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î³ñÇÝ»ñ ¿, ÇÝã ÆëÉ.³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ý »õ Ùß³ÏáÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ
·ñ³ë»Ý»³ÏÁ, áñÁ »ñÏñÇ ÏñûÝ³Ï³Ý ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñáí ¿
½μ³ÕõáõÙ, ³Ù¿Ý ï³ñÇ ·ñùÇ
ß³μ³Ãõ³Û ³éÇÃáí Çõñ³Û³ïáõÏ
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Ù»Í³ñõáõÙ »Ý ·ñáÕÝ»ñ áõ Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñ£
âáñ»ùß³μÃÇ, ÜáÛ»Ùμ»ñÇ 26ÇÝ, áñÝ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ñ Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñÇ §Ôáñμ³Ý¦ (Ù³ï³ÕÇ)
ïûÝÇÝ, ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ëáÛÝ ÙÇçáó³éáõÙÁ, ³ÛÝ ï³ñμ»ñáõÃ»³Ùμ,
áñ ³Ûë ï³ñÇ ³ÛÝ ÝõÇñõ³Í ¿ñ áã Ã¿
Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃ»³Ý áÉáñïáõÙ
Í³é³ÛáõÃÇõÝ Ù³ïáõó³Í ³ÝÓ³Ýó
Ù»Í³ñÙ³ÝÁ, ³ÛÉª §Ú³ñ·»É ²ëïõ³Í³ÛÇÝ ÏñûÝÝ»ñÇ Ñ³õ³ï³ÉÇùÝ»ñÝ áõ ëñμáõÃÇõÝÝ»ñÁ¦ Ã»Ù³ÛÇÝ,
áõëïÇ ûñõ³Û μ³Ý³ËûëÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï»ÝïñáÝ³ó³Ý ÙÇçÏñûÝ³Ï³Ý
Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃ»³Ý
ËÝ¹ñÇ ßáõñç£
ÚáÛë
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ØÇçáó³éÙ³ÝÁ, áñÇÝ Ý»ñÏ³Û
¿ñ Ý³»õ ÆëÉ. ³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ý »õ
Ùß³ÏáÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñ ê¿Û»¹ ØáõÑ³ÙÙ»¹ Ðáë¿ÛÝÇÝ »õ ÝáÛÝ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ í³ñÇã ê³Ç¹
Â³Õ³õÇÝ, ûñõ³Û Ã»Ù³Ûáí »ÉáÛÃ
áõÝ»ó³õ Ý³Ë Ï³ÃáÉÇÏ Çñ³Ý³Ñ³Ûáó ³é³çÝáñ¹ Üß³Ý ¶³ñ³ù»Ñ¿»³ÝÁ, ³å³ª ½ñ³¹³ßï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ùá·å»ï ²ñ¹»ßÇñ ÊáõñßÇ¹»³ÝÁ, ³ëáñÇÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹
êñμ³½³Ý ´»Ý»³ÙÇÝÁ »õ ÆëÉ.
ÊáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ Ýñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ÆõÝ³Ã³Ý ´¿ÛÃ øáÉÇ³Ý,
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Â»Ññ³ÝÇ Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ î.ê»åáõÑ ³ñù.
ê³ñ·ë»³ÝÁ »õ í»ñçáõÙ ÆëÉ.
ÊáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ Ññ»³Ý»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã êÇ³Ù³ù Øáñ¿ ê»¹ÕÁ£
Ú³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ μ³Ý³ËûëÝ»ñÁ, Çõñ³ù³ÝãÇõñÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ »õ Áëï Çñ Ñ³õ³ï³ÉÇùÝ»ñÇ,
ß»ßï»óÇÝ ½³Ý³½³Ý ÏñûÝÝ»ñÇ
Ñ»ï»õáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃ»³Ý
áõ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý íñ³Ûª
¹³ï³å³ñï»Éáí
ó³ÝÏ³ó³Í
³Ý³ñ·³ÉÇó ù³ÛÉ áñ»õ¿ ÏñûÝÇ

ëñμáõÃÇõÝÝ»ñÇ áõ Ñ³õ³ï³ÉÇùÝ»ñÇ ¹¿Ù, áñå¿ë ûñÇÝ³Ï Í³é³Û»óÝ»Éáí ³Ù»ñÇÏ³óÇ ù³Ñ³Ý³ÛÇ
ÏáÕÙÇó ê.Ôáõñ³ÝÇ ÑñÏÇ½Ù³Ý
ëå³éÝ³ÉÇùÁ »õ Æñ³ùáõÙ ùñÇëïáÝ»³Û ³ëáñÇÝ»ñÇ ëå³ÝáõÃÇõÝÁ£ î¿ñ ê»åáõÑ ³ñù. ê³ñ·ë»³ÝÁ
Çñ Ëûëù»ñÇ Ù¿ç ÝáÝÇëÏ ³ñï³ë³Ý»Éáí Ôáõñ³ÝÇ ³é³çÇÝ ³Û³Ý,
»õ ³å³ Ù»ñ §î¿ñáõÝ³Ï³Ý ³ÕûÃùÁ¦ ³ÙμáÕçáõÃ»³Ùμ, Ý»ñÏ³Ý»ñÇ
áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ Ññ³õÇñ»ó »ñÏáõ
³ÕûÃùÝ»ñÇ Ñá·»õáñ ÇÙ³ëïÇ ÝáÛÝáõÃ»³Ý íñ³Û£
ì»ñçáõÙ »ÉáÛÃ áõÝ»ó³õ ÆëÉ.
³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ý »õ Ùß³ÏáÛÃÇ
Ý³Ë³ñ³ñÁ, áñÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ
Ï³ñ»õáñ»ó ÝÙ³Ý³ïÇå Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ, »õ μ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý
ïáÕ»ñ Ù¿çμ»ñ»Éáí, Ù»ÏÝ³μ³Ý»ó
ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ýª
²ëïõ³Í³ÛÇÝ ÏñûÝÝ»ñÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý áõ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃ»³Ý
íñ³Û ÑÇÙÝõ³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£

ÆêÈ.ÊàðÐð¸²ð²ÜàôØ ÂºÐð²ÜÆ ºô ÐÆôêÆê²ÚÆÜ Æð²Ü²Ð²ÚàôÂº²Ü ä²î¶²Ø²ôàð

¶¾àð¶ ì²ð¸²ÜÆ Ð²Ü¸ÆäàôØÀ ê²êàôÜ Â²Ô²Ø²êÆ ÄàÔàìð¸Æ Ðºî
ÎÇñ³ÏÇ, ÁÝÃ³óÇÏ ÜáÛ»Ùμ»ñÇ
14-ÇÝ, ê³ëáõÝ Ã³Õ³Ù³ëÇ §Ü³ÛÇñÇ¦ ëñ³ÑáõÙ »ñÏ³ñ ëå³ëáõÙÇó
Û»ïáÛ Ç í»ñçáÛ Ï³Û³ó³õ ÆëÉ.
ÊáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ Â»Ññ³ÝÇ »õ
ÑÇõëÇë³ÛÇÝ Çñ³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³Ý
å³ï·³Ù³õáñ ¶¿áñ· ì³ñ¹³ÝÇ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁª ÝáÛÝ Ã³Õ³Ù³ëÇ ÅáÕáíñ¹Ç Ñ»ï£ Î³ñ»ÉÇ ¿ª §»ñÏ³ñ
ëå³ëáõÙÇó Û»ïáÛ¦ ³ë»É, ù³ÝÇ
áñ, ÇÝãå¿ë ÇÝùÁª å³ï·³Ù³õáñÁ
Ëáëïáí³Ý»ó, ¹³ 36 ³ÙÇëÝ»ñÇó
Û»ïáÛ Ã³ÕÇ ÅáÕáíñ¹ÇÝ ïõ³Í
³é³çÇÝ ³ÛóÝ ¿ñ£ ÆÑ³ñÏ¿, Ý³ Ù¿Ï³éÙ¿Ï »õ Ñ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý Ãõ³ñÏ»ó ³ÛÝ μáÉáñ ¹Åμ³Ëï å³ï³Ñ³ñÝ»ñÁ, áñáÝó å³ï×³éáí
ëïÇåõ³Í Û»ï³Ó·»É ¿ Çñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁª ³ßË³ï³ÝùÇ ·»ñÍ³Ýñ³μ»éÝõ³ÍáõÃ»³Ý
å³ï×³éáí£
ä¿ïù ¿ Ëáëïáí³Ý»É, áñ åñÝ.
ì³ñ¹³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ½»ÏáÛóÁª
36 ³ÙÇëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ μ³õ³Ï³Ý
ÉÇ³Ï³ï³ñ áõ ³ÙμáÕç³Ï³Ý ¿ñ,
»õ Ý»ñÏ³Ý»ñÁ ·³Õ³÷³ñ Ï³½Ù»óÇÝ Çñ»Ýó å³ï·³Ù³õáñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ íÇÃË³ñÇ Í³õ³ÉÇ »õ
Ýñ³ª Çñûù §Ì³é³ÛáõÃ»³Ý å³ïÝ¿ßÇÝ¦ (³Ûëå¿ë ¿ñ Ëáñ³·ñõ»É ³ÛÝ
ï»ë³ëÏ³õ³é³ÏÁ,áñÁ Ùáõï-ùÇ
Ùûï ïñ³Ù³¹ñõáõÙ ¿ñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ), Ï³Ý·Ý³Í ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ£
äñÝ. ä³ï·³Ù³õáñÁ üÇÉÙÇ »õ
ë³ÑÇÏÝ»ñÇ óáõó³¹ñÙ³Ý û·ÝáõÃ»³Ùμ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó Çñ ÙÇ ù³ÝÇ
áÉáñïÝ»ñÇ μ³Å³Ý³Í ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁª å»ï³Ï³Ý-ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý, Ý»ñÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, ÏñÃ³Ï³Ý, Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ »õ
³ñï³ë³ÑÙ³Ý»³Ý ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ£
Þáõñç »ñÏáõ Å³Ù áõ Ï¿ë ï»õ³Í
³Ûë ½»ÏáÛóÁ μ³õ³Ï³Ý Í³Ýñ ¿ñ
ó³ÝÏ³ó³Í áõÝÏÝ¹ñÇ Ñ³Ù³ñ, »õ
ÛÇß³ï³ÏõáÕ μ³½Ù³ÃÇõ ÷³ëï»ñ
áõ ¹¿åù»ñ ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ»é³õáñáõ-

ÃÇõÝÇó Ýë»Ù³ó»É »õ ÝáÛÝÇëÏ
³ÝÑ»ï³ó»É ¿ñ ß³ï»ñÇ ÛÇßáÕáõÃÇõÝÇó, áõëïÇ í»ñçáõÙ ïñõ³Í
ÅáÕáíñ¹ÇÝ Ëûë»Éáõ ³éÇÃÁ ³ÛÝù³Ý ¿É á·»õáñáõÃ»³Ùμ ãÁÝ¹³é³çõ»ó£ â·Çï»ë ÇÝãáõ μ³óÇ Ù¿Ï
Ñá·áõ Ñ³ñó³¹ñáõÙÇó, áñÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ñ Ã³ÕÇ Ñ³Ù³ñ ËÇëï
Ï³ñ»õáñ
·»ïÇ
³ÝóáõÙÝ»ñÇ
Ï³éáõóÙ³ÝÁ »õ ³å³ ÆëÉ.²½³ï
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³Ûáó É»½õÇ »õ
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³ÙμÇáÝÇÝ ³ç³Ïó»Éáõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ, áõñÇß áã ÙÇ
Ñ³ñó Ï³Ù ï»ë³Ï¿ïª Ý»ñÏ³Û³óõ³Í ½»ÏáÛóÇ í»ñ³μ»ñ»³É ãáõÕÕõ»ó å³ï·³Ù³õáñÇÝ£ ¸³ ÇÑ³ñÏ¿
ÇÝã-áñ ï»Õ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿ñ, »ñμ
Ñ³Û»³óù¹ áõÕÕáõÙ ¿Çñ ¹¿åÇ ¹³ÑÉÇ×Á, áõñ Ý»ñÏ³Û μ³½ÙáõÃ»³Ý
Ù»Í ïáÏáëÁ 50-60 ï³ñÇÝ ßñç³Í
¿ñ »õ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÇõÝÁ, áñÁ
åÇïÇ ï»ÕáõÙ å³Ñ³Ýç Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ñ å³ï·³Ù³õáñÇÝª áñå¿ë ûñ¿Ýë¹Çñ Ù³ñÙÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãª Çñ ³å³·³Ý μ³ñ»É³õ»Éáõ
áõÕÕáõÃ»³Ùμ, Ñ³Ù³ñ»³ μ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ñª ÇÝãå¿ë ÙÇßï£ ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ ÝÙ³Ý ³Ýï³ñμ»ñ ÉéáõÃÇõÝÝ ¿É ï³ñûñÇÝ³Ï ¿ñ£ ¸³ÑÉÇ×Ç
ù³ñ ÉéáõÃÇõÝÁ, ³ë»ë Ù»ÕÙ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ, ÙÇ ÙÇç³Ñ³ë³Ï ÏÇÝ Ó³ÛÝ

ËÝ¹ñ»Éáí μáÕáù»ó Ã³ÕÇ 85-ñ¹
Ññ³å³ñ³ÏáõÙ Ñ³õ³ùõáÕ »õ
ÍËáÕÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝó ÍáõËÁ
Ý»ÕáõÙ ¿ Çñ»Ýó£ ÆÑ³ñÏ¿ å³ï·³Ù³õáñÁ Ýñ³Ý ¿É ³Ýå³ï³ëË³Ý
ãÃáÕ»ó, ÇÝãù³Ý ¿É, áñ μáÕáùÁ Çñ
Çñ³õ³ëáõÃÇõÝÝ»ñÇó ¹áõñë ¿ñ,
μ³Ûó ¹ñ³Ýáí í»ñç³Ï¿ï ¹ñõ»ó
åñÝ. ¶¿áñ· ì³ñ¹³ÝÇ 36 ³ÙÇëÝ»ñÇó Û»ïáÛ áõÝ»ó³Í ÙÇ³Ï ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ. Ð³Ý¹ÇåáõÙ, áñÁ åÇïÇ ³éÇÃ ¹³éÝ³ñ áã
ÙÇ³ÛÝ å³ï·³Ù³õáñÇª Çñ»Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ »ÉáÛÃÇ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ»õ
³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝª ÅáÕáíñ¹Ç ËûëùÁ, Ó³ÛÝÁ, μáÕáùÁ, ï»ë³Ï-ï»ë³Ï ëå³ë»ÉÇùÝ»ñÝ áõ ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÁ Éë»Éáõ£
ì»ñçáõÙ ÙÝ³ó »ñÏáõ Ï³ñ»õáñ
Ñ³ñóª
1. ÆÝãá±õ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÁ ã¿ÇÝ ³å³Ñáí»É
ÅáÕáíñ¹Ç É³ÛÝ Ë³õ»ñÇ, Û³ïÏ³å¿ë »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ£
2. ÆÝãá±õ ¿ÇÝ μáÉáñÁ ÉéáõÃÇõÝ å³Ñå³Ý»É, ³ñ¹»ûù Çñûù áã
ÙÇ Ëûëù ãáõÝ¿Ç±Ý Çñ»Ýó å³ï·³Ù³õáñÇ Ñ»ï ÷áË³Ý³Ï»Éáõ…
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ÚáÛë

¸ Æî²ÜÎÆôÜ
Â²ö²è²Î²Ü Ð²Úºð¾Ü ¶ðøºðÀ...
ø³ñÙ¿Ý ²½³ñ»³Ý
ì»ñç»ñë Ã»Ññ³Ý³Ñ³Ûáó
ï³ñμ»ñ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ »ñ»õ³Ý
¿ »Ï»É §Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý¦ ÙÇ
Ýáñ ³ñï³Û³Ûïã³Ó»õª ³ÛÝ ¿É ·ñù»ñÇ í»ñ³μ»ñ»³É£ Ð¿¯Û ½³ñÙ³Ý³ÉÇ ³ßË³ñÑ… ¸»é ÇÝã»ñ
³ë»ë, áñ ã»ë ÉëÇ áõ ã»ë ï»ëÝÇ£
Àëï »ñ»õáÛÃÇÝ áÙ³Ýù Ñ³õ³ï³ó³Í »Ý, áñ å¿ïù ¿ Ù»ñ ÷³ÏõáÕ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ Ï³Ù ³ñï³·³ÕÃáÕÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ ·ñù»ñÝ Ñ³õ³ù»É áõ Ð³Û³ëï³Ý Ï³Ù ²ñó³Ë áõÕ³ñÏ»É£
²Ù¿Ý ³Ý·³Ù ÝÙ³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñ
Éë»ÉÇë, ÇÙ Ï³ÙùÇó ³ÝÏ³Ë í»ñ³¹³éÝáõÙ »Ù ëñ³ÝÇó ßáõñç 20 ï³ñÇ ³é³ç, »ñμ áõë³ÝáõÙ ¿ÇÝù Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ »õ ³Ù¿Ý ³Ý·³Ù ³ñÓ³Ïáõñ¹ÇÝ ó³Ù³ùáí (·Ý³óùáí,
Ñ³Ýñ³Ï³éùáí …, ÝáÛÝÇëÏ Ï³éùáí) ïáõÝ í»ñ³¹³éÝ³ÉÇë ÇÝãåÇëÇ ã³ñã³ñ³Ýùáí ÏñáõÙ ¿ÇÝù
Ñ³ëï³÷áñ ·ñù»ñÇ ³ñÏÕ»ñÁ,
³ÛÝ ¿É Ý³Ë ÂáõñùÇ³ »õ ³å³ª
Æñ³Ý£ Þáõñç μáÉáñÁ §í³ñ»ûÝÏ³Ý»ñáí áõ ëõÇï»ñÝ»ñáí¦ ½μ³Õõ³Í
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Ù³ñ¹ÇÏª Ù»½ ÛÇÙ³ñÇ ï»Õ ¿ÇÝ
¹ÝáõÙ, ÇëÏ Ù³ùë³ïÝ»ñÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ ³Ù»Ý³ÛÝ ËëïáõÃ»³Ùμ
¿ÇÝ í»ñ³μ»ñõáõÙ Ù»½ª §Ï³ëÏ³Í»ÉÇ ï³ññ»ñÇë¦£ ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ ³Ù¿Ýáí Ñ³Ý¹»ñÓ Ù»Ýù, ³ÛëÇÝùÝª áõë³ÝáÕÝ»ñë, Ùï³ÍáõÙ ¿ÇÝù Ã¿ª
·ÇñùÁ å¿ïù ¿ Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ,
³é³õ»É ù³Ý áñ»õ¿ ³ÛÉ μ³Ý£ ºõ
ÏñáõÙ áõ ÏñáõÙ ¿ÇÝù£ ºõ ¹»é ³Ûëûñ
¿É ï»ÕÇó ï»Õ ÷áË³¹ñõ»ÉÇë ¹»é
ÏñáõÙ »Ýù ¹ñ³Ýùª »ñμ»õ¿ ã½·³Éáí
¹ñ³Ýó ³õ»Éáñ¹áõÃÇõÝÁ£
Àëï Çë ·ñù»ñÁ Ð³Û³ëï³Ý
Ï³Ù ²ñó³Ë áõÕ³ñÏ»Éáõ í»ñçÇÝ
·³Õ³÷³ñÁ Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³Ýí»ñ³¹³ñÓ ù³Ûù³ÛÙ³Ý áõ ³ÝÛáõë³ÉÇ ³å³·³ÛÇ Ëáëïáí³ÝáõÃÇõÝÝ
¿£ ê³Ï³ÛÝ ¹³ ³Û¹å¿ë ã¿£ ÖÇßï ¿
ß³ï»ñÝ »Ý ·Ý³ó»É »õ ¹»é ·ÝáõÙ
»Ý, μ³Ûó ¹³ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ
Ù»Ýùª ÙÝ³óáÕÝ»ñë, ·ñù»ñ å¿ïù
ãáõÝ»Ýù£ ºÃ¿ ÁÝÃ»ñó³ëÇñáõÃ»³Ý
Çëå³é μ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ý Ï³Ù
å³Ï³ëÇ å³ï×³éáí »Ý ÝÙ³Ý
Ï³ñÍÇùÇ Û³Ý·»É, »ë íëï³Ñáõ-

Ã»³Ùμ Ï³ñáÕ »Ù ³ë»É, áñ íÇ×³ÏÁ ÝáÛÝÝ ¿ Ñ¿Ýó Ð³Û³ëï³ÝáõÙ áõ
ÝáÛÝÇëÏ ³Ù»Ý³½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ£ àõñ»ÙÝ »Ã¿ ùÇã »Ý ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ, μ³Ûó ³Ù¿Ý ¹¿åùáõÙ ³Û¹
ùã»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¿É »Õ»É ¿ª å¿ïù ¿
μ³ó å³Ñ»Ýù Ù»ñ ·ñ³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ ¹éÝ»ñÁ, áí ·ÇïÇ, ·áõó¿»õ
³å³·³ÛáõÙ Çñ³íÇ×³ÏÁ ÏñÏÇÝ
÷áËõÇ »õ Ù»Ýù ³×»Ýù Ã¿ ù³Ý³Ïáí »õ Ã¿ áñ³Ïáí£ ØÇõë ÏáÕÙÇó
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ³Ûëûñ Ù»ñ
³ß³Ï»ñïÝ áõ áõë³ÝáÕÁ Ñ³Û»ñ¿Ý
·ñù»ñÇ å³Ï³ë ¿ ½·áõÙ, ¹ñ³Ýáí
Ñ³Ùá½õ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ ¿ù ³ÛóÇ ·Ý³É ó³ÝÏ³ó³Í ¹åñáóÇ Ï³Ù
ÙÇáõÃ»³Ý ·ñ³¹³ñ³Ý£ Üñ³ÝóÇó
ù³ÝÇ±ëÝ »Ý ³ÛÝåÇëÇ íÇ×³ÏáõÙ,
áñ ëå³ë³ñÏ»Ý ¹ÇÙáñ¹ÇÝ£ ÆëÏ
ÇÝã ¿ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ μÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ³Ýå¿ïùáõÃ»³Ý Ù³ïÝõ³Í
Ï³Ù ³ñï³·³ÕÃáÕÝ»ñÇ å³ïÏ³ÝáÕ ·ñù»ñÇÝ, ¹³ ¿É Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³õ³ù»É ÙÇ ï»Õ »õ ïñ³Ù³¹ñ»É
Û³ïÏ³å¿ë ¹åñáóÝ»ñÇÝ, Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ÙμÇáÝÝ»ñÇÝ, ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, »õ ÝáÛÝÇëÏ
í³×³éùÇ ¹Ý»É£ ¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿,
áñ Ù»Ýù å¿ïù ¿ ³é³õ»É Ï³½Ù³Ï»ñåõ»Ýù »õ Ñ³õ³ù³·ñ»Ýù Ù»ñ
áõÝ»óõ³ÍùÁ, áã Ã¿ óÇñ áõ ó³Ý
³Ý»Ýù, Û³ïÏ³å¿ë, áñ ¹ñ³Ýó
Ñ³ëó¿³ï¿ñ»ñÝ ¿É ³ÛÝù³Ý á·»õáñõ³Í ã»Ý Ù»ñ ÝÙ³Ý ÝõÇñ³ïõáõÃÇõÝÝ»ñáí. ö³ëïÁ Ø³ñÏû ¶ñÇ·áñ»³ÝÇ å¿ë ³ñõ»ëï³·¿ïÝ»ñÇ
ÃáÕ³Í Å³é³Ý·áõÃ»³Ý ¹»é ³Ýáñáß ×³Ï³ï³·ÇñÝ ¿£ ²ÏÝÛ³Ûï
¿, áñ Ýáñ §ï¿ñ»ñÁ¦ ³ÛÝù³Ý ¿É ã»Ý
·Ý³Ñ³ïáõÙ ³Û¹ ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ
·³ÝÓ»ñÁ, ¿É Ç¯Ýã Ëûëù Ù»ñ Ù³ßõ³Í ·ñù»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝóÇó ·Çï»Ýù Ã¿ ÇÝãù³Ý ß³ï Ï³Û Çñ»Ýó
Ùûï£

² Þ Ê ²ðÐ
Æð²øàôØ êä²ÜôºÈ ¾ 7 Ø²ð¸. ºðÎàô øðÆêîàÜº²Ú,

²Ú¸ ÂôàôØ Ü²ºôª Ø¾Î Ð²Ú

Æñ³ùáõÙ ß³ñáõÝ³ÏõáÕ μéÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ÉÇùÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí »ñÏáõß³μÃÇ ûñÁ (ÜáÛ»Ùμ»ñ 15) ½áÑõ³Í 7 ³ÝÓ³ÝóÇó 2-Á ùñÇëïáÝ»³Ý»ñ »Ý, ³Û¹ ÃõáõÙ` Ù¿Ï Ñ³Û: ²Ûë
Ù³ëÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿ §²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³¹ÇáÏ³Û³ÝÁ` íÏ³Û³Ïáã»Éáí §üñ³Ýëåñ»ë¦ Éñ³ïõ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ:
øñÇëïáÝ»³Ý»ñÇ íñ³Û Û³ñÓ³ÏáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Æñ³ùÇ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ ØáëáõÉ ù³Õ³ùáõÙ: Ðñ³ó³ÝÝ»ñáí ½ÇÝõ³Í ³ÝÓÇÝù,
ëå³Ý»Éáí ²ëáñÇ Ï³ÃáÉÇÏ »Ï»Õ»óáõ ¹³õ³Ýáñ¹ÇÝ »õ Ýñ³ Ñ³Û
μ³ñ»Ï³ÙÇÝ, ÷³ËáõëïÇ »Ý ¹ÇÙ»É:
¼áÑõ³Í ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÇ ÇÝùÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ §üñ³Ýëåñ»ë¦-Á
Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ, áñ Ñ³ÛÁ
³ï³ÕÓ³·áñÍ ¿ñ, ÇëÏ Ýñ³ μ³ñ»Ï³ÙÝ ³ßË³ïáõÙ ¿ñ Ý³Ñ³Ý·³ÛÇÝ Ñ³Ï³ÏáéáõåóÇáÝ ·ñ³ë»Ý»³ÏáõÙ:
ì»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ Æñ³ùáõÙ ³õ»ÉÇ
áõ ³õ»ÉÇ Û³×³Ë »Ý ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÇ ¹¿Ù: Ø³ëÝ³õáñ³å¿ë, ³Ýó³Í ß³μ³Ã Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ´³Õ¹³¹áõÙ ³ÏÝÛ³Ûïûñ¿Ý ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÇ ¹¿Ù áõÕÕõ³Í Û³ñÓ³ÏÙ³Ý
Ñ»ï»õ³Ýùáí ½áÑõ»É ¿ 6 »õ íÇñ³õáñõ»É 33 Ù³ñ¹, ÇëÏ ¹ñ³ÝÇó ¿É
Ù¿Ï ß³μ³Ã ³é³ç Æñ³ùÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ Ï³ÃáÉÇÏ »Ï»Õ»óáõÙ
å³ï³Ý¹³éõ³Í
Ñ³ñÇõñ³õáñ
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÇÝ ³½³ï»Éáõ
·áñÍáÕáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ùûï
í»ó ï³ëÝ»³Ï Ù³ñ¹ ¿ñ ½áÑõ»É:
NEWS.am-Ý ³õ»ÉÇ í³Õ Ñ³Õáñ¹»É ¿ñ, áñ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÇ Ñ³É³Í³Ýù»ñÇ ¹¿åù»ñÁ Æñ³ùáõÙ
å³ñμ»ñ³Ï³Ý μÝáÛÃ »Ý ÏñáõÙ:
úñ»ñ ³é³ç ´ñÇï³ÝÇ³ÛáõÙ
Æñ³ùÇ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÇ ³é³çÝáñ¹ »åÇëÏáåáë ²Ã³Ý³ëÇáë
¸³õÇ¹Á Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿ñ, áñ Æñ³ùÇ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÝ ³Ýå³ßï-

å³Ý »Ý »õ »ñÏÇñÁ Éù»Éáõó μ³óÇ
³ÛÉ ï³ñμ»ñ³Ï ãáõÝ»Ý: ºåÇëÏáåáëÁ Ýß»É ¿ñ, áñ ¹³ Çñ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÝ ¿, ë³Ï³ÛÝ Ý³»õ Û³õ»É»É, áñ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÁ Ïáñóñ»É ¿ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ÛáÛëÁ ÇÝãå¿ë Æñ³ùÇ,
³ÛÝå¿ë ¿É ³ñ»õÙï»³Ý »ñÏñÝ»ñÇ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇó: ¶³ñ»·ÇÝ ´
Ï³ÃáÕÇÏáëÝ Çñ ó³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ
¿ Û³ÛïÝ»É ÐéáÙÇ ä³åÇÝ: Ü³ ¹ÇÙ»É ¿ Æñ³ùÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ`
Ïáã ³Ý»Éáí ³å³Ñáí»É ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃ»³Ý
Çñ³õáõÝùÝ»ñÝ áõ ³½³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
2003 Ãõ³Ï³ÝÇÝ Æñ³ùáõÙ ³åñáõÙ ¿ñ 20 Ñ³½³ñ Ñ³Û: ÐÇÙ³
Ýñ³Ýó ÃÇõÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ ßáõñç 7
Ñ³½³ñÇ:
Æñ³ùáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹»ëå³Ý³ïáõÝ. ¼áÑ»ñÇ Ù¿ç Ñ³Û»ñ ãÏ³Ý
Æñ³ùÇ ØáëáõÉ ù³Õ³ùáõÙ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÇ íñ³Û Û³ñÓ³ÏÙ³Ý
³ñ¹ÇõÝùáõÙ ½áÑõ³ÍÝ»ñÇ Ù¿ç Ñ³Û»ñ ãÏ³Ý: ²Û¹ Ù³ëÇÝ NEWS.amÇÝ Û³ÛïÝ»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ²¶Ü
Ù³ÙáõÉÇ ù³ñïáõÕ³ñ îÇ·ñ³Ý
´³É³Û»³ÝÁª íÏ³Û³Ïáã»Éáí Æñ³ùáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹»ëå³Ý³ï³Ý ïõ»³ÉÝ»ñÁ:
Ü³Ëûñ¿ÇÝ France Press-Á Û³ÛïÝ»É ¿ñ, Ã¿ Æñ³ùáõÙ μéÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ýáñ ³ÉÇùÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ ½áÑõ»É
»Ý 7 Ù³ñ¹, áñáÝóÇó 2-Á ùñÇëïáÝ»³Ý»ñ: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ñ³Õáñ¹õáõÙ
¿ñ, áñ Ýñ³ÝóÇó Ù¿ÏÁª Ñ³Û ¿:
øñÇëïáÝ»³Ý»ñÇ íñ³Û Û³ñÓ³ÏáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ñ áõÝ»ó»É ØáëáõÉ
ù³Õ³ùáõÙª Æñ³ùÇ ÑÇõëÇëáõÙ:
¼ÇÝõ³Í ·ñáÑ³ÛÇÝÝ»ñÁ ëå³Ý»É
¿ÇÝ ÙÇ ³ëáñáõ »õ Ýñ³ Ñ³Û ³½·³Ï³ÝÇÝ: Àëï ÉáõñÇ, Ñ³ÛÁ ³ï³ÕÓ³·áñÍ ¿ñ, ÇëÏ Ýñ³ ÁÝÏ»ñ ³ëáñÇÝ ³ßË³ïáõÙ ¿ñ ÏáéáõåóÇ³ÛÇ
¹¿Ù å³Ûù³ñÇ μ³ÅÝáõÙ:

ÃÇõ 87, ¸ ï³ñÇ, ÜáÛ»Ùμ»ñ 24 2010

5

ÚáÛë

Ð²Ú²êî²Ü
²ð²ð²îº²Ü ¸²Þî²ì²ÚðÆ ¶ÆôÔºðÀ æð²¼ðÎôàôØ ºÜ
²è²Üò ÒÎ²Ü ²äðºÈ Î²ðºÈÆ ¾, ²è²Üò æðÆª à°â
æð²¼ðÎØ²ÜÀ Ú²æàð¸àôØ ¾ ²ðî²¶²ÔÂÀ

¶ñÇμáÛ»¹áí ·ÇõÕÝ áõ Ýñ³ μÝ³ÏÇãÝ»ñÝ ÇÙ ëñïÇÝ
Ùûï »Ý »ñÏáõ Ï³ñ»õáñ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí. ²é³çÇÝÝ ³ÛÝ μ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, áñ ³ÛÝï»Õ ³åñ»É áõ ³ßË³ï»É ¿ ÇÙ Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓ ùáÛñÇÏÁ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Áª
å³ïÙ³Ï³Ý ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ·ÇõÕÁ ÏáãõáõÙ ¿
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ù»Í μ³ñ»Ï³Ù, éáõë Ù»Í ·ñáÕ áõ ¹Çõ³Ý³·¿ï ²É»ùë³Ý¹ñ ¶ñÇμáÛ»¹áíÇ ³ÝáõÝáí: ¸»ëå³Ý ²É»ùë³Ý¹ñ ¶ñÇμáÛ»¹áíÁ ·³½³Ý³μ³ñ
ëå³Ýõ»ó ß³Ñ³Ï³Ý Æñ³ÝáõÙ Ý³»õ Ñ³Û»ñÇÝ μ³ñ»Ï³Ù ÉÇÝ»Éáõ áõ Ýñ³Ýó û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»Éáõ
§Ù»Õùáí¦:
²Ûëù³ÝÁ å³ïÙáõÃÇõÝ...
ÆëÏ Ç±Ýã ¿ Ï³ï³ñõáõÙ ³Ûëûñ ²ñ³ñ³ï»³Ý ¹³ßï³í³ÛñÇ ·ÇõÕ»ñáõÙ »õ ¶ñÇμáÛ»¹áíáõÙ :
§Ð»ïùÇ¦ Ñ³Ù³ñÓ³Ï áõ Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñ »ñÏáõ Éñ³·ñáÕÝ»ñª øñÇëïÇÝ¿ ²Õ³É³ñ»³ÝÝ áõ ¶ñÇß³ ´³É³ë³Ý»³ÝÁ É³õ³·áÛÝë Ý»ñÏ³Û³óñ»É »Ý , Ã¿ ÇÝã
³Õ¿ï ¿ Ï³ï³ñõáõÙ §ïÝï»ë³Ï³Ý ³½³ï ßáõÏ³Û³Ï³Ý Û³ñμ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ¦ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ·ïÝõáÕ ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝáõÙ£
Üñ³Ýó Éñ³·ñáÕ³Ï³Ý Ñ»ï³ùÝÝáõÃÇõÝÁ Ï³ñ¹³ó¿ù ³Ûëï»Õ.
http://hetq.am/am/economy/fish-7/
http://hetq.am/am/economy/fish-8/
Ð³Û³ëï³ÝÇ §ê³ñ¹³ñ³å³ï¦ ß³ñÅÙ³Ý
ë÷Çõéù³Ñ³Û Ñ³Ù³ÏÇñ
¸áÏï.²ñ³Ù³ÛÇë ØÇñ½³Ë³Ý»³Ý
Þõ»¹Ç³, êïáÏÑáÉÙ, 10 11 2010
Aramais.m@live.se
â³ñ³·áñÍÝ»ñÇ ÁÝã³ù³ÕóáõÃ»³Ý ï»Ý¹Á ³ÛÝ
³ëïÇ×³ÝÇ ¿ Ñ³ë»É, áñ Çñ»Ýó ·»ñß³ÑáÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝËÕ×ûñ¿Ý ÏïñáõÙ »Ý ·ÇõÕ³óáõ áéá·Ù³Ý áõ
³Ý·³Ù ËÙ»Éáõ çáõñÁ, áñÝ ¿É å³ï×³é ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ
ÅáÕáíáõñ¹Á íÑ³ïõáõÙ ¿ áõ Ñ»é³ÝáõÙ »ñÏñÇó: ø³ñ³õ³ÝÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ù³ÛÉ»É, ÇëÏ ë÷ÇõéùÇ
Û³ñ·»ÉÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇÝ §²ñÇ ïáõÝ¦ ¿ Ï³ÝãáõÙ: î»ÕÇÝ ¿ Ñ³ñó ï³Éª ÇÝãå¿±ë ïáõÝ ·³É, »ñμ ·³ÛÉ»ñÁ áã
ÙÇ³ÛÝ ë³ñ»ñáõÙ, áëÏáõ áõ ÙáÉÇμ¹»ÝÇ áõ åÕÝÓÇ Ñ³Ýù»ñáõÙ »Ý, ³ÛÉ ê»õ³ÝÇ ³÷ÇÝ, ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ, ·ÇõÕ»ñáõÙ, ¹³ßï»ñáõÙ áõ ³Ù»Ýáõñ: à±í ¿ ³Ûë ï³Ý ï¿ñÁ,
á±õÙÝ ¿ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ...
²ßË³ñÑÇ ÝáñÙ³É ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ, áõñ
Ï³ñ· áõ Ï³ÝáÝ Ï³Û áõ ûñ¿ÝùÝ ¿ ÇßËáõÙ, ·ñ³·¿ï,
ÚáÛë
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μ³ÝÇÙ³ó áõ ³ñÑ»ëï³í³ñÅ ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÁ Çñ»Ýó
ß³ÑáÛÃÇ Ù¿Ï Ù³ëÁ Û³ïÏ³óÝáõÙ »Ý ·áñÍÇ áõ ³ñï³¹ñáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÝ áõ Ùá¹»éÝ³óÙ³ÝÁ, áñÁ
μ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ ³ñ¹ÇõÝ³μ»ñáõÃ»³Ý û·ï³Ï³ñ ·áñÍáÕáõÃ»³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ, μ³ñ»É³õáõÙ ¿ ³ßË³ï³õáñ
Ù³ñ¹Ï³Ýó μ³ñ»Ï»óáõÃÇõÝÁ »õ Ã»Ã»õ³óÝáõÙ ¿
Ýñ³Ýó Í³Ýñ³μ»éÝõ³ÍáõÃÇõÝÁ: ²Ûë ù³Õ³ù³ÏÇñÃ
Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ã·Çï»ë ÇÝãá±õ ³Ûëù³Ý ¹Åõ³ñ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ýáñ³ÃáõË μÇ½Ý»ëÙ»ÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ:
æñÑ³Ý åáÙå»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³õïáÙ³ï
Ï³ñ·³õáñáõÙÝ áõ ³Û¹ »Õ³Ý³Ïáí çñÇ áõ ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ËÝ³ÛáÕáõÃ»³Ý Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý ï³ñÇÝ»ñ ¿,
ÇÝã åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ù¿ç ÏÇñ³éõáõÙ ¿: äáÙå»ñÇ ß³ñ-

ÅÇãÝ»ñÇ åïïÙ³Ý ³ñ³·áõÃÇõÝÁ
Ï³ñ·³õáñáÕ
(speed Controller) ÏÇë³Ñ³Õáñ¹ã³ÛÇÝ ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí
»õ PLC (The Programmable Logic
Controller)- Ç û·ÝáõÃ»³Ùμ áõ åáÙå»ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ é»ÅÇÙÝ»ñÇ ÑëÏÙ³Ùμ Ï³ñáÕ ¿ Ù»Í³å¿ë ÉáõÍ»É çñÇ ³ÝËÝ³Û û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³ñóÁ »õ Ù³ë³Ùμ
ÉáõÍ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý ·ÉËÇÝ
Ï³Ëõ³Í §ãáñ ù³ñÇÝ Ýëï»Éáõ¦ íï³Ý·Á:
²Ûë Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý áõ ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñÁ ï³ñÇÝ»ñ
³é³ç »ë ÷áñÓ³ñÏ»É »Ù ¶ñÇμáÛ»¹áí ·ÇõÕáõÙ, ÇÙ ùáÛñÇÏÇ ïÝ³Ù»ñÓ ÑáÕ»ñÁ çñáÕ åáÙåÇ ³ßË³ï³ÝùÇ
íñ³Û, áñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ çñÇ ÑáëùÁ Ï³ñ·³õáñõ»ó ß³ï

ë³ÑáõÝ, å³Ñ³Ýçõ³Í ù³Ý³ÏáõÃ»³Ùμª Áëï Ý³Ë³ï»ëõ³Í ·ñ³ýÇÏÇ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ ä»ï³Ï³Ý Ö³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ (äáÉÇï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïáõÙ) ïáÕ»ñÇë Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùμ,
¶³Éáõëï ¶ÇõÉμ»ÝÏ»³Ý Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý áõ êÃáùÑáÉÙÇ ²ñù³Û³Ï³Ý î»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ÆÝëïÇïáõïÇ Ñ»ï
ÙÇçÑ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùμ, ³ñ¹¿Ý ù³ÝÇ ï³ñÇ ¿, ÇÝã ³ßË³ïáõÙ ¿ ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó É³μáñ³ïáñÇ³:
²Ûëï»Õ ÉáõÍõáõÙ »Ý í»ñÁ Ýßõ³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: ¶ñÇμáÛ»¹áí ·ÇõÕáõÙ Ï³ï³ñõ³Í ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñÁ û·Ý»óÇÝ Ýßõ³Í É³μáñ³ïáñÇ³ÛÇ ë³ñù»ñÇ ³ÝË³÷³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ëïáõ·»Éáõ ·áñÍÇÝ: ²Ûë É³μáñ³ïáñÇ³ÛáõÙ Ù³ëÝ³·Çï³ÝáõÙ »Ý Ù»Í Ãõáí áõë³ÝáÕÝ»ñ:
È³μáñ³ïáñÇ³Ý óáõó³¹ñõ»É ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃ»³Ùμ:
´áÉáñ Ýñ³Ýù, áíù»ñ Ñ»ï³ùñùñõ³Í »Ý ³Ûë Ñ³ñóáí, ËáñÑáõñ¹ ÏÁ ï³Ù ³Ûó»É»É ÐÖäÐ ³õïáÙ³ï
Ï³ñ·³õáñõáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ É³μáñ³ïáñÇ³: ²ÙμÇáÝÇ í³ñÇã ¹áó»Ýï ¾¹õ³ñ¹ Ú³Ïáμ»³ÝÁ Ó»½ ÏÁ Í³ÝûÃ³óÝÇ É³μáñ³ïáñÇ³ÛÇÝ »õ ÏÁ å³ï³ëË³ÝÇ Ó»½

Ñ»ï³ùñùñáÕ Ñ³ñó»ñÇÝ: Ð»é. 093 50 9750

à±ñÝ ¿ Ñ³ñóÇ ÉáõÍáõÙÁ

êïáùÑáÉÙÇó Ñ»é³Ëûëáí Ï³åõ»óÇ ¶ñÇμáÛ»¹áí
·ÇõÕÇ ·ÇõÕ³å»ï åñÝ. êûë ¶³μñÇ¿É»³ÝÇ Ñ»ï:
ä¿ïù ¿ ³ë»É, áñ Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñ Ù³ñ¹ ¿ êûë ¶³μñÇ¿É»³ÝÁ, Ùï³Ñá·õ³Í áã ÙÇ³ÛÝ Çñ ·ÇõÕÇ μÝ³ÏÇãÝ»ñÇ
×³Ï³ï³·ñáí, ³ÛÉ ³ÝÑ³Ý·ëï³ó³Í áÕç ²ñ³ñ³ï»³Ý ¹³ßï³í³ÛñÇ ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý áõ ·ÇõÕ³óÇÝ»ñÇ ×³Ï³ï³·ñáí: Ð³ñóÇ ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ÉáõÍáõÙÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿, áñå¿ë½Ç.
1.²ñ³ñ³ï»³Ý ¹³ßïÇ ·ÇõÕ³Ï³Ý μáÉáñ Ñ³-

Ù³ÛÝùÝ»ñÁ ÙÇ³Ñ³Ùáõé áõÅ»ñáí å³Ñ³Ýç»Ý ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÇó, áñå¿ë½Ç Éñçûñ¿Ý ½μ³ÕõÇ ³Ûë Ñ³ñóáí...
2.ÒÏÝ³μáõÍ³Ï³Ý ýÇñÙ³Ý»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï¿ñ»ñÁ åáÙå»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ýª μ³óõáÕ áõ ÷³ÏõáÕ
÷³Ï³ÝÝ»ñÁ ³ÝÛ³å³Õ ÷áË³ñÇÝ»Ý ³õïáÙ³ï
Ï³ñ·³õáñõáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñáí,
áñÁ Ï³å³ÑáíÇ çñÇ áõ ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ½·³ÉÇ
ËÝ³ÛáÕáõÃÇõÝ:
3.²Ù»Ý³Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï³ÙÇçáóáõÙ ï»Õ³¹ñ»É
çñ³ã³÷Çã ë³ñù»ñ:
4.ºÉÝ»Éáí μÝ³å³Ñå³ÝÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó,
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É ³õ³½³ÝÝ»ñÇ áõ ³ñï»½»³Ý Ñáñ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ:
5.´Ý³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý áõ §Ï³Ý³ãÝ»ñÇ¦ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ å¿ïù ¿ Éñçûñ¿Ý áõ ³Ýß³Ñ³ËÝ¹Çñ
Ñ»ï»õ»Ý ³Ûë ·áñÍÇ ÁÝÃ³óùÇÝ:
ì»ñçáõÙ ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù ÇÙ áÕçáÛÝÇ áõ ù³ç³É»ñ³ÝùÇ Ëûëù»ñÁ ÛÕ»É §Ð»ïùÇ¦ Ñ³Ù³ñÓ³Ï Éñ³·ñáÕÝ»ñª øñÇëïÇÝ¿ ²Õ³É³ñ»³ÝÇÝ áõ ¶ñÇß³ ´³É³ë³Ý»³ÝÇÝ Çñ»Ýó Ñ³Ûñ»Ý³Ýõ¿ñ ·áñÍÇ Ñ³Ù³ñ:
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ÎàØÆî
²ðÐ²ôÆðøÜºðÆ Ð²ô²ø²ÌàÚ
Ð³½Çõ Ã¿ ·ïÝ»É áõñÇß ³ñõ»ëï³·¿ïÇ, áñÇ Ï»³ÝùÁ ÎáÙÇï³ëÇ ã³÷ ÉÇ ÉÇÝÇ ³ñÑ³õÇñùÝ»ñáí. ÙÇ
Ù³ñ¹, áñÇ ³ñõ»ëïÁ Ñ³×áÛù ¿ å³ï×³é»É »õ ¹»é å³ï×³éáõÙ ÙÇÉÇáÝ³õáñ áõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñÇ, »õ áñÁ
÷ñÏ»É ¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý` »ñ·Ç áõ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñ Ù³ëÁ
áãÝã³óáõÙÇó, ÇÝùÝ ³åñ»É ¿ ³ÛÝåÇëÇ áÕμ»ñ·³Ï³Ý Ï»³Ýùáí áñÇ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ¹ñõ³·Á μ³õ³Ï³Ý
ÏÁ ÉÇÝ¿ñ Ëáñï³Ï»É Ù³ñ¹áõ, »õ áñÇÝ Ý³ ë³Ï³ÛÝ ¹ÇÙ³Ï³Û»É ¿ª áõÅ ³éÝ»Éáí ÇÝùÝ Çñ Ñ³Ù³ñ μÝáõÃ³·ñ³Í Ù»Í ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÇó: àñ-μáõÃÇõÝ, ÏÕ»ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó ³Ñ³ñÏáõ ½ñå³ñïáõÙÝ»ñ
»õ ×ÝßáõÙÝ»ñ, ãμ³õ³ñ³ñõ³Í ë¿ñ, »õ Ç í»ñçáÛª ³ùëáñ, ³Ñé»ÉÇ á×ñ³·áñÍáõÃ»³ÝÁ ³Ï³Ý³ï»ë ÉÇÝ»É, Ù³Ñõ³Ý ëïõ»ñÁ ·ÉËÇ í»ñ»õÝ ½·³É »õ Ë»É³·³ñáõÃÇõÝ... ²ë»ë Ýñ³ Ï»³ÝùÁ ³ÙμáÕçáíÇÝ å³Ûù³ñ ¿ª ³Û¹ μáÉáñáí Ñ³Ý¹»ñÓ, É³õ³ï»ë ÉÇÝ»Éáõ£ ê³Ï³ÛÝ í»ñçÇÝ Ñ³ñõ³ÍÁ ³ÛÉ»õë ³Ýï³Ý»ÉÇ ¿
¹³ñÓÝáõÙ Ýñ³ Ï»³ÝùÁ: ²ñ¹»ûù Ý³ Çñ³å¿ë Ë»É³·³ñõ»±É ¿ Ã¿± ·»ñ³¹³ë»É ¿ ùë³Ý ï³ñÇ ÉéáõÃÇõÝ å³Ñå³Ý»É, ï»ëÝ»Éáí å³ïÙ³Ï³Ý ³Ù»Ý³³Ñ³ñÏáõ á×ñ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³ÛÉ»õë, ³éûñ»³Û
Ï»³ÝùÇ Ñ³×áÛùÝ»ñÁ ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ »õ ³ÝÇÙ³ëï »Ý ¹³ñÓ»É Ýñ³ Ñ³Ù³ñ »õ Ññ³Å³ñõ»É ¿ ³Û¹ Ï»³ÝùÇó: ²ÛëåÇëÇ áÕμ»ñ·³Ï³Ý Ï»³Ýù ³åñ³Í Ù³ñ¹Á ÛûñÇÝ»É ¿ Ù»ñ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ³Ù»Ý³·»Õ»óÇÏ, ËáñùáõÙ Ã³ËÍáï ·áñÍ»ñÁ, áñáÝù μáÉáñÝ ¿É Ý»ñßÝãõ³Í »Ý Ñ³Û Ñá·»õáñ »õ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
»ñ³ÅßïáõÃÇõÝÇó, μ³Ûó »õ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÎáÙÇï³ëÇÝÝ »Ý. ³ë»ë ³ñõ»ëï³·¿ïÁ, Çñ ÅáÕáíñ¹Ç
Ýõ³·Ý»ñáõÙ ·ïÝáõÙ ¿ Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ×³Ï³ï³·ñÇ ³Ù»Ý³ó³ÛïáõÝ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ:

è.ê.

ÎàØÆî²êÆ Îº²ÜøÀ Àêî Ð²Üð²¶Æî²ð²ÜÆ

1869, ø»ûÃ³ÑÇ³ (ÂáõñùÇ³)- 1935, ö³ñÇ½
Ð³Û ÏáÙåá½Çïáñ, »ñ³ÅÇßï-μ³Ý³Ñ³õ³ù, »ñ³Åßï³·¿ï, »ñ·Çã, ËÙμ³í³ñ »õ Ù³ÝÏ³í³ñÅ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
³½·³ÛÇÝ ÏáÙåá½Çïáñ³Ï³Ý ¹åñáóÇ ÑÇÙÝ³¹ÇñÁ£
1881-ÇÝ áñμ³ó³Í å³ï³ÝáõÝ μ»ñ»É »Ý ¾çÙÇ³ÍÇÝ »õ
áõëÙ³Ý ïõ»É ¶»õáñ·»³Ý Ñá·»õáñ ×»Ù³ñ³ÝáõÙ, áõñ ·»Õ»óÇÏ Ó³ÛÝÇ »õ »ñ³Åßï³Ï³Ý áõÝ³ÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
Û³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÇõÝ ¿ ¹³ñÓõ»É Ýñ³ »ñ³Åßï³Ï³Ý
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³ÝÁ£ ê³Ñ³Ï ²Ù³ïáõÝáõ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùμ ÑÇÙÝáíÇÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ¿ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý
»ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ï»ë³Ï³ÝÝ áõ ·áñÍÝ³Ï³ÝÁ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ýáï³Ý»ñáí Ñ»ÕÇÝ³Ï³õáñ ³ÕμÇõñÝ»ñÇó ·ñÇ
³é»É ÑÝ³·áÛÝ Ñá·»õáñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñ£ ²å³·³Û ÏáãÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ í×é³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ ¿ áõÝ»ó»É Ýñ³ ³Ù»Ýûñ»³Û ß÷áõÙÁ ²ñ³ñ³ï»³Ý ¹³ßïÇ ·»ÕçÏ³Ï³Ý »ñ·»ÚáÛë
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ñÇÝ, áñáÝù ÝáÛÝå¿ë í³Õ Ñ³ë³ÏÇó ·ñÇ ¿ ³é»É »õ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É£ êï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ÷áñÓ»ñÁ ëÏë»É ¿
1890-³Ï³Ý ÃÃ. ëÏ½μÇóª Ê.²μáí»³ÝÇ, Ú.ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÇ, Çñ Ïñïë»ñ ¹³ëÁÝÏ»ñ ².Æë³Ñ³Ï»³ÝÇ »õ ³ÛÉáó
μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñáí »ñ·»ñ »õ ËÙμ»ñ·»ñ, ÇÝãå¿ë
Ý³»õ ·ÇõÕ³Ï³Ý áõ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñÇ
¹³ßÝ³ÏáõÙÝ»ñ ÛûñÇÝ»Éáí£ 1891-ÇÝ §²ñ³ñ³ï¦ ³Ùë³·ÇñÁ ïå³·ñ»É ¿ Ýñ³ §²½·³ÛÇÝ ûñÑÝ»ñ·¦-Á (Ëûëùª
×»Ù³ñ³ÝÇ áõë³ÝáÕ ².Â³ß×»³ÝÇ)ª »ñÏÓ³ÛÝ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ý³»õ »é³Ó³ÛÝ áõ ù³é³Ó³ÛÝ ËÙμÇ Ñ³Ù³ñ£
1893-ÇÝ ×»Ù³ñ³ÝÝ ³õ³ñï»Éáíª Ýß³Ý³Ïõ»É ¿ ï»ÕÇ
»ñ³ÅßïáõÃ»³Ý áõëáõóÇã »õ ËÙμ³í³ñª Ø³Ûñ ï³×³ñáõÙ£ 1894-ÇÝ Ó»éÝ³¹ñõ»É ¿ Ïáõë³ÏñûÝ ³μ»Õ³Û, Ýñ³Ý
ßÝáñÑ»É »Ý »ûÃ»ñáñ¹ ¹³ñÇ μ³Ý³ëï»ÕÍ áõ »ñ³ÅÇßï
Ï³ÃáÕÇÏáë ÎáÙÇï³ëÇ ³ÝáõÝÁ, ÇëÏ 1895-ÇÝ ¹³ñÓ»É ¿

î²êÀ
í³ñ¹³å»ï »õ ³ÛÝáõÑ»ï»õ Ïáãõ»É ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ï£ ÜáÛÝ ï³ñõ³Û ³ßÝ³ÝÁ ÂÇýÉÇëáõÙ ÙÇ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï Ø. ºÏÙ³É»³ÝÇ Ùûï Ñ³ñÙáÝÇ³ å³ñ³å»Éáõó
Û»ïáÛ, 1896-99-ÇÝ áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»É »õ ³õ³ñï»É ¿
´»éÉÇÝáõÙª è. ÞÙÇ¹ïÇ Ù³ëÝ³õáñ ÏáÝë»ñõ³ïáñÇ³ÛáõÙ
»õ ²ñùáõÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ (áõëáõóÇãÝ»ñÇ ÃõáõÙ,
μ³óÇ è.ÞÙÇ¹ïÇó, »Õ»É »Ý ú. üÉ³Ûß»ñÁ, Ð.´»ÉÉ»ñÙ³ÝÁ,
Ø.üñÇ¹»É»Ý¹»ñÁ), áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ¿ ÏáÙåá½ÇóÇ³ÛÇ ï»ëáõÃÇõÝ, »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý å³ïÙáõÃÇõÝ, Ý³»õ Ñá·»μ³ÝáõÃ»³Ý, áõ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃ»³Ý, Ùß³Ï»É ¿ Ó³ÛÝÁ, ëáíáñ»É ¹³ßÝ³Ùáõñ, »ñ·»ÑáÝ, ËÙμ³í³ñáõÃÇõÝ£ ¸³ñÓ»É ¿
ØÇç³½·³ÛÇÝ »ñ³Åßï³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý (ØºÀ) ³é³çÇÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó, ´»éÉÇÝÇ μ³Å³ÝÙáõÝùÇ ÅáÕáíÝ»ñÇÝ
Ñ³Ý¹¿ë »Ï»É Ñ³Û »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñáí, ·»ñÙ³Ý³óÇ »ñ·ÇãÝ»ñÇó Ï³½Ù³Í ù³é»³Ïáí
óáõó³¹ñ»É ÅáÕ. »ñ·»ñÇ Çñ ¹³ßÝ³ÏáõÙÝ»ñÁ, ³ßË³ï³Ïó»É ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ñ³Ý¹¿ëÇÝ£ ²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ·ñ»É
¿ »ñ·»ñ, éáÙ³ÝëÝ»ñ »õ ËÙμ»ñ·»ñ ·»ñÙ³Ý³óÇ μ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ Ëûëù»ñáí, Ùß³Ï»É ÅáÕ. »ñ·»ñ£
ì»ñ³¹³éÝ³Éáí ¾çÙÇ³ÍÇÝª »é³Ý¹áõÝ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿
·Çï³Ï³Ý »õ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ (Ýß³Ý³õáñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇó »Ý ê.Ø»ÉÇù»³ÝÁ »õ Ð.Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ), Ëáñ³ó»É ÏáÙåá½ÇóÇ³ÛáõÙ, ³ÛÉ ·áñÍ»ñÇ Ñ»ï
(·»ÕçáõÏ »ñ·»ñÇ Ùß³ÏáõÙ Ó³ÛÝÇ, »ñ·ã³ËÙμÇ Ñ³Ù³ñ,
Ú. ÂáõÙ³Ý»³ÝÇ, Ú. ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÇ Ëûëù»ñáí ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ) Ó»éÝ³ñÏ»É ¿ §²Ýáõß¦ ûå»ñ³ÛÇ
ëï»ÕÍÙ³ÝÁ, ×»Ù³ñ³ÝÇ ËÙμáí Ñ³Ù»ñ·Ý»ñ ïõ»É ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ, ºñ»õ³ÝáõÙ ÂÇýÉÇëáõÙ áõ ´³ùõáõÙ£1906-ÇÝ
ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý §È³Ùáõñ»û¦ Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
»ñ·ã³ËÙμáí Ñ³Û ÅáÕ. áõ Ñá·»õáñ »ñ·»ñÝ Çñ Ùß³ÏáõÙÝ»ñáí, Ñ³Ûáó É»½õáí, óáõó³¹ñ»É ¿ ö³ñÇ½áõÙ, ÝáÛÝ »ñ·»ñÇ Ù³ëÇÝ è. èáÉ³ÝÇ §êáóÇëÉ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÇ
μ³ñÓñ³·áÛÝ ¹åñáóáõÙ¦ Ï³ñ¹³ó»É ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝ
(1907)£ Ð³Ù»ñ·Ý»ñ ¿ ïõ»É »õ ¹³ë³Ëûë»É Ý³»õ Þõ¿Ûó³ñÇ³ÛÇ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ »õ ì»Ý»ïÇÏÇ ØËÇÃ³ñ»³Ý ÙÇ³μ³ÝáõÃÇõÝáõÙ£ 1910-ÇÝ, ¾çÙÇ³ÍÝÇ í³Ý³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÝ Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Ý»Õ ÝÏ³ï»Éáí, ï»Õ³÷áËõ»É ¿ Î. äáÉÇë, Ï³½Ù»É μ³½Ù³Ù³ñ¹ §·áõë³Ý¦
(1912-Çó §Ð³Û ·áõë³Ý¦) »ñ·ã³ËáõÙμÁ£ Ø³ëÝ³·¿ï
»ñ³ÅÇßïÝ»ñ å³ïñ³ëï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí »ñ³Åßïáõ-
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Ã»³Ý ï»ëáõÃ»³Ý ³é³ÝÓÇÝ ¹³ë»ñ ¿ ïõ»É »ñ·ã³ËÙμÇ
ÙÇ ß³ñù Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ (´.Î³Ý³ã»³Ý, Ø. ÂáõÙ³×»³Ý, ì. ê³ñ·ë»³Ý, ì. êñõ³ÝÓï»³Ý, Ð. ê»Ù»ñ×»³Ý,
áñáÝù Û³ÛïÝÇ »Ý §ÎáÙÇï³ë»³Ý ÑÇÝ· ë³Ý»ñ¦ ³ÝáõÝáí)£ ÊÙμ»ñ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñå»É »õ Ñ³Ù»ñ·Ý»ñáí áõ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñáí, Î. äáÉëÇó μ³óÇ, Ñ³Ý¹¿ë »Ï»É Ý³»õ ø»ûÃ³ÑÇ³ÛáõÙ, ´ñáõë³ÛáõÙ, ²¹³μ³½³ñáõÙ, Æ½ÙÇñáõÙ, ²ñÙ³ßáõÙ, ä³ñïÇ½³ÏáõÙ, ²É»ùë³Ý¹ñÇ³ÛáõÙ áõ
Î³ÑÇñ¿áõÙ£ Ø³ÙáõÉáõÙ Ýßõ»É ¿ ÎáÙÇï³ëÇ ³ñõ»ëïÇ
Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û»ñÇ, ³ÛÉ ²ñ»õ»ÉùÇ ³ÛÉ ÅáÕáíñ¹Ý»ñÇ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£
1913-ÇÝ Î. äáÉëÇ §²½³ï³Ù³ñï¦-áõÙ ïå³·ñ»É ¿
§Ð³ÛÝ áõÝÇ ÇÝùÝáõñáÛÝ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝ¦ Ññ³å³ñ³Ï³Ëûë³Ï³Ý μÝáÛÃÇ ÷³ÛÉáõÝ Ûû¹õ³ÍÁ£ 1914-ÇÝ ö³ñÇ½áõÙ Ñ³ÛÏ.ÅáÕ. »õ Ñá·»õáñ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý í»ñ³μ»ñ»³É ÙÇ ù³ÝÇ ½»ÏáõóáõÙÝ»ñáí Ñ³Ý¹¿ë ¿ »Ï»É ØºÀ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ÏáÝ·ñ»ëáõÙ£ ²õëïñÇ³Ï³Ý Ýß³Ý³õáñ »ñ³Åßï³·¿ï ¾.ì»ÉÉ»ßÁ ÎáÙÇï³ëÇ »ñ·»ñÇÝ ³Ûëï»Õ Í³ÝûÃ³Ý³Éáíª Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ýñ³Ý μÝáõÃ³·ñ»É ¿ áñå¿ë
Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃ»³Ý »õ åáÉÇýáÝÇ³ÛÇ Ñ³½õ³·Çõï
í³ñå»ïÇ£
´Ý³Ïõ»Éáí Î.äáÉëáõÙª ÎáÙÇï³ëÁ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿
Ý³»õ Ãáõñù. Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ, Ãáõñù μ³Ý³ëÚáÛë
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ï»ÕÍÝ»ñÇ Ñ»ï μ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý Ï³å»ñ ¿ å³Ñå³Ý»É,
»ñ·»ñ ÛûñÇÝ»É Ø»ÑÙ»ï ¾ÙÇÝÇ Ëûëù»ñáí, ½³Ý³½³Ý
»ñ³Åßï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñáõÙ μ»ñ»É Çñ Ñ»ÕÇÝ³Ï³õáñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ, êï³ÙμáõÉÇ ´³Û³½¿ï Ã³ÕÇ
§Âáõñù ûç³Ë¦ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ Û³ïáõÏ Ññ³õ¿ñáí ¹³ë³Ëûë»É Ýñ³ 1915-Ç ²åñÇÉÇ 2-Ç »õ 3-Ç μ³ó³éÇÏ »ñ»ÏáÛÃÝ»ñÇÝ, Ù»Ý»ñ·»É »õ Çñ »ñ·ã³ËÙμáí
Ï³ï³ñ»É ¿ Çñ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ù»Í ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ »Ý ·ï»É£ ÜáÛÝ 1915-Ç ²åñÇÉÇ 24-ÇÝ
Ãáõñù. Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ó»éÝ³ñÏ³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ïáïáñ³ÍÁ (ï»ë Ø»Í ºÕ»éÝ) ³Ýëå³ë»ÉÇûñ¿Ý ÁÝ¹Ñ³ï»ó
ÎáÙÇï³ëÇ μ»ÕÙÝ³õáñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ. ºÕ»éÝÇ
ïå³õáñáõÃ»³Ý ï³Ï, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³ÝÓ³Ùμ Ïñ»Éáí
³ùëáñÇ ÙÕÓ³õ³ÝçÁ, Ý³»õ Ïáñóñ»ó Ùï³õáñ Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃÇõÝÁ »õ ÙÇÝã»õ Ï»³ÝùÇ í»ñçÁ (1919-Çóª
ö³ñÇ½Ç Ñá·»μáõÅ³Ï³Ý ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÝ»ñáõÙ) ã³å³ùÇÝõ»ó£ ÐÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ½·³ÉÇ
ïáõÅ»ó Ý³»õ Ýñ³ Ó»é³·ñ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÇõÝÁ, Û³ïÏ³å¿ë óñÇõ »Ï³õ ¹ñ³ »ñ³Åßï³·Çï³Ï³Ý μ³ÅÇÝÁ,
áñÁ μ³óÇ ÅáÕ. ³ñõ»ëïÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÇó
å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ñ Ý³»õ Ñ³Û ÙÇçÝ³¹³ñ»³Ý Ë³½³ÛÇÝ
Ýáï³·ñáõÃ»³Ý í»ñÍ³ÝáõÃÇõÝÁ£

ÎàØÆî²êÆ ¶àðÌÀ
ÄàÔàìð¸²Î²Ü ºð¶ºðÆ Ð²ô²øàôØ ºô
ØÞ²ÎàôØ
ÎáÙÇï³ëÁ Çñ Ñ³õ³ù³Í ÅáÕ. »ñ·»ñÁ Û³ÛïÝ³μ»ñ»É ¿
·»ÕçÏ³Ï³Ý Ï»Ýó³ÕÇ ÁÝ¹»ñùáõÙ, áõëïÇ ¹ñ³Ýù
Ëáñ³å¿ë ³õ³Ý¹³Ï³Ý »Ý »õ ×ßÙ³ñï³óÇ£ ¸ñ³Ýù
Ñ³õ³ùõ³Í »õ ·ñ³Ýóõ³Í »Ý ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃ»³Ý
áõ Ñá·»μ³ÝáõÃ»³Ý Ëáñ ÇÙ³óáõÃ»³Ùμ, ³½·³·ñ³·¿ïÇ å³Ñ³ÝçÏáïáõÃ»³Ùμ »õ ·ÇïÝ³Ï³ÝÇ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ùûï»óáõÙáí£
Þ³ï Ñá·»õáñ Ù»Õ»¹ÇÝ»ñ, áñáÝù å³Ñå³Ýõ»É ¿ÇÝ
μ³Ý³õáñ, í»ñ³Ó³ÛÝ³·ñõ»É »Ý ÎáÙÇï³ëÇ ÏáÕÙÇóª
½·³ÉÇ Ñ³ñëï³óÝ»Éáí Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ Ù»ÉáëÁ Ýñ³
Ý³»õ ³Û¹ª å³ïÙ³Ï³Ý Ëáñ ³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñ ÏñáÕ ×ÇõÕáõÙ£ ÎáÙÇï³ëÇ ÏáÕÙÇó »ñ³Åßï. ýáÉÏÉáñÇ ÙÇ ß³ñù
ÑÝ³·áÛÝ áõ μ³ñÓñ³ñõ»ëï ÝÙáõßÝ»ñÇ Û³ÛïÝ³μ»ñÙ³Ý ÷³ëïÁ (Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý Ñ³õ³ï³ÉÇùÝ»ñÇÝ
³éÝãõáÕ Ñáñáí»ÉÝ»ñÇ ÇÙåñáíÇ½³óÇáÝ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, §ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇÃ¦ »õ §ØáÏ³ó ØÇñ½³¦ ÑÝ³·áÛÝ
íÇå³Ï³Ý ³ë»ñ·»ñÁ, ÙÇçÝ³¹³ñ»³Ý ³ÝïáõÝÇÝ»ñÁ
»õ Ñá·»õáñ ï³Õ»ñÇ ÅáÕ.ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÁ, Çñ³õ³óÇûñ¿Ý Ñ³õ³ë³ñ»óõáõÙ »Ý å³ïÙ³-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ëáßáñ Û³ÛïÝ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ£
ÎáÙÇï³ëÇ Ñ³õ³ù³Í Ñ³Û ·»ÕçÏ³Ï³Ý »ñ·»ñÁ (»Õ»É
»Ý ãáñë Ñ³½³ñÇó ß³ï ³õ»ÉÇ, ³é³ÛÅÙ í»ñ³·ïÝõ³Í
¿ ßáõñç Ñ³½³ñ »ñÏáõÑ³ñÇõñ ÝÙáõß) ³ÙμáÕçáõÃ»³Ýμ
í»ñóñ³Í Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ »Ý áñå¿ë Ñ³Û ÅáÕ. »ñ·³ñõ»ëïÇ ³ÝÃáÉá·Ç³£

îºê²Î²Ü ²ÞÊ²î²ÜøÜºð
ÎáÙÇï³ëÁ ÝÏ³ñ³·ñ»É ¿ ÅáÕáíñ¹Ç »ñ·³ëï»ÕÍáõÃ»³Ý μáõÝ åñáó»ëÁ, í»ñÉáõÍ»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
»ñ·Ç ï»ë³ÏÝ»ñÝ áõ ÏáÙåá½ÇóÇáÝ ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñÁ,
μÝáõÃ³·ñ»É Ýñ³ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÇõÝÁ, Ñ³ñëï³óñ»É ÅáÕ. »ñ·Ç í»ñÉáõÍáõÃ»³Ý Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý£ êÏ½μáõÝùûñ¿Ý Ï³ñ»õáñ ¿ñ Ý³»õ Ñ³Û ÅáÕ. Ñá·»õáñ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ÑÇÙù»ñÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
»õ Ñá·»õáñ »ñ·Ç á×³Ï³Ý Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ μ³ó³Û³ÛïáõÙÁ£ ¸³ ¿³Ï³Ýûñ¿Ý û·Ý»ó »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý
áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý, Ë³½»ñÇ, Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë ³éá·³ÝáõÃ»³Ý Ýß³ÝÝ»ñÇ í»ñÍ³ÝáõÃ»³Ý ·áñÍÇÝ£ ÎáÙÇï³ëÇ ïõ»³ÉÝ»ñáí »ñ³Åßï. Ë³½»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á
ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ª §³.Ò³ÛÝ³ëïÇ×³ÝÇ Ë³½»ñ, μ.Ò³ÛÝ»ñ³Ý·Ç Ë³½»ñ, ·.¼³ñ¹³Ë³½»ñ, ¹. Ò³ÛÝáõÅÇ Ë³½»ñ, ».²Ù³Ý³ÏÇ Ë³½»ñ, ½.´³Ý³ÉÇ Ë³½»ñ, ¿.²éá·³ÝáõÃ»³Ý Ë³½»ñ, Ã.à×³Ï³Ý Ë³½»ñ, Å.Ï³åáÕ »õ
½³ïáÕ Ë³½»ñ, Å³.ÎÇë³ÝÇß Ë³½»ñ »õ ³ÛÉÝ¦ ÙÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ¿ ïõ»É Ù»Õ»¹ÇÝ»ñÁ
·ñÇ ³éÝ»É μ³õ³Ï³Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝûñ¿Ý£ Üñ³ Ë³½³μ³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó ïå³·ñõ³Í »ñÏáõ
÷áùñ³Í³õ³É Ûû¹õ³ÍÝ»ñÝ ÇëÏ ¿³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙ »Ý
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ »ñ³Åßï. ÙÇçÝ³¹³ñ³·ÇïáõÃ»³Ý Ù¿ç£

ºð²ÄÞî²Î²Ü êîºÔÌ²¶àðÌàôÂÆôÜ
ÎáÙÇï³ëÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÁ, áñ ·ÉË³õáñ³å¿ë
íáÏ³Éª Ù»Ý»ñ·³ÛÇÝ »õ ËÙμ»ñ·³ÛÇÝ ¿, μ³Å³ÝõáõÙ ¿
»ñÏáõ Ù³ëÇª ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ, áñáÝó ÑÇÙùáõÙ
ÁÝÏ³Í »Ý ÅáÕ. Ï³Ù ÑÇÝ Ñá·»õáñ Ù»Õ»¹ÇÝ»ñ, »õ ·áñÍ»ñ, áñáÝù ³Û¹åÇëÇ ëÏ½μÝ³ÕμÇõñÝ»ñÇó ³ÝÏ³Ë »Ý£
ì»ñçÇÝÝ»ñÇ ÃõáõÙ »Ýª §²é ·»ïë ´³μ»É³óõáó¦ ë³ÕÙáëÁ ³ Ï³å»ÉÉ³ ËÙμÇ »õ Ù»Ý»ñ·ÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, Ú.
ä³ñáÝ»³ÝÇ Ëûëù»ñáí §ù³Õ³ù³í³ñáõÃ»³Ý
íÝ³ëÝ»ñ¦ »ñ³Åßï. å³ïÏ»ñÝ»ñÁ, Ú. ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÇ Ëûëù»ñáí §àõ±ñ »ë ·³ÉÇë, ³¯Û ·³ñáõÝ¦ Ï³Ýï³ïÁ, Ú. ÂáõÙ³Ý»³ÝÇ Ëûëù»ñáí ùÝ³ñ³Ï³Ý÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý §ØáõÃÝ ¿ñ »ñÏÇÝùÁ¦ éáÙ³Ýë-Ù³Ýñ³å³ïáõÙÁ, Ñ³Û »ñ·³ÛÇÝ ùÝ³ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³Ù»Ý³ï³ñ³Íõ³Í ÝÙáõßÝ»ñÇóª§Î³ù³õÇ »ñ·Á¦ »õ ³ÛÉÝ£
ÎáÙÇï³ëÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý Ù»Í³·áÛÝ Ù³ëÁ
ÅáÕ. ëÏ½μÝ³ÕμÇõñÇó ë»ñõ³Í ·áñÍ»ñÝ »Ý (³õ»ÉÇ ù³Ý
150 ³ÝáõÝ íáÏ³É »õ 8 ¹³ßÝ³Ùáõñ³ÛÇÝª μ³½Ù³ÃÇõ
ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñáí). áñáÝó Ý³ ³é³õ»É Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ
¿ñ ï³ÉÇë »ÉÝ»Éáí ³ÛÝ Ï³ñ»õáñ ¹»ñÇó, áñ ¹ñ³Ýù ³õ»ÉÇ É³õ Ï³ñáÕ ¿ÇÝ Ï³ï³ñ»É (»õ Çñûù Ï³ï³ñ»óÇÝ)
ÅáÕáíñ¹Ç ·»Õ³·Çï³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý, ÇÝãå¿ë »õ Ýñ³ åñáý»ëÇáÝ³É »ñ³Åßï. ³ñõ»ëïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý, ¹ñ³ ³½·³ÛÇÝ á×Ç »õ ÇÝùÝ³ïÇå É»½õÇ
Ó»õ³õáñÙ³Ý ·áñÍáõÙ£ ²Ûë »ñÏ»ñÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
³éÙ³Ùμ ³ãùÇ »Ý ÁÝÏÝáõÙ Ã»Ù³Ý»ñÇ »õ »ñ³Åßï³Ï³Ý Ï»ñå³ñÝ»ñÇ μ³½Ù³½³ÝáõÃ»³Ùμ. ëñ³ÝóáõÙ
³éÏ³Û ¿ ÅáÕ. »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ï»Ýë³Ï³Ý áõÅÇ »õ
μÝáñáß ³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ýáõñμ ½·³óáÕáõÃÇõÝ, å³ñ½ ½·³óõáõÙ ¿ ÅáÕ. ÝÇõÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ
ÏáÙåá½ÇïáñÇ ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý ½ûñ»Õ Ý»ñ·áñÍáõÃÇõÝÁ, ÉÇÝ»Ý ¹ñ³Ýù ùÝ³ñ³Ï³Ý ëñï³éáõã
å³ïáõÙÝ»ñ (§·³ñáõÝ ³¦, §ù»É¿ñ, óáÉ¿ñ¦ »õÝ), »ñÏñ³·áñÍ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ ÷³é³μ³ÝáÕ í»Ñ³ßáõÝã ÑÇÙÝ»ñ (§Èáéáõ ·áõÃ³Ý»ñ·¦, §Î³É»ñ· »õ ë³ÛÉ»ñ·»ñ¦ »õÝ) ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï»óáõÃÇõÝ ³ñï³Û³ÛïáÕ
»ñ·ÙáÝáÉá·Ý»ñ (§ÌÇñ³ÝÇ Í³é¦, §ÎéáõÝÏ¦, §²ÝïáõÝÇ¦ »õÝ), Ñ³Ûñ»ÝÇ μÝáõÃÇõÝÁ Ï³Ù ³õ³Ý¹³Ï³Ý Í¿ë»ñÁ ·»Õ³ñõ»ëïûñ¿Ý í»ñ³ñï³¹ñáÕ Í³õ³ÉáõÝ ï»ë³ñ³ÝÝ»ñ (§ÈáõëÝ³Ï³Ý ³Ýáõß¦, §²ñ³ñ³ï»³Ý
·Çß»ñ¦, Ñ³ñë³Ý»Ï³Ý íÇ×³ÏÇ, å³ñ»ñ·³ÛÇÝ »õ ³ÛÉ
»ñ·³ß³ñ»ñ)£
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ÚáÛë

ÎàØÆî²êÆ Ú²ð²´ºðàôÂÆôÜÜºðÀ ºÎºÔºòàô Ðºî
ÎáÙÇï³ëÁ í³Õ Ñ³ë³ÏáõÙ
ÏáñóÝáõÙ ¿ Çñ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ »õ áñμ³ÝáõÙ: Æñ ÍÝÝ¹³í³Ûñ ÎáõïÇÝ³ÛÇ áñμ³ÝáóáõÙ Ý³ ËûëáõÙ ¿ñ ÙÇ³ÛÝ Ãñù»ñ¿Ý »õ Çñ ·»Õ»óÇÏ Ó³ÛÝáí ½õ³ñ×³óÝáõÙ áñμ³ÝáóÇ Ñ³ë³Ï³ÏÇó ïÕ³Ý»ñÇÝ: 1881 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ÎáõïÇÝ³ÛÇ í³Ý³Ñ³Ûñ
¶©¸»ñÓ³Ï»³ÝÁ å¿ïù ¿ Ù»ÏÝ¿ñ ¾çÙÇ³ÍÇÝª »åÇëÏáåáë Ó»éÝ³¹ñõ»Éáõ£ Î³ÃáÕÇÏáëÇ ËÝ¹ñ³Ýùáí Ý³
Çñ Ñ»ï ÙÇ Ó³ÛÝ»Õ áñμ ïÕ³Û
å¿ïù ¿ ï³Ý¿ñª ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ñá·»õáñ ×»Ù³ñ³ÝáõÙ áõë³Ý»Éáõ£
øë³Ý áñμ »ñ»Ë³Ý»ñÇó ÁÝïñõ»ó
ï³ëÝ»ñÏáõ³Ù»³Û êáÕáÙáÝÁ£ ØÇ
Ëûëùáí êáÕáÙáÝÁ ¾çÙÇ³ÍÇÝ ¿
·ÝáõÙ Ý³Ë Çñ Ï³ÙùÇó ³ÝÏ³Ë »õ
»ñÏñáñ¹` »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:
Ü³ ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ ¿ ³éÇÃ ¿ áõÝ»ÝáõÙ
½μ³Õõ»É »ñ³ÅßïáõÃ»³Ùμ, Ï³½Ù»É »ñ·ã³ËÙμ»ñ, Ñ³õ³ù»É ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñ, ëáíáñ»É Ø³Ï³ñ ºÏÙ³É»³ÝÇ Ùûï »õ »Ï»Õ»óáõ
μ³ñ»ËûëáõÃ»³Ùμ Ù»Í³Ñ³ñáõëï
Ø³ÝÃ³ß»³ÝÇ Í³Ëëáí ·Ý³É ´»éÉÇÝ` »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ê³Ï³ÛÝ
áñå¿ë Ñ³ëáõÝ³ó³Í ³ñõ»ëï³·¿ï, Ýñ³ Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
»Ï»Õ»óáõ Ñ»ï »õ Ýñ³ Ù»Ý³õáñÇ
Ï»³ÝùÁ ÙÇßï ¿É ×Ýß»É »õ Ë³Ý·³ñ»É »Ý Ýñ³Ý: Ü³Ëª Ý³ Û³×³Ë Ù»Õ³¹ñõáõÙ ¿ñ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ë³õ³ñ³ÙÇï
Ñá·»õáñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ÏáÕÙÇó, Ã¿ Çμñ Ã¿ Ñá·»õáñ³Ï³ÝÇ
í³Û»É Ï³Ù å³ñÏ»ßï Ï»óõ³Íù
ãáõÝÇ: Ü³ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ûñÇÝ³ÏÁ Ñ³õ³ù»ÉÇë,
μÝ³Ï³Ý³μ³ñ Ñ³õ³ùáõÙ ¿ Ý³»õ
ÅáÕáíñ¹Ç ëÇñ³ÛÇÝ »ñ·»ñÁ, Ñá·»õáñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ¹³ íÝ³ë³Ï³ñ ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ, ù³ÝÇ áñ Ï³ñáÕ
¿ í³ï ³½¹»É Ýñ³ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ
íñ³Û: Ü³ Ñá·»õáñ³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ ÑÝã»óÝáõÙ ¿ ³ßË³ñÑÇÏ
μ»Ù»ñÇó, ¹³ Ñá·»õáñ³Ï³ÝáõÚáÛë
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Ã»³Ý Ù³ëÇÝ:

ÎàØÆî²êÆ Ðð²Ä²ð²Î²ÜÆ
Ü²Ø²ÎÀ Î²ÂàÔÆÎàê
Æ¼ØÆðÆÈº²ÜÆÜ

Ã»³Ý ÙÇ Ù³ëÇ ¹áõñÁ ãÇ ·³ÉÇë ¥Ã¿»õ ÎáÙÇï³ëÇ Ï³ñ»õáñ Ñáí³Ý³õáñ ÊñÇÙ»³Ý Ñ³ÛñÇÏÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ·ñ³õáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝ ¿ñ
Û³ÛïÝ»É ³Û¹ Ù³ëÇÝ¤: Üñ³Ý Ù»Õ³¹ñáõÙ ¿ÇÝ, áñ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý »ñ·Á ù³é³Ó³ÛÝ »ñ·ã³ËÙμÇ Ñ³Ù³ñ
Ùß³Ï»Éáí, ¹¿Ù ¿ ¹áõñë »Ï»É ÙÇ³ëïõ³ÍáõÃ»³ÝÁ, áñÇ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ Áëï Ýñ³Ýó ³Ýå³ÛÙ³Ý ÙÇ³Ó³ÛÝ åÇïÇ ÉÇÝÇ: ²Ñ³ ³ÛëåÇëÇ
×ÝßáõÙÝ»ñÇ Ý»ñùáÛ, Ý³ ·ñáõÙ ¿ Çñ
Ñéã³Ï³õáñ Ý³Ù³ÏÁ Ï³ÃáÕÇÏáë
Æ½ÙÇñÇÉ»³ÝÇÝ. ²Ûë Ý³Ù³ÏÁ ÇÝùÝÇÝ ËûëáõÙ ¿ ÎáÙÇï³ëÇ Í³Ûñ³Û»Õ ³Ý×³ñáõÃ»³Ý »õ Ûáõë³Éùáõ-

§øë³Ý ï³ñÇ ¿ Ø³Ûñ ²Ãáé ê.
¾çÙÇ³ÍÝÇ ÙÇ³μ³Ý »Ù® øë³Ý
ï³ñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ ßñç³å³ïÝ
ÇÝÓ ÃáÛÉ ãÇ ïõ»É ³ÛÝ ³Ý»Éáõ, ÇÝã
Ï³ñáÕ ¿Ç, áñáíÑ»ï»õ ï»ë³Û ÙÇ³ÛÝ áñá·³ÛÃ »õ áã ³ñ¹³ñáõÃÇõÝ£
Ü»³ñ¹»ñë ÃáõÉ³ó»É »Ý, ³ÛÉ»õë
ïáÏ³Éáõ ÑÝ³ñ ãáõÝ»Ù£ àñáÝáõÙ
»Ù, Ñ³Ý·Çëï ã»Ù ·ïÝáõÙ. Í³ñ³õÇ »Ù ³½ÝÇõ ³ßË³ï³ÝùÇª
Ë³Ý·³ñõáõÙ »Ù, ÷³÷³·áõÙ »Ù
Ñ»éáõ ÙÝ³É, Ëó»É ³Ï³ÝçÝ»ñëª
ãÉë»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ·áó»É ³ãù»ñëª
ãï»ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ï³å»É áïù»ñëª ã·³ÛÃ³ÏÕõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
ë³ÝÓ»É ½·³óÙáõÝùÝ»ñëª ãíñ¹áíõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, μ³Ûó ½Ç Ù³ñ¹ »Ù,
ã»Ù Ï³ñáÕ³ÝáõÙ£ ÊÇÕ×ë Ù»éÝáõÙ
¿, »é³Ý¹ë å³ÕáõÙ ¿, Ï»³Ýùë
Ù³ßõáõÙ ¿ »õ ÙÇ³ÛÝ í³ñ³ÝÙáõÝùÝ
¿ μáõÝ ¹ÝáõÙ Ñá·áõë áõ ëñïÇë
ËáñùáõÙ£
ºÃ¿ Ñ³×áÛ ¿ í»ÑÇ¹ ÇÝÓ ãÏáñóÝ»É, ³ÛÉ ·ïÝ»É, ³ñï³ëõ»Éáí
³Õ»ñëáõÙ »Ù ³ñÓ³Ï¿ù ÇÝÓ ê.¾çÙÇ³ÍÝÇ ÙÇ³μ³ÝáõÃ»³Ý áõËïÇó®¦
²Ûë ¹ÇÙáõÙ-Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÁ,
ÇÝãå¿ë »õ Ýñ³ Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ Ø.´³μ³Û»³ÝÇÝ »õ ².âáå³Ý»³ÝÇÝ,
Ýáñ ÉáÛë »Ý ë÷éáõÙ ÎáÙÇï³ëÇ
Ý»ñ³ßË³ñÑÇ íñ³Û »õ óáÛó »Ý
ï³ÉÇë Ã¿ ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ë³õ³ñ³ÙáÉ
ÏÕ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÝ ÇÝã ³Ýï³Ý»ÉÇ
ÙÃÝáÉáñï ¿ÇÝ ëï»ÕÍ»É Ýñ³ ßáõñçÁ »õ ÇÝãå¿ë ¿ÇÝ ³Ù¿Ý Ï»ñå Ë³Ý·³ñáõÙ Ýñ³ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý,
Ñ»ï³½ûï³Ï³Ý áõ Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÁ£
Ü³Ù³ÏÇ ï»ùëïÇ ³ÕμÇõñ`
§²ÏÝ³ñÏ Ñ³Û »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý
å³ïÙáõÃ»³Ý¦, ºñ»õ³Ý, 1963

ÎàØÆî²êÆ ÐÆô²Ü¸àôÂÆôÜÀ
Æð²Î²ÜàôÂÆôÜ ºô ä²îð²Üø
Ð³Ý×³ñ»Õ ÎáÙÇï³ëÇ Ù³Ñõ³Ý í»ñ³μ»ñ»³É ·áÛáõ-ÃÇõÝ
áõÝ»Ý ï³ñμ»ñ í³ñÏ³ÍÝ»ñ£ Ø»Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù ¹ñ³ÝóÇó ³Ù»Ý³ï³ñ³Íõ³ÍÝ»ñÁ£ Â¿ª áñÝ ¿ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ« áñÁ
å³ïñ³Ýùª ÃáÕ áñáßÇ ÁÝÃ»ñóáÕÁ£
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1991 Ãõ³Ï³ÝÇ ÜáÛ»Ùμ»ñÇÝ
üñ³ÝëÇ³ÛÇ
¶ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÇ
³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇÝ ÏÇó ÷³ñÇ½»³Ý
μÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ö³ñÇ½Ç »ñÏáõ Ñá·»μáõÅ³ñ³ÝÝ»ñÇ
³é³ç³ï³ñ Ù³ëÝ³·¿ï« μÅßÏ³·ÇïáõÃ»³Ý ¹áÏïáñ ÈáõÇ½ üáíÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÁ ÎáÙÇï³ëÇ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý »õ Ù³Ñõ³Ý Ã»Ù³Ûáí
¹Çë»ñï³óÇ³ å³ßïå³Ý»óª ³å³óáõó»Éáí« áñ ÏáÙåá½ÇïáñÁ
Ñá·»Ï³Ý ÑÇõ³Ý¹ ãÇ »Õ»É »õ ãÇ
ï³é³å»É Ùï³·³ñáõÃ»³Ùμ£
ºñμ ·ÇïáõÃ»³Ý »õ Ùß³ÏáÛÃÇ
áõÃ ·áñÍÇãÝ»ñÇ Ñ»ï ÎáÙÇï³ëÁ
í»ñ³¹³ñÓ³õ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ³ñ³õÇóª ³ùëáñÇó« Ý³ ·ïÝõáõÙ ¿ñ
Ñá·»μ³Ýûñ¿Ý ËÇëï ×Ýßõ³Í
íÇ×³ÏáõÙ£ ÎáÙåá½ÇïáñÇ Ùûï
ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý
³Ëï³ÝÇßÝ»ñ
ã¿ÇÝ ÝÏ³ïõáõÙ« ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ íÏ³ÛáõÙ ¿ Ý³»õ Ýñ³ Ñ»ï ³ùëáñáõÙ
»Õ³Í« §´Çõ½³Ý¹¦ Ã»ñÃÇ ËÙμ³·Çñ ´Çõ½³Ý¹ øáÃ»³ÝÁ£ Üñ³ Ñ³õ³ëïÙ³Ùμ« ÝáÛÝÇëÏ ³Ù»Ý³Í³Ýñ
å³Ñ»ñÇÝ ÎáÙÇï³ëÁ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ñ ÛáÛëÇ »õ ÷ñÏáõÃ»³Ý §³ÕμÇõñ¦ª ½³ñÙ³óÝ»Éáí Çñ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÙñáõÃ»³Ùμ
»õ áõÅ»Õ Ï³Ùùáí£
ê³Ï³ÛÝ« í»ñ³¹³ñÓÇó Û»ïáÛ
ÏáÙåá½ÇïáñÇ Ùûï ëÏë»ó ÝÏ³ïõ»É ³ÝÏáõÙ³ÛÇÝ íÇ×³ÏÇ Ëáñ³óáõÙ£ 1916 Ãõ³Ï³ÝÇ ·³ñÝ³ÝÁ
Ýñ³ ³éáÕçáõÃÇõÝÁ ÙÇ ÷áùñ É³õ³ó³õ© ÎáÙÇï³ëÁ« ÝáÛÝÇëÏ« í»ñëÏë»ó Çñ ÏáÙåá½Çïáñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁª ëï»ÕÍ»Éáí ¹³ßÝ³Ùáõñ³ÛÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ å³ñ£ ò³õûù«
³ßÝ³ÝÁ Ý³ ÏñÏÇÝ ÁÝÏ³õ ¹»åñ»ëÇ³ÛÇ Ù¿ç« »õ Ýñ³Ý ï»Õ³÷áË»-

óÇÝ Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇ Ãáõñù³Ï³Ý ½ÇÝõáñ³Ï³Ý ÑáëåÇï³É« ÇëÏ
1919 Ãõ³Ï³ÝÇÝª ö³ñÇ½Ç ìÇÉ-¾íñ³ñÇ Ñá·»μáõÅ³ñ³Ý£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ« 1922 Ãõ³Ï³ÝÇ ú·áëïáëÇÝ
ÎáÙÇï³ëÇÝ ï»Õ³÷áË»óÇÝ ìÇÉÄáõÇý Ñá·»μáõÅ³ñ³Ý« áñï»Õ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ ³õ»ÉÇ Ñ³Ù»ëï ¿ÇÝ«
ÇëÏ μáõÅÙ³Ý Í³Ëë»ñÁª ùÇã£ ²Ûëï»Õ ¿É« 1935 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ÏáÙåá½ÇïáñÁ ÏÝù»ó Çñ Ù³ÑÏ³Ý³óáõÝ£
ÈáõÇ½ üáí-ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÇ
Ï³ñÍÇùáí« Ã¿° Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëáõÙ« Ã¿° ö³ñÇ½áõÙ ÎáÙÇï³ëÇÝ
Ë³μ¿áõÃ»³Ùμ »Ý ï»Õ³÷áË»É
Ñá·»μáõÅ³ñ³Ý£
ÎáÙÇï³ëÇ í³ñù³·ÍáõÙ ã³÷Çó ³õ»ÉÇ Éé³Ï»³óáõÃÇõÝÁ Ùïáñ»Éáõ ï»ÕÇù ¿ñ ï³ÉÇë£ ´ÅÇßÏ ØáñÇë ¸ÇõÏáëï¿Ç Ï³ñÍÇùáí« í³ñ¹³å»ïÇ ÉéáõÃÇõÝÁ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý ³Ëï³ÝÇß ã¿ñ£ Ü³ áã Ã¿
ÉéáõÙ ¿ñ« ³ÛÉ ã¿ñ ó³ÝÏ³ÝáõÙ
Ëûë»É£
î³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ÉÇÝ»Éáí
Ù»Ïáõë³ó³Í« ãÁÝÃ»ñó»Éáí Ã»ñÃ»ñ« ãû·ïõ»Éáí Å³Ù³óáÛóÇó »õ
ûñ³óáÛóÇóª Ý³ ³Ýíñ¿å Ï»ñåáí
Ïé³ÑáõÙ ¿ñ å³ÑùÇ ëÏÇ½μÁ »õ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ýûñ¿Ý å³ÑáõÙ ³ÛÝ£
ÈáõÇ½ üáí-ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÁ Ñ»ñùáõÙ ¿ Ý³»õ ÎáÙÇï³ëÇ í»Ý»ñ³Ï³Ý ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ
í³ñÏ³ÍÁ« áñÝ« Çμñ« Û³Ý·»óñ»É
¿ñ ÙïùÇ óÝáñÙ³ÝÁ£ ÎáÙåá½ÇïáñÇ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç ãÏ³Û áã ÙÇ ·ñ³éáõÙ Ý³»õ ëÇýÇÉÇëáí ÑÇõ³Ý¹
ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ£ 1906 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ³ñ»³Ý ³Ý³ÉÇ½Ç å³ï³ëË³ÝÁ ÝáÛÝå¿ë Ñ»ñùáõÙ ¿ ÝÙ³Ý ³Ëïáñáßáõ-

ÙÁ£
ºÉÝ»Éáí ³Ûë ÷³ëï³ñÏÝ»ñÇóª
ÈáõÇ½ üáí-ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÁ ÎáÙÇï³ëÇ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ ³ËïáñáßáõÙ ¿ áñå¿ë åáëï-ïñ³õÙ³ïÇÏ Ë³Ý·³ñáõÙ« áñÝ ÑÝ³ñ³õáñ ¿
μáõÅ»É ÏáÙåá½ÇïáñÇÝ ÝáñÙ³É
ÙÇç³í³Ûñ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáí«í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáí Ýñ³ Ï»³ÝùÇ éÇÃÙÁ«
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ« ß÷áõÙÁ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý
Ñ»ï£ ÎáÙÇï³ëÇ
Ù³Ñõ³Ý å³ï×³é ¿ Ñ³Ý¹Çë³ó»É áëÏñ³μáñμÁ£
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1999 Ãõ³Ï³ÝÇÝ Ññ³ï³ñ³Ïõ»É ¿ Ê³ãÇÏ ê³ý³ñ»³ÝÇ ·ÇñùÁª
§ÎáÙÇï³ë-Ññ³ß³·áñÍ¦-Á£ §ÐÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý ·³ÕïÝÇùÁ¦ ·ÉËáõÙ
Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ« Éáõë³μ³Ý»Éáí Ù»Í
ÏáÙåá½ÇïáñÇ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ í³ñÏ³ÍÝ»ñÁ« μ»ñáõÙ ¿ ÏáÝÏñ»ï ÷³ëï»ñ Ýñ³
Ï»³ÝùÇó »õ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ýñ³ Ñ»ï ³ÝÙÇç³Ï³Ý
ß÷áõÙ áõÝ»ó³Í Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ»ñÇ íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÇó£
§ì»ñ³¹³éÝ³Éáõó Û»ïáÛ Ýñ³
³éáÕçáõÃÇõÝÁ í³ïÃ³ñ³ó³Í ¿ñª
Ý»ñõ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ë³Ëïõ³Í
¿ñ£ Ü³ ½μ³ÕõáõÙ ¿ñ ÙÇ³ÛÝ ²õ»ï³ñ³ÝÇ ÁÝÃ»ñóÙ³Ùμ »õ Ù»ÏÝáõÃ»³Ùμ£ ØÇ»õÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ý³
ÇÝùÝ³ïÇå Ñ³ó³¹áõÉ ¿ñ Û³Ûï³ñ³ñ»É© ÙÇ³ÛÝ Ã¿Û ¿ñ ËÙáõÙ£ ÎáÙÇï³ëÁ Ý³»õ Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ ¿ñ
ï³ÉÇë Çñ ï»ë³Í »ñ³½Ý»ñÇÝ£
ØÇ ³Ý·³Ù« »ñμ Ù»Ýù Ýñ³ ï³ÝÝ
¿ÇÝù« Ý³ ÏñÏÇÝ ëÏë»ó Ëûë»É ²õ»ï³ñ³ÝÇ ßáõñç£ Ø»ñ ÙÇç»õ μ³Ý³í¿× ³é³ç³ó³õ©©© Ú³ÝÏ³ñÍ Ý³
íñ¹áíõ³Í μÕ³õ»ó© §ºë ÚÇëáõëÝ
»Ù« ÇëÏ ¹áõùª ÇÙ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ©
ÂáÙ³ë »Ù ÏáãáõÙ ù»°½« ì³ñ¹³°Ý¦£
²Û¹ μ³é»ñÝ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ ·áõß³ÏáõÙ
¿ÇÝ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý íßï³ÉÇ í³Ë×³ÝÁ¦«-å³ïÙáõÙ ¿ñ ÏáÙåá½ÇïáñÇ ³ß³Ï»ñï ì³ñ¹³Ý ²ÕùÇõÉÁ£
²ëáõÙ »Ý« ÎáÙÇï³ëÇÝ Û³×³Ë
ï³ÝçáõÙ ¿ñ ³ÛÝ ÙÇïùÁ« Ã¿ Çñ»Ý
Ñ»ï³åÝ¹áõÙ »Ý£
ÐÇõ³Ý¹Ý»ñÇó Ù¿ÏÇª ´Çõ½³Ý¹
ø»Ã»³ÝÇ áñ¹áõ íÏ³ÛáõÃ»³Ùμ« ÎáÙÇï³ëÇ Ùûï ³ÝÑÇÙÝ í³ËÇ ½·³óáõÙ Ï³ñ£ Üñ³Ý ÃõáõÙ ¿ñ Ã¿ Ãáõñù
áëïÇÏ³ÝÝ»ñÝ Ñ»ï»õáõÙ »Ý Çñ»Ý£
ÆÝãå¿ë ÛÇßáõÙ ¿ñ ²ëïõ³Í³ïáõñ Ð³ñ»ÝóÁ« §ÐáÏï»Ùμ»ñÇÝ
Ýñ³ íÇ×³ÏÝ ¿É ³õ»ÉÇ í³ï³ó³õ©
ûñ»óûñ Ù³ñáõÙ ¿ñ Ýñ³ Ï»Ýëáõñ³ËáõÃÇõÝÁ£ ÆÝãå¿¯ë ¿ñ Ý³ ÁÝ¹¹ÇÙ³ÝáõÙ ³ñ»õÇ ßáÕ»ñÇÝ« Ý³« áñ ÉÇÝ»Éáí ÏÕ½áõÙ« ÙÇßï Ñ³×áÛùáí ¿ñ
¹ÇÙ³õáñáõÙ ³ñß³ÉáÛëÁ£
²Û¹ í»ñçÇÝ áõñμ³ÃÁ« ×³ßÇ Å³Ù³Ý³Ï ëå³ëáõÙ ¿ÇÝù« Ã¿ »ñμ ¿
ÚáÛë
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ÇçÝ»Éáõ£ ºõ Û³ÝÏ³ñÍ« Ý³ Ù»Í-Ù»Í
ù³ÛÉ»ñáí ¹áõñë ëÉ³ó³õ£ ²Ýßáõßï«
»ë Ñ»ï»õ»óÇ Ýñ³Ý£ ºñμ »Ï»Õ»óÇ
Ñ³ë³Ýù« Ý³ Ý»ñë Ùï³õ« ËÝ¹ñ»ó
÷³Ï»É ¹éÝ»ñÁ »õ ÍÝÏÇ ·³Éáíª ëÏë»ó É³É³·ÇÝ ³ÕûÃ»É£ ÊÝ¹ñ»Éáí
ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ áõß³¹Çñ ÉÇÝ»É Ýñ³
ÝÏ³ïÙ³Ùμª »ë í»ñ³¹³ñÓ³Û
ïáõÝª Ñ³Ý·ëï³óÝ»Éáõ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇë« ³å³ ÝáñÇó ·Ý³óÇ
»Ï»Õ»óÇ£ ä³ñ½õ»ó« áñ í³ñ¹³å»ïÝ áõ ù³Ñ³Ý³Ý ·»ï³÷ »Ý
·Ý³ó»É£ øÇã ³Ýó« ·Çß»ñõ³Û ÙßáõßáõÙ »ñ»õ³óÇÝ Ýñ³Ýù£ î»ëÝ»Éáí
ÇÝÓª î¿ñ ì³ñ¹³ÝÝ Û³ÛïÝ»ó« áñ
í³ñ¹³å»ïÝ áõ½áõÙ ¿ ïáõÝ í»ñ³¹³éÝ³É£ ²ÝùáõÝ ·Çß»ñ ³ÝóÏ³óÝ»Éáíª ³é³õûï»³Ý ÎáÙÇï³ëÇÝ áõÕ»Ïó»óÇ Ýñ³ ïáõÝ« áñï»ÕÇó μÅÇßÏÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ Ýñ³Ý ï»Õ³÷áË»óÇÝ
ÞÇßÉÇÇ §De la Pays¦ ÑáëåÇï³É©©©¦
²Û¹ ÑÇõ³Ý¹³ÝáóáõÙ ÏáÙåá½ÇïáñÇÝ ³Ûó»É»ó Ýñ³ ÁÝÏ»ñáç
áñ¹ÇÝ£ §ºñμ Ýñ³ ë»Ý»³Ï Ùï³Û«
ÎáÙÇï³ëÝ ³Ýï³ñμ»ñ Ñ³Û»³óù
Ý»ï»ó íñ³ë© Ï³ñÍ»ë Ùáé³ó»É ¿ñ
ÇÙ ·áÛáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ« ãÝ³Û³Í Û³×³Ë ¿ñ »Õ»É Ù»ñ ï³ÝÁ »õ É³õ ·Çï¿ñ ÇÝÓ£ ºë Ùûï»ó³Û Ýñ³Ý »õ
μ³ñ»Ï³Ù³μ³ñ Ñ³ñóñ»óÇ© §î¿°ñ
Ñ³Ûñ« ÙÇ±Ã¿ ¸áõù ÇÝÓ ã×³Ý³ã»óÇù£ ºë ì³ÕÇÝ³ÏÝ »Ùª êÙμ³ïÇ
áñ¹ÇÝ¦£ Èë»Éáí Ñûñë ³ÝáõÝÁª Ý³
Ñ³Û»³óùÝ áõÕÕ»ó ¹¿åÇ ÇÝÓ£ §êÙμ³ïÇ áñ¹Ç±Ý© ³Ûá°« ×³Ý³ã»óÇ¦©
»ë í³Ë ÝÏ³ï»óÇ Ýñ³ Ûá·Ý³Í
³ãù»ñáõÙ£ ²å³ ³ÝÑ³Ý·Çëï
ß³ñÅáõÙ ³ñ»ó« μ³ñÏ³ó³õ áõ
μÕ³õ»ó© §ºë ÃáÛÉ ã»°Ù ï³Û« áñ
ëå³Ý»Ý êÙμ³ïÇÝ« ÃáÛÉ ã»°Ù ï³Û«
Ù³ñ¹³ëå³ÝÝ»°ñ¦£ àõ ÏñÏÇÝ Ñ³Û»³óùÁ ë»õ»é»ó ¹¿åÇ å³ïáõÑ³ÝÁ©©© ³ÛÉ»õë Ý³ ãå³ï³ëË³Ý»ó
ÇÙ Ñ³ñó»ñÇÝ« ã³ñÓ³·³Ýù»ó ÇÙ
Ëûëù»ñÇÝ »õ ãÝ³Û»Éáí ÇÙ ÏáÕÙª
·áé³ó© §ºë Ó»½ ã»Ù ×³Ý³ãáõÙ«
·Ý³ó¿°ù© »ë ÇÙ »ñ·»ñÁ å¿ïù ¿
·ñ»Ù©©©¦
âÏ³ñáÕ³Ý³Éáí Ï³ñ·³õáñ»É
ÏáÙåá½ÇïáñÇ ³éáÕç³Ï³Ý íÇ-

×³ÏÁª μÅÇßÏÝ»ñÇ áñáßÙ³Ùμ Ýñ³Ý
ï»Õ³÷áË»óÇÝ ö³ñÇ½ª ìÇÉ-¾íñ³ñ ÑÇõ³Ý¹³Ýáó£ ²ÛÝï»Õ ÎáÙÇï³ëÇÝ ëå³ëáõÙ ¿ñ Ýñ³ Ùï»ñÇÙ
ÁÝÏ»ñÁª ²ñß³Ï âáå³Ý»³ÝÁ« áñÝ
³Ûë ³Ý·³Ù Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ ¹³ÑÉÇ×
áõÕ»Ïó»Éáõ ÷áË³ñ¿Ý« ÏáÙåá½ÇïáñÇÝ ï³ñ³õ Ñá·»μáõÅ³ñ³Ý£
1921 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ÝÏ³ñÇã ö³Ýáë
Â»ñÉ»Ù»½»³ÝÁ ìÇÉ-¾íñ³ñ Ñá·»μáõÅ³ñ³ÝáõÙ ³Ûó»É»ó ÎáÙÇï³ëÇÝ© §©©© ºë ë»Ý»³Ï Ùï³Û μáõÅùñáç áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùμ©©©ä³éÏ³Í
¿ñ© í»ñ ó³ïÏ»ó« »ë ¿É Çñ í½ÇÝ ÁÝÏ³Û »õ ëÏë»óÇ Ñ³Ùμáõñ»É Çñ»Ý£
Ü³ »ñ»ëÝ»ñë μéÝ»ó »õ ÷³Õ³ùß³Ï³Ý ³åï³ÏÝ»ñ ï³Éáíª
³ë³ó© §²ñÇ ù»½ Í»Í»Ù« ³ñÇ ù»½
Í»Í»Ù¦£ Ú»ïáÛ §ÝëïÇñ¦ ³ë³ó« »õ
ëÏë»óÇÝù Ëûë»É£
ÎáÙÇï³ë«- ³ë³óÇ«- ·Çï»Ù«
ã³÷³½³Ýó íßï³ó»É »ë Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó« Çñ³õáõÝù áõÝ»ë« »ë ¿É »Ù
íßï³ó³Í« ë³Ï³ÛÝ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Û³õÇï»Ý³å¿ë Ëéáí»É© Ù»Ýù μáÉáñë
³ÝÑ³Ùμ»ñ ù»½ »Ýù ëå³ëáõÙ©©©
Î»³ÝùÇ »õ Ù³Ñõ³Ý Ù³ëÇÝ Ëûë»ÉÇë ³ë³ó« áñ Ù³Ñ ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇ
»õ ÇëÏáÛÝ ë»Ý»³ÏÇ ¹áõéÁ μ³Ý³Éáíª Ñ³é³ã»ó© §·»ñ»½Ù³Ý ã¿«
³å³ Ç±Ýã ¿¦£
1928 ÃõÇÝ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù ³Ûó»É»óÇ ÎáÙÇï³ëÇÝ£ Ø³½»ñÁ μáÉáñáíÇÝ ëåÇï³Ï»É ¿ÇÝ£ Øûï»ó³Û
»õ Ï¿ë Å³Ù ½³Ý³½³Ý Ñ³ñó»ñ
ïõÇ« ë³Ï³ÛÝ ÇÙ áã ÙÇ Ñ³ñóÇÝ
ãå³ï³ëË³Ý»ó£
²Û¹å¿ë ¿É μ³Å³Ýõ»óÇ Ýñ³ÝÇó©©©¦£
Àëï Ê³ãÇÏ ê³ý³ñ»³ÝÇ« ÎáÙÇï³ëÇ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý ³é³çÇÝ
³Ëï³ÝÇßÝ»ñÝ Ç Û³Ûï »Ý »Ï»É
¹»é»õë ³ùëáñÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ£
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Ð²Ø²ÄàÔàìÀ Ü²ºô Üàð ÙºÎÜ²ðÎÆ
êÎÆ¼´...
Ð³ñó³½ñáÛó ºñ»õ³ÝÇ ä»ï³Ï³Ý Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÅáõéÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇ
ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹»Ï³Ý Ü³Õ³ß Ø³ñïÇñáë»³ÝÇ Ñ»ï

²ñÙÇÝ¿ Ø»ÉÇù-Æëñ³Û¿É»³Ý
-Ð³Û Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ 5-ñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ Ýáñ Ù»ÏÝ³ñÏÇ ëÏÇ½μ ¹ñ»ó,
áõñ Ûëï³Ïûñ¿Ý ³ßË³ñÑÇ Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ ³éç»õ
¹ñõ»óÇÝ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý Û»ÝùÇ
íñ³Û ÑÇÙÝõáÕ Ýáñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃ»³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:
ä³ñáÝ Ü³Õ³ß Ø³ñïÇñáë»³ÝÁ
áñå¿ë Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ù³ëÝ³ÏÇó,
ÝÇëï³í³ñ »õ ºñ»õ³ÝÇ ä»ï³Ï³Ý
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÅáõéÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇ
ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹»Ï³Ý ÇÝ±ã ïå³õáñáõÃ»³Ùμ ³Ù÷á÷»ó Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ
»õ Ç±Ýã ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñ »õ ëå³ë»ÉÇùÝ»ñ áõÝÇ…
-²Ûë Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ ³ÝÝ³Ë³¹¿å
¿ñ áã ÙÇ³ÛÝ Çñ ÁÝ¹·ñÏáõÙÝ»ñáí, ³ñÍ³ñÍáõÙÝ»ñáí,
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
Ãõáí, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³ÛÝ ³éáõÙáí, áñ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ²ñó³ËáõÙ:
ºÉáÛÃÝ»ñÇ Ã»Ù³ïÇÏ³Ý μ³½Ù³ß»ñï ¿ñ »õ ËÝ¹Çñ ¿ñ ¹ñõáõÙ ï»Õ»Ï³ïõ³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ Ñ³Û Éñ³·ñáõÃ»³Ý
³Ý»ÉÇùÇÝ ¿ñ í»ñ³μ»ñõáõÙ. ³Ûëûñ,
»ñμ ï»Õ»Ï³ïõ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ
³ÛÉ»õë ³Ñé»ÉÇ, μ³ó³Û³Ûï ã³÷»ñ ¿
ÏñáõÙ Û³ïÏ³å¿ë ³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý
ÇßË³Ý³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇó: ²Ù»Ý³μ³ñÓñ ¿ß»ÉáÝÝ»ñÇó Éáõñç Ñ³Ï³Ñ³Û ù³ñá½ãáõÃÇõÝ ¿ ·ÝáõÙ »õ ³Ûë
³Ù¿ÝÇÝ ¹ÇÙ³·ñ³õ»Éáõ ·áñÍáõÙ Ñ³Û
Éñ³·ñáÕÝ»ñÁ åÇïÇ ÙÇ³ëÇÝ »õ ÙÇ³Ï³Ù ÉÇÝ»Ý: ÐÝ³ñ³õáñ ¿ ÇÝã-ÇÝã
Ñ³ñó»ñáõÙ ï³ñ³Ï³ñÍÇù »õ ï³ñ³Ó³ÛÝ ÉÇÝ»É, μ³Ûó Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ ¿É Ñ³Ù³ÙÇï ¿ÇÝ, áñ
Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý
×³Ý³å³ñÑÇÝ Ù»Ýù åÇïÇ ÙÇ³ëÇÝ
áõ ÙÇ³Ï³Ù ÉÇÝ»Ýù: ²ñó³ËÇ ÑáÕáõÙ
¹ñõ»ó ³Û¹ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³ù³ñÁ »õ Ñ³Ùá½õ³Í »Ù, áñ ³é³çÇÏ³ÛáõÙ å¿ïù ¿ ³ñ¹ÇõÝùÁ ·áÑ³-

óáõóÇã ÉÇÝÇ: Ð»ï»õáõÙ »Ù Éñ³ÑáëÇÝ
»õ ï»ëÝáõÙ, áñ Ï³Ý ³é³çÇÝ ³ñÓ³·³ÝùÝ»ñÁ:
-²é³çÇÝ ³ñÓ³·³ÝùÁ Çñ »ÉáÛÃáí
ïõ»ó Ñ¿Ýó ÇÝùÁ` ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÁ ¶áñÇë ù³Õ³ùáõÙ
ë÷Çõéù³Ñ³Û Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï…
ä³ñáÝ Ø³ñïÇñáë»³Ý, Ò»ñ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ßÝáñÑÇõ Ï³ñÍ»ë Ã¿ Ýáñ Ù»ÏÝ³ñÏÇ ëÏÇ½μ ¿ ¹ñõáõÙ, ë÷Çõéù³Ñ³Û Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý Ýáñ ·áñÍÁÃ³óÇ
ëÏÇ½μ, Ù³Ýñ³Ù³ëÝ¿ù ËÝ¹ñ»Ù…
-Î³ñ»õáñ Ó»éùμ»ñáõÙ ÏÁ ÉÇÝÇ
³Û¹ Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, áñÝ
³ñÅ³Ý³ó»É ¿ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ñ³õ³ÝáõÃ»³ÝÁ »õ μ³õ³Ï³ÝÇÝ ÁÝ¹·ñÏáõÝ ¿ ÉÇÝ»Éáõ:
Ð³Û áõëáõóÇãÝ»ñÇ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ûñÇÝ³ÏÝ ³ñ¹¿Ý áõÝ»Ýù:
Î³ñÍáõÙ »Ù, áñ 2011 Ã. Ø³ÛÇë »õ
ÚáõÝÇë ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ä»ï³Ï³Ý Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÅáõéÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïáõÙ ³é³çÇÏ³Û í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý »ñ»ùß³μ³Ã»³Û Ïáõñë»ñÇ
Íñ³·ñáõÙ ÏÁÝ¹·ñÏ»Ýù ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û»ñ¿Ýáí ·ñáÕ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ: Ú³çáñ¹
ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ï³ñÍáõÙ »Ù ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÁ ÏÁ ÉÇÝ»Ý »é³É»½áõ` Ñ³Û»ñ¿Ý,
éáõë»ñ¿Ý »õ ³Ý·É»ñ¿Ý: èáõë³ëï³ÝáõÙ Ù»Í³ÃÇõ Ñ³Û Éñ³·ñáÕÝ»ñ Ï³Ý,
áñáÝù Ñ³Û»ñ¿Ýáí ã»Ý Ñ³Õáñ¹³ÏóõáõÙ »õ ³ßË³ïáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý éáõë³É»½áõ å³ñμ»ñ³Ï³ÝÝ»ñáõÙ, Ýñ³Ýó å¿ïù ¿
ÁÝ¹·ñÏ»É ³Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ù¿ç, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ¹³ë³õ³Ý¹Ù³Ý ³éáõÙáí
å¿ïù ¿ Ý»ñ·ñ³õõ»Ýù èáõë³ëï³ÝÇ
¸³ßÝáõÃ»³Ý ³é³ç³ï³ñ Éñ³ïõ³ÙÇçáóÝ»ñáõÙ ³ßË³ïáÕ ³ÛÝ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇÝ, áñáÝù Ï»Ýë³÷áñÓ

áõÝ»Ý Ù»¹Ç³ÏñÃáõÃ»³Ý áÉáñïáõÙ:
ÜáÛÝÁ í»ñ³μ»ñõáõÙ ¿ ³Ý·É³É»½áõ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇÝ: ì»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ å¿ïù ¿
Ù³ëÝ³Ïó»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ë÷ÇõéùÇ ÅáõéÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇ áÉáñïÇ ·Çï³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ:
-Ìñ³·ÇñÝ Çñûù áÕçáõÝ»ÉÇ ¿ »õ
û·ï³ß³ï, ÇëÏ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ áñù³Ýá±í »Ý Ûëï³Ï»óõ³Í:
-ä¿ïù ¿ Ûëï³Ï»óõÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý Û³Ûï»ñÇ ÁÝïñáõÃ»³Ý Ó»õ³ã³÷Á, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ã¿ ù³ÝÇ ï³ñÇÝ
Ù¿Ï Ï³ñáÕ ¿ ÝáÛÝ ³ÝÓÁ Ù³ëÝ³Ïó»É
³Û¹ Íñ³·ñÇÝ: ¸»é»õë áñáß Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ Ï³åõ³Í í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏÇó Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ Ï»óáõÃ»³Ý,
Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ÑÝ³ñ³õáñÇÝë ×³Ý³ã»ÉáõÝ áõÕÕõ³Í Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï å¿ïù ¿ Ûëï³Ï»óõ»Ý ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý »õ
ä»ï³Ï³Ý Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ é»ÏïáñÇ
»õ ÅáõéÝ³ÉÇëïÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ
Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï:
-öáËÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
ÝÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ í³Õáõó ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝ ¿ñ…
-Ø»ñ ý³ÏáõÉï»ïáõÙ ¹³ë³õ³Ý¹õáÕ ë÷Çõéù³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ å³ïÙáõÃ»³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÇÝ å¿ïù ¿ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñáí
Ñ³Ý¹¿ë
·³Ý
ë÷ÇõéùÇ Ù³ÙáõÉÇ ËÙμ³·ÇñÝ»ñÁ,
³é³çÇÝ ³ñÓ³·³ÝùÝ ³ñ¹¿Ý áõÝ»Ýù, §ÊûëÝ³Ï¦ Ã»ñÃÇ ËÙμ³·Çñ
å³ñáÝ Ð³ÙμÇÏ Ø³ñïÇñáë»³ÝÁ
¹³ë³ËûëáõÃÇõÝ ³ÝóÏ³óñ»ó ÝõÇñõ³Í ë÷Çõéù³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇÝ:
-ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Ñ³ñó³½ñáÛóÇ Ñ³Ù³ñ:
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Ðñ³Ýï ²É¿ùë³Ý»³Ý

ÀÙμéÝ»É ºñÏÝùÇ ³ÏÝ³ñÏÝ»ñÁ »õ ÛáÛÅ Ï³ëÏ³ÍÝ»ñÁ
ºñÏñÇ:
ÀÝ¹áõÝ»É Íáí»ñÇ ß³é³ãÁ ³Ñ³ñÏáõ
»õ É»éÝ³ßÕÃ³Ý»ñÇ ·áñáíÁ Ï³åï³×»ñÙ³Ï:
î»ëÝ»É ³é³ÝÓÝ³ë»Ý»³ÏÇ Ñ³õ³ï³ÙïáõÃÇõÝÁ
»õ ÑáñÇ½áÝÝ»ñÇ ³ñóáõÝùÝ»ñÁ å³ÛÍ³é:
Ðåõ»É ÑáÕÇ ÉáõëÝ³Ñ³ñ »ñ³½Ý»ñÇÝ, Ýñ³Ýó
Ë»ÝÃáõÃ»³ÝÁ
»õ Ï¿ëûñÝ»ñÇ μáó³í³é Ñ³Û»ÉáõÝ Ñåõ»É:
ê»ñï»É Ù³Ûñ ù³Õ³ùÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÇõÝÁ
»õ ë³ÕÙáëÝ»ñÁ ÙñëÏ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ:¶ñ»É ³ÝáõÝÝ»ñÁ ëÇñáÛ áõ Ù³Ñõ³Ý
»õ Ýáñ` Ñ»é³Ý³É ¹¿åÇ ²ÝÑáõß μ»ñ¹:
…
ÆÝã å³ÑÙïõ³Í ¿ å³ÑÇ »ï»õáõÙ,
ï»ë³·ñõáõÙ ¿ Ù³Ýñ³Ù³ëÝûñ¿Ý`Çμñ»õ
ùá Ñá·áõ ·³ÕïÝÇ ÃÕÃ³å³Ý³ÏÇ ³Ýëïáñ³·Çñ ¿ç:
´³Ûó »õ ³Ý³ÕÙáõÏ Ó³ÛÝáõÕ»ñÓÇ å¿ë
Ü³ ÃñÃéáõÙ ¿ ÃÇÃ»éÇ ÷³÷áõÏ Ã»õ»ñÇ Ý»ñùáÛ,ãÉëõ³Í ÙÇý ¿ áõ μÝ³í³ñÏ³Í,
÷áË³ñÏ»ÉÇ ¿ ³Ý³å³Ï Ïñùáí,»ñμ ³ãùÁ Ã³ñÃÇ ã³ñ³××Çûñ¿Ý, Ñ»½ Ý³Û³¹Ý»ñÁ
ùá ³å³·³ÛÇ ¹¿ÙùÁ ÏÁ Éõ³Ý
²½³ï³Ý ·»ïÇ å³Õ Ù³ùñáõÃ»³Ùμ:

âÆ îºÔ²ôàðôàôØ Â²ÊÆÌê àâ ØÆ ºðÎÜøàôØ

ºñÏ³ñ ³ÝóáõÙ` ÙáñÙáùÇ ëñï³Ïïáõñ ÃáõÝ»Éáí,
í»ñçáõÙ ÍÇÍ³Õ Ï³Û »õ Éáõë³ñÓ³Ï,
áñ ³õ»Éáñ¹ »Ý ³ñ¹¿Ý:Ð»é³óáÕ ï³ñÇÝ ÃáÕÉùõ³Í ÏÇÝ ¿ áË»ñÇÙ,
áñ áõ½áõÙ ¿ íñÇÅ³é»É ù»½ … ËáÑ»Ù³μ³ñ:ºõ ÙÇÝã ÏÁ ÍÝõ»Ý Ýáñ»ÉáõÏ μ³é»ñÁ ³å³ßË³ñ³ÝùÇ,
ÛáõßÇ å³ÛÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ ÃÝ¹³Ý ³Ù»Ýáõñ,
Ýáñ Ùáõï³ÝïÝ»ñ áõ Ñ³Ù³×³ñ³ÏÝ»ñ ÏÁ ë÷éõ»Ý
³ÝÏ³Ý·,
»õ ¹áõ ÙÇ ³ÛÉ Ñá·áõ Ñ³Ù³ñ ßáÛ³Ýù ã»ë ·ïÝÇ,
»õ Ï³ë»ë Ë³Õ³Õõ³Í ÇßË³ÝÇ Ñ»½áõÃ»³Ùμ.
§ âÇ ï»Õ³õáñõáõÙ Ã³ËÇÍë áã ÙÇ »ñÏÝùáõÙ¦:
…
Â¿Ïáõ½ ·»Ý»ñ³É` ½ÇÝõáñÇ ÝÙ³Ý »ë ³ÝóÝ»Éáõ
×³Ï³ï³·ñÇ ³Ï³Ý³å³ï ¹³ßïáí.ÙÇßï Ï³Û ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý áõ å³ñ¿ÝÇ ËÝ¹Çñ`
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý áõ ïÝï»ë³Ï³Ý Ññ³ßùÇ
ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³Ý·³Ù,»õ ¹áõ ³×³å³ñáõÙ »ë ßáõÏ³ÛÇ ï³Õ³õ³ñÝ ³ÛÝ,
áñï»Õ ï³õ³ñÇ É»³ñ¹ »Ý í³×³éáõÙ.ÚáÛë
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»ñμ»õ¿ ã»ë »Õ»É ëÝÝ¹³Ï³ñ·Ç ·»ñÇ,
å³ñ½³å¿ë ³éÝáõÙ »ë ÙÃ»ñùÝ»ñÝ ³ÛÝ, áñáÝù
Ü³ ¿ñ ó³ÝÏ³ÝáõÙ Ï³Ù ³éÝãõáõÙ »Ý Üñ³ ³Ýõ³Ý
Ñ»ï,
μ³Ûó åÇïÇ ×³ß³Ï»ë Ù»Ý-ÙÇ³ÛÝ³Ï,å³ï³ÑáõÙ ¿` ù»½ áõÕÕõ³Í ã³ñÇ ³Ï³ÝÇÝ
Ù¿Ï¿Ý å³ÛÃáõÙ »Ý ëÇñ»ó»³ÉÝ»ñ¹,
»õ ¹áõ »½³ÏÇ áÕμ³ë³óÝ »ë ¹³éÝáõÙ,
É³õ³·áÛÝ ¹¿åùáõÙ` ³Ï³Ù³Û ë³Ïñ³õáñ`
Ù³Ñ Ï³ÝË»Éáõ ïÏ³ñ ÷áñÓ³éáõÃ»³Ùμ:ø»½ ³Ýó»³ÉÁ ã¿` í³ÕÝ ¿ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ
í³ñÓáõ Ù³ñ¹³ëå³ÝÇ ùûÕ³ñÏáõÙÝ»ñáí,ù³ç ·Çï»ë` Ññ³ß³ÉÇùÝ»ñ¹ »ï»õáõÙ ÙÝ³óÇÝ,
³éç»õáõÙ` ¹»ÏáñÝ»ñ »Ý, å³ïñ³ÝùÝ»ñ ÉáÏ,
»õ Í³ÍÏ³·ñõáõÙ »ë ÙÇ Ýáñ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³ñ…
…
Ú³õ»ñÅ³Ï³Ý ¹³ñÓõ³ÍùÝ ¿ Ù³ÕõáõÙ í»ñ»õÝ»ñÇó ÓÇõÝ` ×»ñÙ³Ï ³Ý³ñ³ïáõÃÇõÝ Ññ³ß³ÉÇ Ñ»é³ÝÏ³ñ
ÁÝÏ×³ËïÇ Ù¿ç Ë»Õõ³Í Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³ñ:²Ù¿Ý å³ÑÇ Ù¿ç Çñ Ñ³ïÇÏÝ ¿ ÃáÕ»É
áõñ³ËáõÃ»³Ý ³ÝËáÝç Ý³Ë³Ù³ÛñÁ:ÆëÏ »ñÏÝùÇ Ý»ñùáÛ ëÇñïÁ ³é³õ»É ×ß·ñÇï ¿ ÛÇßáõÙ
ó³õÇ å³ïÏ»ñÝ»ñÁ,
ù³Ý ï»ë³Å³å³õ¿ÝÝ ¿
¹ñáßÙáõÙ ÇÝã-áñ ß³ñÅ áõ ýÇ·áõñ:ºñ³½Á ·É³ÝÇ Ó»õ áõÝÇ,
Ýñ³ ÙÇçáí ÑáëáõÙ ¿ Ï»³ÝùÁ ß³é³ãáõÝ çñÇ å¿ë`
¹¿åÇ ×»ñÙ³Ï ³Ý¹áññÇ ÑÇõñ³ëñ³ÑÝ»ñ:àõñ³ËáõÃ»³Ý ïÝ»ñÁ ³é³ï ÍËáõÙ »Ý
Ý³»õ ÓÙ»éõ³Û μ³ñÓñ³õ³Ý¹³ÏáõÙ:
…
ê»õ ³Ýóù` ïÇ»½»ñùáõÙ »õ Ñá·áõ Ù¿ç ³Ù»Ý³ÏáõÉ »ñ³ËÇ »õ ³Ý¹áõÝ¹Ç å¿ë.-

Ë³õ³ñ åïï³ÑáÕÙáõÙ ³ÝÑ»ï ãù³ÝáõÙ »Ý
ëÇñáÛ áõ »ñç³ÝÏáõÃ»³Ý ÙáÉáñ³ÏÝ»ñÁ,
¹ÇõÃ³ÝùÇ ·Çë³ëïÕ»ñÁ »ñÏ³ñ³í³ñë,
ãùÝ³Õ ÛáÛ½»ñÇ ³ëáõåÝ»ñÁ μÇõñ,
×³é³·³ÛÃáõÝ ÙÇ·³Ù³ÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ ·»Õ»óÏáõÃ»³Ý,
·³É³ÏïÇÏ³Ý»ñÁ »ñ³½³ÝùÝ»ñÇ…
Ðá·ÇÝ Ù³Ýñ³å³ïÏ»ñÝ ¿ ïÇ»½»ñùÇ`
³é³õ»É ½·³ÛáõÝ áõ ³ÝáÕáù ÏñÏÝ³ÏÇ Çñ ÏÉ³Ý³ÍÁ Ù¿Ï-Ù¿Ï »ï ¿ μ»ñáõÙ Ï»³ÝùÇ Ñ³Ý·ñõ³Ý
»õ Ñ³ñÏ³¹ñáõÙ í»ñ³åñ»É ³Ýó»³ÉÁ ÝáÛÝ
ï³Å³Ýùáí…
…
²Ýó»³ÉÇ Ëáñ½·³Û »ñÏÇÝùÝ»ñÇó ÏñÏÇÝ ï»ÕáõÙ »Ý
³ÝÓñ»õÝ»ñÁ ²åñÇÉÇ ÷³ÛÉáõÝ ÏáÕ»ñÇ ÙÇçáí Ï»ëûñõ³Û ¹¿ÙùÝ »Ý ÉÇ³μáõé å³ñ½áõÙ μÇõñ
Ï³Ù»óáÕ³ó,
Ï³ÝË³ï»ëÇÝ áõ ûï³ñ³Ï³ÝÇÝ,
áñå¿ë ³õ»ï»³ó ·³Ñ³í¿Å ¶áÉýëïñÇÙ`
ÙÇ³Ï³Ù ÑáëáõÙ »Ý »ñ»ÏáÛÇ áõ ·Çß»ñõ³Û ÙÃÇÝ
»ñ³½Ý»ñáí, ³å³
Ý»ñßÝãáõÙ ÑáÕÇÝ μ»ññÇáõÃ»³Ý Ýáñ ³ëù áõ
³é³ëå»É,»õ í»ñëïÇÝ ³ÝùáõÝ ÝÝç»ó»³ÉÝ»ñÁ
Ý»ñÍÍáõÙ »Ý ÉéÇÏ Ý»ñ·áÛÇ Ù¿ç Çñ»Ýó
í»ñ»õ ë³õ³éÝ³Í Ñá·ÇÝ»ñÁ` çÇÝç áõ óáÕ³Ã³Ã³Ë,
ºñÏñÇ Ëáñù»ñÇó ³Õ»ñëÝ»ñ ÑÕáõÙ ³ÝÛÇß³ã³ñ
³é Éáõë³ßË³ñÑ áõ Ñ»é³õáñ³ó…
…
ØÇ ·ÉáõËÁ É³õ ¿,
»ñÏáõëÁ` Ùáõï³óÇ³,
»ñ»ùÁ` ·ÉË³÷áõÝç ïÇñ³Ï³ÉÇ Ñ³Ù³ñ:
…
²μëáõñ¹Çó ³é³ç,
³μëáõñ¹Çó Û»ïáÛ,
³μëáõñ¹Ç Ù¿ç,»õ ËÇëï ³Ý³μëáõñ¹,
ÙÇ ³ÝÑ³Ý·Çëï àãÇÝã ê»õ ³ÝóùÁ ïÇ»½»ñùÇ:
…
êÇñ»ó»³ÉÇ Ñ»ï »ñÏ³ñûñ¿Ý å³éÏ»É
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ë³ñ¹áëï³ÛÝáõÙ, Û»ïáÛ
¹áõñë ·³É »ûÃ áñ¹áõ ë³ÕÙÝ³õáñÙ³Ùμ:
…
…μñááõÝ»³Ý ß³ñÅáõÙ
³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ

ù³áë³ÛÇÝ ß³ñÅáõÙ
Ãõ»ñÇ ß³ñÅáõÙ
Ù³Ûñó³Ù³ùÝ»ñÇ ß³ñÅáõÙ
Íñ³·ñ³õáñõ³Í ß³ñÅáõÙ
ÁÝ¹Ñ³ï³Ï»³Û ß³ñÅáõÙ
Ñ³Ï³å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ
³ïáÙ³ÛÇÝ ß³ñÅáõÙ
ý»ÙÇÝÇëï³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ
³ÝÙÇï ß³ñÅáõÙ
Ñá·áõ ß³ñÅáõÙ
ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ
μÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ
ÍÇÍ³Õ»ÉÇ ß³ñÅáõÙ
Ñ³ñ³½³ï ß³ñÅáõÙ
ÙáÍ³ÏÇ ß³ñÅáõÙ
¹ÇÝá½³õñÇ ß³ñÅáõÙ
ÃéãáõÝÝ»ñÇ ß³ñÅ
³ï»ÉáõÃ»³Ý ß³ñÅ
ëÇñáÛ ß³ñÅ,³Ù»Ý³³ÝÝß³Ý ï»Õ³ß³ñÅÇó ³é³ç`
Ù»Í μ³é³ß³ñÅ…
...
ÒÇõÝ³ÑáÕÙ ûñ»ñ: Ö»ñÙ³Ï³÷³é »ñÏÇñ:
²Ý³Ýó³Ý»ÉÇ, ÷³Ï ×³Ù÷³Ý»ñ:
Æñ μ³ÝáõÙ ¹Å³ñ»ó ö´À §²ñó³ËáõÕÇÝ¦…
Âù³Í: ÎáÕùÇë ¿ ØÇëë-²ñó³ËáõÑÇÝ:Ø»Ýù Ï³ÙáõëÝ³Ý³Ýù Ø»Í Ñ³ñë³ÝÇùÇÝ:

¶àôÜ¸àôÎÈàð Ðºè²ÜÎ²ð

ÈáõëÇÝÁ` ·áõÝ¹,
Ã³ËÇÍÁ` ·áõÝ¹,
»ñÏÇñÁ` ·áõÝ¹` ·ÉËÇ ÝÙ³Ý`
Ï³Ý³ã-Ï³åáÛï Çñ ·ÉË³ñÏáí,
ÙÇïùÁ` Ë³ÕáõÝ-ó³ïÏáïáõÝ ·áõÝ¹,Ñ³Ýó μÇÉÇ³ñ¹Ç ·Ý¹³ÏÝ»ñ Ïáõé`
²ëïõ³Í³ÛÇÝ Ñ³ïáõ ½³ñÏÇó ·ÉáñõáõÙ »Ý
¹¿åÇ ³Ýóù»ñÝ ³ÝÑáõÝÝ»ñÇ…
ÎÉáñ Ý»ñÏ³Û,
ÏÉáñ ÙÇñ³Å,
ÏÉáñ Ù»Õù áõ »é³ÝÏÇõÝÇ` »ë, ¹áõ, Ý³,³ñ»³Ý ëåÇï³Ï ·Ý¹ÇÏÝ»ñ Ñ³Ýó
ÑáëáõÙ »Ý μ³ó »ñ³ÏÝ»ñáí Å³Ù³Ý³ÏÇ…
ÎÉáñ Ñá·Ç,
ÏÉáñ áëÏÇ,
ÏÉáñ ³ãù»ñ ³Ù»Ý³ï»ë,ÃéãÏáïáõÙ »Ý Ï»³ÝùÇ Ï³ñÙÇñ Ã³õ³ÛÇ Ù¿ç`
Ñ³Ýó í³éû¹Ç μáõé Ñ³ïÇÏÝ»ñ`
Ý»ïõ³Í ÎÉáñ ºñ³½Çó Ý»ñë…
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ÚáÛë

Îºðä²ðôºêî
æ²Ø²È
è²ÐØ²ÂÆ
Æð²ÜÆ Ä²Ø²Ü²Î²ÎÆò
ºð¶ÆÌ²ÜÎ²ðÆâ

æ³Ù³É è³ÑÙ³ÃÇÝ ëÏë»É ¿ »ñ·ÇÍ³ÝÏ³ñ»É ³õ»ÉÇ í³Õ ï³ñÇùÇó, ë³Ï³ÛÝ Ý³ áñå¿ë »ñ·ÇÍ³ÝÏ³ñÇã Ñéã³Ï Ó»éù μ»ñ»ó 1990³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñç»ñÇó, »ñμ Ýñ³
·áñÍ»ñÝ ëÏë»óÇÝ Ññ³ï³ñ³Ïõ»É
§æ³Ù¿¿¦ »õ ³ÛÉ μ³ñ»÷áË³Ï³Ý
ûñ³Ã»ñÃ»ñáõÙ: Ü³ ÍÝõ»É ¿ 1972ÇÝ ¼³Ýç³Ý ù³Õ³ùáõÙ, μ³ñÓñ³·áÛÝ áõëáõÙÝ ëï³ó»É ¿ ·ñ³ýÇÏ³ÛÇ »õ ³ÝÇÙ³óÇáÝ ýÇÉÙÇ
áõÕÕáõÃ»³Ùμ: Ü³ »ñ·ÇÍ³ÝÏ³ñãáõÃ»³Ý ³ëå³ñ¿½ ¿ Ùáõïù ·áñÍ»É Ñ³Ù³ñ»³ å³ï³Ñ³μ³ñ£ ºñμ
1992-ÇÝ §Ðá½¿ ÐáÝ³ñÇ¦ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝáõÙ ÝÏ³ñãáõÃÇõÝ ¿ñ
¹³ë³õ³Ý¹áõÙ, Ýñ³ ³ß³Ï»ñïáõÑÇÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ Ýñ³Ý Ñ³ñó ¿ ï³ÉÇë
Ã¿ª ³ñ¹»ûù ù³ñÇù³Ãáñ »õë ÝÏ³ñá±õÙ ¿£ ºñÇï³ë³ñ¹ áõëáõóÇãÁ
Û³õ³ÏÝáõÙ ¿ Ã¿ª ³Ûá°, ½μ³ÕõáõÙ ¿
Ý³»õ »ñ·ÇÍ³ÝÏ³ñãáõÃ»³Ùμ: ²ß³Ï»ñïáõÑÇÝ Ýñ³ÝÇó ËÝ¹ñáõÙ ¿
³Û¹ ³ëå³ñ¿½áõÙ Ýñ³ ·áñÍ»ñÁ
ï»ëÝ»É. æ³Ù³ÉÁ ëÏëáõÙ ¿ ù³ñÃáõÝÝ»ñ ÝÏ³ñ»É: ²Û¹ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏõáõÙ »Ý, »õ Ù¿Ï ¿É Ý³
ï»ëÝáõÙ ¿ ³õ»ÉÇ ß³ï »ñ·ÇÍ³ÝÏ³ñÝ»ñ ¿ ÛûñÇÝáõÙ: ²Û¹ ³ß³Ï»ñïáõÑÇÝ ³ÛÅÙ Ýñ³ ÏÇÝÝ ¿:
æ³Ù³É è³ÑÙ³ÃÇÝ Çñ »ñ·ÇÍ³ÝÏ³ñÝ»ñÁ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ ¿
Ù³ÙáõÉáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ÇÝãå¿ë ³ñ¹¿Ý
³ÏÝÛ³Ûï ¿ Ù»ñ ¿ç»ñáõÙ ï»Õ
·ï³Í ·áñÍ»ñÇó, ¹ñ³Ýù Å³Ù³Ý³Ï³íñ¿å ·áñÍ»ñ ã»Ý, ³ÛÉ Çñ»Ýó
Ù¿ç å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ¹³éÁ »ñ·ÇÍ³Ýù »õ ËáñÁ, ÇÝã-áñ ã³÷áí
Ûáé»ï»ë³Ï³Ý Ñ³Û»³óù Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·áÛ³íÇ×³ÏÝ»ñÇÝ:

ÚáÛë
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ÚáÛë

¼²Ü²¼²Ü

ØÆæàòÜºð ºô Òºôºð ê
ò²ôºðÀ ØºÔØ²
´²ðÆ ºÔ¾ø Òº¼ Ðºî
ºÃ¿ ³ßË³ïáõÙ ¿ù Ñ³Ù³Ï³ñ·ãáí
Ï³Ù »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ëïÇåõ³Í
¿ù ·ñ³ë»Õ³ÝÇ »ï»õáõÙ ½μ³Õõ»É
³ßË³ï³Ýùáí, Ñ³õ³Ý³Ï³Ý ¿
ûñõ³Û í»ñçáõÙ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÇõÝ
Ï³Ù ó³õ»ñ ½·³ù ÃÇÏáõÝùáõÙ, áõëÇ Ï³Ù í½Ç Ù³ë»ñáõÙ: ²Û¹ ó³õ»ñÇ å³ï×³éÁ Í»ñáõÃÇõÝÁ Ï³Ù
³Ý³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ ã¿:
ì»ñçÇÝ
Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÁ
óáÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ÙÇÝã»õÇëÏ ¹åñáó³Ï³Ý ³ß³Ï»ñïÝ»ñÝ ¿É, »Ã¿
»ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ÝëïáõÙ »Ý ¹åñáó³Ï³Ý Ýëï³ñ³ÝÝ»ñÇÝ Ï³Ù
Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ ³éç»õ ³ßË³ï»Éáõ,
ÝÙ³Ý ó³õ»ñáí ï³é³åáõÙ »Ý:
Æñ³Ï³ÝáõÙ Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ ¹¿Ù Ýëï»ÉÁ Ù»ñ ûñ»ñáõÙ ¹³ñÓ»É ¿ Ï»Ýë³Ï»ñå: Â¿»õ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÁ
μ³õ³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ¿ ¹³ñÓñ»É
ÑÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÁ, μ³Ûó »õ ³ÛÝå¿ë, áñáß ó³õ»ñ ¿É
³é³ç³óñ»É ¿ ÃÇÏáõÝùÇ, áõëÇ »õ
í½Ç Ù³ë»ñáõÙ:
öáñÓ³éáõ μÅÇßÏ ´³μÇ ¾ñÝßï¿ÛÝÝ
³ëáõÙ ¿. §Ø³ñ¹ÇÏ Ñ»ßïáõÃ»³Ùμ
»ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ÝëïáõÙ »Ý ÙÇ»õÝáÛÝ íÇ×³ÏáõÙ: Üëï»Éáõ Ó»õÝ áõ
³Ýß³ñÅ íÇ×³ÏáõÙ ·ïÝõ»ÉÁ Ï³Ù
ÙÇ»õÝáÛÝ Ó»õÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý
ß³ñÅáõÙÁ ½³Ý³½³Ý ó³õ»ñ »Ý
³é³ç³óÝáõÙ Ù³ñÙÝáõÙ, áñÁ
ï³ñμ»ñ ¹Çñù ãÁÝ¹áõÝ»Éáõ ¹¿åùáõÙ ¹ñ³Ýù ËñáÝÇÏ μÝáÛÃ »Ý
ëï³ÝáõÙ: Ð³Ù³Ï³ñ·ãáí ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ ³éÑ³ë³ñ³Ï Ý»ÕõáõÙ áõ
¹Å·áÑáõÙ »Ý Ù¿çù³ó³õÇó, áõë³ó³õÇó, í½³ó³õÇó, ÏáÝùÇ áõ ¹³ëï³ÏÇ ó³õ»ñÇó: ºÃ¿ ÃÙñáõÃÇõÝ ¿
½·³óõáõÙ Ù³ñÙÝÇ áñ»õ¿ ³Ý¹³ÙáõÙ, ¹³ Éáõñç ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ý³Ë³Ýß³Ý ¿, áñÇ ÏáÕùÇó ³Ýï³ñμ»ñáõÃ»³Ùμ »Ýù ³Ýó»É »õ
Éáõñç ã»Ýù í»ñ³μ»ñõ»É¦: Ü³ ³ÛÝáõÑ»ï»õ ÝßáõÙ ¿ª »Ã¿ ó³õÁ ãÇ
³é³ç³ó»É áñ»õ¿ Ñ³ñõ³ÍÇó Ï³Ù
ÚáÛë
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ÁÝÏÝ»Éáõó, å³ï×³éÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ³ßË³ï³ÝùÇ Ó»õÇÝ ¿ í»ñ³ μ» ñáõÙ:²Ý Ñ³Ý·ë ïáõ ÃÇõÝÝ
ëÏ½μáõÙ »ñ»õ³Ý ¿ ·³ÉÇë Ã»Ã»õ
ó³õ»ñÇ áõ ³Ýïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý
Ó»õáí, áñÁ ï»õáõÙ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ ûñ »õ
ÃõáõÙ ¿ Ã¿ Û³ïáõÏ å³ï×³é ãáõÝÇ:
ºñμ»ÙÝ ¿É ³ÛÝ Û³ÛïÝõáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃ»³Ý áõ Ûû¹³ó³õÇ ï»ëùáí »õ ³éÑ³ë³ñ³Ï
½·³ÉÇ ¿ ¹³éÝáõÙ Ù³ñ¹áõ ùÝ»Éáõó
³é³ç, ³ÛëÇÝùÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï,
»ñμ áõ½áõÙ ¿ Ù³ñÙÝÇÝ Ñ³Ý·Çëï
ï³É:
Ø²ðØÜÆ ¸ÆðøÀ ºô ¾ð¶àÜàØÆ²Ü
¾ñ·áÝáÙÇ³Ý ×³ñï³ñ³·ÇïáõÃ»³Ý ×ÇõÕ»ñÇó Ù¿ÏÝ ¿, áñÝ ½μ³ÕõáõÙ ¿ ³ßË³ï³ÝùÇ å³ÑÇÝ Ù³ñÙ-

ÝÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³éáÕçáõÃ»³Ý
å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ·áñÍÇùÝ»ñÇ áõ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Ý³Ë³·ÍáõÙáí:
ò³õÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ³é³ç ¿ ·³ÉÇë Ù³ñÙÇÝÁ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï
ëË³É ¹ÇñùáõÙ ·ïÝõ»Éáõ Ñ»ï»õ³Ýùáí, ÇÝãå¿ë ûñÇÝ³Ïª Ù»ù»Ý³·ñ»Éáõ Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ»é³ËûëÇ Ëûë³÷áÕÁ í½Ç Ëáñ ÁÝÏ³Í Ù³ëáõÙ å³Ñ»ÉÁ, ï»ùëïÇÝ
Ý³Û»Éáõ Ñ³Ù³ñ ·ÉáõËÁ ß³ñáõÝ³Ï
¹¿åÇ Ó³Ë Ã»ù»ÉÁ, Ï³Ù »ñÏ³ñ
Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ»õÝáÛÝ ¹ÇñùáõÙ Ýëï»ÉÁ: ¾ñ·áÝáÙÇ³Ý û·ÝáõÙ ¿ Ù³ñÙÇÝÁ ×Çßï ¹ÇñùáõÙ å³Ñ»ÉáõÝ: ¾ñ·áÝáÙÇ³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍáõÙÝ»ñáí
Û³ïáõÏ ³ÃáéÝ»ñ, μ³ñÓÇÏÝ»ñ »õ
ÙÏÝÇÏÝ»ñ (mouse) »Ý å³ïñ³ëï-

êºÔ²ÜÆ ºîºô ÜêîºÈàô
²òÜºÈàô Ð²Ø²ð
õ»É, áñáÝù μ³õ³Ï³Ý ³½¹»óÇÏ »Ý
ÝÙ³Ý Ï³ñ·Ç ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ýõ³½»óÙ³Ý »õ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
ÀÜ¸Ð²Üàôð ØÆæàò²èàôØÜºð
¾ñ·áÝáÙÇ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ãÉÇÝ»Éáõ ¹¿åùáõÙ, ³Û¹ Ï³ñ·Ç ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
å¿ïù ¿ û·ïõ»É Ñ»ï»õ»³É ÙÇçáóÝ»ñÇó:
-Ø³ñÙÇÝÁ ã³÷Çó ß³ï ³é³ç
Ã»ùõ³Í ÉÇÝ»Éáõ ¹¿åùáõÙ áõë»ñÝ
áõ í½Ç ÙÏ³ÝÝ»ñÁ ³ÝÏ³ñáÕ »Ý ·ÉËÇ Í³ÝñáõÃÇõÝÁ å³Ñ»É: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÛÇß»É, áñ í½Ç »õ ÃÇÏáõÝùÇ
ó³õ»ñÁ, áñ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ³é³ç
»Ý ·³ÉÇë Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ Ñ»ï ³ßË³ï»ÉÇë, å³ï×³éÝ ³ÃáéÇ
íñ³Û »õ ë»Õ³ÝÇ »ï»õáõÙ Û³ñÙ³ñ
Ó»õáí ãÝëï»ÉÝ ¿: ê³ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
»ñ»õáÛÃ ¿ ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ »õ
·ñ³ë»Ý»³Ï³ÛÇÝ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ:
-²ßË³ï»ÉÇë, ÑÝ³ñ³õáñÇÝ ã³÷
Ù¿çùÁ å¿ïù ¿ áõÕÇÕ å³Ñ»É:
Êáõë³÷»É Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ ëï»ÕÝ³ß³ñÇ í³Ñ³Ý³ÏÇ íñ³Û Ã»ùõ»Éáõó »õ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ÛÇß»É, áñ Ñ³ñÏ³õáñ ¿ áõÕÇÕ Ýëï»É. ØÇÝã»õÇëÏ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÙáÝÇïáñÇ íñ³Û Ûáõß³·Çñ ÷³ÏóÝ»É, áñå¿ë½Ç ½·áõß³Ý³É »õ ×Çßï ¹Çñùáí Ýëï»É,
ÙÇÝã»õ áñ í»ñç³å¿ë ëáíáñáÛÃ
¹³éÝ³Û:
-ºÃ¿ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ³ßË³ï»ÉÇë Éáõñç í½³ó³õ ¿ù áõÝ»ÝáõÙ, Ã»ñ»õë ³ÝÑñ³Å»ßï ÉÇÝÇ ÙáÝÇïáñÇ
ï»ÕÁ ÷áË»É: ´ÅÇßÏÝ»ñÝ ¿É Ñ³Ùá½õ³Í »Ý, áñ áñáß Ù³ñ¹Ï³Ýó
Ùûï áëÏáñÝ»ñÇ »õ í½Ç μÝ³Ï³Ý
Ï³éáõóõ³ÍùÁ ³ÛÝå¿ë ¿, áñ »ñÏ³ñ
Å³Ù³Ý³Ï ³ç áõ Ó³Ë Ý³Û»ÉÇë,
í½Ç ë³ëïÇÏ ó³õ»ñ »Ý áõÝ»ÝáõÙ:
²ÛëåÇëÇ Ù³ñ¹ÇÏ Ï³ñáÕ »Ý Ñ»ßïáõÃ»³Ùμ ÙáÝÇïáñÇ ï»ÕÁ ÷áË»Éáí í»ñ³óÝ»É ËÝ¹ÇñÁ:

- Ð³Ý·ëï³Ý³ÉÁ »õ Ó·áÕ³Ï³Ý
ß³ñÅáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÁ É³õ³·áÛÝ
ÙÇçáóÝ»ñÝ »Ý ÝÙ³Ý ó³õ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ÆÝùÝ»ñ¹ Ó»½ Ûáõß¿ù, áñ ³ßË³ï³ÝùÇ å³ÑÇÝ åÇïÇ Ñ³Ý·Çëï
³éÝ»É: Î³Ý·Ý»É, ÙÇ ù³ÝÇ Ó·áÕ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñ ³Ý»É »õ Ù¿çùÁ
ßïÏ»É: ºÃ¿ 15 ñáå¿ Ù¿Ï, Ï³ñáÕ³Ý³ù Ã»Ã»õ ß³ñÅáõÙÝ»ñ ï³É
ÙÏ³ÝÝ»ñÇÝ, ÑÇ³Ý³ÉÇ ÏÁ ÉÇÝÇ:
Ð³Ï³é³Ï ¹¿åùáõÙ 45 ñáå¿ Ù¿Ï,
³ßË³ï¿ù ï»ÕÇó í»ñ Ï»Ý³É, ÙÇ
ù³ÝÇ ù³ÛÉ ³Ý»É »õ ³å³ ÙÏ³ÝÝ»ñÁ ß³ñÅ»É, Ó·»É: ²Ûë μ³ÝÁ, áñ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 4-5 ñáå¿ ³õ»É ãÇ ï»õáõÙ,
Å³Ù³Ý³ÏÇ í³ïÝáõÙ ã¿. ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, ÙÇ³éÅ³Ù³Ý³Ï Û»ïáÛ
Ï³Ý¹ñ³¹³éÝ³ù, áñ ³Û¹å¿ë
í³ñõ»ÉÝ ³ñÅ¿, »õ ³ßË³ï³ÝùÝ
³õ»ÉÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ÏÁ ¹³éÝ³Û:
ÖÆÞî ÜêîºÈàô ÒºôÀ
Â»Ã»õ ½ÝÝ»Éáí Ï³ñáÕ ¿ù ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É, áñ Ó»ñ ³ÃáéÁ ËÝ¹Çñ áõÝÇ, Ã¿ áã. ³ñ¹»ûù ³ÃáéÇ μ³ñÓñáõÃÇõÝÝ ³ÛÝå¿ë ¿, áñ å³ï×³é ¿

ÉÇÝáõÙ ã³÷Çó ß³ï Ã»ùõ»É Ï³Ù
Ó·õ»É: ²ñ¹»ûù ³ÃáéÇ »õ ÙáÝÇïáñÇ ¹³ë³õáñÙ³Ý ËÝ¹Çñ ãáõÝ¿±ù:
ºÃ¿ áõÝ¿ù, ÷áË¿ù ³ÛÝ: Ú³ñÙ³ñ ¿
³ÛÝ ³ÃáéÁ, áñÁ Ý³Ë³·Íõ³Í ¿
Û³ïáõÏ Ù¿çù³ó³õÇ Ñ³Ù³ñ: Â»ñ»õë ÙÇ ùÇã Ã³ÝÏ ÉÇÝÇ, μ³Ûó ó³õÁ
ÙÇ μ³Ý ¿, áñÇ μáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
³ñÅ¿ û·ïõ»É ¹ñ³ÝÇó:
º¼ð²Ú²Ü¶àôØ
Æ í»ñçáÛ, ß³ï å³ï×³éÝ»ñ Ï³Ý
í½³ó³õÇ áõ Ù¿çù³ó³õÇ Ñ³Ù³ñ,
áñ ¹áõù ³õ»ÉÇ É³õ Ï³ñáÕ ¿ù ·ïÝ»É ¹ñ³Ýó å³ï×³éÝ»ñÁ: ØÇ³ÛÝ
Ñ³ñÏ³õáñ ¿ ÇÙ³Ý³É, áñ ³Ù¿Ý μ³ÝÇó ³é³ç ó³õÇ ³ñÙ³ïÁ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¿ »õ áãª Ñá·»Ï³Ý: ÆÑ³ñÏ¿,
×Çßï ¿, ÙÇ ·áõó¿ Ý»³ñ¹»ñÇ É³ñõ³ÍáõÃÇõÝÁ, ½μ³ÕÙáõÝùÇó ¹Å·áÑ»ÉÁ, Ñá·»Ï³Ý ×ÝßáõÙÝ»ñÁ, ³ÝùÝáõÃÇõÝÁ »õ ³ÛÉÝ »ñμ»ÙÝ ó³õ»ñ
å³ï×³é»Ý, μ³Ûó í½³ó³õÁ
ÙÝáõÙ ¿ í½³ó³õ »õ »Ã¿ Ï³ñ»ÉÇ ¿
Ã»Ã»õ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ·áñÍ³¹ñÙ³Ùμ í»ñ³óÝ»É ³ÛÝ, áõñ»ÙÝ ÇÝãáõ
ïÑ³× ¹³ñÓÝ»É Ï»³ÝùÁ:
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ºð²¼ÜºðÜ àô ÊºÈ²òÆàôÂÆôÜÀ

ºñ³½Ý»ñÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáÕ ÙÇ
ËáõÙμ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ, ³õ»ÉÇ ù³Ý
2000 Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³ñó³ùÝÝ»Éáí
Ñ»ï³ùñùÇñ »½ñ³Ï³óáõÃ»³Ý »Ý
Û³Ý·»É£ ²Û¹ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ å³ñ½õ»É ¿, áñ ½³ñ·³ó³Í áõ Ë»É³ÙÇï Ù³ñ¹ÇÏ ß³ñáõÝ³Ï »ñ³½Ý»ñ »Ý ï»ëÝáõÙ, ³ÛÝ ¿É
í³é å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñáí£ ºõ
½³ñÙ³Ý³ÉÇ ã¿, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³ Ù¿ç
³ñï³ëáíáñ μ³Ý ãÏ³Û »õ »ñ³½Ý»-

ñÁ ëáëÏ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ ¿£ àõÕ»ÕÁ »ñ³½Ý»ñÇ
Ù¿ç í»ñÉáõÍáõÙ ¿ ûñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ
Ï³ï³ñõ³ÍÝ»ñÁ »õ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñ
×Çßï å³ï³ëË³ÝÝ»ñ ·ïÝáõÙ£
ºñ³½Ý»ñáõÙ ³é³ç³ó³Í »ñ»õáÛÃÝ»ñÝ áõ Ñ³ñó»ñÁ ×Çßï ÉáõÍáõÙÝ»ñ áõ Ë»É³ÙÇï »Éù»ñ »Ý
·ïÝáõÙ£ ºñ³½ ï»ëÝ»ÉÇë áõÕ»ÕÇ
³ÙμáÕç Ù³ë»ñÝ ëÏëáõÙ »Ý ³ßË³ï»É£

àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ ·ï»É
»Ý, áñ Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó ß³ï»ñÁ Ï³Ù
»ñ³½ ã»Ý ï»ëÝáõÙ, Ï³Ù ï»ë³ÍÁ
ã»Ý ÛÇßáõÙ, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýù ã»Ý Ó·ïáõÙ ÉáõÍáõÙ ï³É áñ»õ¿ ËÝ¹ñÇ,
Ï³Ù Ã¿ μ³óÇ ³éûñ¿³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇó ûï³ñ μ³Ý»ñáí ã»Ý Ñ»ï³ùñùñõáõÙ, »õ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É
ùÝ³Í Å³Ù³Ý³Ïª ùÝ³Í ¿ Ý³»õ
Ýñ³Ýó áõÕ»ÕÁ£

²è²ôúîº²Ü ì²Ô ²ðÂÜ²Ü²ÈÀ ìÜ²ê ¾
²èàÔæàôÂº²Ü
¶ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÙÇ
ß³ñù áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ Û³Ý·»É
»Ý ³ÛÝ »½ñ³Ï³óáõÃ»³Ý, áñ
ßáõï ùÝáÕ »õ í³Õ ³ñÃÝ³óáÕ
Ù³ñ¹ÇÏ ³õ»ÉÇ »Ý Ñ³Ïõ³Í ëñï³ÝûÃ³ÛÇÝ
ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáí
ÑÇõ³Ý¹³Ý³Éáõ£
Ø³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ 23-90 ï³ñ»Ï³Ý 3000 ³õ»ÉÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï³½ûï»Éáí Û³Ý·»É »Ý ³ÛÝ μ³ÝÇ,
Ã¿ Ñ³Ï³é³Ï ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ÛÝ
ÚáÛë
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Ï³ñÍÇùÇ, Ã¿ í³Õ ³ñÃÝ³óáÕÁ »ñç³ÝÇÏ ÏÁ ÉÇÝÇ, ³é³õûï»³Ý
ßáõï ³ñÃÝ³Ý³ÉÁ »õ í³ñÅáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÁ ³ÛÝù³Ý ¿É û·ï³Ï³ñ ã»Ý ûñ·³ÝÇ½ÙÇÝ£ ØÇõë ÏáÕÙÇó ¿É í³Õ ³ñÃÝ³óáÕ ÑÇõ³Ý¹Ý»ñÇ ëñï³ÝûÃ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý
³õ»ÉÇ ÁÝ¹áõÝ³Ï ¿ ÙÇ ß³ñù
ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå¿ëª ÑÇå»ñïáÝÇ³ÛÇ »õ ÇÝý³ñÏïÇ£

Ø»½ Ùûï ³ñ¹¿Ý
ÇëÏ ëáíáñ³Ï³Ý »ñ»õáÛÃ ¿ ¹³ñÓ»É ù³Õ³ù³ÛÇÝ »ñÃ»õ»ÏáõÃ»³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí, ûñÇÝ³Ï Ñ³Ýñ³Ï³éùáí, Ï³Ý·Ý³Í íÇ×³ÏáõÙ áõÕ»õáñáõÃÇõÝÁ£ ¸³
ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ÙÇ
ÏáÕÙÇó ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ
ë³Ï³õáõÃ»³Ý, ÇëÏ
ÙÇõë ÏáÕÙÇó áõÕ»õáñÝ»ñÇ μ³½ÙáõÃ»³Ý å³ï×³éáí£ ØËÇÃ³ñ³Ï³Ý
ã¿ Ý³»õ »ñÃáõÕ³ÛÇÝ ï³ÏëÇÝ»ñÇ
íÇ×³ÏÁ, áõñ Ã¿»õ ÑÝ³ñ³õáñ ã¿ áïùÇ Ï³Ý·Ý»É, ë³Ï³ÛÝ ëáíáñ³Ï³Ý ¿
ËóÏõ»ÉÝ áõ μ»ñÝ¿ μ»ñ³Ý ÉóÝ»ÉÁ£
Æ±Ýã Ï³Û áñ. ³Ûëå¿ë Ï³Ù ³ÛÝå¿ë,
μáÉáñÝ ¿É ï»Õ »Ý Ñ³ëÝáõÙ »õ ·áÑ
»Ý, áñ Ñ³ë»É »Ý£ ì»ñç³å¿ë ÙÇ

ú¸²ÚÆÜ
àôÔºôàðàôÂÆôÜ
àîøÆ Î²Ü¶Ü²Ì

Å³Ù áïùÇ Ï³Ý·Ý»Éáí, Ù³ñ¹ Ñû
ãÇ± Ù»éÝÇ£
´³Ûó Ã¿ ù³ÝÇ áñ ³Ûëå¿ë ¿,
½³ñÙ³Ý³ÉÇ ¿, Ã¿ ÇÝãá±õ ³õÇ³ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï¿ë Ï³Ù Ù¿Ï Å³Ù
ï»õáÕáõÃ»³Ùμ ×³Ùμáñ¹áõÃÇõÝÝ»ñáõÙ Ï³Ý·Ý³Í ï»Õ»ñ ã»Ý í³×³éáõÙ£ Î³ñÍáõÙ ¿ù Ù³ñ¹ÇÏ ÏÁ ¹Å·áÑ»±Ý Ã¿± ÏÁ μáÕáù»Ý£ ÆÝã³óá±õ »Ý,

áñ μáÕáù»Ý£ ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, ÙÇ ùÇã ¿É ·áÑ ÏÁ
ÉÇÝ»Ý, áñáíÑ»ï»õ ¹³
ÏÁ ÉÇÝÇ ÷áËß³Ñ³õ¿ï
·áñÍ³ñù£ ØÇ ÏáÕÙÇó
³õÇ³ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ß³ï ÏÁ í³ëï³Ï»Ý,
ÙÇõë ÏáÕÙÇó áõÕ»õáñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ãï»ëÝõ³Í
áõ μ³ó³éÇÏ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ÏÁ ëï»ÕÍõÇ
ÇÝùÝ³ÃÇéÇ ûñõ³Û ïáÙëÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ´³óÇ ³Û¹, Ã»ñ»õë ÙÇ ù³ÝÇ
ïáÏáë ¿É ïáÙë»ñÇ ·ÇÝÁ ÏÁ Ýõ³½Ç£
ÐÇ³Ý³ÉÇ ¿£ ºÃ¿ ¹³ ÑÝ³ñ³õáñ ¿
Ù»ïñáÛáõÙ Ï³Ù ³õïáμáõëáõÙ, áõñ»ÙÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý³»õ ÇÝùÝ³ÃÇéáõÙ,
»Ã¿
ÇÑ³ñÏ¿,
³Û¹åÇëáí
ãÇ
Ë³ËïõÇ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ£

²ð¸ºúø Î²ðà±Ô ¾ø Ð²Øà¼ºÈ
Ú³Ù³é, Ï³Ù³Ïáñ áõ Ù»Í³ÙÇï
Ù³ñ¹ÇÏ, ³éÑ³ë³ñ³Ï ¹Åõ³ñ »Ý
Ñ³Ùá½õáõÙ£
ÆëÏ ³Ù¿Ý Ù³ñ¹ ¿É ãÇ Ï³ñáÕ ¹ÇÙ³óÇÝÇÝ Ñ³Ùá½»É áñ»õ¿ μ³ÝáõÙ£
¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É »ñμ»ÙÝ Ù¿ÏÇÝ áñ»õ¿
μ³ÝáõÙ Ñ³Ùá½»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹ÇÙ»É ÝáÛÝÇëÏ Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃ»³Ý, Ù³ëÝ³õáñ³μ³ñ,
»ñμ Ý³ ãÇ íëï³ÑáõÙ ¹ÇÙ³óÇÝÇÝ
Ï³Ù ãÇ ×³Ý³ãáõÙ£
Î³Ý Ý³»õ Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù ïÇñ³å»ïáõÙ »Ý, ³Ûëå¿ë Ïáãõ³Í,
³Û¹ ³ñõ»ëïÇÝ, Ï³Ù Ã¿ áõÝ»Ý ³ÛÝåÇëÇ μÝ³ÍÇÝ ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÇõÝ, áñ
¹ÇÙ³óÇÝÇ íñ³Û ³½¹»Éáí Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ý Ñ³Ùá½»É ó³ÝÏ³ó³Í
¹¿åùáõÙ£
Ü»ñùáÛÇß»³É Ñ³ñó»ñÇÝ å³ï³ëË³Ý»Éáí ÷áñÓ¿ù ÇÙ³Ý³É
áñù³Ýá±í ¿ù ûÅïõ³Í Ñ³Ùá½»Éáõ
Ï³ñáÕáõÃ»³Ùμ£

1-ÆÝãå¿±ë ¿ù Ùï³ÍáõÙª ïñ³Ù³μ³Ýûñ¿±Ý, Ã¿± å³ïÏ»ñ³õáñ áõ
éáÙ³ÝïÇÏ£
2-²éÑ³ë³ñ³Ï
Ñ³Ý·Ç±ëï
μÝ³õáñáõÃÇõÝ áõÝ¿ù, Ë³Õ³Õ áõ
ÇÝùÝ³ïÇñ³å»ïáÕ£
3-¶»Õ»óÇÏ »õ ³½¹áõ ïáÝá±í ¿ù
ËûëáõÙ£
4-Èáõñç »õ ³ÏïÇõ ¹ÇñùáñáßáõÙ
áõÝ»óáÕ ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõ±Ý ¿ù£
5-´³ÝÇÙ³ó, ÷áñÓ³éáõ Ï³Ù
ÑÝ³ñ³ÙÇ±ï Ù³ñ¹ ¿ù£
6-Î»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇó ÓÇ»ñÇÝ áõ
ßÝ»ñÇÝ ëÇñáõ±Ù ¿ù£
7-Ò»½ Ñ³ñ³½³±ï ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó
ÇßË»Éáõ Ó·ïáõÙÁ£
8-¸åñáóáõÙ Ï³Ù Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ³é³çÝáñ¹Ç ¹»ñáõ±Ù ¿ù »Õ»É£
9-Ø³ñ¹ÇÏ ëÇñáõ±Ù »Ý Ó»½ Ùûï
Çñ»Ýó ëñï»ñÁ μ³ó»É£
10-È³õ³ï»±ë ¿ù£
²Ûëå¿ë, Çõñ³ù³ÝãÇõñ ¹ñ³Ï³Ý

å³ï³ëË³ÝÇ Ñ³Ù³ñ Ýß³Ý³Ï»É
2, ÇëÏ μ³ó³ë³Ï³ÝÇ ¹¿åùáõÙ 0£
ºÃ¿ ëï³óõ»É ¿ 0-6 ÙÇ³õáñ,
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ¹áõù Ù»ÕÙ, ½ÇçáÕ áõ
»ÝÃ³ñÏõáÕ μÝ³õáñáõÃÇõÝ áõÝ¿ù
áõÅ»Õ ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ý¹¿å£ ò³ÝÏ³ó³Í Ñ³ñóáõÙ Ó»½
Ï³ñáÕ »Ý Ñ»ßïáõÃ»³Ùμ Ñ³Ùá½»É,
μ³Ûó ¹áõù Ç íÇ×³ÏÇ ã¿ù ûï³ñÝ»ñÇÝ Ñ³Ùá½»Éáõ£
ºÃ¿ ëï³óõ»É ¿ 8-12 ÙÇ³õáñ,
óáÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ Ó»½ ³ÛÝù³Ý ¿É
Ñ»ßï ã¿ ûï³ñÝ»ñÇÝ Ñ³Ùá½»ÉÁ »õ
Ù³ë³Ùμ å³Ï³ëáõÙ ¿ Û³Ù³éáõÃÇõÝÝ áõ ÇÝùÝ³íëï³ÑáõÃÇõÝÁ£
14-20 ÙÇ³õáñ Ó»éù μ»ñ»Éáõ
¹¿åùáõÙ, Ï³ñáÕ ¿ù íëï³Ñ ÉÇÝ»É,
áñ ûÅïõ³Í ¿ù Õ»Ï³í³ñÇ μáÉáñ
Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ ·»ñ³½³Ýóûñ¿Ý Ï³ñáÕ ¿ù Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ùá½»É£
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Ø²ð¼²Üø
Æð²Ü²Î²Ü üàôî´àÈ ºô üàôîê²È`

Ú²æàÔàôÂÆôÜÜºð ºô ²ÜÚ²æàÔàôÂÆôÜÜºð
²ñÙ³Ý êï»÷³Ý»³Ý
²Ûëûñ ·ñ»Ã¿ ³ßË³ñÑÇ μáÉáñ
»ñÏñÝ»ñÝ ¿É ß³ï Ù»Í áõß³¹ñáõÃÇõÝ »Ý ¹³ñÓÝáõÙ Çñ»Ýó »ñÏñÇ
ýáõïμáÉÇ íñ³Û, ³ßË³ï»Éáí
μ³ñÓñ³óÝ»É Ýñ³ áñ³ÏÁ: Ð¿Ýó
³Û¹ å³ï×³éáí ¿É ³Ù¿Ý ï³ñÇ
³ßË³ñÑáõÙ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ
ýáõïμáÉÇ ï³ñμ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
å³ßïûÝ³Ï³Ý Ï³Ù ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý
ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñ: ÆëÏ, ÇÝãå¿ë μáÉáñÝ ¿É ·Çï»Ý, ³Ù¿Ý ãáñë ï³ñÇ
Ù¿Ï, Ï³Û³ÝáõÙ »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ýáõïμáÉÇ ³é³çÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ²ÛëåÇëáí ³ß³Ë³ñÑÇ
μáÉáñ »ñÏñÝ»ñÁ ³éÇÃ »Ý áõÝ»ÝáõÙ
Ùñó»É Çñ³ñ Ñ»ï »õ ³Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ ÇÝùÝ³Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»É: ¸ñ³ÝÇó μ³óÇ üÆü²-Ý (ØÇç³½·³ÛÇÝ üáõïμáÉÇ ü»¹»ñ³óÇ³) ³Ù¿Ý ³ÙÇë Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ ¿
³ßË³ñÑÇ É³õ³·áÛÝ ýáõïμáÉÇ
³½·³ÛÇÝ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ, Áëï áñÇ ³½·³ÛÇÝ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·õáõÙ »Ý
Çñ»Ýó Ó»éù μ»ñ³Í Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí:
üÆü²-Ç ³Ûë ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñõ³Û
ÁÝÃ³óùáõÙ Ññ³ï³ñ³Ï³Í ó³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ³ñ¹¿Ý μáÉáñÇ
Ñ³Ù³ñ å³ñ½ ¿, áñ Æñ³ÝÇ ýáõïμáÉÇ ³½·³ÛÇÝ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ÙÇ
ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ½Çç»É ¿ Çñ Ý³ËÏÇÝ
½μ³Õ»óñ³Í ï»Õ»ñÁª ÇÝãå¿ë ³ßË³ñÑáõÙ, ÝáÛÝå¿ë ¿É ²ëÇ³ÛáõÙ:
Æñ³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ, áñÁ áã ß³ï
Ñ»éáõ ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç ·ïÝõáõÙ ¿ñ
³ßË³ñÑÇ 20 É³õ³·áÛÝ ³½·³ÛÇÝ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ »õ Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ñ ²ëÇ³ÛÇ ³Ù»Ý³É³õ
³½·³ÛÇÝ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ, ó³õûù
ëñïÇ, ³Ûëûñ, áõÝ»Ý³Éáí ²ëÇ³ÛÇ
»õ, ÇÝãáõ áãª ³ßË³ñÑÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí μ³õ³Ï³ÝÇÝ ·»ñ³½³Ýó
Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ áõ ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ù³ñ½ÇãÝ»ñ, ãÇ ·ïÝõáõÙ ³ßË³ñÑÇ 50
É³õ³·áÛÝ ³½·³ÛÇÝ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ: ÆëÏ ²ëÇ³ÛáõÙ
ÚáÛë
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É³õ³·áÛÝ å³ñ³·³Ý»ñáõÙ Æñ³ÝÇ
³½·³ÛÇÝ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ Çñ Ñ³½õ³¹¿å áõÝ»ó³Í Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ßÝáñÑÇõ »Õ»É ¿ »ññáñ¹` Ö³åáÝÇ³ÛÇ »õ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ Îáñ¿³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñó Û»ïáÛ:
²Ûëûñ Æõñ³ù³ÝãÇõñ Çñ³ÝóÇ
Ñ»ï³ùñùñõ³Í ¿ Ñ»ï»õ»³É Ñ³ñóáí »õ Ûáõëáí ¿, áñ ßáõï Ã¿ áõß ÏÁ
ÉáõÍõÇ ³Ûë ËÝ¹ÇñÁ: Þ³ï»ñÁ ³Ûëûñ Æñ³ÝáõÙ ËûëáõÙ »Ý ³½·.
Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÙ, Çñ³ÝóÇ Ù³ñ½ÇãÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ³ë»Éáí Ã¿ Çñ³ÝóÇ Ù³ñ½ÇãÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ
É³õ »Ý Ñ³ëÏ³ÝáõÙ Æñ³ÝÇ ýáõï-

μáÉÇ áõÅ»Õ »õ ÃáÛÉ ÏáÕÙ»ñÁ: Î³Ý
Ý³»õ ×Çßï Ñ³Ï³é³ÏÁ Ùï³ÍáÕ
Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù ·ïÝáõÙ »Ý, Ã¿
Ù»Ýù å¿ïù ¿ û·ïõ»Ýù ûï³ñ»ñÏñ³óÇ Ù³ñ½ÇãÝ»ñÇ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝÝ»ñó: ÆëÏ áÙ³Ýù Ñ³õ³ï³ó³Í »Ý Ã¿ Æñ³ÝÇ ýáõïμáÉÇ
³ÝÛ³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³åõ³Í ¿
Ýñ³Ý, áñ Æñ³ÝáõÙ ýáõïμáÉ³ë¿ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ãÏ³Û μ³õ³Ï³Ý³ã³÷ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ³ëå³ñ¿½: ²ÛëáõÑ»ï»õ Ù»Í Ãõáí Çñ³ÝóÇ ýáõïμáÉ³ë¿ñÝ»ñ ãáõÝ»Ý³Éáí Çñ»Ýó
Ñ³Ù³ñ É³õ Ù³ñ½³¹³ßï Ï³Ù
ãÏ³ñáÕ³Ý³Éáí Û³×³Ë»É ýáõï-

¼áμ³Ñ³Ý-²ÉÑ»É³É, Æñ³Ý
¼áμ³Ñ³Ý-²ÉÑ»É³É, ê. ²ñ³μÇ³ÛÇ
¼áμ³Ñ³ÝÇ Ù³ñ½Çãª
¾μñ³ÑÇÙ½³¹¿Ý

¼à´²Ð²ÜÀ ²êÆ²ÚÆ 2-ð¸ îºÔàôØ

μáÉÇ ³ÏáõÙμÝ»ñ, ëÏëáõÙ »Ý ýáõïμáÉ Ë³Õ³É ÷áÕáóÝ»ñáõÙ, ÇëÏ
É³õ³·áÛÝ ¹¿åùáõÙ ëñ³ÑÝ»ñáõÙ:
ºõ ÙÇ ·áõó¿ Ñ¿Ýó ¹³ ¿ å³ï×³éÁ,
áñ Æñ³ÝáõÙ ß³ï ¿ ½³ñ·³ó»É
ýáõïë³ÉÁ: ø³ÝÇ áñ Áëï üÆü²-Ç
Ññ³ï³ñÏ³Í ó³ÝÏ»ñÇ, Æñ³ÝÇ
ýáõïë³ÉÇ ³½·³ÛÇÝ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ³ßË³ñÑáõÙ ½μ³Õ»óÝáõÙ ¿
4-ñ¹ ï»ÕÁ: ê³ ß³ï Ù»Í Û³çáÕáõÃÇõÝ ¿ Ñ³Ù³ñõáõÙ Æñ³ÝÇ Ù³ñ½³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ ÑÝ³ñ³õáñ ¿ ³ÛÝåÇëÇ íÇ×³Ï ëï»ÕÍ»É, áñ Æñ³ÝáõÙ ýáõïμáÉ³ë¿ñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ³Ý³Ý û·ïõ»É »õ
Û³×³Ë»É ýáõïμáÉÇ ³ÏáõÙμÝ»ñ,
áñå¿ë½Ç Æñ³ÝÇ ýáõïμáÉÇ ³½·³ÛÇÝ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ ¿É Ï³ñáÕ³Ý³Û
Ñ³ëÝÇ Çñ»Ý ³ñÅ³ÝÇ »õ Çñ»Ý í³Û»É μ³ñÓáõÝùÝ»ñÇÝ:
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گوشههایی از آنچه در
صفحات ارمنی این شماره
هویس آمده است

زندگی کومیتاس ،آهنگساز ارمنی؛
دستچینی از مصیبتها
این شماره هویس به مناسبت هفتادوپنجمین
سالمرگ کومیتاس ،مشهورترین آهنگساز و
موسیقیدان ارمنی ،به زندگی و آثار او اختصاص
یافته است .اگر یک نام نماد موسیقی ارمنی باشد،
آن نام بیتردید کومیتاس است .زندگی کومیتاس
از تراژیکترین سرگذشتهای انسانی است .او
در عمری نه چندان طوالنی ،محرومیت از پدر و
مادر ،بیخانمانی و زندگی در یتیمخانه را تجربه
کرد .در کودکی به کلیسا پیوست و تا پایان دوران
فعالیت هنریاش در آن جا ماند ،در حالی که
چارچوب آن را برای خالقیت هنری خود تنگ
مییافت .در سال  1915در اوج شهرت و خالقیت
هنری توسط دولت عثمانی دستگیر و تبعید شد.
بر خالف بسیاری از دوستان روشنفکرش از مرگ
نجات یافتّ ،اما دیگر نتوانست به زندگی عادی
بازگردد و تا پایان عمرش در آسایشگاه روانی در
پاریس زیست.
کدام انسان این همه مصیبت را تاب میآورد؟
کومیتاس نامی بود که در کلیسا به او دادند .نام واقعی
او سوقومون سوقومونیان بود .در شهر کوتاهیا (یا
کوتینا) نزدیک استامبول به دنیا آمد .در کودکی پدر
و مادرش را از دست داد و در یازدهسالگی خود را
در یتیمخانه شهر یافت .تا این زمان تنها به ترکی
صحبت میکرد و به ارمنی تنها بلد بود بخواند.
دوهفته نامه
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صدای خوشی داشت و در یتیمخانه بچهها را
سرگرم میکرد .از اجمیادزین ،مرکز کلیسای ارمنی
در نزدیکی ایروان ،به سرپرست یتیمخانه گفتند که
به کودکی با صدای خوب احتیاج دارند .این کودک
کسی نمیتوانست باشد جز سوقون کوچک .به این
ترتیب او وارد کلیسا شد ،در مدرسه دینی درس
خواند و در جوانی به کسوت روحانیت در آمد.
او به سبب صدای خوش و استعداد موسیقاییاش
وارد کلیسا شد و بالفاصله به تشکیل گروه کُر کلیسا
و جمعآوری ترانههای روستایی مشغول شد .دو
کاری که تا پایان زندگی هنریاش رهاشان نکرد.
در سال  1895در تفلیس نزد آهنگساز ارمنی،
ماکار یکمالیان ،درس موسیقی خواند .یکمالیان
موسیقی را در اروپا آموخته بود و کومیتاس نزد
او نخستین بار با اصول موسیقی اروپایی آشنا
شد .یک سال بعد با خرج ثروتمند مشهور ارمنی،
مانتاشیان (که در تولید نفت در باکو فعالیت داشت)،
برای ادامه تحصیالتش در رشته موسیقی به برلین
رفت و سه سال در کنسرواتوار آنجا نزد استادان
مشهور زمان موسیقی آموخت .در سال  1899به
اجمیادزین بازگشت.
کومیتاس در سه زمینه کارهایی ارزشمند انجام داده
است .او را بیش از همه به عنوان کسی که موسیقی
مردمی مناطق روستایی ارمنستان گردآوری کرده
و از نابودی نجات داده است میشناسند .گفته
ِ
موسیقی بیش از چهارهزار ترانه را
میشود شعر و

جمعآوری کرد که بخشی از آن باقی مانده و منتشر
شده است .گفتنی است که او با تمرکز کمتر ،کار
جمع آوری موسیقی مردمی کُردی را هم آغاز کرده
بود.
کومیتاس نظریهپرداز موسیقی هم بود .توانست شیوه
نتنویسی مخصوص ارامنه را که به «خاز» مشهور
است کشف کند و بخواند .مقالههایی در زمینه
اصالت موسیقی فولکلور و خودویژگی موسیقی
ارمنی دارد .نوشتههای او درباره واگنر ،لیست
و ِوردی نشان از تأثیرپذیری او از رمانتیکهای
اروپایی دارد.
سرانجام باید از کار آهنگسازی او یاد کرد .آثار او
بیشتر متأثر از موسیقی محلی هستندّ ،اما در عین
حال کار شخصی او و بیانگر احساسات او هستند.
او خود میخواند ،ارکستر را رهبری میکرد و پیانو
و فلوت میزد .کارهای او برای کوارتت زهی
بسیار مشهورند و در ایران نیز بارها اجرا شدهاند.
کومیتاس در سالهای  1900زمانی دراز در
اروپا زندگی کرد .او کنسرتهایی در شهرهای
مختلف اروپا ،مخصوصا برلین و پاریس اجرا
میکرد و همهجا با استقبال تماشاگران و تحسین
موسیقیدانان روبهرو میشد .عالوه بر این در
مراکز فرهنگی ارامنه مانند تفلیس ،باکو و قاهره
نیز کنسرتهایی داشت که انعکاس موفقیت آنها
در مطبوعات آن دوره میتوان دید.
در سال  1909در نامهای به اسقف اجمیادزین
خواهان استعفا از خدمت کلیسا شد ،چرا که
به نوشته خودش دیگر تاب تحمل فشارها و
افتراها را نداشت .او را متهم میکردند که چون
ترانههای عاشقانه روستایی را جمعآوری میکند
ممکن است باعث فساد اخالق شاگردانش شود.
میگفتند که اجرای موسیقی کلیسایی بر صحنه
تاالرهای موسیقی درست نیست و تنظیم موسیقی
تکصدایی کلیسا برای گروههای کر چندصدایی
با اصول وحدانیت خداوند مغایرت دارد .او
پاسخی دریافت نکرد ّاما به هر رو از سال 1911
در استامبول مستقر شد تا شاید در محیط آنجا
بتواند آزادانهتر به کارش ادامه دهد .او در میان
روشنفکران و هنرمندان تُرک نیز شناخته شده و
محبوب بود .چند هفته پیش از تبعید او در روز
 24آوریل  1915در مراسمی رسمی کومیتاس هم
قطعهای نواخت و یکی از مقامات فرهنگی دولت

ترکهای جوان با ستایشآمیزترین صفتها درباره
او سخن گفت.
تبعید کومیتاس جزئی از برنامه نابود بیش از 200
تن از نویسندگان و روشنفکران ارمنی استانبول بود
که برخی از آنها روابط حسنهای با دولت وقت
ترکیه داشتند .کومیتاس شاهد مرگ و نابودی
دوستان و مردمش بود و هرچند خود از این
کشتار ددمنشانه جان سالم به در بردّ ،اما جراحات
روحی عمیق این تجربه هولناک هرگز التیام نیافت.
سالمت روانیاش را از دست داد و در آسایشگاه
بستری شد .برخیها معتقدند او بیمار روانی نبود
ّاما باورش را به انسانیت از دست داده بود ،برایش
همه چیز بیمعنا مینمود و داوطلبانه از شرکت در
زندگی اجتماعی و هنری سر باز میزد.
دیدار گئورگ وارتان ،نماینده ارامنه
تهران در مجلس شورای اسالمی ،با
مردم محله ساسون

ساسون نام ارمنی بخشهایی از محلههای نارمک،
زرکش و وحیدیه است که تعداد ساکنان ارمنی آن
قابل توجه است .روز یکشنبه  14نوامبر ،اهالی
ارمنی این محله با نماینده ارامنه تهران و شمال
کشور در مجلس شورای اسالمی دیدار داشتند.
این نخستین دیدار گئورگ وارتان با اهالی محل
دوره جاری نمایندگی او بود .نماینده ارامنه تهران

و شمال کشور در مجلس شورای اسالمی گزارشی
مبسوط درباره فعالیتهای سه سال گذشته خود
ارائه کردند و موکالن خود را در جریان کارهاشان
گذاشتند .جمعیتی قابل توجه در سالن نائیری گرد
آمده بودندّ ،اما میانگین سنی باالی حاضران،
نظر همه را به غیبت جوانان با همه مسائلشان در
این دیدار جلب کرد .نکته دیگر این که حاضران
سؤاالتی اندک داشتند و ناخودآگاه این پرسش به
ذهن میآمد که آیا واقع ًا اوضاع این اندازه روبهراه
است ،یا کسی امیدی ندارد که با طرح مشکالتش
در این گونه جلسات راه حلی برای آنها خواهد
یافت .گئورگ وارتان دیدارهایی مشابه نیز با اهالی
سایر محلههای ارمنینشین داشته است.
کتابهای سرگردان یادگار مهاجران
مهاجرت ارامنه از ایران البته دیگر خبری تازه
نیستّ ،اما یکی از بقایای این مهاجرت ،کتابها
هستند .کتاب سنگین است و حمل آن به کشوری

جدید در آن سوی اقیانوسها البته بهصرفه نیست.
به همین سبب بسیاری از کسانی که مهاجرت میکنند
اگر اهل فرهنگ و کتاب بوده باشند ،کتابهاشان
را که بیشتر به زبان ارمنی است به کسی میسپارند
و سفارش میکنند که به عنوان هدیه به ارمنستان یا
قرهباغ ارسال شود .به نوشته کارمن آزاریان ،این
به منزله زیره به کرمان بردن است .او معتقد است که
با وجود کاهش جمعیت ارامنه ایران ،کتابخانههای

مدارس و کرسیهای ارمنیشناسی دانشگاهها
همچنان نیازمند این کتابها هستند و بهتر است
فکری به حال این کتابخانهها کرد.
محرومیت روستاهای دشت آرارات از آب
به دنبال استفاده بیرویه مجتمعهای پرورش ماهی
در منطقه دشت آرارات ارمنستان ،روستاهای این
منطقه ،از جمله روستای گریبایدوف ،در دسترسی
به آب مورد نیاز خود برای کشاورزی مشکل دارند.
آرامائیس میرزاخانیان که امروز ساکن استهکلم
سوئد است ،در مقالهای شرح داده است که این
مشکل چگونه با استفاده از تکنولوژی پمپهای
اتوماتیک امروزی قابل حل است ،اما صاحبان
تازه به دوران رسیده کسبوکار در ارمنستان ،به
این راهحلها بیتوجهاند .طبیعی است که بیآبی به
مهاجرت و خالی شدن روستاها از کشاورز منتهی
میشود .آرامائیس میرزاخانیان علت عالقه خود
به روستای گریبایدوف را نیز توضیح میدهد؛

زمانی خواهر او ساکن این روستا بوده و در آنجا
کار و زندگی میکرده است .دیگر این که نام روستا
نام شخصیتی است که روزگاری به نمایندگی از
روسیه تزاری به ایران آمد و به دست ایادی شاه
قاجار کشته شدّ .اما موضوع مبرم امروز رساندن
آب به این روستاست.
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در حاشیه روابط ایران و ارمنستان

ایران میکوشد از ترکیه پیشی بگیرد

ِکروب سرکیسیان

دیروز منابع ایرانی بیش از پیش تصریح کردند که آمادهاند تا شکایت
خود را از عدم تحویل موشکهای اس 300توسط روسیه فدراتیو به ایران،
در مجامع قضایی بینالمللی مطرح کنند .این تا اندازهای موجب سردی روابط
ایران و روسیه خواهد شد .با این حال ،بر اساس دیدگاهی دیگر ،اقدام
روسیه تنها برای تبرئه خود در جهان است و در واقع برنامه تجهیز ایران به
سامانه موشکی دفاعی مدرن شاید اندکی به شکلی دیگر تحقق یابد .خود
ایران سیستم اس 300را تولید خواهد کرد .درست است که با نامی دیگر،
اما منابع ایرانی اطمینان میدهند که موشکهای میانبُرد نسل جدید «مرصاد»
با امکانات فنی خود همه آن وظایفی را که از اس 300انتظار میرود انجام
خواهند داد .اکنون نیز این گمان وجود دارد که موشکهای جدید ایران بر پایه
طرح و نقشه اس 300و با شرکت کارشناسان روسی ساخته شده است .احمد
وحیدی ،وزیر دفاع ایران ،نیز طی اطالعیهای اعالم کرد که نیروهای مسلح
ایران بهزودی با این سامانه موشکی تجهیز خواهند شد.

طرح دیگر بود.
از همان روز شنبه که آقای نرسس یریتسیان ،وزیر اقتصاد ارمنستان،
پیش از هیأت به ایران سفر کرد روشن شد که توافقنامه تجارت آزاد بهراستی
یکی از موارد اصلی خواهد بود .توضیح نیمهرسمی آن این بود که آقای
یریتسیان باید برخی مسائل مربوط به سفر نخستوزیر را روشن کند ،اما
بر اساس اخبار موثقتر ،برخی مواد توافقنامهی پیشگفته ،بر اساس قانون
اساسی ایران نیاز به مطالعه بیشتر داشت .مهدی غضنفری ،وزیر بازرگانی
ایران ،پس از دیدار با نرسس یریتسیان اعالم کرد که مسأله روابط آزاد تجاری
میان دو کشور موضوع اصلی دیدار با آقای یریتسیان بوده و امیدوار است که
کار بر روی توافقنامه تجارت آزاد میان ارمنستان و ایران در طول سفر نخست
وزیر ارمنستان به تهران پایان یابد.
سپس آقای غضنفری بر نکته بسیار جالب دیگری اشاره کرد که بر اساس
آن در حال حاضر ارمنستان در حال تأسیس یک منطقه آزاد تجاری با روسیه

خالصه ،این که روابط ایران و روسیه چه مسیری را طی خواهند کرد در
آینده خواهیم دید .اما در حال حاضر شاهد ادامه همان پیشرفت گسترده روابط
ایران و ارمنستان ،مخصوصا از آغاز ماه سپتامبر هستیم .اکنون حتی دشوار
بتوان تعداد هیأتهای بلندپایه و مقامات رسمی ایرانی را که در این روزها
به ارمنستان آمدند برشمرد .دیروز نیز سفر تیگران سرکیسیان ،نخستوزیر
ارمنستان ،به ایران آغاز شد و این چیزی است که در همه دیدارهای مقامهای
ایران و ارمنستان بر آن تأکید میشد .در این باره در جای خود به تفصیل سخن
گفتهایم و تنها این را یادآوری میکنیم که در این مدت گفته شده که هدف سفر
نخستوزیر ارمنستان به ایران انجام بررسیهای نهایی برای تحقق تجارت
آزاد میان ارمنستان و ایران ،خط لوله سوخترسانی ایران به ارمنستان و چند

است و طرف ارمنی به ایران نیز پیشنهاد کرده که در این طرح شرکت کند .و این
به آن معناست که این طرح از حالت دوجانبه به سه جانبه تبدیل میشود.
به هر حال ،تنها در زمانی که توافقنامههای نهایی مربوط به تجارت
آزاد میان ایران و ارمنستان در دست باشد میتوان در اینباره روشنتر سخن
گفت .اما تا آن زمان باید گفت که مسائل حوزه انرژی نیز جذابیت خاص
خود را دارد .حتی مسأله خط لوله سوخترسانی ایران و ارمنستان بیش از
پیش داغتر میشود .موضوع این است که در این روزها آقای آرا سیمونیان،
معاون وزارت انرژی و منابع طبیعی ارمنستان ،در هنگام بررسی بودجه سال
جاری در مجلس ارمنستان اعالم کرد که به زودی در پایان سال 2010م.
عملیات ساخت آن آغاز خواهد شد .آرا سیمونیان همچنین تأیید کرد که
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موضوع بر سر طرح دوجانبه است؛ اگرچه پیشتر سه جانبه شمرده میشد
و روسیه نیز در آن شرکت داشت .طرح اولیه شامل ساخت لولههای حمل
نفت و پاالیشگاه نفت در ارمنستان بود .اما توجیه فنی و اقتصادی ساخت
پاالیشگاه هیچگاه بررسی نشد و در حال حاضر به گفته سیمونیان سخن از
احداث خط لولهای است که نیازهای ارمنستان را تا سال 2037م .برآورده
کند .با این خط لوله ،بنزین و گازوئیل به ارمنستان وارد میشود و اجرای طرح
به گفته سیمونیان در دو سال پایان خواهد یافت .این را نیز بگوییم که این خط
لوله که از تبریز به آرارات کشیده خواهد شد  110کیلومتر آن در خاک ایران
و  265کیلومتر در خاک ارمنستان خواهد گذشت ،و پایانهای که در بخش
انتهایی ساخته شده باید ظرفیت ذخیره کردن نفت به میزان  10-12روز نیاز
ارمنستان را داشته باشد.
در هنگام بررسی همان بودجه آقای مانوک وارتانیان ،وزیر راه و
ارتباطات ارمنستان ،در رابطه با طرح دیگری نیز اعالم نظر کرد .به گفته وی
کارشناسان روس برآورد فنی ساخت راه آهن ایران -ارمنستان را ارائه کردهاند
و قرار است در طول این ماه توجیه فنی و اقتصادی طرح را دریافت کنند.
دیروز نیز محمدرضا رحیمی ،معاون اول رئیسجمهور ایران ،در دیدار
با تیگران سرکیسیان ،نخستوزیر ارمنستان ،اعالم کرد« :راه آهن ایران-
ارمنستان امکاناتی گسترد ه برای پیشرفت دو کشور فراهم خواهد آورد ،پس
ضروری است که عملیات ساخت را تسریع کرد».
امروز نیز دیدار تیگران سرکیسیان با آقای احمدی نژاد ،رئیسجمهور
ایران ،انجام خواهد شد و همه این مسائل در طول آن دیدار پاسخی روشنتر
خواهند یافت.
بر پایه محاسبات اولیه ،ارزش این راه آهن  1/7الی  1/8میلیارد دالر
خواهد بود و بنا بر منابع رسمی ،توافق اکنون صورت گرفته و طرف ایرانی
اعالم آمادگی کرده است که  400میلیون دالر برای عملیات ساختمانی در
بخش ارمنی اختصاص دهد .همزمان با آن ،انجام عملیات ساختمانی در
بخش خود را نیز بر عهده گرفته است.
البته سالهاست از این طرحها سخن گفته میشود .امروز اگرچه این
سخنان بر پایهای بسیار عملیتر قرار دارد اما تا زمانی که مرحله اصلی ساخت
آغاز نشود آنها همچنان «سخن» باقی خواهند ماند .از سوی دیگر ،مخصوصا
از نیمههای سال جاری ،بیش از پیش آشکار میشود که رقابت ترکیه و ایران
برای محکمتر کردن هرچه بیشتر جایگاه خود گویی به مرحله کیفی تازهای
گام نهاده است .برخی از تحلیلگرهای برجسته پیشبینی میکنند که بالفاصله
پس از انتخابات سال آینده ترکیه ،تحوالتی گسترد ه پیرامون گشایش مرز
ترکیه و ارمنستان آغاز خواهد شد .بنابراین ایران برای عقب نماندن از قافله،
آشکارا نیاز به شتاب در این ماههای باقیمانده دارد .و این شتاب ،چنان که
گفتیم ،به صورت دیدارهایی در سطوح مختلف و پیشبرد سریع طرحهایی که
اقتصاد ارمنستان را حتیاالمکان به ایران پیوند میدهد نمود مییابد .به نظر ما
این تحوالت گسترده در آینده بیشتر نمایان خواهد شد.

تجلیل از آندرانیک خچومیان

روز  17سپتامبر  26( 2010شهریور  )1389در خانه نویسندگان ارمنستان
از آندرانیک خچومیان به عنوان مترجم و نویسنده تقدیر و تجلیل شد.
جلسه با حضور نماینده رایزنی فرهنگی ایران در ارمنستان و عدهای از
نویسندگان و مترجمین ارمنستان و همچنین گروهی از نمایشنامهنویسان
و کارگردانان خانه تأتر ایران که برای یک هفته مهمان خانه نویسندگان
ارمنستان بودند(طبق توافقهای فرهنگی بین دو کشور ایران و ارمنستان)
تشکیل شد.
آقای لئون آنانیان مدیر خانه نویسندگان ارمنستان با معرفی کتاب
افسانههای ارمنی که آندرانیک خچومیان بهتازگی ترجمه کرده ،کار ترجمه
را مسؤولیتی بزرگ در شناساندن فرهنگ و ادبیات دو کشور دانسته و با
تقدیم لوح مخصوص خانه نویسندگان ارمنستان ،از آندرانیک قدردانی
کرد.
همچنین از انتشارات افراز که ناشر آن خانم کیا افراز در جلسه حضور
داشتند نیز به خاطر چاپ کتابهای ترجمه شده ارمنی به فارسی قدردانی
شد.
مراسم ،با سخنان خانم کارینه خودکیان مدیر مسؤول فصلنامه ادبی/
نمایشی درامادورگ ادامه پیدا کرد .خانم خودکیان با تجلیل از آندرانیک
خچومیان و اهداء هدیهای ،کا ِر ترجمه شده را مانند بو کردن گلی از پشت
شیشه دانستند و گفتند چهقدر باید این کار با مهارت و مسؤولیت انجام گیرد
که بوی آن گل به مشام برسد.
سپس نماینده رایزنی فرهنگی ایران در ارمنستان ،لوح تقدیری از طرف
رایزنی فرهنگی ایران ،آقای محمدرضا شکیبا ،به این مضمون تقدیم
کردند :امید آن که در آینده نیز شاهد تالشهای جنابعالی در زمینه
ترجمه و معرفی فرهنگ و هنر معاصر ایران در ارمنستان باشیم.
گروه نمایشنامهنویسان و کارگردانان خانه تأتر ایران نیز از طرف خانه تأتر
لوح سپاس و نشان ویژه خانه تأتر را تقدیم کردند.
در خاتمه ،بهعنوان حسن ختام ،گروه نمایشنامهنویسان و کارگردانان خانه
تأتر ایران قسمتی از نمایشنامه دروازه ها نوشته خانم کارینه خودکیان و
ترجمه آندرانیک را به زبان فارسی نمایشنامهخوانی کردند.

ترجمه :گارون سرکیسیان
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همایش نمایندگان اقلیتهای دینی مسیحی ،کلیمی و زرتشتی
به مناسبت هفته کتاب

اکنون چند سال است که اداره امور اقلیتهای
وزارت ارشاد که متولی امور فرهنگی اقلیتهای دینی
کشور است ،هر سال به مناسبت هفته کتاب مراسمی با
حضور نمایندگان اقلیتهای دینی رسمی برگزار میکند
و طی آن تنی چند از اهل فرهنگ و نشر کتاب را بزرگ
میدارد .امسال نیز روز چهارشنبه  26آبان مصادف با
عید قربان ،مراسمی در سرای اهل قلم برگزار شد ،اما
مراسم امسال به جای تجلیل از نقش اقلیتهای دینی

اسقف نشان گارا ِک ِهیان،
رهبر کاتولیکهای ارمنی ایران
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ِ
عنوان
در نشر کتاب ،به همایشی اختصاص یافته بود با
«احترام به مقدسات و اعتقادات ادیان آسمانی» که طی
آن سخنرانانی از همه ادیان دینی درباره مدارای میان
ادیان گوناگون سخن گفتند.
نخستین سخنران مراسم ،اسقف نشان گارا ِک ِهیان،
رهبر کاتولیکهای ارمنی ایران بود .ایشان اعمالی مانند
تهدید به قرآنسوزی از سوی یک کشیش آمریکایی را
کار بیدینان و اشخاص بیایمان توصیف کرد ،چرا که

موبد اردشیر خورشیدیان،
نماینده زرتشتیان ایران

هیچ فرد باایمانی به خود اجازه نمیدهد به مقدسات
ادیان دیگر بیاحترامی کند.
سخنران بعدی ،موبد اردشیر خورشیدیان بود که
به نمایندگی از زرتشتیان کشور سخن گفت .ایشان میان
دین و مذهب تفکیک قائل شدند و رسیدن به وحدت
بر سر دین را ممکن شمردند ،چرا که همه ادیان بر سر
ِ
اصول اساسی مانند توحید ،معاد و نبوت توافق دارند،
هرچند در امور دیگر ،هر فرقه و مذهبی میتواند

اسقف بنیامین،
رهبر اقلیت آشوری ایران

روشهای خود را داشته باشد و وحدت حتی میان
مذاهب گوناگون یک دین نیز دشوار است.
در میان سخنرانی موبد خورشیدیان ،وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سیدمحمد حسینی ،نیز به
جمع پیوستند و همایش با حضور ایشان به کار خود

ذمی میخوانند این موضوع از صدا و سیما پخش
میشود.
در پاسخ بت کلیا ،سعید تقوی ،سرپرست دفتر
امورد اقلیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
توضیح دادند که نظر رسمی جمهوری اسالمی درباره

کودکی و نوجوانی که در سوریه زندگی کردهاند هرگز
تفاوت میان مسیحی و مسلمان احساس نکردهاند.
اسقف سرکیسیان با قرائت سوره فاتحه نخستین سوره
قران به عربی ،و سپس با خواندن سراسر دعای روزانه
مسیحیان به زبان ارمنی ،حضار را به روح واحد آنها
توجه داد و از آنها پرسید واقع ًا چه تفاوتی میان
اینها وجود دارد .خلیفه ارامنه ایران با اشاره به این
که برخی از مسیحیان به ایران میآیند و میکوشند با
تبلیغ مسیحیت ،مسلمانان را به دین خود جلب کنند
اما به طور طبیعی با آنها برخورد میشود ،گفتند که در
این موارد سیل تلفن و تماس از خارج شروع میشود
که مسیحیان را در ایران سرکوب میکنند .اسقف
سرکیسیان فرمودند” :وقتی کسی به ایران میآید و به
مسلمان میگوید دین خود را رها کند و به مسیحیت
در بیاید ،آیا انتظار دارد با نقل و نبات از او پذیرایی
کنند؟“
آخرین سخنران مراسم ،سیامک مره صدق،
نماینده کلیمیها در مجلس شورای اسالمی بود .ایشان
بنیانهای اسالمهراسی و اسالمستیزی امروز در غرب
را با بنیادهای آنتیسمیتیزم (یهودیستیزی) در اروپا در
چند دهه پیش مشابه دانستند و مانند سایر سخنرانان بر
دوستی و یگانگی ادیان تاکید کردند.
در پایان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با استقبال

اسقف اعظم سبوه سرکیسیان،
رهبر ارامنه ایران

سیامک مره صدق،
نماینده کلیمیها در مجلس شورای اسالمی

یوناتن بت کلیا،
نماینده آشوریان در مجلس شواری اسالمی

ادامه داد.
از سوی اقلیت آشوریهای ایران نخست اسقف
بنیامین سخن گفتند و سپس یوناتن بت کلیا ،نماینده
آشوریان در مجلس شواری اسالمی رشته سخن را به
دست گرفتند و به عدم انعکاس برنامههای اقلیتهای
دینی ،شبیه همایش حاضر در صدا و سیمای جمهوری
اسالمی اعتراض کردند .به گفته ایشان ،این در حالی
است که وقتی در همایشی در شیراز اقلیتها را کافر

اقلیتهای دینی همان است که در قانون اساسی آن آمده
است و حرفهای دیگر رسمیت ندارد و آنچه مبنای
عمل جمهوری اسالمی است همان قانون اساسی آن
است .ایشان همچنین اطمینان دادند که وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی مسأله انعکاس اخبار مربوط به اقلیتها
در صدا و سیما را نیز پیگیری خواهند کرد.
از سوی ارامنه ایران اسقف سپوه سرکیسیان سخن
گفتند .ایشان که متولد سوریه هستند گفتند در سالهای

سعید تقوی
رئیس دفتر امور اقلیتهای دینی ایران

سیدمحمد حسینی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

از برگزاری دیدارهای مشابه ،با خواندن ابیاتی از
شعرای گوناگون ضرورت یگانگی ادیان و سیاست
دوستی همه ادیان توحیدی در جمهوری اسالمی را
تشریح کردند.این همایش در شرایطی برگزار میشد که
در روزهای پیش در اثر انفجاری در یکی از کلیساهای
بغداد تعدادی از مسیحیان آن کشور کشته شده بودند
و القاعده مسیحیان آن کشور را به نابودی تهدید کرده
بود .سخنرانان همه با اظهار تأسف از این گونه اعمال
غیرانسانی ،آنها را محکوم کردند.
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دو فرهنگی و دوزبانه بودن ،محصول مهاجرت است؛ مهاجرت داوطلبانه و مهاجرت اجباری .و امروز بخش اعظم جمعیت جهان از مهاجران یا فرزندان

مهاجران تشکیل شده است .مهاجران به قول هولدرلین ،شاعر آلمانی ،در سرزمین بیگانه زبانشان را از دست میدهند بدون این که به زبان سرزمین
میزبان مسلط شوند .این وضعیت پرتناقض میتواند نسلها ادامه پیدا کند،همچنان که برای ارامنه ایران رخ داده است .از استثناها که بگذریم ،به طور کلی
ارامنه این سرزمین نه به زبان ارمنی مسلطاند نه به زبان فارسی .همان در وطن خویش غریباند که در این مقاله از آن سخن رفته است .شاید برخیها

اما همه
بگویند که ما همچنان زبان خود را حفظ کردهایم ،کما این که میتوانیم به ارمنی حرف بزنیم و بعضیمان حتی بخوانیم و بنویسیم .این درستّ ،

میدانیم که تسلط به زبان چیزی است غیر از دانستن آن .تسلط بر زبان یعنی این که بتوانیم به کمک آن به سهولت و روانی افکار و احساسات خود را
بیان کنیم ،استدالل کنیم و حتی با زبان بازی کنیم و این همان چیزی است که کم داریم .شاید حتی نسلهای پیش از ما با زبان روستاییشان این را
بیشتر داشتند .و البته باب بحث در این زمینه باز است.

نوشته زیر بخشی کوتاه است از مقاله زنانگی و هویت از نگاه ژولیا کریستوا ،نوشته گوهر همایونپور که نویسنده در آن به تشریح نظریات ژولیا
کریستوا پرداخته است .این تکه را از آن بابت که یک جوری وصف حال ماست در اینجا نقل میکنم.

جولیا کریستوا خود بلغاریاالصل است .در جوانی به عنوان دانشجو به پاریس رفت و همانجا ساکن شد .او از متفکران پست مدرن محسوب میشود
و آرای او در زمینه فلسفه ،نظریههای فمینیسم و بحث هویت اعتبار دارند .او هویت فردی را مهمتر از هویت جمعی از هر گونه میداند و از سوی دیگر
هویت را نه امری ثابت بلکه چیزی سیال یا مدام در بحران میشناسد.

توجه به این نکته نیز مهم است که کریستوا چندفرهنگی بودن را تنها امری منفی نمیداند ،بلکه موقعیتی میداند که به ما اجازه میدهد هم فرهنگ خود
و هر فرهنگ میزبان را از بیرون نظاره کنیم ،و این امتیازی است که بومیان یک فرهنگ از آن محروم هستند .در شمارههای آینده در همین صفحه به

نظر متفکران دیگر نیز خواهیم پرداخت.

ر.ص.

زبانمان را از دست داديم ! ...

(قسمتی از مقاله زنانگی و هویت از نگاه ژولیا کریستوا ،روانکاو فرانسوی-
بلغاری

نوشته گوهر همايونپور در فصلنامه نقد و بررسی كتاب)

ژولیا كریستوا از دیدگاه هویت ،بیگانگی،
زنانگی و زبان ،به كسانی میپردازد كه به دلیل
مهاجرت ،از صحبت ك��ردن به زب��ان مادری
محروماند (همچون خودش) .او در مقالهای تحت
عنوان بسیار زیبای سكوت انسانهای چندزبانه
درب��اره كسانی صحبت میكند كه با صداها و
منطقهایی روب �هرو هستند كه دور از حافظه
ناخودآگاهشان است و تلخ و شیرین كودكیشان
را بازتاب نمیدهد.
«زبان گذشته» از نظر كریستوا ،همچون آالت
موسیقی كه قبال نواختهایم اما دیگر در دسترس ما
نیست ،ناگزیر ما را به سوی آلت موسیقی جدیدی
سوق میدهد .اما حتی اگر استادانه نواختن آن را
بیاموزیم و بدن ما نیز خود را از طریق تحوالتی با
این دستگاه جدید تطبیق دهد ،باز هم در محیطی
ناآشنا خوهیم بود .زبان جدید ،همچون زندگی
دوب��اره عمل میكند؛ جسمی جدید ،پوستی
جدید ،اما صدای خود را باز نمیشناسیم .به قول
كریستوا ،زبان جدید را با لهجه صحبت میكنید،
دوهفته نامه
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میگویند شما را
جذابترمیكند،
غلطهاتان را
نمیگیرند بس
كه فراوان است،
و ت��ازه گ��اه در
كمال ادب ،ادبی بیاندازه ،پس از جمله مفصل
و پر زحمت شما میگویند :ببخشید؟ (I beg
 )your pardonاینجاست كه با شاعر
آلمانی (هولدرلین ) همصدا میشویم« :زبانمان
را از دست دادیم در سرزمین بیگانه!».
كریستوا از چندزبانهای الل میپرسد
آیا كسی به آنها گوش میدهد؟ یا آنها اصال
عالقهای به حرف زدن دارند؟
اما فراموش نكنیم كه كریستوا روانك��او
نیز هست .در نتیجه پس از همه این تحلیلها
میگوید« :سكوت به شما تحمیل نشده است،
سكوت در درون شماست؛ همان تشویشی است
كه مایل است الل بماند» .همه متوجه میشویم

كه تشویش مورد نظر ،و آن
كه در درون ما میخواهد الل
بماند ،همان ناخودآگاه ماست
كه وطن و غربت نمیشناسد .یا
از این هم بدتر ،در وطن خویش
غریب است .این همیشه غریب
(به قول كریستوا) چنان كه قبال اشاره كردیم ،بر
خالف وضعیت دردناكش ،به خاطر فاصلهای كه
با فرهنگ مادری دارد ،توان نقد و تحلیل آن را به
دست میآورد .از طرف دیگر ،به خاطر فاصلهای
از نوع دیگر با فرهنگی كه در میان آن همچون
غریبهای مشغول زندگی است ،از این فرهنگ نیز
درك و شناختی متفاوت مییابد .پس مجموعا،
این غربت مضاعف فقط منفی نیست بلكه جنبههای
مثبت فراوانی هم دارد كه منجر به غنای فرهنگی
میشود .آن گنگ خواب دیده هم به هر حال در
همه جا غریب است. ...

هنرمند مدرن در نظام شوروی

یرواند کوچار
در سال  1899در تفلیس به دنیا آمد و در محیط هنری قفقاز
بزرگ شد .هنوز بیست سالش نشده بود که کارهای اولیه
خود را که امروز در موزههای مسکو و ایروان نگاهداری
میشوند ،خلق کرد .پختگی این آثار ،حیرتانگیز است
و هیچ نشانی از ناآموختگی و آماتوریسم در آنها دیده
نمیشود .یرواند کوچار در نوزدهسالگی به استامبول و از
آنجا از طریق رم ،فلورانس و ونیز به پاریس رفت و بیش
از  15سال در آنجا به زندگی و کار هنری پرداخت .او از
فوتوریسم ،کوبیسم ،سوررئالیسم و سایر مکاتب روز تأثیر
پذیرفت ،کارهایش در نمایشگاههای جمعی هنر مدرن

در کنار آثار کسانی چون پیکاسو ،ماتیس ،براک و لژه به
نمایش گذاشته شد و در مجالت هنری معتبر پاریس درباره
هنرش مقاله نوشتند .شگفت این که در سال  1936به وطن
برگشت و توانست خود را با فضای هنری ارمنستان شوروی
ی مدرن کارهایش را نگاه
تطبیق دهد و در عین حال ویژگ 
دارد .او هنرمندی بود که هم تندیس میساخت و هم نقاشی
میکردّ ،اما ارامنه او را بیش از همه به عنوان سازنده تندیس
مشهور ساسونتسی داویت (داویت اهلِ ساسون) در میدان
راهآهن ایروان میشناسند .یرواند کوچار در سال  1979در
ایروان درگذشت.
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ارمنيان و آواز جمعی در ايران
لوریس هوویان

آواز جمعی یا گروه كر به جهت تأثیر روحی و
روانی شدیدی كه بر انسان دارد همواره از سوی ادیان
مختلف نخست تكفیر ،و سپس تجلیل شده و به كار
گرفته شده است .آواز مذهبی در مراسم بوداییها،
كلیمیها ،زرتشتیها و مسیحیها جایگاه و اهمیتی
خاص دارد .از این رو شكل مدرن آن را از حدود 150
سال پیش به این سو ،مسیحیان و دیرتر زرتشتیان ایران
اشاعه دادهاند.
در سال  1278نخستین گروه كر در كلیسای
وانك جلفا برای اجرای مراسم مذهبی توسط كشیش
یسایی هوانسیان تشكیل شد .چند سال بعد در حدود
 ،1286خلیفهگری ارامنه اصفهان ،آرشاك آتایان رهبر
و آهنگساز ارمنستانی را به خدمت گرفت و او نیز در
مدت فعالیت ششسالهاش یك گروه كر نود نفره به همراه
اركستر بادی ،تحت عنوان «اركستر تأتر ملی» تشكیل
داد .در تبریز میتوان گروه كر آشوت پاتماگریان
و دیرتر گروه كر و اركستر زهی لئون گریگوریان در
سال  1296را نام برد كه این آخری سی سال به فعالیت
پرداخت .در تهران گریگور سیونی حدود یك قرن پیش
گروه كر كلیسای گورك مقدس را تأسیس می كند .پس
از آن و در سال  ،1307هامبارتسوم گریگوریان گروه
كر كومیتاس را پایهگذاری میكند كه آن نیز چهل سال
به فعالیت میپردازد .در حدود سال  1323گاگیك
برخورداریان گروه كر هشتاد نفره «گوسان» را در
آبادان تأسیس و رهبری كرد .این گروه به همراه اركستر
مجلسی شامل سازهای بادی ،كه اعضای آن دو نفر
ارمنی و بقیه كارمندان انگلیسی شركت نفت بودند در
مدارس ارامنه و دیرتر در سینما تاج آبادان برنامه اجرا
میكردند .سالها بعد گروه به  120نفر رسید و در

اواخر دهه  50شمسی منحل شد .قطعات شامل آثاری
از كومیتاس ،فولكلور ایرانی با تنظیم گریگوریان و
بعدها با تنظیم واروژان بودند كه نخست در آبادان و
سالها بعد در اهواز و مسجد سلیمان اجرا میشدند.
همت وزارت فرهنگ
در اواخر دهه  40شمسی به ّ
و هنر آبادان گروه كر صد نفرهای به رهبری آقای ژورا
میناسیان تشكیل شد كه هم از طرف مسؤولین و هم
مردم مورد توجه بسیار قرار گرفت .در آن دوره به غیر
از آبادان ،در هیچ یك از شهرستانهای دیگر ،گروه كرِ
وابسته به سازمان دولتی وجود نداشت .این گروه حدود
چهار سال فعال بود.
در دهه 20خورشیدی ،روبیك گریگوریان به
همت نشریه پرورش افكار جوانان ارامنه دو جلد
كتاب تحت عنوان ترانههای روستایی ایران چاپ كرد.
در دیباچهی جلد اول آن كه شامل پانزده قطعه چهار
صدایی است ،چنین مینگارد« :موسیقی محلی ایران
كه تا به حال تحت تأثیر موسیقی بیگانه قرار نگرفته
است دارای تمهایی مشخص و معین است كه میتواند
سرچشمه آهنگهای ملی حقیقی گردد .این تمها بر
خالف تصور عدهای ،با اصول موسیقی علمی قابل
تطبیقاند .اینك چند نمونه از این ترانههای ملی كه
برای آواز دستهجمعی تهیه شده است این ادعا را ثابت
میكند».
البته با توجه به طرز فكر غالب موسیقیدانان آن
زمان ،چنین حركتی از سوی متحجران پذیرفته نشد و
آنان این گونه واكنش نشان دادند :گریگوریان ترانههای
ایرانی را آرمونیزه نكرده بلكه ارمنیزه كرده است .آنان
چنین میانگاشتند كه با تعدیل فواصل ربع و ثلث پرده،
موسیقی ایران هویت خود را گم كرده و از یادها خواهد

رفت .این طرز تفكر ناشی از دو دلیل بود؛ یكی عدم
ارتباط با جهان خارج و در نتیجه جهان موسیقی ،و
دوم ترس ناشی از عدم تحصیالت و معلومات آكادمیك
روز دنیا .پس طبیعی است به جای نقد صحیح ،اقدام
به حذف صورت مسأله نمایند .خوشبختانه تحولی
كه گریگوریان ایجاد كرد از سوی دیگر موسیقیدانان
تحصیلكرده كه به فكر ارائه و اشاعه موسیقی ایرانزمین
در كنار فرهنگ دیگر ملل بودند ادامه یافت ولی با مرور
اجمالی آثار آهنگسازان ایرانی ،نقش كر را بسیار
كمرنگتر از آنی كه میبایست بود مییابیم .پس از
روبیك گریگوریان ،هامبارتسوم گریگوریان مؤسس
و رهبر گروه كر «كومیتاس» برای حل مشكلی كه در
آن شرایط با آن روبهرو شده بود چنین نقل میكند:
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هنگامی كه برای جشنها و مناسبتهای ملی/دولتی
كنسرت برگزار میكردیم ،مهمانان فارسیزبان به دلیل
عدم ارتباط با قطعات كه به زبان ارمنی اجرا میشدند ،
رابطه احساسی درستی ایجاد نمیكردند ،پس به این
فكر افتادم كه آثاری به زبان فارسی تنظیم كنم تا
شنوندگان بهتر ارتباط برقرار نمایند .پس او نیز شروع
به تنظیم چهار صدایی ترانههای ایرانی نمود و از خود
آثاری بسیار به یادگار گذاشت .با گذشت زمان و جا
افتادن گروه كر ،نسل بعدی با فراغ بال و آزادی بیشتر
به خلق اینگونه آثار موسیقیایی پرداختند .آثاری
پربار از ثمین باغچهبان ،محمد تقی مسعودیه ،آلفرد
ماردویان تا سرگی آقاجانیان ،احمد پژمان ،مهران
روحانی ،گلنوش خالقی ،محمد سعید شریفیان به جای
مانده است.
جریان گروه كر اینگونه بود ،تا تأسیس هنرستان
عالی موسیقی و ورود یكی از تأثیرگذارترین افراد در
زمینه آواز؛ یعنی اولین باغچهبان .خدماتی كه این
بانوی هنرمند به موسیقی ایرانزمین كرده است بیمانند
است و جای دارد از راه دور بر روان هنرپرورش درود
فرستاد.
خانم باغچهبان پرورشدهنده نسل جدید
خوانندگان كالسیك بود .با افزایش تعداد خوانندگان،
به تشكیل گروه كری بزرگ تحت عنوان «سازمان كر
تهران» همت كرد كه عهدهدار اجرای آثار وزین هنری
آن زمان بود .این گروه تداوم یافت و با تأسیس سازمان
كر تهران در سال  1346عهدهدار رهبری كر اپرا بود.
سازمان اپرا به همت سه بانوی هنرمند و گرانقدر؛ منیر
وكیلی ،اولین باغچهبان و فاخره صبا انجام گرفت.
البته تواناییهای ایشان بیش از آن چیزی بود
كه مسؤولین میپنداشتند .پس از مدتی كنسرواتوری
تشكیل شد كه شاگردانش بیسرپرست اما بسیار
بااستعداد بودند .گروه كری كه در آن زمان كوتاه
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تشكیل شد به آنچنان موفقیتی چشمگیر و زودهنگام
دست یافت كه همه از آن تعریف و تمجید میكردند.
موسیقیدانانی از آنجا فارغالتحصیل شدند كه باعث
افتخار هر ایرانی است .یكی از آنها نصیر حیدریان،
بهراستی از رهبران اركستر سمفونیك و اپرای بهنام
ایرانی در كشور اتریش است.
گروه كر اپرا نیز دوام زیادی نیافت چون مسؤولین
آن اشراف كامل به كار نداشته و عالقهای هم به پیشرفت
آن نداشتند .واهیك آدمیان نقل میكند :حقوق ماهیانه
اعضا هشتصد تومان بود كه آن را هم یا با دیركَرد
ِ
ساعت
پرداخت میكردند یا اصال پرداخت نمیكردند.
كاری هم مشخص نبود .هر وقت اراده میكردند باید
سر تمرین یا اجرا حاضر میشدیم .تا این كه تصمیم
به اعتراض دستهجمعی برای افزایش حقوق و تعیین
ساعت كاری معین در سطحی معقول گرفتیم .نتیجه آن
شد كه تمامی اعضا به غیر از چهار نفر از خوانندگان
گروه باس ،بر سر كار حاضر شدند ولی آن چهار نفر
به عهد خود وفادار ماندند .زمان تمرین اپرای بوریس
گودونف ،رهبر ایتالیایی اركستر از این كه صدای
باسها نمیآید عصبانی شده و تهدید به اجرا نكردن
اثر میكند .اعتراض آن چهار خواننده به ثمر مینشیند.
رضایی مدیر اپرای تهران شرایط آنان را پذیرفته و
آنها را دعوت به كار میكند .شرایط جدید این بود:
افزایش حقوق ماهیانه به  2000تومان و كاهش ساعت
كاری به  3ساعت در روز آن هم تنها عصرها .البته بقیه
اعضایی كه صحنه اعتراض را خالی كرده بودند هم از
همان مزایا بهرهمند شدند.
نخستین رهبر خارجی اپرا ،ریشر از فرانسه بود
كه گروه را برای اجرای اپرای ایل ترواتوره اثر وردی
تعلیم داد .پس از وی رهبرانی متعدد از جمله دانیل
گوژوین بهصورت مقطعی به فعالیت پرداختند تا این كه
وینچنزو جیانینی ُسكان رهبری را به دست گرفت .از

دیگر اقدامات تأثیرگذار در این زمینه تشكیل سازمان
ملی كر به دستور وزارت فرهنگ و هنر بود .آلفرد
ماردویان مؤسس و رهبر ،از این گروه بهعنوان تنها
گروه كر ثابت و رسمی آن زمان نام میبرد .چون تنها
این گروه از حقوق و مزایای خوب ،امكانات مناسب و
ثبات الزم برخوردار بود .این گروه نیز كمتر از نه سال
دوام یافت.
در سال  1354گلنوش خالقی ،گروه كر «همسرایان
رادیو تلویزیون ملی ایران» را تأسیس كرد.
پس از انقالب نیز مدیریت ِ
وقت فرهنگسرایِ
تازهتأسیس بهمن اقدام به تشكیل اركستر سمفونیك و
گروه كر كرد كه بیش از نیمی از اعضای آن را هنرمندان
اركستر سمفونیك تهران تشكیل میدادند .این گروه نیز
پس از هشت سال با تغییر مدیریت فرهنگسرا منحل شد
و گروههای موقت كه بیشتر جنبه آموزشی داشتند ،در
آن مكان مشغول به فعالیت شدند .متأسفانه در سه دهه
گذشته به دالیلی خلق آثار گرانسنگ و قابل اعتنا در
این زمینه بسیار اندك و حتی انگشتشمار است.
یكی از دالیل ،جایگزینی واژه سرود به جای
گروه كر و كمرنگ شدن ارزش هنری آن است .دیگری
نبو ِد گروههای كر فعال و پرشور كه نیاز به خوراك جدید
داشته باشند ،زیرا گروههای فعال نهتنها آثار جدید
سفارش نمیدهند بلكه تنها به اجرای آثار قدیمیتر
بسنده میكنند ،پس آهنگسازان نیز انگیزهای برای
خلق آثار جدید نمییابند .جالب این كه تنها دو بار
مجموعه آثار كُرال ایرانی خلق شده .یكی ترانههای
روستایی كه شرحش آمد ،و دیگری پنجاه سال دیرتر
آن هم به اصرار گورگن موسسیان و سفارش مركز
موسیقی وزارت ارشاد به سرگی آقاجانیان برای تنظیم
شش اثر .دیگر نه اثری از سفارش دولتی و نه بخش
خصوصی میتوان یافت زیرا بر خالف روانشناسان و
استادان پرورش و آموزش ،آواز جمعی و یا همان گروه
كر از ِ
دید جو حاكم اهمیتی به مراتب پایینتر نسبت به
اركستر و تكخوان و باقی گونههای موسیقیایی دارد.
لئون گریگوریان ( 1264تبریز 1355 -تهران)
نوازنده ویلن ،رهبر اركستر گروه كر ،موزیكولوگ،
مدرس
از كودكی نواختن ویلن را آموخت .در 1283
برای تدریس موسیقی در مدارس عازم رشت شد.
سال بعد به تبریز بازگشت و اركستر زهی تشكیل داد و
كنسرتهایی را رهبری كرد .در  1286برای یادگیری
ویلن نزد واسیلیف ،عازم تفلیس شد .پس از دو سال
به ایران بازگشت و به تدریس در مدارس ادامه داد.
در  1289برای كسب تجربیات بیشتر عازم بروكسل
شد و یک دوره دو ساله در آنجا گذراند .در 1296
اركستر «سالن» و گروه كر بزرگی را تشكیل داد كه
فعالیت آن دو سی سال دوام یافت.

هامبارتسوم گریگوریان ( 1273تبریز1352 -
تهران)
مدرس ،آهنگساز ،از بنیانگذاران روزنامه آلیك،
برادر لئون گریگوریان
تحصیالت اولیه را در زادگاهش كسب كرد .در
سال  1292برای تدریس عازم قزوین شد .در سال
 1302با گروهی از جوانان ارمنی عازم پراگ شد تا
به تحصیل بپردازد ولی پس از شش ماه به پاریس نقل
مكان كرد و در مدرسه موسیقی اسكوال كانتوروم مشغول
به تحصیل شد .در همان زمان به مطالعه روانشناسی و
آموزش تدریس در دانشگاه سوربن پرداخت .پس از
بازگشت به وطن از  1306در مدرسه كوشش داویدیان
به عنوان مدرس موسیقی مشغول خدمت شد .در سال
 1307گروه كر «كومیتاس» را با شركت جوانان ارمنی
بنیان نهاد .این گروه كه باسابقهترین گروه موسیقی غیر
دولتی تا امروز است ،در طول چهل سال فعالیت خود
در تهران و بسیاری از شهرهای ایران به اجرای برنامه
پرداخت و بیش از 200اثر از خود به جای گذاشت.
آش��وت پادماگریان ( 1277تبریز1360 -
بیروت)
پروفسور ،آهنگساز ،موزیكولوگ ،رهبر اركستر
و كُر
تحصیالت اولیه را در زادگاهش كسب كرد .با
شروع جنگ اول جهانی از ادامه تحصیل در خارج از
كشور باز ماند ولی چند سال بعد عازم آلمان و چند شهر
مهم موسیقیایی اروپا شد و تحت تعلیم اساتید برجسته
وقت قرار گرفت .پس از بازگشت به وطن اقدام به تعلیم
تعداد بیشمار از جوانان عالقهمند به موسیقی كرد كه
آهنگسازان ،نوازندگان و رهبران بسیاری ثمره آن
دوره بودهاند .وی فعالیت خود را به خارج از مرزهای
ایران گستراند و در لبنان و مصر و ...نیز فعالیت نمود.
شش جلد كتاب تحت عنوان گنجینه در زمینه موسیقی
از او به یادگار مانده است.

واروژ هاخباندیان ملقب به واروژان (-1314
 1356تهران)
سابقه فعالیت واروژان در زمینه كر به دوران
هنرستان كه شاگرد آهنگسازی لودویگ بازیل
بود باز میگردد .وی همزمان به فعالیت در گروه كر
«های یرگ» به رهبری استادش میپرداخت .در سال
1342پس از فراغت تحصیل از هنرستان موسیقی و
قبل از سفر به آمریكا ،به مدت دو سال در مدرسه
ارامنه مسجد سلیمان موسیقی تدریس كرد .در سال
 1346با اتمام دوره چهارساله تحصیلی در مدرسه
عالی موسیقی آمریكا به ایران بازگشت و برای جبران
بورسیه رادیو و تلویزیون و گذراندن طرح خارج از
مركز ،دو سال در مدرسه كارون ارامنه اهواز به تدریس
موسیقی پرداخت .در این اثنا گروه كر  36نفره «سیپان»
را با جمعی از عالقهمندان موسیقی تشكیل داد و در
پایان سال دوم كنسرتی شامل قطعات محلی با تنظیم
گریگوریان و خودش و نیز آثاری از كومیتاس را به
مدت سه شب در سالن شركت نفت اجرا كرد .بعد از
بازگشت به تهران قطعات محلی را كه تنظیم كرده و به
اجرا درآورده بود با صدای خانم پری زنگنه ضبط كرد.
البته واروژان فعالیت در زمینه كر را رها نكرد و پس
از بازگشت به تهران در نامهای خطاب به خانم لوریك
ِدرهوانسیان كه پیانیست گروه سیپان بود و از آبادان
بهصورت پروازی با گروه همكاری می كرد ،به تشكیل
یك گروه كر اشاره میكند كه متأسفانه هیچ نشانهای
از آن یافت نشد .در زمان تحصیل در آمریكا نیز دو
سال با گروه كر ارامنه لوسآنجلس به عنوان رهبر
مهمان فعالیت كرد .همان گروهی كه سالها بعد آلفرد
ماردویان رهبریاش را به عهده گرفت.
گروه كر رادیو و تلویزیون
رادیو از بدو تأسیس ،گروه كر مستقلی نداشت
و همواره تعدادی از خوانندگان كه اغلب هنرجویان
هنرستان موسیقی بودند كارهای تبلیغاتی را بهصورت
پروژهای ضبط میكردند و اجرای برنامه در دستور كار

این گروه نبود .البته رئیس هنرستان موسیقی ،هنرجویان
را در صورت همكاری با گروه كر مذكور تهدید به
اخراج كرده بود .ولی تعدادی از آنها و بعدها تعدادی
از خوانندگان گروه كر اپرا به این كار میپرداختند.
اما تلویزیون در سال  1354به همت گلنوش خالقی
دست به تأسیس گروه كر همسرایان رادیو و تلویزیون
ملی ایران زد .محل تمرین این كر كه سه سال فعالیت
داشت ،در ساختمان كانون پرورش فكری كودكان و
نوجوانان واقع در خیابان كوه نور بود .خانم سودابه
شمس از خوانندگان آن گروه چنین میگوید« :دو گروه
درجه یك و دو در آنجا فعال بودند .گروه اول متشكل
از شانزده نفر و گروه دوم پنجاه نفر خواننده بود .همسر
خانم خالقی آقای استیو اكرت پیانیست گروه بودند.
آقای اشنایدر و همسرش خانم افسانه خدابندهلو ،كه به
دعوت خانم خالقی به ایران آمده بودند معلمهای آواز
بودند .گروه دوم معلم تئوری و سلفژ و پیانو نیز داشتند
كه من پیانو تدریس میكردم و  2000تومان دستمزد
میگرفتم .هر روز حتی جمعهها از ساعت  2:30بعد از
ظهر تا ساعت  6تمرین میكردیم .حقوق ماهیانه گروه
اول  3000تومان بود كه برای هر اجرا دستمزد جداگان ه
دریافت میكردیم .اعضا گروه دوم بعد از گذراندن دوره
آموزشی و امتحان مربوط ،وارد گروه یك میشدند كه
به اجرای برنامه میپرداختند .قطعات اجرایی شامل
قطعات محلی و كالسیك و مادریگالها میشد .گروه به
آنچنان كیفیتی دست یافته بود كه در سال سوم فعالیت
برای اجرای برنامه به كشور آلمان دعوت شدیم كه به
آنجا نرسید .قطعاتی را هم با اركستر اجرا میكردیم
مانند مرغ سحر از ساختههای خانم فوزیه مجد و
یا قطعات محلی تنظیم آقای گریگوریان با اركستر
مجلسی تلویزیون در كاخ نیاوران به سال  .1356آقای
گریگوریان رهبری اركستر را به عهده داشتند و نوازنده
هارپ مهمان ،اركستر را همراهی میكرد .متأسفانه این
برنامه آخرین كنسرت گروه نیز بود و در همان سال
منحل شد».
پس از پیروزی انقالب ،سازمان صدا و سیما دو
گروه را ادغام كرده به صورت پروژهای برای ضبط
سرودها و آثار آهنگسازان ایرانی به خدمت گرفتند.
این روال كاری ادامه داشت تا سال  1376كه به همت
واحد موسیقی آن سازمان ،اركستر سمفونیك ،و گروه
كری با اعضای جدید و حقوق ماهیانه بین 30000
تا  40000تومان تشكیل شد ولی باز به دلیل عدم
مدیریت صحیح ،تنها به ضبط سفارشهای سازمان
بسنده كرده و طی بیش از یك دهه فعالیت ،حتی یك
بار اجرای عمومی برگزار نكردند.

منبع :ماهنامه تخصصی گ��زارش موسیقی،
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