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´ºÜ¼ÆÜÀ ÈÆîðÀ 700 ÂàôØ²Ü
Æð²ÜÆ îÜîºêàôÂÆôÜÀ Ð²ô²Ü²Î²Ü òÜòàôØÜºðÆ êºØÆÜ

¸»Ïï»Ùμ»ñÇ 18-Ç ·Çß»ñÁ ÆÆÐ Ý³Ë³·³Ñ Ø³ÑÙáõ¹ ²ÑÙ³¹ÇÝ»Å³¹Á Ñ»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ áõÕÕ³ÏÇ
Ñ³Õáñ¹Ù³Ùμ Û³Ûï³ñ³ñ»ó §ïÝï»ë³ÏÝ Ýå³ëïÝ»ñÇ Ýå³ï³Ï³Û³ñÙ³ñ»óÙ³Ý¦ ¥Ñ³¹³ýÙ³Ý¹ ù³ñ¹³Ý¿ »³ñ³Ý¿Ñ³¤ Íñ³·ñÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý ÷áõÉÇ Ù»ÏÝ³ñ-

ÏáõÙÁ, áñÇ Ù³ëÇÝ ËáëõáõÙ ¿ñ ³ÙÇëÝ»ñ Ç í»ñ: ê³ Ý³Ë»õ³é³ç Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ í³é»ÉÇùÝ»ñÇ ·Ý»ñÇ ù³ÝÇå³ïÇÏ μ³ñÓñ³óáõÙÁ. §³½³ï¦ μ»Ý½ÇÝÁ ¸»Ïï»ÙμñÇ 19-Çó ëÏëõ»É ¿ í³×³éõ»É ÉÇïñÁ 700 ÃáõÙ³Ý, ÇëÏ
§Ýå³ëï³õáñ¦-Á 400 ÃáõÙ³Ý: ì³é»ÉÇùÇ ·Ý»ñÇ
μ³ñÓñ³óÙ³Ý ³½¹»óáõÃÇõÝÁ ³Ù¿Ý ï»ë³Ï ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ·Ý»ñÇ ³×Ç íñ³Û å³ñ½ ¿ μáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ íëï³Ñ»óÝáõÙ ¿, áñ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃ»³Ý ï³Ï ¿ ³é»É ·Ý»ñÁ »õ ÃáÛÉ ãÇ ï³Û ¹ñ³Ýó
³ñï³éáó μ³ñÓñ³óáõÙÁ: æñÇ »õ Ñáë³ÝùÇ ë³Ï³·Ý»ñÇ μ³ñÓñ³óáõÙÁ ÉÇÝ»Éáõ ¿ ³ëïÇ×³Ý³μ³ñ, ÇëÏ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ³×Á ÅáÕáíáõñ¹Á Ï³ñáÕ ¿ ÷áË³ñÇÝ»É
Û³ïÏ³óõ³Í Ï³ÝËÇÏ Ýå³ëïÝ»ñáí: Ð³ñó»ñ ÇÑ³ñÏ¿
ß³ï Ï³Ý, ë³Ï³ÛÝ ³ñ¹¿Ý ³ÙÇëÝ»ñ ¿ñ, ÇÝã ËáëõáõÙ ¿
³Ûë ïÝï»ë³Ï³Ý ÷á÷áËáõ÷ÇõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ »õ Ç
í»ñçáÛ ¹ñ³Ýó ·áñÍ³¹ñáõÙáí ÏÁ Û³ÛïÝõÇ, Ã¿ ¹ñ³Ýù
áñù³Ýáí »Ý ³ñ¹³ñ³óÝ»Éáõ Çñ»Ýó. Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
áñ Ë³õ»ñÝ »Ý ß³Ñ»Éáõ »õ áñáÝù »Ý ïáõÅ»Éáõ ¹ñ³Ýó
Ñ»ï»õ³Ýùáí: ²é³ÛÅÙ ïÇñáõÙ ¿ ëå³ëáÕ³Ï³Ý ³Ýáñáß ¹ñáõÃÇõÝ:

ÈºôàÜ ²Ð²ðàÜº²ÜÆ ØºÌ²ðàôØÀ àðä¾ê Æð²ÜÆ
öàÊ²¸ð²Î²Ü ²ð¸ÆôÜ²´ºðàôÂº²Ü ÐÆØÜ²¸ÆðÜºðÆò
¸»Ïï»Ùμ»ñÇ 17-ÇÝ (26
²½³ñ) Æñ³ÝáõÙ ÝßõáõÙ ¿
áñå¿ë
÷áË³¹ñáõÃ»³Ý
³½·³ÛÇÝ ûñ: ²Ûë ³éÇÃáí
¸»Ïï»Ùμ»ñÇ 13-ÇÝ, ÆÆÐ
²é»õïñÇ »õ ³ñ¹ÇõÝ³μ»ñáõÃ»³Ý å³É³ïÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùμ »õ ¹ñ³ Ý³Ë³·³Ñ ØáÑ³ÙÙ»¹ Ü³Ñ³õ³Ý¹»³ÝÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùμ, ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
Û³ïáõÏ
Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝª
»ñÏñÇ ÷áË³¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝ³μ»ñáõÃ»³Ý
áÉáñïáõÙª Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùμ ÷³ÛÉ³Í ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇÝ Ù»Í³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ²Û¹ ÃõáõÙ
Ù»Í³ñõ»ó Ý³»õ §ê³ÃÇ¦ ÷áË³¹ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý ïÝûñ¿Ý È»õáÝ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ` »ñÏñÇ
÷áË³¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝ³μ»ñáõÃ»³Ý μÝ³·³õ³éáõÙ óáõó³μ»ñ³Í ³ÏïÇõ ¹»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

ÚáÛë

2
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Ð²Úºð²Ü¶Æî²Î²Ü Ð²Ø²Èê²ð²Üª ²è²Üò àôê²ÜàÔÜºðÆ
²ñ¹¿Ý ³õ»ÉÇ ù³Ý ï³ëÁ ï³ñÇ ¿, ÇÝã Â»Ññ³ÝÇ
ÆëÉ.²½³ï Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ ý³ÏáõÉï»ïáõÙ ÑÇÙÝõ»É ¿ Ñ³Ûáó É»½õÇ »õ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³ÙμÇáÝÁ, áñÁ Õ»Ï³í³ñõáõÙ ¿ñ ëÏ½μáõÙª í³ëï³Ï³õáñ áõëáõóÇã »õ ï»ëáõã åñÝ. ê³Û»³¹ ´³μáõÙ»³ÝÇ, ³å³ª ´³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¹áÏï.²Ý¹ñ³ÝÇÏ êÇÙáÝ»³ÝÇ ÙÇçáóáí, áñÁ ß³ñáõÝ³ÏõáõÙ ¿ ³é ³Ûëûñ£ Ú³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ Ñ¿Ýó ëÏ½μÇó ³ÙμÇáÝÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÇ »õ ¹³ë³Ëûë³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ÏáÕÙÇó Ù»Í ³ßË³ï³Ýù ï³ñõ»óª Íñ³·ñ³õáñ»Éáõ »õ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ
¹³ë³õ³Ý¹õ»ÉÇù ³é³ñÏ³Ý»ñÁ, »õ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùμ£ Æõñ³ù³ÝãÇõñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñ»ëÏ½μÇÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý ¿ÇÝ
Ý»ñ·ñ³õõáõÙ ßáõñç Ñ³ñÇõñ Ñ³Û »õ å³ñëÇÏ áõë³ÝáÕÝ»ñ. í»ñçÇÝÝ»ñë ÇÙÇçÇ³ÛÉáó Ù»Í ÃÇõ ¿ÇÝ Ï³½ÙáõÙ£ ²ßË³ï³ÝùÁ ß³ï Í³Ýñ ¿ñ »õ å³ï³ëË³Ý³ïáõ, μ³Ûó »õ
³ÛÝå¿ë Çõñ³ù³ÝãÇõñ áù ³ßË³ïáõÙ ¿ñ Çñ ÉáõÙ³Ý
Ý»ñ¹Ý»É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áñÍÇÝ »õ í³é å³Ñ»É ³Û¹ áõëáõÙÝ³Ï³Ý-Ñ³Û»ñ¿Ý³·Çï³Ï³Ý ûç³ËÇ Ïñ³ÏÁ£
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ ³Û¹ μáÉáñÁ ÙÝ³ó ³Ýó»³ÉáõÙ »õ,
ó³õûù, íÇ×³ÏÝ ³Ûëûñ ³ñ¹¿Ý Ûáõë³Ñ³ï³Ï³Ý ¿, »õ ¹³
·³ÉÇë ¿ª 2004-ÇÝ ÙÇ ß³ñù ûñ¿ÝùÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí, áñáÝóáí ÏïñáõÏ Ýõ³½»ó áõë³ÝáÕáõÃ»³Ý
ÃÇõÁ£ Àëï Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ýáñ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃ»³Ý ³Ûë
Ù³ëÝ³×ÇõÕáõÙ Ï³ñáÕ ¿ÇÝ ÁÝ¹áõÝõ»É Ýñ³Ýù, áíù»ñ
ÏáÝÏáõñëÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ûï³ñ É»½õÇ ùÝÝáõÃÇõÝÁ
ÏÁ Û³ÝÓÝ¿ÇÝ Ñ³Û»ñ¿Ýáí, »õ ³Û¹ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÇõÝÁ
Çñ»Ýó ³é³çÇÝ ÁÝïñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ÉÇÝ¿ñ£ ²Ûë áõÕÕáõÃ»³Ùμ Ù»Í ¹»ñ áõÝ»ó³õ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ³Ûë
Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ãáß³ÏÁ Ñ³Ù³ñ»³ ÏñÏÝ³å³ïÇÏÝ ¿ñ ÙÇõë ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ, ³ë»Ýù, ³Ý·É»ñ¿ÝÇ
áõ ·»ñÙ³Ý»ñ¿ÝÇ£ ²ÛëåÇëáí, Ã¿»õ ß³ï ã³Ýó³Í í»ñ³ó³Ý ³Û¹ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáÕ áñáß Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, μ³Ûó »õ
³ÛÝå¿ë íÇ×³ÏÁ ³ÛÉ»õë ãμ³ñ»É³õõ»ó »õ ·Ý³Éáí ³ÙμÇáÝÁ ½ñÏõ»ó ï³ëÝ»³ÏÝ»ñÇ Ñ³ëÝáÕ å³ñëÇÏ áõë³ÝáÕáõÃÇõÝÇó£ ØÇõë ÏáÕÙÇó ÏáÝÏáõñëÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ Ñ³Û»ñÝ
¿É Ñ³½õ³¹¿å ¿ÇÝ ÁÝïñáõÙ Ñ³Ûáó É»½áõ »õ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÇõÝÁ , áñáí »Ã¿ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Ýù
Ù»ñ Ï³ÙùÇó ³ÝÏ³Ë ÁÝÃ³óáÕ ³ñï³·³ÕÃÁ »õ Ãáß³ÏÇ
μ³ñÓñ ÉÇÝ»ÉÁ, ³ñ¹¿Ý Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ÏÁ ¹³éÝ³Û Ã¿ ÇÝãáõ
³Ûëûñ Ñ³Ù³ñ»³ ½áõñÏ »Ýù áõë³ÝáÕáõÃÇõÝÇó£
²Ûë ³ÝÏáõÙ³ÛÇÝ ÁÝÃ³óùÁ áã ÙÇ Ï»ñå ÑÝ³ñ³õáñ ã»Õ³õ Ï³ë»óÝ»É »õ ³ÙμÇáÝÇ í³ñÇã ¹áÏï. êÇÙáÝ»³ÝÇ
μáÉáñ ç³Ýù»ñÁ ÙÇÝã ûñë Ç ¹»ñ»õ »Ý ³Ýó»É£
²Ûë μáÉáñáí Ñ³Ý¹»ñÓ, Ñ³ñó ¿ ³é³ç³ÝáõÙ Ã¿ ³ñ¹»ûù ³Ûë ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ù»Ýùª ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ù
Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñë, Ã¿ Ñ³ë³ñ³Ï ù³Õ³ù³óÇ
Ñ³Û»ñë, ³½·³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ Ã¿ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ

³ÛÉÝ áãÇÝãáí ã¿Ç±Ýù Ï³ñáÕ ÷ñÏ»É Çñ³íÇ×³ÏÁ£ ²ñ¹»ûù
Ñ³Ù³ÛÝùÁ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë
ï»Õ»Ï³óõ³±Í
Ï³Ù
Ñ»ï³ùñùñõ³±Í ¿ »Õ»É ï³ëÝ»³Ï ï³ñÇÝ»ñÇó Û»ïáÛ
Çí»ñçáÛ ÙÇ Ï»ñå ÑÇÙÝ³¹ñõ³Í Ñ³Û»ñ¿Ý³·Çï³Ï³Ý ³Ûë
Ï³ñ»õáñ ûç³ËÇ ÇÝãåÇëáõÃ»³Ùμ£ Ð»ï³ùñùÇñ ¿ ÇÙ³Ý³É, áñ ³Û¹ù³Ý μ³Ý ¿ ³Ýó»É Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ áõ Ù»ñ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ·ÉËÇó, μ³Ûó áñù³Ýá±í ¿ ³ñÓ³·³Ýù»É Ñ³Ù³ÛÝùÁª Ù³ÙáõÉÁ, ³½·³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, ¹åñáóÝ»ñÁ »õ ³ÛÉÝ£ ºë Ï³ë¿Ç áãÝãáí£ àãÝãáí, ù³ÝÇ áñ »Ã¿
³Ûëûñ ÇÝã-áñ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí ½ñÏõ»É »Ýù
å³ñëÇÏ áõë³ÝáÕáõÃÇõÝÇó, ÇÝãá±õ å¿ïù ¿ ½ñÏõ¿ÇÝù
Ý³»õ Ñ³Û áõë³ÝáÕáõÃÇõÝÇó£ ÆÝãá±õ Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ Ù»Í³Ù³ëÝ³μ³ñ ï»Õ»³Ï »Ý ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ñ³Û»ñ¿Ý³·Çï³Ï³Ý »ñ»ÏáÛ»³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ë³Ï³ÛÝ
ß³ï-ß³ï ùã»ñÁ ·Çï»Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ³Ûë ³ÙμÇáÝÇ
·áÛáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ£ ÆÑ³ñÏ¿ Ù»ÕùÇó Ñ»éáõ ÙÝ³Ýù, »õ
ÛÇß»Ýù, áñ í»ñç»ñë Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ù³ÙáõÉáõÙ »ñμ»ÙÝ
Û³ÛïÝõáõÙ »Ý áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñ »õ Ýñ³ ³ÝáõÝÁ ÙÇ Ï»ñå ïñõáõÙ ¿, μ³Ûó ³ÙμÇáÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ íÇ×³ÏÇ, Ý»ñÏ³ÛÇ Ï³Ù ³Ýó»³ÉÇ, ³ñ³ÍÇ Ï³Ù ã³ñ³ÍÇ Ù³ëÇÝ áã ÙÇ Ëûëù ãÏ³Û£ ²ÛÝå¿ë, áñ ³ÙμÇáÝÁ ½áõñÏ ¿ Ù»ñ
Ñáí³Ý³õáñáõÃÇõÝÇó, áõ Ã»ñ»õë »Ã¿ Ñ¿Ýó í³ÕÁ ÷³ÏõÇ,
³¯Ë ³ëáÕ ¿É ãÇ ÉÇÝÇ£
´³Ûó »õ »ë ³ëáõÙ »Ùª ³¯Ë »õ Ñ³½³ñ ³¯Ë, Ñ³½³ñ
³÷ëá¯ë, áñ ãÏ³ñáÕ³ó³Ýù ï¿ñ Ï³Ý·Ý»É ³ÛÝ μ³ó³éÇÏ
μ³ËïÇÝ, áñ Ù»½ íÇ×³Ïõ»É ¿ñ, ³ÛÝ μ³ó³éÇÏ ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»³ÝÁ, áñ ïñõ»É ¿ñ Ù»½ª Çñ³Ý³Ñ³Û»ñÇëª áõÝ»Ý³Éáõ ÏÇñÃ áõ ·ñ³·¿ï, Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³õ³ñï ¹³ëïÇ³ñ³Ï áõ áõëáõóÇã, ù³ñïáõÕ³ñ áõ Õ»Ï³í³ñ, ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý áõ … Ñ³Ûñ»ñ »õ Ù³Ûñ»ñ, áñáÝù åÇïÇ Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ ëï»ÕÍ¿ÇÝ ÏÇñÃ áõ ·ñ³·¿ï ë»ñáõÝ¹£ ²÷ëáë »õ Ñ³½³ñ ³÷ëá¯ë, áñ ÝáÛÝÇëÏ ³Ûë Ûáõë³Ñ³ï³Ï³Ý ûñ»ñÇÝ,
¹³ñÓ»³É ã»Ýù Ññ³Å³ñõáõÙ Ý»ÕÙïáõÃÇõÝÝ»ñÇó »õ ³Ûë
Ï³Ù ³ÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý åÇï³ÏÝ»ñ ÷³ÏóÝ»Éáí Ññ³Å³ñõáõÙ »Ýù ³ç³Ïó»É μ³ñÓñ³·áÛÝ áõëÙ³Ý ³Û¹ Ñ³ëï³ïáõÃ»³ÝÁ£ â¿± áñ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ï³ñáÕ ¿ÇÝù Ñ¿Ýó
ÙÇ³ÛÝ ¹åñáóÝ»ñáõÙ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ³Ï³ÝçÇÝ ßßÝç³Éáí Ýñ³Ýó ù³ç³É»ñ»Éª áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ³ÛÝï»Õ£
â¿± áñ Ù»ñ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ Ù»ñ å³ï³ÝÇ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ »õ ÝáÛÝÇëÏ Ýñ³Ýó ÍÝáÕÝ»ñÇÝ ÛÇß»óÝ»É Ñ³Û»ñ¿Ý³·Çï³Ï³Ý μ³ñÓñ³·áÛÝ ÏñÃáõÃÇõÝ ëï³Ý³Éáõ ËÇëï Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ… ºõ ÇÝãá±õ ã³ñõ»óÇÝ »õ
¹»é ³Ûëûñ ¿É ãÇ ³ñõáõÙ£ à±í Ï³ñáÕ ¿ ³ë»É Ã¿ ÇÝãáõ...
Â»Ññ³ÝÇ ÆëÉ. ²½³ï Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³Ûáó É»½õÇ
»õ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ¹³ë³Ëûë
ø³ñÙ¿Ý ²½³ñ»³Ý
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Ð³Ù³½·³ÛÇÝ ÝßÙ³ñÝ»ñ

Â²ðêÆò ¾È Â²ðê

ÎáÉÇ³ î¿ñ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý
Ø»ñ ½áÛ· Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ, Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃÇõÝÝ»ñÇ, áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ...ß³ñùÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ù³ïÝ³Ýß»É Ý³»õ ½áÛ· ê÷ÇõéùÝ»ñÇ »ñ»õáÛÃÁ: ÚÇñ³õÇ, í»ñçÇÝ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõÙ, Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ
ØÇáõÃ»³Ý ÷Éáõ½áõÙÇó Û»ïáÛ ³ëïÇ×³Ý³μ³ñ Ï³½Ù³õáñõ»ó »õ ³ÛÝù³Ý ³×»ó, Ù»Í³ó³õ áõ Ù»Í³ÝáõÙ ¿ Üáñ
ê÷ÇõéùÁ, áñ áã ÙÇ³ÛÝ Û»ïÇÝ åÉ³Ý ÙÕ»ó ÐÇÝ ê÷ÇõéùÇÝ,
³ÛÉ»õ å³ï×³é ¹³ñÓ³õ, áñ Ù»ñ å»ï³Ï³Ý ³Ûñ»ñÝ
ëïÇåõ³Í »Õ³Ý ÑÇÙÝ»É ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝ,
ÇÝãÁ Ñ³õ³Ý³μ³ñ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û»ñÇ Ù»Ý³ßÝáñÑÝ ¿:
ê÷Çõéù ï»ñÙÇÝÁ ÍÝõ»É ¿ ùë³Ý³Ï³Ý Ãõ³Ï³ÝÝ»ñÇÝª
Ø»Í ºÕ»éÝÇ áõ ½³Ý·õ³Í³ÛÇÝ μéÝ³·³ÕÃ»ñÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí ³ßË³ñÑáí Ù¿Ï óñõ³Í Ñ³Û»ñÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ μÝáñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ¸ñ³ÝÇó ß³ï ³é³ç
Çñ μÝûññ³ÝÇó ¹áõñë ³åñáÕ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³ïõ³ÍÝ»ñÁ
×³Ý³ãõ»É »Ý ·³ÕÃ³í³Ûñ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñáí: Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³Ë³óáõÙÇó Û»ïáÛ ÃõáõÙ ¿ñ, Ã¿ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Ñ»ï½Ñ»ï¿ ÏÁ Ñ³Ù³ËÙμõÇ Çñ ¹³ñ³õáñ Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ: ´³Ûó
¹³ áã ÙÇ³ÛÝ ï»ÕÇ ãáõÝ»ó³õ, ³ÛÉ»õ Ý»ñùÇÝ ÇÝã-ÇÝã ¹¿åù»ñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ ëï³ó³õ ×Çßï Ñ³Ï³é³Ï áõÕÕáõÃÇõÝ.
μÝÇÏ Ñ³Û»ñÇ Ù¿Ï »ññáñ¹Çó ³õ»ÉÇÝ Éù»ó áõ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ
¿ Éù»É Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕÁ: ºÃ¿ ¹³ñ»ñ ³é³ç å³ñëÇÏÝ»ñÇ,
μÇõ½³Ý¹³óÇÝ»ñÇ, ³ñ³μÝ»ñÇ, ë»ÉçáõÏÝ»ñÇ, ÙáÝÕáÉÝ»ñÇ
áõ, í»ñç³å¿ë, Ãáõñù»ñÇ ³ñß³õ³ÝùÝ»ñÇ áõ Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí Ñ³Û»ñÁ »ÝÃ³ñÏõáõÙ ¿ÇÝ μéÝ³·³ÕÃ»ñÇ Ï³Ù ¹³éÝáõÙ ÷³Ëëï³Ï³Ý, ³Ûëûñª Ë³Õ³Õ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ³õ»ÉÇ Ù»Í ¿ Ñ³Û»ñÇ ÑáëùÁ Ï³Ù ³ñï³·³ÕÃÁ »ñÏñÇó ¹áõñë:
ØÇ±Ã¿ Ñ³ÛÝ ³Û¹ ³ëïÇ×³Ý Ûáõë³Éùõ³Í ¿:
ºõ ³Ñ³ ã·Çï»ëª áõñ³ËáõÃ»³±Ùμ, Ã¿± ó³õáí åÇïÇ
Ýß»Ýù, áñ ³Ûëûñ Ù¿ÏÇ ÷áË³ñ¿Ý áõÝ»Ýù ë÷Çõéù³Ñ³Û
»ñÏáõ Ñ³ïõ³ÍÝ»ñª ÐÇÝ áõ Üáñ åÇï³ÏÝ»ñáí:
ÐÇÝÁ ·áÛ³ó»É ¿ ¹»é»õë í³Õ ÙÇçÝ³¹³ñáõÙ áõ Ã¿»õ
Ññ³ßùáí å³Ñå³Ý»É ¿ Çñ ¿ÃÝÇÏ ¹ÇÙ³·ÇÍÁ, μ³Ûó
§Ù³ßõ»É¦ áõ »ÝÃ³ñÏõ»É ¿ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ áõÍ³óÙ³Ý,
÷áùñ³ó»É ¿ª Ï³Ý·Ý»Éáí Ùáé³óÙ³Ý áõ áãÝã³óÙ³Ý
íï³Ý·Ç »½ñÇÝ:
ÜáñÇ Ù³ëÇÝ Ëûë»ÉÇë μ³õ³Ï³Ý ¿ ³ë»Éª Èáë ²Ýç»É»ë
Ï³Ù ¶É»Ý¹¿É... ²Ýßáõßï, §Ýáñ¦ Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñ Ï³Ý
Ý³»õ »õñáå³Ï³Ý ß³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ, Û³ïÏ³å¿ë èáõë³ëï³ÝáõÙ, ë³Ï³ÛÝ, ³éÑ³ë³ñ³Ï, áõß³¹ñáõÃ»³Ý
Ï»ÝïñáÝáõÙ ²Ù»ñÇÏ³Ý ¿. μáÉáñÇ, ÝáÛÝÇëÏ ÑÇÝ ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñÇ ÑÇ³ó³Ï³Ý Ñ³Û»³óùÝ»ñÝ áõÕÕõ³Í »Ý Ù»ñ
ûñ»ñÇ §²õ»ï»³ó¦ Ý³Ñ³Ý·ÇÝ, áñÇ Ù³ëÇÝ ËûëáõÙ »Ý
μ»ñÝÇ çñ»ñÁ ·Ý³Éáí...
ØÇ ÏáÕÙ ÃáÕÝ»Éáí ëáóÇ³É³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ù³Ûù³ÛÇã ·áñÍûÝÝ»ñÁ, ã³ñ³ß³ÑáõÙÚáÛë
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Ý»ñÁ Ï³Ù, ³ë»Ýù, Ñ¿Ýó í»ñç»ñë ÏñÃáõÃ»³Ý áõ ÍÝ»ÉÇáõÃ»³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýõ³Í ³ñï³éáó ûñ¿ÝùÝ»ñÁª
ÛáÛÅ ó³õ³ÉÇ ¿ Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»éáõëï³Ï³Û³ÝÝ»ñÇ
³Ù»Ýûñ»³Û ÏáñÍ³Ý³ñ³ñ áõ Í³é³Û³Ùï³Ï³Ý ù³ñá½ã³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, áñÁ ÙÇïáõÙÝ³õáñ Ã¿ ³Ï³Ù³Û
Çñ³Ï³Ý³óõáõÙ ¿ ³ñï³·³ÕÃÇ û·ïÇÝ:
Üß»Ýù ÙÇ ûñÇÝ³Ï: ¸ÇïáõÙ »ë §²é³õûïÁ Þ³ÝÃáõÙ¦
Ñ³Õáñ¹³ß³ñÁ: àõÕÇÕ ÙÇ³óáõÙ ¿ ²ØÜ-Ç Ñ»ï: ¾Ïñ³ÝÇ
Ó³Ë ÏáÕÙáõÙ ºñ»õ³ÝÝ ¿, ³çáõÙª Èáë ²Ýç»É»ëÁ: Â»Ù³Ý
²Ù³ÝáñÝ ¿: Ò³ËáõÙ ¹»é ãÏ³Û áã ÙÇ ½³ñ¹³ñ³Ýù áõ ïûÝ³Í³é: ²çáõÙ ßù»Õ ïûÝ³Í³é ¿ ¹ñõ³Í, ÇëÏ ï³Õ³õ³ñÇª
áã ³ÛÝù³Ý ×³ß³Ïáí ½³ñ¹³ñ³ÝùÁ ³ãù ¿ Í³ÏáõÙ.
Ýëï³Í »Ý ÏÇÝ »õ ïÕ³Ù³ñ¹ Ñ³Õáñ¹³í³ñÝ»ñÁ. ÏÇÝÁ
½³ñ¹³ñõ³Í áõ ßå³ñõ³Í ¿ ïûÝ³Í³éÇ áõ ï³Õ³õ³ñÇ
å¿ë... Ò³ËÇó Ñ³ñóÝáõÙ »Ý, Ã¿ ÇÝãå¿ë »Ý ¹ÇÙ³õáñáõÙ
Üáñ ï³ñÇÝ ³çáõÙ: ²çÁ å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿, áñ ³ñ¹¿Ý
¶É»Ý¹¿ÉáõÙ í»ñ ¿ ËáÛ³ó»É ²ØÜ-Ç Ã»ñ»õë ³Ù»Ý³μ³ñÓñª
25 Ù»ïñ³Ýáó ïûÝ³Í³éÁ, ½³ñ¹³ñõ»É »Ý μáÉáñ ÷áÕáóÝ»ñÝ áõ åáÕáï³Ý»ñÁ, Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ Ý³Ù³ÏÝ»ñ »Ý
áõÕ³ñÏáõÙ μ³ñÇ ÒÙ»éå³åÇÝ»ñÇÝ »õ ³ÛÉÝ: ²å³ óáõó³¹ñõáõÙ ¿ ï»ë³ÝÇõÃ. ¶É»Ý¹¿ÉÁ áÕáÕõ»É ¿ ÉáÛë»ñÇ Ù¿ç
(Ëáëïáí³ÝáõÙ »Ùª ÙÇ å³Ñ ÇÙ μ»ñÝÇ çñ»ñÝ ¿É ·Ý³óÇÝ,
μ³Ûó Û»ïáÛ ëñïË³éÝáõù ½·³óÇ)... ²Ûë ï»ë³ÝÇõÃÇÝ
Û³çáñ¹áõÙ ¿ ÙÇõëÁ »õ ³Ûëå¿ë ß³ñáõÝ³Ï: ÆëÏ ëñ³ÝÇó
ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ Ù¿Ï ß³μ³Ã ³é³ç Ñ³Ûñ»ÝÇ Ã³ïñáÝÇ Ýß³Ý³õáñ ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñÇó, Ã¿ Ë»ÕÏ³ï³ÏÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ,
Ë»Õ³ÃÇõñ»Éáí Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, Â»Ññ³Ý Ï³ï³ñ³Í Çñ
³Ûó»ÉáõÃÇõÝÇó áõ ÑÇõñ³Ë³Õ»ñÇó Û»ïáÛ ³å»ñ³Ëï³μ³ñ ÷ÝáíáõÙ áõ ó»ËÇÝ ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ»óÝáõÙ Çñ³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³Ý ÑÇÝ ·³ÕÃ³í³ÛñÁª ³é³Ýó Ùï³Í»Éáõ ÑÝ³ñ³õáñ
Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
...Èáéáõ ßñç³ÝÇ ·ÇõÕ»ñÇó Ù¿ÏáõÙ ÙÇ ûñ Ñ³Ý¹Çå»óÇ
ÙÇ Ññ³ß³ÉÇ Ù»Ý³Ï»³ó Ù³ñ¹áõ: ÆÝÓ ï³ñ³õ Çñ ïáõÝÁ,
ÑÇõñ³ëÇñ»ó ïÝ³Ï³Ý ÃáõÝ¹ ûÕÇáí áõ å³ÝÇñáí: Ø»Í
ïáõÝÁ ¹³ï³ñÏ ¿ñ. ½³õ³ÏÝ»ñÁ Ù»ÏÝ»É ¿ÇÝ ï³ñμ»ñ
»ñÏñÝ»ñ, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙª ²ØÜ: ÆÝùÝ ¿ñ »÷áõÙ, ÃËáõÙ,
í³ñáõÙ ïÝï»ëáõÃÇõÝÁ: ¶ÇõÕÝ ¿É ¹³ï³ñÏ ¿ñ, ÙÇ³ÛÝ ÙÇ
ù³ÝÇ ïÝ»ñ ¿ÇÝ μÝ³Ï»óõ³Í. Ù³ñ¹Á Ï³ñûïáí ¿ñ ÛÇßáõÙ
·Ý³óáÕÝ»ñÇÝ áõ Ñ³é³ãáõÙ... ²ë»ë ÏñÏÝáõÙ ¿ñ ÂáõÙ³Ý»³ÝÇ §Ð³é³ã³ÝùÁ¦...
â·Çï»Ù ÇÝãáõ, í»ñáÝß»³É Ñ³Õáñ¹áõÙÁ ¹Çï»ÉÇë
ÛÇß»óÇ Éáé»óÇ μ³ñ»Ï³ÙÇë: ÆëÏ³å¿ë, Ñ»ï³ùñùñ³Ï³±Ý
¿ Ýñ³ áõ Ñ³½³ñ³õáñ Ûáõë³Éùõ³Í Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ù³ñ, Ã¿ ÇÝã
Õ³É³ÃÝ»ñ »Ý ³ÝáõÙ Èáë ²Ýç»É»ëáõÙ Üáñ ï³ñõ³Û
ë»ÙÇÝ... Ø³ñ¹Ï³Ýó ¹³ñ¹Áª Ó»ñ Ñ³õ¿ëÁ... Þ³ï ¿É
Ëûë»ë, Ï³ë»Ýª í»ñóñáõ §åáÛÉïÁ¦, ÷áËÇñ ³ÉÇùÁ....
²Ûëå¿ë á±õñ ÏÁ Ñ³ëÝ»Ýù:

Ð²Ú²êî²Ü

¾ØØÆ

Ü
ÎÀ ÜºðÎ²Ú²òÜÆ
Ð²Ú²êî²ÜÀ
§ºôð²îºêÆÈ 2011¦
ºð¶Æ ØðòàÚÂàôØ
Ü³ñÇÝ¿ Ô³É»ã»³Ý

§ºõñ³ï»ëÇÉ 2011¦ »ñ·Ç
ÙñóáÛÃáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÁ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ »ñ·ãáõÑÇ ¾ÙÙÇÝ: ê³ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý ·»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý
ËáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ ¿:
Þ³μ³Ã ûñÁ Ð³Ýñ³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³é³¹ÇûÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý ËáñÑñ¹Ç
Ý³Ë³·³Ñ ²É»ùë³Ý Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ ³Ûë áñáßÙ³Ý ³éÃÇõ Ññ³õÇñõ³Í ³ëáõÉÇëáõÙ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇÝ ï»Õ»Ï³óñ»ó, áñ ³Ûë ï³ñÇ
Ý³Ë³ï»ëõáõÙ ¿ ³ÝóÏ³óÝ»É áã Ã¿
»ñ·ãÇ, ³ÛÉ` »ñ·Ç ÙñóáÛÃ, áñÁ μ³ó
¿ ³Ûëûñõ³ÝÇó ÇÝãå¿ë Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏáÙåá½ÇïáñÝ»ñÇ, ³ÛÝå¿ë ¿É
³ñï³ë³ÑÙ³Ý»³Ý:
§Ú»ïáÛ Ù»ñ ·»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý
ËáñÑáõñ¹Á ÏÁÝïñÇ ³ÛÝ »ñ·»ñÁ,
áñáÝù ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ ÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý, »õ Ñ»éáõëï³¹ÇïáÕÇ ¹³ïÇÝ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ:
Î³ñÍáõÙ »Ù` áõÕÇÕ »Ã»ñáõÙ ùõ¿³ñÏáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÏÁÝïñõÇ
³ÛÝ »ñ·Á, áñÁ å¿ïù ¿ ¾ÙÙÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ¦, - Ýß»ó
Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ:
ºñ·ãáõÑÇ ¾ÙÙÇÝ »õ ØÇÑñ³ÝÁ
Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ÇÝ ºõñ³ï»ëÇÉáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Û³õ³ÏÝáñ¹Á Ý³»õ 2010
Ãõ³Ï³ÝÇÝ, ë³Ï³ÛÝ Ð³Ýñ³ÛÇÝ
Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó

áõÕÇÕ »Ã»ñáõÙ ³ÝóÏ³óõ³Í Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ÷áõÉÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ
Ñ»éáõëï³¹ÇïáÕÇ sms ùõ¿³ñÏáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝùáõÙ Û³ÕÃáÕ ×³Ý³ãõ»ó »ñ·ãáõÑÇ ºõ³ èÇõ³ëÁ, áí
Çñ Apricot Stone (§ÌÇñ³ÝÇ ÏáñÇ½¦) »ñ·áí ºõñ³ï»ëÇÉ 2010-áõÙ
·ñ³õ»ó 7-ñ¹ ï»ÕÁ:
²Ýó³Í ï³ñÇ »ñ·ãáõÑÇ ¾ÙÙÇÝ
»õ ØÇÑñ³ÝÁ ¹Å·áÑáõÃÇõÝ ¿ÇÝ
Û³ÛïÝ»É ºõñ³ï»ëÇÉ Ð³Û³ëï³Ý
ÙñóáÛÃÇ Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ÷áõÉÇó
»õ åÝ¹»É ¿ÇÝ, áñ Ð³Ýñ³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ñ»ï
å³ÛÙ³Ý³õáñõ³ÍáõÃÇõÝ »Ý
áõÝ»ó»É ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ¿
¾ÙÙÇÝ, ÇëÏ ÙñóáÛÃáí ÁÝïñõ»Éáõ ¿ñ ÙÇ³ÛÝ »ñ·Á: §²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³¹ÇûÏ³Û³ÝÇ
Ñ»ï ½ñáÛóÝ»ñÇó Ù¿ÏáõÙ ³Ýó³Í ï³ñÇ ¾ÙÙÇÝ Ýß»É ¿ñ, áñ
íÇñ³õáñõ³Í ¿ ²É»ùë³Ý Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇó:
§ºë »ñ»õÇ íÇñ³õáñõ³Í »Ù
»Õ»É: ´³Ûó »Ã¿ ³Ûëûñ ³Ûëï»Õ »Ù,
»Ï»É »Ù »õ »ÉáÛÃ »Ù áõÝ»ÝáõÙ, áõñ»ÙÝ ³Ù¿Ý ÇÝã Ùáé³ó»É »Ù¦, - ß³μ³Ã ûñõ³Û ³ëáõÉÇëáõÙ ³ë³ó
»ñ·ãáõÑÇÝ` Û³õ»É»Éáí.-§²Ýó³Í
ï³ñÇ ã»Õ³õ, áñáíÑ»ï»õ,
»ñ»õÇ Ã¿, å¿ïù ã¿ñ, áñ ÉÇÝ¿ñ:
´³óÇ ¹ñ³ÝÇó` »ë ¶»ñÙ³ÝÇ-

³Ý ³õ»ÉÇ ß³ï »Ù
ëÇñáõÙ¦, - Ï³ï³Ï»ó ¾ÙÙÇÝ:

§²½³ïáõÃÇõÝ¦
é³¹ÇûÏ³Û³Ý
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Ü²Ê²¶²ÐÀ Î²ð¶²¸ðºÈ ¾ øð¾²Î²Ü ¶àðÌ Ú²ðàôòºÈ
ºðºô²ÜÆ Ü²ÊÎÆÜ ø²Ô²ø²äºîÆ ÜÎ²îØ²Ø´
²ÝÝ³ Æëñ³Û¿É»³Ý, èáõ½³ÝÝ³ êï»÷³Ý»³Ý
²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ø³ñ¹áõ
Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
»õ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñÇ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÷áËÝ³Ë³·³Ñ è³ýÇÏ
ä»ïñáë»³ÝÇ ÷áË³ÝóÙ³Ùμ, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ Ï³ñ·³¹ñ»É ¿ ùñ¿³Ï³Ý
·áñÍ Û³ñáõó»É ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï ¶³·ÇÏ ´»·É³ñ»³ÝÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùμ` Ý³Ë³·³ÑÇ ³ñ³ñáÕ³Ï³ñ·Ç μ³ÅÝÇ ³ßË³ï³ÏÇó
²ñ³Ù Î³Ý¹³Û»³ÝÇ Í»ÍÇ »õ ³é»õ³Ý·Ù³Ý Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùμ:
§Ü³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³ÝÁ áã
ÙÇ³ÛÝ Ñ³ñÏ³¹ñ»É ¿, áñå¿ë½Ç ù³Õ³ù³å»ïÁ, áñÁ Çñ»Ý μ³ñÓñ ¿ñ
¹³ë»É ûñ¿ÝùÇó, ïáÛÅÇ »ÝÃ³ñÏõÇ,
³ÛÉ Ý³ Ý³»õ ³½³ïõ»ó ³ßË³ï³ÝùÇó¦, - §²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³¹ÇûÏ³Û³ÝÇ Ñ»ï ½ñáÛóáõÙ ³ë³ó
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ ·ÉË³õáñ³Í
Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý å³ï·³Ù³õáñ è³ýÇÏ
ä»ïñáë»³ÝÁ` Û³õ»É»Éáí. - §´³Ûó
¹»é»õë ÉáõÍõ³Í ã¿ Ýñ³Ý ¹³ïÇ
ï³Éáõ Ñ³ñóÁ: àñù³Ý ÇÝÓ Û³ÛïÝÇ
¿, Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ Ï³ñ·³¹ñ»É ¿ Ý³»õ ùñ¿³Ï³Ý
·áñÍ Û³ñáõó»É, áñáíÑ»ï»õ ù³Õ³ù³å»ïÇ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ
Ï³ñ øñ¿³Ï³Ý ûñ¿Ýë·ñùáí Ñ»ï³åÝ¹õáÕ 3 ³ñ³ñù. Í»ÍÁ, áñÇ
Ñ»ï»õ³Ýùáí Ã»Ã»õ íÝ³ëõ³Íù ¿
ëï³ó»É ïáõÅáÕÁ, »õ ³é»õ³Ý·áõÙÁ¦£
ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï ¶³·ÇÏ
´»·É³ñ»³ÝÁ Ññ³Å³ñ³Ï³Ý ïõ»ó
³ÛÝ μ³ÝÇó Û»ïáÛ, »ñμ Ù³ÙáõÉáõÙ
Éáõñ»ñ ï³ñ³Íõ»óÇÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ,
áñ Ý³ ³é»õ³Ý·»É »õ Í»ÍÇ ¿ »ÝÃ³ñÏ»É ²ñÙ¿Ý Î³Ý¹³Û»³ÝÇÝ, ù³ÝÇ áñ ¸»Ïï»Ùμ»ñÇ 3-ÇÝ Î³ñ¿Ý
¸»ÙÇñ×»³ÝÇ ³Ýõ³Ý Ù³ñ½³Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñáõÙ ûå»ñ³ÛÇÝ
»ñ·Çã
äÉ³ëÇ¹û
¸áÙÇÝ·áÛÇ
Ñ³Ù»ñ·Çó ³é³ç Î³Ý¹³Û»³ÝÁ
ÚáÛë
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ËÝ¹ñ»É ¿ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëõ³Í
³ÃáéÇ Ñ³ñ»õ³ÝáõÃ»³Ùμ Ýëï³Í
¶³·ÇÏ ´»·É³ñ»³ÝÇ ÏÝáçÁ ÷áË»É Çñ ï»ÕÁ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇ Ù³ÙÉáÛ ËûëÝ³ÏÁ Ñ³ëï³ï»É ¿ñ, áñ
ù³Õ³ù³å»ïÁ Í»ÍÇ ¿ »ÝÃ³ñÏ»É
Ý³Ë³·³ÑÇ
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇÝ, ë³Ï³ÛÝ Û³õ»É»É
¿ñ, áñ §Ù³ÙáõÉÁ ã³÷³½³Ýóñ»É ¿¦
Éáõñ»ñÁ »õ ³é»õ³Ý·áõÙ ï»ÕÇ ãÇ
áõÝ»ó»É:
²Ä Ø³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕá-

íÇ ÷áËÝ³Ë³·³Ñ è³ýÇÏ ä»ïñáë»³ÝÁ Ýß»ó, áñ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÇõÝ å¿ïù ¿ ³ÝóÏ³óõÇ:
§ºÃ¿ Ñ»ï³ùÝÝáõÃ»³Ùμ å³ñ½õÇ, áñ ÇëÏ³å¿ë Ý³ [´»·É³ñ»³ÝÁ] ³é»õ³Ý·»É ¿, ³Ûëï»Õ ÙÇÝã»õ
5 ï³ñÇ ³½³ï³½ñÏáõÙ ¿ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ³Û¹ Ûû¹õ³ÍÁ: ÆëÏ »Ã¿
Ñ³ëï³ïõÇ, áñ ÙÇ³ÛÝ Í»ÍÝ ¿, áñÇ
Ñ»ï»õ³Ýùáí Ã»Ã»õ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý
íÝ³ëõ³Íù ¿ ëï³ó»É, »õ ïáõÅáÕÁ
ãμáÕáùÇ, ³å³ ·áñÍÇ í³ñáÛÃÁ ÏÁ
Ï³ñ×õÇ¦, - Û³õ»É»ó Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý å³ï·³Ù³õáñÁ£
²õ»ÉÇ áõß Ý³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»-

³ÝÇ Ù³ÙÉáÛ ËûëÝ³Ï ²ñÙ¿Ý ²ñ½áõÙ³Ý»³ÝÁ §²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³¹Çû-Ï³Û³ÝÇ Ñ»ï ½ñáÛóáõÙ Ñ»ñù»ó ùñ¿³Ï³Ý ·áñÍ Û³ñáõó»Éáõ
Ï³ñ·³¹ñáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³-ïõáõÃÇõÝÁ£

§øñ¿³Ï³Ý ·áñÍ»ñÁ Ý³Ë³·³ÑÇ óáõóáõÙáí ã»Ý Û³ñáõóõáõÙ,
¹ñ³Ýó ûñ¿Ýë¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ
Û³ÛïÝÇ »Ý, »õ è³ýÇÏ ä»ïñáë»³ÝÁ ³ÛÝ Ù³ñ¹Á ã¿, áí ÉÇ³½ûñõ³Í ¿
Ý³Ë³·³ÑÇ óáõóáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

ï»Õ»Ï³óÝ»É Ñ³ÝñáõÃ»³ÝÁ¦, ³ë³ó ²ñÙ¿Ý ²ñ½áõÙ³Ý»³ÝÁª Û³õ»É»Éáí. -§´Ý³Ï³Ý³μ³ñ ÝÙ³Ý
óáõóáõÙ ãÏ³Û¦£
11.12.2010

ø²Ô²ø²Î²Ü àôÄºðÀ ØºÎÜ²´²ÜàôØ ºÜ ºðºô²ÜÆ ø²Ô²ø²äºîÆ Ðð²Ä²ð²Î²ÜÀ

îÇ·ñ³Ý ²õ»ïÇë»³Ý

§úñ¿ÝùÁ åÇïÇ μáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ
ÉÇÝÇ, μáÉáñÁ åÇïÇ Ñ³ëÏ³Ý³Ý, áñ
³Ûë »ñÏñáõÙ å³ïÅ»ÉÇáõÃÇõÝÁ,
ûñ¿ÝùÁ μáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ ¿, ³ÛëÇÝùÝ`
ãÏ³Û ûñ¿ÝùÇó í»ñ Ù³ñ¹¦, - Û³Ûï³ñ³ñ»ó ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝ ËÙμ³ÏóáõÃ»³Ý ù³ñïáõÕ³ñ ²ñïÇõß Þ³Ñμ³½»³ÝÁ` §²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³¹ÇûÏ³Û³ÝÇ Ñ»ï
½ñáÛóáõÙ Ù»ÏÝ³μ³Ý»Éáí ºñ»õ³ÝÇ
ù³Õ³ù³å»ïÇ ßáõñç í»ñçÇÝ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
§ºë ÝáÛÝÇëÏ áõ½áõÙ »Ù ³ÝÓÇó
í»ñ³Ý³É, áñáíÑ»ï»õ ËûëùÁ »ñ»õáÛÃÇ Ù³ëÇÝ ¿: ºÝÃ³¹ñ»Ýù, Ã¿ Ý³,
áí Í»ÍÇ ¿ »ÝÃ³ñÏõ»É, Ý³Ë³·³ÑÇ
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ³ßË³ïáÕ ã¿.
Ñ³õ³Ý³μ³ñ ã¿ñ ÉÇÝÇ ³Ûë ³Ù¿Ý ÇÝãÁ, ã¿±: ÆÝãå¿ë Ñ³ëÏ³ó³Ýù, í»ñçÇÝ Ï³ï³ñõ³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇó Û»ïáÛ Ý³Ë³·³ÑÁ ãÇ áõ½»É
Ëûë»É ù³Õ³ù³å»ïÇ Ñ»ï, ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ³ßË³ï³Ï³½ÙÁ ãÇ
Ñ³Õáñ¹³Ïóõ»É Ýñ³ Ñ»ï »õ ³ÛÉÝ,
³ÛëÇÝùÝ` ³Ûë ÙÃÝáÉáñïÝ ¿ Ï³ñÍ»ë
Ã¿ ³õ»ÉÇ ß³ï ¹ñ¹»É, áã Ã¿ Ï³ï³ñõ³ÍÁ` ù³Õ³ù³å»ïÇÝ Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÇ ¹ÇÙáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ¦,³ë³ó ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý å³ï·³Ù³õáñÁ` Û³õ»É»Éáí.- §ÆëÏ »Ã¿ ¹¿åùÁ å³ï³Ñ¿ñ Ï³Ù å³ï³ÑáõÙ ¿ áã
³Ûë ï»ë³Ï ³ÝÓÇ Ñ»ï, ³Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇ Ñ»ï`
Ù»Ýù ³Ù¿Ý ûñ ÉëáõÙ »Ýù ³Û¹ ï»ë³Ï μ³Ý»ñ, »õ á±í ¿ å³ïÅõáõÙ:
ÂÇÏÝ³å³ÑÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó »Ý Ù³ñ¹ÇÏ μéÝáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏõáõÙ, å³ßïûÝ»³Ý»ñÇ, Ýñ³Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇ,
Ýñ³Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÝ »Ý Çñ³ñ Ñ»ï
é³½μáñÏ³Ý»ñÇ Ù¿ç ÙïÝáõÙ` á±í ¿
å³ïÅõáõÙ¦:
§²ÛëÇÝùÝ, ³Ûë »ñÏñáõÙ Ï³ñÍ¿ù

³Ýå³ïÅ»ÉÇáõÃ»³Ý ÙÃÝáÉáñï ¿
áñáß³ÏÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ, áñáß³ÏÇ
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ¦,- ³Ù÷á÷»ó
Þ³Ñμ³½»³ÝÁ:
Ð³Û ³½·³ÛÇÝ ÏáÝ·ñ»ëÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã, Ý³ËÏÇÝ ù³Õ³ù³å»ï
ì³Ñ³·Ý Ê³ã³ïñ»³ÝÁ §²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³¹ÇûÏ³Û³ÝÇ Ñ³ñóÇÝ`
§Æ±Ýã ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³Û ÑÇÙ³, »Ã¿
Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÁ ÁÝ¹áõÝõÇ` ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇÝã-áñ ÷á÷áËáõÃÇõÝ,
ÏáõñëÇ ÷á÷áËáõÃÇõÝ¦, ³ñÓ³·³Ýù»ó. - §²Û¹ ³éáõÙáí áã ÙÇ ÷á÷áËáõÃÇõÝ ¿É ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»Ý³Û,
ù³ÝÇ áñ ³Û¹ï»Õ ù³Õ³ù³å»ï³ÝÓÇó Ï³Ëõ³Í ãÇ »Õ»É ³ÛÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, áñ í³ñõáõÙ ¿
ºñ»õ³ÝáõÙ, ÇÝã áñ Ý³ËÏÇÝáõÙ ¿
»Õ»É` ÙÇÝã»õ ¶³·ÇÏ ´»·É³ñ»³ÝÁ,
ÝáÛÝ Ó»õáí ¿É ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ ÇÝùÁ¦:
§²ÛëÇÝùÝ, ³ÛÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, áñ
¹ñõ³Í ¿ »Õ»É, Ý»ñ¹ñõ³Í ¿ »Õ»É »°õ
³ÙμáÕç »ñÏñáõÙ, »°õ ÏáÝÏñ»ï
ºñ»õ³Ý ù³Õ³ùáõÙ, ³ÙμáÕç ÏáéáõåóÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç áñå¿ë ÙÇ
Ù³ë, ß³ñáõÝ³Ïõ»Éáõ ¿: ²Ûë ³ñ³ï³õáñ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ãÇ Ï³ñáÕ ÙÇ³ÛÝ ÙÇ ù³Õ³ù³å»ïÇ ³ßË³ï³ÝùÇó ³½³ïõ»Éáí Ï³Ù ¹ÇÙáõÙÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Çñ»Ý ³ßË³ï³ÝùÇó
³½³ï»Éáí ÷áËõÇ: àãÇÝã ãÇ ÷áËõÇ: Ø»Ýù áñå¿ë ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ` ëñ³ÝÇó á°ã É³õ ¿ ÉÇÝ»Éáõ
Ù»½, á°ã ¿É í³ï, ÝáÛÝ Ó»õáí ß³ñáõÝ³Ïõ»Éáõ ¿¦, - ³ë³ó ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ
·áñÍÇãÁ:
ÆëÏ Ñ³ñóÇÝ` ¹ñ³Ï³Ý ãÇ± ·Ý³Ñ³ïáõÙ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ïÑ³× ÙÇç³¹¿åÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ å³ßïûÝ»³ÛÇ Ññ³Å³ñ³Ï³Ý,
ì³Ñ³·Ý Ê³ã³ïñ»³ÝÁ å³ï³ëË³Ý»ó. - §ºÃ¿ ÉÇÝ¿ñ ÝáñÙ³É Ù»½

Ùûï Ñ³ë³ñ³Ï³ñ·, ³é³õ»É »õë`
ÝáñÙ³É å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·, »õ
³é³õ»É »õë` »Ã¿ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ïõ»³É ¹¿åùáõÙ` Ý³»õ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÁ, ÁÝïñõ³Í ÉÇÝ¿ñ
ÇëÏ³å¿ë ÝáñÙ³É Ó»õáí, ³é³Ýó
Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ, ûñ¿ÝùÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, »ë ÇëÏ³å¿ë ÏÁ ·Ý³Ñ³ï¿Ç ÝáñÙ³É, áñ å»ï³Ï³Ý å³ßïûÝ»³Ý, áñÁ ÃáÛÉ ¿ ï³ÉÇë ÝÙ³Ý
³ñ³ñù, ³½³ïõáõÙ ¿ ³ßË³ï³ÝùÇó: ´³Ûó ù³ÝÇ áñ ³Ûë ³Ù¿Ý ÇÝãÁ
Ù»½ Ùûï ÉñÇõ ³ÛÉ ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇ
ÑÇÙ³Ý íñ³Û ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ó»É` ÁÝïñáõÃÇõÝÝ ¿É, ³Û¹ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ýß³Ý³ÏáõÙÝ ¿É, ë³ áõÕÕ³ÏÇ ·ïÝáõÙ
»Ù ³õ³½³Ï³å»ïáõÃ»³Ý μÝáñáß
Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³ÛëåÇëÇ ÙÇ ù³ÛÉ, áñï»Õ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÁ Çñ³ñ ã»Ý
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Ñ³ëÏ³Ý³É` ûñ¿ÝùÇó
¹áõñë¦:
²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ §Ä³é³Ý·áõÃÇõÝ¦ ËÙμ³ÏóáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù ²ñÙ¿Ý Ø³ñïÇñáë»³ÝÁ, Çñ Ñ»ñÃÇÝ,
§²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³¹ÇoÏ³Û³ÝÇÝ
Ï³ñÍÇù Û³ÛïÝ»ó, áñ »Ã¿ ÁÝ¹áõÝõÇ
¶³·ÇÏ ´»·É³ñ»³ÝÇ Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÇ ¹ÇÙáõÙÁ, §ó³ÝÏ³ó³Í
å³ñ³·³ÛáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý áñ»õ¿
Ñ»ï»õ³Ýù ãÇ áõÝ»Ý³Û¦:
²ÛëÇÝùÝ, Ø³ñïÇñáë»³ÝÇ Ñ³Ùá½Ù³Ùμ, ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ ³ÝÓÇ ÷á÷áËáõÃÇõÝ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³Û, §áñáíÑ»ï»õ, Áëï ¿áõÃ»³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý
áõÅ»ñÁ ³ñ¹¿Ý Ï³Ý ³õ³·³ÝÇáõÙ,
»õ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ Û³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý íñ³Û ¹³ áñ»õ¿
³½¹»óáõÃÇõÝ, ÇÑ³ñÏ¿, ãÇ Ï³ñáÕ
ÃáÕÝ»É¦:
09.12.2010
§²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³¹ÇûÏ³Û³Ý
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Üàð î² ðÆÜ`
ºð¾Î ºô ²Ú êúð
Àëï å³ïÙ³Ï³Ý ³ÕμÇõñÝ»ñÇ, Ù»ñ Ý³ËÝÇÝ»ñÁ Üáñ ï³ñÇÝ
³Ýõ³Ý»É »Ý ²Ø²Üàð, Ü²ô²ê²ð¸,
î²ðºØàôî, î²ðº¶ÈàôÊ, Î²Ô²Ü¸, ÈàÈ¾, Üàð î²ðÆ.. ¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ Ýñ³Ýù ³ÝÛÇß»ÉÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó ÙÇÝã»õ ûñë ïûÝÁ
Ýß»É »Ý ï³ñõ³Û ï³ñμ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇÝ...
²Ø²Üàð – Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ýáñ
ï³ñÇ: ÐÝáõÙ ³Ûë ïûÝÁ ¹ÇÙ³õáñ»É »Ý ·³ñÝ³Ý ½³ñÃûÝùÇÝ`
²ñ»· ³ÙëÇÝ` Ø³ñïÇ 21-Ç
·Çß»ñ³Ñ³õ³ë³ñÇ ûñÁ: ¸³
å³ï³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝ ã¿ñ:
Ð³Û»ñÁ Ýáñ ï³ñõ³Û Û³çáÕáõÃÇõÝÝ áõ μ»ñù³é³ï ÉÇÝ»ÉÁ
Ï³å»É »Ý ·³ñÝ³Ý ½³ñÃûÝùÇ
Ñ»ï: ÐÝ³·áÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó ³ñ»·Ý³ï»ÝãÇÏ ÏáãõáÕ Ñ³Û»ñÝ ²Ø²ÜàðÀ Ýß»É »Ý Ñ¿Ýó ²ðº¶
³ÙëÇ ²ñ»· ûñÁ...
Ü²ô²ê²ð¸ - Ð³ÛÏ³Ï³Ý »ñÏñáñ¹ ï³ñ»·ÉáõËÁ »Õ»É ¿ Ü³õ³ë³ñ¹Ç 1-Á (ú·áëïáëÇ 11-Á): Àëï
³Û¹ ³õ³Ý¹áõÃ»³Ý,
Ð³ÛÏ
²Õ»ÕÝ³õáñÁ
³Û¹ ûñÁ Û³ÕÃ»É ¿ μéÝ³Ï³É ´¿ÉÇÝ (Ù.Ã.³ 2492Ã.):
ú·áëïáë»³Ý ïûÝÁ Ñ³Û»ñÁ
Ïáã»É »Ý Ü²ô²ê²ð¸` Ü²ô²-Üáñ,
ê²ð¸-ï³ñÇ: Ü³õ³ë³ñ¹Ç ïûÝ³Ñ³Ý¹¿ëÁ ï»õ»É »Ý ÙÇ ù³ÝÇ ûñ,
áñáÝó ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ï³ñõáõÙ
¿ÇÝ ½áÑ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ, Ï³½Ù³Ï»ñåõáõÙ ¿ÇÝ Ëñ³Ë×³ÝùÝ»ñ:
²Û¹ ïûÝ³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û »Ý »Õ»É Ã³·³õáñÝ áõ
Ã³·áõÑÇÝ:
îûÝ³Ï³Ý ËÝçáÛùÇ ûñ»ñÇÝ
Ó»éù ¿ÇÝ ³éÝõáõÙ μáÉáñ ÙÇçáóÝ»-
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ñÁ ï³ñ»ÙáõïÇ ë»Õ³ÝÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ μÝáÛÃÁ å³Ñå³Ý»Éáõ,
ï³ñõ³Û ³é³ïáõÃÇõÝÝ áõ Û³çáÕáõÃÇõÝÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ð»ï»õáõÙ ¿ÇÝ, áñ ë»Õ³ÝÁ ÙÇßï
³é³ï ÉÇÝ¿ñ, ÏÅ»ñÇ çáõñÁ ãí»ñç³Ý³ñ, íëï³Ñ, áñ ÉÇùÁ ë»Õ³ÝÝ
áõ ÉÇùÁ ³Ù³ÝÝ»ñÁ ³é³ï áõ μ³ñ»μ³Ëï ï³ñÇ Ï³å³Ñáí»Ý, ã¿±
áñ §ÇÝãå¿ë ¹ÇÙ³õáñ»ë ²Ù³ÝáñÁ,
³ÛÝå¿ë ¿É Ï³ÝóÏ³óÝ»ë áÕç ï³ñÇÝ¦ ...
Üàð î²ðÆ – 18-ñ¹ ¹³ñÇ 1758
Ãõ³Ï³ÝÇÝ êÇÙ¿áÝ ². ºñ»õ³ÝóÇ
Ï³ÃáÕÇÏáëÇ ïáÙ³ñáí Ñ³Û»ñÁ
Ýáñ ï³ñõ³Û ëÏÇ½μ ÁÝ¹áõÝ»É »Ý
ÚáõÝõ³ñÇ 6-Á` ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ
ÌÝÝ¹»³Ý ûñÁ:
ÆëÏ ÚáõÝõ³ñÇ 1-Á áñå¿ë Ýáñ
ï³ñõ³Û ëÏÇ½μ Ñ³Û»ñÝ ÁÝ¹áõÝ»É
»Ý Ý³Ëáñ¹ Ñ³ñÇõñ³Ù»³ÏÇ í»ñçÇÝ: ²ßË³ñÑÇ μ³½Ù³ÃÇõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÝÙ³Ý Ñ³Ûáó Ù¿ç ÝáÛÝå¿ë Üáñ ï³ñõ³Û ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ñ ³Ýó³Í ï³ñõ³Û Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÁ,
Ýáñ ëÏëõáÕ ï³ñõ³Û Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ áõ ³é³ïáõÃ»³Ý ÍÇë³Ï³Ý
³å³ÑáíáõÙÁ »õ ã³ñÇùÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙÁ: ²Ûëå¿ë, Ù³ñ¹ÇÏ
³ßË³ïáõÙ ¿ÇÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»É
μ³ñáÛ³Ï³Ý áõ ÝÇõÃ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ, ÉáõÍ»É-³õ³ñï»É íÇ×»ÉÇ
Ñ³ñó»ñÁ »õ ³ÛÉÝ: Üáñ ëÏëõáÕ
ï³ñõ³Û Û³çáÕáõÃÇõÝÝ ³å³Ñáí»ÉáõÝ ¿ÇÝ ÙÇïõ³Í ¹³ñ»ñÇó ³õ³Ý¹õ³Í
½³Ý³½³Ý
ÑÙ³Û³Ï³Ý
ÇÙ³ëï áõÝ»óáÕ ËÙáñ»Õ¿ÝÝ»ñÇ »õ
ÙÃ»ñùÝ»ñÇ áñáß ï»ë³ÏÝ»ñÇ ·áñÍ³ÍáõÃÇõÝÁ ...
¶ÇõÕ»ñáõÙ ÃËáõÙ ¿ÇÝ ÏáíÇ

åïáõÏÝ»ñ, ³ñûñ, ·áõÃ³Ý, ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ` ÁÝï³ÝÇùÇ »Ï³ÙáõïÁ ËáñÑñ¹³ÝßáÕ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÇ å³ïÏ»ñáí ËÙáñ»Õ¿Ý (ÙÏñ³ï, Ù³ïÝáó, áõñ³·,
ùë³Ï »õ ³ÛÉÝ) ...
ÂËõ»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ ËÙáñ»Õ¿ÝÇ áõéã»ÉÁ, Ïáõï ¹³éÝ³ÉÁ Ï³Ù
ëÙù»ÉÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ
¹ñ³Ï³Ý Ï³Ù μ³ó³ë³Ï³Ý ·áõß³ÏáõÃÇõÝ ¿ñ ïõ»³É ï³ñõ³Û Ñ³Ù³ñ: Ð³Ûáó ³ßË³ñÑÇ áñáß í³Ûñ»ñáõÙ ÁÝ¹áõÝõ³Í ¿ñ ÃË»É §¿·¦ »õ
§ãÇù¦ ÏáãõáÕ »ñÏáõ Ñ³ó, áñáÝóÇó
§¿·¦-Á áÕç ï³ñÇÝ å³ÑáõÙ ¿ÇÝ
³ÉÇõñÇ Ù»ç, áñå¿ë½Ç ³ÉÇõñÁ
³é³ï³Ý³ñ, §ãÇù¦-Á ·óáõÙ ¿ÇÝ
ÑáëáÕ çáõñÁ, áñå¿ë½Ç §ã³ñÇùÁ¦
³ÝóÝáÕ çñÇ ÝÙ³Ý ãù³Ý³Û ...

²ÛÅÙ Üáñ ï³ñõ³Û ß³ï ëáíáñáÛÃÝ»ñ Ùáé³óõ»É »Ý, Ï³Ù
ÏáñóÝ»Éáí Çñ»Ýó Ý³ËÏÇÝ Ùá·³Ï³Ý ÇÙ³ëïÁ, í»ñ³÷áËõ»É »Ý Ñ³Ý¹Çë³õáñ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ, ÷áË³¹³ñÓ
ÝõÇ³ïõáõÃÇõÝÝ»ñÇ,
ÒÙ»é
å³åÇ áõ ÒÇõÝ³ÝáõßÇ ³ÛÉ³μ³Ý³Ï³Ý Ï»ñå³ñÝ»ñÇ, »õ áñÇ
³Ï³Ý³ï»ëÝ áõ Ù³ëÝ³ÏÇó »Ýù
Ù»Ýù μáÉáñë: ´³Ûó ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ Ýáñ ï³ñÇÝ»ñÁ ³Ûëûñ ¿É
½áõ·³ÏóõáõÙ »Ý ³õ³Ý¹³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ...
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Æð² Ü² Ð² Úº
úð² òàÚò Üº
Øºð úð²òàÚòÜºðÀª Øºð ä²îÎºðÀ

èáμ»ñÃ ê³ý³ñ»³Ý
Ø»ñ ûñ³óáÛóÝ»ñÁ ÛÇßáõÙ »Ù
¹»é Ù³ÝáõÏ Ñ³ë³ÏÇóª ùÇã Ã¿ ß³ï
Ñ¿Ýó ³ëûñõ³Û ï»ëùáí áõ ã³÷»ñáí: Ø»ñ ï³ÝÁ ¹³ Ï³ËáõÙ ¿ÇÝù
ÝÝç³ñ³ÝÇ å³ïÇó, Ùûñ³ùñáçë
ï³ÝÁ, ¹³ ½³ñ¹³ñáõÙ ¿ñ Ñ¿Ýó
ÑÇõñ³ë»Ý»³ÏÇ å³ïÁ: Æñ³Ý³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ûñ³óáÛóÁ ß³ï ·áñÍ³Í³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝ ¿, »õ
Ã»ñ»õë Ñ¿Ýó ¹³ ¿ Ýñ³ ·áÛ³ï»õÙ³Ý »õ ÝáÛÝÇëÏ ¹Çñù»ñÇ ³õ»ÉÇ
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý å³ï×³éÁ: àñï»ÕÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÇÙ³Ý³Éª »ñμ ¿ ¼³ïÇÏÁ, »Ã¿ áãª ÙÇ³ÛÝ Ù»ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ûñ³óáÛóÇó: ¸³ á°ã å³ñëÏ³Ï³Ý ûñ³óáÛóÝ»ñáõÙ Ï³Û, á°ã ¿É
Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý ÝÙ³Ý Ï³ÝáÝ³õáñ
ûñ³óáÛó ¿ ïå³·ñõáõÙ ¥ÇëÏ »Ã¿
ïå³·ñõáõÙ ¿, áã ³ÛÝù³Ý ï³ñ³Íõ³Í ¿, áñ μáÉáñë ï»ë³Í ÉÇÝ»Ýù¤: ÜáÛÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É ì³ñ¹³Ý³ÝùÇ, ØÇçÇÝùÇ Ï³Ù îñÝ¹¿½Ç
Ù³ëÇÝ: ²éÇÃÝ»ñ, áñ ¹»é»õë å³Ñå³Ý»É »Ý Çñ»Ýó Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ
Çñ³Ý³Ñ³Û»ñÇ Ï»Ýó³ÕáõÙ:
´³Ûó å³Ï³ë Ï³ñ»õáñ ã¿ Ý³»õ
³ÛÝ, áñ ³Ûë ûñ³óáÛóÝ»ñáõÙ Ýß³ÚáÛë
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º ðÆ
º ðÀ

Ý³Ïõ³Í »Ý Çñ³Ý³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ
»õ ÇëÉ³Ù³Ï³Ý ïûÝ»ñÝ áõ ë·áÛ
ûñ»ñÁ: º±ñμ ¿ ëÏëáõÙ ØáÑ³éé³ÙÁ,
»±ñμ ¿ Â³ëáõ³Ý »õ ²ßáõñ³Ý: ²ñ¹»û±ù ¹ñ³Ýù ½áõ·³¹ÇåáõÙ »Ý,
³ë»Ýù, Üáñ ï³ñõ³Û Ï³Ù ¼³ïÏõ³Û ïûÝ»ñÇÝ: ²Ûë Ñ³ñó»ñÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ïÝ»É
ÙÇ³ÛÝ Æñ³ÝáõÙ ïå³·ñõáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ûñ³óáÛóÝ»ñáõÙ: ÆëÉ³Ù³Ï³Ý ³éÇÃÝ»ñÁ áñáßõáõÙ »Ý ÉáõëÝ³ÛÇÝ ¥»õ áã ³ñ»·³ÏÝ³ÛÇÝ¤ ïáÙ³ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³Û, ³Ûëå¿ë ³ë³Í
Ô³Ù³ñÇ ï³ñõ³Û Û³ïáõÏ ûñ»ñ »Ý
¹ñ³Ýù: Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÏñûÝ³Ï³Ý
ûñ»ñÁ »õë ã»Ý áñáßõáõÙ ÙÇ³ÛÝ
³ñ»·³ÏÝ³ÛÇÝ ïáÙ³ñÇ ã³÷³ÝÇßáí: ²ë»Ýù ¼³ïÇÏÁ î»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ·³ñÝ³Ý ³é³çÇÝ ³ÙëáõÙ,
μ³Ûó ëïáÛ· á°ñ ûñÁ, áñáßõáõÙ ¿
ÉáõëÝÇ Ýáñá·áõÙáí. ³ÛÝ ÉáõëÝÇ
Ýáñá·Ù³ÝÁ Û³çáñ¹áÕ ³é³çÇÝ
ÏÇñ³ÏÇ ûñÝ ¿: ²Ûë μáÉáñÇ Ù¿Ïï»Õ»ÉÁ »õ Çñ³Ý³Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»ÉÁ μ³õ³ñ³ñáõÙ ¿
Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ËÇëï Ï³ñ»õáñ Ï³ñÇùÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ, áñÁ ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝù³Ý μÝ³Ï³Ý áõ ëáíáñ³Ï³Ý ¿
¹³ñÓ»É, áñ ã»Ýù ¿É ÝÏ³ïáõÙ ¹³:
âÙáé³Ý³Ýù Ý³»õ ³Ýõ³Ý³ïûÝ»ñÇ Ñ³ñóÁ: â·Çï»Ù ³ßË³ñÑÇ ³ÛÉ ùñÇëïáÝÇ³Û ³½·»ñÝ ¿É
áõÝ»±Ý ÝÙ³Ý ³õ³Ý¹áÛÃ Ï³Ù ëáíá-

ñáÛÃ ¥ÑÝ³ñ³õáñ ¿ èáõë³ëï³ÝáõÙ¤, ÇëÏ »Ã¿ áõÝ»ó»É »Ý, Ùáé³óáõÃ»³Ý »±Ý Ù³ïÝ»É Ã¿± ¹»é»õë
ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ýß»É ¹ñ³Ýù: ÆÝã
áñ ¿, Ù»Ýù ¹»é áõÝ»Ýù ³Ýõ³Ý³ïûÝ»ñ. úñÇÝ³Ïª ê. Ø³ñÇ³Ù
²ëïõ³Í³ÍÝÇ ïûÝÇ ûñÁ μáÉáñ
Ø³ñÇ³ÙÝ»ñÇ ïûÝÝ ¿, ì³ñ¹³Ý³ÝùÁ μáÉáñ ì³ñ¹³ÝÝ»ñÇ, Êáñ¿ÝÝ»ñÇ, ²ñï³ÏÝ»ñÇ, ÐÙ³Û³ÏÝ»ñÇ »õ ³ÛÉÝ: ÆëÏ ÙÇßï ã¿, áñ ÛÇßáõÙ
»ë ³ë»Ýùª ì³ñ¹³í³éÁ á±ñ
³ÝáõÝÝ»ñÇ ïûÝÝ ¿, Ï³Ù Ð³Ùμ³ñÓáõÙÁ: ²Ñ³ ³Ûëï»Õ û·ÝáõÃ»³Ý
»Ý ·³ÉÇë Çñ³Ý³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ûñ³óáÛóÝ»ñÁ: Î³ñáÕ »ë ¹ÇÙ»É
Ýñ³Ýó »õ ·ïÝ»É ïûÝ»ÉÇ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ:
Æñ³Ý³Ñ³Û ûñ³óáÛóÝ»ñÇ Ùßï³Ï³Ý Û³õ»Éõ³ÍÝ ¿ Ý³»õ »ñ³½³Ñ³ÝÁ: ÚÇßáõÙ »Ù »ñμ Ù³Ûñë
·Çß»ñÁ »ñ³½áõÙ ³ï³Ù Ï³Ù Ù³ï³ÝÇ Ï³Ù áñ»õ¿ ³ÛÉ Çñ ¿ñ ï»ëÝáõÙ, ³ñÃÝ³Ý³Éáõó ³ÝÙÇç³å¿ë
Û»ïáÛ í»ñóÝáõÙ ¿ñ »ñ³½³Ñ³ÝÁ,
áñå¿ë½Ç ëïáõ·Ç Ã¿ ³ñ¹»ûù
³Õ³Ù³Ý Çñ³å¿ë Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿
É³õ áñáßáõÙ: ºõ Ñ³õ³ïáõÙ ¿ñ
¹ñ³Ý: ºñμ É³õ μ³Ý ¿ñ Ýß³Ý³ÏáõÙ
»ñ³½áõÙ ï»ë³ÍÁ, áõñ³Ë³ÝáõÙ
¿ñ, ÇëÏ »ñμ í³ï` Ùï³Ñá·õáõÙ:
²Ûë ûñ³óáÛóÝ»ñÇ ¿ç»ñÇ »ï»õáõÙ, ïå³·ñõáõÙ »Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ
Ï³ñ»õáñ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ
³Ýó³Í ï³ñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ: ºÃ¿
ï³ñõ³Û ³õ³ñïÇó Û»ïáÛ ãÃ³÷¿ù
¹ñ³Ýù, ³ÛÉ Ñ³õ³ù¿ù »õ å³Ñå³Ý¿ù, Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ù áõÝ»Ý³É Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÇ, å³ßïûÝ³Ï³Ý ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ÏáñáõëïÝ»ñÇ
Ñ³Ù³éûï ³ñËÇõÁ: ¸ñ³Ýù ·ñõáõÙ
»õ Ó»õ³õáñõáõÙ »Ý ËÇëï å³ßïûÝ³Ï³Ý Ùûï»óáõÙáí: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ Ï³Ù í³ñã³å»ïÁ
³Ûó»ÉáõÙ ¿ Æñ³Ý, ¹³ ³Ýå³ÛÙ³Ý
ï»Õ ¿ ·ïÝáõÙ ³Ûë ûñ³óáÛóáõÙ
¥Ï³Ù ï³ñ»·ñùáõÙ¤, êñμ³½³Ý
Ð³ÛñÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ áõÝ»ÝáõÙ »ñÏñÇ ³ÛÝÇÝã å³ßïûÝ»³ÛÇ Ñ»ï, ¹³
¿É Çñ ï»ÕÝ ¿ ·ñ³õáõÙ ûñ³óáÛóÇ
ï³ñ»·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç, μ³Ûó ³Û¹

ûñ³óáÛóÝ»ñáõÙ ùÇã μ³Ý ÏÁ ·ïÝ¿ù
Çñ³Ý³Ñ³Û»ñÇ ³ñï³·³ÕÃÇ, Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ, å³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÅáÕáíáõÙ ùÝÝ³ñÏõáÕ
Ñ³ñó»ñÇ, »õ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³ÛÉ Ï»Ý¹³ÝÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ¸³ ÇÑ³ñÏ¿ áã Ã¿ Í³õ³ÉÇ »õ ï»ÕÇ
ë³Ï³õáõÃ»³Ý, ³ÛÉª Ùûï»óÙ³Ý
Ñ³ñó ¿:
Ð»ï³ùñùÇñÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ù»ñ
»ñ»ù ·ÉË³õáñ ûñ³óáÛóÝ»ñÁ`
§Ü³ÛÇñÇ¦-Ý,
§ð³ýýÇ¦-Ý
»õ
§Î³ÝÃ»Õ¦-Á, í»ñáÛÇß»³É μáÉáñ
ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÇó, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
ÝáÛÝÝ »Ý: ¸³ »õë íÏ³ÛáõÙ ¿ ïÇñáÕ
Ï³ÛáõÝáõÃ»³Ý »õ å³Ñå³ÝáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ: ´³ó³éõáõÙ ¿
Ýñ³ÝóÇó áñ»õ¿ Ù¿ÏÇ ÏáÕÙÇó
³ñõ³Í ³ãù³éáõ ÙÇ ÷áñÓª ½·³ÉÇ
÷á÷áËáõÃÇõÝ ÙïóÝ»Éáõª Ó»õÇ
Ï³Ù μáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç:
ÆÑ³ñÏ¿ ëñ³ Ñ³Ù³ñ ãå¿ïù ¿
Ù»Õ³¹ñ»É ûñ³óáÛóÝ»ñÇ Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñÇÝ: Ø»ñ ûñ³óáÛóÝ»ñÁ
³ñï³óáÉáõÙ »Ý Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ,
»õ å³ï³ëË³ÝáõÙª ¹ñ³ ÙÇ ß³ñù
·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇÝ: ²å³·³ÛÇ Ñ»ï³½ûïáÕÝ»ñÁ, áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí Ù»ñ ûñ³óáÛóÝ»ñÁ, ³ÛÝ
μáÉáñÁ, áñ Ýñ³Ýù å³ñáõÝ³ÏáõÙ
»Ý »õ ³ÛÝ μáÉáñ Ññ³ï³å Ñ³ñó»ñÁ, áñáÝù μ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý, ß³ï
μ³Ý Ï³ñáÕ »Ý Ñ³ëÏ³Ý³É Ù»ñ
Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¿áõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ:
Æñ³Ý³Ñ³ÛÁ ³ÛÝåÇëÇ ¿³Ï ¿,
áñ ÝáÛÝÇëÏ »ñμ ³ñï³·³ÕÃáõÙ ¿,
³ë»Ýù ·ÝáõÙ ¿ ¶É»Ý¹¿É, Ï³Ù ö³ñÇ½, ÙÝáõÙ ¿ Çñ³Ý³Ñ³Û: Ø»ñ ûñ³óáÛóÝ»ñÁ ³ñï³Ñ³ÝõáõÙ »Ý Ù»Í
ù³Ý³ÏáõÃ»³Ùμ »õ ÙÇ ï»ë³Ï ¹»ñ
»Ý ëï³ÝÓÝáõÙª å³Ñå³Ý»Éáõ ³ñï³·³ÕÃ³Í Çñ³Ý³Ñ³Û»ñÇ Ï³åÁ
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ»ï: ¶áñÍÝ³Ï³Ý ³éáõÙáí »õë åÇï³ÝÇ »Ý, ù³ÝÇ áñ
¹Åõ³ñ Ã¿ áõñÇß ï»Õ Ï³ñ»ÉÇ ÉÇÝÇ
·ïÝ»É ³Ýõ³Ý³ïûÝ»ñÇ, »õ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý áõ ÇëÉ³Ù³Ï³Ý ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñª μáÉáñÁ Ù¿Ï ï»ÕáõÙ:
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Ø»ñ ³õ³Ý¹³Ï³Ý ûñ³óáÛóÝ»ñÁª »ñ»ùÝ ¿É μáÉáñ»É »Ý ÛÇëáõÝ ï³ñÇÝ: §Ü³ÛÇñÇ¦
ûñ³óáÛóÝ ëÏë»É ¿ Ññ³ï³ñ³Ïõ»É 1953 Ãõ³Ï³ÝÇóª ê³Ùõ¿É ê³ñáõË³Ý»³ÝÇ ÙÇçáóáí ÑÇÙÝ³¹ñõ³Í §Ü³ÛÇñÇ¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó, »õ ³ÛÅÙ ï³ñÇÝ»ñ ¿, ÇÝã
ß³ñáõÝ³ÏõáõÙ ¿ Ññ³ï³ñ³Ïõ»É ê»åáõÑ ²ÙÇñË³Ý»³ÝÇ ç³Ýù»ñáí: ²Ûë ï³ñÇ ÉáÛë
¿ ï»ë»É §Ü³ÛÇñÇ¦ ûñ³óáÛóÇ 58-ñ¹ Ñ³Ù³ñÁ: §Î³ÝÃ»Õ¦-Ý ÑÇÙÝ³¹ñõ»É ¿ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë î¿ñ ä»ïñáë»³ÝÇ ÙÇçáóáí, »õ ³ÛÅÙ Ññ³ï³ñ³ÏõáõÙ ¿ §²ÉÇù¦ Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó` ²ñ³ Ú. ²õ³Ý¿ë»³ÝÇ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ùμ: §ð³ýýÇ¦-Ý Ù»ñ ûñ³óáÛóÝ»ñÇó ÑÝ³·áÛÝÝ ¿, áñÁ ëÏë»É ¿ Ññ³ï³ñ³Ïõ»É 1941 Ãõ³Ï³ÝÇÝª î³×³ï äûÕá-

ë»³ÝÇ ÙÇçáóáí: §ð³ýýÇ¦-Ý ³Ûë ï³ñÇ 70 ï³ñ»Ï³Ý ¿ ¹³éÝáõÙ: ²Ûë ³éÇÃáí ¾é³
äûÕáë»³ÝÁ, áñÝ ³ÛÅÙ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ ¿ §ð³ýýÇ¦-Ý, ·ñ»É ¿ ûñ³óáÛóÇ Ñ³Ù³éûï
å³ïÙáõÃÇõÝÁ: êïáñ»õ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù Ñ³ïõ³ÍÝ»ñ ³Û¹ ·ñáõÃÇõÝÇó, áñáí
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ ÏÁ Ï³ñáÕ³Ý³Ý Í³ÝûÃ³Ý³É ³Û¹ ûñ³óáÛóÇ ³Ýó»³ÉÇ Ñ»ï:

§ð²üüÆ¦-Ç 70-²Øº²ÎÀ
1941 Ãõ³Ï³ÝÇ ³ßÝ³ÝÁ, »ñμ
Çñ³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ
ÏñÃ³Ï³Ý Ï»³ÝùáõÙ ë³ÑÙ³Ýõ³Í
³ñ·»ÉùÝ»ñÁ í»ñ³ó³Ý (å³ï×³éÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³Ý·³ÙÝ»ñ ÛÇßõ»É ¿) Ç
μ³ó ³é»³É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñÏáõ Ã»ñÃ»ñÇ, áñáÝù Ù»Í ¹Åõ³ñáõÃ»³Ùμ
¿ÇÝ ÉáÛë ï»ëÝáõÙ, §ð²üüÆ¦ ûñ³óáÛóÝ Çñ ÍÝáõÝ¹áí, áñå¿ë 1942
Ãõ³Ï³ÝÇ ï³ñ»ÙáõïÇ Ýõ¿ñ ½³ñÚáÛë
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¹³ñ»ó Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ïÝ»ñÁ,
áñáÝù ÏñÏÇÝ ³Ý·³Ù ³éÇÃÝ áõÝ»ó³Ý Ï³ñûïáí »õ Ñ³×áÛùáí Ï³ñ¹³Éáõ Ñ³Û»ñ¿Ý É»½õáí ïå³·ñáõÃÇõÝ£
²Ûëûñ, 2011 Ãõ³Ï³ÝÇÝ, ï³ñÇÝ»ñÇ ÃéÇãùáí, ³ÛÝ ³õ»ï³μ»ñ
å³ï³ÝÇÝ 70-³Ù»³Û å³ïÏ³é»ÉÇ
ÙÇ Í»ñáõÏ ¿ ¹³ñÓ»É, ë³Ï³ÛÝ »ñμ»ù
ãÇ Í»ñ³ó»É »õ ¹»é ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿

Çñ ÑÇÙÝ³¹Çñ »õ Ù»½ ß³ï ëÇñ»ÉÇª
î³×³ï äûÕáë»³ÝÇ ÁÝïñ³Í
áõÕÇÝ£
²ÝÝå³ï³Ï ãÇ »Õ»É Ý³»õ Ù»Í³ÝáõÝ íÇå³·Çñ ð³ýýáõ ³ÝáõÝáí ÙÏñï»Éáõ ³Ûë Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ Çμñ»õ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ÙÇ
ÏáãáõÙ, áñáí î³×³ï äûÕáë»³ÝÝ
ÁÝ¹·Í»É ¿ ³ÛÝ áõÕÕáõÃÇõÝÁ, áñ
åÇïÇ áõÝ»Ý³ñ ûñ³óáÛóÝ, ³ÛÝ ¿ª

Í³é³Û»É ³½·ÇÝ Ñ³Û á·áí, Ñ³Û³å³Ñå³ÝÙ³Ý í»Ñ Ýå³ï³Ïáí£
´³õ³Ï³Ý ¿ Ã»ñÃ»É μ³½Ù³Ù»³Û ¿ç»ñÝ
ûñ³óáÛóÇë, ·ïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñ Ç ëÏ½μ³Ý¿
Çñ μáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ùμ »õ ³ÙμáÕçáõÃ»³Ùμ
Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³ó Çñ áñáßÙ³ÝÁ£
²ÛÝ ï³ñÇÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹Åõ³ñÇÝ
»õ ³ñ·»ÉùÝ»ñáí ÉÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ §ð²üüÆ¦-Ç ¿ç»ñÁ Û³ïÏ³óõ»óÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ,
Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇÝ, Ñ³Û»ñÇ, å³ñëÏ³Ñ³Û »õ
ë÷ÇõéùÇ ³ñ»õÙï³Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ ·áñÍÇãÝ»ñÇÝ, Ýñ³ ³Ýó»³É »õ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
å³ïÙáõÃ»³ÝÁ, Ñ³Û ³½·Ç ³½³ï³ï»Ýãª
å³Ûù³ñÇÝ, ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý, Ð³Û ¸³ïÇ
³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÇÝ, ê÷ÇõéùÇ
»õ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, »õ Ù³Ý³õ³Ý¹ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñáí (³ãùÇ ÛÇßáÕáõÃÇõÝÁ ³ÝçÝç»ÉÇ ¿) Í³ÝûÃ³óÝ»Éáõ Ù³ë³Ùμ
ËáñÃ³ó³Í Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ »õ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï£
Ð³ñÏ ¿ ÛÇß»óÝ»É, áñ 1943 Ãõ³Ï³ÝÇó,
áñå¿ë ÝáñáÛÃ ÉáÛë ï»ë³õ »õ ·ñå³ÝÇ ûñ³óáÛóÁ£
¸ñ³Ý ½áõ·³Ñ»é, Çõñ³ù³ÝãÇõñ ï³ñÇ
ûñ³óáÛóÇ ¿ç»ñáõÙ ³ñï³óáÉõ»óÇÝ ³Ýó»³É
ï³ñõ³Û Çñ³Ý³Ñ³Û »õ ë÷Çõéù³Ñ³Û Ï»³ÝùÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÝ »õ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
³ÏÝ³ñÏáí Ý»ñÏ³Û³óõ»ó ³ÛÝ ³Ù¿ÝÝ ÇÝã
Ï³åõáõÙ ¿ñ Ñ³Û»ñÇÝ »õ Ñ³ÛáõÃ»³Ý£
ì»ñçÇÝ »ñÏáõ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõÙ,
áñáßáõÙ Ï³Û³óõ»ó ûñ³óáÛóÇ ¿ç³·ÉáõËÝ»ñÁ ½³ñ¹³ñ»É í³ëï³Ï³ß³ï ·»Õ³ÝÏ³ñÇã-Éáõë³ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ »õ »ñÇï³ë³ñ¹ ³ñõ»ëï³·¿ïÝ»ñÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáí£
´³½Ù³ÃÇõ ¿ ³ñï³Û³Ûïõ³Í ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÁ, áñ ð²üüÆ ûñ³óáÛóÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÙÇ Ñ³Ýñ³·Çï³Ï³Ý ³Ýõ³Ý»É£
1981 Ãõ³Ï³ÝÇ ÚáõÝõ³ñÇÝ, ëÇñ»ÉÇ Ñûñ
ó³õ³ÉÇ ÏáñëïÇó Û»ïáÛ, Çñ ½³õ³ÏÝ»ñÁ
áñáß»óÇÝ ÏñÏÝ³ÏÇ »é³Ý¹áí ·áñÍÇ ÉÍõ»É
»õ ï³ñ»ó-ï³ñÇ μ³ñ»É³õ»Éáí, ×áË³óÝ»É
ûñ³óáÛóÇ ¿ç»ñÁ »õ ãß»Õõ»Éáí áñ¹»·ñ³Í
·³Õ³÷³ñÇó μ³ñÓñ áõ ÛÇß³ñÅ³Ý å³Ñ»É
§ð²üüÆ¦-Ç »õ Çñ ÑÇÙÝ³¹ñÇ ³ÝáõÝÁ£
²Û¹ Ýå³ï³Ïáí Ññ³õÇñõ»ó åñÝ. ²ñß³ÉáÛë ²μ·³ñ»³ÝÁ (²ñß³õÇñ), áñÁ 10 ï³ñÇ
(1982-1992) Æñ³Ý-Æñ³ù å³ñï³¹ñ»³É
å³ï»ñ³½ÙÇ ¹Åõ³ñÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Û³ÝÓÝ
³é³õ Ï³½Ù»É ûñ³óáÛóÁ£
1993 Ãõ³Ï³ÝÇÝ åñÝ. ²μ·³ñ»³ÝÇ »ñÏñÇó Ñ»é³Ý³Éáõ å³ï×³éáí, åñÝ. èáμ»ñï
Ø³ñ·³ñ»³ÝÝ ³Ù»Ý³ÛÝ å³ï³ëË³Ý³-

ïõáõÃ»³Ùμ »õ ëñïó³õûñ¿Ý ÙÇÝã»õ ûñë ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ûñ³óáÛóÇë Ï³½Ù»Éáõ ·áñÍÁ »õ ³Ù¿Ý
Ï»ñå ûÅ³Ý¹³ÏáõÙ Ù»ñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ£
Ú³ñ·»ÉÇ äñÝ.È»õáÝ ¶.ØÇÝ³ë»³ÝÝ ³õ»ÉÇ ù³Ý 40 ï³ñÇ Ù»½ ¿
ïñ³Ù³¹ñ»É Ù»Í ËÝ³Ùùáí Ï³½Ùõ³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏñûÝ³Ï³Ý ïûÝ³óáÛóÁ£ Ü³ ûñ³óáÛóÇë ÙÝ³ÛáõÝ
³ßË³ï³ÏÇó, ·ÉË³õáñ ³ç³ÏÇó,
ÏñÃ³Ï³Ý í³ëï³Ï³õáñ ·áñÍÇã
»õ μ³½Ù³ñ¹ÇõÝ μ³Ý³ë¿ñ ¿, áñ
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Çñ
μáÉáñ³Ýõ¿ñ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÝ ¿
μ»ñ»É §ð²üüÆ¦ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý ·áñÍÇÝª Çñ ïñ³Ù³¹ñ³Í
³ñÅ¿ù³õáñ ÝÇõÃ»ñáí »õ Üáñ æáõÕ³ÛáõÙ ëï³ÝÓÝ³Í ÙÝ³ÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃ»³Ý Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí£
Æ ¹¿å ÛÇß³ï³Ï»Ýù, áñ åñÝ.
ØÇÝ³ë»³ÝÁ μáÉáñ»É ¿ Çñ 90 ï³ñÇÝ
»õ ·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý 70
ï³ñÇÝ, áñÇ Ñ³Ù³ñ ç»ñÙûñ¿Ý ßÝáñÑ³õáñáõÙ »Ýù£
ì»ñçÇÝ 30 ï³ñÇÝ»ñÇÝ åñÝ.Ð³ÙÉ»ï Ú³Ïáμ»³ÝÇ ³ÝáõÝÁ ë»ñï Ï³åõ³Í ¿ »Õ»É ûñ³óáÛóÇë, ßÝáñÑÇõ ³ÛÝ
ÇñáÕáõÃ»³Ý, áñ Ý³ áã ÙÇ ç³Ýù »õ
û·ÝáõÃÇõÝ ãÇ ËÝ³Û»É »õ ÙÇßï Ý»óáõÏ
¿ Ñ³Ý¹Çë³ó»É ¹Åõ³ñÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ£
äñÝ.Ð³ñÙÇÏ ¼áí¿É»³ÝÝ ³õ»ÉÇ ù³Ý
15 ï³ñÇ Ï³ï³ñ»É ¿ §ð²üüÆ¦-Ç ¿ç³Ï³åáõÃÇõÝÁ »õ Çñ ëÇñ³ÉÇñ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÝ áõ ËáëïÙ³Ý ×ß·ñïáõÃÇõÝÁ ÙÇ³ÛÝ û·Ý»É ¿ Ñ³õ³ù³Ï³Ý
³ßË³ï³ùÇÝ£
úñ.²ñÙÇÝ¿ ¶ñÇ·áñ»³ÝÇ μ³ñ»Ñ³ÙμáÛñ í»ñ³μ»ñÙáõÝùÝ áõ Ùûï»óáõÙÁ
·ñ³ß³ñáõÃ»³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÙÇßï ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿£
ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³Ùμ ³ñÅ»õáñáõÙ
»õ ·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ù í»ñáÛÇß»³ÉÝ»ñÇÝ
»õ μáÉáñ Ýñ³Ýó, áñáÝó û·ÝáõÃ»³Ùμ
ÑÝ³ñ³õáñ ¿ ¹³é»É »õ ¹³éÝáõÙ ¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ï³ñÇ Û³ñ·»É Ù»ñ Å³Ù³¹ñáõÃÇõÝÁ »õ
í»ñ³Ýáñá·»É Ù»ñ áõËïÁ£
20-ñ¹ ¹³ñÇ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ §Øá¹»éÝ¦ ïå³ñ³ÝÇ ÷³Ïõ»Éáí §ð²üüÆ¦-Ý
ïå³·ñõáõÙ ¿ ÙÇ ³ÛÉ ïå³ñ³ÝáõÙ...
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Îºðä²ðôºêî
Â²ôðÆ¼Æ Ð²Ú Èàôê²ÜÎ²ðÆâÜºðÀ
´. ²Õ³Ûº³Ýë

´
´.²Õ³Û»³Ýë

. ²Õ³Û»³ÝëÇ Ù³ëÇÝ ß³ï
μ³Ý ã·Çï»Ýù, ÙÇ³ÛÝ ³Ûëù³Ý, áñ Ã³õñÇ½³μÝ³Ï Õ³ñ³¹³ÕóÇ ¿ »Õ»É, áñ Ü³ë»ñ¿¹¹ÇÝ
ß³ÑÇ Ã³·³õáñáõÃ»³Ý í»ñç»ñÁ
»õ Øá½³ý³ñ¿¹¹ÇÝ ß³ÑÇ Ã³·³õáñáõÃ»³Ý ëÏ½μÝ³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ, ³ÛëÇÝùÝª 19-ñ¹ ¹³ñÇ í»ñçÇÝ
ï³ñÇÝ»ñÇÝ, ². ØÇßû ³ÝáõÝáíª
Ñ³õ³Ý³μ³ñ ýñ³Ýë³óáõ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùμ ÝÏ³ñã³ïáõÝ ¿
áõÝ»ó»É: §Æñ³Ý³Ï³Ý Éáõë³-

ÞÇñ³½»óÇ Õ³É³Ý¹³ñ
ÝÏ³ñãáõÃ»³Ý »õ ³é³ç³ï³ñ
Éáõë³ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÇõÝ¦
·ñùÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï` º³Ñ»³ ¼áù³Ý
ËûëáõÙ ¿ Çñ ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý
ï³Ï ·ïÝõáÕ 48 Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ, áñáÝù Ù»Í³Ù³ëÝ³μ³ñ
ß¿Ýù»ñÇ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñ »Ý, μ³Ûó
Ï³Ý Ý³»õ ¹»ñõÇßÝ»ñÇ áõ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ÝÏ³ñÝ»ñ: ²Õ³Û»³ÝëÇ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ
å³ÑõáõÙ »Ý Â»Ññ³ÝÇ §ø³Ë¿ ¶áÉ»ëï³Ý¦ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÇ ·³ÝÓ³ñ³ÝáõÙ:

²Õ³Û»³ÝëÇ ïáõÝÁª Â³õñÇ½Ç Ø³Ñ³¹ ØÇÑ³Ý ÷áÕáóáõÙ
ÚáÛë
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¸»ñõÇßÁª ÙáñÃÇáí

²ëÉ³Ý Ð³Ûñ³å»ï»³Ý

²ëÉ³Ý Ð³Ûñ³å»ï»³ÝÁ ÙÇçÇÝ
ï³ñÇùáõÙ

²

ëÉ³Ý Ð³Ûñ³å»ï»³ÝÁ ÍÝõ»É ¿ 1850-ÇÝ ²ñ³ùëÇ ÑÇõëÇëáõÙ ·ïÝõáÕ úñ¹áõμ³¹
ù³Õ³ùáõÙ: ºñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý
ûñ»ñÇÝ ÂÇýÉÇëáõÙ Éáõë³ÝÏ³ñãáõÃÇõÝ ¿ ëáíáñáõÙ, Û»ïáÛ Çñ

÷áùñ »Õμûñª ²ë³ïáõñÇ Ñ»ï Ù»ÏÝáõÙ »Ý Â³õñÇ½, áõñ ÑÇÙÝ³¹ñáõÙ
»Ý ù³Õ³ùÇ ³é³çÇÝ Éáõë³ÝÏ³ñã³ïáõÝÁ: êÏ½μáõÙ Ýñ³Ýó ·áñÍÝ
³ÛÝù³Ý Û³çáÕ ãÇ ÁÝÃ³ÝáõÙ. Ù³ñ¹ÇÏ μ³Ý ã·Çï¿ÇÝ Éáõë³ÝÏ³ñõ»Éáõ
Ù³ëÇÝ »õ ß³ï ùÇã ¿ñ Ýñ³Ýó Û³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÃÇõÁ: ²ë³ïáõñÁ Ûáõë³Ñ³ïõáõÙ ¿ »õ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿
´³ùáõ: ²ëÉ³ÝÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿
·áñÍÁ »õ ÙÇ ³é Å³Ù³Ý³Ï Û»ïáÛ
Â³õñÇ½Ç Ñ³ñáõëï ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÝ ëÏëáõÙ »Ý Ýñ³Ý Ññ³õÇñ»É
Çñ»Ýó ïÝ»ñÁ Éáõë³ÝÏ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûëûñ å³Ñå³ÝõáõÙ »Ý êï»÷³Ý»³ÝÇ Éáõë³ÝÏ³ñ³Í Â³ÇñÇ½Ç Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇó
ß³ï»ñÇ å³ïÏ»ñÝ»ñÁ: Ü³ Û³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³õ Â³õñÇ½áõÙ áñå¿ë
í³ñå»ï Éáõë³ÝÏ³ñÇã: Üñ³ Ù³Ñõ³ÝÇó Û»ïáÛ Ýñ³ Éáõë³ÝÏ³ñã³ïáõÝÁ Å³é³Ý·»ó Ýñ³ áñ¹ÇÝ»ñÇó
Ù¿ÏÁ` ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ, áñÁ 35 ï³ñÇ

Â³õñÇ½»óÇ Ù³Ûñ »õ ¹áõëïñª
»õñáå³Ï³Ý ½·»ëïÝ»ñáí
ß³ñáõÝ³Ï ³ßË³ïáõÙ ¿ñª áñå¿ë
Â³õñÇ½Ç ³Ù»Ý³×³Ý³ãõ³Í Éáõë³ÝÏ³ñÇã:

ºñ»ù Ñ³Û Ï³Ý³Ûùª Â³õñÇ½Ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ï³ñ³½Ý»ñáí
ÃÇõ 89, ¸ ï³ñÇ, ¸»Ïï»Ùμ»ñ 22 2010
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êï»÷³Ý êï»÷³Ý»³Ý

ê

ï»÷³Ý êï»÷³Ý»³ÝÁ ÍÝõ»É ¿ 1868 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ºñ»õ³ÝÇ Ùûï³Ï³ÛùáõÙ ·ïÝõáÕ Üáñù ù³Õ³ùáõÙ: êáíáñáõÙ ¿
¾çÙÇ³ÍÝáõÙ, Û»ïáÛ Éáõë³ÝÏ³ñãáõÃÇõÝ ëáíáñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
Ù»ÏÝáõÙ ¿ ÂÇýÉÇë: 1890 Ãõ³Ï³ÝÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ÎáõÏáõÝ»³Ý
³ñß³õ³ÝùÇÝ, Ó»ñμ³Ï³ÉõáõÙ ¿,
¹³ï³å³ñïõáõÙ ¿ óÙ³Ñ μ³Ýï³ñÏáõÃ»³Ý »õ ³ùëáñõáõÙ ¿ ê³Ë³ÉÇÝ ÏÕ½Ç: Ü³ ê³Ë³ÉÇÝáõÙ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ ¿ ³ÛÝï»Õ ³ßË³ïáÕ ·Çï³Ï³Ý ËÙμÇ Ñ»ï »õ
Éáõë³ÝÏ³ñáõÙ ¿ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ:
²Û¹ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ Ññ³ï³ñ³ÏõáõÙ »Ý §ê³Ë³ÉÇÝ¦ ³ÝáõÝáí
μ³ñÓñáñ³Ï ·ñùáõÙ: êï»÷³Ý»³ÝÁ ³Ý·³ÙÝ»ñ ÷áñÓáõÙ ¿ ÷³Ëã»É
³ùëáñÇó »õ Ç í»ñçáÛ ¹³ Û³çáÕáõÙ
¿ Ýñ³Ý, »õ º÷ñ»Ù Ë³ÝÇ áõ ÙÇ
ËáõÙμ ³ÛÉ μ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï
ÙÇ³ëÇÝ ÷³ËãáõÙ »Ý ³ùëáñ³í³ÛñÇó: Ü³ Ñ³ëï³ïõáõÙ ¿ Â³õ-

êï.êï»÷³Ý»³Ý
ñÇ½áõÙ, áõñ ÑÇÙÝáõÙ ¿ Çñ Éáõë³ÝÏ³ñã³ïáõÝÁ »õ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³ÏáõÙ Ù»Í Û³çáÕáõÃÇõÝ ¿ Ó»éù μ»ñáõÙ ³Û¹ ³ëå³ñ¿½áõÙ: Æñ³ÝÇ
ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ³ÝáõÙ ¿ Û»Õ³÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: 1911-ÇÝ, »ñμ éáõë
μ³Ý³ÏÁ ·ñ³õáõÙ ¿ ù³Õ³ùÁ, Ý³

Â³õñÇ½Ç Ñ³Ûáó Ù³ÝÏ³å³ñï¿½Ç Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ ËÙμ³ÛÇÝ Éáõë³ÝÏ³ñ
ÚáÛë
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îÏÝ.ì³ñÇÝÏ³ êï»÷³Ý»³Ýª
Éáõë³ÝÏ³ñÇãÇ ÏÇÝÁ
çáñ»å³ÝÇ ï»ëùáí ÷³ËãáõÙ ¿
¾ñ½ñáõÙ, áõñ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ Û»ïáÛ
½áÑ ¿ ·ÝáõÙ Ù»Í »Õ»éÝÇ Ïáïáñ³ÍÝ»ñÇÝ:

´²Ü²êîºÔÌàôÂÆôÜ
¶áõñ·¿Ý ø.Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý

²ø²Ô²ÔÜ àô ¶²Ô²ö²ðÀ
²é³õûï»³Ý áã ßáõï- áã áõß
²ñÃÝ³ó³Û ÝÝç³ñ³ÝÇë μ³ó å³ïáõÑ³ÝÇó
Ü»ñËáõÅ³Í Ó³ÛÝ»ñÇó.
ÆÝùÝ³ß³ñÅÇ ëáõÉáóÇó,
àïÝ³Ó³ÛÝ»ñ,
²Ýóáñ¹Ý»ñÇ μ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ½ñáÛó®
àõ ³Û¹ Ë³éÝáõñ¹Ç ÙÇçÇó
Ð³½Çõ ÉëõáÕ Ï³ÝãÁ ÙÇ ³ù³Õ³ÕÇ£
ºõ ³Ï³Ù³Û ËáñÑáõÙ »Ù
²Ûë ³ÕÙÏáï ù³Õ³ùáõÙ
²Ûë Å³ÙÇÝ
ØÇ³ÙÇï ³ùÉáñÁ áõ±Ù Ñ³Ù³ñ ¿ Ï³ÝãáõÙ£
â±¿ áñ Ù³ñ¹ÇÏ ³ßË³ï³ÝùÇ »Ý ³ñ¹¿Ý,
ÆëÏ ³Ý·áñÍÝ»ñÁ ùÝ»É »Ý áõ½áõÙ£
â±¿ áñ Ù»ñ ûñ»ñáõÙ
ò³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ
Ø³ñ¹ÇÏ ³ñÃÝ³ÝáõÙ »Ý
¼³ñÃáõóÇã Å³Ù³óáÛóÇ Ó³ÛÝÇó£
úñ»ñÇ Ë»É³Û»Õ í³½ùÇ Ù¿çª
¶³Õ³÷³ñÝ»ñÁ Ë³ÙñáõÙ
¸³éÝáõÙ »Ý ³ÝÉë»ÉÇ, ³ÝÙ»ÏÇÝ,
àõ ³ù³Õ³ÕÇ Ï³ÝãÇ å¿ë
Â¿ ã»Ý Ë³Ý·³ñáõÙ
äÇï³ÝÇ ¿É ã»Ý Ù¿ÏÇÝ£

Ð²ØðÆâÀ
Ð³ÙñÇãÇ å¿ë
²ÛÝù³Ý ÷áùñ³ó»É »ë ÇÙ »ñÏÇñ,
àñ ³Ù¿Ý §¶»ñ àõÅ¦
àõ½áõÙ ¿ ù»½ ·ñå³Ý»É ÑÇÙ³,
Î³Ù Ý»Ý·³μ³ñª
Ø³ïÝ»ñáí
Ø³ß»É, ùß»É ï¿ñ»ñÇ¹
Ð³ïÇÏÝ»ñÇ å¿ë Ýñ³£
´³Ûó ã·Çï»Ý μÝ³õ,
àñ »ñμ ³éÝáõÙ »Ù ³÷Çë Ù¿ç
Ð³Ýó Ã³ÉÇëÙ³Ý-Ñ³ÙñÇãÇ
ì»ñÝÇë³ÅÇó ·Ý³Í
ø³ñÇó ï³ß³Í Ñ³ïÇÏÝ»ñÁ Ñ³ÙñÇãÇ
¼·áõÙ »Ù ç»ñÙáõÃÇõÝ¹,
îñá÷ÇõÝÁ ëñïÇ¹,
àõ §î¿°ñ, áÕáñÙ»³°¦ ³ë»Éáí
²ñ»õÇÝ ÅåïáõÙ,
¶áõß³ÏáõÙ »Ù
â³ñÝ áõ μ³ñÇÝ ³ßË³ñÑÇ£
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êÆÜºØ²
¾¼²ÂúÈÈ²Ð ¾ÜÂº¼²ØÆÆ
Ø²êÆÜ ì²ôºð²¶ð²Î²Ü
üÆÈØ

ÂºÐð²ÜÆ ê²Ü¶ºÈ²æÆò ØÆÜâºô
ö²ðÆ¼Æ ÆôÜºêÎú
¾½³ÃûÉÉ³Ñ ¾ÝÃ»½³ÙÇÝ Æñ³ÝÇ
Ã³ïñáÝÇ »õ ëÇÝ»Ù³ÛÇ É³õ³·áÛÝ
¹»ñ³ë³ÝÝ»ñÇó ¿: Ü³ ÍÝõ»É ¿ Â»Ññ³ÝáõÙ 1924 Ãõ³Ï³ÝÇÝ, Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁª áñå¿ë ¹»ñ³ë³Ý,
ëÏë»É ¿ å³ï³ÝÇ ï³ñÇùÇó, Â»Ññ³ÝÇ ê³Ý·»É³ç Ã³ïñáÝáõÙ:
Üñ³ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ Æñ³ÝÇ
³Ýõ³ÝÇ ÏÇÝûé»ÅÇëáñ` ¸³ñÇõß
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Ø»ÑñçáõÇÇ §ÎáíÁ¦ (1969) ýÇÉÙáõÙ »õ Û»ïáÛ Ýñ³ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ
·áñÍ»ñáõÙ, ÇÝãåÇëÇù »Ý §Ü³Ù³Ï³ï³ñÁ¦, §ØÇ³Ý³ÛÇ ßñç³·ÇÍÁ¦, §´³Ýáõ¦-Ý »õ §ì³ñÓõáñÝ»ñÁ¦, Ýñ³ ³ÝáõÝÁ Ñ³ëï³ï»óÇÝ,
áñå¿ë Æñ³ÝÇ ·»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý
ÏÇÝáÛÇ ÃÇõ Ù¿Ï ¹»ñ³ë³ÝÁ:
2006 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ö³ñÇ½áõÙ Ý³

Ù»Í³ñõáõÙ ¿ ÆõÝ»ëÏáÛÇ ÏáÕÙÇó:
²Û¹ ÙÇçáó³éÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¾ÝÃ»½³ÙÇÝ Ù¿çμ»ñ»Éáí §Ü³ë»ñ¿¹¹ÇÝ
Þ³ÑÁ, ÏÇÝû¹»ñ³ë³Ý ýÇÉÙ¦-Ç ¹Ç³Éá·Ý»ñÇó Ù¿ÏÁ, ³Ûëå¿ë ¿ μÝáõÃ³·ñáõÙ ëÇÝ»Ù³Ý:
§ºÃ¿ Ù¿Ï ï³ñõ³Û Ñ³Ù³ñ ¿ù
Ùï³ÍáõÙ, óáñ»Ý ó³Ý»ó¿ù, »Ã¿
ï³ëÁ ï³ñõ³Û Ñ³Ù³ñ ¿ù Ùï³-

ÍáõÙ, Í³é ó³Ý»ó¿ù, »Ã¿ Ñ³ñÇõñ
ï³ñõ³Û Ñ³Ù³ñ ¿ù Ùï³ÍáõÙ,
ëÇÝ»Ù³ïá·ñ³ý å³ïñ³ëï¿ù£
êÇÝ»Ù³ïá·ñ³ýÁ Ù³ñ¹ ¿ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÙ¦£
ÜáÛÝ ³Û¹ »ÉáÛÃÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ý³
Ññ³ßù ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ Çñ Ïïñ³Í
×³Ý³å³ñÑÁ` Â»Ññ³ÝÇ ê³Ý·»É³çÇó ÙÇÝã»õ ö³ñÇ½Ç ÆõÝ»ëÏûÝ:
§ºõ Î³åáÛï »ñÏÇÝùÁ¦` ¾½³ÃûÉÉ³Ñ ¾ÝÃ»½³ÙÇÇ Ù³ëÇÝ ÝÏ³ñõ³Í í³õ»ñ³·ñ³Ï³Ý ýÇÉÙÁ ³ÛÅÙ
Â»Ññ³ÝÇ §²½³¹Ç¦ ÏÇÝûëñ³ÑÇ
¿Ïñ³ÝáõÙ ¿: ¸³ Ñ»ÕÇÝ³Ï»É ¿ »ñÇï³ë³ñ¹ ÙÇ é»ÅÇëáñáõÑÇª Ô³½³É¿ êáÉÃ³ÝÇ ³ÝáõÝáí` å³ñ½³å¿ë
áã ß³ï ÷áñÓ³éáõ ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ í³õ»ñ³·ñ³Ï³Ý ÏÇÝáÛÇ
μÝ³·³õ³éáõÙ: üÇÉÙÁ Ñ¿Ýó ëÏ½μÇó Ññ³Å³ñõ»É ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
¾ÝÃ»½³ÙÇÇ
·»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ
å³ïÏ»ñÁ, ³ÛÉ, ÇÝãå¿ë Ô³½³É¿
êáÉÃ³ÝÇÝ ¿ ³ëáõÙ, ÷áñÓ»É ¿ óáõó³¹ñ»É ì³ñå»ï-¹»ñ³ë³ÝÇ Ù»Ý³ÏáõÃ»³Ý å³Ñ»ñÁ: ¸³ ÇÑ³ñÏ¿
³Ýμ³õ³ñ³ñ ¿: ²Ù¿Ý ¹¿åùáõÙ, »ñμ
¹ÇïáõÙ »ë ëÇñõ³Í ¹»ñ³ë³ÝÇ¹
Ï»³ÝùÇ Ù³ëÇÝ ýÇÉÙ, áõ½áõÙ »ë
ÇÝã-áñ ã³÷áí Í³ÝûÃ³Ý³É Ýñ³
¹»ñ³ë³Ý³Ï³Ý
Ï³ñÇ»ñ³ÛÇÝ:
üñ³Ýë³óÇ ëó»Ý³ñÇëï »õ ·ñáÕ
Å³Ý ÎÉá¹ Î³ñÇ»ñÇ Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ
¾ÝÃ»½³ÙÇÇ ³ñõ»ëïÇ Ù³ëÇÝ ýÇÉÙÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñÇñ Ù³ë»ñÇó ¿,
áñÇ ÝÙ³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ñ ³õ»ÉÇ ß³ï
ÉÇÝ¿ñ ýÇÉÙáõÙ: ê³Ï³ÛÝ §ºõ Ï³åáÛï »ñÏÇÝùÁ¦ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿
Ù»Í Ãõáí ³ñËÇõ³ÛÇÝ å³ïÏ»ñÝ»ñ
¾ÝÃ½³ÙÇÇ Ï»³ÝùÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝù
·áõÙ³ñ³Í Çñ áñáß Ëûëù»ñÇÝ,
Ùï»ñÙÇÏ å³ïÏ»ñ »Ý ëï»ÕÍáõÙ
Â»Ññ³ÝÇ ³õ³Ý¹³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ù³ëÇó μ³ñÓñ³ó³Í »ñÇï³ë³ñ¹Ç Ù³ëÇÝ, áñÁ ï³ëÝ»³Ï ýÇÉÙ»ñÇ
»õ μ»Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇçáí Çñ
×³Ý³å³ñÑÝ ¿ μ³ó»É ÙÇÝã»õ Æñ³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ÏÇÝáÛÇ μ³ñÓáõÝùÝ»ñÁ »õ ÙÇÝã»õ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
×³Ý³ãáõÙ:
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ÆÜâ ä¾±ê
´²ðÒ ð²ò ÜºÈ îð² Ø²¸ ðàô ÂÆô ÜÀ
Ø³ñ¹áõ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÁ áõÕÕ³ÏÇûñ¿Ý Ï³åõ³Í ¿ Ýñ³ Ñá·»íÇ×³ÏÇÝ£
ºÃ¿ ³Ýïñ³Ù³¹Çñ ¿ù, Ñ»ï»õ¿ù Ñ»ï»õ»³É ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇÝ£

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñ- ºñμ
Ù³ñ½³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñ ¿ù
Ï³ï³ñáõÙ, ûñÇÝ³Ïª
ßõ»¹³Ï³Ý Ù³ñ½³Ýùáí ¿ù
½μ³ÕõáõÙ, ÇÝùÝÇÝ, Ýå³ëïáõÙ ¿
Ù³ñ¹áõ Ñá·»íÇ×³ÏÇ μ³ñ»É³õÙ³ÝÁ£ èáμáïÇÏ ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ,
³ñ³· ù³ÛÉ»ÉÁ, í³½»ÉÁ, ÉáÕ³ÉÁ »õ ³ÛÉÝ
ËÃ³ÝáõÙ »Ý ëñïÇ ³ßË³ï³ÝùÁ, ³ñ»³Ý ßñç³Ý³éáõÃÇõÝÝ
áõ μ³ñÓñ³óÝáõÙ ÃÃõ³ÍÝÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ
ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ£
ºñ³ÅßïáõÃÇõÝºñ·Ý
áõ
»ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ, ³Ýï³ñ³ÏáÛë,
Ï³ñáÕ »Ý Ëáñ³å¿ë
³½¹»É Ù³ñ¹áõ íñ³Û
»õ ÷áË»É Ýñ³ ÁÝÏ×õ³Í
Ñá·»íÇ×³ÏÁ£
êÏ½μáõÙ Ñ³ñÏ³õáñ ¿ Éë»É ³ÛÝåÇëÇ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝ, áñÁ
Ñá·»Ñ³ñ³½³ï ¿ »õ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿
Ñ¿Ýó Ý»ñÏ³Û Ñá·»íÇ×³ÏÇÝ áõ
ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³ÝÁ, áñÇó Û»ïáÛ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷áË»É. ³ÛÝå¿ë áñ
³õ»ÉÇ áõñ³Ë áõ éÇÃÙÇÏ ÑÝãÇ »õ ³½¹Ç
Ù³ñ¹áõ
ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý
íñ³Û£
àõï»ÉÇù- ÜÙ³Ý
å³ñ³·³Ý»ñáõÙ
Ñ³ñÏ³õáñ ¿ û·ïõ»É ³ÛÝåÇëÇ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇó, áñáÝù
ÚáÛë
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Ñ³Ý·ëï³óÝáÕ »Ý »õ ÃáõÉ³óÝáõÙ
»Ý
É³ñõ³ÍáõÃÇõÝÁ£
²Û¹åÇëÇ
ëÝáõÝ¹Ý»ñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ³ÍË³çñ»ñ, »õ μ³ñ»ñ³ñ ³½¹»óáõÃÇõÝ ·áñÍáõÙ ·ÉËáõÕ»ÕÇ μçÇçÝ»ñÇ
íñ³Û£ øÇã ã³÷áí ëáõñ×Á Ñ³õ³Ý³μ³ñ Ñ³Ý·ëï³óÝÇ ûñ·³ÝÇ½ÙÁ,
ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³ Ù»Í ã³÷Ç ·áñÍ³ÍáõÃÇõÝÁ ÏÁ μ»ñÇ É³ñõ³ÍáõÃÇõÝ »õ
¹»åñ»ëÇ³ÛÇ Ëáñ³óáõÙ£
¶áÛÝ»ñ- àñáß ·áÛÝ»ñ μ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝ»Ý
Ù³ñ¹áõ Ñá·»íÇ×³ÏÇ íñ³Û »õ Ýñ³Ý
³õ»ÉÇ ïËáõñ áõ Ùé³ÛÉ »Ý
¹³ñÓÝáõÙ£ ²Û¹åÇëÇ ·áÛÝ»ñÇó »Ýª
ë»õÁ »õ Ùáõ· Ï³åáÛïÁ£ ÆëÏ Ï³ñÙÇñ ·áÛÝÁ, ÇÝãå¿ë ·Çï¿ù, ³é³õ»É
É³ñõ³ÍáõÃÇõÝ »õ çÕ³Ó·áõÙÝ»ñ ¿
³é³ç³óÝáõÙ£ È³ñõ³Í Ñá·»íÇ×³ÏáõÙ ³õ»ÉÇ É³õ ¿ û·ï³·áñÍ»É μ³ó
»õ å³ñ½ ·áÛÝ»ñ£ Î³Ý³ãÁ, μ³ó
Ï³åáÛïÁ, ¹»ÕÇÝÁ, ëåÇï³ÏÁ
Ñ³Ý·ëïáõÃÇõÝ »Ý Ý»ñßÝãáõÙ, ¹ñ³
Ñ³Ù³ñ ¿É Ñ³ñÏ³õáñ ¿ ÝÙ³Ý å³ñ³·³Ý»ñáõÙ ßñç³å³ïõ»É ³Û¹
·áÛÝÇ Çñ»ñáí áõ ³é³ñÏ³Ý»ñáí£
ÈáÛë- ÈáÛëÇ ³é³ïáõÃÇõÝÝ áõ
ë³Ï³õáõÃÇõÝÝ ÇÝùÝÇÝ ³½¹áõÙ »Ý
Ù³ñ¹áõ Ñá·»Ï³ÝÇ íñ³Û£ ºñμ ÉáÛëÝ
áõÅ»Õ ¿ ÉÇÝáõÙ »õ ³é³ï, ³ÝÑ³ïÇ
ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÁ μ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿,
Ûá·Ý³ÍáõÃÇõÝÝ áõ É³ñõ³ÍáõÃÇõÝÁ
³ëïÇ×³Ý³μ³ñ ãù³ÝáõÙ…

´àÚ ðº ðÆ
²¼ ¸º òàô ÂÆô ÜÀ

ê

áíáñáõÃÇõÝÝ
áõ
Ï³åõ³ÍáõÃÇõÝÁ
å³ï×³é ¿ ÉÇÝáõÙ,
áñ Ù³ñ¹ ãó³ÝÏ³Ý³Û ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ»É£ ´áÛñ»ñÝ
¿É Ã»ñ»õë ÝÙ³Ý ¹¿åù»ñÇó »Ý£
´áÛñÁ Ù»Í ¹»ñ ¿ Ë³ÕáõÙ áã
ÙÇ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó, ³ÛÉ Ý³»õ
Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ï»³ÝùáõÙª áõï»Éáõ Ëáï-Ï»ñ ·ïÝ»Éáõ,
½áÛ· ÁÝïñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
Ø³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ ÷áñÓ³ñÏ»É »õ ·ï»É »Ý, áñ áñáß
μáÛñ»ñ ï³ñûñÇÝ³Ï ³½¹»óáõÃÇõÝ »Ý ÃáÕÝáõÙ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó »õ Ï³Ý³Ýó íñ³Û,
³å³ ³õ»ÉÇ Ññ³åáõñÇã
¹³ñÓÝáõÙ Ýñ³Ýó£
Â¿° ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÷áñÓáí »õ Ã¿° Ù³ëÝ³õáñ
·ÇïáõÃ»³Ùμ
Ñ³ë ï³ï õ»É
áõ ³å³óáõóõ»É ¿, áñ

áñáß μáÛë»ñ Çñ»Ýó μáõñÙáõÝùáí ·ñ·éÇã ³½¹»óáõÃÇõÝ »Ý
áõÝ»ÝáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó íñ³Û,
ÇÝãå¿ë ûñÇÝ³Ïª ÷ß³ï»ÝÇÝ,
³ù³óÇ³Ý, ¿õÏ³ÉÇåïÁ »õ
³ÛÉÝ£ ØÇÝã»õÇëÏ í»ñç»ñë ÙÇ
ËáõÙμ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ ï³ñûñÇÝ³Ï Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñ
»Ý Ï³ï³ñ»É ·»Õ»óÏáõÃ»³Ý
áõ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý áÉáñïáõÙ »õ Ñ»ï³ùñùÇñ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÇ Û³Ý·»É μáÛñ»ñÇ
í»ñ³μ»ñ»³É£
Ð»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÝ
³Ýó »Ý Ï³óõ»É Ï³Ù³õáñ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí áõ Ñ»ï»õ»³É
Ï»ñåáí£ ²Ûëå¿ë. ÙÇ ËáõÙμ
Ï³Ý³Ûù û·ï³·áñÍ»É »Ý
ï³ÝÓÇ, ËÝÓáñÇ, ¹»ÕÓÇ, Ý³ñÇÝçÇ, μ³Ý³ÝÇ »õ Ý³ñ¹áëÇ
μáõñÙáõÝùÝ»ñ, ÇëÏ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ å¿ïù ¿ Ïé³Ñ¿ÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ Ï³Ý³Ýó Ùûï³õáñ
ï³ñÇùÁª μáÛñÇ ÙÇçáóáí£ ì»ñáÛÇß»³É μáÛñ»ñÇó ³Ù¿ÝÇó
ß³ï ³½¹»É ¿ñ Ý³ñÇÝçÇ μáõñÙáõÝùÁ, »õ ³ÛÝ Ï³Ý³Ûù, áíù»ñ û·ï³·áñÍ»É ¿ÇÝ Ý³ñÇÝçÇ μáÛñÁ, ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ãùÇÝª Çñ»Ýó ÇëÏ³Ï³Ý ï³ñÇùÇó 5-Çó 6 ï³ñÇ ³õ»ÉÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ¿ÇÝ »ñ»õ³ó»É£ Ð¿Ýó
¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É å³ñýÇõÙ»ñÇ³ÛÇ
μÝ³·³õ³éáõÙ
å³ïñ³ëïõáõÙ »Ý
ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï
³Ýáõß³Ñáï »õ
·ñ·éÇã ûÍ³Ý»-

ÉÇùÝ»ñ, áñáÝù Ù»Í ³½¹»óáõÃÇõÝ »Ý ·áñÍáõÙ ¹ÇÙ³óÇÝÇ
áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ ·ñ³õ»Éáõ »õ
Ñ³×»ÉÇ ½·³óáõÙÝ»ñ ³é³ç
μ»ñ»Éáõ ï»ë³Ï¿ïÇó£
²Û¹ μ³ÝÝ ÇÙ³ó»É »Ý Ý³»õ
Ù»ñ Ý³ËÝÇÝ»ñÁ£ ÆëÏ ï³ñμ»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ ÇõñáíÇ
Ùûï»óáõÙ »Ý óáõó³μ»ñ»É
¹ñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùμ£ Ø³ëÝ³õáñ³μ³ñ Ýáñ³åë³ÏÝ»ñÇ Ùûïª
Ñ³ñëÝ³óáõÇ Ù³½»ñÁ ½³ñ¹³ñáõÙ ¿ÇÝ ¿õÏ³ÉÇåïÇ, Ý³ñÇÝçÇ, ³ù³óÇ³ÛÇ Í³ÕÇÏÝ»ñáí, ù³ÝÇ áñ Ñ³Ùá½õ³Í ¿ÇÝ
¹ñ³Ýù ã³÷³½³Ýó ·ñ³õÇã
Û³ïÏáõÃÇõÝ áõÝ»Ý£
àõñ»ÙÝ ÇÝãå¿ë ï»ëÝáõÙ
»Ýù, μáÛñ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý ï³ñμ»ñ ï»ë³ÏÇ. Ï³ñ»õáñÝ ³ÛÝ ¿, Ã¿
ÇÝãåÇëÇ ³½¹»óáõÃÇõÝ ÏáõÝ»Ý³Ý ¹ÇÙ³óÇÝÇ íñ³Û »õ áñÁ
Û³ñÙ³ñ ÏÁ ÉÇÝÇ ó³ÝÏ³ÉÇ
Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
´áÛñ»ñÁ ÷á÷áË»Éáí Ñ»ßïáõÃ»³Ùμ Ï³ñáÕ ¿ù ïÇñ³å»ï»É ³Û¹ ·³ÕïÝÇùÇÝ£ ²ÛÝå¿ë áñ ³é³õ»É Ññ³åáõñÇã
¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ ¿ù
û·ïõ»É ³Ûë ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇó£

Ê àÐ²Üàò
Ð²ôÆ öàô¸ÆÜ¶
´³Õ³¹ñáõÃÇõÝ
Ñ³õÇ ÏñÍù³ÙÇë
÷áùñ ëáË
Óáõ
ÙÇç³Ï ·³½³ñ
ÙÇç³Ï ·»ïÝ³ËÝÓáñ
Ñ»ÕáõÏ ÇõÕ
ù³Ù³Í Ù³ÍáõÝ
·»ïÝ³ËÝÓáñÇ ³ÉÇõñ
³½³ïù»Õ
ëáËáõÏ
å³ÝÇñ ·á¹³
³Õ, åÕå»Õ. ù³ñÇ
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500 ·ñ³Ù
1·ÉáõË
2 Ñ³ï
2 Ñ³ï
1 Ñ³ï
1 ×.·Ã³É
2 ×.·Ã³É
1 ×.·Ã³É
3 ×.·Ã³É
50 ·ñ. Ïïñ³ï³Í
150 ·ñ³Ù
Áëï ×³ß³ÏÇ
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ä³ïñ³ëïÙ³Ý »Õ³Ý³Ï
²Õ³ó³Í Ñ³õÇ ÙÇëÁ, ëáËÁ, ³ÕÁ, åÕå»ÕÝ áõ
ù³ñÇÝ É³õ Ë³éÝ»É. ·»ïÝ³ËÝÓáñÝ áõ ·³½³ñÁ Ù³Ýñ³óÝ»É Ï³Ù Ï³ñ»ÉÇ ¿ ù»ñÇãáí ù»ñ»É
(éÝ¹»É). ÓõÇ ¹»ÕÝáõóÝ ¿É ³é³ÝÓÝ³óÝ»É »õ ³ÛÝù³Ý Ñ³ñ»É ÙÇÝã»õ ëåÇï³ÏÇ£ Ð³õÇ ÙÇëÁ »õ ëáËÁ Ë³éÝ»É Ñ³ñ³Í ÓõÇÝ. Û»ïáÛ ³õ»É³óÝ»É
·»ïÝ³ËÝÓáñÝ áõ ·³½³ñÁ, Ñ»ÕáõÏ ÇõÕÁ »õ
·á¹³ å³ÝÇñÁ. ³½³ïù»ÕÁ É³õ Ù³Ýñ³óÝ»É
ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇÝ ³õ»É³óÝ»É ëáËáõÏÁ »õ
Ë³éÝ»É ÙÇõë μ³Õ³¹ñ³ÝùÇ Ñ»ï . Û»ïáÛ Ù³ÍáõÝÁ ³õ»É³óÝ»É£ ºÃ¿ Ù³ÍáõÝÇ ÷áË³ñ¿Ý Ï³Ã
¿ù û·ï³·áñÍ»É, áõñ»ÙÝ, Ý³Ë ³ÉÇõñÁ μ³ó»É
Ï³ÃÇ Ù¿ç, »õ ³å³ª μ¿ÛùÇÝ· ÷³áõ¹ñÁ, ÇëÏ í»ñçáõÙ ³õ»É³óÝ»É ½³Ý·õ³ÍÇÝ£ ´áÉáñÁ Ë³éÝ»Éáõó Û»ïáÛ ÓõÇ ëåÇï³ÏáõóÇ Ù¿ç ÉóÝ»É áõ É³õ
ÑáõÝó»É£
ä³ïñ³ëïí³Í ½³Ý·õ³ÍÁ ÉóÝ»É ÷³Ûé»ùëÇ
Ù¿ç »ñ»ëÁ ýáÛÉáí Í³ÍÏ»É áõ Ùûï 1 Å³Ù ÃáÕÝ»É, áñ »÷Ç. í»ñçÇÝ 15 ñáå¿Ý, »ñ»ëÁ μ³ó»É
áñå¿ë½Ç ÷áõ¹ÇÝ·Á áëÏ»·áÛÝ ¹³éÝ³Û£
ì»ñçáõÙ áõï»ëïÇ »ñ»ëÁ ½³ñ¹³ñ»É Ï³Ý³-

âÆÜ²êî²ÜàôØ ²ÖàôØ ¾
ØºÌ²Ð²ðàôêîÜºðÆ ÂÆôÀ
Ð³Ï³é³Ï Ýñ³Ý, áñ ³ßË³ñÑáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý
×·Ý³Å³Ù ¿ »õ Ù³ñ¹ÇÏ Ý»ÕõáõÙ »Ý ÝÇõÃ³Ï³ÝÇó,
ë³Ï³ÛÝ âÇÝ³ëï³ÝáõÙ ¹ñáõÃÇõÝÝ ³ÛÉ ¿, »õ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç ßÝáñÑÇõ ³Û¹ »ñÏñÇ ÅáÕáíáõñ¹Á ÙÇõë
»ñÏñÝ»ñÇ μÝ³ÏÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï ³õ»ÉÇ ³ñ³· »Ý
Ñ³ñëï³ÝáõÙ. ³ÛÝå¿ë áñ Ï³ï³ñõ³Í áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÁ óáÛó »Ý ï³ÉÇë, Ã¿ âÇÝ³ëï³ÝáõÙ ÙÇÉÇáÝ³ï¿ñ»ñÇ ÃÇõÁ Ñ³ë»É ¿ 450,000-Ç, ÇëÏ Ý³Ë³ï»ëõáõÙ ¿, áñ ³é³çÇÏ³Û 4 ï³ñáõÙ ¹ñ³Ýó ÃÇõÁ ÏÁ Ñ³ëÝÇ
800,000-Ç£
ê³, Ç ¹¿å, óáÛó ¿ ï³ÉÇë ÙÇÉÇáÝ³ï¿ñ»ñÇ ÃÇõÁ
³Û¹ »ñÏñáõÙ Ý³Ëáñ¹ ï³ñõ³Û Ñ³Ù»Ù³ï ³×»É ¿ 20
ïáÏáëáí£
²Ûë »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Á ½³ñÙ³óÝáõÙ ¿ μáÉáñÇÝ£
Üß»ÉÇ ¿ Ý³»õ, áñ ³Û¹ »ñÏñÇ ÙÇÉÇ³ñ¹³ï¿ñ»ñÇ
ÃÇõÁ »õë ³×áõÙ ¿ »õ ³ñ³·ûñ¿Ý Ñ³ëÝáõÙª ²ØÜ-ÇÝ£
Ü»ñÏ³ÛáõÙë âÇÝ³ëï³ÝáõÙ å³ßïûÝ³å¿ë 130 ÙÇÉÇ³ñ¹³ï¿ñ»ñ Ï³Ý£ ¼³ñÙ³Ý³ÉÇ ¿, áñ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ×·Ý³Å³ÙÁ ³ñ³·³óñ»É ¿ ãÇÝ³óÇ Ù»Í³Ñ³ñáõëïÝ»ñÇ ³×Á£
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ²Ù»ñÇÏ³Ý Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ ÙÇÉÇ³ñ¹³ï¿ñ»ñÇ »ñÏÇñ, áñï»Õ ·ïÝõáõÙ »Ý ßáõñç 360 ÙÇÉÇ³ñ¹³ï¿ñ»ñ£
Ð»ï³ùñùÇñ ¿ ÇÙ³Ý³É, áñ 2008 ÃõÇÝ ÙÇÉÇáÝ³ï¿ñ»ñÇ ÃÇõÁ ³ßË³ñÑáõÙ Ýõ³½»É ¿ 15 ïáÏáëáí£

ãÇáí£

ºÂ¾ àô¼àôØ ¾ø ÜÆÐ²ðºÈ

¼¶àôÞ²òàôØ
Î³ñ»ÉÇ ¿ Ù³ÍáõÝÇ ÷áË³ñ¿Ý û·ï³·áñÍ»Éª
Ï³Ã

2 ×.·Ã³É

óáñ»ÝÇ ³ÉÇõñ

3 ×.·Ã³É

μ¿ÛùÇÝ· ÷³áõ¹ñ

1 Ã.·Ã³É

´²ðÆ ²ÊàðÄ²Î

²éáÕç³å³ÑáõÃ»³Ý »õ ëñï³ÝûÃ³ÛÇÝ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ åÝ¹áõÙ »Ý, áñ ³ÛÝ
Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ ³ÍË³çñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹³Ï³ÝáÝÇ »Ý
Ñ»ï»õáõÙ, »õ Ï³ñÙÇñ ÙëÇ áõ Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ å³Ïë»óÝáõÙ »Ý, áã ÙÇ³ÛÝ ½·³ÉÇûñ¿Ý ÝÇÑ³ñáõÙ »Ý, ³ÛÉ»õ ³õ»ÉÇ »ñç³ÝÇÏ »Ý ½·áõÙ Çñ»Ýó£
²Ûë Ñ»ï³½ûïáõÃ»³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý 21-65 ï³ñ»Ï³Ý 100-Çó ³õ»ÉÇ Ù³ñ¹ÇÏ Ï³Ù³õáñ Ï»ñåáí,
áñáÝù μ³Å³Ýõ»É »Ý 2 ËÙμÇ£ ØÇ ËáõÙμÁ û·ï³·áñÍ»É
»õ ëÝõ»É ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÍË³çñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùáí, ÇÝãå¿ë ûñÇÝ³Ïª Ñ³ó, μñÇÝÓ, Ù³Ï³ñáÝ, ·»ïÝ³ËÝÓáñ
»õ ³ÛÉÝ, ÇëÏ ÙÇõëÁ Ùë»Õ¿Ý, áõ Ï³ÃÝ»Õ¿Ý£ ²ñ¹ÇõÝùáõÙ
å³ñ½õ»É ¿, áñ ³ÍË³çñ³ÛÇÝ ëÝÝ¹³Ï³ÝáÝÇÝ Ñ»ï»õáÕÝ»ñÁ áã ÙÇ³ÛÝ ÝÇÑ³ñ»É »õ ³½³ïõ»É »Ý ³õ»Éáñ¹
ù³ßÇó, ³ÛÉ»õ áõÝ»ó»É »Ý É³õ ÇÝùÝ³½·³óáÕáõÃÇõÝ£
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Ø²ð¼²Üø
´èÜò ø² Ø²ð îÀ Æð ÌÜÜÜ ¸Æò ØÆÜ âºô ²Ú êúð

²Ûëûñ μéÝóù³Ù³ñïÁ Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ ³ßË³ñÑÇ ëÇñõ³Í Ù³ñ½³Ó»õ»ñÇó Ù¿ÏÁ: âÝ³Û³Í áñ ³ÛÝ,
ß³ï»ñÇ Ï³ñÍÇùáí, ¹³ëõáõÙ ¿
Ù³ñï³Ï³Ý Ù³ñ½³Ó»õ»ñÇ ß³ñùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç
μéÝóù³Ù³ñïÁ áõÝ»Ý³Éáí Çñ»Ý
Çõñ³Û³ïáõÏ á× »õ ³Ýó»³É, Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ Ù³ñ½³Ó»õ:
Ð³Ï³é³Ï Ýñ³Ý, áñ Ù³ñ¹ÇÏ Ù»Í
Ù³ë³Ùμ Ï³ñÍáõÙ »Ý, Ã¿ μéÝóù³Ù³ñïÁ 200 ï³ñáõó ³õ»É ³Ýó»³É
ãáõÝÇ, å¿ïù ¿ ÛÇß»óÝ»É, áñ ³ßË³ñÑÇ ³é³çÇÝ μéÝóù³Ù³ñïÇ
ÙñóáõÃÇõÝÁ ³ñÓ³Ý³·ñõ»É ¿ 677
ï³ñÇ ÚÇëáõëÇ ÌÝÝ¹Çó ³é³ç,
úÉÇÙåÇ³ÛÇ ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ: ²ÛÝ
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ãÏ³ñ áñ»õ¿ ù³ß³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÃÇõÝ »õ
μáÉáñ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ ÙñóáõÙ ¿ÇÝ
Çñ³ñ Ñ»ï ÙÇ³ÛÝ Ù¿Ï ù³ß³ÛÇÝ
Ï³ñ·áõÙ: ÆëÏ ³ÛÝ, Ã¿ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ïõ³Û μéÝóù³Ù³ñïÁ ÇÝã Ï³ÝáÝÝ»ñ ¿ áõÝ»ó»É, áã áù ã·ÇïÇ:
ÆÝã, áñ å³ñ½ ¿ μáÉáñÇÝ, μéÝóù³Ù³ñïÁ ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ïõ³Û ÙÇõë Ù³ñ½³Ó»õ»ñÁ, ûÉÇÙåÇÏÇ ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇ í»ñ³Ý³Éáí,
Ùáé³óáõÃ»³Ý »Ý Ù³ïÝõ»É:
ê³Ï³ÛÝ ëÏë»³É 18-ñ¹ ¹³ñÇ
ëÏ½μÇó, ß³ï»ñÁ Ù³Ñ³μ»ñ Ññ³½¿Ý³ÛÇÝ Ù»Ý³Ù³ñï»ñÇóª ¹áõ¿ÉÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ, í»ñëïÇÝ ¹ÇÙ»óÇÝ ÑÇÝ ÑéáÙ¿³Ï³Ý
Ù³ñï³Ï³Ý Ù³ñ½³Ó»õ»ñÇÝª ÁÙμß³Ù³ñïÇÝ »õ μéÝóù³Ù³ñïÇÝ:
Ä³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³Ûë Ýáñ
Ù³ñ½³Ó»õÇ Ñ³Ù³ñ Ýáñ Ï³ÝáÝÝ»ñ Ñ³ëï³ïõ»óÇÝ »õ Ñ¿Ýó ³Û¹å¿ë ¿É ÍÝõ»ó Ù»ñ ³Ûëûñõ³Û μéÝóù³Ù³ñïÁ: ²ÛëåÇëáí ß³ï Ï³ñ×
Å³Ù³Ý³ÏáõÙ, ÏñÏÇÝ μéÝóù³Ù³ñïÁ
¹³ñÓ³õ
³ßË³ñÑÇ
×³Ý³ãõ³Í »õ ëÇñõ³Í Ù³ñ½³ÝùÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ: ²Ûëûñõ³Û μéÝóÚáÛë
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ù³Ù³ñïÁ ß³ï ¿ ï³ñμ»ñõáõÙ ÑÇÝ
ÑéáÙ¿³Ï³Ý
μéÝóù³Ù³ñïÇó:
Ø³ñïÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ, áñáÝù
Ñ³·ÝáõÙ »Ý Ï³ßõ¿ ÷³÷áõÏ Ó»éÝáóÝ»ñ, Ó·ïáõÙ »Ý, ÙÇÙ»³Ýó
³é³õ»É Ù»Í Ãõáí Ñ³ñõ³ÍÝ»ñ
Ñ³ëóÝ»Éáí, ÙÇ³õáñÝ»ñ
ß³Ñ»É£ ÂáÛÉ³ïñõáõÙ ¿
Ñ³ñõ³Í»É ¹¿ÙùÇÝ »õ
Ù³ñÙÝÇÝ` ·ûïÏ³ï»ÕÇó í»ñ»õ£ Ú³ÕÃ³Ý³ÏÁ ßÝáñÑõáõÙ ¿
³õ»ÉÇ ß³ï ÙÇ³õáñÝ»ñ Ó»éù μ»ñ³Í Ù³ñ½ÇÏÇÝ:
Ø³ñïÇ ï»õáÕáõÃÇõÝÁ 9 ñáå¿ ¿, ³ÛÝ μ³ÕÏ³ó³Í ¿ 3 ñáå¿³Ýáó 3 Ùñó³Ù³ëÇó`
»ñÏáõ Ù¿Ï
ñáå¿³Ýó
ÁÝ¹ ÙÇ çáõ Ùáí: Ø³ñïÁ ï»ÕÇ
¿
áõÝ»ÝáõÙ éÇÝ·áõÙ, áñÁ
6 x 6
Ù » ï ñ
ã³ ÷» ñÇ
å ³ ñ³Ý Ý» ñáí ßñç³÷³Ïõ³Í Ùñó³Ñ³ñÃ³Ï ¿:
ÆÝã, áñ Ýß»ÉÇ
¿, »õ μáÉáñÝ ¿É Ýñ³
Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »Ý, ³ÛÝ
¿, áñ ³ßË³ñÑÇ μéÝóù³Ù³ñïÇ
å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç ÙÇßï ¿É »Õ»É »Ý
μ³õ³Ï³Ý Ù»Í Ãõáí Ñ³Û»ñ, áñÁ
ÇÝùÝÇÝ ËûëáõÙ ¿ ³ÛÝ μ³ÝÇ Ù³ëÇÝ

Ã¿
Ñ³Û»ñÇ
Ù¿ç ß³ï ëÇñõ³Í ¿ μéÝóù³Ù³ñïÁ: ÆëÏ ³Ûëûñ ¿É Ï³Ý
³ßË³ñÑÇÝ Û³ÛïÝÇ ß³ï Ñ³Û
μéÝóù³Ù³ñïÇÏÝ»ñ, áñáÝóÇó »Ýª
²ñÃáõñ ²μñ³Ñ³ÙÁ »õ ìÇÏ ¸³ñãÇÝ»³ÝÁ:

Ü² ¸² ÈÀ` Øºê êÆ Æ Øð ò² ÎÆò
²ßË³ñÑÇ áõÅ»Õ³·áÛÝ Ã»ÝÇëÇëï, Çëå³Ý³óÇ è³ý³Û¿É Ü³¹³ÉÁ ÁÝ¹·ñÏõ»É ¿
§Laureus¦ Ñ»ÕÇÝ³Ï³õáñ Ùñó³Ý³Ï³μ³ßËáõÃ»³Ý óáõó³ÏáõÙª §î³ñõ³Û Ù³ñ½ÇÏ¦ ³Ýõ³Ý³Ï³ñ·áõÙ: Ü³¹³ÉÇó μ³óÇ
2010Ã. É³õ³·áõÛÝ Ù³ñ½ÇÏÇ ÏáãÙ³ÝÝ »Ý
Û³õ³ÏÝáõÙ Ý³»õ §üáñÙáõÉ³-1¦-Ç ³ßË³ñÑÇ ã»ÙåÇáÝ ê»μ³ëïÇ³Ý ü»ï¿ÉÁ,
ÇÝãå¿ë Ý³»õ ýáõïμáÉÇëïÝ»ñ ÈÇáÝ¿É
Ø»ëëÇÝ, ¸Ç»·û üáñÉ³ÝÁ, ²Ý¹ñ¿ë ÆÝÇ»ëï³Ý: ä³Ûù³ñÁ Ã¿Å ÏÁ ÉÇÝÇ: ²ÝÑ³Ùμ»ñáõÃ»³Ùμ »Ý ëå³ëáõÙ ÁÝïñ³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ áñáßÙ³ÝÁ: ÀÝïñ³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÁÝïñõ³Í í»ó Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
³ÝáõÝÝ»ñÁ ÏÁ Ññ³å³ñ³Ïõ»Ý ÚáõÝõ³ñÇ
ëÏ½μÇÝ: Laureus World Sports ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ÏáÕÙÇó ÁÝïñõ³Í Ù³ëÝ³ÏóÇ
³ÝáõÝÁ ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñõÇ Ñ³Ý¹Çë³õáñ
Ùñó³Ý³Ï³μ³ßËáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï, áñÁ
ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³Û ö»ïñõ³ñÇ 7-ÇÝ, ²μáõ
¸³μÇáõÙ:

ÞÆº ðº ðÀ` ÜÆô ø²ê ÈàôØ
²Ý·ÉÇ³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ »õ ÜÇõù³ëÉÇ Ý³ËÏÇÝ Û³ñÓ³ÏõáÕ ²É¿Ý ÞÇ»ñ»ñÁ å³ïñ³ëï ¿
·ÉË³õáñ Ù³ñ½ãÇ å³ßïûÝáõÙ ÷áË³ñÇÝ»É
øñÇë ÐÇõÃáÝÇÝ, áí ³ñ¹¿Ý Ñ»é³óõ»É ¿ ³ßË³ï³ÝùÇó ²Ý·ÉÇ³ÛÇ ³é³çÝáõÃ»³Ý 16-ñ¹
ïáõñáõÙ, ì»ëï ´ñáÝíÇãÇó Ïñ³Í å³ñïáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ: §ºë ëÇñáõÙ »Ù ÜÇõù³ëÉÁ »õ
ß³ï »Ù ó³ÝÏ³ÝáõÙ Ýñ³Ý û·Ý»É, áñå¿ë½Ç
³ÏáõÙμÁ í»ñ³¹³éÝ³Û ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý ýáõïμáÉÇ ·³·³ÃÝ³Ï¿ïÇÝ¦- ÞÇ»ñ»ñÇ Ëûëù»ñÝ ¿
Ù¿çμ»ñáõÙ §FourFourTwo¦-Ý: Üß»Ýù, áñ 2006
Ãõ³Ï³ÝÇÝ ³ÏáõÙμ³ÛÇÝ Ï³ñÇ»ñ³Ý ³õ³ñï³Í ÞÇ»ñ»ñÁ ÑÇÙ³ ³ßË³ïáõÙ ¿ BBC-áõÙ
Çμñ»õ ÷áñÓ³·¿ï: 2009Ã. Ý³ û·Ý»É ¿ îáï»ÝÑ»ÙÇ Ù³ñ½ã³Ï³Ý ßï³μÇÝª Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáí ÃÇÙÇÝ ³é³çÝáõÃ»³Ý áõÃ Ë³Õ»ñÇÝ:

îºô ºê. ä²ð î² Î² Üàô ÂÆôÜ Üºðê ØÆÜ âºô ìºðæ ÎÀ Î² î² ðºØ
§Ø³Ýã»ëÃ»ñ êÇÃÇ¦-Ç Û³ñÓ³ÏõáÕ Î³éÉáë î»õ»ëÁ Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿, áñ ãÇ å³ïñ³ëïõáõÙ Éù»É ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý ³ÏáõÙμÁ:
§ºë ³Ûëï»Õ É³õ »Ù ½·áõÙ: ºë Ï³ñûïáõÙ »Ù ÁÝï³ÝÇùÇë,
ÇÝãå¿ë »õ ß³ï»ñÁ, μ³Ûó Ùûï ³å³·³ÛáõÙ ³Ûëï»ÕÇó »ë
Ùï³¹Çñ ã»Ù Ù»ÏÝ»É¦: §ºë å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ»Ù
§Ø³Ýã»ëÃ»ñ êÇÃÇÇ¦ ÝÏ³ïÙ³Ùμ »õ »ë ¹ñ³Ýù ÏÁ Ï³ï³ñ»Ù ÙÇÝã»õ í»ñç: ºñμ ³ßË³ï³ÝùÁ Ï³ï³ñõ³Í ÏÁ ÉÇÝÇ,
»ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ß³ï Å³Ù³Ý³Ï ÏÁ ÙÝ³Û¦,-³ë»É ¿
ýáõïμáÉÇëïÁ:
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Ä²Ø²Üò

êáõ-¸û-øáõ

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

ÚáÛë
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²Ýó»³É Ñ³Ù³ñÇ
å³ï³ëË³Ý

§ÚáÛë¦ »ñÏß³μ³Ã³Ã»ñÃÁ
ì³×³éõáõÙ ¿

§ÚáÛë¦ »ñÏß³μ³Ã³Ã»ñÃÁ
ì³×³éõáõÙ ¿
§Ø»ÉÇÝ³ ù³ñï¦-áõÙ
Ð»é³Ëûëª 88829421

§¸Æ¸²ð ê¾Úð¶ÆÂÆ¦
¶ñ³ë»Ý»³Ï

§ÚáÛë¦ »ñÏß³μ³Ã³Ã»ñÃÁ
ì³×³éõáõÙ ¿
§ÞÇñÙ³ñ¹¦-Ç Éñ³·ñ³í³×³éÇ
Ïñå³ÏáõÙ
Ð»é³Ëûëª 09121836218
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شماره 89
 1دی  1389سال چهارم قیمت  900تومان

فرارسیدن سال  2011میالدی مبارک باد

روابط ایران و
گرجستان و تاثیر
آن بر ارمنستان

وارتان واهرامیان:
سوررئالیست ارمنی تبریز

پِپو:
نخستین فیلم
ناطق ارمنی

س
وی 13
ه 8
نده ی  9ود.
ه آی  22د ش
ار خ می
شم اری شر
در ت نت
م

در این شماره
در صفحات ارمنی این شماره
2
انتخابات انجمن دوستی ایران و ارمنستان
3
یادداشتهای سال نو 								
4
روبرت صافاریان
		
					
روابط ایران و گرجستان و تاثیر آن بر ارمنستان
6
تاتول هاکوپیان
		
اجالس آستانه :دستاورد یا تکرار							
7
تورج خسروی
		
دوزبانگی 									
8
لودیک بهیت و ایزابل دومولنر
		
وارتان واهرامیان :سوررئالیست ارمنی تبریز
9
						
آشنایی با ادبیات نمایشی ارمنی :پپو
11
ادی آرناوودیان
		
پپو :نخستین فیلم ناطق ارمنی
13

شماره  1 ،89دی 1389
سال چهارم

بخش ارمنی
بنزین لیتری  700تومان
2
بزرگداشت لئون آهارونیان در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
2
کرسی زبان و ادبیات ارمنی دانشگاه آزاد بدون دانشجو 					
3
کارمن آذریان
		
کار برعکس شده 								
4
ِ
کولیا در هوانسیان
		
امی در یوروویژن 								
5
نارینه قالِچیان
		
							
استعفای شهردار ایروان
6
آنا ایسرائلیان ،روزانا استپانیان
		
سال نو :دیروز و امروز
8

فرارسیدن سال 2011
میالدی مبارک باد
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول :لئون
آهارونیان
دبیر تحریریه :روبرت صافاریان
شورای نویسندگان:
		
کارمن آذریان
لیا خاچکیان 			
گارون سرکیسیان
آرمینه ملیک ایسرائلیان
مدیر هنری :لیا خاچکیان
ویراستار بخش فارسی :نسیم نجفی
وب سایت :كاجیك صافاریان

10
10
12

سالنامههای ارامنه ایران
روبرت صافاریان
سالنامههای ما ،تصویر ما
اِرا بوغوسیان
سالنامه رافی  70ساله شد

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

عکاسان ارمنی تبریز
14
									
شعر
17
گورگن ک .هاروتونیان
		
هلل انتظامی
فیلم مستند درباره عزت ا
18
گوناگون
20
آشپزی :پودینگ مرغ
22
						
ورزش :مشتزنی از آغاز تا امروز
24
آرمان استپانیان
		

66495180
66492693

		

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

گوشههایی از آنچه در
صفحات ارمنی این شماره
هویس آمده است

اتقویمهای ارامنه ای��ران :یک پدیده
فرهنگی منحصربهفرد
سالنامههای دیواری ارامنه ایران پدیده منحصر به
فردی هستند .قدیمیترین این تقویمها ،رافی،
امسال هفتادمین سال انتشار خود را جشن
میگیرد .قدمت دو سالنامه دیگر ،گانتق و نائیری
نیز به بیش از پنجاه سال میرسد .این سالنامهها
به دیوار بسیاری از خانههای ارمنی آویختهاند و
جدی دارند .اینها تنها تقویمهایی
کاربردهای ّ
هستند که در آنها مناسبتها و روزهای تعطیلی
و عید و سوگواری اسالمی و مسیحی هر دو یکجا
وجود دارد .با توجه به اینکه مناسبتهای اسالمی
بر اساس سال قمری تعیین میشوند و برخی از
مناسبتهای مسیحی نیز بر اساس ترکیبی از سال
شمسی و قمری ،یکجا فراهم آوردن اینها کار
سادهای نیست .و این اطالعات گاهی بسیار به درد
میخورد .مث ً
ال اگر میخواهید بدانید اعیاد سال
نو مسیحی با روزهای سوگواری محرم مصادف
شدهاند یا خیر (امری که یکی دو سال گذشته
شاهدش بودیم) به راحتی از روی این سالنامهها
میتوانید بفهمید .نه دیگر سالنامههای ایرانی چنین
امکانی را به شما میدهند ،نه در ارمنستان چنین
سالنامهای منتشر میشود و نه جای دیگر دنیا.
دیگر کاربرد این تقویمها مشخص کردن روزهای
"عید نام" است .در میان ارامنه رسمی وجود دارد
که در روزهای خاص صاحبان نامهای بخصوصی
دوهفته نامه
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که مرتبط به آن مناسبت است ،جشن میگیرند.
مث ً
ال روز واردانانک (سالگرد یکی از رویدادهای
تاریخی مهم ارمنستان) عید همه وارتانها و
مامیکونها و  ...است .یا روز وارداوار (جشن
آبپاشی) عید واردوهی و تعدادی دیگر از نامهای
مرتبط دیگر هم هست .شما این اطالعات را تنها
در همین سالنامههای ارمنی میتوانید پیدا کنید.
ع�لاوه بر این پشت صفحات اصلی تقویم،
مهمترین رویدادهای سال گذشته ثبت میشود،
منتها با دیدی رسمی و بسیار محافظهکارانه .همه
بازدیدهای مقامات ارمنستان از ایران ،دیدارهای
خلیف ه ارامنه ایران با مقامات دولتی ،برنامههایی
که به مناسبتهای مختلف در انجمنها و مدارس
ارمنی برگزار میشود ،نامهای درگذشتگان و ...
حتم ًا در این وقایعنگاری جای میگیرندّ .اما درباره
حاد جامعه مانند مهاجرت پردامنه سالهای
مسائل ّ
اخیر ،مسائلی که در مجمع نمایندگان ارمنی تهران
(پادگاماوراگان) بررسی میشود ،و دیگر مسائل
ُ
اجتماعی دامنگیر جامعه ارامنه و بازتابهای آنها
در زندگی روزمره مردم چیزی در این تقویمها پیدا
نمیکنید .به هر رو اگر در پایان سال اینها را دور
نیاندازید و نگاهشان دارید ،به تدریج آرشیوی
دست کم از رویدادهای یادشده خواهید داشت.
و سرانجام باید از ضمیمه تعبیر خواب سالنامههای
ارمنی ایران یاد کرد :پیوستهایی چندصفحهای
با حروف بسیار ریز که در آنها اشیاء و کارها و

موقعیتها بر اساس حروف الفبا مرتب شدهاند و
شما با مراجعه به آنها به راحتی میتوانید بفهمید که
اگر خواب نمکدان دیدهاید معنیاش چیست و اگر
خواب دیدهاید به سفر میروید انتظار چه واقعهای
را باید بکشید .بسیاری از ارامنه ،بخصوص زنان
خانهدار ارمنی ،به این تعبیرها اعتقاد دارند و حقیقت ًا
به آنها رجوع میکنند.
سالنامههای ایرانیان ارمنی بازتاب شیوه زیست
جدی دارند .راز تداوم
ارامنه ایراناند و کاربردهای ّ
انتشار آنها هم همین است .ارامنه ایران حتی وقتی
این کشور را برای همیشه ترک میکنند عالقهمندند
مناسبات خود را با جامعه ارامنه ایران حفظ کنند و
از مشتریان این تقویمها هستند .امروز شاید تعداد
مشتریان مقیم خارج این سالنامهها بیشتر از تعداد
مشتریان داخلی باشد .به این ترتیب یک کارکرد
دیگر نیز به کارکردهای اینها اضافه میشود :حفظ
رابطه مهاجران ایرانی-ارمنی با ایران و جامعه ارامنه
ایران.
عکاسان ارمنی تبریز
در میان نخستین عکاسان ایران ارامنه جایگاه مهمی
دارند .در کتاب تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام
در ایران نوشته یحیی ذکا اطالعات قابلتوجهی
درباره تعدادی از این عکاسان یافت میشود .در
این شماره هویس عکاسان ارمنی تبریز در اواخر
سده نوزدهم و اوائل سده بیستم معرفی شدهاند.
در میان سه عکاس معرفی شده آقایانس قدیمیتر
است .او اواخر دوره سلطنت ناصرالدینشاه و
اوائل سلطنت مظفرالدین شاه میزیسته است و
از بناهای آن عصر و چه رههای دراویش و تجار
عکس گرفته است .تعدادی از عکسهای او در
مجموعه گنجینه عکاسی موزه گلستان موجود
است .اصالن هایراپتیان متولد  1850بوده ،در
تفلیس عکاسی آموخته و برای کسب معاش از راه
این حرفه به تبریز آمده است .او اولین عکاسی این
شهر را دایر کرده و از بیشتر خانوادههای متشخص
تبریز اعم از مسیحی و مسلمان عکس گرفته است.
استپان استپانیان ،سومین عکاس ارمنی تبریز در
اوائل سده بیستم نیز در تفلیس عکاسی آموخته
بوده استّ ،اما او آدمی انقالبی بوده .در جوانی
در شورش مشهور به گوگونیان شرکت کرده و به
جزیره ساخالین در سیبری تبعید شده ،جایی که

با گروههای علمی مستقر به عنوان عکاس همکاری
کرده است .همراه یپرم خان که همبندش بوده از
ساخالین گریخته ،به تبریز آمده و به کار عکاسی
پرداخته است .با اوجگیری جنبش مشروطه به

مشروطهخواهان پیوسته و بعد از تصرف شهر به
دست قشون روس از آنجا به عثمانی گریخته است
و سرانجام در سال  1915قربانی کشتارهای جمعی
ارامنه توسط دولت عثمانی گشته است.
نمونه استپانیان و هایراپتیان نشان میدهد که چگونه
جلوههای زندگی مدرن که عکاسی بیتردید یکی از
آنهاست توسط ارامنه از تفلیس به تبریز و از آنجا به

جاهای دیگر ایران منتقل میشدهاند.
رشته زبان و ادبیات ارمنی در دانشگاه
آزاد در آستانه تعطیلی
کمبود دانشجو رشته زبان و ادبیات ارمنی در
دانشگاه آزاد را در شرایطی بحرانی قرار داده است.
این رشته بیش از ده سال پیش در دانشگاه آزاد کار
خود را شروع کرد و در سالهای نخستین رونق
خوبی داشت .در سال  1383وضع مقرراتی که
برابر آن تنها کسانی که انتخاب اول آنها در کنکور
زبان ارمنی بود میتوانستند در این رشته پذیرفته
شوند و آنها هم میبایست به زبان ارمنی امتحان
ورودی میدادند ،باعث شد ورود به این رشته برای
دانشجویان غیرارمنی بسیار دشوار شود .شهریه باال
برای تحصیل در این رشته نیز که دو برابر شهریه
رشتههایی مانند زبان انگلیسی یا آلمانی بود کار
را دشوارتر کرد .به هر رو ،امروز تعداد داوطلبان
ارمنی تحصیل در این رشته نیز کاهش یافته است
و این جای بسی تاسف است .آموختن زبان و
ادبیات ارمنی در سطح دانشگاه برای جوانان ارمنی
میتواند معلمان و زباندانان تحصیلکرد ه مورد نیاز
برای اشتغال به حرفههایی مانند معلمی را تامین
کند و برای غیرارامنه آموختن زبان ارمنی میتواند
دریچهای باشد برای آشنایی با فرهنگ بخشی از
مردم این سرزمین و فراهم آوردن زمینه تفاهم و
درک متقابل افزونتر.

مسئولین محترم نشریه هویس
با سالم و احترام
فرا رسیدن سالروز تولد پیامبر عظیم الشان الهی ،مبشر معنویت و اخالق ،حضرت عیسی
مسیح (ع) و آغاز سال جدید میالدی را به شما و هموطنان ارمنی در سراسر کشور تبریک
و تهنیت می گویم .امیدوارم با پیروی از تعالیم پیامآوران الهی ،شاهد جهانی همراه با صلح و
دوستی باشیم.
از خداوند متعال توفیق روزافزون همگان را خواستاریم.
سعید تقوی
مسئول اداره امور اقلیتهای دینی

ب��رگ��زاری مجمع عمومی
انجمن دوس��ت��ی ای���ران و
ارمنتستان
انتخابات اعضاء هیات مدیره
و بازرسین
انتخابات انجمن دوستی ای��ران و
ارمنستان راس ساعت  17روز سه شنبه
مورخ  89/8/25با حضور اعضاء مجمع
عمومی انجمن و نماینده وزارت کشور در
محل انجمن برگزار گردید.
این مجمع با هدف انتخاب اعضاء
هیأت مدیره و بازرسین اصلی و علی البدل
برگزار گردید .طبق آراء مأخوذه آقایان لئون
آهارونیان ،اکبر زالی بیگی آغمیونی ،فرهاد
حاجی پروانه ،منوچهر عزیزخانی ،علی
پناهی ینگی قشالق بعنوان اعضاء اصلی
هیأت مدیره ،آقایان هنریک خالویان و حامد
کاظم زاه بعنوان اعضاء علی البدل هیأت
مدیره ،آقای احمد فریدونی بعنوان بازرس
اصلی و آقای واروژ آوانسیان بعنوان بازرس
علی البدل انتخاب گردیدند.
اعضاء جدید هیأت مدیره انجمن روز
شنبه مورخ  89/9/13اولین جلسه خود
را تشکیل و از بین خود رئیس ،نایب
رئیس ،مدیرعامل و خزانه دار را انتخاب
نمودند .طبق مصوبه هیأت مدیره آقای
لئون آهارونیان بعنوان رئیس هیأت مدیره،
آقای اکبر زالی بیگی آغمیونی بعنوان نایب
رئیس ،آقای فرهاد حاجی پروانه بعنوان
خزانه دار و آقای منوچهر عزیزخانی بعنوان
مدیرعامل جدید انتخاب گردیدند.
گ��زارش انتخابات انجمن به وزارت
امور خارجه ارسال و ضمن تائید از سوی
آن وزارتخانه جهت اقدامات الزم به مبادی
ذیصالح ارسال گردید.
الزم به توضیح است انتخابات هیأت
مدیره انجمن هر دو سال یکبار و بازرسین هر
سال برگزار می گردد.
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اگ��ر دوس���ت ارمنی
دارید ،یادتان باشد روز 25
دسامبر یعنی روزی که همه
رادیوها و تلویزیونها و روزنامهها
از کریسمس میگویند و مینویسند
و عید میالد حضرت مسیح را
به هموطنان مسیحی تبریک
میگویند ،به او زنگ نزنید
و کریسمس را به او تبریک
نگویید؛ چ��ون روز 25
دسامبر در خانه ارمنیها
هیچ خ��ب��ری از عید
کریسمس
نیست.
ارمنیها روز  6ژانویه
که احتما ً
ال هیچکس
است
به خانهشان زنگ نمیزند و آن را
تبریک نمیگوید! دلیل این تفاوت،
داستانهای دور و درازی دارد که
من چندان احاطهای بر جزئیات آن
ندارم ،اما خالصهاش این است که این
تفاوت هم چیزی است مثل اختالف
شیعه و سنی بر سر تاریخ تولد پیغمبر
اسالم .بیشتر مسیحیان دنیا ،از جمله
کاتولیکها ،پروتستانها و بخش
بزرگی از ارتدکسها معتقدند که تاریخ
تولد حضرت میسح  25دسامبر است.
کلیسای ارمنی ،که کلیسای مستقلی
است و به هیچ یک از فرقههای باال
تعلق ندارد ،مانند تعدادی دیگر از
فرقههای مسیحی ،معتقد است تاریخ
تولد ایشان ششم ژانویه است .بنابراین
ما به جای این که کریسمس را پنج
روز پیش از سال نو جشن بگیریم،
پنج روز بعد از آن جشن میگیریم.
زمانی ب��ود که وقتی یکی از
دوستان ،روز  25دسامبر یعنی روزی
که همه رسانههای جهانی در بوق
کریسمس میدمیدند به یاد دوست
ارمنیاش میافتاد و به من زنگ
میزد ،من با حوصله تمام ،همه اینها
را که االن گفتم برایش توضیح میدادم.

اما سال بعد دوباره  25دسامبر زنگ تلفن به صدا
در میآمد و همان دوست دوباره تبریک میگفت و
وقتی دوباره توضیحاتم را تکرار میکردم ،میگفت:
«اِ !»...اما حاال دیگر این عادت را کنار گذاشتهام
و فقط مؤدبانه تشکر میکنم .حقیقتش هم نفس
تبریک گفتن و به یاد آوردن دوست مهم و نشانه
حسن نیت است و زمانش اهمیت چندانی ندارد.
تبصره :همه این حرفها فقط درباره ارمنیها
صدق میکند .اگر دوستتان آسوری است ،با خیال
راحت میتوانید همان  25دسامبر به او زنگ بزنید
و کریسمس را تبریک بگویید؛ چون آسوریهای
ایران کاتولیک هستند و کریسمسشان را با باقی
دنیا جشن میگیرند .شما را به خدا نپرسید «اگر
دوستمان مسیحی بود ،چی؟» آسوریها و
ارمنیها هر دو مسیحیاند .ارمنی و آسوری ،به
ت قومی آنها اشاره دارد .حاال البد
زبان و هوی 
میگویید «فرق ارمنی و آسوری چیست؟» همان
که گفتم ،این ها دو گروه قومی هستند که هر
دو مسیحیاند .مثل ایرانی و عرب و که هر دو
مسلماناند.
تا اینجا فهمیدیم که کریسمس جشن تولد
حضرت مسیح است .پس «سال نو» چیست؟
راستش من هم دقیقا نمیدانم که مناسبت تعیین اول
ماه ژانویه به عنوان آغاز سال نو چیست! گویا ِ
عید
گردش سال چیزی است که از سنتهای پیش از
مسیحیت میآید .اما گیجکننده این است که مبدأ
تاریخنگاری میالدی ،سال تولد مسیح است .فکر
میکنم بهتر است ادامه ندهم .همان که گفتم؛ در
روز  25دسامبر ،کریسمس را به دوستان ارمنیتان
تبریک نگویید .اما این هم زیاد درست نیست.
دوست ارمنیتان ممکن است کاتولیک باشد.
ارمنیهای کاتولیک که در ایران کلیسای مخصوص
خودشان را دارند ،کریسمسشان همان  25دسامبر
است .چیزهای دیگری هم هست ،اما میترسم اگر
ادامه دهم دیگر به طور کلی از خیر تبریک گفتن
کریسمس بگذرید!
اما حاال برویم سر جشن و مراسم و...
اول :بوقلمون .حتم ًا شما هم فکر میکنید
ارمنیها شب کریسمس بوقلمون میخورند .ما
که تا حاال نخوردهایم! من در عمرم یکی -دو بار

بوقلمون خوردهام که آن هم خانه یکی از دوستان
شمالیام بوده است .جالب این که ارمنیهای ایران
در شب کریسمس خودشان (یعنی  6ژانویه) غالبا
برنج و کوکو سبزی و ماهی میخورند و ما از
بچگی فکر میکردیم این از سنتهای کریسمس
است؛ تا این که مرزهای ارمنستان باز شد و
فهمیدیم اهالی آنجا چیزی به اسم کوکو سبزی
ندارند و این رسم ارمنیهای ایران است و کوکو
سبزی یک غذای ایرانی است!
آدمها دو دستهاند :آنها که جشن گرفتن
کریسمس را دوست دارند ،و آنها که دوست
ندارند .اولیها همانهایی هستند که جشن گرفتن
نوروز و رفتن به عروسی و جشن تولد و کال مهمانی
دادن و مهمانی رفتن را دوست دارند و دومیها
آنهایی که با این چیزها میانه خوشی ندارند .در
زمان کودکی ،در خانواده ما ،مادرم و عموم از
دسته اول بودند .سالی که مادر بزرگ یکی -دو
ماه قبل از عید سال نو مرده بود ،ما قاعدتا نباید
درخت کاج تزئین میکردیم .اما عالقه عمو به
درخت کاج آن قدر بود که درخت کوچکی را در
زیرزمین خانه (که انباری و محل خرتوپرتهای
بهدردنخور بود) درست کرده بود و خودش و
مادرم روزی چند بار به زیرزمین سر میکشیدند
و درخت تزئین شده را تماشا میکردند.
در خانواده چهارنفری کوچک ما (که در بین
آنها جنس مذکر اکثریت غالب دارد) از دسته
اول ،خانمم را داریم که همچنان پرچم درخت کاج
و تزئین در و دیوار و هدیه گذاشتن زیر درخت
کاج را برافراشته نگاه داشته است .البته خرید کاج
که باید با ماشین به خانه حمل شود ،به عنوان
وظیفه همچنان بر دوش من است و با غرغر انجام
میگیرد .اما راستش را بخواهید از مراسم عید،
خرید درخت کاج و آوردنش به خانه را دوست
دارم ،آن هم به خاطر عطری که درخت کاج دارد
و وقتی به داخل آپارتمان میآید ،تا چند روز بوی
خوش آن در خانه استشمام میشود .ناگفته نماند
که خرید درخت کاج اص ً
ال کار سادهای نیست؛
مخصوصا پیدا کردن درختی که راست بایستد و
در ضمن هنوز سبز باشد .غالب ًا وقتی درخت را
با وسواس زیاد انتخاب میکنی و سر قیمتش با
فروشنده چانه میزنی و به خانه میآوری ،روی
پایه که سوارش میکنی ،میبینی کج است .بعد
باید با لطایفالحیل ،با گذاشتن مقوای تا شده زیر
پایه ،آن را تراز کنی .در این زمینه ُجک بامزهای
هم هست؛ منتها برای این که این ُجک را بفهمید،
باید نکتهای را درباره زبان ارمنی بدانید :در ارمنی
صدای «اَ» (صدای فتحه در زبان فارسی) نداریم
و ارمنیهای نسل پدرم برای ادای کلماتی که در
آنها این صدا به کار میرفت ،مشکل داشتند.
مث ً
«سر» میگفتند «سار» .اما ُجک :روزی
ال به َ
زن و مردی برای خرید درخت کاج میروند .آنها

این کاجه
یا کجه ؟

درختی را انتخاب میکنند و از فروشنده میخواهند
درخت را راست نگاه دارد .بعد خودشان چند قدم
عقب میروند و از دور درخت را برانداز میکنند.
کام ً
ال مشخص است که درخت کج است .زن و
مرد هر دو با هم میگویند« :این که کاجه!» و
«خب معلومه
فروشنده با تعجب جواب میدهدُ :
که کاجه .میخواستید سرو باشه؟!».
اما درخت کاج ،عالوه بر سختیهای انتخاب
و خریدش ،دو مشکل دیگر هم دارد :یکی آسیبی
است که بریدن این همه درخت به طبیعت و محیط
زیست میزند .چند سال است صحبت این است
که بریدن درخت کاج و فروش آن را در روزهای

کریسمس ممنوع کنند ،اما نمیدانم چرا این کار را
نمیکنند ،چون تا موقعی که درخت کاج طبیعی
را کنار دیوارهای محلههای ارمنینشین به معرض
فروش بگذارند ،بعید میدانم ما به جای آن ،کاج
مصنوعی را انتخاب کنیم .این کاجهای مصنوعی
که خیلی هم گراناند ،عطر خوش درخت طبیعی
را ندارند .هرچند برپا کردنشان سادهتر است و
ت میایستند .راجع به تزئین درخت
همهشان راس 
کاج هم نکتههایی وجود دارد که فعال ازشان
ت سال بعد.
میگذرم و میگذارم برای یادداش 
روزهای کریسمس و ژانویه باید برف بیاید.
اصال کریسمس بدون برف بیمعنیست .البته
طبیعت هر سال وفا نمیکند ،اما در بسیاری از
سالها هم درست روز کریسمس برف میبارد و
آمدن «بابانوئل» را از راههای برفگرفته آسمان با
ارابه پر از هدیه و اسباببازی را برای بچهها توجیه
میکند .برف و کریسمس به قول روزنامهنویسها
«چنان ارتباط تنگاتنگی» با هم دارند که مشکل
پیش میآید داستان یا خاطرهای راج��ع به
کریسمس بخوانید که در آن برف نبارد یا زمین
پوشیده از برف نباشد .راستش خودم هم پانزده-
شانزده سالم که بود ،داستان خیلیخیلی کوتاهی
نوشتم درباره کریسمس که در آن برف میآمد.
چون داستان خیلی کوتاه است آن را نقل میکنم
و این نوشته را به همین جا ختم میکنم .هرچند
درباره گذشتن بابانوئل از لوله بخاری و هدیههایی
که زیر درخت کاج میگذارد هم نکتههایی هست
که میگذارم برای سال آینده همراه جزئیات تزئین
درخت .اما آن داستان ،تا آنجا که حافظهام یاری
میکند:
درخت کاج گوشه اتاق داخل سطل قرمزی
که در آن خاک ریختهاند ،جا گرفته است .مادر
روی صندلی کنار درخت ایستاده و زنگ طالیی
کوچکی را به یکی از شاخههای باالیی آن آویزان
میکند .بیرون ،پشت پنجره ،برف میبارد.
سوریک کوچولو ،جلوی پنجره ایستاده و به
دانههای برف که آرام بر زمین و بر شاخههای
لخت درختان مینشینند ،نگاه میکند .سوریک
کوچولو توی فکر است .مدتی همچنان خیره به
برفها نگاه میکند و بعد بر میگردد و از مادرش
که حاال دارد شمع پالستیکی قرمزی را از شاخه
دیگری میآویزد ،میپرسد« :مامان ،چرا درخت
کاج را تزئین میکنیم؟»
مادرش جواب میدهد« :نمیدونی عزیزم؟
برای این که آمدن سال نو را جشن بگیریم».
سوریک میپرسد« :مامان ،چرا برای رفتن
سال کهنه عزاداری نمیکنیم؟».
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دوهفته نامه
هویس

روابط ایران و گرجستان و تأثیر آن بر ارمنستان

ارمنستان اگر از موقعیت ترانزیتی خود درست استفاده کند میتواند از همکاریهای تهران و تفلیس سود برد
تاتول هاکوپیان (کارشناس بنیاد سیویلیتاس)

منوچهر متکی ،وزیر امور خارجه ایران ،در
روزهای  3-4نوامبر در گرجستان به سر میبرد .این
دیدار ،و نیز اسنادی که در آن به امضا رسید نه تنها
برای تعمیق روابط ایران و گرجستان ،بلکه برای رشد
اقتصادی ارمنستان و تبدیل آن به کشوری ترانزیتی
اهمیت دارند .مهمترین سندی که امضا شد لغو روادید
میان دو کشور است که احتماال از سال  2011اجرا
خواهد شد .وزیر خارجه ایران به باتومی نیز سفر کرد
و در مراسم بازگشایی رسمی کنسولگری ایران حضور
یافت .گرجستان نیز مانند ارمنستان در سالهای -1921
1918م .پیش از تصرف صلحآمیز آنجا به دست اتحاد
شوروی ،دولتی مستقل بود .پس از پایان دیدار متکی
با میخاییل ساهاکاشویلی ،رئیس جمهوری گرجستان،
طرفین بر همکاریهای گرجستان و ایران و در وهله
نخست در حوزه گردشگری تأکید کردند .متکی گفت
که همکاریهای تنگاتنگ ایران و گرجستان میتواند
دریای سیاه و خلیج فارس را به هم پیوند دهد .گریگور
واشادزه ،وزیر خارجه گرجستان ،اظهار داشت که دو
کشور در زمینه همکاریهای اقتصادی جهش بزرگی
داشتهاند .هر سال بر شمار گردشگران افزوده میشود
و مبادالت طرفین بیش از  60درصد افزایش داشته
است .او اف��زود« :این هنوز آغاز کار است و لغو
دوهفته نامه

هویس 66
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روادید ،این شاخص را افزایش خواهد داد» .اما چرا
تعمیق روابط تهران و تفلیس برای ارمنستان و کل منطقه
مهم است؟ ارمنستان هم با ایران و هم گرجستان مرز
زمینی دارد .افزون بر آن ،از چهار همسایه ارمنستان
تنها ایران و گرجستان هستند که بر خالف ترکیه و
آذربایجان روابطی بر اساس حسن همجواری دارند.
پس از فروپاشی اتحاد شوروی رقابت میان ابرقدرتها
بر سر انرژی حوزه قفقاز ،آسیای مرکزی و دریای خزر
آغاز شد .این رقابت هنوز نیز ادامه دارد .این رقابت
میان آمریکا و اتحادیه اروپا از یک سو و روسیه از
سوی دیگر جریان دارد ،اگرچه حضور چین نیز روز
به روز بیشتر احساس میشود .بیگمان دستور کار
آمریکا متفاوت از اتحادیه اروپا است ،اما هرگاه سخن
از محدود کردن تأثیر روسیه به میان میآید واشنگتن و
بروکسل بر ضد مسکو متحد میشوند .آمریکا و اروپا
خواهان توسعه محور غرب -شرق انرژی و ارتباطات
هستند و برای این کار سرمایه گذاریهای هنگفتی
انجام میدهند .در سالهای اخیر خط لوله نفت باکو-
تفلیس -جیهان و خط لوله گاز باکو -تفلیس -ارزروم
که اهمیت جهانی دارند ساخته شد .در طول یکی
دو سال آینده راهآهن قارص -آخالکاالک راهاندازی
میشود و باکو و آنکارا با قطار و از طریق تفلیس به

یکدیگر متصل خواهند شد .ارمنستان در هیچیک از
طرحهای باال جایی ندارد ،زیرا باکو و آنکارا اصرار
دارند که خطوط لوله و خطوط ارتباطی باید ارمنستان
را دور بزنند تا آن را از نظر اقتصادی و سیاسی بیش از
پیش منزوی کنند .روسیه میکوشید با داالن شمال-
جنوب که روسیه ،گرجستان ،ارمنستان و ایران را به
هم پیوند میدهد با سیاست گسترش غرب مقابله کند.
اما این طرح بنا به چند علت که یکی از آنها خود
روسیه بود عملی نشد .نخست این که مسکو با تفلیس
(و عکس آن) سیاستی تهاجمی و گاه دشمنانه پیش
میبرد .پس از جنگ اگوست 2008م .روابط روسیه
و گرجستان گسسته شد و عمال بر مرزهای بسته ترکیه-
ارمنستان و ارمنستان -آذربایجان ،یک مرز بسته دیگر
یعنی روسیه -گرجستان افزوده شد .روسیه چون
ارمنستان را همپیمان استراتژیک خود میداند هیچگاه
به تعمیق همکاریهای دوجانبه گرجستان -ارمنستان
و همکاریهای سه جانبه گرجستان -ارمنستان -ایران
اهمیت نداده است .روسیه حتی برای ارتباط با ایران
استفاده از خاک آذربایجان را بر ارمنستان ترجیح
میدهد .و مهمتر از همه این که خود روسیه بود که
مانع از اجرای طرح ادامه خط لوله ایران -ارمنستان
تا گرجستان شد ،با این گمان که آن میتواند به

درآمدهای گازی خود زیان رساند .ترکیه و آذربایجان با
همکاریهای دوجانبه گرجستان -ارمنستان و همکاریهای سه
جانبه گرجستان -ارمنستان -ایران برخوردی دشمنانه دارند ،زیرا
ارمنستان با این همکاریها امکان مییابد که اندکی نفس کشد،
اما هدف آنکارا و باکو به زانو درآوردن ارمنستان است .در واقع،
تعمیق همکاریهای گرجستان -ارمنستان -ایران میتواند نه بر
ضد محور ترکیه -گرجستان -آذربایجان ،که به موازات آن وجود
داشته باشد .گرجستان که در هر دو محور جای دارد نه تنها از
آن زیان نمیبیند ،بلکه تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت .و
اما ارمنستان برای آن که بتواند حلقه پیوند زمینی میان ایران و
گرجستان باشد نخست باید حداقل شرایط ترانزیتی را به وجود
آورد .از این نظر ساخت جاده «شمال-جنوب» که در آیندهای
نزدیک آغاز میشود برای ارمنستان و منطقه بسیار اهمیت
دارد .از مرز گرجستان و ارمنستان تا مرز ارمنستان و ایران،
آزادراهی مطابق با استانداردهای جهانی در خاک ارمنستان
ساخته خواهد شد .از ساخت راهآهن ایران به ارمنستان بسیار
سخن میگویند ،اما کارشناسان تأکید دارند که احتمال انجام این
طرح بنا به چند دلیل بسیار ناچیز است .نخست این که هزینه
آن بسیار باال است ،یعنی حدود  4میلیارد دالر ،و روشن نیست
که آیا دولت یا سازمان جهانی پیدا خواهد شد که عالقهمند به
سرمایهگذاری باشد یا خیر .دوم این که راهآهن از مسیرهای
دشوار کوهستانی میگذرد و سوم این که اگر ساخته شود آیا
استفاده از این راهآهن از نظر اقتصادی باصرفه خواهد بود یا
خیر ،زیرا حجم تبادل کاالی میان ایران و ارمنستان زیاد نیست.
حتی اگر ارمنستان تمام دادوستد خود را از راه ایران انجام دهد،
بازهم استفاده از این راهآهن باصرفه نخواهد بود .راهآهن ایران-
ارمنستان تنها در صورتی باصرفه خواهد بود که از گرجستان نیز
بگذرد و خلیج فارس را به دریای سیاه متصل کند .در سالهای
اخیر شمار گردشگران ایرانی در ارمنستان و گرجستان چند
برابر شده است .برخالف گذشته که گردشگران ایرانی عمدتا
در تعطیالت عید نوروز به ارمنستان و گرجستان سفر میکردند
اکنون هر روز میتوان گردشگران ایرانی را در خیابانهای
ایروان و تفلیس دید .ایران  70میلیونی هم برای ارمنستان و هم
گرجستان همکار بسیار پرجاذبه و ثروتمندی به نظر میرسد.
اما ارمنستان نباید بیکار بنشیند .گردشگران ایران عمدتا از راه
زمینی و از دروازه مرزی ایران و ارمنستان به نام کارجوان (پل
روی ارس) به ارمنستان و گرجستان سفر میکنند .اگر ارمنستان
از نظر گردشگری جاذبه بیشتری پیدا نکند دهها هزار گردشگر
ایرانی برای رفتن به گرجستان نه تنها میتوانند از خاک ترکیه
(بخش ارمنستان غربی) و آذربایجان استفاده کنند ،بلکه به
جای ارمنستان ،گرجستان را برای گذراندن تعطیالت انتخاب
کنند .امروزه گرجستان برای گردشگران از نظر قیمت بسیار
مناسبتر از ارمنستان است .برای ترانزیت کاال نیز همان را باید
گفت .اگر نرخ پیشنهادی ارمنستان برای ترانزیت کاال پایینتر
از نرخ ترانزیت کاال از خاک ترکیه و آذربایجان نباشد دادوستد
گرجستان و ایران از خاک ارمنستان انجام نخواهد شد.

ترجمه گارون سرکیسیان

اجالسآستانه؛ دستاورد يا تكرار
تورج خسروی

بعد از اجالس دو روزه سران کشورهای
عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا
(2ـ 1دسامبر11 /ـ 10آذر) كه با شرکت
نمایندگان  56کشور عضو و  12کشور
همکار این سازمان در آستانه پایتخت
قزاقستان گشایش یافت ،بیانیهای مشترک
از سوی دیمتری مدودف ،رییسجمهور
روسیه ،فرانسوا فیون ،نخستوزیر فرانسه
و هیالری کلینتون ،وزیر امور خارجه
آمریکا ،به عنوان سه کشور تشکیلدهنده
گ��روه مینسک ،و رؤس��ای جمهوری
آذربایجان و ارمنستان صادر شد ،كه در آن

نسبت به قرهباغ کوهستانی نه میتواند
ادع��ای حقوقی ،نه ادع��ای سیاسی و نه
ادعای اخالقی داشته باشد ،و در صورت
از سر گرفته شدن تجاوز نظامی از سوی
آذربایجان ،ارمنستان گزینهای دیگر جز
بهرسمیت شناختن حقوقی جمهوری قرهباغ
کوهستانی و به کار بردن کلیه امکانات
خود در جهت تأمین امنیت مردم قرهباغ
نخواهد داشت چون قرهباغ کوهستانی در
ترکیب آذربایجان آیندهای ندارد .بهعالوه
آذربایجان تنها کشور اروپایی است که به
افزایش بودجه نظامی خود افتخار میکند و

بر حل مناقشه قرهباغ در چارچوب قوانین
سازمان ملل متحد ،تصمیمات هلسینکی و
توافقهای سال  2009سران سه کشورعضو
گروه مینسک و بیانیه مشترک سال 2010
مسکو تأکید کردهاند.
سرژ سرکیسیان در طی سخنرانی
خود در اجالس فوقالذکر اعالم کرد:
حل مناقشه باید ناشی از اراده خود مردم
قرهباغ کوهستانی باشد .محور حق تعیین
سرنوشت ملتها این است .آذربایجان

بعضی كشورهای اروپایی و حتی کشورهای
سازمان امنیت و همکاری به آن كشور سالح
میفروشند و با توجه به وضعیت موجود در
زمینه نفت ترجیح میدهند این حقیقت را
قبول نکنند.
رئیسجمهور ارمنستان در بخشی
دیگر از سخنان خود اظهار کرد :تالشهای
آذرب��ای��ج��ان که میخواهد با تهدید،
سازشهای یکجانبه را به چنگ آورد از
همان اول نه فقط محکوم به ناکامی بوده
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بلکه تا به حال به عنوان مشکل اصلی برای حل
مسأله باقی مانده است .
الهام علیاف نیز به نوبه خود عنوان کرد:
قرهباغ ارض تاریخی آذربایجان است .ارمنستان
درگیری را تشدید میکند ،رژیم آتشبس را
نقض میکند ،در اراضی اشغالی مانورها برگزار
میکند ،تالش میکند وضعیت موجود را حفظ و
مذاکرات را به یک روند بیمعنی تبدیل کند...
باید گفت که مناقشه قرهباغ ریشهها و تاریخی
عمیق دارد ،و واقعبینانه نیست که درانتظار حل آن
در چنین اجالسها و نشستهایی باشیم .به هر
حال اگر چه ارمنستان و آذربایجان در خصوص
صدور بیانیه پنججانبه به توافق رسیدند اما
موضعگیریهای ضد و نقیض باعث شد که بعد از
بیانیه ،الهام علیاف از دیدار با سرژ سرکیسیان که
در حاشیه اجالس پیش بینی میشد ،خودداری
کند .به خاطر این که در سخنرانی سرکیسیان
یک نوع تهدید و موضعگیری محکم تر نسبت
به سخنرانیهای قبلی او دیده میشود تا به نوعی
فکر راهحل نظامی برای حل مناقشه قرهباغ را از
سر علیاف بیرون کند.
نکته دیگراین که از سخنان سرکیسیان میتوان
فهمید تا زمانی که حمله نظامی آذربایجان علیه
قرهباغ صورت نگیرد ارمنستان آن را به استقالل
نخواهد شناخت .و آیا در صورت بهرسمیت
شناخته شدن قرهباغ از سوی ارمنستان ،دیگر
کشورها آن را بهرسمیت خواهند شناخت یا
روند این مسأله پیچیدهتر خواهد شد؟
بعضی ازسیاستمدارن ارمنی نیز معتقدند در
اجالس آستانه دستاوردی جدید به دست نیامد
زیرا اوال یکی از اهداف بیانیه آستانه ،حفظ
شرایط موجود است و خود قرهباغ نیز در حال
حاضر همین شرایط را بهترین راهکار میداند به
خاطر این که آذربایجان در موقعیت سختی قرار
دارد و باید واقعیت حضور قرهباغ کوهستانی را
در روند مذاکرات بپذیرد .ثانیا تأکیداتی ظریف
در بیانیه پنججانبه وجود دارد زیرا اولین بار است
که در روند حل و فصل مسأله قرهباغ به قوانین
سازمان ملل متحد استناد میشود و این امر
مهمی است زیرا در قوانین سازمان فوقالذکر،
حق تعیین سرنوشت ملتها نه تنها یک اصل،
بلکه هدف است و تمامی اصول نیز در راه اجرای
هدف بکار گرفته میشود و طبیعتا حل مناقشه
قرهباغ مسیری دیگر به خود میگیرد.
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دوزبانگی

لودیک بهیت ،ایزابل دومولنر

زبان و فرهنگ ،به گونهای بنیادین به
یکدیگر پیوند خوردهاند و هیچیک نمیتواند
بدون دیگری به حیات خود ادامه دهد .هر
فرهنگ توسط زب��ان ،بیانگر و آفرینشگر
مفاهیمی است ،و هر زبان همزمان ،به مثابه
حافظه و نمود این فرهنگ ظاهر میشود.
اگر واژه دوزبانگی جایگاه واقعی خود را در
واژگان بین فرهنگی یافته ،آشکارا به این دلیل
است که هر دیداری میان جوامع و هر ارتباطی از
این دست ،پیشفرضی از جنس مهارت دوزبانی
را ایجاب میکند .پدیده بین فرهنگی حقیقی نیز
از پیش مستلزم شناخت زبان دیگری است.
یادگیری یک زبان خارجی به معنای حرکت به
سوی فرهنگ دیگری است ،به معنای رام کردن
و نیز به گونهای از ِ
آن خود کردن آن فرهنگ.
دوزبانگی نیز به معنای دوفرهنگی شدن یا به
بیان روشنتر ،در هم آمیختن دو فرهنگ در
هویت خود است .فرد دوزبانه حاصل جمع
دو فرد یکزبانه نیست ،او دو جوهر جدا از
یکدیگر را پ��رورش نمیدهد ،بلکه این دو
فرهنگ را در یک هویت یگانه میآمیزد .زمانی
که این پرسش را از نویسنده فرانسوی -لبنانی،
امین مالوف پرسیدند که آیا او خود را "بیشتر
لبنانی" احساس میکند یا "بیشتر فرانسوی"،
او پاسخ داد" :هردو!" و افزود":چیزی که سبب
میشود من خودم باشم و نه دیگری ،این است
که من در مرز این دو کشور ،این دو سه زبان و
این چندین سنت فرهنگی قرار دارم .این آشکارا
همان چیزی است که هویت مرا تعریف میکند".
(مالوف،1998 ،ص.)9
در دهکدهای که جهان امروز به آن تبدیل
شده ،زبانها بیش از همیشه در سفرند و
فرهنگها با یکدیگر برخورد دارند .صحبت به
دو یا حتی چندین زبان به برگ برندهای ارزشمند
و حتی اجتنابناپذیر تبدیل شده و به همین
ترتیب ،صحبت تنها به یک زبان ،به معلولیتی

واقعی .با این همه ،دو یا چندزبانگی ،امری
بدیهی نیست .در واقع این امر پدیدهای بسیار
پیچیده و نتیجهی یک روند فراگیر است که
هنوز بخش اعظم جریان آن از آگاهی دانشمندان
بیرون است .با این حال ،بررسیهای فراوان
درباره این موضوع انجام شده که امروز امکان
درک بهتر معنای دقیق دوزبانه بودن ،چگونگی
دوزبانه شدن و نتایج آن را فراهم میآورد .این
مقاله ،با پرداختن به تعریفی از مفهوم دوزبانگی
و روشنسازی عوامل عمدهای که نقشی در
روند فراگیری آن بر عهده دارند ،به ارزیابی
این مسأله خواهد پرداخت .همچنین ضمن
پرداختن به زاویه فرهنگی اجتماعی که این
روند فراگیری بیبرو برگرد در آن شکل میگیرد،
جنبههای زبانشناختی ،روانشناختی ،روانی و
عصبشناختی موضوع را نیز بررسی خواهیم
کرد.
یك گوناگونی بزرگ
دوزبانه در گستردهترین معنای واژه ،به
کسی گفته میشود که به دوزبان صحبت میکند.
با اینهمه هیچ دوزبانههایی یافت نمیشوند که به
یکدیگر شبیه باشند .عوامل پرشمار در این میان
دخالت دارند که از وضعیتی به وضعیت دیگر
تغییر میکنند :سطح مهارتی موجود در هریک از
این وضعیتها ،میزان استفاده از زبانها ،پرستیژ
زبانهای محلی مربوطه ،پیوند عاطفی با هر یک
از این زبانهای محلی و...
در زبان رایج و نیز ادبیات علمی ،متنوعترین
واژهها با یکدیگر برخورد میکنند؛ واژههایی
چون دوزبانگی زودرس ،دوزبانی ،دوزبانگی
ناب ،آموزش دوزبانه ،نیمه زبانشناختی و
غیره .ما با رعایت تقید خود به استفاده از یک
اصطالحشناسی متناسب و دقیق ،به نوعی
گونهشناسی باز میگردیم که عوامل زیر را در
نظر میگیرد :زمان فراگیری (سن) ،هوش،
ارتباط و انگیزه.

درباره این عوامل در شماره آینده هویس
بخوانید.
ترجمه :سعیده بوغیری
منبع :سایت انسانشناسی و فرهنگ

ِ
سوررئالیست ارمنیِ تبریز
وارتان واهرامیان؛

وارتان واهرامیان در سال  1956در تبریز در خانوادهای
هنرمند به دنیا آمد و در محیطی هنری بزرگ شد.
پدرش گریگور نقاش ،در نقرهکاری و حکاکی استاد
بود .مادرش خانم ماروسیا اهل موسیقی بود و نقاشی
میکرد .او توانست در هر دو زمینه مهارت کسب کند و
در هنر ارامنه ایران جایی مهم به خود اختصاص دهد.
عالقه او به سوررئالیسم از کارهایش عیان است ،اما این
سوررئالیسمی است که با نمادهای قومی درآمیخته و
معنای منظرههای رویاگونه آن در بیشتر موارد به آسانی
دستیافتنی است.

واهرامیان در زمینه موسیقی نیز بسیار پرکار بوده است.
هفتادوپنج اثر آوازی دارد و سالها گروه آواز کومیتاس
تبریز را رهبری کرده است .او به خانم لیدا بربریان،

هنرشناس نامآشنای ارمنی گفته است که وقتی نقاشی
میکند به موسیقی گوش میدهد .مخصوصا راخمانینوف
و پینک فلوید.
لیدا بربریان در مقالهای که در کتاب سال شماره  3نائیری
(سال  )2010چاپ شده است درباره او چنین نوشته
است« :او نه تنها دید نقاشانه قوی دارد ،بلکه از تخیلی
برخوردار است که در آن اشیاء ،چهره آدمی ،سای ه و
روشنایی و فلسفه به هم میآمیزند».

طبیعت بیجان
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آشنایی با ادبیات نمایشی ارمنستان

پِپو

اثر گابريل سوندوكيان

تأكيد بر شأن انسانی
پِپو اثر گابریل سوندوكیان ( )1825 -1912یك
كمدی در سه پرده (منتخب آثار ،جلد ،1973 ،2
ایروان ،ارمنستان) كه در سال  1857در تفلیس
نوشته شد نخستین كار از آن دسته روایتهای
دراماتیك مدرن ارمنی است كه ارزش آنها برای
امروز حفظ شده است .این اثر كه تأكیدی پر شور
بر شأن انسانی تمامی مردان و زنان محسوب
میشود ،موقعیتی برای موضوع تعهد و برابری
خلق میكند؛ به عنوان شرایطی برای روابط نجیبانه
انسانی .نشان میدهد اینها چهطور توسط مردان
قدرت در تعامل با آنهایی كه ضعیف میپنداشتند
لگدمال شده و چهطور پول نقش بیرحمانه خود
را در مسائل بازی میكند .درام سوندوكیان از
اشتغاالت روزمره پدیدار میشود ،از امیدها و
اندوههای مردم عادی كه شخصیتهای آنها را
ماهرانه شكل داده است.
تمام بالها برای خانواده پپوی ماهیگیر كمین
كردهاند .نامزد خواهرش تهدید كرده كه از ازدواج
منصرف خواهد شد مگر آن كه پپو فورا جهیزیه را
طبق قرار بدهد .ازدواج ِق ِزل همان طور كه فرصتی
برای خانواده است ،اثبات بیعیبی و پاكی او در
میان مردم نیز هست .ازدواج آنها اعالم عمومی
شده و آن دو حتی همدیگر را در جمع بوسیدهاند
ف شدن مرد از ازدواج ،میتواند بسیار
و منصر 
لطمهزننده باشد.
به هم خ��وردن ازدواج ممكن است نشانه
عیبهای وحشتناك تلقی شود ،عیوبی نابخشودنی
در شخصیت و اخالق ،و البته نه در مورد شوهر
آینده بلكه در مورد قزل به عنوان یك زن .تحقیر
عمومی و رنج درونی او غیر قابل اجتناب هستند.
پپو نمیتواند جهیزی ه را (كه قرار بوده از پولی كه
هاروتیون تاجر به او بدهكار است بپردازد) بدهد.
رسید كتبی قرض گم شده و هاروتیون از فرصت
استفاده كرده و بدهیاش را تسویه نمیكند.
خانواده پپو از هیچ قانون اخالق بشری
سرپیچی نكردهاند اما به روح زمانه تسلیم شدهاند
و پذیرفتهاند كه جامعه حق دارد آنها را به نام
سنت اجتماعی عقبمانده و وقیحشان ،قضاوت و

محكوم كند .در نتیجه عمیقا احساس تحقیر و شرم
كردند .اما در این احساس ،هستهای اخالقی و
متعهدانه وجود دارد .آنها آن را به عنوان شكستی
در انجام وظیفه خانوادگی تلقی كردند ،شكست در
جلوگیری از ناكامی یك انسان دیگر؛ قزل دوست
داشتنی آنها مورد تهمت قرار میگرفت.
پپو این را شكستی در وفای به قولش تلقی
میكند .گرچه این نامزد قزل است كه پپو و

خانوادهاش را به عهدشكنی و شرمساری تهدید
میكند ،سوندوكیان ریشههای عمیقتر مخمصه
آنها را در ضعف اجتماعی آنها قرار میدهد.
این مخصوصا در حس قزل و مادرش ،شوشان،
پدیدار میشود كه هنگام دوختودوز برای مبلغی
ناچیز ،به سرنوشت خود بدوبیراه میگویند.
آنها قربانی قدرتی هستند كه فریب میدهد،
تقلب میكند و آنها را تا ته فقر و وابستگی پایین
میكشد.
پرده دو ،صحنه را به خانه هاروتیون میبرد كه
تضاد آن با اقامتگاه پپو بارز است ،اما نه به خاطر

ادی آرناوودیان

اختالف ارزش اشیاء آن .در میان خانواده پپو،
اخالقگرایی و حس تعهد و وظیفه و عشق وجود
دارد .در خانه و زندگی هاروتیون كه از راه نادرست
به دست آمده ،پوچی ،مصرفگرایی ،حقارت،
خودبینی و گستاخی حیرتآور میچربد.
هاروتیون توان آن را دارد كه برای پنهان كردن
میانسالی موی خود را رنگ كند و یك همسر جدید
بخرد .او در پوچی و خودشیفتگی خود كامال واقعی
و مدرن است همانطور كه همسرش اِ ِفمیا مرض
خرید دائم دارد؛ مخلوقی ولخرج و بیعاطفه ،پر از
تحقیر در رفتار با خدمتكارانش ،كه از تنفر شدید
نسبت به دخترخواندهاش نیز سرشار است .در
روابط این دو ،سوندوكیان زشتی ازدواجهای بدون
عشق كه با پول شكل گرفتهاند را نشان میدهد.
ورود سریع و سرزده پپو به خانه هاروتیون،
به آسایش خودستایانه او پایان میدهد .به محض
این كه پپو از او میخواهد قرضش را پرداخت كند،
یاد سرنوشت قریبالوقوع خواهرش باعث میشود
صحبتهایش با چنان شوری برانگیخته شود كه
تمام ظلمی كه از دست مردانی چون هاروتیون به
مردم عادی میرود ،او را اشباع میكند .اینجا
یكی از بهترین تأكیدهای هنری بر جایگاه مردان
و زنان و ضرورت هسته اخالقی در اعمال و روابط
بشر را میبینیم.
پپو انسانیت و شأن و غیرت خود را حس
میكند .در یورش بردن به آن خانه درباره هویت
خود جدل میكند و پاسخ میدهد" :من كیام؟ من
منم!" .او نه صدقه ،بلكه احترام میخواهد .همچنان
كه صحنه رو به انتها میرود مونولوگهایش بر
فساد دنیای ثروت متمركز میشود و هاروتیون در
واكنش به او به هنگام جدل ،عصبیت دنیای ثروت
را آشكار میكند.
پرده سوم و آخرُ ،مهری ماندگار به جا
میگذارد .كلك هاروتیون رو میشود .او برای
جلوگیری از كشیده شدن موضوع به دادگاه ،پیشنهاد
میكند قرضش را با كمال میل با سود آن پرداخت
كند .اما با صدمهای كه به قزل وارد شده ،این هیچ
چارهای برای آبروی او نیست و هیچ مردی با او
11
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پپو نبودم اگر انتقام همه آنها را نمیگرفتم".
تضادی كه سوندوكیان با زیركی نمایش
میدهد ،تجسمی الهامبخش از پیامدهای
پوسیدگی اخالق در هسته اجتماع است كه امروز
نیز قربانیهای زیادی دارد .هر كس فكر میكند
نمایش پپو فقط از نظر تاریخی جالب است میتواند
از  25000دهقان هندی بیخانمان و فقیر بپرسد
كه در اكتبر  2007یك راهپیمایی یكماهه در دهلی
پایتخت هند ترتیب دادند .آنها برای درخواست
حقوق زمین از زمیندارانی كه آنها را از زمین
بیرون انداختند راهپیمایی كردند؛ زمینهایی كه
دهقانان برای نسلها آنجا كشت و زرع كرده
بودند اما نمیتوانند مدركی از آن نشان دهند!

ازدواج نخواهد كرد.
پس پپو پیشنهاد هاروتیون را پس میزند
به این امید كه او را در معرض عموم افشا كند،
اما نه تنها به خاطر خواهر خودش .او در یكی
از آخرین سخنرانیهایش به عنوان یك دادخواه
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جلو میایستد و آماده است هاروتیونهای این
دنیا را رسوا كند كه با خونسردی ،انسانیت فقرا را
له میكنند" :تو تعداد زیاد دیگری را هم مانند ما
فریب دادهای ،تو این بازی را با خیلیهای دیگر
انجام دادهای ،تو گلوهای زیادی را بریدهای و من

ترجمه :نسیم نجفی

پِپو

نخستین فیلم ناطق ارمنی
سال  .1935چند سال است فیلمهای ناطق
روسی در شوروی و از جمله در ایروان نشان داده
میشوند .هنرمندان سینمای ارمنستان دوست
دارند فیلم ناطق ارمنی هم ببینند و مردم دوست
دارند آدمها روی پرده سینماها به زبان ارمنی سخن
بگویند« .های کینو» ،استودیوی فیلمسازی دولتی
ارمنستان شوروی ،این موضوع را به طور جدی در
ی که
دستور کار خود قرار داد .در یك جلسه مشورت 
در آن عالوه بر اهل سینما ،از مورخان و نویسندگان
هم دعوت شده بود ،چندین اثر ادبی مهم به عنوان
موضوع نخستین فیلم سخنگوی ارمنی پیشنهاد
شد :آنوش نوشته هوانس تومانیان ،کائوس اثر
شیروانزاده ،کارهای طنزنویس مشهور ارمنی
هاکوپ پارونیان و نمایشنامه پپو نوشته گابریل
سوندوکیان نمایشنامهنویس صاحبنام ارمنی
تفلیس .جلسه به پپو رأی داد .هم به سبب این که
نمایشنامه بود و قابلیتهای برگردان سینماییاش
افزونتر و هم به سبب طنز آن ،که میتوانست
تماشاگر عامه را بیشتر جذب کند.
نوشتن فیلمنامه به عهده هامو بگنازاریان،
بنیانگذار سینمای ارمنی ،گذاشته شد تا به کمک دو
دستیار آ .گوالکیان و نمایشنامهنویسی به نام و.
اشکلوفسکی کار برگردان نمایشنامه سوندوکیان
به یک فیلمنامه قابل اجرا را به انجام برساند.
ی «های
فیلمنامه تمام شده در ارگانهای رهبر 
کینو» به تصویب رسید و سپس برای تصویب نهایی
به مسکو فرستاده شد .حتی آن را برای میکویان،
عضو ارمنی دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی
خواندند و چنان كه در کتاب تاریخ سینمای مختصر
ارمنستان شوروی نوشته شده (د .م .دزنونی،
 )1961او تذکرات مهمی درباره آن داد.
در فیلمنامه ،عالوه بر توجه خاص به بازسازی
شیوه زندگی و فضای معماری تفلیس قدیم ،تالش
شده است شرایط اجتماعی و سیاسی سالهای
هفتاد سده نوزدهم قفقا ِز تحت سلطه روسیه تزاری
نیز معرفی شود .در یکی از صحنهها سربازان روس
از خیابانهای تفلیس میگذرند ،رهگذران به اجبار
در برابر آنها تعظیم میکنند و زیمزیموف ثروتمند
از این امر خوشحال است .والی قفقاز مدالی برای
او میفرستد و او به این مناسبت جشن میگیرد.
در این جشن ،مقامات شهر هم حضور دارند

و در همینجا او به قاضی شهر رشوه میدهد تا
برای پپو حکمی غیرعادالنه صادر کند .شکل گم
شدن و پیدا شدن برات (رسید پرداخت پول) هم
در فیلم با نمایشنامه فرق میکند .در نمایشنامه
یکی از دوستان پپو برات را قاطی کتابها به مسکو
فرستادهّ ،اما در فیلم ،شوشان ،زن بیسواد پپو ،آن
را تا زده تا نخ روی آن کالف کند .با ریسیدن نخ و
باز شدن کالف در نهایت برات هم پیدایش میشود

و معلوم میشود حق با پپو بوده است .از این دست
تغییرات در نمایشنامه اصلی الزم بوده تا آن را
برای برگردان به فیلم آماده کند.
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