مطالعات ارمنی
(چاپ الیپزیك )1883 ،اعالم و چاپ نمود.
الزم به ذكر است كه هراچیا آجاریان زبان شناس
نامی ارمنی در فرهنگ ریشهشناسی خود كه بر
پایه مطالعات هوبشمان نوشته شده است ،آورده
است كه در این زبان  1411كلمه از زبان ایرانی
وجود دارد ،دهها واژه را نیز خود تفسیر كرده
دوهفته نامه
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است .سپس با افزودن چند مورد دیگر در پایان
جلد چهارم این اثر ،تعداد آن را به  1420واژه
مشترك میرساند.
در سرتاسر فرهنگ عظیم ریشهشناسی ارمنی
كه هزاران واژه بومی و اصیل و برگرفته تفسیر و
ریشهیابی شدهاند ،به جرأت میتوان گفت شمار
ِ
واژگان همانند و همریشه(نه عاریتی و برگرفته)
بین این دو زب��ان ،از انگشتان دست بیشتر
نمیشوند و باید گفت در این فرهنگ دیواری
كشیده شده است كه دو زبان اخیر در دو سوی
آن جای گرفتهاند.
در گفتار پیش روی ،خوانندگان گرامی برای
نخستین بار به پیشینه ،تركیبات و مشتقات حاصله
از این ریشه ،و اصالت و ابتدایی بودن این موضوع
در این دو زبان و وجود آن در دیگر زبانهای
اروپایی پی میبرند ،گفتهای كه امید فراوان دارم
با توجه به حجم بسیار یادگارهای مانده تا به
امروز ،نظر هر كارشناس دیرباور و سختگیر را
تأمین نماید و برای نخستین بار معنی حقیقی و راز
زایش و نوع تركیب صدها كلمه ادبی و مانده در
گویشهای اصیل ایرانی و ارمنی را به ارمغانآورد
و دامنه این پژوهش با استناد بر شواهد دقیق و
بسنده تا به آنجا پیش میرود كه با اندك تغییر
آوایی و گاه بدل شدن آوایی به آوایی دیگر كه تابع
قوانین هجایی و زبان شناسی هست ،دسته عظیم
و بزرگ دیگر از واژگان رایج در هر دو زبان كه در
نگاه اول نمیتوانستند همریشه باشند و تا كنون
ریشهای برای آنان در هیچ مقالهای خوانده نشده
بود تفسیر و تبیین میشود.
نگارنده این سطور با استناد به چند مقاله اینچنینی
كه تا كنون به چاپ رسانده ،امید دارد كه به مدد
یافتههای نو ،از بلندی دیوار كشیده شده بین این
دو زبان كاسته و پس از هزارهها بلندی این پرده
و مرز را به اندازه درست خود نزدیك كند .این
كار باشكوه است و مشكل هراچیا آچاریان در
مقدمه جلد اول اثر خود ،به دلیل سختی كار و
استدالالت بسیار فریبنده و بهظاهر درست در این
علم ،بهویژه جوانان را از ورود به این وادی برحذر
میدارد.
با وجود این ،مقاله حاضر نتیجه سالها تفكر و
بازخوانی است كه با انتظار بازخورد ،با دیگر

نظرات علمی همراه میشود و بهویژه در سالهای
نزدیكی و تفاهم و همسایگی دو ملت باستانی،
تقدیم آن به جامعه علمی را ادای اندكی از دین
خود میشمارم.
در پایان پیشگفتار این را نیز بدانید كه چون
اوراق این مجله وزین تنها برای یك یا دو موضوع
صفحهبندی نمی شود ،در مقایسههای پیش رو،
به بررسی با نزدیكترین معانی و چند تركیب
اكتفا میشود كه به داشتن تمرین و دانش معمول
زبانشناسی نیاز زیادی نباشد تا دوستداران و
دانشجویان را خسته و پژمرده نكند ،اما پیشاپیش
میگوییم كه رقم واقعی هر آنچه كه در پیوند با
این واژه مورد كنكاش است ،در جزوه اصلی ثبت
شده و به بیش از سیصد و پنجاه واژه میرسد و
در چندین مورد به كمك این مقاله عالوه بر تفسیر
نخستین ،چند اشتباه تفسیری موجود در فرهنگها
و سیر تحول چند واژه نیز تصحیح میشوند ،از
جمله واژههای كژ ،ژنده ( لباس مندرس) و شلیته
و شربافی (پارچه بافی) و . ...
كار
دوخت ،ریسمان ،بافته ،غضروف*
غضروف :گسترش معنی از بافته و دوختن به محل
اتصال اعضای بدن
از ریشههای كهن ،ابتدایی و رایج در زبان ارمنی،
به شكلهای «كارو» و «كاری» نیز آمده است .به
3
معنی تناب  ،نخ ،زه.
از همین ریشه ،مصدر  Karelبه معنی دوختن
 ،وصل كردن ،بافته ،پیوند ،و سپس Karran
(كاران) با معانی بافته ،بافتههای بدن ،و غضروف،
ّ
گسترش معنی یافته است 4.و به شكل  Karutsبه
5
معنی محل پیوند و وصل استخوانها است.
ژ .ماركوارت ،در نامهای در سال  1926میگوید
که تصور میكند در پیوند با ریشه اوستایی،Karana
پهلوی  ،Kanarدر فارسی «كران و كنار» ،در زبان
ا ُِستی  ،Karonزبان ُسغدی  ،garonكردی و
افغانی  Kinarبه معنی انتها و آخر است 6.كه از
نظر نگارنده این مقایسه به دلیل ناهمانگی معنایی
و مجرد نبودن ریشه مردود است .نگارنده در
مورد این واژه و ریشه آن نظری دارد كه به نوبه
خود نخستین بار سببساز شناخت واژههایی چند

نیز میشود.
این ریشه در گویشهای ارمنی به اشكال Garr
(از گویشهای ارمنستان غربی) ،در گویش
ش هاجینی  Goyو
ارمنیان دیار بكر  ،Gorrگوی 
اهالی زیتون  ،Korاهالی مراغه  Karrو در گویش
آگولیسی(در نخجوان)  Korو در گویش ،Svedia
مشخصا به معنی تناب روی گاری ،كاربرد دارد.
این واژه در زبان كولیهای ارمنستان غربی ،با
مفاهیم دو زندگی و وصله و پینه به شكل «كارخه»
و با معنی نخ ریسیده به شكل «كارخه كاریچ»
وارد شده و پسوندهای«خه» و«ایچ» ویژه زبان
اخیر است.
در زبان گرجی نیز واژه كاراپتی از صورت كاراپت
وارد شده ،به معنی قالبی كه در صنعت كفشدوزی،
به آن چرم رویهی كفش را میدوزند یا محكم
میكنند (فرهنگ آجاریان ،ج ،2ص.)541
به این ترتیب در فرهنگ آجاریان آگاهی مبسوطی
نسبت به ریشه ،و اشار های به وجود و كاربرد این
واژه در دسته زبانهای دیگر از جمله زبان ایرانی
نشده است و كوششهای زبانشناسان ارمنی و
اروپایی نیز ره به جایی نبرده است.
شواهد و مقایسات
:Kar

 -1دوختن
 -2جای دوخته شده
 -3شكل دوخت و دوز
 -4دوخت و شیرازه كتاب
-5غضروفها و محل اتصال اعضای بدن
فرهنگ ارمنی (ادوارد آقایان) .با معنی اخیر از
همین ریشه مقایسه كنید ،با تكرار ریشه در زبان
ایرانی.
:Karkare

به معنی استخوان غضروفی و شانه گوسفند ،و واژه
 karkariبه همان معنی (برهان قاطع)و Kerkeruk
به معنی غضروف (فرهنگ زرتشتیان استان یزد،
كیخسرو كشاورز ،ص)202
:Korkorka

غضروف گلو ،كركرانك به همان معنی (فرهنگ
گویشی خراسان بزرگ -امیر شالچی ،نشر مركز
چاپ اول ،1370ص.)235
از همین ریشه در ارمنی Krchik ،یا  Kerchikرا
داریم  که به معنی غضروفهای بدن و نرمه گوش
است (فرهنگ ادوارد آقایان ص 766و مالخاسیان

ج ،2ص .)401در ایرانی ،Korjan ،استخوان
نرمی را گویند كه بتوان جوید ،مانند استخوان
گوش و سر استخوان شانه و استخوان پهلو و مانند
آن ،و در عربی آن را غضروف خوانند (برهان
قاطع ،ص )1641مقایسه شود با   cartilageكه
در انگلیسی به معنای غضروف است ( ageپسوند
است).
:Korchak

غضروف (فرهنگ زرقان فارس ،محمد جعفر
ملكزاده ،نشر آثار فرهنگستان زبان و ادب
فارسی ،ص.)222
برای اختصار مقاله از آوردن اشكال گوناگون در
تقریبا تمام گویشهای ایرانی خودداری میشود.

:Kar
 -1پارچه
 -2بافته
 -3دوزنده (به ویژه زن) ،را در فرهنگهای ارمنی
مقایسه كنید با مصدر «كرن» در كُردی به معنی
بافتن (واژهنامه كُردی -فارسی ،ص .)93مقایسه
كنید از همین ریشه «ته و نه كر» (محمدتقی
ابراهیمپور) به معنی بافنده ،و همانجا «چی كر»
به معنی بافتنی .همانجا از همین ریشه در ارمنی  
كارژ  Karzhبه معنی كالف نخ« .كارژار» نیز از
همین ریشه در زبان ارمنی به معنی دوك نخریسی
است (فرهنگهای ارمنی).
كارژ (كرژ) :موی درهم و چین و شكنجدار ،مجعد
(واژهنامه فارسی -كردی ،محمدتقی ابراهیمپور).
:korse

موی پیچیده و مجعد را نیز گویند (برهان قاطع).

:kerenj

جعد یا پیچیدگی مو
.
:kols
پنبهای كه حالجی كرده باشند (برهان قاطع ،ص
1675و فرهنگ گویشی خراسان بزرگ ،امیر
شالچی ،نشر مركز ،چاپ اول .)1370
برابر اینان در زبان ارمنی   krringبه چند معنی:
 -1چین و شكنج صورت بدن  
 -2تا و تاب جامه
 -3مجازا ناهمواری ،و ابرو در هم كشیدن
 -4پریشانی ،گره و گیر (فرهنگ ارمنی ادوارد
آقایان ،ص .)742

:kuruk/ koruk

سایبان و سقف تاشو در فارسی ،و نیز
دارای ناهمواری و فشردگی و برآمدگی و تا ِ
شدن
چیزی مانند پارچه و پوست است.
برای مصداق این اشتقاق ،مقایسه كنید در ایرانی،
ُجل به معنی نخ و پارچه در فارسی و سیستانی و
  jolakیعنی دوك و  jollaiدستگاه پارچهبافی و
(  jollakaجوالهك -جوالهه) به معنی جانوری
ریز از تیره عنكبوتیان (واژهنامه سیستانی ،بنیاد
7
نیشابور ،ایرج افشار سال .)1365
choruk

ادامه این نوشته را در شماره آینده بخوانید.

پانویس:
-1

Kuhn's Zeitschrift fur vergieichende
sprach forschung Berlin

-2

Uber die stellung des Armenisehen im
kreise der indogerman sprachen

 -3انجیل قرن  5میالدی ،چاپ  1895قسطنطنیه و
تاریخ ارمنیان ،آگاتانگغوس چاپ  1909و چند متن
كهن دیگر (آجاریان ج2ص)540
  -4انجیل قرن  5میالدی یوحنا ،باب  ،19شماره ،23
همانجا
 -5در متنی از هوانس ووسكه بران قرن 5م .همانجا
 -6این قسمت از كتاب زبانشناسی ُهرن ،ص846
 -7این چنین است كه در زبان فارسی ،عنكبوت

را كه بافنده و تننده است «كارتن» یا «كارتنك»
نام نهادهاند .در زبان ارمنی نیز چنین منطقی در
نامگذاری جانوری بافنده به كار گرفته شده است.
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دوهفته نامه
هویس

