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Ð ²Ø²ÚÜø
ØÆðú ´º¶Ææ²Üº²ÜÆ ¸²î²Î²Ü ÜÆêîÀ
Àëï ÷³ëï³μ³Ý ÚáíÇÏ ´»ÑμáõÇª ÙÇÝã ³Ûëûñ
ØÇñáÛÇ Ñ³ñóáí »ñÏáõ í×Çé ¿ ïñõ»É,
áñáÝù μ»Ï³Ýõ»É »Ý£

ÜáÛ. 27-Ç ³é³õûï»³Ý Â»Ññ³Ý Ý³Ñ³Ý·Ç ùñ¿³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝáõÙ
Ï³Û³ó³õ 2005 Ã. ê»åï. 19-ÇÝ ïÙ³ñ¹Ç ëå³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ ¹³ñÓ³Í å³ï³ÝÇ ØÇñû ´»·Çç³Ý»³ÝÇ
·áñÍÇÝ í»ñ³Ñ³ëáõ ¹³ï³Ï³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý ÝÇëïÁ:
ÜÇëïÇÝ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝª î. ì³½·¿Ý ùÑÝÛ. ÞÙ³õáÝ»³ÝÁ, Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ ÍÝáÕÝ»ñÁ »õ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÁ, ÷³ëï³μ³Ý ÚáíÇÏ ´»ÑμáõÝ, ³Ùμ³ëï³Ý»³ÉÝ»ñÁ, Çñ»Ýó
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ, ÷³ëï³μ³ÝÝ»ñÁ »õ Çñ³õ³μ³ÝáõÃ»³Ý ×ÇõÕÇ áõë³ÝáÕÝ»ñ:
êáÛÝ ¹³ï³í³ñáõÃÇõÝÁ Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ñ 6-ñ¹
ÝÇëïÁ. Ýß»ÉÇ ¿, áñ Ý³Ë³å¿ë »ñÏáõ å³ßïûÝ³Ï³Ý
ÝÇëï»ñ »Ý ·áõÙ³ñõ»É ¹³ï³Ë³½áõÃ»³Ý Ù¿ç »õ ãáñë
ÝÇëï»ñ »õë? áñå¿ë ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëï»ñ:
ÆÝãå¿ë ÷³ëï³μ³Ý ÚáíÇÏ
´»ÑμáõÝ ³ë³ó ÝÇëïÇó Û»ïáÛ Ù»½
Ñ»ï ½ñáÛóÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, Ñ³Ý·áõó»³É ØÇñáÛÇ Ñ³ñóáí ó³Ûëûñ »ñÏáõ í×ÇéÝ»ñ ¿ÇÝ ïñõ»É »õ ·áñÍÁ
»ñÏáõ ³Ý·³Ù áõÕ³ñÏõ»É ¿ñ ì×é³μ»Ï ¹³ï³ñ³Ý, áõñ Çõñ³ù³ÝãÇõñ
³Ý·³Ù ÛÇß»³É ¹³ï³ñ³ÝÁ ¹³ï³õáñÝ»ñÇ ·áñÍÇ »õ í×éÇ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùμ ÇÝã-áñ ëË³ÉÝ»ñ ¿ñ
Û³ÛïÝ³μ»ñ»É: Ü³ ³õ»É³óñ»ó.
§ì»ñçÇÝ ÝÇëïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ïñõ³Í í×éÇ ¹¿Ù, áñáí Û³Ýó³·áñÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ×³Å³ÙÏ¿ï μ³Ýï³ñÏáõÃÇõÝ ¿ñ Ýß³Ý³Ï»É, ³Û¹ ¿É
Ù¿Ï ï³ñáõó ÙÇÝã»õ »ñÏáõ ï³ñÇ,
Ù»Ýù μáÕáù Ý»ñÏ³Û³óñ»óÇÝù »õ
·áñÍÁ Û³ÝÓÝõ»ó ì×é³μ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÇÝ »õ ì×é³μ»Ï ¹³ï³ñ³ÝÁ
³Û¹ í×ÇéÁ ã»Õ»³É Ñ³Ù³ñ»óª ¹³ï³í³ñáõÃ»³Ý ëË³É ÁÝÃ³óùÇ
å³ï×³éáí, »õ ÙÇ ³ÛÉ ÝÇëïÇ
Ññ³Ù³Ý ³ñÓ³Ïõ»ó: Üß»ÉÇ ¿, áñ
ÚáÛë
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¹³ï³Ë³½áõÃÇõÝÁ Û³Ýó³·áñÍÝ»ñÇ ËÝ¹ñáí ÝßáõÙ ¿ñ ÙÇïáõÙÝ³õáñ ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñóáí
·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ, Û³Ýó³·áñÍÝ»ñÇ
÷³ëï³μ³ÝÝ»ñÁ ¹³ Ñ³Ù³ñáõÙ
¿ÇÝ ËÙμ³Ï³Ý μ³ËÙ³Ý Ù¿ç Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ, áñÁ Û³Ý·»É ¿
ëå³ÝáõÃ»³Ý, ÇëÏ Áëï Çëª Û³Ýó³·áñÍÝ»ñÇ ³Ùμ³ëï³ÝáõÃÇõÝÁ
ÙÇïáõÙÝ³õáñ ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñóáí ·áñÍ³Ï³ï³ñ ÉÇÝ»É ¿ »õ
û·Ý»É
·áñÍ³Ï³ï³ñáõÃ»³ÝÁ,
³ÛëÇÝùÝª ²ÉÇ ü³Ã³Ñ÷áõñÁ ÙÇïáõÙÝ³õáñ ëå³ÝáõÃ»³Ý ·áñÍ³Ï³ï³ñª Ç ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí
Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ ÷áùñ³Ï³½Ù »õ ³Ýã³÷³Ñ³ë ÉÇÝ»ÉÁ, ÇëÏ ²ÙÇÝ »õ
öáõÛ³Ý Â³ÑÙÃ³Ý½³¹¿Ý»ñÁª ÙÇïáõÙÝ³õáñ ëå³ÝáõÃ»³Ý ·áñÍ³Ï³ï³ñÇ û·Ý³Ï³ÝÝ»ñ: ºñμ Ý³ËÏÇÝ ¹³ïÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ »Õ³Í
ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝùáõÙª
í×ÇéÁ ùÝÝ³ñÏõ»ó, ì×é³μ»Ï

¹³ï³ñ³ÝáõÙ Ù»ñ ï»ë³Ï¿ïÝ
ÁÝ¹áõÝõ»ó »õ ·áñÍÇ ÁÝÃ³óùÁ
÷áËõ»ó¦:
§Üß»Ù, áñ ³Ûëûñõ³Û ÝÇëïÁ
(ÜáÛ. 27) μ³õ³Ï³ÝÇÝ »ñÏ³ñ
ï»õ»óª Ù¿Ï Å³Ù áõß³óáõÙáí, áñÇ
å³ï×³éÁ ·ÉË³õáñ ¹³ï³õáñ
Ð»ÙÙ³Ã»³ñÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÝ
¿ñ, áñÇÝ ÷áË³ñÇÝ»ó ¹³ï³õáñ
ø³ßùáõÉÇÝ áõ Ýñ³ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùμ »õ ÑÇÝ·
¹³ï³õáñÝ»ñÇ
Ý»ñ Ï³ Ûáõ Ã» ³Ùμ
ëÏëõ»ó ¹³ï³í³ñáõÃÇõÝÁ, áñÁ ï»õ»ó ÙÇÝã»õ Ï.Û. Å³ÙÁ 3-Á: ¸³ï³í³ñáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ »ë å³ñ½³μ³Ý»óÇ, áñ ³Ùμ³ëï³Ý»³ÉÝ»ñÇó »ñÏáõëÁ áõÕÕ³ÏÇ û·Ý»É »Ý, áñ
¹¿åùÁ å³ï³ÑÇ
»õ Ýß»óÇ, áñ ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ÙÇïáõÙÝ³õáñ ¿, ù³Ý½Ç
»ñμ Ýñ³Ýù Ñ³Ý·áõó»³É ØÇñáÛÇÝ
Í»ÍÇ »Ý »ÝÃ³ñÏ»É »õ Ý³ ³ë»É ¿,
áñ μ³õ³Ï³Ý ¿, Ýñ³Ýù ·áñÍÁ ß³ñáõÝ³Ï»É »Ý ÙÇÝã»õ Ýñ³ Ù³ÑÁ:
àõëïÇ Û³Ýó³·áñÍÝ»ñÇÝ μ³ó³ïñõ»ó, áñ Ýñ³Ýù áã-ÙÇïáõÙÝ³õáñ ëå³ÝáõÃ»³Ý ·áñÍ³Ï³ï³ñÝ»ñ »Ý, û·Ý³Ï³ÝÝ»ñ »õ ÙÇõë
ÏáÕÙÇó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ μ³ËÙ³ÝÁ
·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ »Ý áõÝ»ó»É: ²ÛëÇÝùÝª ³Ûëûñõ³Û ÝÇëïÁ »ñÏáõ
áõÕÕáõÃ»³Ùμ ÁÝÃ³ó³õ, áñáÝóÇó
Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ ³é³ÝÓÇÝ í×Çé
áõÝÇ:
§Üß»Ù, áñ ³Ûëûñõ³Û ¹³ï³Ï³Ý ÝÇëïáõÙ Û³Ýó³·áñÍÝ»ñÇ
÷³ëï³μ³ÝÝ»ñÇó »ñÏáõëÁ μ³õ³Ï³ÝÇÝ ³ÝÛ³ñÇñ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ Ï³ï³ñ»óÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ûñÇÝ³õáñ å³ï³ëË³ÝÝ»ñáí Ï³ÝËõ»ó Ýñ³Ýó ÁÝÃ³óùÁ, Ñ³õ³Ý³μ³ñ ³é³õ»É³·áÛÝÁ ÙÇÝã»õ 15 ûñ
í×ÇéÁ Ï³ñÓ³ÏõÇ, áñÁ ·áõó¿ ¹³ñÓ»³É μáÕáù³ñÏÙ³Ý ³éÇÃ ï³Û »õ

·áñÍÁ ÏñÏÇÝ áõÕ³ñÏõÇ ì×é³μ»Ï
¹³ï³ñ³Ý¦:
ö³ëï³μ³ÝÝ
³õ»É³óñ»ó.
§Ü³ËÏÇÝ í×éÇ Ù¿ç Ýßõ³Í ¿ñª ù³ÝÇ áñ Áëï ÆëÉ. ûñ¿ÝùÇª áã-ÙáõëáõÉÙ³ÝÇ ëå³ÝáõÃ»³Ý ¹¿åùáõÙ
Õ»ë³ëÇ ûñ¿Ýù ãÇ ·áñÍáõÙ, áõëïÇª
Ù»Ýù ÝÙ³Ý í×Çé »Ýù ï³ÉÇë
(ËûëùÁ Û³Ýó³·áñÍÝ»ñÇ μ³Ýï³ñÏáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ¿ñ): ºë
å³ñ½³μ³Ý»óÇ, áñ ÆëÉ. å³ïÅ³Ï³Ý ûñ¿ÝùáõÙ ÝÙ³Ý Ó»õáí Ñ³ñóÁ
¹ñõ³Í ã¿ »õ ËÝ¹ÇñÁ ³Ýáñáß ¿
ÃáÕÝõ»É: ØÇ ÏáÕÙÇó ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ûñ¿ÝùÇ 19-ñ¹ Ï¿ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ÏñûÝÁ, É»½áõÝ »õ ³½·áõÃÇõÝÁ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ãåÇïÇ
Ñ³Ù³ñõ»Ý, áõëïÇ, »Ã¿ ûñ¿Ýë¹ÇñÁ
³Û¹ ûñ»ñÇÝ ÝÙ³Ý Ëïñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¹Ý¿ñ, ä³Ñ³å³Ý ËáñÑáõñ¹Á ã¿ñ Ñ³ëï³ïÇ, ù³Ý½Ç ¹³ ÏÁ
Ñ³Ï³ë¿ñ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
ûñ¿ÝùÇÝ¦:
²ÕμÇõñ` ²ÉÇù, 30 ÜáÛ»Ùμ»ñ
2010

ÐÐ êöÆôèøÆ Ü²Ê²ð²ðÆ Ð²Ü¸ÆäàôØÀ
²ØÜ-Æ ¸ºêä²ÜÆ Ðºî
ÜáÛ»Ùμ»ñÇ 29-ÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáμ»³ÝÝ
ÁÝ¹áõÝ»ó Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ²ØÜ ³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý Ø³ñÇ ºáí³ÝáíÇãÇÝ »õ ²ØÜ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý ïÝûñ¿Ý æ³ÃÇÝ¹»ñ âÇÙ³ÛÇÝ:
Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¹»ëå³ÝÁ
Ý»ñÏ³Û³óñ»ó
²ØÜ-Á
Ï³ï³ñ³Í Çñ í»ñçÇÝ ³ÛóÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ê÷ÇõéùÇ Ñ»ï
áõÝ»ó³Í Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: Ü³ Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë
Ýß»ó, áñ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ê÷ÇõéùÝ
³õ»ÉÇ É³õ ¿ Çñ³½»Ïõ³Í Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ²ØÜ ¹»ëå³Ý³ï³Ý »õ
²ØÜ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý
·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ: ¸»ëå³ÝÁ Ï³ñ»õáñ»ó ³ÛÝ Ñ³Ù·³Ù³ÝùÁ, áñ
Ã¿»õ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ê÷ÇõéùÇ »õ ²ØÜ

Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ÙÇ ß³ñù ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñ»³É Ï³Ý ï³ñμ»ñ
¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ
»ñÏáõ ÏáÕÙÝ ¿É ß³Ñ³·ñ·éõ³Í ¿
Ð³Û³ëï³ÝÁ ï»ëÝ»É ½³ñ·³óáÕ,
³å³Ñáí »õ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý
»ñÏÇñ:
¸»ëå³Ý Ø³ñÇ ºáí³ÝáíÇãÝ
³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ Ý³»õ ²ØÜ-áõÙ Ð³Û
Ï³Ý³Ýó ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ëáóÇ³óÇ³ÛÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í Çñ
Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ: âÝ³Û³Í ³ÛÝ Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ë÷Çõéù»³Ý
ï³ñμ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ, Ýñ³Ýù μáÉáñÝ
¿É Çñ»Ýó Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ ¿ÇÝ
Û³ÛïÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³Ý³Ýó
»õ ÁÝï³Ý»Ï³Ý μéÝáõÃ»³Ý Ã»Ù³Ý»ñÇ í»ñ³μ»ñ»³É:
ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó ²ØÜ ¹»ëå³ÝÇÝ ³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û ê÷ÇõéùáõÙ
áõÝ»ó³Í Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
Ð.Ú³Ïáμ»³ÝÁ Ý³»õ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ ¹»ëå³ÝÇ ÏáÕÙÇó μ³ñÓñ³óñ³Í Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¹»é»õë Ñ³Ý¹ÇåáÕ ÁÝï³Ý»Ï³Ý μéÝáõÃ»³Ý
Ã»Ù³ÛÇÝ` Çñ Ù³Ñá·áõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»Éáí ËÝ¹ñÇ í»ñ³μ»ñ»³É: Ü³
Ï³ñ»õáñ»ó Ýßõ³Í ËÝ¹ñÇ Ù³ëÇÝ
Û³ïáõÏ Íñ³·ñ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÝ áõ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ¹åñáóáõÙ »õ μáõÑ»ñáõÙ:
îÇÏÇÝ Ú³Ïáμ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó Ý³»õ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý 2009-2010 ÃÃ. ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, Íñ³·ñ»ñÝ áõ ¹ñ³Ýó
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ:
ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáí
²ØÜ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý
·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³ÝÁ`
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý »õ Ñ³Ù³ï»Õ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ,
Ý³Ë³ñ³ñÁ ÛáÛë Û³ÛïÝ»ó, áñ ³Ûë
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏõÇ Ý³»õ 2011Ã. Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:
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øê²Ü ØÆÈÆàÜ Âðø²Êúê ´Ü²ÎâàôÂÆôÜ àôÜºòàÔ Æð²ÜàôØ
Ð²ÚÎ²Î²Ü Ð²Ø²ÚÜøÆ ìÆÖ²ÎÀ Þ²î ¼¶²ÚàôÜ ¾
Ð³ñó³½ñáÛó §Æñ³Ý³Ñ³Û»ñ¦ Èñ³ïáõ ò³ÝóÇ ËÙμ³·Çñ èáõμÇÏ ØÇÝ³ë»³ÝÇ
Ñ»ï

Æñ³Ý³Ñ³Û»ñ Èñ³ïáõ ò³ÝóÁ μáÉáñ»ó Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
»ñÏáõ ï³ñÇÝ: Æ±ÝãÝ ¿ñ §Æñ³Ý³Ñ³Û»ñ¦ Ï³Ûù¿çÇ ëï»ÕÍÙ³Ý
ß³ñÅ³éÇÃÁ »õ áñá±Ýù ¿ÇÝ Ýñ³ Ï³Û³óÙ³Ý Ý³Ë³¹ñ»³ÉÝ»ñÁ:
¸»é»õë »ñÏáõ ï³ñÇ ³é³ç Çñ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ ãáõÝ¿ñ ûÝÉ³ÛÝ Éñ³ïõ³ÙÇçáó` ë»÷³Ï³Ý Ñ³Û»³óùÝ»ñÇ ³ñï³Û³ÛïÙ³Ý »õ ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÇ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÆëÏ Ñ³Ù³ÛÝùÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ÇÝãå¿ë »õ áÕç ³ßË³ñÑáõÙ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ñ ï»Õ»Ï³ïõáõÃ»³Ý Ñ¿Ýó ³Ûë ï³ñμ»ñ³ÏÁ:
Ð¿Ýó ³Û¹å¿ë ¿É Ï³Û³ó³õ Ï³Ûù¿ç ëï»ÕÍ»Éáõ ·³Õ³÷³ñÝ áõ
¹ñ³Ý Û³çáñ¹áÕ áñáßáõÙÁ` 2008 Ãõ³Ï³ÝÇ ú·áëïáëÇ 28ÇÝ: ²ÛÝ Ç ëÏ½μ³Ý¿ ç»ñÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ ·ï³õ Çñ³Ý³Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ùûï »õ Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ³é³ç³óÝ»Éáí `
³ñÅ³Ý³ó³õ Ýñ³ Ñ³õ³ÝáõÃ»³ÝÁ:

-ÆëÏ ÇÝãå¿±ë ³é³ç³ó³õ
Ï³ÛùÇ å³ñëÏ»ñ¿Ý ï³ñμ»ñ³ÏÇ
·³Õ³÷³ñÁ, »õ á±ñÝ ¿ñ ¹ñ³
ÇÙ³ëïÁ, »Ã¿ ï»Õ»Ï³ïõáõÃÇõÝÁ
Ý³Ë³ï»ëõ³Í ¿ Ñ¿Ýó Çñ³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:
-êÏ½μáõÙ Ï³ÛùÇ Éñ³ïõáõÃÇõÝÁ
ÛÇñ³õÇ Ùï³¹ñõ³Í ¿ÇÝù Ù³ïáõó»É Ñ³Û»ñ¿Ýáí, ù³ÝÇ áñ
ÁÝÃ»ñóáÕÁ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÝ ¿ÇÝ: ´³Ûó ÁÝÃ³óùáõÙ
³ÏÝÛ³Ûï ¹³ñÓ³õ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ
Ã¿° Ñ³Ù³ÛÝùÇ Éáõñ»ñÁ, Ã¿° Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý Éáõñ»ñÁ »õ Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ å³ñëÏ»ñ¿Ýáí Éáõë³μ³ÝáÕ áñ»õ¿ ³ÛÉ Ï³Ûù¿ç ãÏ³Û, áã
ÚáÛë
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ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ù³ÛÝùÇ, ³ÛÉ»õ Ñ¿Ýó
Çñ³ÝóÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Þ³ï ³õ»ÉÇ
Ýå³ï³Ï³Û³ñÙ³ñ ¿ñ Ýñ³Ýó
³å³Ñáí»É Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ³éÑ³ë³ñ³Ï Ñ³ÛáõÃ»³Ý í»ñ³μ»ñ»³É Ñ³õ³ëïÇ Éáõñ»ñáí, ù³Ý
Ñ³Ý¹áõñÅ»É ³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý áõ
Ãáõñù³Ï³Ý Ë»Õ³ÃÇõñõ³Í ï»Õ»Ï³ïõáõÃ»³Ý ÑáëùÁ Æñ³Ý »õ
¹ñ³ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ³½¹»óáõÃÇõÝÁ:
Ú³ïÏ³å¿ë, »Ã¿ Ñ³ßõÇ ³éÝ»Ýù
³ÛÝ, áñ Æñ³ÝáõÙ μÝ³ÏõáõÙ ¿ ³õ»ÉÇ ù³Ý 20,000,000 Ãñù³Ëûë
å³ñëÇÏ, Ýñ³Ýó ³å³ï»Õ»Ï³óõ³Í ÉÇÝ»ÉÝ ³é³õ»É ù³Ý ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ ¿ñ: Ú³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ

Ï³ÛùÇ å³ñëÏ»ñ¿Ý ï³ñμ»ñ³ÏÇ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ßÝáñÑÇõ, Ù»½ Û³çáÕõ»É ¿ Ñ³Ï³Ïßé»É Ãáõñù³Ï³Ý
»õ ³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý Ï»ÕÍ ï»Õ»Ï³ïõáõÃ»³ÝÁ, ù³ÝÇ áñ å³ñëÏ³É»½áõ Ñ³ÝñáõÃ»³ÝÁ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù Ù»ñ ë»÷³Ï³Ý ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÁ Ð³Û ¸³ïÇ, ²ñó³ËÇ »õ
Ñ³Û³Ýå³ëï ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³μ»ñ»³É:
-Î³ÛùáõÙ ³ñÍ³ñÍõ³Í Ñ³ñó»ñÇó áñá±Ýù »Ý Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ
³é³õ»É Ù»Í ³ñÓ³·³ÝùÝ»ñ ·ïÝáõÙ, ³é³õ»É É³ÛÝ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ï»ÕÇù ï³ÉÇë :

-´Ý³Ï³Ý³μ³ñ ·»ñ³ÏßéáõÙ
»Ý Ý»ñÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñÇ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ, Û³×³Ë Ý³»õ μáõéÝ
ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÇ ³ñï³Û³ÛïÙ³Ý
ï»ÕÇù ï³ÉÇë, áñå¿ë ûñÇÝ³Ï
Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ Ï³Éõ³ÍÝ»ñÇ í³×³éùÁ Ï³Ù ¹åñáóÝ»ñÇ ÷³Ï»ÉÝ áõ Ù¿Ïï»Õ»ÉÁ
²½·³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó,
Ã¿»õ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ í»ñ³μ»ñõáÕ
Éáõñ»ñÝ áõ Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ
»õë ¹áõñë ã»Ý ÙÝáõÙ Ï³ÛùÇ ³Ûó»ÉáõÝ»ñÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃ»³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇó:
-ÆëÏ ÇÝãåÇëÇ±Ý ¿ Ï³ÛùÇ Ï³éáÛóÝ»ñÇ ·áñÍ»É³Ï»ñåÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, ³ÛÝ ·áñÍáõÙ ¿ Ñ¿Ýó
Ñ³Ù³ÛÝùáõ±Ù, Ã¿± Ï³é³í³ñõáõÙ ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇó:
-²Û¹ Ï³éáÛóÝ»ñÁ ËÇëï ÷áËÏ³å³Ïóõ³Í »Ý, »õ Ýñ³Ýó ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕõ³Í
¿ Ï³ÛùÇ ë³ÑáõÝ ³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃ»³ÝÁ: ²ÛëÇÝùÝª Ï³Ý ³ÝÑ³ïÝ»ñ,
áñáÝù Æñ³ÝÇó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÇÝýáñÙ³óÇ³Ûáí »Ý ³å³Ñá-

íáõÙ Ï³Ûù¿çÇ Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃ»³ÝÁ, ³å³Ñáí»Éáí ï»Õ»Ï³ïõáõÃÇõÝ Ï³½Ù»Éáõ
»õ Ù³ïáõó»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÁ:
-Æ±Ýã μ³ñ¹áõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ¿
³éÝãõáõÙ Ï³Ûù¿çÁ, »õ Ç±Ýã ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý ³é³ç³óÝáõÙ

³ÛÉ³½³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:
-ºÃ¿ Ñ³ßõÇ ³éÝ»Ýù Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ Ùßï³Ï³Ý μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ »õ Ýáñ³ÙáõÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ å³ñ³·³Ý, ³å³ §Æñ³Ý³Ñ³Û»ñ¦
Ï³Ûù¿çÁ Ùßï³å¿ë Ã³ñÙ³óõáõÙ »õ
í»ñ³ÑëÏõáõÙ ¿: ÆÝãå¿ë Ù³ÙáõÉÇ
³ÛÉ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ùûï, Ù»ñ
Ï³Ûù¿çáõÙ »õë ã»Ý μ³ó³éõáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:
-Ð³Ù³·áñÍ³Ïóá±õÙ ¿ù ³ñ¹»ûù Çñ³Ý³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ ³ÛÉ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï, »õ Ç±Ýã
Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÇ íñ³Û »Ý ¹ñõ³Í Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ýñ³Ýó »õ Ó»ñ
ÙÇç»õ:
-ÊÙμ³·ñáõÃÇõÝÁ Ùßï³Ï³Ý
Ï³åÇ Ù¿ç ¿ Çñ³Ý³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ
ïå³·Çñ Éñ³ïõ³ÙÇçáóÝ»ñÇ` ³Ùë³·ñ»ñÇ »õ ß³μ³Ã³Ã»ñÃ»ñÇ
Ñ»ï, ÇÝãå¿ë Ý³»õ å³ñμ»ñ³μ³ñ
Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Çñ³Ý³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇÝ, áñï»Õ Çñ³Ï³Ý³óõáõÙ ¿
ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÇ »õ ÷áñÓÇ ÷áË³Ý³ÏáõÙ:

·áñÍ³ÏóáõÙ »Ýù` ·ïÝõ»Éáí ÑÝ³ñ³õáñÇÝë ë»ñï Ï³åÇ Ù¿ç: ê³Ï³ÛÝ ó³ÝÏ³ÉÇ ÏÁ ÉÇÝ¿ñ, áñ Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý Ù»ñ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÁ
Æñ³ÝÇÝ Ï³Ù Çñ³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³ÝÝ
³éÝãõáÕ Éáõñ»ñÁ Éáõë³μ³Ý»Éáõó
³é³ç ×ßï¿ÇÝ ¹ñ³Ýó ÇëÏáõÃÇõÝÝ
áõ Ñ³õ³ëïÇáõÃÇõÝÁ, ÇÝãáõ ã¿ Ù»½
Ñ»ï ËáñÑñ¹³Ïó»Éáõ ÙÇçáóáí,
Û³ïÏ³å¿ë, áñ Ùßï³å¿ë ï»Õ»Ï³óõ³Í »Ýù Æñ³ÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Ýóáõ¹³ñÓÇÝ, Ï³åÇ Ù¿ç »Ýù å³ñëÏ³ï³é
Ù³ÙáõÉÇ Ñ»ï »õ ³Ù»Ýûñ»³Û ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç »Ýù »ÝÃ³ñÏáõÙ ³ÛÝ:
²Ûë Ñ³ñóÝ ³ÝÑ³Ý·ëï³óÝáõÙ
¿ Ù»½ ³ÛÝ ³éáõÙáí, áñ Ñ³Ù³ÛÝùÁ
ËÇëï ½·³ÛáõÝ ¿ Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý
ëË³É Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ý¹¿å, »õ Ù»ñ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÁ ³éÇÃ
μ³ó ã»Ý ÃáÕÝáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÁ í³ï
Çñ³íÇ×³ÏÇ Ù¿ç ¹Ý»Éáõ ³éáõÙáí,
áñå¿ë ûñÇÝ³Ï Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÛÇß»É
Ùûï ³Ýó»³ÉáõÙ Æñ³ÝáõÙ Ï³Û³ó³Í Éñ³ïõ³ÙÇçáóÝ»ñÇ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ ³õ³ñïÁ
Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, Ï³Ù μ³½Ù³ÃÇõ
ëË³É Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ »õ Éáõñ»ñÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝù
³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ñ³ñõ³ÍÇ ï³Ï
»Ý ¹ÝáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÁ` ³éÇÃ ï³Éáí
Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ Ï»ÝïñáÝ³Ý³Éáí, Ù³ïÝ³óáÛó ³Ý»Éáí Ù»ñ
ëË³ÉÝ»ñÁ: ´Ý³Ï³Ý³μ³ñ, ³õ»Éáñ¹ ãÇ ÉÇÝÇ ¹ÇÙ»É ³Û¹ áÉáñïáõÙ
³é³õ»É ï»Õ»Ï³óõ³Í, Ñ³Ù³ÛÝùÇ
ÝÇëï áõ Ï³óÇÝ ù³ç³ï»Õ»³Ï
Ù»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³ÝÁ: Æ í»ñçáÛ,
ºñ»õ³ÝáõÙ áõÝ»Ýù ·áñÍáÕ ·ñ³ë»Ý»³Ï, ÇÝãÝ ¿É ³õ»ÉÇ Û³ñÙ³ñ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:

-ÆëÏ ÇÝãåÇëÇ±Ý ¿ Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý Ù³ÙáõÉÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
ÝÏ³ñ³·ÇñÁ, Ï³±Ý ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñ
áõ ¹Å·áÑáõÃÇõÝÝ»ñ:
-Ð³Û³ëï³Ý»³Ý Ù³ÙáõÉÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï »õë Ñ³Ù³ÃÇõ 88, ¸ ï³ñÇ, ¸»Ïï»Ùμ»ñ 8 2010
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êöÆôðø
à±ì äÆîÆ ÜºðÎ²Ú²òÜ¾ êöÆôèøÀ
¸áÏï. ØÇÝ³ë ¶á×³Û»³Ý
²é³çÇÝ ³Ý·³ÙÁ ã¿, áñ ³Ûë
Ñ³ñóÁ ÏÁ Í³·Ç: Ü³Ë³Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³éÃÇõ μ³ñÓñ³ó³Í
Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ý·³Ù ÙÁ
»õë Ùï³Í»É ïõÇÝ ë÷Çõéù»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ÙÁ
Ù³ëÇÝ: Î³½Ù Áë»Éáí Ñ³ëÏÝ³Ýù
Ù³ñÙÇÝ ÙÁ, Ùßï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáí ÙÁ, ÏáÝ·ñ»ë ÙÁ »õ ³ÛÉÝ:
ÖÇßï ¿, áñ ë÷ÇõéùÁ ÙÇ³ï³ññ
ã¿, »õ ë÷Çõéù³Ñ³ÛÁ, Çñ μÝ³ÏáõÃÇõÝ Ñ³ëï³ï³Í »ñÏñÇÝ ù³Õ³ù³óÇÝ ÁÉÉ³Éáí, áõÝÇ Çñ å³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ Û³ÝÓÝ³éáõÃÇõÝÝ»ñÁ, Ý³»õ ë³Ñ³Ù³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ »ñμ Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃÇõÝÝ áõ ³Ûë å³ñ³·³ÛÇÝ ë÷ÇõéùÁ Ûáõ½áÕ Ï»Ýë³Ï³Ý Ñ³ñó ÙÁ
Ï³Ûª μáÉáñ Ï³ßÏ³Ý¹áõÙÝ»ñÁ ÏÁ
¹³éÝ³Ý »ñÏñáñ¹³Ï³Ý: ê³ ³ÛÝ
å³ñ³·³Ý ¿, »ñμ Ñ³Û ë÷ÇõéùÇ
·áÛáõÃÇõÝÁ íï³Ý·Ç Ï»ÝÃ³ñÏõÇ
»õ Ï³Ù ³õ»ÉÇ ßáõï Çñ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ ÏáñëÝóÝ»Éáõ ëå³éÝ³ÉÇùÇÝ
ï³Ï ÏÁ ·ïÝõÇ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ ÝáÛÝå¿ë áõÝÇ Çñ Ï³ßÏ³Ý¹áõÙÝ»ñÁ »õ Çñ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ, Ñ»ï»õ³μ³ñ ë÷ÇõéùÇ
½³Ý³½³Ý ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ
×·Ý³Å³Ù»ñáõ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ëå³ë»ÉÁ ³ÝÇñ³ï»ë³Ï³Ý ¿: ÎÁ ÝÙ³ÝÇÝù Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Ù³ñÙÝÇÝ, áõñ Ù»ñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ
Ù³ñÙÝÇ ³Ýμ³Å³Ý Ù³ë»ñÝ »Ý,
μ³Ûó Ù¿ÏÁ ÙÇõëÇÝ ¹»ñÁ ãÇ ÏñÝ³ñ
Ï³ï³ñ»É:
²Ûë Ñ³Ý·ñõ³ÝÇÝ ¿, áñ ËÇëï
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝ ÏÁ ¹³éÝ³Û
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ, ³ßË³ï³ÝùÇ »õ å³ï³ëË³Ý³ïõáõÃÇõÝÝ»ñáõ μ³Å³ÝáõÙÝ áõ ÷áË
Éñ³óáõÙÁ: ²Ûë ³ßË³ï³ÝùÝ áõ
é³½Ù³í³ñáõÃÇõÝÁ ã»ÝÃ³¹ñ»ñ
Ïáõñ³μ³ñ Ñ»ï»õÇÉ Ù¿ÏÁ ÙÇõëÇÝ,
³Éª ³ßË³ï³ÝùÇ »õ å³ï³ëË³Ý³ïõáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙ:
²ÛÉ Ëûëùáíª Ð³Û³ëï³ÝÁ Çñ
ÚáÛë

6

¸»Ïï»Ùμ»ñ 8 2010, ¸ ï³ñÇ, ÃÇõ 88

å»ïáõÃ»³Ý áõ ÅáÕáíñ¹ÇÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ß³Ñ»ñ¿Ý Ù»ÏÝ³Í Çñ ûñ³Ï³ñ·Á åÇïÇ ·áñÍ³¹ñ¿, ë÷ÇõéùÁª ÇñÁ:
ºÃ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ å³ñ³·³ÛÇÝ
å»ïáõÃÇõÝÝ áõ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
ÏñáÕÝ»ñÝ »Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇÝ, ³×áõÙÇÝ áõ ³½·³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ»³Ý, ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç
áñá±Ýù »Ý, Ï³Ù á±í ¿ ³ÛÝ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ·»ñ³·áÛÝ Ù³ñÙÇÝÁ, áñ åÇïÇ ËûëÇ ë÷ÇõéùÇ
³ÝáõÝ¿Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ áõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý Ï³éáÛóÝ»ñáõ
Ñ»ï: ò³ñ¹ ãáõÝÇÝù ³Û¹ ·»ñ³·áÛÝ
Ù³ñÙÇÝÁ Ï³Ù ÷áñÓ³Í »Ýù áõ
ï³Ï³õÇÝ Ï³Ù ã»Ýù Û³çáÕ³Í »õ
Ï³°Ù å³ÑÁ ã¿ Ñ³ëáõÝó³Í:
êË³É ãÙ»ÏÝ³μ³Ýõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Áë»Ýù Ã¿ ã»Ýù áõ½»ñ Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý Ýß³Ý ¹Ý»É ë÷ÇõéùÇ áõ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ·»ñ³·áÛÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ, áã ³É μ³Ý³Ó»õ»É
³ÛÉ³å¿ëª ë÷Çõéù ÁÝ¹ Ñ³Ûñ»ÝÇù:
Ü³Ë³Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ý³Ëûñ¿ÇÝ áõ Û³çáñ¹áÕ ûñ»ñáõÝ
Ñ³óÇ áõ çñÇ å¿ë ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ ½·³óõ»ó³õ í»ñáÛÇß»³É ·»ñ³·áÛÝ Ù³ñÙÝÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ³Ûë
å³ñ³·³ÛÇÝ ï³ñμ»ñ μ³Ý³Ó»õ áõ
Ù»ù³ÝÇ½Ù ÙÁ Ç Û³Ûï »Ï³õ:
ê÷ÇõéùÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ
ÏÁ ·ïÝõ¿ñ Ý³Ë³Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ëïáñ³·ñÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùμ Ù»ñÅáÕ³Ï³Ý ¹Çñù»ñáõ
íñ³Ûª áñù³Ý ³É Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÏáÕÙÁ
»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇßËáÕ í»ñÝ³Ë³õÁ ÷áñÓ¿ñ óáÛó ï³É Ã¿ Çμñ
Ñ³Ï³é³ÏÝ ¿:
¸»é ³õ»ÉÇÝ, ë÷ÇõéùÇ Ï³ñ· ÙÁ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç ÇëÏ
Ï³ÛÇÝ ÏáÕÙ »õ ¹¿Ù ß»ñï»ñ: àõñ»ÙÝ ÏÁ å³ñ½õÇ Ã¿ ï³Ï³õÇÝ
ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç ãÏ³Û ³ÛÝ í»ñÇÝ Ù³ñÙÇÝÁ, áñ Çμñ»õ ·»ñ³·áÛÝ Ù³ñÙÇÝ
³ñï³Û³ÛïõÇ »õ å³ñ½¿ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ý ÁÝμéÝáõÙÝ áõ
ß³Ñ»ñÁ:

Ð³ñó³ËáÛ½Ý»ñÁ óáÛó Ïáõ
ï³Ý Ã¿ ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ Ù³ñÙÇÝÁ (ÏáÝ·ñ»ëÁ),
í»ñÇÝ ·»ñ³ï»ëãáõÃÇõÝÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ
å¿ïù ã¿ ÁÉÉ³Ý (³ëÇÏ³ ùÝÝ³ñÏ»ÉÇù ³ÛÉ ËÝ¹Çñ ÙÁÝ ¿), »Ï»Õ»óÇÝ –
Çñ ½áÛ· í»ñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáí
ÝáÛÝå¿ë, ³é³ÝÓÇÝÝ, ãÇ ÏñÝ³ñ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ë÷ÇõéùÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ »õ Ð³Û ¸³ïÇ Ñ»ï³åÝ¹áõÙÁ: ²ÝÏ³Ë Ñ³ñó³ËáÛ½Ý»ñÁ
73 ïáÏáëáí ÏÁ å³ßïå³Ý»Ý
³ÝÏ³Ë ·»ñ³ï»ëãáõÃ»³Ý ÙÁ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ: Üßõ³Í Ñ³ñó³ËáÛ½Ý»ñÁ áã Ã¿ ³ÝÝå³ï³Ï
Ï³Ù Å³Ù³Ý³Ï³íñ¿å ÏÁ ÝÏ³ï»Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ³ÛÉ ·áñÍÝ³Ï³Ý³å¿ë ³ÝÑ»é³ÝÏ³ñ ÏÁ
ÝÏ³ï»Ýª Ùñó³ÏóáõÃ»³Ý áõ ½³Ý³½³Ý ß³Ñ»ñÁ áõÝ»Ý³Éáõ å³ï×³é³õ:
Ä³Ù³Ý³ÏÝ ¿, áñ ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ, μ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý áõ Ñ³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ý·³Ù ÙÁ »õë Çñ³ñáõ
ùáí ·³Ý áõ ³é³Ýó ß³ñÅ»Éáõ
Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Ý»Õ ß³Ñ»ñáõ
ÙÕáõÙÝ»ñáí áõ Ã»É³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñáíª Ý³Ë³Ó»éÝáÕÁ ÁÉÉ³Ý ·»ñ³·áÛÝ Ù³ñÙÝÇ ÙÁ ëï»ÕÍÙ³Ý,
Ù³ñÙÇÝ ÙÁ, áñ ½ÇÝõÇ ³ÛÝåÇëÇ
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃ»³Ùμ ÙÁ, áñ ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¹³ñÓÝ¿ áñ»õ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÕÙÇ/Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ù»Ý³ïÇñáõÃ»³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÁ:
¸Åõ³ñ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ ÙÁÝ
¿, μ³Ûó áã ³ÝÇñ³·áñÍ»ÉÇ: Ð³ñÏ³õáñ ¿ ÃûÃ³÷»É« Ï³°Ù Ù»ñ áõÕÇáí Ï³°Ù Ùáéó¿ù Ù»½ (Either our
way or no way) Ùï³ÛÝáõÃÇõÝÁ:

è²Î Ø³ÙáõÉ, Èáë ²Ýç»ÉÁë, 30
ÚáõÝõ³ñ 2010

ÈÆ´²Ü²Ü²Ð²ÚàôÂº²Ü òàÚòÀ ¾ð¸àÔ²ÜÆ ²ÚòÆ ¸¾Ø
Ðñ³ã Ø»ÉùáõÙ»³Ý
ÂáõñùÇ³ÛÇ í³ñã³å»ï è»ç»μ
¾ñ¹áÕ³ÝÁ ãáñ»ùß³μÃÇ ûñÁ ÜáÛ»Ùμ»ñÇ 24-ÇÝ Å³Ù³Ý»É ¿ ÈÇμ³Ý³Ý: ú¹³Ý³õ³Ï³Û³ÝáõÙ Ýñ³Ý
¹ÇÙ³õáñ»É ¿ ÈÇμ³Ý³ÝÇ å³ßïûÝ³Ï³Ý å³ïõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ` í³ñã³å»ï ê³³¹ Ð³ñÇñÇÇ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùμ:
§²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³¹ÇûÏ³Û³ÝÇ
Ñ»ï ½ñáÛóáõÙ ÈÇμ³Ý³ÝáõÙ Ññ³ï³ñ³ÏõáÕ §²½¹³Ï¦ Ã»ñÃÇ ËÙμ³·Çñ Þ³Ñ³Ý ø³Ý¹³Ñ³ñ»³ÝÁ
³ë³ó, áñ Ñ³ñÇõñ³õáñ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ μáÕáùÇ ³ÏóÇ³ »Ý
û¹³Ý³õ³Ï³Û³ÝÇ
³ÝóÏ³óñ»É
Ùûï` §å³Ñ³Ýç³ïÇñ³Ï³Ý Ï³ñ·³ËûëÝ»ñáí,
å³ëï³éÝ»ñáí
μáÕáùáõÙ »Ý ¾ñ¹áÕ³ÝÇ ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý ¹¿Ù¦:
Ü³ ³ë³ó, áñ μáÕáùÇ ³ÏóÇ³ÛÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ÙÇ³ÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ã»Ý μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»É,
³ÛÉ Ïáã »Ý ³ñ»É Ý³»õ ÉÇμ³Ý³Ý»³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³ÝÁ, ù³ÝÇ
áñ §úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃÇõÝÇó
Éáõñç Ó»õáí, ³Õ¿ï³μ»ñ Ó»õáí
ïáõÅ»É ¿ Ý³»õ ÈÇμ³Ý³ÝÁ¦:
§üñ³Ýëåñ»ë¦ Éñ³ïõ³Ï³Ý
·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿,
áñ ¾ñ¹áÕ³ÝÇ ³ÛóÇ ¹¿Ù Ñ³ñÇõñÇó
³õ»ÉÇ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ å³ëï³éÝ»ñ »Ý μ³ñÓñ³óñ»É Ñ»ï»õ»³É ·ñáõÃÇõÝÝ»ñáí` §ÈÇμ³Ý³ÝÁ
ãÇ Ùáé³ó»É ÂáõñùÇ³ÛÇ ³ñÇõÝáï
å³ïÙáõÃÇõÝÁ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ¦, §¾ñ¹áÕ³ÝÁ å¿ïù ¿ ËáÝ³ñÑõÇ Ù»ñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ³éç»õ¦, §²Ûëûñõ³Û ÂáõñùÇ³Ý »ñ¿Ïõ³Û ÂáõñùÇ³Ý ¿¦:
Þ³Ñ³Ý
ø³Ý¹³Ñ³ñ»³ÝÝ
³ë³ó, áñ ´áõñç Ð³Ùáõ¹Çó ¹¿åÇ
²ÝÃÇÉÇ³ë, ¹¿åÇ û¹³Ý³õ³Ï³Û³Ý
Ù³ÛñáõÕáõ íñ³Û ï»Õ³¹ñõ³Í ß³ï
óáõó³å³ëï³éÝ»ñ áëïÇÏ³ÝáõÃÇõÝÁ Ñ³õ³ù»É ¿: ÆßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³Ûë ÙÇç³ÙïáõÃ»³Ý ¹¿Ù
Ñ³Û»ñÁ μáÕáù»É »Ý:
ä³ï·³Ù³õáñ Ú³Ïáμ ´³·ñ³-

ïáõÝÇÝ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ ¿ ï³ñ³Í»É` å³Ñ³Ýç»Éáí å³ï³ëË³Ý³ïõáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏ»É å³ëï³éÝ»ñÁ Ñ³õ³ùáÕÝ»ñÇÝ:
§´³õ³Ï³Ý Ã¿Å ¿ ÙÃÝáÉáñïÁ
³Û¹ ³éáõÙáí¦, - ³ë³ó Þ³Ñ³Ý
ø³Ý¹³Ñ³ñ»³ÝÁ` Û³ÛïÝ»Éáí, áñ
ÑÇÝ·ß³μÃÇ ûñÁ ´¿ÛñáõÃáõÙ Ù»Í
Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ù ¿ ³ÝóÏ³óõ»Éáõ,
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý »ñ»ù Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ, Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ:
Ü³ Ý³»õ ³ë³ó, Ã¿ §³ÏÝÏ³ÉõáõÙ ¿, áñ ´¿ÛñáõÃÇ Ü³Ñ³ï³Ï³ó
Ññ³å³ñ³ÏáõÙ μ³õ³Ï³ÝÇÝ Ù»Í

Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ù ÏÁ ÉÇÝÇ¦:
¾ñ¹áÕ³ÝÁ ÈÇμ³Ý³Ý ¿ ³Ûó»É»É
»ñÏáõ ûñáí: DPA ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ Ý³ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ ¿ áõÝ»Ý³Éáõ »ñÏñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ §ÐÁ½μáÉÉ³Ñ¦-Ç å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÇ Ñ»ï:
âáñ»ùß³μÃÇ ûñÁ ÉÇμ³Ý³Ý»³Ý As Safir Ã»ñÃáõÙ Ññ³å³ñ³Ïõ³Í Ûû¹õ³ÍáõÙ è»ç»μ ¾ñ¹áÕ³ÝÝ ³ë»É ¿, Ã¿ ÂáõñùÇ³Ý ÃáÛÉ ãÇ
ï³Û, áñ ÈÇμ³Ý³ÝáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½Ù ÉÇÝÇ: Ü³
³ë»É ¿, áñ ÑÇÙ³ §ÈÇμ³Ý³ÝÇ
ÙÇ³ëÝáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿¦:
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ìÆøÆÈÆøêÆ
²ØÜ-Ç å»ï³Ï³Ý 250 Ñ³½³ñ ·³ÕïÝÇ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ ÇÝï»ñ-

Ý»ï³ÛÇÝ §íÇùÇÉÇùë¦ Ï³ÛùÇ ÙÇçáóáí, ³Ûë ûñ»ñÇÝ Éñ³ïõ³ÙÇçáóÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃ»³Ý Ï»ñÝïñáÝáõÙ ¿: Ð»ï³ùñùÇñÝ ³ÛÝ ¿, áñ ²ØÜ-Á Ï³Ù áñ»õ¿ áõñÇß å»ïáõÃÇõÝ
å³ßïûÝ³å¿ë ãÇ Ñ»ñù»É ³Ûë ÷³ëï³ÕÃ»ñÇ ëïáÛ· ÉÇÝ»ÉÁ, ³ÛÉ Ýñ³Ýù ÙÇ³ÛÝ ¹³ï³å³ñï»É »Ý ¹ñ³Ýó Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ »õ ³ÛÝ íï³Ý·³õáñ »Ý Ñ³Ù³ñ»Éª Çñ»Ýó
»ñÏñÝ»ñÇ »õ ³ßË³ñÑÇ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Û¹ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ÇÑ³ñÏ¿
ß³ï ³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ»ñ ãÏ³Ý. ¹ñ³Ýù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý ³ÛÝ ÇÝã ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñÁ »õ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÁ ³ñ¹¿Ý ·áõß³ÏáõÙ ¿ÇÝ: ê³Ï³ÛÝ Ñ»ï³ùñùÇñ ¿
Û³ïÏ³å¿ë ¹ñ³Ýó å³ñ½ áõ ³ÝÏ»ÕÍ á×Á, áñÁ Ñ»éáõ ¿ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ù³Õ³ù³í³ñáõÃ»³Ý ÝáñÙ»ñÇó, »õ áñÁ ëáíáñ³μ³ñ ùûÕ³ñÏáõÙ áõ ³ÝÑ³ëÏ³Ý³Ç ¿
¹³ñÓÝáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Ûñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý Ùïù»ñÝ áõ Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ: ²Û¹ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ½³Ý³½³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ ³Ù»ñÇÏ³óÇ ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
³Ýõ³Ýõ»É »Ý ³Ýù³Õ³ù³í³ñÇ »ñμ»ÙÝ ·é»ÑÇÏ μ³é»ñáí: Ð»ï³ùñùÇñ ¿ ³Ûë Ù³ëÇÝ ²ØÜ-Ç ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñ ÐÇÉ³ñÇ øÉÇÝÃáÝÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ ÙÇ ¹ñõ³·Á. Ü³ Ñ»é³Ëûë³ÛÇÝ ½ñáÛóÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÷áñÓáõÙ ¿ ÙÇ ³ÛÉ »ñÏñÇ ³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñÇÝ μ³ó³ïñ»É ÇÝã-áñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ ëåñ¹³Í ³ÝÛ³ñÙ³ñ μ³é»ñÁ »õ ÙÇ
Ï»ñå Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ»É, ³ÛÝ ÇÝã Ëûë³ÏÇóÁ Ýñ³Ý Ñ³Ý·ëï³óÝáõÙ ¿ ³ë»Éáí Ã¿ª
§â·Çï»ë Ù»°Ýù Ó»ñ Ù³ëÇÝ ÇÝã ³Í³Ï³ÝÝ»ñáí »Ýù ËûëáõÙ¦: §ìÇùÇÉÇùë¦-Ç μ³ó³Û³Ûï³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ñ»ï³ùñùÇñ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³Ý Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ. ¹ñ³ÝóÇó ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñÁ »ñ»õÇ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ²ØÜ-Ç Ð³Û³ëï³ÝÇ
¹¿Ù å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñ ÏÇñ³é»Éáõ ëå³éÝ³ÉÇùÇÝ, áñÇ ï»ùïÇ Ñ³Û»ñ¿Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ù ³ÙμáÕçáõÃ»³Ùμ Ï³ñ¹³É Ñ»ï»õ»³É ¿ç»ñáõÙ:
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Ð²Ú²êî²ÜÆÜ
ìºð²´ºðàÔ Ð²ðòºð
Àëï WikiLeaks-Ç ·³ÕïÝÇ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ` Ð³Û³ëï³ÝÁ Ý»ñù³ßõ³Í
¿ ½¿ÝùÇ ³é»õïñÇ Ù¿ç, ²ÉÇ»õÝ ³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ íñ³Û£

æáÝ ÐÇõ½
§²ñÙ»ÝÇ³Ü³áõ¦-Ç ËÙμ³·Çñ

2008 Ã. ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ ½·áõß³óñ»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ,
áñ Æñ³Ý ½¿Ýù ÷áË³¹ñ»ÉÁ Ï³ñáÕ
¿ íÝ³ë»É ²ØÜ-Ð³Û³ëï³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ »õ, Ñ³õ³Ý³μ³ñ,
§Ë³÷³Ý»É¦ Õ³ñ³μ³Õ»³Ý ËÝ¹ñÇ Ë³Õ³Õ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ:
¶³ÕïÝÇ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ Ññ³å³ñ³ÏáÕ WikiLeaks Ï³ÛùÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ùμ` ²ØÜ ÷áËå»ïù³ñïáõÕ³ñ æáÝ Ü»·ñáåáÝï¿Ý Ñ»é³·Çñ ¿ áõÕ³ñÏ»É ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ: Ð»é³·ÇñÁ
Û³ÛïÝõ»É ¿ Ï³ÛùÇ ·³ÕïÝ³½»ñ-

Í³Í Ñ³½³ñ³õáñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
ÃõáõÙ, áñáÝù Ññ³å³ñ³Ïõ»É »Ý
Ý³»õ Ëáßáñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Éñ³ïõ³ÙÇçáóÝ»ñáõÙ: ÆÝãå¿ë Ñ³Õáñ¹áõÙ »Ý §¶³ñ¹Ç³Ý¦ »õ §ÜÇõ ºûñù
Â³ÛÙ½¦ Ã»ñÃ»ñÁ, ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ
óáÛó »Ý ï³ÉÇë ´áõßÇ »õ úμ³Ù³ÛÇ
í³ñã³Ï³½ÙÇ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÁ ÙÇ
ß³ñù »ñÏñÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃõáõÙ` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï Æñ³ÝÇ áõÝ»ó³Í
Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
³éÝãáõÃ»³Ùμ:
(ØÇõë ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇó, áñáÝóáõÙ Ý»ñÏ³Û³óõ³Í »Ý ï³ñ»ëÏ½μÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¹Çõ³Ý³·Ç-

ï³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù »ñÏËûëáõÃÇõÝÝ»ñ, å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ Ñ³ÛÃáõñù³Ï³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ï³Ëõ³Í ¿ »Õ»É
§²¹ñμ»ç³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ²ÉÇ»õÇ
Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ï³ñμ»ñ³Ï
·ïÝ»Éáõó¦:) Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ áõÕÕõ³Í Ý³Ù³ÏáõÙ Ü»·ñáåáÝï¿Ý ³ë»É ¿, áñ ´áõßÇ í³ñã³Ï³½ÙÁ §óÝóõ³Í¦ ¿ ·³ÕïÝÇ
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ÛÝ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇó,
áñ
Ð³Û³ëï³ÝÁ
Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ Æñ³Ý ½¿ÝùÇ í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³ÝÁ, áñÁ, Ç í»ñçáÛ,
û·ï³·áñÍõ»É ¿ Æñ³ùáõÙ, áñÇ
Ñ»ï»õ³Ýùáí Ù¿Ï ³Ù»ñÇÏ³óÇ
½ÇÝõáñ ¿ ½áÑõ»É, ÇëÏ í»óÁ` íÇñ³õáñõ»É: §âÝ³Û³Í Ù»ñ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç»õ »Õ³Í ë»ñï Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ` á°ã í³ñã³Ï³½ÙÁ
»õ á°ã ¿É ²ØÜ ÎáÝ·ñ»ëÁ ã»Ý Ï³ñáÕ ³Ýï»ë»É ³Ûë ¹¿åùÁ¦,·ñ»É ¿ ÷áËå»ïù³ñïáõÕ³ñÁ
ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇÝ: ¶³ÕïÝ³½»ñÍõ³Í ÷³ëï³ÃÕÃÇÝ ÏÇó
Ý»ñÏ³Û³óõáõÙ ¿ Ý³»õ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ 2003 Ã. §û·Ý»É ¿
Æñ³ÝÇÝ ÑñÃÇéÝ»ñ »õ ·Ý¹³óÇñÝ»ñ ·Ý»É¦, áñáÝù 2007-ÇÝ
Û³ÛïÝ³μ»ñõ»É »Ý ßÇ³ ·ñáÑ³ÛÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Æñ³ùáõÙ ²ØÜ ½ÇÝõáñÝ»ñÇ íñ³Û Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÇ
Å³Ù³Ý³Ï ÏÇñ³éõ³Í ½¿Ýù»ñÇ
Ù¿ç: Ü»·ñáåáÝï¿Ç Ñ»é³·ñÇÝ ÏÇó
Ý»ñÏ³Û³óõ³Í Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»Õ»Ï³ïõáõÃ»³Ý Ù¿ç (²ØÜ å»ï¹»å³ñï³Ù»ÝïÇ Ý»ñùÇÝ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ) ³ëõáõÙ ¿, áñ
»ñμ ²ØÜ å»ïù³ñïáõÕ³ñ øáÝ¹áÉÇ½³ è³ÛëÝ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ñ³ñóñ»É ¿
ê³ñ·ë»³ÝÇÝ, Ý³ Ñ»ñù»É ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ:
(2003Ã.` èáμ»ñï øáã³ñ»³ÝÇ
Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ,
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ ¿ñ): Ü³Ù³ÏáõÙ ³ëõáõÙ ¿, áñ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ Çñ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÇõÝÝ ¿ Û³ÛïÝ»É Ý³»õ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ²ØÜ ¹»ëå³Ý Ø³ñÇ ºáí³ÝáíÇãÇ »õ ³ÛÉáó ÙÇçáóáí:
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²ØÜ
å»ï¹»å³ñï³Ù»ÝïÇ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ²ØÜ ¹»ëå³ÝáõÃÇõÝÁ §·³ÕïÝÇ ï»Õ»ÏáõÃ»³Ý ³åûñÇÝÇ μ³ó³Û³ÛïÙ³Ý¦ í»ñ³μ»ñ»³É Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ ï³É ãÇ Ï³ñáÕ: ø³ÝÇ áñ WikiLeaks-Ý
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ³Ûë ï³ñõ³Û
ëÏ½μÇÝ ³ÕÙáõÏ Ñ³Ý»ó` ²ýÕ³Ýëï³ÝÇ å³ï»ñ³½ÙÇ Ñ»ï
Ï³åõ³Í ·³ÕïÝÇ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ Ññ³å³ñ³Ï»Éáí (áñÁ
å»ï¹»å³ñï³Ù»ÝïÁ ³ÝûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¿ áñ³Ï»É), å»ï¹»å³ñï³Ù»ÝïÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ »õ° ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »õ° ÙÇÝã
ûñë Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿, áñ §WikiLeaks-Ç ÏáÕÙÇó ·³ÕïÝÇ
ï»Õ»ÏáõÃ»³Ý Çõñ³ù³ÝãÇõñ
³åûñÇÝÇ μ³ó³Û³ÛïáõÙ ÏáñÍ³Ý³ñ³ñ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñ áõÝÇ
á°ã ÙÇ³ÛÝ μ³ó³Û³Ûïõ³Í ³ÝÓ³Ýó Ï»³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ»õ
Ï³ñáÕ ¿ μ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³É ÙÇçå»ï³Ï³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ áõ
·Éáμ³É ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ íñ³Û:
Ð³ßõÇ ³éÝ»Éáí ¹ñ³ ÑÝ³ñ³õáñ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ` Ù»Ýù
ùÝÝ³¹³ïáõÙ »Ýù ÝÙ³Ý ³åûñÇÝÇ μ³ó³Û³ÛïáõÙÝ»ñÁ »õ
Ó»éÝ³ñÏáõÙ μáÉáñ ÙÇçáóÝ»ñÁ`
Ñ»ï³·³ÛáõÙ
³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ Ï³ÝË»Éáõ Ýå³ï³Ïáí¦:

²ðÒ²¶²ÜøÜºð Ð²Ú²êî²ÜàôØ
êÇñ³ÝáÛß ¶»õáñ·»³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ μ³õ³Ï³ÝÇÝ å³ëÇõ »Ý
³ñÓ³·³ÝùáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·³ÕïÝÇ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ Ññ³å³ñ³ÏáÕ
Wikileaks Ï³ÛùÇ` Ð³Û³ëï³ÝÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ
Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇÝ,
áñáÝó Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ ½¿Ýù
¿ í»ñ³³ñï³Ñ³Ý»É Æñ³Ý, ÇÝãå¿ë
Ý³»õ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ²ÉÇ»õÝ ³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝÇ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óÇ

íñ³Û:
ä³ßïûÝ³Ï³Ý ºñ»õ³ÝÁ ãÇ Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÙ Wikileaks-Ç Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÁ, áñáÝó ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ï³ñμ»ñ Éñ³ïõ³ÙÇçáóÝ»ñ:
ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ
Ù³ÙÉáÛ ù³ñïáõÕ³ñÝ ³ë»É ¿. §ºë
Ó»éÝå³Ñ ÏÁ ÙÝ³Ù ³ÛÉ »ñÏñÇ
Ý»ñùÇÝ, ·³ÕïÝÇ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
í»ñ³μ»ñ»³É
Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÇõÝ

ï³Éáõó¦£ ÐÚ¸ Ð³Û ¹³ïÇ »ñ»õ³Ý»³Ý ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ÎÇñû Ø³ÝáÛ»³ÝÁ §²ñÙ»ÝÇ³Ü³áõ¦-Ç Ñ»ï ½ñáÛóáõÙ ß»ßï»ó ³ÛÝ
÷³ëïÁ, áñ ³é³ÛÅÙ Ññ³å³ñ³Ïõ³Í ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñÇõñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù¿ç μ³õ³Ï³Ý ÃÇõ »Ý Ï³½ÙáõÙ
áõÕÕ³ÏÇûñ¿Ý Ð³Û³ëï³ÝÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ: §Ô³ñ³μ³Õ»³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý »õ Ñ³ÛÃáõñù³Ï³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÝ ³å³óáõóáõÙ ¿ÇÝ ³ÛÝ, ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ í³Õáõó
ËûëáõÙ ¿ÇÝù Ù»Ýù, áñ Ñ³ÛÃáõñù³Ï³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ÚáÛë
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å³ÛÙ³Ý³õáñõ»É »Ý Ô³ñ³μ³ÕÇ
Ñ³ñóáí »õ ÇÝã-áñ ï»Õ ²ØÜ-Ý ¿É ¿
¹ñ³ Ñ»ï Ñ³ßïõ»É¦,- ³ëáõÙ ¿ Ø³ÝáÛ»³ÝÁ: Êûë»Éáí ²ØÜ ÷áËå»ïù³ñïáõÕ³ñ æáÝ Ü»·ñáåáÝï¿Ç`
ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ
áõÕÕõ³Í Ñ»é³·ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáõÙ
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ ½·áõß³óñ»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ, áñ Æñ³Ý ½¿Ýù
÷áË³¹ñ»ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ íÝ³ë»É
²ØÜ-Ð³Û³ëï³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ »õ, Ñ³õ³Ý³μ³ñ, §Ë³÷³Ý»É¦ Õ³ñ³μ³Õ»³Ý ËÝ¹ñÇ Ë³Õ³Õ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ,
Ø³ÝáÛ»³ÝÝ ³ë³ó. §¸¿åÇ Æñ³Ý
½¿Ýù ³ñï³Ñ³Ý»Éáõ Ù³ëÇÝ Ý³Ù³ÏÇó »ñ»õáõÙ ¿, áñ ²ØÜ-Ý Çñ³Ï³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹¿Ù μ³õ³ñ³ñ ÑÇÙù»ñ ãÇ áõÝ»ó»É å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñ ÏÇñ³é»Éáõ, Ý³Ù³ÏÇó
»ñ»õáõÙ ¿, áñ Çñ³Ï³ÝáõÙ ÷áñÓ»É
»Ý Ï³ÝË»É ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ¦,³ëáõÙ ¿ Ø³ÝáÛ»³ÝÁ` ³õ»É³óÝ»Éáí, áñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ ³ÝÑ»ï»õ³Ýù ãÇ ³ÝóÝÇ,
»õ Ñ³Û-³Ù»ñÇÏ»³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ ÇÝã-áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñ
Ï³ñáÕ »Ý Í³·»É: ØÇ ß³ñù ù³Õ³ù³Ï³Ý
í»ñÉáõÍ³μ³ÝÝ»ñ
»õ
ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ áõ ÇßË³Ý³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñ, áñáÝóÇó §²ñÙ»ÝÇ³Ü³áõ¦-Ý ÷áñÓ»ó
×ßï»É Ýñ³Ýó Ï³ñÍÇùÁ ³Ûë μ³ó³Û³ÛïáõÙÝ»ñÇ ßáõñç, ³ë»É »Ý,
áñ ¹»é ã»Ý Ï³ñ¹³ó»É ¹ñ³Ýù:
ØÇÝã¹»é êåÇï³Ï ïáõÝÝ ³ñ¹¿Ý
Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿ñ, áñ Ã¿»õ Ý³Ë³·³Ñ ´³ñ³ù úμ³Ù³Ý ë³ï³ñáõÙ
¿ μ³ó »õ Ñ³ßõ»ïáõ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ êåÇï³Ï ï³Ý
Ù³ÙáõÉÇ
ù³ñïáõÕ³ñáõÃÇõÝÁ
WikiLeaks-Ç ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ
áñ³Ï»É ¿ §³ÝËáÑ»Ù »õ íï³Ý·³õáñ¦:

²ÕμÇõñ` www.armenianow.com

Àêî §ìÆøÆÈÆøê¦-Ç
Ðð²ä²ð²ÎàôØÜºðÆª
Ð²Ú²êî²ÜÀ ¼¾Üø ¾ ì²Ö²èºÈ Æð²ÜÆÜ
§¶³ñ¹Ç³Ý¦ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý Ã»ñÃÁ, íÏ³Û³Ïáã»Éáí §ìÇùÇÉÇùë¦-Ç
Ï³ÛùÁ, Ññ³å³ñ³Ï»É ¿ μ³õ³Ï³Ý
ÏïñáõÏ ÙÇ Ý³Ù³Ï, áñÁ 24 ¸»Ïï»Ùμ»ñ 2008-ÇÝ áõÕ³ñÏõ»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³ÝÁ, »õ
áõñ ²ØÜ-Ç μ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ÙÇ
å³ßïûÝ³ï³ñ ëå³éÝáõÙ ¿
å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñ ÏÇñ³é»É, »Ã¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
ã¹³¹³ñ»óÝÇ ½¿ÝùÇ ³é³ùáõÙÝ»ñÁ Æñ³Ýª Çñ ï³ñ³Íùáí: §ÜÇáõ½¦
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Éñ³ïáõ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃ»³Ùμ, Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù ëáÛÝ Ý³Ù³ÏÇÝ
μÝ³·ÇñÁ.
öáËå»ïù³ñïáõÕ³ñ Ü»·ñáåáÝï¿Ç Ý³Ù³ÏÁª 2003Ã. Ð³Û³ëï³ÝÇó Æñ³Ý ½¿ÝùÇ ³é³ùÙ³Ý
í»ñ³μ»ñ»³É.
1. ÊÝ¹ñ»Ýù Ñ³ëóÝ»É ÷áËå»ïù³ñïáõÕ³ñ Ü»·ñáåáÝï¿Ç
Ý³Ù³ÏÁ: ¸ñ³ÝáõÙ ëïáñ³·ñõ³Í
ãÇ ÉÇÝÇ μÝûñÇÝ³ÏÁ: ¸»ëå³Ý³ïáõÝÁ Ý³»õ å¿ïù ¿ ³é³ç³ñÏÇ
μ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ í³ñ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ñ»ïª
³é³çÇÏ³Û ß³μ³ÃÝ»ñÇÝ: ºÝÃ³¹ñ»³É Å³ÙÏ¿ïÝ»ñÝ áõ ÃÇÙÇ
Ï³½ÙÁ ÏáõÕ³ñÏõ»Ý ³é³ÝÓÇÝ
Ñ»é³·ñáí: ºñ»õ³ÝáõÙ ¹»ëå³Ý³ï³ÝÁ Û³ÝÓÝ³ñ³ñõ»É ¿ ½»Ïáõó»É å³ï³ëË³ÝÁ.
2. ¶³ÕïÝÇ/Ð³Û³ëï³Ý. Ü³Ù³ÏÇ ëÏÇ½μÁ.
Ú³ñ·»ÉÇ å³ñáÝ Ý³Ë³·³Ñ
(ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý-ÊÙμ.)
Ø»Ýù ·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ýù Ó»ñ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ñ»ï ¹ñ³Ï³Ý
Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ù³ÝÇ áñ áõëáõÙÝ³ÝëÇñáõÙ »Ýù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ß³Ñ»ñÇ Ý»ñÏ³åÝ³ÏÁ, Û³ïÏ³å¿ë È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÇ Ñ³ñóáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ ÂáõñùÇ³ÛÇ Û³ñ³μ»ñáõ-

ÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³õáñáõÙÁ: ØÇ»õÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ù»Ýù Éñçûñ¿Ý
³ÝÑ³Ý·ëï³ó³Í »Ýù ½¿ÝùÇ
í»ñ³³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý, Áëï ¿áõÃ»³Ý, Ù³Ñ³óáõ ¹¿åùáí:
Ø»Ýùª ²ØÜ ä»ïù³ñïáõÕ³ñ
øáÝ¹áÉÇë³ è³ÛëÁ, å»ïù³ñïáõÕ³ñÇ û·Ý³Ï³Ý üñÇ¹Á, å»ïù³ñïáõÕ³ñÇ û·Ý³Ï³ÝÇ ï»Õ³Ï³É Ø»ÃÇõ ´ñ³Û½³ÝÁ »õ ¹»ëå³Ý
Ø³ñÇ ºáí³ÝáíÇãÁ, Û³ÛïÝáõÙ »Ýù
Ó»½ Ù»ñ ËáñÁ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏáÕÙÇó Æñ³ÝÇÝ
ëå³é³½ÇÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Û³ÝÓÝÙ³Ý
Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùμ, áñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ Æñ³ùáõÙ ½áÑõ»É »õ íÝ³ëõ³ÍùÝ»ñ »Ý ëï³ó»É ²ØÜ ½ÇÝõáñÝ»ñ: âÝ³Û³Í Ù»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç»õ
ë»ñï Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, á°ã
í³ñã³Ï³½ÙÁ, á°ã ÎáÝ·ñ»ëÁ ã»Ý
Ï³ñáÕ ãÝÏ³ï»Éáõ ï³É ¹³: Àëï
ûñ¿ÝùÇ, ÝÙ³Ý ½¿ÝùÇ Û³ÝÓÝáõÙÁ
å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Ù»½ÝÇó ùÝÝ³ñÏ»É,
Ã¿ Ï³±Ý, ³ñ¹»ûù, ÑÇÙù»ñ ²ØÜ-Ç
å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ºÃ¿
å³ïÅ³ÙçáóÝ»ñ Ùïóõ»Ý, å³ïÇÅÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ³é»É ²ØÜ-Ç
û·ÝáõÃ»³Ý ¹³¹³ñ»óáõÙ »õ
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý áñáß ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ:
ÜÙ³Ý
å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÇó
Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»õáñ ¿,
áñ ¹áõù Ñ³Ùá½Çã ³å³óáÛóÝ»ñ
Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ù, Ã¿ Ó»ñ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Ý»ñÏ³ÛáõÙë áñå¿ë ·áñÍÁÝÏ»ñ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ ¿ Ù»½
Ñ»ïª »ñ³ßË³õáñ»Éáõ, Ã¿ ÝÙ³Ý
³é³ùáõÙÝ»ñÝ ³å³·³ÛáõÙ ã»Ý
ÏñÏÝõÇ:
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇÝ Ñ³Ùá½»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñ ¹³ ãÇ ÏñÏÝõÇ,
Ù»Ýù Ó·ïáõÙ »Ýù ·ñ³õáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý Ñ³ëÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ»ï, áñÁ Ï³Ùñ³·ñÇ Ýñ³ ó³ÝÏáõÃÇõÝÁ ÙÇçáóÝ»ñ ÏÇñ³é»Éª
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Ï³ÝË»Éáõ, áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ï³ñáÕ
¿ Æñ³ÝÇÝ Ï³Ù ³Ñ³μ»ÏãáõÃ»³Ý
Ï³Ù ½¿ÝùÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý Ñ»ï Ï³åõ³Í ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ ½¿ÝùÇ ³é³ùÙ³Ý ³ÕμÇõñ ¹³éÝ³É:
ÜÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý.
-²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý í»ñ³ÑëÏÙ³Ý
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ μ³ñ»÷áËáõÙ, áñå¿ë½Ç Ýñ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ áÕç ¹ñáÛùáí ³ßË³ïáÕÝ»ñ
¹³éÝ³Ý »õ μ³ó³é³å¿ë ³ßË³ï»Ý ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃ»³Ý áÉáñïáõÙ,

²ØÜ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ ÷áËå»ïù³ñïáõÕ³ñ Ü»·ñáåáÝï¿

-²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙμ»ñ Áëï»ÕÍ»É ë³ÑÙ³ÝÇÝª Ð³Û³ëï³Ý
Ùáõïù ·áñÍ»ÉÇëª ÏñÏÝ³ÏÇ Ýß³Ý³ÏáõÃ»³Ý »õ ³ÛÉ Ù³ùë³Ý»Ý·
³åñ³ÝùÝ»ñÇ Û³ÛïÝ³μ»ñÙ³Ý »õ
³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ,
-ä³ñμ»ñ³μ³ñ ÁÝ¹áõÝ»É ³Ù»ñÇÏ»³Ý ÷áñÓ³·¿ïÝ»ñÇÝª áñáÝù
ãÛ³Ûï³ñ³ñõ³Í ³Ûó»ñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ÃÇÙÇ ³ßË³ï³ÝùÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
-Ð³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»É Ð³Û³ëï³ÝÇª ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃ»³Ý ûñ¿Ýë¹ñáõÃÇõÝÁ ºØ ûñ¿Ýë¹ñáõÃ»³Ý Ñ»ï,
-Èñ³Ùß³Ï»É »õ Ññ³å³ñ³Ï»É
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃ»³Ý ó³ÝÏ»ñÁª Ý»ñ³é»³É ì³ë»Ý³ñ»³Ý å³ÛÙ³Ý³õáñõ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ, ÑñÃÇé³ÛÇÝ
ÚáÛë
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ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃ»³Ý é»ÅÇÙÇ »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃ»³Ý ³ÛÉ é»ÅÇÙÝ»ñÇ
óáõó³ÏÝ»ñÁ,
-ºñ³ßË³õáñ»É, áñ μñáù»ñÝ»ñÁ (ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÁ-ÊÙμ.) Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ã»Ý Ýå³ëïÇ ½¿ÝùÇ Ñ»ï
Ï³åõ³Í áñ»õ¿ ÇñÇ ÷áË³ÝóÙ³ÝÁ,
-ÊáñÑñ¹³Ïó»É ²ØÜ-Ç Ñ»ï
Ü²îú-Ç Ï³Ù ºØ ³Ý¹³Ù ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ »ñÏñÝ»ñ ³é³ùáõÙÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ:
Ø»Ýù å³ïñ³ëï »Ýù ËáõÙμ
áõÕ³ñÏ»É áñù³Ý ÑÝ³ñ³õáñ ¿
ßáõï ùÝÝ³ñÏ»Éáõ ³Û¹ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ: Úáõëáí »Ù, áñ Ù»Ýù Ï³ñáÕ
»Ýù ÙÇ³ëÇÝ ³ßË³ï»Éª ¹ñ³Ï³Ý
³ñ¹ÇõÝùÇ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñÁ
Ï³å³ÑáíÇ Ó»ñ Ï³é³í³ñáõÃ»³ÝÁ Ëëï³óÝ»É ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÇõÝÁ, »õ Ù»ñ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Ýå³ëïÇ Ó»½ ³Û¹
³ßË³ï³ÝùáõÙ:
Ú³ñ·³ÝùÝ»ñáíª
æáÝ Ü»·ñáåáÝï¿
Ü³Ù³ÏÇ ï»ùëïÇ í»ñçÁ.
î»Õ»Ï³ïõáõÃÇõÝ.
3. 2003Ã. Ð³Û³ëï³ÝÁ Ýå³ëï»É ¿ Æñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ÑñÃÇéÝ»ñ »õ
·Ý¹³óÇñÝ»ñ Ó»éù μ»ñ»ÉáõÝ:
2007Ã. ³Û¹ ëå³é³½ÇÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ ³é·ñ³õõ»É »Ý ßÇ³Ý»ñÇ »ñÏáõ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ½áÑõ»É ¿ ²ØÜÇ Ù¿Ï ½ÇÝõáñ, »õë 6-Á íÇñ³õáñõ»É
»Ý: ä»ïù³ñïáõÕ³ñÁ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
ùÝÝ³ñÏ»É ¿ Ý³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³ÝÇ Ñ»ïª Ø²Î-Ç ¶ÉË³õáñ í»Ñ³ÅáÕáíÇ ÏáõÉÇëÝ»ñáõÙ, μ³Ûó Ý³
Ñ»ñù»É ¿, áñ ÝÙ³Ý μ³Ý ¿ »Õ»É: Ð³Û³ëï³ÝÇ μ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ßïûÝ»³Ý»ñÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ »õ ³Û¹ ½¿ÝùÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ²ØÜ-Ç áõÅ»ñÇ ¹¿Ù,
³Û¹ ¹¿åùÝ ÇõÝÇù³É (³é³ÝÓÝ³Û³ïáõÏ-ÊÙμ.) »õ μ³õ³Ï³Ý Ùï³Ñá·Çã »Ý ¹³ñÓÝáõÙ: ²Û¹ ÷áË³ÝóáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ÑÇÙù Í³é³Û»É
å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª ²ØÜÇ Çñ³õ³Ï³Ý ÉÇ³½ûñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: Ø»Ýù »ÝÃ³¹ñáõÙ »Ýù ÙÇ ß³ñù ù³ÛÉ»ñ, áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ å¿ïù ¿ ³ÝÇ ³å³·³ÛáõÙ ½¿ÝùÇ ³é³ùáõÙÝ»ñÁ μ³ó³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ø»Ýù Ûáõëáí »Ýù
å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ëå³éÝ³ÉÇùÁ
áñå¿ë ·áñÍÇù û·ï³·áñÍ»É, áñ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇÝ Ñ³ñÏ³¹ñ»Ýù
³ÛÝåÇëÇ ù³ÛÉ»ñ ³Ý»É, áñ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ¿ñ ãÏÇñ³é»Ýù:
4. ø³ñïáõÕ³ñÇ ï»Õ³Ï³ÉÁ
·ñáõÙ ¿ Ý³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ,
áñ ËáõÙμ ¿ áõÕ³ñÏõ»Éáõ Ð³Û³ëï³Ýª ·ñ³õáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý
Ñ³ëÝ»Éáõ, áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ ù³ÛÉ»ñ
ÏÁ Ó»éÝ³ñÏÇ, áñå¿ë½Ç Æñ³ÝÇ
Ñ³Ù³ñ ½¿ÝùÇ Ñ³ÛÃ³ÛÃÙ³Ý ³ÕμÇõñ ã¹³éÝ³Û: ²Û¹ ËáõÙμÁ Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ Û³ÛïÝÇ, áñáÝù ÏÁ Ûëï³Ï»óÝ»Ý, Ã¿
ÇÝãáõ ¿ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ
íëï³Ñ, áñ ½¿ÝùÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ
»Õ»É ¿, »õ Ý³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³ÝÇ
Ñ»ñùáõÙÝ»ñÝ ³ÝÇÙ³ëï ã¹³ñÓÝÇ:
Ø»Ýù ³ÏÝÏ³ÉáõÙ »Ýù, áñ ËáõÙμÁ
Ð³Û³ëï³Ý ÏÁ Ù»ÏÝÇ ³é³çÇÏ³Û
ß³μ³ÃÝ»ñÇÝ, Ýáñ í³ñã³Ï³½ÙÇ
Çñ³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí μ³õ³ñ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
5. Ø»ñ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ï³ÝË»É
Ð³Û³ëï³ÝÇª Æñ³ÝÇ »õ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÇõÝ Û³ñáõóáÕ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ ëå³é³½ÇÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ
³ÕμÇõñÇ í»ñ³Íõ»ÉÁ: ºñ»õ³ÝáõÙ
²ØÜ-Ç ¹»ëå³Ý³ïáõÝÁ å¿ïù ¿
Û³ÛïÝÇ ³ÛÝ ÉñçáõÃÇõÝÁ, áñáí
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ ³Û¹ Ñ³ñóÁ, »õ ÁÝ¹·ÍÇ, áñ
³é³ùáõÙÝ»ñÁ Æñ³Ý, ³å³ Æñ³ùÇ ³Ñ³μ»ÏÇãÝ»ñÇÝ, áñÁ Û³Ý·»óñ»É ¿ ³Ù»ñÇÏ»³Ý ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ Ù³Ñõ³Ý, ã»Ý Ï³ñáÕ ³ñÑ³Ù³ñÑõ»É ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ
ÏáÕÙÇó:
²ÕμÇõñ` ²½¹³Ï
²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý Ñ³ïõ³ÍÝ»ñÁ
÷áË³¹ñõ»É »Ý ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ

ÐÚ¸-120

2010 Ãõ³Ï³ÝÇÝ Éñ³ó³õ §Ð³Û Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý¦ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý 120 ³Ù»³ÏÁ: ²ÝÑ»ñù»ÉÇ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¿, áñ ³Ûë ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ Çñ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇó ÙÇÝã»õ ûñë Ù»Í ³½¹»óáõÃÇõÝ ¿ áõÝ»ó»É ³ßË³ñÑáõÙ ë÷éõ³Í
Ñ³ÛáõÃ»³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý-Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ μáÉáñ
μÝ³·³õ³éÝ»ñáõÙ: ²Û¹ ¹»ñÁ ·Ý³Ñ³ïõ»É ¿ μ³õ³Ï³ÝÇÝ
μ»õ»é³óõ³Í ï»ë³ÝÏÇõÝÝ»ñÇó. Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ·áí³ë³Ýùáí ¿ Ëûëõ»É Ýñ³ å³ïÙáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ, ÷³é³μ³Ýõ»É ¿ Ýñ³ ³Ýó»³ÉÇ »õ Ý»ñÏ³ÛÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ, ÇëÏ Ñ³Ï³é³Ï ÏáÕÙÇó, Û³ïÏ³å¿ë ëáí»ï³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç, áã ÙÇ ¹ñ³Ï³Ý μ³Ý
ãÇ ÝÏ³ïõ»É Ýñ³ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ù¿ç »õ ³ÛÝ Ñ³Ù³ñõ»É ¿
ÙÇ³ÛÝ »õ ÙÇ³ÛÝ μáõñÅáõ³½Ç³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã, ¹³õ³×³Ý, ³õ³ÝïÇõñÇëï »õ μÝáõÃ³·ñõ»É ¿ ÝÙ³Ý ³ÛÉ áñ³ÏáõÙÝ»ñáí: ºñ»õÇ ³ñ¹¿Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿ í»ñç ï³É ³Ûë μ»õ»é³óÙ³Ý »õ ÷áñÓ»É ÑÝ³ñ³õáñÇÝ ã³÷ ·Çï³Ï³Ý, ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý (áñÁ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ μ³ó³ë³Ï³Ý) »õ ³Ý³ã³é ³ÏÝáóáí
¹Çï»É ³Ûë Ï³½³Ï»ñåáõÃ»³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ, áñÁ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó å³ïÙáõÃ»³Ý ³Ýμ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÝ ¿, »õ ¹ñ³Ï³Ýûñ¿Ý
áõ μ³ó³ë³Ï³Ýûñ¿Ý ½³ï ã¿ Ýñ³ Çõñ³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÇó, ³ÝÝå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó, Ñ³õ³ù³Ï³Ý Ñá·»μ³ÝáõÃÇõÝÇó »õ áÕμ»ñ·³Ï³Ý ×³Ï³ï³·ñÇó:
Ð³Û³ëï³ÝÇ ËáñÑñ¹³ÛÝ³óáõÙÇó Û»ïáÛ, Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ ¸³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÁ ³é³õ»É ù³Ý
áñ»õ¿ ³ÛÉ ·³ÕáõÃ, ÇßËáÕ áõÅ »Ý ¹³ñÓ»É: ØÇÝã ûñë Ñ³Ù³ÛÝùÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñáë³ÝùÝ»ñÁ å³ñï³¹ñõ³Í ¹ÇñùáñáßõáõÙ »Ý áñå¿ë ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³Ï³¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý, ³ë»ë »ññáñ¹
ï³ñμ»ñ³Ï Ï³Ù Ó»õ ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇ: ¸³ ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý Ù»ÕùÝ ¿, áñ áã ÙÇ³ÛÝ Çñ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý»ñÇÝ, ³ÛÉ μáÉáñ áã-¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, μáÉáñ ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó, áíù»ñ ùÝÝ³¹³ïáõÙ »Ý
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ·áñÍÁ Ï³Ù ·³Õ³÷³ñÁ, Ñ³Ù³ñ»É ¿ Ñ³Ï³¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý: Ü³»õ
Ýñ³ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý»ñÇ Ù»ÕùÝ ¿, áñ Ñ³Ï³¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝáõÃ»³Ùμ »Ý áñáß»É áõ μÝáõÃ³·ñ»É
Çñ»Ýó ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ:
ÆÝã»õ¿, ÇÝãå¿ë ³ë³óÇÝù, Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿ í»ñç ï³É ÝÙ³Ý Ùûï»óáõÙÝ»ñÇÝ, »õ ¹ñ³ ÷áË³ñ¿Ý
ÁÝ¹áõÝ»É ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý-ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ùûï»óáõÙ: ²Û¹ μ³ÝÁ ³Ù¿ÝÇó É³õ Ñ¿Ýó Çñ»Ýù ¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³Ý»É, »Ã¿ ÇÑ³ñÏ¿ Ñ³Ùá½õ»Ý, áñ ¹³ í»ñçÇÝ Ñ³ßõáí Çñ»Ýó íÝ³ëÇÝ ã¿ »õ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ßË³ñÑÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ: ¸ñ³ É³õ ûñÇÝ³ÏÝ ¿ ¸»Ïï»Ùμ»ñÇ 4-ÇÝ Î³ÉÇýáñÝÇ³ÛáõÙ USC Institute of Armenian Studies-Ç ÙÇçáóáí Ï³½Ù³Ï»ñåõ³Í ·Çï³ÅáÕáíÁ, áñÁ ÝÇõÃ»ñÇ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ, Çñ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ñÓ, ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ñ³Û»³óù åÇïÇ Ý»ïÇ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý å³ïÙáõÃ»³ÝÁ: §ÚáÛë¦-Á Çñ Ñ»ñÃÇÝ å³ïñ³ëï ¿
ïå³·ñ»É Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ï³Ù Ñ³Ù³ÏÇñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñõáÕ áñ»õ¿ Ûû¹õ³Íª
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³ÛÇ »õ ³Ýó»³ÉÇ íÇ×³Ñ³ñáÛó Ñ³ñó»ñÇ Ù³ëÇÝ:
êïáñ»õ ÐÚ¸-Ç 120-³Ù»³ÏÇ ³éÃÇõ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù »ñÏáõ ·ñáõÃÇõÝ. ³é³çÇÝÁ ÷áË ¿ ³éÝõ³Í
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ï³ÛùÇó »õ Ñ³Ù³éûï ³ÏÝ³ñÏ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý å³ïÙáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, »ñÏñáñ¹Á ·ñõ³Í ¿ ùÝÝ³¹³ïáõÃ»³Ý ³ÏÝáóáí:
²ñ¹»ûù ÑÝ³ñ³õá±ñ ¿ ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý »ñÏËûëáõÃÇõÝ í³ñ»Éª Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï»³ÝùÁ »õ Ùï³ÛÝáõÃÇõÝÁ Ó»õ³õáñáÕ, ³Ûë ³Ù»Ý³³½¹»óÇÏ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ:
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ÐÚ¸-Æ ä²îØàôÂÆôÜÀ Àêî
Îàôê²ÎòàôÂº²Ü Î²ÚøÆ
Ð²Ø²Ð²ÚÎ²Î²Ü ²è²æÆÜ Îàôê²ÎòàôÂº²Ü Î²¼Ø²ôàðàôØÀ

Ð³Û Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ (³ÛëáõÑ»ï»õ` ÐÚ¸) Çμñ»õ
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ
Ó»õ³õáñõ»É ¿ 1890-Ç ³Ùé³ÝÁ ÂÇýÉÇëáõÙ Ï³Û³ó³Í hÇÙÝ³¹Çñ ÅáÕáíÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:
Üñ³ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñ øñÇëï³÷áñ
ØÇù³Û¿É»³ÝÁ, êÇÙáÝ ¼³õ³ñ»³ÝÁ »õ
èáëïáÙÁ (êï»÷³Ý ¼ûñ»³Ý) ÙÇÝã»õ
1890 Ãõ³Ï³ÝÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ Ñ³ñáõëï ÷áñÓ ¿ÇÝ Ó»éù μ»ñ»É ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÇ Ý³ñá¹ÝÇÏ³Ï³Ý
»õ ³½·³ÛÇÝ-Ý³ñá¹ÝÇÏ³Ï³Ý ËÙμ³ÏÝ»ñáõÙ:
1890-ÇÝ ÐÚ¸-Ç áñ¹»·ñ³Í Ý³ËÝ³Ï³Ý` §Ð³Û Ú»Õ³÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ
¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝ¦ ³Ýõ³ÝáõÙÁ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ ¿ñ ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½³ï³·ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
å³Ûù³ñáÕ μáÉáñ áõÅ»ñÇÝ áõ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ÙÇ³õáñÙ³Ý »õ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ó»õ³õáñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ:
1890Ã. ê»åï»Ùμ»ñÇÝ Ññ³å³ñ³Ïõ³Í Ð³Û Ú»Õ³÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ
¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý Ø³ÝÇý»ëïÝ ³½¹³ñ³ñáõÙ ¿ñ, áñ §¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ
Ùï»É ¿ ³ÛÝ ÏéõÇ, áñ ëÏë»É ¿ ÇÝùÁ` ÅáÕáíáõñ¹Á ï³×Ï³ó Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ¹¿Ù, áõËï»Éáí ÙÇÝã»õ ³ñ»³Ý
í»ñçÇÝ Ï³ÃÇÉÁ Ïéõ»É Ð³Ûñ»ÝÇùÇ
³½³ ïáõ Ã» ³Ý
Ñ³Ù³ñ¦:
ê³ Ï³ÛÝ,

ÚáÛë

14

¸»Ïï»Ùμ»ñ 8 2010, ¸ ï³ñÇ, ÃÇõ 88

³ñÙ³ï³Ï³Ý-Û»Õ³÷áË³Ï³Ý ·áñÍ»É³Ï»ñåÇÝ ³ÝóÝ»Éáõ ÐÚ¸ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ ½áõ·áñ¹õáõÙ ¿ñ
Ýñ³ §¸ñûß³Ï¦ å³ßïûÝ³Ã»ñÃÇ
³é³çÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ (1891Ã.) Ññ³å³ñ³Ïõ³Í` ´»éÉÇÝÇ ÏáÝ·ñ»ëÇÝ
Î.äáÉëÇ Ñ³Ûáó å³ïñÇ³ñù Ü.ì³ñÅ³å»ï»³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇÝùÝ³í³ñáõÃ»³Ý Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý å³Ñ³ÝçÇ Ñ»ï: ¸ñ³Ýáí ÐÚ¸-Ý ³½¹³ñ³ñáõÙ ¿ñ, áñ ÇÝùÁ ÑÇÙÝõáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÇ ï»ë³ÝÏÇõÝÇó
ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ûñÇÝ³Ï³Ý (É»·ÇïÇÙ)
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÇ íñ³Û: ÆëÏ
í»ñçÇÝÇë Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Û»Õ³÷áË³Ï³Ý áõÕÇÝ ÁÝïñ»Éáõ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÁ Ã»É³¹ñõ³Í ¿ñ 1878Ã. ´»éÉÇÝÇ
ÏáÝ·ñ»ëÇó ³ÝÙÇç³å¿ë Û»ïáÛ`
1880-ÇÝ, ÝáÛÝÇëÏ` §Ð³Û³ëï³Ý¦
μ³é³Ýõ³Ý ·áñÍ³ÍáõÃÇõÝÝ ³ñ·»É³Í ëáõÉÃ³Ý³Ï³Ý μéÝ³å»ïáõÃ»³Ý Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñÇÝ áõ μéÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ ¹ÇÙ³·ñ³õ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃ»³Ùμ:
ÐÚ¸-Ý Çñ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý å³ÑÇó
Ñéã³Ï»ó ´»éÉÇÝÇ ÏáÝ·ñ»ëÇ áñáßáõÙÝ»ñáí ÙÇç³½·³ÛÝûñ¿Ý ×³Ý³ãõ³Í` ³ñ»õÙï³Ñ³ÛáõÃ»³Ý ûñÇÝ³Ï³Ý Çñ³õáõÝùÝ»ñÇÝ ï¿ñ Ï³Ý·Ý»Éáõ
Çñ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ñï³õáñáõÃÇõÝÁ, áñÇ ³é³ÝóùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ñ 16-ñ¹ ¹³ñáõÙ
úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó
ûÏáõ å³ó õ³Í
²ñ»õÙï»³Ý
Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ

ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ ïÝï»ë³Ï³Ý ³½³ï³·ñáõÃ»³ÝÁ Ñ³ëÝ»Éáõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ýå³ï³ÏÁ: ºõ í»ñçÇÝÇë
³é³õ»É³·áÛÝ ë³ÑÙ³ÝÁ, ÁÝ¹Ñáõå
ÙÇÝã»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³çÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ó»õ³õáñáõÙÁ, ³Û¹å¿ë ¿É ã³Ýó³õ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý, μ³Ûó
ý»¹»ñ³ïÇõ å»ïáõÃ»³Ý Ï³½ÙáõÙ
ÇÝùÝ³í³ñáõÃ»³Ý
Ó»éùμ»ñÙ³Ý
å³Ñ³ÝçÇó ³Ý¹ÇÝ:
1890Ã. hÇÙÝ³¹Çñ ÅáÕáíÝ»ñÇÝ
Û³çáñ¹³Í ³é³çÇÝ ÇëÏ ³ÙÇëÝ»ñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ ÐÚ¸ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý
Ï³éáÛóÁ ï³ñ³Íõ»ó ²Ý¹ñÏáíÏ³ëáõÙ, ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ,
Æñ³ÝáõÙ (²ïñå³ï³Ï³Ý), Üáñ Ü³ËÇç»õ³ÝáõÙ, ØáëÏõ³ÛáõÙ, ØÇçÇÝ
²ëÇ³ÛáõÙ »õ ³ÛÉáõñ: Üáñ³ëï»ÕÍ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ³ñ³· ÁÝ¹³ñÓ³ÏáõÙÁ ³é³ç μ»ñ»ó Ý»ñùÇÝ
Ñ³Ï³ëáõÃÇõÝÝ»ñ, áñáÝù Û³ÕÃ³Ñ³ñõ»óÇÝ 1892-Ç ³Ùé³ÝÁ ÂÇýÉÇëáõÙ ·áõÙ³ñõ³Í ³é³çÇÝ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíáõÙ: ²Ûëï»Õ μ³Ý³Ó»õ»Éáí Çñ ëáóÇ³É-ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³õ³ï³ÙùÁ, ÐÚ¸-Ý í»ñ³Íõ»ó Ý³»õ
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý` ß³ñáõÝ³Ï»Éáí ÙÝ³É Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ ÑáõÝ³õáñáÕ ³½·³ÛÇÝ-ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ:
²é³çÇÝ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíáõÙ
ÁÝ¹áõÝõ³Í ÐÚ¸ Íñ³·Çñ-ÏáÝáÝ³·ÇñÁ ³é³ç³¹ñ»ó Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
³½·³ÛÇÝ áõ Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý áñáß³ÏÇ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·, áñÁ ÑÇÙÝõáõÙ ¿ñ
³½·³ÛÇÝ ³½³ï³·ñáõÃ»³Ý ËÝ¹ñÇ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃ»³Ý »õ ëáóÇ³ÉÇ½ÙÝ
Çμñ»õ Ñ»é³õáñ Ç¹»³É ¹Çï³ñÏ»Éáõ ½áÛ· ÏßéáÛÃÝ»ñÇ íñ³Û: ÆëÏ ÝáÛÝ ÅáÕáíáõÙ
ÁÝ¹áõÝõ³Í`
³å³Ï»ÝïñáÝ
·áñ Í» É³ Ï»ñ åÇÝ ³ÝóÝ»Éáõ áñáßáõÙÁ
¹³ñÓ³õ

Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ï³éáÛóÇ ³ñ³· ÁÝ¹³ñÓ³ÏÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÁ:
¸ñ³ Ñ³Ù³ñ 1892-ÇÝ ëï»ÕÍõ»óÇÝ
ÂÇýÉÇëÇ »õ Â³õñÇ½Ç ´ÇõñûÝ»ñÁ,
áñáÝóÇó »ñÏñáñ¹Á ·áÛ³ï»õ»ó ÙÇÝã»õ 1995 Ãõ³Ï³ÝÁ:
ÐÚ¸ ³é³çÇÝ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíáõÙ ëï»ÕÍõ³Í »õ ùÇã ³Ýó å³ßïûÝ³å¿ë Ð³Û Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝ ³ÝáõÝÁ ëï³ó³Í Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ ³ñ¹¿Ý 1890-³Ï³Ý
Ãõ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï¿ë»ñÇÝ ¹³ñÓ³õ Ñ³Û
³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý ³é³ç³ï³ñ áõÅÁ, ÇëÏ 1890-³Ï³ÝÝ»ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï¿ëÇÝ` ²ñ»õÙï»³Ý
ºõñáå³ÛáõÙ,
²ØÜ-áõÙ,
º·ÇåïáëáõÙ »õ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ
Ó»õ³õáñõ³Í Çñ Ï³éáÛóÝ»ñÇ ßÝáñÑÇõ
Ý³»õ` ³é³çÇÝ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ:

Ð²Ú²ä²îÎ²Ü î²ð²ÌøÜºðÆ
Ð²Ø²ÊØ´Ø²Ü Ìð²¶ÆðÀ

Ø»Í ï¿ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇÝ μ»õ»é»Éáõ
Ñ³Ù³ñ 1896-Ç ú·áëïáëÇ 14(26)-ÇÝ
ÐÚ¸-Ý Çñ Î.äáÉëÇ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
ÏáÙÇï¿Ç áñáßáõÙáí ·áñÍ³¹ñ»ó ûëÙ³Ý»³Ý ·ÉË³õáñ ¹ñ³Ù³ï³Ý`
´³ÝÏ úïïáÙ³ÝÇ ·ñ³õÙ³Ý Íñ³·ÇñÁ:
1897-Ç ÚáõÉÇëÇ 25-ÇÝ ÐÚ¸-Ý
Ï³½Ù³Ï»ñå»ó Ê³Ý³ëáñÇ ³ñß³õ³ÝùÁ »õ å³ïÅ»ó Ø³½ñÇÏ ùñ¹³Ï³Ý ó»Õ³ËáõÙμÁ, áñÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ñ 1896Ã. ä³ñëÏ³ëï³Ý
Ý³Ñ³ÝçáÕ ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ ·áñÍÇãÝ»ñÇ Ïáïáñ³ÍÇ Ñ³Ù³ñ: Ð³ñõ³ÍÇÝ
Ñ³ñõ³Íáí å³ï³ëË³Ý»Éáõ Ù³ñï³í³ñáõÃ»³Ùμ ÐÚ¸-Ý ³ëïÇ×³Ý³μ³ñ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»ó 1894-1896ÃÃ.
Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ ³ñ»õÙï³Ñ³ÛáõÃ»³ÝÁ Ñ³Ù³Ï³Í Ûáõë³ÉùáõÃÇõÝÁ:
²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Í³õ³Éõ³Í 19-ñ¹ ¹³ñ³í»ñçÇ-20-ñ¹
¹³ñÇ ëÏ½μÝ»ñÇ Ñ³Û¹áõÏ³ÛÇÝ ÏéÇõÝ»ñÇ μáÉáñ ³ãùÇ ÁÝÏÝáÕ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÁ` ²ñ³μû, Ðñ³Ûñ-¸ÅáËù, ê»ñáμ
²ÕμÇõñ, ²Ý¹ñ³ÝÇÏ, ¶áõñ·¿Ý, ¶»õáñ·
â³õáõß »õ áõñÇßÝ»ñ, Ïéõ»É »Ý Ð³Û
Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý
¹ñûßÇ ï³Ï, áñÇ Ï³ñÙÇñ ýáÝÇ íñ³Û
ÙÇÙ»³Ýó Ñ³ïõáÕ »õ èáëïáÙÇ Ó»éùáõÙ ³Ù÷á÷õáÕ` Û»Õ³÷áË³Ï³ÝÇ
¹³ßáÛÝÁ, ³ßË³ï³õáñÇ μ³ÑÁ »õ

Ùï³õáñ³Ï³ÝÇ ·ñÇãÁ áñå¿ë Ù¿Ï ³ÙμáÕçáõÃÇõÝ` ÐÚ¸ ½ÇÝ³Ýß³Ý, ËáñÑñ¹³Ýß»É »Ý ÐÚ¸ å³Ûù³ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÁ: ²Û¹ ¹ñûßÇ áõ ½ÇÝ³Ýß³ÝÇ ï³Ï Üáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ù³ñï³Ï³Ý ³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñÇ
ÑÇÙù»ñÝ »Ý ¹ñ»É ÐÚ¸ É³õ³·áÛÝ
Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñ ÜÇÏáÉ ¸áõÙ³ÝÁ,
²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ, ¸ñ³ëï³Ù³ï Î³Ý³Û³ÝÝ (¸ñû) áõ ¶³ñ»·ÇÝ ÜÅ¹»ÑÁ:
Ð³Û¹áõÏ³ÛÇÝ ÏéÇõÝ»ñÇó` ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ áõÅ»ñÇ
Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³ÝÁ ³ÝóÝ»Éáõ Ýáñ Ù³ñï³í³ñáõÃ»³Ý ëÏÇ½μÁ ¹ñõ»ó 1898Ã. ÂÇýÉÇëáõÙ Ï³Û³ó³Í ÐÚ¸ »ñÏñáñ¹ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíáõÙ: Üñ³ áñáßáõÙÝ»ñáí
ëï»ÕÍõ»ó Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ýáñ
Ù»Ë³ÝÇ½Ù` ²ñ»õ»É»³Ý (ÂÇýÉÇë) »õ
²ñ»õÙï»³Ý (ÄÝ»õ) ´ÇõñûÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùμ: ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Í³õ³ÉõáÕ ³½·³ÛÇÝ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ Õ»Ï³í³ñÙ³ÝÁ ½áõ·ÁÝÃ³ó, ³Ûë ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíÁ Ý³Ë³Ó»éÝ»ó Ý³»õ
ºõñáå³ÛáõÙ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ û·ïÇÝ ï³ñõáÕ ù³ñá½ãáõÃÇõÝÁ: ÐÚ¸
§»õñáå³Ï³Ý åñáå³·³Ý¹Á¦ ëÏëõ»ó øñÇëï³÷áñ ØÇù³Û¿É»³ÝÇ
³ÝÙÇç³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùμ »õ
²õ»ïÇë ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ, Ê³ã³ïáõñ
Ø³ÉáõÙ»³ÝÇ, ØÇù³Û¿É ì³ñ³Ý¹»³ÝÇ, ÚáíÑ³ÝÝ¿ë Èáéáõ-Ø»ÉÇù»³ÝÇ »õ
áõñÇßÝ»ñÇ ç³Ýù»ñáí: 1900Ã. ö³ñÇ½áõÙ øñÇëï³÷áñ ØÇù³Û¿É»³ÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùμ »õ ýñ³ÝëÇ³óÇ
Ñ³Û³ë¿ñ äÇ»é øÇ»³éÇ ËÙμ³·ñ³å»ïáõÃ»³Ùμ ÑÇÙÝõ»ó §äñû ²ñÙ»ÝÇ³¦ ýñ³Ýë»ñ¿Ý Ã»ñÃÁ: Üñ³ ËÙμ³·ñ³Ï³½ÙáõÙ ¿ÇÝ Ä³Ý Äáñ¿ëÁ,
²Ý³ïáÉ üñ³ÝëÁ, üñ³ÝëÇë ¹¿
ä»ñë³Ýë¿Ý, ÄáñÅ ÎÉ»Ù³ÝëûÝ »õ
»õñáå³Ï³Ý ³ÛÉ Ýß³Ý³õáñ ·áñÍÇãÝ»ñ áõ Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ:
Âáõñù³Ï³Ý ½ûñù»ñÇ Û³ñÓ³ÏÙ³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí Å³Ù³Ý³ÏÇó ßáõï
ëÏëõ³Í ê³ëáõÝÇ Ñ³ÛáõÃ»³Ý 1904Ã.
Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ Û³çáÕ Õ»Ï³í³ñáõÙÁ
ÐÚ¸-Ç ÏáÕÙÇó ÃáÛÉ ïõ»ó Ëáõë³÷»É
Ù»Í ÏáñáõëïÝ»ñÇó áõ Ï³ÝË»É Ãáõñù³Ï³Ý ÏáÕÙÇ ç³ñ¹³ñ³ñ³Ï³Ý
Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ: ¸ñ³ÝÇó Û»ïáÛ ÐÚ¸
ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ³é³ÝóùÝ ³ëïÇ×³Ý³μ³ñ ëÏë»ó ï»Õ³÷áËõ»É éáõë³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý
ï³ñ³Íù, ÇÝãÁ ëÏ½μáõÙ Ï³åõ³Í ¿ñ

Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ ·áÛùÇ μéÝ³·ñ³õÙ³Ý Ù³ëÇÝ
1903Ã. ÚáõÝÇëÇ 12-Ç ûñ¿ÝùÇ ¹¿Ù
²Ý¹ñÏáíÏ³ëáõÙ Í³õ³Éõ³Í å³Ûù³ñÇ Ñ»ï: 1903-Çó ëÏë³Í` ³Û¹ å³Ûù³ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Í³ÝñáõÃÇõÝÝ
ÁÝÏ³õ èáõë³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ
·áñÍáÕ ÐÚ¸ ßáõñç 10 Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÏáÙÇï¿Ý»ñÇ íñ³Û: ê³Ï³ÛÝ,
ÙÇÝã»õ èáõë³Ï³Ý ³é³çÇÝ Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝÁ ÐÚ¸-Ý ó³ñ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ï³Ñ³Û ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¹¿Ù å³Ûù³ñáõÙ ÙÝáõÙ ¿ñ
å³ßïå³ÝáÕ³Ï³Ý ÑáÕÇ íñ³Û: êÏëõ³Í Û»Õ³÷áËáõÃ»³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ` 1905Ã. ö»ïñõ³ñÇÝ áõ ²åñÇÉÇÝ Ï³Û³ó³Í §ÐÚ¸ ÊáñÑñ¹Ç¦
ÝÇëï»ñáõÙ ÁÝ¹áõÝõ»ó §ÎáíÏ³ë»³Ý
Ý³Ë³·ÇÍÁ¦, áñÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ñ
§ÎáíÏ³ë»³Ý ß³ñÅÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ
ÇÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ßñç³ÝÇó
³ÝóÝ»É μáõÝ Û»Õ³÷áË³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý...¦: §ÎáíÏ³ë»³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ¦ å³Ñå³Ý»Éáí 1892Ã.
Íñ³·ñáõÙ ³Ùñ³·ñõ³Í` ²ñ»õÙï»³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ
ù³Õ³ù³Ï³Ý
áõ
ïÝï»ë³Ï³Ý
³½³ï³·ñáõÃ»³Ý
³é³ç³¹ñ³ÝùÁ, ¹ñ³Ý ½áõ·³Ñ»é,
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ³éç»õ ¹ÝáõÙ ¿ñ
Ý³»õ »ñÏñáñ¹ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ` ²Ý¹ñÏáíÏ³ëáõÙ Û»Õ³÷áË³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Í³õ³ÉáõÙÁ »õ
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý, μ³Ûó ý»¹»ñ³ïÇõ èáõë³ëï³ÝÇ Ï³½ÙáõÙ »ñÏñ³Ù³ëÇ
ÇÝùÝ³í³ñáõÃ»³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ`
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáí Ýñ³ÝáõÙ
Ñ³Ù³Ñ³õ³ù μÝ³ÏãáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³ÝïñáÝÇ Ó»õ³õáñÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ: Æñ §ÎáíÏ³ë»³Ý Ý³Ë³·Íáí¦ »õ ùÇã ³Ýó Ýñ³ ¹ñáÛÃÝ»ñÇ
íñ³Û ÑÇÙÝõ³Í 1907Ã. Íñ³·ñáí
ÐÚ¸-Ý ÙÇ³ÏÝ ¿ñ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ, áñÁ
Ý³Ë³Ó»éÝáõÙ ¿ñ ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÇ Ñ³Û³å³ïÏ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙμÙ³Ý, ¹ñ³Ýó Çñ³õ³-ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ Ûëï³Ï»óÙ³Ý, ³ÛëÇÝùÝ` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ó»õ³õáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ:

ÃÇõ 88, ¸ ï³ñÇ, ¸»Ïï»Ùμ»ñ 8 2010

15

ÚáÛë

¸²ÞÜ²ÎòàôÂº²Ü ä²îØàôÂÆôÜÆò`

ìÆÖ²Ð²ðàÚò Ð²ðòºð

èáμ»ñÃ ê³ý³ñ»³Ý
ÐÇÙÝ³¹ñáõÙ
¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÑÇÙÝ³¹ñõ»É ¿
1890 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ÂÇýÉÇëáõÙ: ÐÇÙÝ³¹ñõ»É ¿ ³ñ»õ»É»³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, Û»Õ³÷áË³Ï³Ý ÇÝï»ÉÇ·»ÝóÇ³ÛÇ
¥Ùï³õáñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý¤
ÏáÕÙÇó ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
·ÇõÕ³óÇáõÃ»³ÝÁ ³½³ï³·ñ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí:ÐÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÁ øñÇëï³÷áñ ØÇù³Û¿É»³ÝÁ, êÇÙáÝ ¼³õ³ñ»³ÝÁ »õ èáëïáÙÁ ¥êï»÷³Ý
¼ûñ»³ÝÁ¤ª Å³Ù³Ý³ÏÇÝ èáõë³Ï³Ý Û»Õ³÷áË³Ï³Ý ëáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³ÏïÇõ Û»Õ³÷áË³Ï³ÝÝ»ñ »Ý
»Õ»É:
Ð¿Ýó ³Ûë ÷áùñÇÏ å³ïÏ»ñÇó ³ñ¹¿Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÝÏ³ï»É ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÝ áõ Ýñ³
·áÛ³ï»õÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÁª 120
ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ »õ ³Ýã³÷
ï³ñμ»ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:
ÈÇÝ»Éáí ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ »õ Ùï³õáñ³Ï³Ý, ÇÝãå¿ë ÃÇýÉÇë³μÝ³Ï μáÉáñ Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÁ ùÇã μ³Ý
·Çï¿ÇÝ
²ñ»õÙï³Ñ³Û³ëï³ÝÇ
·ÇõÕ³óÇáõÃ»³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ØÇ Ëûëùáí, Ýñ³Ýù ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ÇÝ Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝÁ éáõë³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÇõÝÇó ³ñï³Ñ³Ý»É
úëÙ³Ý³Ï³Ý å»ïáõÃÇõÝ: ²é³çÇÝ
ï³ñÇÝ»ñÇÝ, Ýñ³Ýù Ï³ñáÕ³ó³Ý
èáõë³ëï³ÝÇÝ û·ï³·áñÍ»É áñå¿ë Û»Ý³Ï¿ïª úëÙ³Ý³Ï³Ý å»ïáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó Ý»ñë
Çñ»Ýó ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
èáõë³ëï³ÝÁ áñå¿ë Û»Ý³Ï¿ï
ÂáõñùÇ³ÛÇ ¹¿Ù å³Ûù³ñÇ Ñ³Ù³ñ.
¸ñõ³Íù, áñÁ ÏñÏÝõ»ó ³é³çÇÝ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ »õ
Ï³Ù³õáñ³Ï³Ý ËÙμ»ñÇ Ï³½Ù³õáñÙ³Ý ûñ»ñÇÝ:
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êáóÇ³ÉÇ±½Ù Ã¿± ³½·áõÃÇõÝ
¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÙÇÝã ûñë Çñ»Ý
Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ ëáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ: ê³Ï³ÛÝ ÑÇÙÝ³¹ñáõÙÇó Û»ïáÛ, ß³ï ßáõï ³ÛÝ å³ñ½»ó
Çñ Ùûï»óáõÙÁ` ³é³çÝ³Ï³ñ·Á
³½·³ÛÇÝ å³Ûù³ñ, Ñ»é³Ï³ÛáõÙ
ëáóÇÉ³Ç½Ù: ê³ ³ÛÝ ëÏ½μáõÝùÝ ¿,
áñÁ å³Ñå³Ý»É ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ,
»õ Çñ ³é³çÝ³Ï³ñ· Ýå³ï³ÏÇ
Ñ³Ù³ñ »ñμ»ù ãÇ í³ñ³Ý»É Éù»É ëáóÇ³ÉÇ½ÙÇ ·³Õ³÷³ñÁ »õ ÝáÛÝÇëÏ
å³Ûù³ñ»É ëáóÇÉ³Ç½ÙÇÝ Ñ³Ù³ÏñáÕ áõÅ»ñÇ ¹¿Ù: ê³ ³ñï³Û³Ûïõ»É ¿ μ³½áõÙ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý³óõ³Í
Ó»õ»ñáí` Ù»Ýù ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ
Ñ³Û »Ýù, Û»ïáÛ Ù³ñ¹. ³é³ç ïáõÝ
Ó»éù μ»ñ»Ýù, Û»ïáÛ Ï³Ñ-Ï³ñ³ëÇÇ
Ù³ëÇÝ ÏÁ Ëûë»Ýù: ö³ëïûñ¿Ý, ëáóÇ³ÉÇ½ÙÁ Í³é³Û»ó áñå¿ë ½³ñ¹,
áñå¿ë Å³Ù³Ý³ÏÇ Û»Õ³÷áË³Ï³Ý
ßÝãÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ï»ñåõ»Éáõ, ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí Ë³Ý¹³í³éõ³Í »ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³ÝÁ
·ñ³õ»Éáõ ÙÇçáó, ÇëÏ ³½·³ÛÇÝ
³½³ï³·ñáõÃÇõÝÁª áñå¿ë Ýå³ï³Ï »õ ß³ñÅÇã áõÅ:
ÆÝùÝ³í³ñáõÃÇõ±Ý Ã¿± ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝ
ºñμ ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ËûëõáõÙ ¿ ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ¹³ áã Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ³ÝÏ³Ë
Ð³Û³ëï³Ý »õ áã ¿É ÙÇ³ó»³É »ñÏÇñ: ¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ úëÙ³Ý»³Ý
³ñ»õ»É»³Ý ßñç³ÝáõÙ í»ó Ñ³Û³ß³ï íÇÉ³Û»ÃÝ»ñÇ ÇÝùÝ³í³ñáõÃÇõÝ ý»¹»ñ³ÉÇ½ÙÇ ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇ
ÑÇÙ³Ý íñ³Û: ÆÑ³ñÏ¿, áã ÙÇ Ëûëùª
èáõë³ëï³ÝÇ »õ ÙÇ³ó»³É áõ ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ: ÆëÏ »ñμ
1907 Ãõ³Ï³ÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíáõÙ ²Ý¹ñÏáíÏ³ëÇ Íñ³·ñÇ ÏÇñ³-

éáõÙáí èáõë³ëï³ÝÁ »õë ¹³ñÓ³õ
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ·áñÍáÕáõÃ»³Ý
ßñç³Ý, ÏñÏÇÝ ËûëùÁ ÙÇ³ÛÝ ÇÝùÝ³í³ñáõÃ»³Ý »õ ý»¹»ñ³ÉÇ½ÙÇ
Ù³ëÇÝ ¿ñ: ²Ûë ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ
í»ñÛÇßáõÙÁ ³ÛÝ ³éáõÙáí ¿ Ï³ñ»õáñ, áñ ³Ûëûñ ³ÛÝå¿ë ¿ ù³ñá½õáõÙ, áñ ³ë»ë Ã¿ª Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
Ñ¿Ýó ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý ûñÇó, ¹³ ¿ »Õ»É
Ýñ³ Ýå³ï³ÏÁ: ²ÝÏ³ËáõÃ»³Ý
·³Õ³÷³ñÁ
¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý
Íñ³·ñÇ Ù¿ç Ùï³õ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñμ ³ÛÝ å³ñï³¹ñõ»óª
Çñ³íÇ×³ÏÇ, »õ Ï»³ÝùÇ áõ Ù³Ñõ³Ý »ñÏÁÝïñ³ÝùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:
²õ³ÝïÇõñÇ½Ù
²õ³ÝïÇõñÇ½Ù, Ï³Ù ³ñÏ³Í³ËÝ¹ñáõÃÇõÝ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ½ÇÝ»³É ³Ýå³ï³ëË³Ý³ïáõ ·áñÍ»ñÇ ¹ÇÙ»Éª
³é³Ýó ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Éáõ ¹ñ³Ýó Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁª Ñ³ë³ñ³Ï ÅáÕáíñ¹Ç
»õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ËÙμ»ñÇ Ñ³É³ÍÙ³Ý ë³ëïÏ³óÙ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùμ:
²Ûë Ñ³ñóáõÙ μ³½ÙÇóë Ù»Õ³¹ñõ»É
¿ ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ. ëñ³ ó³ÛïáõÝ
ûñÇÝ³ÏÝ ¿ ´³ÝÏ úÃáÙ³ÝÇ ·ñ³õáõÙÁ, áñÁ ÙÇÝã ûñë Çñ μáÉáñ
ÏáÕÙ»ñáí Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ áñå¿ë Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý å³ïÙáõÃ»³Ý ÷³ÛÉáõÝ ¿ç»ñÇó Ù¿ÏÁ:
êï³ÙμáõÉáõÙ ´³ÝÏ úÃáÙ³ÝÁ
·ñ³õ»óÇÝª Ø»Í àõÅ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ íñ³Û
Ññ³õÇñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²ñ¹ÇõÝùáõÙ Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý ËáõÙμÁ ·»ñÙ»Í»ñÇ Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùμ ÷ñÏõ»óÇÝ áõ ÷áË³¹ñõ»óÇÝ Ø³ñë¿É:
ÆëÏ ¹ñ³Ý Ñ»ï»õ»óÇÝ ½³Ý·õ³Í³ÛÇÝ ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ê³ îÇåÇÏ
½ÇÝ»³É åñáå³·³Ý¹³ÛÇ ûñÇÝ³Ï
¿: ²ñÏ³Í³ËÝ¹ñáõÃÇõÝ, áñÇó ïáõÅáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³Ï ³Ýå³ßïå³Ý

ÅáÕáíáõñ¹Á:
²ñ¹³ñ³óáõÙ. Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ
Û³ÛïÝõáõÙ ¿ ³ßË³ñÑÇ áõß³¹ñáõÃ»³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ£ ²ÛëåÇëÇ
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí ÅáÕáíáõñ¹Á
ÃûÃ³÷áõÙ ¿ ëïñÏ³ÙïáõÃÇõÝÁ, »õ
½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ÙÇïùÁ, áñ ÑÝ³ñ³õáñ ¿ áïùÇ »ÉÝ»É ûëÙ³Ý»³Ý
μéÝ³å»ïáõÃ»³Ý ¹¿Ù, ÝáÛÝÇëÏ
Ï³ÛëñáõÃ»³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ:
¸³ßÇÝù ºñÇïÃáõñù»ñÇ Ñ»ï
ÆëÏ »ñμ èáõë³ëï³ÝÁ Ùï³õ
ûñ³Ï³ñ·Ç Ù¿ç, úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý Ù¿ç ³ñ¹¿Ý ïÇñáõÙ ¿ñ
Û»Õ³÷áËáõÃ»³Ý ÃáÑáõμáÑÁ: §ÆÃÃÇÑ³¹ áõ Â³ñ³ùùÇ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ Ï³Ù »ñÇïÃáõñù»ñÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ùμ å³Ûù³ñáõÙ
¿ÇÝ êáõÉÃ³Ý ²μ¹áõÉÑ³ÙÇïÇ ¹¿Ù,
áñÝ ³Û¹ù³Ý ³ñÇõÝ ¿ñ Ã³÷»É Ñ³Û»ñÇó: ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹³é³çáõÙ ¿ ³Û¹ å³Ûù³ñÁ »õ Ç í»ñçáÛ
Û³ÛïÝõáõÙª Ýñ³Ýó ÏáÕùÇÝª úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ¹¿Ùª Ñ³õ³ï³Éáí Ýñ³Ýó ËáëïáõÙÝ»ñÁ, Çμñ
Ã¿ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ·ÉáõË ³ÝóÝ»Éáõó Û»ïáÛ μ³ñ»÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ
Ó»éÝ³ñÏõ»Ý »õ ÇÝùÝ³í³ñáõÃÇõÝ
ÏÁ ï³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý íÇÉ³Û»ÃÝ»ñÇÝ: 1908-ÇÝ Ýñ³Ýó ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝÁ Û³ÕÃáõÙ

¿, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýù ã»Ý Ï³ï³ñáõÙ
Çñ»Ýó ËáëïáõÙÝ»ñÁ, »õ ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁª ³é³çÇÝ ³ßË³ñÑ³Ù³ñïÇ ûñ»ñÇÝ Ï³ï³ñáõÙ ³õ»ÉÇ
³Ñé»ÉÇÝ áõ ë³ñë³÷»ÉÇÝª Íñ³·ñáõÙ áõ ·áñÍ³¹ñáõÙ »Ý Ñ³Û»ñÇ
ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÝ áõ ³ùëáñÁ »õ
Ñ³Ù³ï³ñ³Í ç³ñ¹Á: ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ³Ûëûñ Û³×³Ë Ù»Õ³¹ñõáõÙ ¿ »ñÇïÃáõñù»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ ³ÛÝ
ûñ»ñÇÝ, »ñμ êáõÉÃ³Ý³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃÇõÝáõÙ »ñ»õ³Ý ¿ñ »Ï»É Ýáñ
μ³ñ»÷áË³Ï³Ý ÙÇ áõÅ, áñÁ å³Ûù³ñÇ Ù¿ç ¿ñ ëáõÉÃ³ÝÇ ¹¿Ù, »õ áñÁ
Ëáëï³ÝáõÙ ¿ñ ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÇõÝ »õ μ³ñ»÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ, »õ
μÝ³Ï³Ý³μ³ñ Ýñ³ Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ
áõ å³ñïáõÃÇõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ñ Ù»Í
³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³É Ñ³Û»ñÇ
×³Ï³ï³·ñÇ íñ³Û, ïñ³Ù³μ³ÝáõÃÇõÝÁ ¹³ ¿ñ Ã»É³¹ñáõÙª Ñáí³Ý³õáñ»É Ýñ³Ý: ÆëÏ ³ÛÝ Ã¿ª ³Û¹
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÇÝãåÇëÇ±
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí ¿ Ï³ï³ñõáõÙ »õ
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ ÇÝãù³±Ý Ë»É³ÙÇï áõ ½·ûÝ ¿ »Õ»É Å³Ù³Ý³ÏÇÝ
»ñÇïÃáõñù»ñÇ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ
Ï³ÝË³ï»ë»Éáõ »õ Ï³ÝË»Éáõ ·áñÍáõÙ ¥ÇëÏ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ÑÝ³ñ³õáñ ¿ñ ¹ñ³Ýù Ï³ÝË»É¤, ¹³ ³ñ¹¿Ý
áõñÇß Ñ³ñó ¿: ²ÛÝ ÇÝã å³ñ½ ¿,

´³ÝÏ úÃáÙ³ÝÇ ·ñ³õÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁª Ø³ñë¿ÉáõÙ

ß³ï ³Ý³ñ¹³ñ ÏÁ ÉÇÝÇ ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³ÝÁ Ù»Õ³¹ñ»É, Ã¿ Çμñ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É ¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáÕÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³Ù
ÝáÛÝÇëÏ Ýñ³ Ñ³Ù³ñ, áñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßÇÝùÇ Ù¿ç ¿ Ùï»É
»ñÇïÃáõñù»ñÇ Ñ»ï:
Ð»ï³ùñùÇñ ¿ Ý³»õ ÙÇ ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³Ýù, áñ ¹³ ÙÇ³Ï ßñç³ÝÝ ¿,
áñ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³Ûù³ñÁ Ñ³Ù³ï»ÕõáõÙ ¿ ï»ÕÇ ÅáÕáíñ¹Ç
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ß³ñÅÙ³Ý Ñ»ï, »õ áã
Ã¿ª ûï³ñ áõÅ»ñÇ Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³ÝÁ: ²Ûë ·áñÍÇ ³ÝÛ³çáÕáõÃÇõÝÁ å³ï×³é ¿ »Õ»É, áñ Ñ³ÛÝ ³ÛÉ»õë »ñμ»ù ÝÙ³Ý ù³ÛÉÇ ã¹ÇÙÇ, »õ
Û³ïÏ³å¿ë Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñáõÙ ¥Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ¤ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Ù»Ïáõë³óõÇ ï»ÕÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»³ÝùÇó:
ê÷Çõéù»³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝ
¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ
³é³çÇÝ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Õ»Ï³í³ñ áõÅÝ ¿ñ, ë³Ï³ÛÝ ³Ûë
Ñ³Ù³éûï ³ÏÝ³ñÏáõÙ ã»Ýù Ï³ñáÕ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ý³»õ ³Û¹
ßñç³ÝáõÙ ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÁ: ²ÛÝ ÇÝã å³ñ½ ¿,
³Û¹ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ÏáñÍ³ÝáõÙÇó Û»ïáÛ, ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý
Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ ÃáÕÝáõÙ ¿ »ñÏÇñÁ »õ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ë÷Çõéù»³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ:1920-Çó ÙÇÝã»õ 1990,
³ÛëÇÝùÝ 70 ï³ñÇª Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ï»³ÝùÇ ³õ»ÉÇ ù³Ý Ï¿ëÁ,
³ÛÝ »Õ»É ¿ ë÷Çõéù»³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝª Çñ μáÉáñ Ñ³Ï³ëáõÃÇõÝÝ»ñáí, »õ μÝ³Ï³Ý³μ³ñ Ñ³Ï³ëáí»ï³Ï³Ý, áñÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí Ý³
½³Ý³½³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ û·Ý»É ¿ μéÝ³å»ï³Ï³Ý áõÅ»ñÇÝ, ³Û¹ ÃõáõÙ
Æñ³ÝÇ ß³ÑÇ ÇßË³ÝáõÃ»³ÝÁª Ñ³É³Í»Éáõ Ñ³Ù³ÛÝ³í³ñ áõÅ»ñÇÝ:
ºÉÝ»Éáí Ñ³Û³å³Ñå³ÝÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÇó, Ñ³Û»ñÇÝ Ù»Ïáõë³óñ»É ¿ μÝÇÏ ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³ë³ñ³Ï³ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»³ÝùÇó,
»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ å³é³Ïï»Éáí, ÎÇÉÇÏÇ³ÛÇ Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÁ ¹³ñÓñ»É ¿ Çñ ù³Õ³ù³Ï³Ý
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Û»Ý³ÏÁª Û³ïÏ³å¿ë ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ë³Ï³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ áñå¿ë ÏßÇé û·ï³·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ 70 ï³ñÇ ½áõï
ë÷Çõéù»³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ ¿
»Õ»É, ë³Ï³ÛÝ Ý³Ëù³Ý ³Û¹ ¿É ³ßË³ï»É ¿ Æñ³ÝáõÙ, ºõñáå³ÛáõÙ,
²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ »õ ³ñ³μ³Ï³Ý
»ñÏñÝ»ñáõÙ, ÇëÏ ¹ñ³ÝÇó Û»ïáÛ ¿É
ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ Çñ ·áñÍÁ áÕç ³ßË³ñÑÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ: ²Ûë »ñÏ³ñ³ï»õ ÷áñÓ³éáõÃ»³Ùμ Ýñ³Ý Û³çáÕõ»É ¿ ëï»ÕÍ»É
Ïáõé Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ, Ñ³Ù³Ï»ñåõ»É ½³Ý³½³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ μ³õ³Ï³ÝÇÝ
ï³ñμ»ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ »õ ëáíáñ»É Ã¿ ÇÝãå¿ë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÏñÃ³Ï³Ý-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ¹åñáóÝ»ñÝ áõ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹³ñÓÝ»É Çñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ·áñÍ³¹ñÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ: ²ÛëåÇëáí ³ÛÝ ¹³ñÓ»É ¿
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ë÷ÇõéùÇ ³Ù»Ý³Ñ½ûñ
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ, áñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ »ññáñ¹ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ëï»ÕÍáõÙÇó ³ÝÙÇç³å¿ë Û»ïáÛ
·Ý³ó Ð³Û³ëï³Ý, »õ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³ÏáõÙ Ñ³ëï³ïõ»ó ³ÛÝï»Õ,
ë³Ï³ÛÝ, áñå¿ë ¹ñëÇó »Ï³Í áõÅ,
Ýñ³ ¹ñáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùμ
³ÛÝ ã¿, ÇÝã, áñ ë÷ÇõéùáõÙ ¿:
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ
¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ áñå¿ë ë÷Çõéù»³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ, Ñ¿Ýó
ëÏ½μÇó ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáõÙ
Ñ³Ï³¹ñõ³Í ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù áñå¿ë
å»ïáõÃÇõÝ, áõÝ¿ÇÝ Çñ»Ýó ß³Ñ»ñÝ
áõ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
Ü³Ëª ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý Ð³Û³ëï³Ý»³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ
μÝ³Ï³Ý³μ³ñ »ÝÃ³ñÏõáõÙ ¿ñ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý μÇõñáÛÇÝ, áñÁ Ñ³ëï³ïõ³Í ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÇó ¹áõñë,
»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ï³ñ»õáñ Ù³ëÁ ¹»é
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Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ ã¿ÇÝ:
²Ûë »õ ³ÛÉ å³ï×³éÝ»ñáí 1994ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ü³Ë³·³Ñ È»õáÝ
î¿ñ-ä»ïñáë»³ÝÁ ¹ÇÙ»Éáí Ñ³Ï³ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ù³ÛÉÇ Ï³ë»óñ»ó ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ, áñÁ å³ßïûÝ³å¿ë
í»ñëÏë»ó ÙÇ³ÛÝ î¿ñ-ä»ïñáë»³ÝÇ Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÇó Û»ïáÛ:
²õ»ÉÇ Ï³ñ»õáñÝ ³ÛÝ ¿, áñ ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ³é³çÝáñ¹õáõÙ ¿
§Ð³Û ¸³ï¦-Ç, ³ÛëÇÝùÝª ÂáõñùÇ³ÛÇó ï³ñ³Íù³ÛÇÝ å³Ñ³Ý³ç³ïÇñáõÃ»³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñáí, »õª
³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùμ ³ßË³ñÑÇ ½³Ý³½³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³ñóÁ ³ñÍ³ñÍ»Éáõ ÙÇçáóáí ÂáõñùÇ³ÛÇ íñ³Û ×ÝßáõÙ
μ³Ý»óÝ»Éáõ é³½Ù³í³ñáõÃ»³Ùμ,
áñÁ μÝ³Ï³Ý³μ³ñ Ó»éÝïáõ ã¿
Ï³ÛáõÝáõÃ»³Ý Ó·ïáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë
ÇëÏ å³ï×³éáí ¹³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÁ ¹¿Ù »Ý ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ»ï
áñ»õ¿ μ³Ý³ÏóáõÃ»³Ý, ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ μ³óÙ³Ý, »õ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ
Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÝáñÙ³É³óÙ³Ý` Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí Ã¿
³é³Ýó Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ: ØÇ³ÛÝ ³ÛëåÇëÇ é³½Ù³í³ñáõÃ»³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¿, áñ ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý áõÅÁ
áñå¿ë Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ë÷Çõéù»³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ Ï³ñáÕ ¿
Ñ³ßõÇ ·³É, ³ÛÝ ÇÝã Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý Ý»ñùÇÝ Ñ³ñó»ñáõÙ Ýñ³
ÏßÇéÁ ß³ï ãÝãÇÝ ¿, »õ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ Û³×³Ë Ó»éù ¿ μ»ñáõÙ
ùõ¿Ý»ñÇ ³õ»ÉÇ å³Ï³ë ù³Ý 10
ïáÏáëÁ:
ì»ñçÇÝ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝ»ñÇÝ Û³çáñ¹³Í ¹¿åù»ñÇ »õ
Ø³ñïÇ 1-Ç ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇó Û»ïáÛ ¹³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ Ñ³ñÏ Ñ³Ù³ñ»ó Ïá³ÉÇóÇ³ÛÇ Ù¿ç ÙïÝ»É ÅáÕáíáñ¹Ç ¹¿Ù Ï³Ý·Ý³Í ÇßË³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï, ù³ÝÇ áñ î¿ñ-ä»ïñáë»³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ñ ³ñ»õÙï³Ù¿ï, ÙÇ ï»ë³Ï Ñ³Û³Ï³Ï³Ý ê³Ñ³Ï³ßõÇÉÇ, áñÝ áõ½áõÙ ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ùûï»óÝ»É ²Ù»ñÇÏ³ÛÇÝ »õ

¹ñ³ÝÇó Û»ïáÛ μÝ³Ï³Ý³μ³ñ Ý³»õ ÂáõñùÇ³ÛÇÝ: Ø¿Ï ï³ñÇ Û»ïáÛ
ÝáÛÝ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ ÏáÕÙÇó
ýáõïμáÉ³ÛÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÏÇñ³éáõÙÇó Û»ïáÛ, ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ Ññ³Å³ñõ»ó Ïá³ÉÇóÇ³ÛÇó:
¶áÛ³ï»õÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñ
¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý áñ»õ¿ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹, »ñμ ËûëáõÙ ¿ ³Û¹ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ý
ëÝ³ÝÏáõÃ»³Ý, Ï³Ù Ýñ³ §Ñ³Ï³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý¦ ¿áõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ,
å³ñï³õáñ ¿ å³ï³ëË³Ý»É ÙÇ
Ï³ñ»õáñ Ñ³ñóÇ, ³ÛÝ ¿. §à±ñÝ ¿
¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý ·áÛ³ï»õÙ³Ý
å³ï×³éÁ 120 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, ÝáÛÝÇëÏ ³ÛÝåÇëÇ ¹Åõ³ñÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, áñáÝóÇó Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ μ³õ³Ï³Ý ÏÁ ÉÇÝ¿ñ
³ÝÑ»ï³óÝ»É ó³ÝÏ³ó³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ï³Ù
·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ý:
ÆÝã
Ëûëù, ³Û¹ μ³ÝáõÙ Çñ ¹»ñÝ ¿ áõÝ»ó»É Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó ù³ñá½ã³Ï³Ý Ë³ñ¹³ËáõÃÇõÝÝ»ñÇ
»õ áõÅ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁª
Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý»ñÇ ¹¿Ù, Ýñ³ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁª å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý »õ μéÝ³å»ï³Ï³Ý å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, μ³Ûó »õ ÙÇõë
ÏáÕÙÇóª Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ë³Ï³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ½³Ý³½³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ï»ñåõ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ, Ñ»ï»õáÕ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, Çñ»Ýó ¹Çñù»ñÝ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ý¹³¹³ñ »õ
³Ù»Ýáõñ ³ßË³ï»ÉÁ, »õ Ç í»ñçáÛ
³½·³ÛÇÝ-ßáíÇÝÇëï³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ý Ù³ïáõóÙ³Ý
·ñ³õÇã Ó»õÁ, áñÁ Ñ³õ³³Ýμ³ñ
Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ ë÷Çõéù³Ñ³ÛÇ
Ñá·»μ³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï:
êñ³Ýù ÇÑ³ñÏ¿ å³ñ½³å¿ë Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñ áõ ÑÝ³ñ³õáñ å³ï³ëË³ÝÝ»ñ »Ý, áñáÝóáí ½μ³Õõ»ÉÁ ÛáÛÅ Ï³ñ»õáñ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ñ³ñó»ñáí ½μ³ÕõáÕ Çõñ³ù³ÝãÇõñ
Ñ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ:

Ú²æàÔàôÂÆôÜ ºôðàä²ÚàôØ. Ð²Ú²êî²ÜÀ Ú²ÔÂºò
Ø²ÜÎ²Î²Ü §ºôð²îºêÆÈ¦àôØ
êáõñ¿Ý Øáõë³Û¿É»³Ý
Þ³μ³Ãª ÜáÛ»Ùμ»ñÇ 20-Ç »ñ»ÏáÛ»³Ý Ñ³Û å³ï³Ýáõ áõñ³Ë áõ
½õ³ñÃ »ñ·Á ·»ñ»ó ºõñáå³ÛÇ ëÇñïÁ` ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Û³ÕÃ³Ý³Ï
å³ñ·»õ»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇÝ Û³ÛïÝÇ Ù³ÝÏ³Ï³Ý §ºõñ³ï»ëÇÉ¦
»ñ·Ç ÙñóáÛÃáõÙ:
ÌÝáõÝ¹áí êï»÷³Ý³Ï»ñïÇó 12³Ù»³Û ìÉ³¹ÇÙÇñ ²ñ½áõÙ³Ý»³ÝÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÁ
Ù³ÝÏ³Ï³Ý §ºõñ³ï»ëÇÉ-2010¦áõÙ, áñÝ ³ÝóÏ³óõáõÙ ¿ñ ´»É³éáõëÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ØÇÝëÏáõÙ: ÞááõÇ 13 Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù¿ç å³ï³ÝÇÝ Çñ §Ø³Ù³¦ »ñ·áí Ñ»éáõëï³ùõ¿³ñÏáõÃ»³Ý »õ ÅÇõñÇÇ
ùõ¿³ñÏáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝùáõÙ 120
ÙÇ³õáñ Ñ³õ³ù»ó: ì»ñçÇÝ å³ÑÇÝ
Ø³Ï»¹áÝÇ³ÛÇó ëï³ó³Í ÙÇ³õáñÇ ßÝáñÑÇõ Û³Ûï³ñ³ñõ»ó, áñ
Ð³Û³ëï³ÝÁ Ï³ñáÕ³ó³õ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ Ù¿Ï ÙÇ³õáñáí ³é³ç ³ÝóÝ»É
èáõë³ëï³ÝÇó »õ Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³Ý»É ³ñ¹¿Ý 8-ñ¹ ³Ý·³Ù ³ÝóÏ³óõáÕ ÙñóáÛÃáõÙ: ¸ñ³ÝÇó ³é³ç,
§ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ¦ »õ §¿ÃÝÇÏ¦ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÇõÝÝ»ñáí
å³ÛÙ³Ý³õáñõ³Í` ùõ¿³ñÏáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÁ »õ èáõë³ëï³ÝÝ ³ñ¹¿Ý ÷áË³Ý³Ïõ»É
¿ÇÝ ³Ù»Ý³μ³ñÓñ` 12 ÙÇ³õáñÝ»ñáí: ØÇõë 12 ÙÇ³õáñÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÝ ëï³ó³õ àõÏñ³ÇÝ³ÛÇó,
Þõ»¹Ç³ÛÇó »õ ´»É·Ç³ÛÇó: ØáÉ¹áí³Ý »õ Ø³Ï»¹áÝÇ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ïõ»óÇÝ 10-³Ï³Ý ÙÇ³õáñ,
´»É³éáõëÁ` 8 ÙÇ³õáñ, ÈÇïõ³Ý` 7
ÙÇ³õáñ, ê»ñμÇ³Ý »õ Ø³ÉÃ³Ý` 6³Ï³Ý ÙÇ³õáñ, ÜÇ¹»éÉ³Ý¹Ý»ñÁ »õ
È³ïõÇ³Ý` 5-³Ï³Ý ÙÇ³õáñ, ÇëÏ
³Ñ³ ³Ù»Ý³Ùûï Ñ³ñ»õ³Ý ìñ³ëï³ÝÁ` ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 3 ÙÇ³õáñ: ÆëÏ
Ð³Û³ëï³ÝÁ ùõ¿³ñÏ»ó Ñ»ï»õ»³É
Ï»ñå` èáõë³ëï³Ý (12 ÙÇ³õáñ),
´»É³éáõë (10), ìñ³ëï³Ý (8),
ØáÉ¹áí³ (7), Ø³ÉÃ³ (6), ÜÇ¹»éÉ³Ý¹Ý»ñ (5), ÈÇïõ³ (4), ê»ñμÇ³

(3), Þõ»¹Ç³ (2) »õ àõÏñ³ÇÝ³ (1):
²ñ½áõÙ³Ý»³ÝÁ Û³ÕÃ³Ý³ÏÇÝ Û³çáñ¹³Í Ù³ÙáõÉÇ ³ëáõÉÇëÇ Å³Ù³Ý³Ï Ëûë»ó §ºõñ³ï»ëÇÉ¦-áõÙ
Û³ÕÃ»Éáõ Çñ Çñ³Ï³Ý³ó³Í »ñ³½³ÝùÇ Ù³ëÇÝ: Ü³ ³ë³ó, áñ áñå¿ë Çñ Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ Ùñó³Ý³Ï
ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ »Õμ³Ûñ áõÝ»Ý³É:
§ºë »Õμ³Ûñ »Ù áõ½áõÙ, »õ Ù³Ûñë
Ëáëï³ó»É ¿ ¹³, »Ã¿ Û³ÕÃ»Ù¦,³ë³ó ìÉ³¹ÇÙÇñÝ Çñ Ùûñ Ý»ñÏ³-

ÛáõÃ»³Ùμ` Áëï ÙñóáÛÃÇ å³ßïûÝ³Ï³Ý Ï³Ûù¿çÇ` www.junioreurovision.tv: Ø³ÝÏ³Ï³Ý ÷á÷ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý ³Ù»Ý³Ù»Í ÙñóáÛÃÇ
Û³ÕÃáÕ ìÉ³¹ÇÙÇñÝ ³ë»É ¿, áñ
Çñ»Ý ³ëïÕ ãÇ Ñ³Ù³ñáõÙ. §²ëïÕ»ñÁ ÙÇ³ÛÝ »ñÏÝùáõÙ »Ý, »ë ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ Ù³ñ¹ »Ù¦: §Ü³ ÷áùñ
»ñÏñÇó ¿, áõëïÇ ë³ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ
Û³ÕÃ³Ý³Ï ¿ Ù»½ Ñ³Ù³ñ¦,- Û³õ»É»É ¿ Ýñ³ Ù³ÛñÁ: Ð³Û³ëï³ÝÝ Çñ
Ý³Ëáñ¹ »ñ»ù Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï »ñÏáõ ³Ý·³Ù ß³ï
Ùûï ¿ »Õ»É Û³ÕÃ³Ý³ÏÇÝ: ²é³çÇÝ
³Ý·³Ù 2007 Ã. Ù³ÝÏ³Ï³Ý §ºõñ³ï»ëÇÉáõÙ¦ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ §²ñ»õÇÏÁ¦ ùõ¿³ñÏáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï í»ñçÇÝ å³ÑÇÝ
Ù¿Ï ÙÇ³õáñáí ½Çç»ó ³é³çÇÝ ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝÁ ´»É³éáõëÇÝ: ¸ñ³ÝÇó »ñÏáõ ï³ñÇ ³Ýó Èáõ³ñ³
Ð³Ûñ³å»ï»³ÝÁ ÏñÏÇÝ ½μ³Õ»óñ»ó 2-ñ¹ ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝÁ` ³Ûë ³Ý·³Ù èáõë³ëï³ÝÇ Ñ»ï ÙñóÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï:
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Îºðä²ðôºêî

Â¾Ú²îÜ²ÚÆÜ ÜÎ²ðâàôÂº²Ü ¸äðàòÀ Æ

Æñ³Ý³Ï³Ý Ï»ñå³ñõ»ëïáõÙ
Ï³Û ÙÇ á× Ï³Ù ¹åñáó, áñÁ ÏáãõáõÙ ¿ ëñ×³ñ³Ý³ÛÇÝ (Õ³Ñõ¿Ë³Ý¿Ç) ÝÏ³ñãáõÃÇõÝ. »ñ»õÇ ³õ»ÉÇ
×Çßï ÏÁ ÉÇÝÇ ³ÛÝ ³Ýõ³Ý»É Ã¿Û³ïÝ³ÛÇÝ ÝÏ³ñãáõÃÇõÝ, ù³ÝÇ áñ
Ý»ñÏ³ÛÇë Æñ³ÝÇ »ñμ»ÙÝÇ ëñ×³ñ³ÝÝ»ñáõÙ Ã¿Û ¿ Ù³ïáõóõáõÙ »õ áã
Ã¿ ëáõñ× (Õ³Ñõ¿): ²Û¹ á×Ç ÝÏ³ñãáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÑëÏ³Û ÇõÕ³Ý»ñÏáí
³ñõ³Í å³ëï³éÝ»ñ ¿ÇÝ, áñáÝù
÷³ÏóõáõÙ ¿ÇÝ Ù»Í ù³Õ³ùÝ»ñÇ
Ã¿Û³ïÝ»ñÇ å³ï»ñÇÝ »õ ¹ñ³Ýù
½³ñ¹³ñ»Éáõó μ³óÇ Ý³»õ Í³é³ÚáÛë
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ì»ñçÇÝ ¸³ï³ëï³Ý
ì»ñ³·ñõ³Í ØáõÑ³ÙÙ»¹ Øá¹³μμ»ñÇÝ
194.5x143.5ëÙ

ÛáõÙ ¿ÇÝ ÷³ñ¹¿Ë³ÝÇ ³ñõ»ëïÇÝ:
ö³ñ¹¿Ë³ÝÁ ÑÇÙÝõ»Éáí ³Û¹
ÝÏ³ñãáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ å³ïÏ»ñõ³Í
¹¿åù»ñÇ íñ³Û, Ã¿Û³ï³Ý Û³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ïÙáõÙ ¿ñ
ÏñûÝ³Ï³Ý »õ ³é³ëå»É³Ï³Ý
å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñ: ²Û¹ ÝÏ³ñãáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ã»Ù³Ý»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÇëÉ³Ù³Ï³Ý ßÇ³ ¹³õ³Ý³ÝùáõÙ ³Û¹ù³Ý Ï³ñ»õáñ ø³ñμ³É³ÛÇ ³åëï³ÙμáõÃ»³Ý »õ ¾Ù³Ù

Ðáõë¿ÛÝÇ Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝÝ ¿ñ,
Ï³Ù Æñ³ÝÇ Ù»Í μ³Ý³ëï»ÕÍ
ü»ñ¹áíëáõ §Þ³ÑÝ³Ù¿Ç¦ Û³ÛïÝÇ
¹ñõ³·Ý»ñÁ, Û³ïÏ³å¿ë èáëï³ÙÇ
»õ êáÑñ³μÇ »õ êÇ³õ³ßÇ ³ÝÙ»ÕáõÃ»³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ:
²Ûë ¹åñáóÇ ÝÏ³ñÇãÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³õ³Ý¹³Ï³Ý áõëÙ³Ý
ï¿ñ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ñõ»ëï³·¿ïÝ»ñ ¿ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ 1950-³Ï³ÝÝ»ñÇó Ã¿Û³ïÝ³ÛÇÝ ÝÏ³ñãáõÃÇõÝÁ
·ñ³õ»ó Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ñõ»ëï³·¿ïÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃõáõÙ Çñ³Ý³Ñ³Û Ùá¹»éÝ ÝÏ³ñÇã Ø³ñÏáë

Æð²ÜÆ Ä²Ø²Ü²Î²ÎÆò Îºðä²ðôºêîàôØ

èáëï³Ù áõ êáÑñ³μ
¶áñÍª ÔáõÛÉ³ñ ²Õ³ëáõ 185x116ëÙ

¶áÉ³Ý¹³Ù áõ ´³Ññ³Ù ¶áõñ
¶áñÍª ü³ÃÑûÉÉ³Ñ ÔáõÛÉ³ñÇ
60.5x91ëÙ

¶ñÇ·áñ»³ÝÇ
áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ:
Üñ³Ýù Ñáí³Ý³õáñ»óÇÝ ³Û¹ ³ë-

å³ñ¿½áõÙ ³ßË³ïáÕ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇÝ »õ ³ÛëåÇëáí
Ã¿Û³ïÝ³ÛÇÝ ³ñõ»ëïÁ Í³ÕÏÙ³Ý
Ýáñ ßñç³Ý ³åñ»ó: Â¿Û³ïÝ³ÛÇÝ
ÝÏ³ñãáõÃ»³Ý
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
³Ù»Ý³³ãù³éáõ ¹¿ÙùÁ Ðáõë¿ÛÝ

ÔáõÛÉ³ñ ²Õ³ëÇÝ ¿ñ (1890- 1965):
ÚÇß³ï³Ï»ÉÇ ¿ Ý³»õ ØáõÑ³ÙÙ»¹
Øá¹³μμ»ñÇ, ²μμ³ë ´ÉáùÇý³ñÇ
»õ Ð³ë³Ý ¾ëÙ³ÛÇÉ½³¹¿Ç ³ÝáõÝÝ»ñÁ:

ÆõëáýÇ »õ ¼áÉ¿ÛË³ÛÇ ·³Ñ³õáñ³ÏÁ
¶áñÍª ÔáõÛÉ³ñ ²Õ³ëáõ 182x111ëÙ

ÃÇõ 88, ¸ ï³ñÇ, ¸»Ïï»Ùμ»ñ 8 2010

21

ÚáÛë

ÆÜîºðÜºîÀ àâÜâ²òÜàôØ ¾
ÀÜÂºðò²ÜàôÂº²Ü
ÐØîàôÂÆôÜÀ

ú

ÝÉ³ÛÝ ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃÇõÝÁ Û³Ý·»óÝáõÙ ¿ Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ »õ ³Ýáõß³¹Çñ Ï³ñ¹³ÉáõÝ »õ ¹³ ÙÇ
Å³Ù³Ý³Ï ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ, áñ
í»μÉá·³ÛÇÝ Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÁ óáÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ Ù»ñ áõÕ»ÕÁ
ÉÇÝù»ñÇ, íÇ¹¿áÏÉÇåÝ»ñÇ, ÝÏ³ñÝ»ñÇ, ·áí³½¹»ñÇ, μ³ñÓñ³¹Çñ
ÝÏ³ñÝ»ñÇ, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëï»ñÇ, μÝ³·ñ»ñÇ »õ Ëûë³ÏóáõÃ»³Ý (chat) áõ å³ï·³ÙÝ»ñÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí Ù»ñ ÙïùÇ
Ã»ÉÝ ³Ýç³ïõáõÙ ¿ »õ ³Û¹åÇëáí
Ñ»ï½Ñ»ï¿ ÃáõÉ³óÝáõÙ μ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ áõ ÛÇßáÕáõÃÇõÝÁ:
Æñ³ÝÇ ·ñùÇ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁª §ÆμÝ³Ý¦, §îñÇμáõÝ ÜÇáõ½¦
Ã»ñÃÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
·ñáõÙ ¿ª ·ÇïáõÃ»³Ý áõ ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ßÝáñÑÇõ Ýáñ
¹³ñ³ßñç³Ý ¿ μ³óõáõÙ: ²Û¹
½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ ³ëïÇ×³Ý³μ³ñ
ÑÇÙÝáíÇÝ ÷á÷áËáõÃ»³Ý »Ý
»ÝÃ³ñÏáõÙ Ù»ñ ³éûñ»³Û Ï»³ÝùÁ:
¸³ ¿ íÏ³ÛáõÙ ïå³·ñ³Ï³Ý
³ñÑ»ëïÇ, ÇÝùÝ³ß³ñÅÇ Ï³Ù
ÚáÛë

22

¸»Ïï»Ùμ»ñ 8 2010, ¸ ï³ñÇ, ÃÇõ 88

Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ ·ÇõïÁ:
î»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ Ó»éù μ»ñ»Éáõ
Ýáñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñ Û³ÛïÝ³μ»ñ»Éáõó
Û»ïáÛ áÙ³Ýù μ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»óÇÝ ³Û¹ ÙÇçáóÝ»ñÝ áõ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, áÙ³Ýù ¿É ¹³ï³å³ñï»óÇÝ
Ýß»Éáí, Ã¿ ¹ñ³ÝóÇó áñáßÝ»ñÁª
Ù³ñ¹áõ μÝ³ïáõñ ÛÇßáÕáõÃÇõÝÁ
Ýõ³½»Éáõ å³ï×³é »Ý ¹³éÝáõÙ :
êáÏñ³ï¿ëÁ ÙÇßï ¿É »ñÏÙÇï ¿ñ
áõ Ñ³Ùá½õ³Í, áñ ·ñ»ÉÁ Û³Ý·»óÝáõÙ ¿ ÛÇßáÕáõÃ»³Ý ë³Ï³õ ·áñÍ³ÍáõÃ»³ÝÁ: ÜÇÏáÉ³ë ø³ñÇ
§²é»ñ»ë ¹ÇïáÕÝ»ñÁ¦ ËáñÑñ¹³õáñ ·ñùÇ Ù¿ç ÁÝ¹·ÍõáõÙ ¿, Ã¿
ÇÝï»ñÝ»ïÁ ÇÝã ³½¹»óáõÃÇõÝ ¿
ÃáÕÝáõÙ Ù»ñ áõÕ»ÕÇ íñ³Û, »õ í»ñÉáõÍ»Éáí ³Û¹ Ýáñ »ñ»õáÛÃÁ Ñ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý, Ý³»õ Ï»ÝïñáÝ³ÝáõÙ
¿ Ýñ³ μ³ó³ë³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñÇ íñ³Û
»õ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ , Ã¿ ÇÝï»ñÝ»ïÁ áÝó ¿ ÷á÷áËáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏáõÙ Ù»ñ Ùï³Í»É³Ï»ñåÝ áõ
·ñ»É³Ó»õÁ:
ÜÇÏáÉ³ë ø³ñÁ Çñ Ñ»ï³½û-

ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ ÝßáõÙ ¿, Ã¿ ÇÝï»ñÝ»ïÁ Ù»ñ áõÕ»ÕÝ ¿É ¿ ÷á÷áËáõÙ,
»õ Ñ³Ï³é³Ï Ý³ËÏÇÝ »½ñ³Û³Ý·áõÙÝ»ñÇ, ÙÇÝã»õÇëÏ ½³ñ·³ó³Í
áõÕ»ÕÝ»ñÇ íñ³Û ¿É ¿ Ý»ñ·áñÍáõÙ:
²ÏÝÛ³Ûï ¿, Ã¿ ÇÝï»ñÝ»ïÁ ÇÝãå¿ë ¿ Ã³÷³ÝóáõÙ Ù»ñ ³éûñ»³ÛáõÙ: Ø³ñ¹ÇÏ ³ßË³ñÑÇ áñ Ù³ëáõÙ ¿É ÉÇÝ»Ý, ÙÏÝÇÏÇ( mouse ) ÙÇ
ù³ÝÇ ë»ÕÙáõÙáí Ï³ñáÕ »Ý ÙÇÙ»³Ýó Ñ»ï Ï³å Ñ³ëï³ï»É »õ
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ Ó»éù μ»ñ»É:
êñ³Ýù μáÉáñÝ ¿É ¹ñ³Ï³Ý áõÕÇÝ»ñ
»Ý, áñáÝù û·ÝáõÙ »Ý Ù»ñ Ï»³ÝùÇ
½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ê³Ï³ÛÝ Ñ³ñóÁ
Ýñ³ÝáõÙ ¿, áñ ÇÝï»ñÝ»ïÇ ·áñÍ³ÍáõÃ»³Ùμ Ù»ñ áõÕ»ÕáõÙ ³é³ç³ó³Í ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁ û·ï³Ï³±ñ »Ý ³ñ¹»ûù, Ã¿± íÝ³ë³Ï³ñ:
Ð»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÁ óáÛó »Ý
ï³ÉÇë ûÝÉ³ÛÝ ÁÝÃ»ñó»ÉÁ ½³ñ·³óÝáõÙ ¿ áñáß ÑÙïáõÃÇõÝÝ»ñ,
ÇÝãå¿ë Ó»éùÇ áõ ³ãùÇ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÇõÝÁ, Ñ³ñóÇÝ ³ñ³·

å³ï³ëË³Ý»ÉÁ,
ï»ëáÕ³Ï³Ý
³½¹³Ýß³ÝÝ»ñÇ ³ëïÇ×³Ý³μ³ñ
áõ Û³ñ³×áõÝ ½³ñ·³óáõÙÁ »õ ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ ÉáõÍáõÙ ï³Éáõ
Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ: ´³Ûó ÇÝï»ñÝ»ïáõÙ Ï³ñ¹³ÉÁ, Ç ¹¿å, áõÕ»ÕÇ
Í³Éù»ñáõÙ ÃáÛÉ Ï¿ï»ñ ¿É »Ý ³é³ç³óÝáõÙ, ÇÝãå¿ë ûñÇÝ³Ïª ÃáÛÉáõÃÇõÝÝ»ñ Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç, ³ÝÏ³ñáÕáõÃÇõÝ μ³é»ñÇ Ñ³Ù³éûï»Éáõ Ù¿ç, ¹Åõ³ñáõÃÇõÝ Ã»Ù³Ý»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý, »½ñ³Û³Ý·áõÙÝ»ñ áõ ¹³ïáÕáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ μÝ³·³õ³éáõÙ, ÇÝãå¿ë
Ý³»õ »ñ»õ³Ï³ÛáõÃ»³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ýõ³½áõÙ:
ì»μÉá·Ç ¿ç»ñÇ ÁÝÃ»ñóáõÙÁ
³éÇÃ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ í»ñ³Íõ»Ý Ù³Ýñ
Ñ³ïÇÏÝ»ñÇ, áñáÝù å³ï×³é »Ý
ÉÇÝáõÙ ÁÝÃ»ñóáÕÁ ³é³Ýó ÛÇßáÕáõÃ»³Ý å³Ñ ï³Éáõ ¹ÇõñáõÃ»³Ùμ ³ÝóÝÇ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ
íñ³ÛÇó: ÜÙ³Ý ¹¿åùáõÙ áõÕ»ÕÁ
Û³ñÙ³ñ í³Ûñ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ Í³Ýñ³μ»éÝõ³Í
Ïáõï³ÏáõÙÇ Ñ³Ù³ñ »õ ¹³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ëáíáñ»Éª ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ïá¹³õáñ»Éáí »õ áã Ã¿ ËáñÝ
ÁÙμéÝáõÙáí:
ÆÝï»ñÝ»ïÁ Ù³ñ¹áõ ³éûñ»³ÛÇ Ù¿ç Ã³÷³Ýó»Éáíª ³ÛÉ»õë ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ãÇ ï³ÉÇë »ñÏ³ñ
ÝÇõÃ»ñ áõ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñ
Ï³ñ¹³É
»õ
¹ñ³Ýù í»ñÉáõÍ»É áõÕ»ÕáõÙ:
Ê É » É á í
Ï»ÝïñáÝ³Ý³Éáõ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ ³ÝÓÁ
·»ñ³¹³ëáõÙ ¿ Ñ³ÏÇñ×
·ñáõÃÇõÝÝ»ñ
Ï³ñ¹³É ÇÝï»ñÝ»ïáí, »õ ³å³ª
ÃáÛÉ ãÇ ï³ÉÇë »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï
ïñ³Ù³¹ñ»É
ïå³·ñõ³Í
·Çñù ÁÝÃ»ñó»Éáõ:

ì»ñçÇÝ Û³ÛïÝ³μ»ñáõÙÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ³ÛÝ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ, áñáÝù Ù»Í³ó»É »Ý ÇÝï»ñÝ»ïáí, ³ÛÉ»õë ã»Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Ó³ËÇó ³ç Ï³Ù Ã¿ »ñÏ³ñ
·ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ñ¹³É »õ ÁÝÃ»ñóáõÙ »Ý Ñ³Ù³éûï³ÏÇ:
àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ý³»õ
³å³óáõóáõÙ »Ý, áñ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñÁ ÇÝï»ñÝ»ïÇ ½³ñ·³óÙ³Ùμ ùÇã »Ý ïñ³Ù³¹ñõáõÙ
·Çñù ÁÝÃ»ñó»É: ØÇÝã¹»é Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý ³ÛÝ
Ù³ëÇÝ, áñ ïå³·ñõ³Í áñ»õ¿ μÝ³·Çñ ÁÝÃ»ñó»ÉÇë, ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ,
³é³õ»É ³ÏïÇõ³ÝáõÙ »Ý áõÕ»ÕÇ
ï³ñμ»ñ Ù³ë»ñÁ:
ºñμ Ó»é³·Çñ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñ »Ýù
ÁÝÃ»ñóáõÙ, Ù»ñ áõÕ»ÕáõÙ É»½õ³Ï³Ý, áõÕ»Õ³ÛÇÝ áõ ï»ëáÕ³Ï³Ý
÷áõÉ»ñÇ ß³ï ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñ
»Ý Ï³ï³ñõáõÙ, ë³Ï³ÛÝ áñ»õ¿
·áñÍáÕáõÃÇõÝ ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»ÝáõÙ
áõÕ»ÕÇ í×éáñáßÙ³Ý Ï³Ù ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ Ù³ë»ñáõÙ, ÙÇÝã¹»é ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ
μÝ³·ñ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï áõÕ»ÕÇ ³Û¹ Ù³ë»ñÝ »Ý
³ÏïÇõ³ÝáõÙ:
Â¿å¿ï»õ êáÏñ³ï¿ëÁ, èÇãÁ
»õ áõñÇßÝ»ñÁ ß³ï Ùï³Ñá·õ³Í »Ý ïå³·Çñ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ·ñùÇ ÃáÕ³Í ³½¹»-

óáõÃÇõÝÇó, ë³Ï³ÛÝ, í»ñçÇí»ñçáÛ,
Ó»é³·Çñ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ û·ÝáõÙ »Ý
ÛÇßáÕáõÃ»³Ý μ³ñ»É³õÙ³ÝÝ áõ
ëáíáñ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ:
ì»μÉá·Ç íñ³Û Ï³ñ¹³ÉÁ, ÇÑ³ñÏ¿, ÙÇßï ¿É í³ï ã¿ »õ ¹ñ³Ï³Ý
ÏáÕÙ»ñ ¿É áõÝÇ, ë³Ï³ÛÝ, Ã»ñ»õë
»ñÏáõ »Õ³Ý³Ïáí ÁÝÃ»ñó»ÉÁ ³õ»ÉÇ û·ï³Ï³ñ ÉÇÝÇ: ´áÉáñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ËûëáõÙ »Ý ³ÛÝ
Ù³ëÇÝ, áñ Ã¿»õ ÇÝï»ñÝ»ïÁ
û·ï³Ï³ñ ¿, μ³Ûó ïå³·ñõ³Í
μÝ³·ñ»ñÁ ¹»é»õë Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ
»Ý, áñáíÑ»ï»õ μ³ñ»É³õáõÙ »Ý
áõÕ»ÕÇ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
¶áõó¿ »õ ÇÝï»ñÝ»ïÇ í»ñ³μ»ñ»³É í»ñçÇÝ ÑÙïáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÙÇ
ÙÇçáó ¿, ÙÇ ÷áñÓ, áñå¿ë½Ç ³å³·³ÛáõÙ áõÕ»ÕÇó ³õ»ÉÇ ß³ï û·ïõ»Ýù ëáíáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
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Ø²ð¼²Üø
ÂºÜÆêÆêîÜºðÀ ²ôºÈÆ Þ²î ÎÀ Ð²Ü¶êî²Ü²Ü
²ñÙ³Ý êï»÷³Ý»³Ý
ATP-Ç (äñáý»ëÇáÝ³É Â»ÝÇëÇ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ) Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ áñáß»É ¿, áñ ëÏë³Í 2012Ã.Çó` ÙÇçÙñó³ßñç³Ý³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïõ³ÍÁ å¿ïù ¿ ï»õÇ 7
ß³μ³Ã, - Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿ ³Û¹ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý å³ßïûÝ³Ï³Ý
Ï³ÛùÁ: ²ßË³ñÑÇ ³é³ç³ï³ñ
Ã»ÝÇëÇëïÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃõáõÙ` ³ßË³ñÑÇ ³é³çÇÝ »ñÏáõ Ã»ÝÇëÇëïÝ»ñª è³ý³Û¿É Ü³¹³ÉÁ »õ èáç»ñ
ü»¹»ñ»ñÁ, μ³½ÙÇóë Çñ»Ýó ¹Å·áÑáõÃÇõÝÝ »Ý
Û³ÛïÝ»É ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ
Ù¿Ï
³ÙÇë ï»õáÕ
³ñ Ó³ Ïáõñ ¹Ç
í» ñ³ μ» ñ» ³É:
Üñ³Ýó Ï³ñÍÇùáí,
³Û¹
Å³Ù³Ý³ÏÁ
μ³õ³Ï³Ý ã¿
Ñ»ñÃ³Ï³Ý
Ùñó³ßñç³ÝÇó
³é³ç áõÅ»ñÁ
í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:
§ØÇçÙñ ó³ßñ ç³Ý³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïõ³ÍÇ »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý Ù³ëÇÝ
áñáßáõÙÁ ÃáÛÉ ÏÁ ï³Û Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇÝ ³õ»ÉÇ É³õ Ñ³Ý·ëï³Ý³É »õ
å³ïñ³ëïõ»É Û³çáñ¹ Ùñó³ßñç³ÝÇÝ: àõñ³Ë »Ù Û³ÛïÝ»É, áñ ATP-Ç
ËáñÑáõñ¹Á ÙÇ³Ó³ÛÝ ¿ ÁÝ¹áõÝ»É
³Ûë áñáßáõÙÁ: ´áÉáñÁ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ
»Ý, áñ Ã»ÝÇëÇëïÝ»ñÝ ³õ»ÉÇ ß³ï
Ñ³Ý·ëïÇ Ï³ñÇù áõÝ»Ý, Ë³Õ³óáÕÝ»ñÝ áõ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÁ
÷áËÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý »Ý »Ï»Éª
ÁÝ¹áõÝ»É ³Ûë áñáßáõÙÁ, - Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿ ATP-Ç Ý³Ë³·³Ñ ²¹³Ù
Ð»Éý³ÝïÁ: Ü³ Ýß»É ¿, áñ ÙÇçÙñó³ßñç³ÝÇ ï»õáÕáõÃÇõÝÁ Ã»ÝÇëÇ
³Ù»Ý³Ù»Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù¿ÏÝ ¿:
²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí Ù»Ýù å³ñï³õáñ ¿ÇÝù ³Ûë Ñ³ñóÇÝ ÉáõÍáõÙ
ÚáÛë
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ï³É, - Ýß»É ¿ ATP Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ:

è³ý³Û¿É Ü³¹³É

ÌÝõ»É ¿ 1986 Ãõ³Ï³ÝÇ ÚáõÝÇëÇ 3-ÇÝ Æëå³ÝÇ³ÛáõÙ: ²Ûëûñ Ý³
Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ ³ß³Ë³ñÑÇ ³Ù»Ý³É³õ Ã»ÝÇëÇëïÁ: Ü³¹³ÉÁ Çñ
Ù³ñ½³Ï³Ý íÏ³Û³Ï³ÝáõÙ áõÝÇ
2008 Ãõ³Ï³ÝÇ úÉÇÙåÇÏ»³Ý ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇ áëÏÇ Ù»¹³ÉÁ: Ü³
2004 »õ 2008 ¸¿ÛõÇë ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ËáÛ»³ÝÝ ¿ ¹³ñÓ»É »õ 6
³Ý·³Ù Ó»éù ¿ μ»ñ»É Ã»ÝÇëÇ
§¶ñ³Ýï êÉ³Ù¦-Á: Ü³ ³Ûë ï³ñÇ
Áëï ATP-Ç 2-ñ¹ ³Ý·³Ùõ³Û Ñ³Ù³ñ ¹³ñÓ³õ ³ßË³ñÑÇ É³õ³·áÛÝ Ã»ÝÇëÇëïÁ:

èáç»ñ ü»¹»ñ»ñ

ÌÝõ»É ¿ 1981 Ãõ³Ï³ÝÇ ú·áëïáëÇ 8-ÇÝ Þõ¿ó³ñÇ³ÛáõÙ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ ³ßË³ñÑÇ
ÃÇõ 2 É³õ³·áÛÝ Ã»ÝÇëÇëïÁ: ²ßË³ñÑáõÙ ùÇã ã»Ý ³ÛÝ Ù³ñ½³ÝùÇ
Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ, áñáÝù ü»¹»ñ»ñÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ »Ý ³ßË³ñÑÇ μáÉáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ É³õ³·áÛÝ Ã»ÝÇëÇëïÁ: ÆëÏ ¹³ å³ï³Ñ³Ï³Ý
ã¿, ù³ÝÇ áñ ü»¹»ñ»ñÁ 16 ³Ý·³Ù
Ó»éù ¿ μ»ñ»É Ã»ÝÇëÇ §¶ñ³Ýï
êÉ³Ù¦-Á, áñÁ ³é³ÛÅÙë áñ»õ¿ Ã»ÝÇëÇëï ãÇ Ï³ñáÕ³ó»É Ýõ³×»É:
ÆÝãå¿ë Ý³»õ Ý³ 5 ³Ý·³Ù ß³Ñ»É
¿ ìÇÙμÉ¹áÝÇ ÙñóáõÃÇõÝÁ:

Ø³ñÇ³ Þ³ñ³÷áí³

ÌÝõ»É ¿ 1987 Ãõ³Ï³ÝÇ ²åñÇÉÇ 19-ÇÝ èáõë³ëï³ÝáõÙ: Üñ³
ÍÝáÕÝ»ñÁ ´»É³éáõëÇó »Ý: Ü³
¹»é 7 ï³ñ»Ï³Ý ¿ñ, ÇÝã Ýñ³ Ñ³ÛñÁ Ýñ³Ý ï³ñ³õ ²ØÜ, ë³Ï³ÛÝ
Ý³ ÙÇÝã ³Ûëûñ å³Ñ»É ¿ Çñ èáõë³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇáõÃÇõÝÁ:
Ü³ 2006 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ³ßË³ñÑÇ
ÏÇÝ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÇ Ù¿ç ³Ù¿ÝÇó
ß³ï ¿ í³ñÓ³ïñõ»É: ÆëÏ 2008
Ãõ³Ï³ÝÇÝ Û³ÕÃ»Éáí ²ÝÝ³ Æõ³ÝáíÇãÇÝ, Ï³ñáÕ³ó³õ Ó»éù μ»ñ»É
³é³çÇÝ §¶ñ³Ýï êÉ³Ù¦-Á:

Æð²ÜÀ ¶ð²ôºò 4-ð¸ îºÔÀ
²Ûë ï³ñÇ ÜáÛ»Ùμ»ñÇ 12-Çó ÙÇÝã»õ 27-Á âÇÝ³ëï³ÝÇ ¶áõÝ·çáõ ù³Õ³ùáõÙ Ï³Û³ó³õ 16-ñ¹ ³ëÇ³Ï³Ý ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ÆÝãå¿ë áñ ëÏ½μÇó μáÉáñÝ ¿É Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ÇÝ âÇÝ³ëï³ÝÁ ¹³ñÓ³õ ³Ûë ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇ
³ËáÛ»³ÝÁ, Ñ³õ³ù»Éáí 199 áëÏÇ, 119 ³ñÍ³Ã áõ 98 μñáÝ½¿ Ù»¹³ÉÝ»ñ:
Üñ³Ý ³ÝÙÇç³å¿ë Û³çáñ¹»óÇÝ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ Îáñ¿³Ý »õ Ö³åáÝÇ³Ý:
Üß»ÉÇ ¿, áñ ³Ûë ï³ñÇ Æñ³ÝÁ ³õ»ÉÇ É³õ Ý»ñÏ³Û³ó³õ ³Ûë ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ »õ Ï³ñáÕ³ó³õ ·ñ³õ»É 4-ñ¹ ï»ÕÁ: ê³Ï³ÛÝ ¹³ Ï³ñáÕ ¿ñ ³õ»ÉÇ
Û³çáÕ ¿É ÉÇÝ¿ñ, »Ã¿ Æñ³ÝÁ ³é³õ»É ÉÇ³Ï³ï³ñ Ý»ñÏ³Û³Ý³ñ ³Ûë ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ: ²Ûë ³Ý·³Ù Æñ³ÝÇ ÏÇÝ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ »õ Ï³Ý³Ýó Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÁ ß³ï Û³çáÕ Ý»ñÏ³Û³ó³Ý ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, áñÁ Ý³»õ ß³ï
¹ñ³Ï³Ý ³ñ³Ó³·³Ýù áõÝ»ó³õ Æñ³ÝÇ Ù³ÙáõÉáõÙ:

´àôüàÜÀ Ø²ð¼ôàôØ ¾
Æõí»ÝÃáõëÇ ¹³ñå³ë³å³Ñ æ³ÝÉáõÇçÇ ´áõýáÝÁ ÜáÛ»Ùμ»ñÇ 23-ÇÝ
í»ñëÏë»É ¿ Ù³ñ½áõÙÝ»ñÝ ³ÏáõÙμÇ μ³½³ÛáõÙ, áñÁ ·ïÝõáõÙ ¿ ìÇÝáíáÛáÙ: Ì»ñ ¹³ñå³ë³å³ÑÁ »ÉáÛÃ ãÇ áõÝ»ÝáõÙ ³ÛÝ μ³ÝÇó Û»ïáÛ, ÇÝã Ù¿çùÇ íÝ³ëõ³Íù ëï³ó³õ Ð²Ð-áõÙ ³ÝóÏ³óõáÕ ³ßË³ñÑÇ ³é³çÝáõÃ»³Ý
Ù»ÏÝ³ñÏ³ÛÇÝ Ë³ÕÇ
Å³Ù³Ý³Ï Æï³ÉÇ³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ
Ï³½ÙáõÙ: ´áõýáÝÁ
ãáñë ³ÙÇë ã¿ñ
Ù³ñ½õ»É: æ³ÝÉáõÇçÇÝ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý
Íñ³·ñáí ÏÁ Ù³ñ½õÇ
¹³ñå³ë³å³ÑÝ»ñÇ
Ù³ñ½Çã ÎÉ³áõ¹Çû
üÇÉÇåÇÇ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùμ: ºÝÃ³¹ñõáõÙ ¿, áñ ÚáõÝõ³ñÇÝ
³ñ¹¿Ý ´áõýáÝÁ ÏÁ
í»ñ³¹³éÝ³Û ÃÇÙÇ
ß³ñù»ñÁ:

îÆ¶ð²Ü äºîðàêº²ÜÆ ÚàôÞ²Øðò²Þ²ð
ØàêÎô²ÚàôØ
2011 Ã. ÚáõÝõ³ñÇ 3-12-Á ØáëÏõ³ÛÇ` îÇ·ñ³Ý ä»ïñáë»³ÝÇ ³Ýõ³Ý
ß³ËÙ³ï³ÛÇÝ ³ÏáõÙμáõÙ 25-ñ¹
³Ý·³Ù Ï³ÝóÏ³óõÇ ³ßË³ñÑÇ
9-ñ¹ ã»ÙåÇáÝÇ ÛÇß³ï³ÏÇÝ
ÝõÇñõ³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ï³Ý»Ï³Ý Ùñó³ß³ñ: ØÇÝã»õ 14
ï³ñ»Ï³Ý å³ï³ÝÇÝ»ñÝ áõ ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ÏÁ Ùñó³Ïó»Ý ÃÇÙ³ÛÇÝ
»õ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ñ³ßõ³ñÏáõÙ,
·ñáõÙ ¿ armchess.am-Á:
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ÃÇõ 41
Éáõ ÙÇçáó - Ïßé»Éáõ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñáÕ£
14-²ã³Éáõñç, ×³ñåÇÏ, É»½õ³ÝÇ - ³ÛëåÇëÇÝ ¿
²ñó³ËáõÙ ÙÕõáÕ ³½³ïáõÃ»³Ý Ù»Í å³Ûù³ñÁ£
15-ÆëÏ³å¿ë - ë»õ»éáõÝ/Ñ³Û»³óù/£
àôÔÔ²Ð²Úº²ò

ÐàðÆ¼àÜ²Î²Ü
1-Ð³Û Ù»Í³Ý»õÝ ¹»ñ³ë³Ý /18491891/£
2- ´³ñμ³é³Ï³Ýª ³éáõ- ÑÇõñ³ëÇñáõÃ»³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó- Ñ³Ý¹³ñï, ³Ýíñ¹áí£
3-ÊéáíáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýõ³Í ³Ýó áõ
¹³ñÓÇ ³ñ·»Éõ³Í Å³Ù - ÑáÉáíõ³Í
³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝª ÙÇ ï³é³ëË³Éáí£
4-Ø³Ýñ Ñ³ïÇÏ³õáñ åïÕÇ Í³é ·áõÃ³ÝÇ μ³ó³Í ß»ñïÁ - ³ëÇ³Ï³Ý
Ù³Ûñ³ù³Õ³ù£
5-¾É ï»Õ ãáõÝÇ -Ï³åõáõÙ ¿ Ë³ÉÇý³ÃÇ
ÏáÕÙÇó Ýß³Ý³Ïõ³Í Ïáõë³Ï³ÉÝ»ñÇÝ£

6-ÎÇëáí ã³÷ óÝ¹³Í ·³½®- áã μ³ñÇ ³Ýç³ïáõÙ - ÏñÏÝõ³Í μ³Õ³Ó³ÛÝ£
7-ê»é ãáõÝ»óáÕ - ï»Õ áõÝÇ Éñ³Ý³Éáõ£
8-Ê³÷³ÝáõÙ, ³ñÏ³ÍÇ Ñ»ï»õ³Ýùáíª
÷ã³óáõÙ, íÝ³ëõ»ÉÁ - ³çÇóª Ï»³Ýù
å³ñ·»õáÕ£
9-²Ý³é³ÏÁ ÷Ýïñ¿ù ²õ»ï³ñ³ÝáõÙ ³éÑ³ë³ñ³Ï áñ»õ¿ ³Ýóù ÷³Ï»É Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ, Ññ³õ¿ñ£
10-Ð³Û»ñ¿ÝÇ í»ñç³Í³ÝóÝ»ñÇó - »ñÏÝÇß ÃÇõ - ù³Õ³ù Ø»Í Ð³ÛùÇ ´³É³ÑáíÇï ·³õ³éáõÙ£
11-ê³ëïÇÏ Ï³ñÙñ»ÉÁ - Ùûñ Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇó£
12- ä³ïÏ»ñÇ å³ï×¿Ý ÝÏ³ñáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïõ³Í£
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گوشههایی از آنچه در
صفحات ارمنی این شماره
هویس آمده است
مشروطهخواهی ترکهای جوان (یا حزب اتحاد
و ترقی) در عثمانی ،داشناکسوتیون در مبارزه با
سلطان عبدالحمید مستبد خونخوار با آنها همپیمان
شدندّ .اما همین حزب در سالهای جنگ جهانی
نخست کشتار بزرگ ارامنه را سازمان داد .در سال
 ،1918در نخستین جمهوری مستقل ارمنستان،
حزب داشناکسوتیون حکومت را در دست داشت.
بعد از شکست آنها در برابر کمونیستهای ارمنی
و ارتش سرخ و اعالم جمهوری ش��وروی در
ارمنستان ،داشناکها (در زبان ارمنی اعضای
حزب داشناکسوتیون را داشناک میخوانند) به
کشورهای مختلف فرار کردند و تشکیالت خود را
در کشورهای گوناگون برپا کردند .به این ترتیب
حزب به یک حزب دیاسپورایی تمامعیار تبدیل
شد .مبارزه با حکومت شوروی در این سالها
ارمنستان در اسناد ویکی لیکس
انتشار اسناد محرمانه مکاتبات آمریکاییها درباره
کشورها گوناگون جهان این روزها در صدر اخبار
دنیاست .مهمترین نکته درباره این اسناد آن است
که خود آمریکاییها آنها را جعلی نخواندهاند و
تنها انتشار آنها را برای امنیت کشورشان زیانآور
دانستهاند .آن چه تاکنون در این اسناد آمده است
کمابیش در راستای همان تصوراتی است که
هرکس از سیاستهای کشورهای گوناگون دارد،
ّاما در اینجا مسائل خیلی بیپرده و به زبانی صریح
مطرح شدهاند و این همان چیزی است که موجب
جذابیت آنها شده است .در مورد روابط ارمنستان
با همسایگانش نیز در این اسناد چیزهایی یافت
میشود .مث ً
ال از این اسناد معلوم میشود که
جمهوری آذربایجان از سیاست نزدیکی ترکیه
و ارمنستان نگران بوده و آن را به زیان کشورش
میدانسته استّ .اما مهمتر انتشار نامهای است که
در آن یکی از معاونان وزارت امور خارجه آمریکا
به رهبران ارمنستان هشدار داده است که در صورت
همکاریهای تسلیحاتی با ایران ،آمریکا دست به
اقدامات تنبیهی علیه ارمنستان خواهد زد.
در نامهای که در سپتامبر  2008از طرف نگروپونته
معاون وزیر امور خارجه وقت ایاالت متحده به
رهبران ارمنستان ارسال شده است ،مسئوالن
آمریکایی گفتهاند که بنا به اطالعاتی که دارند
ارمنستان به ایران اسلحه فروخته و این امر به وارد
دوهفته نامه
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شدن خسارات به نیروهای آمریکایی در عراق
منجر شده است .آنها از دولت ارمنستان خواستهاند
دالیلی مبنی بر عدم تکرار چنین معامالتی به
آمریکا ارائه کند و در غیر این صورت آمریکا
ناچار خواهد بود دست به اقدامات تنبیهی مانند
کاهش میزان کمک اقتصادی و اعمال محدودیت
بر صادرات ارمنستان بزند.
حزب داشناکسوتیون  120ساله شد
از زمانی که سه جوان انقالبی ارمنی در تفلیس
حزب داشناکسوتیون را تاسیس کردند صد و
بیست سال میگذرد .نام کامل حزب این است:
های ِهقاپوخاکان داشناکسوتیون ،یعنی اتحاد
ارمنی انقالبیون .بنیانگذاران حزب ،کریستاپور
میکائلیان ،سیمون زاواریان و روستوم زوریان،
که تا آن زمان در احزاب انقالبی روسی فعالیت
میکردند ،تصمیم گرفتند برای آزادسازی ارمنستان
غربی که زیر سیطره امپراتوری عثمانی بود حزبی
ارمنی برپا کنند و با اعزام کادر مبلغ و نیروهای
مسلح به والیات ارمنینشین شرق امپراتوری
عثمانی که عموم ًا از دهقانان تشکیل میشد،
به هدف خود برسند .منظور از آزادسازی البته
خودمختاری والی��ات یاد شده در چارچوب
امپراتوری عثمانی بود و نه استقالل .از سال
 1907مبارزه با حکومت تزاری هم در دستور
کار داشناکسوتیون قرار گرفت .با پیدایش جنبش

در دستور کار حزب بود و در این راستا گاه با
نیروهای دیکتاتور نیز همکاری میکرد .بعد از
فروپاشی اتحاد شوروی و اعالم استقالل ارمنستان
داشناکسوتیون نیز مقر خود را در کشور تازه تاسیس
به پا کرد و با دعوی قدیمیترین حزب ارامنه به
ایفای نقش در زندگی سیاسی کشور پرداخت.
اینکه دفتر مرکزی حزب خارج از ارمنستان بود
و شعبه ارمنستان از جایی خارج از کشور دستور
میگرفت برای حکومت جدید قابل پذیرش نبود.
سیاستهای آشتیناپذیر و تندروانه حزب در قبال
ترکیه و قرهباغ هم همین طور .در سال 1994

لئون تر پطروسیان رئیس جمهور وقت ارمنستان
در اقدامی غیردموکراتیک به بهانه وابستگی
برخی از اعضای حزب به گروه تبهکار موسوم
به " ِدرو" فعالیت آن را در ارمنستان ممنوع اعالم
کرد .تنها بعد از استعفای او بود که داشناکسوتیون
توانست مجدداً به صورت قانونی به فعالیتهای
خود در ارمنستان ادامه دهد .داشناکسوتیون
همپیمان روبرت کوچاریان دومین رئیس جمهور
ارمنستان بود و در این دوره چند وزیر در کابینه
داشت .در جریان مخالفتهای مردمی با انتخاب
سرژ سرکیسیان رئیس جمهور کنونی ارمنستان
و کشته شدن گروهی از مردم ،داشناکها وارد
ائتالف حکومتی با سرکیسیان و حزب "ارمنستان
مرفه" شدند تا از قدرتگیری مخالفان به رهبری
لئون تر پطروسیان که به زعم آنها به آمریکا تمایل
داشت و یک نوع ساکاشویلی ارمنی بود جلوگیری
کنند .مخالفت آنها با نفوذ آمریکا از آنجاست که
بیم دارند با افزایش مناسبات جمهوری ارمنستان
با آمریکا آنها برای برقراری رابطه بهتر با ترکیه
تحت فشار قرار بگیرند و با باز شدن مرزها سرمایه
ترکی فرصت به دست گرفتن اقتصاد ارمنستان را به
دستآورد .مخالفت با ترکیه و پیش بردن کارزار
شناسایی قتل عام ارامنه در پارلمانهای کشورهای
مختلف جهان ،تعیین کننده سیاست داشناکسوتیون
در سیاست داخلی ارمنستان است.
داشناکها در طول حیات پرتالطم خود تجربهها
اندوختهاند و خود همیشه با تحسین و تعریف و تمجید
درباره برنامههای کنونی خود و تاریخ گذشتهشان
سخن میگویندّ ،اما از سوی دیگر اتهامات سنگینی
متوجه آنها شده است .اتهام عملیات مسلحانه
ماجراجویانه در مبارزات سالهای نخستین
حیاتشان در امپراتوری عثمانی که چه بسا به
انتقامهای خونین حکومت منجر میشد ،همکاری
ت
با ترکهای جوان و ناهشیاری در قبال سیاس 
نسلکشی آنها ،همکاری با حکومتهای مستبد،
سرکوب مخالفان به شیوههای قهرآمیز آنجا که
زورشان رسیده است ،الویت دادن به سیاستهای
دیاسپورایی و بیتوجهی به مسائل ثبات و امنیت
ملی داخلی جمهوری نوپای ارمنستان ،ائتالف با
نیروهای راست حکومتی و در عین حال ادعاهای
سوسیالستی و چپنمایانه .البته آنها پاسخهای
خود را برای این اتهامات دارند .تاریخنگاری

حزب داشناک عمدت ًا از سوی مخالفان تندرو
آن یا هواداران سینهچاک حزب صورت گرفته
است .شاید اکنون وقتش رسیده باشد که با نگاهی
منصفانهتر و فارغ از تعصب به بررسی حیات این
حزب پرداخت .حزبی که تاریخش جزئی از تاریخ
ارامنه است و تندترین مخالفان آن نیز نمیتوانند
منکر نقش تعیینکننده آن در حیات سیاسی و
اجتماعی معاصر همه ارامنه باشند.
جلسه محاکمه قاتالن میرو
پنج سال پیش ،جلوی در ورودی ورزشگاه
آرارات ،بین چند جوان ماشینسوار عابر و جوانی
ارمنی نزاعی در میگیرد که به قتل نوجوان ارمنی
که نامش میرو بود ،منجر میشود .محاکمه قاتالن
میرو هنوز ادامه دارد .بنا به گزارش روزنامه آلیک
آخرین جلسه محاکمه روز  6آذر برگزار شد .به
گفته هویک بهبو ،وکیل مدافع اولیای دم ،در حکم
قبلی ذکر شده است که چون قانون قصاص در

مواردی که مقتول غیرمسلمان باشد عمل نمیکند،
حکم زندان برای متهمان صادر شده است .او
میافزاید برای دادگاه توضیح داده است که در
قانون جزای جمهوری اسالمی مسئله این گونه
طرح نشده و مبهم باقی مانده استّ .اما برابر اصل
 19قانون اساسی دین ،زبان و ملیت نمیتوانند
توجیهی برای برخورد تبعیضآمیز باشند .بنابراین
اگر قانونگذار در این زمینه قائل به تبعیض میشد،

شورای نگهبان نمیپذیرفت ،چرا که این امر با
قانون اساسی مغایرت میداشت.
بنا بر آخرین گزارشها متهمان به زندان و پرداخت
دیه محکوم شدهاند .متن کامل گزارش خبرگزاری
فارس از جلسه دادگاه را در همین شماره بخوانید.
به درازا کشیدن محاکمه قاتالن میرو یک بار دیگر
نارساییهای قوانین جزایی کشور را در رابطه با
امور اقلیتها نشان میدهد .هنوز که هنوز است
اصل برابری همه آحاد کشور ،فارغ از دین و
مذهبشان ،برای همه قضات و برای دستگاه
قضایی کشور در کلیت آن جا نیافتاده است.
سفر اردوغان به لبنان و اعتراض ارامنه
بیروت
روز  24نوامبر رجب اردوغان نخست وزیر ترکیه
برای دیداری دو روزه وارد بیروت پایتخت لبنان
شد تا با رهبران آن کشور و همین طور با نمایندگان
حزب ا ...مالقات و مذاکره کند .او در مصاحبهای
با روزنامه لبنانی السفیر گفته است که ترکیه نخواهد
گذاشت در لبنان جنگ داخلی در بگیرد و لبنان
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت
است.
ّاما نیروهای سیاسی ارمنی ترکیه سخن دیگری
داشتند .صدها جوان ارمنی با پالکاردهایی که روی
آنها نوشته شده بود "لبنان تاریخ خونین عثمانی در
منطقه را فراموش نخواهد کرد"" ،اردوغان باید در
برابر شهدای قتل عام ارامنه سر تعظیم فرود بیاورد"
و "ترکیه امروز با ترکیه دیروز فرقی ندارد" از
نخست وزیر ترکیه استقبال کردند .آنها در مسیر
فرودگاه نیز تابلوهایی با مضامین مشابه نصب کرده
بودند که توسط نیروهای انتظامی لبنان جمعآوری
شد .نماینده ارامنه در مجلس قانونگذاری لبنان
هاکوپ باگراتونی به این عمل حکومت اعتراض
کرده و خواهان پیگیری ماجرا شده است.
سفر اردوغان به ترکیه بخشی از سیاست منطقهای
فعال این کشور است.
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گزارش خبرگزاری فارس از جلسه محاکمه متهمان به قتل میرو
با حکم دادگاه کیفری:

متهمان قتل میرو به پرداخت دیه و حبس محکوم شدند
با حكم دادگاه كیفری استان تهران یكی از متهمان قتل نوجوان ارمنی به اتهام مباشرت در قتل شبهعمد به پرداخت دیه و
هر  3متهم به حبس محكوم شدند.

به گ��زارش خبرنگار ح��وادث ف��ارس ،ساعت
 23روز  18شهریور  ،84یك درگیری در مقابل
ورزشگاه آرارات در خیابان سئول رخ داد كه در
نهایت به قتل نوجوان  15ساله ارمنی به نام «میرو»
انجامید.
مأموران نیروی انتظامی كه برای برقراری نظم
مسابقات ،در محل حضور داشتند ،افراد درگیر را
بازداشت كردند و برای انجام تحقیقات بیشتر در این
زمینه ،آنها را به كالنتری  145ونك تحویل دادند.
در این زمینه  3جوان به نامهای امین ،پویان و علی
بازداشت و به جرم مشاركت در قتل عمدی «میرو»
روانه زندان شدند.
دادگاه رسیدگی به این پرونده ،سال  85در شعبه
 71دادگاه كیفری استان تهران برگزار شد و دادگاه
ضمن تبرئه یكی از متهمان ،همگی را به پرداخت
دیه محكوم كرد.
این رأی در دیوان عالی كشور نقض شد و برای
بررسی مجدد ،به شعبه  113دادگاه كیفری استان
تهران ارجاع شد كه ابتدای بهمن ماه سال گذشته
این دادگاه ،به ریاست قاضی محمد سلطان همتیار
برگزار شد.
فالح ،نماینده دادستان كیفرخواست صادره را
اینگونه قرائت كرد :متهمان ،امیر.ت ،پویان.ت
و علی.ف ،كه هركدام با قرار وثیقه  500میلیون
ریالی آزاد هستند ،متهم به مشاركت در قتل عمدی
میرو.ب ،با وارد آوردن ضربات متعدد به گردن و
شكم مقتول هستند.
طبق مدارك موجود در پرونده ،مقتول به همراه
دختری بوده است كه سرنشینان یك خودروی
پراید ،شروع به ناسزاگویی به دختر میكنند كه با
اعتراض پسر نوجوان روبرو شدند كه درگیری آغاز
و در نهایت نوجوان ارمنی در این درگیری كشته
شد.
با توجه به مجموع دالیل مانند گزارش مأموران
پلیس حاضر در محل  ،اظهارات شهود ،اعتراف
متهمان ،نظریه پزشكی قانونی مبنی بر وجود
دوهفته نامه
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كبودی متعدد در گردن و شكم مقتول و اینكه علت
تامه قتل شوك وقفهای ناشی از ضربه به شكم و
گردن بوده است و همچنین شكایت اولیای دم،
متهمان گناهكار هستند و تقاضای اشد مجازات
برای آنها را دارم.
بعد از قرائت كیفرخواست توسط نماینده دادستان،
اولیای دم برای متهمان تقاضای مجازات كردند.
در ادامه امین ،علی و پویان ،متهمان پرونده در
جایگاه قرار گرفتند و همگی اتهام مشاركت در قتل
نوجوان ارمنی را منكر شدند.
بعد از اظهارات متهمان ،وكالی مدافع آنها در
جایگاه قرار گرفتند و به دفاع از موكالن خود
پرداختند.
بعد از دفاع وكالی متهمان ،سعید ،سربازی كه شب
حادثه در همان محل مشغول گشتزنی بود ،در
جایگاه حاضر شد و در خطاب به قاضی كه از او
پرسی اظهارات خود مبنی بر اینكه سرنشینان یك
پراید ،نوجوانی ارمنی را به شدت كتك میزدند و
دیدم كه امین و علی كتك بیشتری زدند گفت :در
حال حاضر یادم نمیآید چه كسی مقتول را زد ولی
اظهارات خود در شب حادثه را قبول دارم.
بعد از این اظهارات 3 ،متهم در جایگاه قرار گرفتند
و همگی در بیان آخرین دفاع ،اتهام مشاركت در

قتل را رد كردند.
قاضی همتیار و مستشاران دادگاه بعد از  4روز،
رأی این پرونده را اعالم كردند كه طبق رأی صادره
علی و امین ،هركدام به پرداخت نیمی از دیه مقتول،
و هر  3متهم ،به علت شركت در نزاع منجر به قتل،
به حبس محكوم شدند.
پرونده دوباره به دیوان عالی كشور ارجاع داده شد
كه قضات دیوان عالی كشور ،بعد از بررسی مجدد
پرونده ،ضمن نقض رأی صادره  ،ابهاماتی درباره
تناقض در اتهامات متهمان و همچنین تناقض
در حكم صادره به پرداخت دیه با درخواست
اولیایدم ،ایراد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به
شعبه  113دادگاه كیفری استان تهران ارسال كرد.
صبح  6آذر جلسه محاكمه عامالن قتل «میرو» ،
برای سومینبار و به ریاست قاضی محمدی
كشكولی در شعبه  113دادگاه كیفری استان تهران
برگزار شد.
بعد از قرائت كیفرخواست صادره توسط ذبیحزاده،
نماینده دادستان ،اولیایدم در جایگاه قرار گرفتند
و خواسته خود را اشد مجازات متهمان عنوان
كردند.
در ادامه جلسه ،وكیل مدافع اولیایدم در جایگاه
قرار گرفت و با تشریح حادثه خواستار مجازات
علی به اتهام مباشرت در قتل و امین و پویان به
اتهام معاونت در قتل شد.
در ادامه جلسه ،متهمان پرونده به نوبت در جایگاه
قرار گرفتند و هر یك واقعه را بازگو كردند.
در نهایت بعد از بیان آخرین دفاع توسط متهمان
و درخواست اولیایدم برای دریافت دیه ،قاضی
محمدیكشكولی ختم جلسه را اعالم و بعد از
مشورت با مستشاران دادگاه ،علی را به اتهام
مباشرت در قتل شبهعمد به پرداخت دیه محكوم
كردند و هر سه متهم به دلیل شركت در نزاع منجر
به قتل به  3سال حبس محكوم شدند.

ارمنستان و آذربايجان
زمزمههای جنگ
الزم نیست كسی یک نظریهپرداز بزرگ
جنگ مانند كارل فون كالسویتز یا مارشال
باغرامیان باشد تا بداند ارمنستان نباید به دنبال
جنگ با آذربایجان باشد ،اما بر خالف میل
خود عمل كردن برای دولتها نامعمول نیست،
همانطور كه برای آدمها .مثال ،آیا درست است
وقتی دشمن روز به روز قویتر میشود ،در جنگ
پیشدستی كنی و تهدیدآمیز رفتار كنی؟ با این كه
تو را تحریك میكند و با تاخت وتاز و حمالت
دزدكی كوتاهمدت ،مرزت را در مینوردد؟
این راز بزرگی نیست كه آذربایجان برای قوی
كردن ارتش خود مقادیر هنگفتی پول سرمایهگذاری
یاِف
میكند .در میانه اكتبر ،رئیسجمهور الهام عل 
اظهار كرد كه جمع مخارج نظامی كشورش در
سال  2011سه میلیارد دالر خواهد بود .مخارج
نظامی ارمنستان  360میلیون یعنی یكنهم بودجه
نظامی باكو است .گرچه ارمنستان به احتمال زیاد
از مسكو كمك نظامی ویژه دریافت میكند ،تفاوت
بودجه نظامی میان ایروان و باكو بیشتر از آن
است كه در نظر گرفته نشود.
در سالهای اخیر ،باكو از هجده كشور (از
اوكراین گرفته تا اسراییل) اسلحه خریده است.
سربازان آذری هم مورد تعلیم افسران تركیهای
و اسراییلی قرار گرفتهاند .كه این آخری آگاهی
و ظرفیتهای الكترونیكی جنگافزار باكو را نیز
ارتقا داده است .این حقیقتی بارز است كه اسراییل
یكی از پیچیدهترین و بهترین تأسیسات پادگانی
الكترونیكی نظامی را دارد.
خود آذربایجان هم صنعت نظامی در حال
رشدی دارد كه اسلحه و سیستمهای پرتابی تولید
میكند .شاید باكو به خاطر آن كه شانزده سال
پیش ضربه خورده ،میخواهد پیش از حمله به
ارمنستان -آرتساخ  200درصد اطمینان داشته
باشد كه برنده جنگ خواهد بود.
تا اینجا ارمنستان از كشیده شدن به یك
جنگ غیر ضروری با همسایه شرقی ِ پر سروصدا
و شمشیر از رو بستهی خود پرهیز كرده است.
اما بر روی دیگر سكه سؤالی مهم وجود دارد:
آذربایجان چرا با ارمنستان-آرتساخ درگیر جنگی
تمام عیار نشده است؟ آیا باكو پارس میكند اما
گاز نمیگیرد؟
اینجا  9دلیل برای خ��ودداری باكو ارائه
میشود:

 -1تركیه به دالیلی كه خودش دارد (كه دالیل
زیادی هم وجود دارد) به آذربایجان گفته است
درگیر اشتباهی چون جنگ با ارمنستان-آرتساخ
نشود.
 -2روسیه به خاطر دالیلی كه خودش دارد
( كه برای او هم دالیلی بسیار وجود دارد) به
آذربایجان گفته است با ارمنستان-آرتساخ جنگ
شروع نكند.
 -3شركتهای جهانی نفت خام كه میلیاردها
دالر در استخراج و پاالیش و انتقال نفت آذربایجان
سرمایهگذاری كردهاند ،به باكو هشدار دادهاند كه
دوست ندارند ببینند سرمایههاشان در نتیجهی
جنگ ارمنستان-آذربایجان دود هوا شود .غیر از
اینها ،زمینهای نفتخیز باكو در  200كیلومتری
مرز شرقی آرتساخ قرار دارد.
 -4ایاالت متحده به خاطر دالیل چندگانه
خودش به آذربایجان گفته است كه خود را وارد
حادثهای بیمالحظه نكند.
 -5اخیرا روسیه و ارمنستان یك قرارداد نظامی
امضا كردهاند .این موضوع حضور یكانهای
روسیه را كه برای دورهای قابل توجه در ارمنستان
مستقر شدند طوالنی خواهد كرد .این یكانها
نه تنها "اعمالی كه از عالئق فدراسیون روسیه
سرچشمه میگیرد انجام میدهند" بلكه "امنیت
ارمنستان را هم با همكاری ارتش ارمنستان حفظ
میكنند" .این موضوع ،روسیه را نیز متعهد میكند
تا همپیمانهای منطقهای خود را با "سختابزار
نظامی مخصوص و تسلیحات مناسب و مدرن"
تغذیه كند.
 -6افكار عمومی بینالمللی بیش از همیشه در
گ اهمیت دارد .به دست آوردن قلب و فكر
جن 
افكار عمومی و رسانهها حیاتی است .مهم نیست
چگونه قضاوت میكنند ،مهاجم همواره برچسب
«تاجر جنگ» میخورد و در مجامع بینالمللی
مانند سازمان ملل ،تقبیح میشود .آذربایجان در
خالل تحریكاتی كه در حق ارمنستان-آرتساخ
انجام میدهد باید امیدوار باشد كه ای��روان-
استپاناگرد به دام طعمه بیافتد و حمله كند.
 -7آذربایجان ممكن است اعتقاد داشته باشد
كه جنگ را به آسانی میبَرد ،اما میفهمد هزینه آن
بسیار باالست (به خاطر ویرانی صنعت نفت خام
به عنوان تكیهگاه اصلی اقتصادی كشور) .بحران
اقتصادی ممكن است تحوالت سیاسی و اجتماعی

به وجود آورد كه سلطان علیاف و دوستانش را
سرنگون كند .غیر از اینها ،اولویت فكری گروه
حكمران آذری ،حفظ قدرت است.
 -8در ماههای اخیر ،گزارشاتی موثق
وجود داشته كه اگر ایاالت متحده و اسراییل به
ایران حمله كنند ،برای حمله از سمت شمال،
از آذربایجان به عنوان سكوی پرتاب استفاده
خواهند كرد .علیاف ممكن است امیدوار باشد كه
در طول آن تهاجم نظامی بینالمللی عظیم ،حمله
او به ارمنستان نسبتا دور از توجه خواهد ماند یا به
عنوان یك تعیین مرز ناگزیر در منطقهای نسبتا دور
تلقی خواهد شد.
 -9آذربایجان امید دارد كه مهاجرت از
ارمنستان ،آن كشور را خالی كرده و به جایی
برساند كه ای��روان گزینهای دیگر جز پذیرش
شروط آذربایجان نداشته باشد.
یك ارمنی عصبانی ممكن است فكر كند كه
ممكن است یك قرارداد نظامی سری میان روسیه
و تركیه و آذربایجان وجود داشته باشد كه وقتی
آذربایجان به ارمنستان حمله كند فعال خواهد
شد .با این همه ،اولین بار نخواهد بود كه ارمنیها
از ترك شدن توسط به اصطالح دوستان خود،
احساسی چنین داشته باشند.
زمان خواهد گفت كه كدام یك از سناریوهای
باال معتبر است .اما باور كردنی باشد یا نه،
ارمنستان یك انتخاب دارد :آماده شدن برای یك
جنگ آذری (نظامی ،اقتصادی و اجتماعی) .باكو
فشار آوردن بر ایروان را ادامه خواهد داد .چند
ماه پیش ،یك وزیر عالیرتبه آذری تصور محو
شدن ارمنستان در عرض یك دهه را ابراز كرد .در
طول تاریخ طوالنی ما این نخستین كسی نیست
كه چنین خیاالتی درباره سرنوشت ما میپرورد.
اما تنها به خاطر این كه تالشهای قبلی برای
حذف ارمنستان و ارمنیها شكست خورده ،دلیلی
برای این نیست كه فرض كنیم حمالت آینده به
ارمنستان نیز بهطور معجزهآسا به جایی نرسند .و
بیایید به یاد آوریم كه از  1375تا  1918دولتی به
نام ارمنستان وجود نداشت.
ترجمه :نسیم نجفی
منبعwww.keghart.com :
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چه کسی نماینده دیاسپورا است

دکتر میناس گوجایان

دیاسپورا را به فارسی «قومپراکندگی» ترجمه کردهاند .معنی واژه ارمنی آن یعنی «اسپیورک» هم

همین است :پراکنده .پراکندگی به معنای گستردگی و فراگیری هم هست ،به معنای پراکنده بودن در

سراسر جهان ،حضور در همه نقاط جهان .از این منظر ،پراکندگی یک نقطه قوت است و هر کشوری

که تعدادی از وابستگانش در سراسر جهان پراکندهاند حسابی باز میکند برای بهرهبرداری از این

امکانّ .اما پراکندگی ضعف هم هست .یک کالم از دیاسپورای ارمنی صحبت میکنیمّ ،اما آیا این

دیاسپورا موجودیت واحدی است؟ چه کسی آن را نمایندگی میکند؟ چه کسی میتواند از سوی تمام

دیاسپورای ارمنی ،با همه عدمتجانس و گوناگونیاش ،سخن بگوید؟ این پرسشی است که فعاالن
سیاسی ارمنی در خارج از ارمنستان بارها طرح کردهاند و این روزها ،بعد از شکاف گسترده بین

دولت ارمنستان با احزاب سنتی ارمنی در خارج از کشور بر سر سیاست نزدیکی آن با ترکیه ،بار

دیگر مطرح شده است.

نخستین بار نیست که این پرسش مطرح میشود.
نگرانیهای ناشی از موافقتنامه همکاری ارمنستان و
ترکیه یک بار دیگر ما را به فکر تشکیل یک شورای
نمایندگان دیاسپورا میاندازد .منظور ما از شورای
نمایندگان یک سازمان دائمی ،کمیته دائمی ،کنگره و
غیره است.
درست است که دیاسپورا یکدست نیست و ارمنیان
دیاسپورا ساکن و اتباع کشورهای گوناگون هستند
و وظایف و تعهدات ،و نیز محدودیتهایی دارند،
اما چون برای عموم ارمنیان ،و در این مورد برای
دیاسپورا ،مسأله حیاتی نگران کنندهای وجود دارد همه
مشکالت در درجه دوم اهمیت قرار میگیرند .و این
در موردی است که وجود دیاسپورای ارمنی در معرض
خطر قرار میگیرد و یا بهتر بگوییم خطر از دست دادن
هویت دیاسپورا آن را تهدید میکند.
جمهوری ارمنستان نیز موانع و محدودیتهای
خود را دارد ،بنابراین انتظار داشتن از ارمنستان برای
حلوفصل مشکالت و بحرانهای گوناگون دیاسپورا
غیر واقعبینانه است .ما شبیه بدن انسان هستیم که
اعضای آن در پیوند با یکدیگر هستند ،اما هیچ عضوی
نمیتواند وظیفه عضو دیگر را انجام دهد.
در این جاست که همکاری ،تقسیم کار و
مسؤولیت ،و کمک متقابل ارمنستان و دیاسپورا
ضرورت تام مییابد .این را نباید پیروی کورکورانه
یکی از دیگری پنداشت ،بلکه باید هماهنگ کردن
کارها و مسؤولیتها شمرد .به دیگر سخن ،ارمنستان
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باید بر اساس منافع مستقیم دولت و ملت خود کار کند
و دیاسپورا بر اساس منافع خود.
در مورد ارمنستان ،حیات ،پیشرفت و امنیت
ملی جمهوری بر عهده حکومت و دولت است ،اما
در دیاسپورا بر عهده کیست؟ کدام است آن شورای
عالی که باید در دیدار با سازمانهای ارمنی و جامعه
بینالملل به نمایندگی از دیاسپورا سخن گوید؟ تا کنون
چنین شورایی نداشتهایم ،یا تالش کرده و هنوز موفق
نشدهایم ،و یا زمان آن هنوز فرا نرسیده است.
برای دور ماندن از کژفهمیها باید گفت که
نمیخواهیم شوراهای عالی دیاسپورا و جمهوری
ارمنستان را با یکدیگر برابر بدانیم و یا به صورت
«دیاسپورا تابع ارمنستان» فرمولدار کنیم.
در آستانه موافقتنامه همکاری ارمنستان و ترکیه
و روزهای آینده ضرورت وجود این شورای عالی
مانند نان و آب احساس شد ،اما فرمول و مکانیزمهای
متفاوتی در این مورد مطرح شد.
اکثریت دیاسپورا ،مخالف امضا كردن موافقتنامه
همکاری بود ،اگرچه طرف موافق و مسؤوالن حکومت
ارمنستان میکوشیدند که خالف آن را نشان دهند.
حتی در برخی سازمانهای دیاسپورا نیز اقشار
موافق و مخالفی وجود داش��ت .نتیجه این که در
دیاسپورا هنوز شورایی برتر که به عنوان شورای عالی
سخن بگوید و خواست و منافع اکثریت را مطرح کند
وجود ندارد.
کارشناسان نشان میدهند که شورای نمایندگان

دیاسپورا (کنگره) و هیأت عالی باید متفاوت از احزاب
سیاسی باشد (این موضوع را باید در جای دیگری
بررسی کرد) .کلیسا نیز با دو تختگاه دینی عالی خود
نمیتواند مسائل اساسی دیاسپورا و پیگیری مسأله
ارمنی را به طور مستقل بر عهده گیرد 73 .درصد این
کارشناسان مستقل با تأسیس یک هیأت مستقل موافق
هستند .این کارشناسان نه تنها سازمانهای سیاسی و
دینی را برای این کار بیفایده و کهنه شده میپندارند،
بلکه آنها را در عمل به سبب رقابت با یکدیگر و
داشتن منافع متفاوت عاری از دورنما میدانند.
زم��ان آن ف��را رسیده که اح��زاب سیاسی و
سازمانهای دینی و انجمنهای نیکوکاری و میهنی یک
بار دیگر گرد هم آیند و دور از منافع و چهارچوب تنگ
حزبی در تأسیس یک شورای عالی پیشقدم شوند.
این شورای عالی باید اساسنامهای داشته باشد که
مانع از برقراری سلطه هر یک از احزاب سیاسی شود.
اقدامی است دشوار ،اما نه غیر ممکن.
باید خود را از تفکر "یا با ما هستی یا علیه ما"
( )Either our way or no wayرها کرد.

ترجمه :گارون سرکیسیان
منبع :نشریه حزب آزادیخواه رامکاوار،
لوسآنجلس

فرهنگ مشترك ارمنيان
و ايرانيان
جشن سده و درندز يا
ديارنداراج

آندرانیک هوویان

از جشنهای مشترك ایرانیان و ارمنیان ،جشن
آتشافروزی است كه ایرانیان آن را جشن سده و
ارمنیان درندز میگویند .این جشن از جشنهای
خاص اقوام آریایی است.
جشن سده در آبان روز ،از ماه بهمن(دهم بهمن ماه)
برگزار میشود .فردوسی پیدایش جشن سده را به
هوشنگ پیشدادی نسبت داده و میگوید :هوشنگ،
شاه پیشدادی در شكارگاه به ماری سیاه و بزرگ
برخورد ،سنگی به سوی مار سیاه پرتاب كرد ،آن
سنگ به سنگ دیگر برخورد كرد ،و جرقهای از آن
برخواست .جرقه در خس و خاشاك اطراف سنگ،
آتش پدید آورد .مار بگریخت ،هوشنگ پیشدادی به
یمن پیدایش آتش با اطرافیان خود به جشن و سرور
پرداخت.
ایرانیان باستان سال را به تابستان هفتماهه و زمستان
پنجماهه تقسیم میكردند .آنان دهم بهمن ماه را كه
صدمین روز زمستان آنها بود جشن میگرفتند و در
1
این روز آتش میافروختند.
در ارمنستان باستان ،آتش را دارای صفات زنانه
میدانستند و برای آب صفات مردانه قائل بودند .بنابر
افسانههای ارمنی ،خانه آرامازد (اورمزد) و آستغیك در
قله كوه پاقات قرار داشت و كمی پایینتر در پای كوه،
چشمهای عظیم وجود داشت .آتش و آب  ،خواهر و
برادر بودند.
به سبب محو آثار اعیاد پیش از مسیحیت ارمنیان،
اطالعات درباره جشن آتشافروزی اندك و مبهم
است.
جشن درندز در روز سیزدهم فوریه همزمان با 24
بهمن ماه برگزار میشود .بنا به روایت ارمنیان ،انگیزه
برگزاری جشن درندز آن است كه چون حضرت مسیح
چهلروزه شد ،حضرت مریم برای شكرگزاری و
نیایش همراه طفلش به بیتالمقدس رفت .حضرت
ب هنگام به بیتالمقدس رسید .در این شهر
مریم ش 
زاهدی باتقوا به نام سیمون میزیست .او همیشه دعا
میكرد كه پروردگار او را یاری كند تا موفق به زیارت
حضرت مسیح شود .سیمون چون از آمدن حضرت
مریم و حضرت مسیح آگاه شد ،همراه سایر مردم شهر،
با چراغ و مشعل به پیشواز آنها شتافتند و بر سر راه
آنها آتش افروختند.

ارمنیان بعد از ظهر روز سیزدهم فوریه در كلیسا گرد
میآیند ،مقام روحانی پس از انجام مراسم مذهبی
خاص این روز در كلیسا ،شمعی روشن را از محراب
كلیسا برداشته و به محوطه حیاط كلیسا میرود و با آن
شمع ،بوتههایی را كه برای آتشافروزی گرد آوردهاند
میافروزد .ارمنیان ،شبانگاه هنگام ترك كلیسا ،هر یك
شمع یا فانوسی را با آتشی كه در صحن حیاط كلیسا
فروزان است روشن میكنند و به خانه میبرند.
در روز دهم بهمن ماه نیز زرتشتیان در آذرگاه گرد
میآیند و با شعلهای كه موبد زرتشتی از آذرگاه آورده
است ،بوتههایی را كه برای مراسم جشن سده در حیاط
گرد آوردهاند روشن میكنند.
این جشن دلانگیز و كهن در بیشتر روستاهای خراسان

برگزار میشود.از شهریاران ایرانزمین ،مرداویچ زیاری
در  323ه.ق ،2بزرگترین و باشكوهترین جشن سده را
برگزار كرده است.

منابع:
 -1علی اكبر دهخدا لغتنامه دهخدا
 -2كاملالتواریخ /تألیف فخرالدین علیبناالثیر،
جلد چهاردهم ،ترجمه عباس خلیلی ،تصحیح دكتر
خلیلی -1350ص 20و21
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در شماره گذشته دیدیم که ژولیا کریستوا در مقالهای به نام سکوت انسانهای چندزبانه از موقعیت دشوار انسانهایی صحبت میکند که

در پی مهاجرت ،زبانشان را از دست میدهند و زبانی تازه به دست نمیآورند؛ آدمهایی در وطن خویش غریب .و گفتیم که این وصف

حال ارامنه ایران هم هست به طور کلی ،فارغ از تک و توک استثناها .این بار متنی از  ،نویسنده آمریکای التینی برنده جایزه نوبل ادبیات

امسال را میخوانیم .این بریدهای است از مقالهای درباره فایدههای ادبیات ،برگرفته از کتاب چرا ادبیات؟ که هم اکنون در بازار یافتنی

است .یوسا از اهمیت ادبیات مکتوب سخن میگوید و نقشی که این ادبیات در ورز دادن زبان بازی میکند .زبانی که در ادبیات مکتوب

پرورش پیدا نمیکند نارسا و ضعیف است و این همان مشکلی است که ما داریم .ارامنه ایران ادبیات مکتوب جدی به زبان ارمنی ندارند.
آن چه هم دارند در عرصه شعر است و متأثر از زبان ادبی و کتابی ،نه زبان زنده مردم معمولی .این حرف شاید برخی از نویسندگان
اما گمانم آنها هم بپذیرند که وقتی میخواهند بهتر و پختهتر بنویسند خواه ناخواه به سمت زبان ادبی
ایرانی ارمنیزبان را برنجاندّ ،
ارمنستان گرایش پیدا میکنند واین که نوشتههای ارمنیشان در میان ارامنه ایران و مخصوصا نسل جوان خواننده جدی ندارد .در

نتیجه زبان گفتوگوی روزمره جایی ندارد که از آن تغذیه کند و حاصل این اوضاع ،فقدان یک زبان نیرومند است برای بیان اندیشهها
و احساسات خود در همه زمینهها با بیشترین ظرافت و زیبایی .با هم نوشته یوسا را بخوانیم.
ر.ص.

جامعهای که ادبیات مکتوب ندارد

ماریو بارگاس یوسا

یكی از اثرات سودمند ادبیات در سطح زبان
تحقق مییابد .جامعهای كه ادبیات مكتوب ندارد،
در قیاس با جامعهای كه مهمترین ابزار ارتباطی
آن ،یعنی كلمات ،در متون ادبی پرورده شده و
تكامل یافته ،حرفهایش را با دقت كمتر ،غنای
كمتر و وضوح كمتر بیان میكند .جامعهای بیخبر
از خواندن كه از ادبیات بویی نبرده ،همچون
جامعهای از كر و اللها دچار زبانپریشی است و
به سبب زبان ناپخته و ابتداییاش مشكالت عظیم
در برقراری ارتباط خواهد داشت .این در مورد
افراد نیز صدق میكند .آدمی كه نمیخواند ،یا
كم میخواند یا فقط پرتوپال میخواند ،بیگمان
اختاللی در بیان دارد ،این آدم بسیار حرف میزند
اما اندك میگوید ،زیرا واژگانش برای بیان آنچه
در دل دارد بسنده نیست.
اما مسأله تنها محدودیت كالمی نیست.
محدودیت فكر و تخیل نیز در میان است .مسأله،
مسأله فقر تفكر نیز هست ،چرا كه افكار و مفاهیم
كه ما به واسطه آنها به رمز و راز وضعیت خود
دوهفته نامه
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پی میبریم ،جدا از كلمات وجود ن��دارد .ما
سخن گفتن درست ،پر مغز ،سنجیده و زیركانه
را از ادبیات و تنها از ادبیات خوب میآموزیم.
هیچ یك از انواع علوم و هنرها نمیتواند در غنا
بخشیدن به زبان مورد نیاز مردم جای ادبیات را
بگیرد .درست گفتن ،و تسلط بر زبانی غنی و
متنوع ،یافتن بیانی مناسب برای هر فكر و هر
احساسی كه می خواهیم به دیگران منتقل كنیم ،به
این معناست كه ما آمادگی بیشتری برای تفكر،
آموختن ،آموزش ،گفتوگو و نیز خیالپردازی،
رویاپروری و حس كردن داری��م .كلمات به
گونهای پنهانی در همه واكنشهای ما انعكاس
مییابند ،حتی در آن واكنشهایی كه ظاهرا"
هیچ ارتباطی با زبان ندارند .و چندان كه زبان،به
یمن وجود ادبیات ،تحول مییابد و به حد اعالی
پالودگی میرسد بر امكان شادمانی و لذت آدمی
میافزاید.
...
این را نیز بگویم که رسانههای دیداری-

ِ
آموزش به کارگیری مطمئن
شنیداری نمیتواند در
و ماهرانه امکانات بینهایت زبان ،جای ادبیات را
بگیرد .درست بر خالف این ،این گونه رسانهها
کالم را در قیاس با تصویر که زبان اصلی آنهاست
بر جایگاهی ثانوی مینشاند و کاربرد زبان را تا
حد کالمی شفاهی و حداقلی گریزناپذیر که هیچ
ربطی به بُعد مکتوب آن ندارد ،تقلیل میدهد.

برگرفته از کتاب «چرا ادبیات؟» ترجمه عبداله
کوثری

آشنایی با درام
واحد پول ارمنستان

آرِ ویک بادالیان

چنین نیست که همه کشورهای دنیا سالروز تولد
واحد پول خود را با برپایی جشن و نمایش ،و
نیز با گشایش مجسمه یادبود برگزار کنند .درام،
واحد پول ارمنستان ،که تنها پانزده سال از عمر
آن میگذرد توانسته است ارج و اعتبار پیدا کند،
اعتماد مردم را به دست آورد و نمادی ویژه داشته
باشد .مجسمهای از ترکیب دو حرف «د» ارمنی
که در مقابل بانک مرکزی قرار دارد کار هنرمند
مجسمهساز ،ادوارد شاخیکیان است .او میگوید:
«این ایده پس از تأمالتی طوالنی زاده شد .یافتن
یک طرح کلی که هم ساده باشد و هم تأثیرگذار ،کار
مشکلی است .و فکر میکنم ترکیب این دو حرف
«د» این طور باشد .دالر و یورو که واحدهای پول
معتبری هستند عالئم مشخصه خود را دارند ،درام
ما نیز چیزی از آنها کم ندارد و به مناسبت سالروز
تولدش شایسته چنین هدیهای است».
«از آغاز روز  22نوامبر سال  1993در کل
اسکناسهای  10تا  500درامی منتشر
شده در سال  1993با تصویر بناها و
یادمانهای ملّی.
اسکناسهای  1000و  5000درامی
منتشر شده در سال  1994و 1995با
تصویر تندیس مسروپ ماشتوتس،
ابداعکننده خط ارمنی ،در جلوی
ماتناداران (گنجینه کتابهای دستنویس
ارمنی در ایروان) و معبد گارنی ،از بناهای
باقی مانده از دوره پیشامسیحیت.
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اسکناسهای  100و  500درامی منتشر شده در سال 1999
با تصویر ویکتور هامبارتسومیان ،دانشمند و ستارهشناس بهنام
ارمنی و آلکساندر تامانیان ،معمار و شهرساز و طراح
منطقه مرکزی شهر ایروان.

اسکناسهای  5000 ،1000و  20000دارمی.
عکس یقیشه چارنتس ،شاعر انقالبی اوائل سده بیستم
که در تصفیههای استالینی سال  1936جان خود را
از دست داد ،هوهانس تومانیان ،شاعر مردمی اواخر
سده نوزدهم و اوائل سده بیستم و مارتیروس ساریان،
مشهورترین نقاش معاصر ارمنی که هم اکنون میتوان
از موزه آثارش در ایروان بازدید کرد ،زینتبخش این
اسکناسها هستند .تصویر بزرگان ادب را در کمتر
کشوری به عنوان نقش اسکناس انتخاب کردهاند ،این
کار مسلم ًا برای بزرگداشت این مردان بزرگ انجام
شده استّ ،اما در عین حال میتوان گفت که این
گونه ،با آلوده شدن یاد این نویسندگان به روابط پولی،
از قدر آنها کاسته میشود.

جمهوری ارمنستان اسکناسهای ،25 ،10
 100 ،50و  200درامی بانک مرکزی جمهوری
ارمنستان جریان یافت» .در مصوبه شماره 15
هیأت ساماندهی گردش پول مورخ  19نوامبر
 1993آمده است« :هدف اصلی این هیأت که
بر اساس رأی شورای عالی تشکیل شده تعویض
واحد پول است» .مسؤوالن این هیأت عبارت
بودند از ایساهاک ایساهاکیان نخستین رئیس بانک
مرکزی ،لئون برخورداریان رئیس دارایی ،و تیگران
سرکیسیان رئیس شورای دائمی امور دارایی و وام
و بودجهبندی شورای عالی .ساماندهی اوضاع
دوهفته نامه
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و یافتن راه حل ،بر عهده این مسؤوالن سهگانه
گذاشته شده بود .بیش از پیش آشکار بود که وضع
اقتصادی حاکم نیاز فوری به مداخله دارد.
بیشتر جمهوریهای سابق اتحاد شوروی در
سالهای  1992-1993واحد پول خود را به
جریان انداخته بودند .روسیه از حوزه روبل
شوروی بیرون آمده بود .در پاییز سال 1993
ارمنستان تنها کشوری بود که هنوز روبل شوروی
در آن رواج داشت .نتیجه این که کشور ارمنستان
در معرض خطر ورود پیشبینی نشده روبل قرار
گرفته بود .ایساهاک ایساهاکیان نخستین رئیس
بانک مرکزی ارمنستان پس از به جریان انداختن
درام به عنوان واحد پول ملی چنین گفت« :هیأت
ما طی  2/5ماه تعداد بیست مصوبه بسیار مهم
به تصویب رساند .با توجه به این که تقریبا همه
جمهوریهای اتحاد شوروی واحد پول ملی خود
را به جریان انداخته بودند ،به تعویق انداختن پول
ملی ما دیگر بیمعنی بود .ما حتی دیرکرد هم
داشتیم».
درام ارمنستان با نرخ «یک درام برابر با 200
روبل» به جریان افتاد .نرخ تبدیل آن به یک دالر
آمریکا برابر با  14/5درام تعیین شد .ایساهاک
ایساهاکیان ،رئیس بانک مرکزی ،پس از آن
در نخستین دیدار با خبرنگاران گفت« :بانک
مرکزی ،سیاستی قاطع و در عین حال کنتر ل شده
پیش گرفته است».
از فوریه سال  1994سکههای  20 ،10و 50
لومایی و  5 ،3 ،1و  10درامی به جریان افتاد.
سکهها از آلیاژ آلومینیوم ساخته شده بود و
البته عمر چندانی نداشت .تنها پس از چند ماه
اسکناسهای  1000درامی ،و از سال 1995
نیز اسکناسهای  5000درامی به جریان انداخته
شد .گفتنی است که درام به ترتیب عکس ،یعنی
نخست اسکناس سپس سکه در جریان انداخته
شده است .پنج سال پس از ورود نخستین درام،
اسکناسهای  1000و  5000درامی سری دوم به
جریان افتاد .تا سال  2001اسکناسهای 20000
و  50000درامی نیز به جریان افتاد .اسکناس
 50000درامی به مناسبت هزارو هفتصدمین
سال رسمیت یافتن مسیحیت در ارمنستان چاپ
شده بود .اینها اسکناسهای نسل جدید بودند
و از نظر امنیت و دوام و طراحی ،خطر هرگونه
تقلب را منتفی میکند .این اسکناسهای جدید
در چاپخانههای اتریش ،هلند و آلمان و با
بهکارگیری بهترین ویژگیهای امنیتی چاپ
میشوند .کارشناسان اطمینان میدهند که
اسکناسهای ارمنستان را اکنون میتوان در ردیف
باکیفیتترین واحدهای پول جهان جای داد .در

سالهای  2003-2004دومین سری سکهها به
جریان افتاد .آنها از آلیاژهای گوناگون ساخته
میشوند و این امکان میدهد که سکهها را نه تنها
از نظر اندازه ،بلکه با رنگ نیز از یکدیگر تمیز
داد .سال  2003نه تنها با سکههای نسل جدید
بلکه با اسکناسهای نو  1000و  5000درامی
اهمیت مییابد .همزمان با آن ،اسکناس 10000
درامی نیز منتشر شد.
درام در دهمین سال وجود خود توانسته موقعیت
خویش را به طور محسوس تثبیت کند .جایگزین
کردن درام در اقتصاد آغاز شده است .در سال
 2008میزان نسبی سپردههای درامی به  64درصد
ی که در سال  2003این میزان
رسیده بود در حال 
تنها  31درصد بود.
نخستین درام جمهوری سوم ارمنستان از روز
آغاز و با گذشت پانزده سال نیز مهمترین و
بیهمتاترین نماد حاکمیت مستقل بوده و هست.
با گذشت پانزده سال درام ارمنستان در کنار دیگر
سکههای کشف شده در قلمرو ارمنستان ،در موزه
به نمایش گذاشته شده است .اين بخشی از تاریخ
نوین ارمنیان است .تاریخ گواه است که ارمنیان
ضرب سکه را از سده سوم پیش از میالد آغاز
کردهاند .پادشاهان ارمنی تسوپک (سوفنه)
سکههای نقره ضرب میکردند ،و در سالهای
زمامداری سلسله آرتاشسیان ( 180پیش از
میالد تا یکم میالدی) سکههای ارمنستان در
سطح بینالمللی جریان داشت .تا زمان تأسیس
دولت ارمنی کیلیکیا (1199-1375م ).دادوستد
در ارمنستان با سکههای کشورهای همسایه انجام
میشد .از وجوه تمایز سکههای دوران کیلیکیا،
نوشتههای ارمنی و التینی روی آن است .پس
از برافتادن دولت کیلیکیا دادوستد در برهههای
زمانی مختلف عمدتا با سکههای ترکی و ایرانی
انجام میشد ،اما پس از جای گرفتن بخشی از
ارمنستان در ترکیب امپراتوری روسیه ،برای
نخستین بار اسکناس در ارمنستان پدیدار شد.
جمهوری اول ارمنستان (1918-1920م ).در
دومین سال وجود خود و تنها چند ماه پیش از
برقرار نظام شوروی اسکناسهای  50و  100و
 250روبلی به جریان انداخت .اما اسکناسهای
گوناگون امپراتوری روسیه و ماوراء قفقاز تقریبا تا
پایان سال  1922جریان داشت .پس از تشکیل
اتحاد شوروی تا زمان انتشار واحد پول ملی ،در
ارمنستان و دیگر جمهوریهای شوروی یک پول
واحد روبل رواج داشت.
با رواج درام ،انتشار سکه یادبود نیز در ارمنستان
آغاز شد .تا کنون بیش از  90سکه یادبود منتشر
شده است .این سکهها که از فلزات گرانبها ساخته

شده و ارزش معنوی و فرهنگی دارند ،در فروشگاه
«دراماگت» بانک مرکزی که فروشگاه تخصصی
سکه یادبود است به فروش میرسند .تنها چند
هفته پیش ،مجموعه سکههای یادبود با یک سکه
یادبود دیگر تکمیل شد .این سکه نقرهای ،دارای
نشان جدید درام است و به مناسبت پانزدهمین
سالگرد انتشار پول ملی ضرب شده است.
ترجمه :گارون سرکیسیان
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خدایان ارمنی پیش از مسیحیت

سمبات ميناسيان

ارامنه نیز مانند سایر ملتهایی كه امروز

از ادیان توحیدی پیروی میكنند ،پیش

از پذیرش مسیحیت خدایان متعددی را

پرستش میكردند .شباهت این خدایان با
خدایانی یونایی و ایرانی چنان كه در این

نوشته دیده میشود آشكار است .انسان از

طریق داستانپردازی درباره این خدایان به
تفسیر هستی میپرداخت و با قربانی كردن

در پیشگاه آنها میخواست طبیعت را به
زیر سیطره خود در آورد .شباهت میان

خدایان یونانی ،ایرانی و ارمنی از ریشههای

مشترك این فرهنگها حكایت میكند.

آرامازد (زئوس):
ارباب همه خدایان ارمنی ،پدر همه خدایان و
الههها ،آفریننده بهشت و جهنم .او «آرامزد كبیر و
دالور» نامیده میشود .آرامزد سرچشمه باروری
زمین است و آن را پر ثمر و بخشنده میسازد.
جشنی كه به افتخار اوست آمنور نام دارد ،یا سال
نو ،كه در  21مارس در تقویم ارمنی قدیم برپا
میشود (همچنین اعتدال بهاری) .جایگاه اصلی
آرامزد در آنی كاماخیم واقع شده ،یكی از مراكز
آیینی ارمنستان باستانی(كهن) .گنجینه و مقبره
طایفهای شاهان آرشاگونی (آرشاكونی) ارمنی نیز
در این محل است.
آناهیت:
خواهر یا همسر آرامزد .آناهیت مورد عالقهترین
و باشكوهترین الهه ارمنی است .او مادر/الهه
دوهفته نامه
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است .مجسمه آناهیت با بچهای كه در دستانش
دارد با آرایش موی خاص مادران یا زنان ارمنی
ساخته شده و «بانوی بزرگ آناهیت» نام دارد.
ارمنیان باستانی اعتقاد داشتند كه وجود دنیای
ارمنی به اراده آناهیت است .آناهیت مكتب زایش
و باروریست .عبادتگاههای آناهیت در اریزا
اوان (ناحیه) و در آرماویر ،آرتاشات و آشتیشات
قرار دارد.
بر اساس پلوتارک ،معبد اریزا در ارمنستان،
باشكوهترین و ثروتمندترین است .در طول سفر
مارك آنتونی به ارمنستان ( 34پیش از مسیح)
مجسمه توسط سربازان رومی تكهتكه شد.
پیشینیان پلینی در این باره داستان زیر را به ما
ارائه میدهند :امپراتور آگوستوس كه توسط
یكی از ژنرالهایش به شام دعوت شده بود ،از

او پرسید این درست است كه تخریبگران مجسمه
آناهیت توسط الهه خشمگین تنبیه شدهاند؟ "نه!"
این پاسخ ژنرال بود" .برعكس ،من امروز این
شانس را دارم كه با یك تكه از كپل آن مجسمه
زرین از شما پذیرایی كنم".
واهاگن (هراكلس):
سومین خدای زیارتگاه ارمنی .واهاگن خدای
رعد و برق است .عبادتگاه اصلی واهاگن در شهر
آشتیشات تارون قرار دارد (منطقه ارمنستان) .او
خدای جنگ نیز هست .شاهان ارمنی و فرماندهان
جنگ پیش از رفتن به جنگ از او میخواستند تا
حمایتشان كند.
بخشی از آهنگ میالد واهاگن به زبان ارمنی
باستانی :بهشت و زمین در رنج زایمان بود.

دریای ارغوانی نیز در رنج زایش بود ...موهای
آتشین داشت او ،و نیز ریشی شعلهور داشت ،و
چشمانش ،چون خورشیدها بودند!
آستغیك (یونانی -آفرودیت -بینالنهرینی-
ایشتار):
الهه عشق ،زیبایی و آب .او همسر یا معشوق
واهاگن ،خدای رعدوبرق بود .معبد او در
آشتیشات منزلگاه واهاگن نام دارد؛ جایی كه
آستغیك ،معشوقش واهاگن را مالقات میكرد.
مجسمه او بدون لباس به عنوان زن جوان زیبا
در حال شنا كردن ساخته شده است .مراسمی
كه به افتخار او برگزار میشود در نیمه ژوئن رخ
میدهد و وارتاوار نام دارد .در ارمنستان مردم
هنوز این جشن را با آب ریختن به روی هم برگزار
میكنند.
نانا (آتنا):
دختر آرامزد .الهه جنگ .آیین او ارتباطی نزدیك
با آیین آناهیت دارد .و این تصادفی نیست كه
معبد او در نزدیك معبد آناهیت قرار دارد .امروزه
ارمنیها معموال مادربزرگ خود را نانا صدا
میزنند ،و این نشان میدهد كه این الهه در زندگی
معنوی ارمنیان باستان ،بسیار بانفوذ است.
میهر:
خدای خورشید و نور بهشت .او پسر ارامزد بود،
و برادر آناهیت و نانه .عبادتگاه اصلی او در

باقاهاریچ قرار دارد .معبد گارنی عبادتگاه میهر
بود.
تیر (آپولو):
خدای خرد ،علم و خواندن ،و نیز تعبیركننده
رویاها .تیر رازدار آرام��زد بود .معبد تیر در
نزدیكی آرتاشات قرار دارد.
آمانور و واناتور:
(احتماال این یك خدا با نامهای مختلف است).
آمانور خدای سال ِنو ارمنیها و ارباب محصول
جدید است .مراسم به افتخار او در پایان جوالی
برگزار میشود و ناواسارد نام دارد ( سال نو).
عبادتگاه اصلی او در شهر باگاوان قرار دارد.
اگر آمانور خدای سال نو و محصول جدید بوده
واناتور خدای میزبانی و سخاوتمندی بوده است.
ِتسووینار(تزووینار):
الهه آب ،دریا و باران .او مخلوق آتش است كه
با خشم خود باران را از آسمانها بر زمین رگبار
میكند.

شكل سگ است كه قدرتش در توانایی احیا كردن
مردگان به وسیله لیسیدن زخمهای آنها و تمیز
كردن زخمهاشان است.
بارشامین یا بارشیمنیا:
از بتهایی كه توسط تیگران از مزوپوتمیا به
ارمنستان منتقل شده و در دهكده توردان در
داراناقی منزل داده شده است .این بت سپید
درخشان از عاج و كریستال ساخته شده و با نقره
روی آن كار شده است .نام بارشامین از با-اال-
ِ
شامین فینیقیهای آمده كه به شكل زبان ارامی در
آمده و به معنای فرمانروای آسمانها است .مانند
بل Belدر زبان بابِلی.
گیسانه (كیسانه) و ِد ِم ِتر:
ِ
آگاتانگلوس وجود این دو بت تارون را نادیده
میگیرد .به عبارتی ،تا آنجایی كه توسط
هوهان(جان) مامیكنیان گزارش شده كه در قرن
هفت میزیسته ،باید داستانی درباره این درگیری
خشمآلود وجود داشته باشد.

اسپاندارا ِمت یا ساندارامت (ها ِدس):
خدای دنیای زیر زمین .او خدای فرمانروایی
مردگان یا جهنم است.
آرالِز:
قدیمیترین خدای عبادتگاه ارمنیان .او خدایی به

شباهت خدایان ارمنی با خدایان ایرانی و یونانی
ارمنی

آرامزد

آناهیت
واهاگن

آستغیک
نانا

میهر

تیر

آمانور و واناتور

تسووینار(تزووینار)

اسپاندارامت

آرالز

بارشامین

گیسانه و دمتر

Aramazd
Anahit
Vahagn
Astghik

ایرانی

اهورامزدا

ناهیت

ورتراگنا

Nane
Mihr
Tir
Amanor and Vanatur

تور -تیر

()Tsovinar (Tzovinar
Spandaramet or Sandaramet
Aralezs

Ahuramazda

زئوس

Verethragna

هراکلس

Nahit

آرتمیس

---

آفرودیت

--میترا

یونانی

Mithra
Ture-Tir
---

آتنا

هفاستوس

آپولو

Zeus
Artemis
Heracles
Aphrodite
Athena
Hephaestus
Apollo
---

--اسپندا-آرامایتی

Spenda-Aramaiti
---

--هادس

Hades
---

Barshamin or Barshimnia

---

---

Gissaneh (Kissaneh) and Demeter-

---

---

Demet
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