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Ð ²Ø²ÚÜø
¾¸ÆÎ ÚàìÐ²ÜÜÆêº²ÜÆ ÜôÆð²îôàôÂº²Ø´
Ð²ÚÎ²Î²Ü ÂÔÂ²¸ð²ØÜºð Ø²ÞÐ²¸Æ ¾Ø²Ø èº¼²ÚÆ Â²Ü¶²ð²ÜàôØ
Æñ³ÝÇ Êáñ³ë³Ý Ý³Ñ³Ý·Ç Ø³ßÑ³¹ ù³Õ³ùáõÙ ¿
·ïÝõáõÙ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý ÞÇ³ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÇ áõËï³ï»ÕÇ` ¾Ù³Ù è»½³ÛÇ ¹³Ùμ³ñ³ÝÁ:
î³ñ»Ï³Ý ÙÇÉÇáÝ³õáñ Ùáõë³ÉÙ³Ý Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñ Æñ³ÝÇ ï³ñμ»ñ ßñç³ÝÝ»ñÇó, Ý³»õ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇó, ³Ûó»ÉáõÙ »Ý ³Û¹ ëñμ³ï»ÕÇÝ:
êñμ³ï»ÕÇÝ áõÝÇ Ñ³ñáõëï ÙÇ Ã³Ý·³ñ³Ý, áñï»Õ

³Ûó»ÉáõÙ »Ý Ñ³Ù³ñ»³ μáÉáñ áõËï³õáñÝ»ñÁ:
Ð³Ýñ³×³Ý³Ýã ¹ñ³Ù³·»ï »õ ¹ñ³Ù³Ñ³í³ù`
¾¹ÇÏ ÚáíÑ³ÝÇëÛ³ÝÁ, Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý 1919 Ã. »õ Ù»ñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ «²ñó³ËÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ÃÕÃ³¹ñ³ÙÝ»ñÇ Ñ³õ³ù³ÍáÝ ÝõÇñ»ó ³Û¹ Ã³Ý·³ñ³ÝÇÝ, áñå¿ë½Ç Ã³Ý·³ñ³ÝÇ
ÙÇÉÇáÝ³õáñ ³Ûó»ÉáõÙÝ»ñÁ Í³ÝáÃ³Ý³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ùß³ÏáÛÃÇÝ »õ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ:

êî²ò²Ì ¶Æðø

ì²ðø ø²Ð²Ü²ÚÆò ÂºÐð²ÜÆ Ð²Úàò ÂºØÆ
Ð»ÕÇÝ³Ï` ÚáíÇÏ ØÇÝ³ë»³Ý
Ðñ³ï³ñ³ÏãáõÃÇõÝ` øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý μ³Å³ÝÙáõÝù
Â»Ññ³Ý, 2010
235 ¿ç
Â»Ññ³ÝÇ Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ ³é³çáñ¹³ñ³ÝÁ Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ ÚáíÇÏ
ØÇÝ³ë»³ÝÇ Ï³½Ù³Í §ì³ñù ù³Ñ³Ý³ÛÇó Â»Ññ³ÝÇ Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ¦
³ßË³ïáõÃÇõÝÁ: ¶ÇñùÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý »õ ³ÛÉ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ »ñÏáõ Ñ³ñÇõñÇó ³õ»ÉÇ
ù³Ñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
¶ñùÇ Ý³Ë³μ³ÝáõÙ Ý³»õ Ñ»ï³ùñùÇñ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³Ý
Ã»Ññ³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³Ý
å³ïÙáõÃ»³Ý »õ Â»Ññ³ÝÇ Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ
ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ: êïáñ»õ
Ù¿çμ»ñáõÙ »Ýù ÙÇ ÷áùñ Ñ³ïõ³Í.
§Â»Ññ³Ý³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Ï³½Ù³õáñõ»É ¿ »ñ»ù Ñ³Ý·ñõ³ÝÝ»ñáí£
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Ü³Ë 18-ñ¹ ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï¿ëáõÙ
(1750Ã.) Æñ³ÝÇ Å³Ù³Ý³ÏÇ ø³ñÇÙË³Ý ¼³Ý¹ Ã³·³õáñÁ Üáñ
æáõÕ³ÛÇó 10 Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ
÷áË³¹ñáõÙ ¿ Â»Ññ³Ý, áñáÝù
Ñ³ëï³ïõáõÙ »Ý ¸áõÉ³μ ÏáãõáÕ
³ñõ³ñÓ³ÝáõÙ, ³å³ ÝáÛÝ ¹³ñÇ
í»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ (1790-1795 ÃÃ.)
Ô³ç³ñ Ñ³ñëïáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹Çñ
²Õ³ ØáõÑ³ÙÙ³¹Ë³ÝÁ Çñ ÎáíÏ³ë
Ï³ï³ñ³Í ³ñß³õ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝ»³Ï Ñ³Û»ñÇ
·»ñ»í³ñ»Éáíª μ»ñáõÙ ¿ Æñ³Ý áõ
μÝ³Ï»óÝáõÙ Â»Ññ³Ý Ýáñ³Ñ³ëï³ï Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ ¸³ñõ³½¿
Ô³½õÇÝ ù³Õ³ù³Ù³ëáõÙ£ 18-ñ¹

¹³ñÇ ³õ³ñïÇÝ (1793Ã.), ü³ÃÑ³ÉÇß³ÑÇ ûñûù, Üáñ æáõÕ³ÛÇó áõ
Â³õñÇ½Çó Ñ³Û ³ñÑ»ëï³õáñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ μ»ñõáõÙ »Ý Â»Ññ³Ý,
áñáÝù μÝ³ÏáõÃÇõÝ »Ý Ñ³ëï³-

ïáõÙ ¸³ñõ³½¿ Ô³½õÇÝ (Ý»ñÏ³ÛáõÙª
ì³Ñ¹³Ã¿ ¾ëÉ³ÙÇ (Þ³÷áõñ) Ññ³å³ñ³ÏÇ ßñç³Ý) »õ ¸³ñõ³½¿ Þ³Ñ³μ¹áÉ³½ÇÙ
(Ý»ñÏ³ÛáõÙª ØáÉ³õÇ åáÕáï³ÛÇ ßñç³Ý)
ù³Õ³ù³Ù³ë»ñáõÙ£
Â»Ññ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ Ãõ³ÛÇÝ
Ëáßáñ ³× ¿ ³ñÓ³Ý³·ñáõÙ ³ÙμáÕç 19ñ¹ ¹³ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ÛÝ ³ëïÇ×³Ý, áñ
³ñ¹¿Ý 20-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½μáõÙ ½·³ÉÇ ¿
¹³éÝáõÙ Â»Ññ³ÝÇ Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ ·áÛ³ÏáãÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ£ àñå¿ë
ûñÇÝ³Ïª Ýß»Ýù, áñ Æñ³Ý³-ÐÝïÏ³ëï³ÝÇ Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ 1856 Ãõ³Ï³ÝÇÝ Ï³ï³ñõ³Í íÇ×³Ï³·ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª
Â»Ññ³ÝáõÙ μÝ³Ïõ»ÉÇë »Ý »Õ»É 118 Ñ³Û
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñª μ³ÕÏ³ó³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
³éÙ³Ùμ 529 Ñá·áõó, ÇëÏ 1914 Ãõ³Ï³ÝÇÝ Â»Ññ³ÝáõÙ »õ Çñ ßñç³Ï³Û ³ñõ³ñÓ³ÝÝ»ñáõÙ μÝ³Ïõ³Í »Ý »Õ»É 575 Ñ³Û
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñª μ³ÕÏ³ó³Í 2905 Ñá·áõó£
²ÛáåÇëáíª 1928 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ÙÇïù ¿
ÛÕ³óõáõÙ, áñ Ã»Ññ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ,
áñÁ ÙÇÝã ³Û¹ »ÝÃ³Ï³Û ¿ñ Æñ³Ý³-ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÇ (³ÛÅÙª êå³Ñ³ÝÇ) Ñ³Ûáó Ã»ÙÇÝ, ³é³ÝÓÇÝ Ã»Ù ¹³éÝ³Û, ë³Ï³ÛÝ
³Û¹ Ùï³ÛÕ³óáõÙÁ ãÇ Çñ³·áñÍõáõÙ ÙÇÝã»õ 1945 Ãõ³Ï³ÝÁ, »ñμ Ð³Û³ëï³Ý
Ý»ñý·³ÕÃ»Éáõ Ýå³ï³Ïáíª Æñ³ÝÇ
ï³ñμ»ñ Ñ³Û³μÝ³Ï ·³õ³éÝ»ñÇó Â»Ññ³Ý »Ý ÷áË³¹ñõáõÙ Ù»Í Ãõáí ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ£
1944 Ã. ÛáõÝÇëÇÝ ê. ¾çÙÇ³ÍÝÇ ¶»ñ³·áÛÝ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù åñáý. ²ßáï ²μñ³Ñ³Ù»³ÝÁ »õ Çñ ù³ñïáõÕ³ñ ²Ýáõß³õ³Ý î¿ñ-¶ñÇ·áñ»³ÝÁ Å³Ù³ÝáõÙ »Ý
Â»Ññ³Ý áõ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ Â»Ññ³ÝÇ Ð³Ù³ÛÝ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÝÇëïÇÝ, áõñ
åñáý. ²μñ³Ñ³Ù»³ÝÁ áñå¿ë Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ï»Õ³å³Ñ î. ¶¿áñ· ³ñù. âáñ»ùã»³ÝÇ (Ñ»ï³·³ÛáõÙª ¶¿áñ· ¼. Ï³ÃáÕÇÏáë) ÉÇ³½ûñ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã Û³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿, áñ ÁÝ¹áõÝõ»É ¿ Â»Ññ³ÝÁ
Çñ ßñç³ÝÝ»ñáí ³é³ÝÓÇÝ Ã»ÙÇ í»ñ³Í»Éáõ ³é³ç³ñÏÁ »õ Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõÙ ¿
³Û¹ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùμ Ý³ËÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ëÏë»É áõ Ùß³Ï»É Ã»ÙÇ
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÇõÝÁ¦£

Ð²Úºð¾Ü ¼¶àôÞ²òÜàÔ ¶ðàôÂÆôÜÜºð
¶ÈºÜ¸¾ÚÈÆ öàÔàòÜºðàôØ

î³Ã»õÇÏ È³½³ñ»³Ý

ä³Ï³ë»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ»ïÇáïÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùμ
×³Ý³å³ñÑ³ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ ÃÇõÁ` ¶É»Ý¹¿ÛÉÇ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ýáñ ½·áõß³óÝáÕ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý ï»Õ³¹ñáõÙ
Ë³ãÙ»ñáõÏÝ»ñáõÙ: ²Û¹ ½·áõß³óáõÙÁ ·ñõ³Í ¿ »ñ»ù É»½áõÝ»ñáí`
³Û¹ ÃõáõÙ »õ Ñ³Û»ñ¿Ý:
²Ý·É»ñ¿Ý Look, Çëå³Ý»ñ¿Ý
Mirar »õ Ñ³Û»ñ¿Ý §Ü³ÛÇñ¦ μ³é»ñÁ ëåÇï³Ï Ý»ñÏÇ »õ ïñ³ý³ñ»ïÇ
ÙÇçáóáí
³ñ³·ûñ¿Ý
Û³ÛïÝõáõÙ »Ý ¶É»Ý¹¿ÛÉÇ ÷áÕáóÝ»ñÇ ·ÉË³õáñ Ë³ãÙ»ñáõÏÝ»ñáõÙ` Ñ»ïÇáïÝ»ñÇ ³ÝóáõÙÝ»ñÇ
Ùûï:
§´³é»ñÝ áõ ¹ñ³Ýó ÏáÕùÇÝ
ÝÏ³ñõ³Í ëÉ³ùÁ Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý
³ÝóáõÙÇ íñ³Û ë»õ»é»É í³ñáñ¹Ý»ñÇ »õ Ñ»ïÇáïÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ »õ ëïÇå»É Ýñ³Ýó ³é³õ»É
½·áÛß ÉÇÝ»É¦, - ·ñáõÙ ¿ Glendale
News å³ñμ»ñ³Ï³ÝÁ:
§ìÇ×³ÏÝ ÇÝùÝ Çñ»Ý ãÇ É³õ³Ý³Û, Ù»Ýù å¿ïù ¿ ³Ý»Ýù Ù»½ÝÇó
Ï³Ëõ³Í ³Ù¿Ý ÇÝã »õ ÝáÛÝÇëÏ
³õ»ÉÇÝ, å¿ïù ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏñÃ»Ýù »õ ßáÏÇ »ÝÃ³ñÏ»Ýù, áñ
Ýñ³Ýù ³õ»ÉÇ ³å³Ñáí ÉÇÝ»Ý` Ã¿°
í³ñáñ¹Ý»ñÁ »õ Ã¿° Ñ»ïÇáïÝ»ñÁ¦, - ³ë»É ¿ ¶É»Ý¹¿ÛÉÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñ
êÃÇõ ¼ÁñÝÁ:
Ü³ Û³õ»É»É ¿, áñ ½·áõß³óÝáÕ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙÁ
¶É»Ý¹¿ÛÉÇ ÷áÕáóÝ»ñáõÙ Çñ»Ýó
Íñ³·ñÇ ÙÇ³ÛÝ ÙÇ Ù³ëÝ ¿, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ ßáõñç 250 Ñ³½³ñ ¹áÉ³ñ ¿ Ý³Ë³ï»ëõ³Í
Çñ³½»ÏÙ³Ý »õ Ý³Ë³½·áõß³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
¼ÁñÝÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿ Ý³»õ
Çñ»Ýó Ý³Ëáñ¹ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ, »ñμ ³ÙÇëÝ»ñ ³é³ç íÃ³ñÇ
Ñ»ï»õ³Ýùáí ç³Ëç³Ëõ³Í »ñÏáõ
Ù»ù»Ý³Ý»ñ ¿ÇÝ ï»Õ³¹ñõ»É μ³-

ÝáõÏ Ë³ãÙ»ñáõÏÝ»ñáõÙ` å³ëï³éÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Ûáñ¹áñ»Éáí
í³ñáñ¹Ý»ñÇÝ Ýõ³½»óÝ»É ³ñ³·áõÃÇõÝÝ áõ Ù»ù»Ý³Û í³ñ»ÉÇë
ãß»Õõ»É sms Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ ·ñ»Éáõ íñ³Û:
¶É»Ý¹¿ÛÉáõÙ, áñÇ μÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ ßáõñç 250 Ñ³½³ñ Ñá·Ç ¿,
áñÇó 100 Ñ³½³ñÁ` Ñ³Û»ñ, 2010
Ãõ³Ï³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñáí,
³õ»ÉÇ ù³Ý 2 Ñ³½³ñ 300 ×³Ý³å³ñÑ³ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ å³ï³Ñ³ñ ¿ ·ñ³Ýóõ»É: ¸ñ³Ýó
Ñ»ï»õ³Ýùáí 6 ½áÑ ¿ »Õ»É, 660
Ñá·Ç ï³ñμ»ñ íÝ³ëõ³ÍùÝ»ñ »Ý
ëï³ó»É:
¶É»Ý¹¿ÛÉÇ ù³Õ³ù³å»ï ²ñ³
Ü³ç³ñ»³ÝÁ ³ë»É ¿, áñ ù³Õ³ùÁ
å¿ïù ¿ Çñ μáÉáñ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÝ û·ï³·áñÍÇ` Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõ ×³Ý³å³ñÑ³ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ å³ï³Ñ³ñÝ»ñÁ »õ Û³ïÏ³å¿ë Ýõ³½»óÝ»Éáõ
Ñ»ïÇáïÝÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùμ
¹¿åù»ñÇ ÃÇõÁ:
§ê³ÑÙ³Ý Ï³Û, »õ Ù»Ýù ³ñ¹¿Ý
³Ûë ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ñ³ë»É »Ýù: Ø»Ýù
Çñûù å¿ïù ¿ ³Ûë Ñ³ñóÁ μ³ñÓñ³óÝ»Ýù »õ ¹³ñÓÝ»Ýù Ù»ñ
Ñ³Ù³ÛÝùÇ ·ÉË³õáñ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÇõÝÁ, ù³ÝÇ áñ Ù»Ýù
ÏáñóÝáõÙ »Ýù »ñ»Ë³Ý»ñ, Í»ñ»ñ
»õ Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙÝ»ñ, »õ í³ñáñ¹Ý»ñÇ Ï»³ÝùÝ ¿É ÏáñÍ³ÝõáõÙ ¿,
»ñμ Ýñ³Ýù å³ï³Ñ³ñÇ å³ï×³é »Ý ¹³éÝáõÙ¦, - Glendale
News-ÇÝ ³ë»É ¿ ²ñ³ Ü³ç³ñ»³ÝÁ:

²ÕμÇõñª ²½³ïáõÃÇõÝ
é³¹ÇûÏ³Û³ÝÇ Ï³Ûù
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§Ð²Ú¸²î²Î²ÜàôÂÆôÜ¦ ºô §äºî²Î²ÜàôÂÆôÜ¦
§Ð³Û ¹³ï¦-Á å³ïÙ³Ï³Ý Ù³ëßï³μáí Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ Ýáñ ï»ñÙÇÝ ¿.
»ñ»õÇ, 1960-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ï³Ù ³õ»ÉÇ áõß É³ÛÝ ÏÇñ³éáõÃ»³Ý áÉáñï
Ùáõïù ·áñÍ³Í: ¸³ ³Ûëûñ ß³ÕÏ³åõ³Í ¿ §å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý¦ »õ
§ï³ñ³Íù³ÛÇÝ å³Ñ³Ýç¦-Ç Ñ»ï: È»õáÝ î¿ñ-ä»ïñáë»³ÝÁ Çñ 2009
Ãõ³Ï³ÝÇ »ÉáÛÃÝ»ñÇó Ù¿ÏáõÙ ·áñÍ ¿ ³Í»É ¹ñ³ ³Í³Ýóõ³Í Ó»õ»ñÁª
§Ñ³Û¹³ï³Ï³ÝÝ»ñ¦, §Ñ³Û¹³ï³Ï³ÝáõÃÇõÝ¦: Ü³ Çñ ³Û¹ »ÉáÛÃáõÙ, ÇÝãáñ Ñ³Ï³¹ñáõÃÇõÝ ¿ ÁÝÏ³É»É §Ñ³Û ¹³ï¦ Ïáãõ³Í é³½Ù³í³ñáõÃ»³Ý »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ³½·³ÛÇÝ Ï³Ù å»ï³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ
ÙÇç»õ: 2011 Ãõ³Ï³ÝÇ ÚáõÝõ³ñÇ 12-ÇÝ, §²ëå³ñ¿½¦-Ç Ï³ÛùáõÙ ï»Õ³¹ñõ³Í ÙÇ Ûû¹õ³ÍáõÙ, ÐÚ¸-Ç å³ßïûÝ³Ã»ñÃ §¸ñûß³Ï¦-Ç ï³ñÇÝ»ñÇ
ËÙμ³·Çñ` Ü³½³ñ¿Ã ä¿ñå¿ñ»³ÝÁ, Ñ³Ï³½¹»É ¿ ³Û¹ »ÉáÛÃáõÙ ³ñÍ³ñÍõ³Í Ñ³ñó»ñÇÝ »õ ËÇëï ùÝÝ³¹³ïáõÃ»³Ý ¿ »ÝÃ³ñÏ»É î¿ñä»ïñáë»³ÝÇ Ùûï»óáõÙÁ: ²Ñ³ Ñ³ïõ³ÍÝ»ñ ä¿ñå¿ñ»³ÝÇ Ûû¹õ³ÍÇó »õ
î¿ñ-ä»ïñáë»³ÝÇ »ÉáÛÃÇó: ¸ñ³Ýù ³ÙμáÕçáõ»³Ùμ Ï³ñáÕ ¿ù ÁÝÃ»ñó»É
¹ñ³Ýó í»ñçáõÙ Ý»ñÏ³Û³óõ³Í ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ñ³ëó¿Ý»ñáõÙ:

ø³ÕËáñÑñ¹Ç ÀÝ¹É³ÛÝõ³Í ÜÇëïáõÙ È»õáÝ î¿ñ-ä»ïñáë»³ÝÇ ºÉáÛÃÁ

§ä²îØ²Î²Ü Æð²ôàôÜø¦ îºðØÆÜÀ ä²îÎ²ÜàôØ ¾ äðàä²¶²Ü¸²ÚÆ àÈàðîÆÜ
... Àëï ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ýª Ð³Û³ëï³ÝÁ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ»ï Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ å¿ïù ¿ Ï³éáõóÇ
³ÛÝåÇëÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÑÇÙ³Ý
íñ³Û, áñÁ ãμ³ó³éÇ ³å³·³ÛáõÙ
í»ñçÇÝÇë ³éç»õ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý »õ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
áõ ÝÇõÃ³Ï³Ý ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý
å³Ñ³ÝçÝ»ñ ¹Ý»Éáõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÁ£ îñõ³Í ÉÇÝ»Éáí, áñ ÂáõñùÇ³Ý »ñμ»ù ãÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝÇ ÝÙ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, Ñ»ï»õ³μ³ñ, ÝáÛÝù³Ý å³ñ½ ¿ Ý³»õ ³Ûë ¹ÇñùáñáßÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ, ³ÛÝ ¿ª ³Ù¿Ý ÇÝã
³Ý»É Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³õáñáõÙÁ íÇÅ»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñù³Ý ¿É ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ åÝ¹Ç, Ã¿ §¹¿Ù ã¿ »õ »ñμ»ù ¿É
¹¿Ù ãÇ »Õ»É Ð³Û³ëï³Ý-ÂáõñùÇ³
Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ μÝ³Ï³ÝáÝ³óÙ³ÝÁ¦ (ÐÚ¸ ³é³ç³ñÏ³Í ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ºñ»õ³Ý, 2009, ¿ç
2)£ ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý »õ Ñ³Û¹³ï³Ï³Ý ÙÇõë áõÅ»ñÇ å³ïÏ»ñ³óÙ³Ùμª Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Û³ñ³μ»ñáõÚáÛë
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ÃÇõÝÝ»ñÁ å¿ïù ¿ μÝ³Ï³ÝáÝ³óõ»Ý
áã Ã¿ ÷áË½ÇçáõÙÝ»ñÇ áõ μ³ñÇ
Ï³ÙùÇ ¹ñë»õáñÙ³Ý, ³ÛÉ ÂáõñùÇ³ÛÇ ³Ýí»ñ³å³Ñ Ï³åÇïáõÉ»³óÇ³ÛÇ ÑÇÙ³Ý íñ³Û£ ÆëÏ ù³ÝÇ áñ ÂáõñùÇ³Ý, Ï³ñÍ»ë Ã¿, Ï³åÇïáõÉ»³óÇ³ÛÇ Ùï³¹ñáõÃÇõÝ ãáõÝÇ, Ýñ³Ýù
ù³çáõÃÇõÝ å¿ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý μ³ó¿Çμ³ó Û³Ûï³ñ³ñ»Éáõ, áñ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ¹¿Ù »Ý Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³õáñÙ³ÝÁ£ ì»ñçÇí»ñçáÛ, ÇÝãÝ»ñÇ±ë ¿
å¿ïù ³Û¹ Ï³ñ·³õáñáõÙÁ, »Ã¿

ì³ñ¹³Ý úëÏ³Ý»³ÝÇ Ñ³Ý×³ñ»Õ
¹³ïáÕáõÃ»³Ùμª Ð³Û³ëï³ÝÁ ¹»é
Ñ³ñÇõñ ï³ñÇ ¿É Ï³ñáÕ ¿ ½³ñ·³Ý³É ßñç³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ£
´³óÇ ³Ûë ³Ù¿ÝÇó, Ñ³Û¹³ï³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ³éÝõ³½Ý ÙÇ Ù³ëÇ
å³Ñõ³ÍùÝ ³ÝÉáõñç áõ Ëáó»ÉÇ ¿
Ý³»õ å³ñÏ»ßïáõÃ»³Ý ³éáõÙáí£
´áÉáñáíÇÝ ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, ûñÇÝ³Ï, Ã¿ ÇÝã Çñ³õáõÝùáí ¿ ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ μáÕáùáõÙ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ¹¿Ù,
»ñμ ÇÝùÝ ¿ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ å³ÛÙ³Ý³·ñáí ·Í»É ³Û¹ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ£
Î³Ù ÇÝãå¿±ë ¿ ÂáõñùÇ³ÛÇó å³Ñ³ÝçáõÙ ×³Ý³ã»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
å³ïÙ³Ï³Ý Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ, »ñμ
ÝáÛÝ ³Û¹ å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ññ³Å³ñõ»É ¿ ê»õñÇ ¹³ßÝ³·ñÇó£ ....
ì»ñç³å¿ë, ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ
¹¿Ù áõÕÕõ³Í Ñ³Û¹³ï³Ï³Ý ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÝ ³Ýï»ÕÇ ¿ Ý³»õ
å³ïÙ³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý ï»ë³Ï¿ïÇó£ ²ñ¹³ñ³óÇ ã¿ Ýñ³ ·áñ-

Í³Í μ³½Ù³ÃÇõ Ù»Õù»ñÇÝ Ý³»õ
ã·áñÍ³Í
Ù»Õù»ñ
·áõÙ³ñ»É£
ê³ñ·ë»³ÝÁ ã¿, áñ ³é³çÇÝÝ ¿ ×³Ý³ã»É Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ý»ñÏ³ÛÇë
ë³ÑÙ³ÝÁ - Ýñ³ÝÇó ³é³ç ¹³
³ñ»É »Ý ¹³ßÝ³ÏÝ»ñÁ »õ μáÉß»õÇÏÝ»ñÁª ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ »õ Ô³ñëÇ
å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñáí£ Ü³ ã¿, áñ Ññ³Å³ñõ»É ¿ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÝÏñïáõÙÝ»ñÇó ¹³ ³ñ»É ¿ èáμ»ñï øáã³ñ»³ÝÁ£
Ü³ ã¿, áñ ÂáõñùÇ³ÛÇó å³Ñ³Ýç»Éáí ×³Ý³ã»É Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ` Ç å³ï³ëË³Ý ëï³ó»É
¿ å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÇ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáí
ëï»ÕÍ»Éáõ ³é³ç³ñÏÁ - ³Û¹ μ³ÝÝ
³ñ»É »Ý øáã³ñ»³ÝÝ áõ ì³ñ¹³Ý
úëÏ³Ý»³ÝÁ£ Ü³ ã¿, áñ Ô³ñ³μ³ÕÁ ¹áõñë ¿ ÙÕ»É Ï³ñ·³õáñÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇó - ¹³ »Õ»É ¿ øáã³ñ»³ÝÇ, úëÏ³Ý»³ÝÇ »õ ²ñÏ³¹Ç
ÔáõÏ³ë»³ÝÇ ë»õ ·áñÍÁ£ ºõ í»ñçÇí»ñçáÛ, ê³ñ·ë»³ÝÁ ã¿, áñ
§Ýõ³×»É ¿¦ §Ø³¹ñÇ¹»³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÁ¦ - ¹ñ³Ýù Ý³ Å³é³Ý·»É ¿ øáã³ñ»³ÝÇó áõ úëÏ³Ý»³ÝÇó£ ²Ûë Ñ³ñó»ñáõÙ ê³ñ·ë»³ÝÁ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí Ù³ë ¿ Ï³½Ù»É
øáã³ñ»³ÝÇ í³ñã³Ï³½ÙÇÝ, ÁÝ¹
áñáõÙ` áã ³õ»ÉÇ, ù³Ý í»ñçÇÝÇë
Ù³ë Ï³½Ù³Í Ï³Ù Ýñ³Ý ë³ï³ñ³Í ÙÝ³ó»³É áõÅ»ñÁ, áñáÝóÇó
áÙ³Ýù ³Ûëûñ ÷áñÓáõÙ »Ý ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝ Ë³Õ³É »õ ³Û¹ Ï»ñå
Ëáõë³÷»É å³ï³ëË³Ý³ïõáõÃÇõÝÇó£
***

Ð³Û-Ãáõñù³Ï³Ý
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ùÝÝ³¹³ïáõÃ»³Ý
Ñ³ñóáõÙ ÎáÝ·ñ»ëÇ å³ëÇõáõÃ»³Ý
Ï³Ù ³ÝëÏ½μáõÝù³ÛÝáõÃ»³Ý í»ñ³μ»ñ»³É ïå³õáñáõÃÇõÝÝ, ³ñ¹,
μËáõÙ ¿ í»ñçÇÝÇë ¹ÇñùáñáßáõÙÁ
Ñ³Û¹³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ ³õ»ÉÇ ëáõñ áõ
³ñÙ³ï³Ï³Ý Ãõ³óáÕ ¹ÇñùáñáßÙ³Ý Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ý Ù¿ç
¹Ý»Éáõ Ë³μáõëÇÏ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó£
Ê³μáõëÇÏª ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ³ÛÝ
ï³ññ³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ ³Ýáõß³¹ñáõÃ»³Ý Ù³ïÝ»Éáõ å³ï×³éáí, áñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ù¿ç ³ñÅ¿ù³õáñÁ áã Ã¿ ëáõñÝ áõ
³ñÙ³ï³Ï³ÝÝ ¿, ³ÛÉ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïÝ áõ μ³Ý³Ï³ÝÁ£ ÆÝã ¿É ÎáÝ·ñ»ëÇ Ù³ëÇÝ Ùï³Í»Ý, ÉÇÝ»Éáí
ËÇëï é³óÇáÝ³É ù³Õ³ù³Ï³Ý
ß³ñÅáõÙ` í»ñçÇÝë ã¿ñ Ï³ñáÕ ÙÇ³Ý³É Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ëïáñ³·ñÙ³Ý ³éÃÇõ Í³õ³Éõ³Í ³½·³ÛÝ³Ï³Ý ÑÇëï»ñÇ³ÛÇÝ »õ ¹ñ³Ýáí Ýå³ëï»É
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ëå³ñ¿½áõÙ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÇ ¹Çñù»ñÇ ¿É ³õ»ÉÇ
áõÅ»Õ³óÙ³ÝÁ£ ²ÝÓÝ³å¿ë »ë »õ
ÏáÝ·ñ»ë³Ï³ÝÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ ³Û¹
μ³ÝÁ ã¿ÇÝù Ï³ñáÕ ³Ý»É Ý³»õ
½áõï
·³Õ³÷³ñ³Ëûë³Ï³Ý
ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí, ³ÛÝ ¿ª Ñ³Û¹³ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ áõÝ»ó³Í ëÏ½μáõÝù³ÛÇÝ í»ñ³å³ÑáõÙÝ»ñÇ å³ï×³éáí£ Ð³Û ¹³ïÁ,
Ï³Ù ³ÛÉ Ï»ñå` å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃÇõÝÁ, å»ï³Ï³Ý³½áõñÏ ³½·ÇÝ
í³Û»É ¹³õ³Ý³Ýù ¿£ ä»ïáõÃÇõÝ
áõÝ»óáÕ ³½·Á å¿ïù ¿ ³é³çÝáñ¹-

õÇ μáÉáñáíÇÝ ³ÛÉ Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñáí£ Ä³Ù³Ý³ÏÝ ¿, í»ñç³å¿ë, ·Çï³Ïó»É, áñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý
»õ Çñ³õ³·ÇïáõÃ»³Ý Ù¿ç §å³ïÙ³Ï³Ý Çñ³õáõÝù¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÇõÝ ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇ, »õ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³ßË³ñÑÇ Ñ»ï Ëûë»É ³Û¹ É»½õáíª ³ÝÙ»ÕëáõÝ³ÏÇ íÇ×³ÏáõÙ
ãÛ³ÛïÝõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ØÇ»õÝáÛÝ ¿,
³Û¹ É»½áõÝ Ñ³ëÏ³óáÕ ãÏ³Û áõ »ñμ»ù ãÇ ÉÇÝ»Éáõ£ §ä³ïÙ³Ï³Ý
Çñ³õáõÝù¦ ï»ñÙÇÝÁ å³ïÏ³ÝáõÙ
¿ åñáå³·³Ý¹³ÛÇ áÉáñïÇÝ, ÇëÏ
åñáå³·³Ý¹³Ý, áñù³Ý ¿É Ï³ñ»õáñ, ãÇ Ï³ñáÕ áõ ãå¿ïù ¿ ÷áË³ñÇÝÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³ÝÁ£
²ëõ»ó ³ñ¹¿Ý, áñ ÎáÝ·ñ»ëÇ
Ñ³Ù³ñ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³õáñáõÙÁ »Õ»É
»õ ÙÝáõÙ ¿ áã Ã¿ ·³Õ³÷³ñ³Ëûë³Ï³Ý, ³ÛÉ ù³Õ³ù³Ï³Ý ËÝ¹Çñ,
Ñ»ï»õ³μ³ñ` ëïáñ³·ñõ³Í ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù»Ýù å³ñï³õáñ ¿ÇÝù ·Ý³Ñ³ï»É μ³ó³é³å¿ë ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³ñÃáõÃ»³Ý
íñ³Û, ÇÝãå¿ë »õ í³ñõ»É »Ýù£ Àëï
³Û¹Ù, é¿³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ï»ë³Ï¿ïÇóª Ù»½ Ñ³Ù³ñ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ å³ñáõÝ³Ï³Í
¹ñáÛÃÝ»ñÇó ÙÇ³Ï ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇÝ
Ñ³Û »õ Ãáõñù å³ïÙ³μ³ÝÝ»ñÇ
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ í»ñ³μ»ñáÕ Ï¿ïÝ ¿£
Úû¹õ³ÍÁ ³ÙμáÕçáõÃ»³Ùμ Ï³ñáÕ ¿ù Ï³ñ¹³É Ñ»ï»õ»³É Ñ³ëó¿áõÙ.
http://www.armtimes.com/1188
http://www.armtimes.com/1177

§Ð²Ú¸²î²Î²ÜàôÂº²Ü¦ ¸¾Ø ÎºÔÌ §äºî²Î²Ü Øî²ÌàÔàôÂº²Ü¦ ²ðÞ²ôÀª
ÈºôàÜ î¾ð-äºîðàêº²Ü²Î²Ü ´²è²ÎàÚîàì

Ü³½³ñ¿Ã ä¿ñå¿ñ»³Ý

... ¸³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï, §å»ï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÇõÝ¦ ãáõÝ»Ý³Éáõ
Ï³Ù ãáñ¹»·ñ»Éáõ Ù»Õùáí ¹³ï³å³ñïõ³Í áõ μ³Ý³¹ñõ³Í »Ý Ñ³Û
³½·³ÛÇÝ, ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ å»ï³Ï³Ý ³ÛÝ μáÉáñ ·áñÍÇãÝ»ñÁ, áñáÝù
³ÝÑ³õ³ë³ñ áõÅ»ñáí å³Ûù³ñ
ÙÕ»Éáõ ·Ýáí Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³-

ËáõÃÇõÝ »õ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ³½³ïáõÃÇõÝ å³Ñ³Ýç³Í »Ý£ ²Û¹å¿ë
»Õ³õ Ý³»õ 18-ñ¹ »õ 19-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÝ, »ñμ å³ñëÇÏ Ë³Ý»ñáõ, ëáõÉÃ³ÝÝ»ñáõ Ã¿ ó³ñ»ñáõ ïÇñ³å»ïáõÃ»³Ý ï³Ï ÑÇõÍáÕ áõ Ù»éÝáÕ
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ Ñ³ÛáõÃ»³Ý ³½³ï³·ñáõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ å³Ñ³Ýç³ï¿ñ

Ý»ñÏ³Û³óáÕ Ñ³Û ·áñÍÇãÝ»ñÁ Ù»Õ³¹ñõ»ó³Ý, Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç
å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñáõÝ
ÏáÕÙ¿, §å»ï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÇõÝ¦ ãóáõó³μ»ñ»Éáõ Û³Ýó³Ýùáí…
î³ñμ»ñ í»ñ³μ»ñáõÙÇ ã³ñÅ³Ý³ó³Ý ÝáÛÝå¿ë 20-ñ¹ ¹³ñáõ Ñ³Û
ÃÇõ 91, ¸ ï³ñÇ, ÚáõÝõ³ñ 26 2011
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ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ å»ï³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÁ, áñáÝù ÑÇÙÝ»óÇÝ »õ Ï³éáõó»óÇÝ Ýáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ,
μ³½Ù³¹³ñ»³Ý ·»ñáõÃ»Ý¿ »ïù
Ñ³Ûáó ³½·³ÛÇÝ ³ÝÏ³Ë å»ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
í»ñ³Ï³Ý·Ý»óÇÝ,
μ³Ûó ³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ ¹³ñÓ»³É μ³Ý³¹ñõ»ó³Ý Çμñ Ã¿ §å»ï³Ï³Ý
Ùï³ÍáÕáõÃÇõÝ¦ ãáõÝ»Ý³Éáõ §Ù»Õù»ñáí, áñáíÑ»ï»õ ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ ·áÛ³ï»õÙ³Ý »ñ³ßËÇùÁ
÷Ýïñ»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ³ÙμáÕç³óÙ³Ý áõ í»ñ³ÙÇ³óÙ³Ý ³Ý½ÇçáõÙ å³Ûù³ñÇÝ
Ù¿çª Çñ³õ³ï¿ñ áõ å³Ñ³Ýç³ï¿ñ
Ï³Ý·Ý»Éáí Ð³Û ¸³ïÇÝ£
§ä»ï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ý¦
³ÝáõÝáí Ý»ñÏ³Û³óáÕ ·³Õ³÷³ñ³Ëûë³Ï³Ý ³Û¹ ß³Ñ³ñÏáõÙÝ»ñÝ
áõ ã³ñ³ß³ÑáõÙÝ»ñÁ í»ñ³Ýáñá·
Ã³÷áí Û³é³ç ÙÕõ»ó³Ý Û³ïÏ³å¿ë ùë³Ý³Ù»³Ï ÙÁ ³é³ç,
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ÷Éáõ½Ù³Ý ï³ñÇÝ»ñáõÝ£ Æ ËÝ¹Çñ ²ñó³ËÇ ÙÇ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ
áõ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ å³Ñ³Ýç³ïÇñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇÝ Çñ»Ýó μ»ñ³Í Õ»Ï³í³ñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
μ³Ýï³ñÏõ³Í ·áñÍÇãÝ»ñ, ³½³ï
³ñÓ³Ïõ»É¿ »ïù ÇßË³ÝáõÃ»³Ý
³é³ç³õáñ ¹Çñù»ñáõÝ ³ñÅ³Ý³Ý³Éáí Ï³Ù ïÇñ³Ý³Éáí, ëÏë³Ý
Ð³Û ¸³ïÇ áõ ÙÇÝã»õ ÇëÏ ²ñó³ËÇ
å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃÇõÝÁ §μ³Ý³¹ñ»É¦ Çμñ»õ áã-å»ï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ý ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ,
³ÛÉ Ù³Ý³õ³Ý¹ª Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³Ë³óáõÙÁ Çμñ Ã¿ ³ñ·»É³ÏáÕ
·³Õ³÷³ñ³Ëûë³Ï³Ý
ËáãÁÝ¹áïÝ»ñ…
§ä»ï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ý¦
»õ §³½·³ÛÇÝ Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ý¦ ÙÇç»õ ³Û¹ûñÇÝ³Ï Ï»ÕÍ áõ ßÇÝÍáõ Ñ³Ï³¹ñáõÃ»³Ùμ »õ ³é×³Ï³ïáõÙáí
Û³ïÏ³Ýßõ»ó³õ È»õáÝ î¿ñ-ä»ïñáë»³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùμ Õ»Ï³í³ñõ³Í ÐÐÞ-³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃ»³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ, í»ñ³ÝÏ³Ë³ó»³É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ 8 ï³ñÇÝ»ñáõÝ£ Â¿»õ 1998-Ç ÇßË³Ý³÷áËáõÃ»³Ùμ
ÚáÛë
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áñáß³ÏÇ áõÕÕáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñõ»ó³Ý, μ³Ûó ³ÙμáÕç³Ï³Ý ³Ëï³½»ñÍáõÙ ï»ÕÇ ãáõÝ»ó³õ »õ, ÐÐ Çß-

Ë³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ï³·³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý í³ñù³·ÍÇÝ Ù¿ç ³É, ³Û¹
Ï»ÕÍ Ñ³Ï³¹ñáõÃ»³Ý í³ñ³ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»ó ó»óÇ å¿ë ÏñÍ»É Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙïùÇ ÙÇ³ëÝáõÃÇõÝÁª
Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñáõ
Çñ³õ³ï¿ñ
áõ
å³Ñ³Ýç³ï¿ñ
Ï³Ý·Ý»Éáõ ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û áñáß³ÏÇ ¹»¹»õáõÙÝ»ñ áõ ËáïáñáõÙÝ»ñ
å³ï×³é»Éáí£
²õ»ÉÇ°Ý. ³ñ¹¿Ý 13-¿ ³õ»ÉÇ ï³ñÇÝ»ñ ³Ýó³Í »Ý ÐÐ ³é³çÇÝ Ý³Ë³·³ÑÇ ïËñ³Ñéã³Ï §ä³ï»ñ³½Ù Ã¿± Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ¦ Ëáñ³·ñáí Íñ³·ñ³ÛÇÝ »ÉáÛÃ¿Ý ³ë¹ÇÝ,
μ³Ûó Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇïùÁ ¹»é
ÉñÇõ Ó»ñμ³½³ïõ³Í ã¿ §å»ï³Ï³Ý¦-Ç »õ §³½·³ÛÇÝ¦-Ç Ï»ÕÍ Ñ³Ï³¹ñáõÃÇõÝÁ Ý³»õ ²ñó³Ë»³Ý
å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý íñ³Û ï³ñ³Í³Í
·³Õ³÷³ñ³Ëûë³Ï³Ý
³Û¹ çÉ³ïÇã í³ñ³Ï¿Ý£
Ð³Û-Âñù³Ï³Ý ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáí, ÷³ëïûñ¿Ý, Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇïùÁ Ù³ïÝõ»ó³õ ÙÇ»õÝáÛÝ ÑÇõ³Ý¹³·ÇÝ óÝóáõÙÇÝ »ññáñ¹ μ»Ù³¹ñáõÃ»³Ý£
ºõ μÝ³õ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ ã¿, áñ ³Ûë
³Ý·³Ù Ð³Û ³½·³ÛÇÝ ÏáÝ·ñ»ëÇ
³é³çÝáñ¹Ç ¹Çñù»ñ¿Ýª È»õáÝ î¿ñä»ïñáë»³Ý ÝáñáíÇ ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý Ù¿ç ¹ñ³õ §Ñ³Û¹³ï³Ï³Ýáõ-

Ã»³Ý¦ ¹¿Ù ·³Õ³÷³ñ³Ëûë³Ï³Ý
áË³Ï³É å³Ûù³ñÇ Çñ ³ÙμáÕç
§½ÇÝ³Ýáó¦-Á…
È»õ áÝ- ï¿ñ- å»ï ñá ë» ³ Ý³ Ï³Ý
·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ³ÛÝù³Ý í³ñÏ³μ»Ïõ³Í ¿,
áñ ã°³ñÅ¿ñ Å³Ù³Ý³Ï »õ ßáõÝã
í³ïÝ»É ³Ýáñ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í
Çμñ Ã¿ §å»ï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ý¦ ¹ñáÛÃÝ»ñáõ… μ³é³ÏáÛïÇÝ
ëÝ³ÝÏáõÃÇõÝÁ Ù»ñÏ³óÝ»Éáõ íñ³Û£
Ð³Ï³é³Ï Ð³Û ³½·³ÛÇÝ ÏáÝ·ñ»ëÇ
Ý³Ë³·³ÑÇÝ ³Ý÷³ëï³ñÏ åÝ¹áõÙÝ»ñáõÝ, á°ã §å³ïÙ³Ï³Ý
Çñ³õáõÝù¦-Ç É»½áõÝ ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿ ³Ûëûñõ³Ý ³ßË³ñÑÇÝ, áã ³É
§å»ï³Ï³Ý³½áõñÏ ³½·ÇÝ í³Û»É
¹³õ³Ý³Ýù¦ ¿ ë»÷³Ï³Ý ³½·ÇÝ
ÑáÕ³ÛÇÝ »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³õáõÝùÝ»ñáõÝ å»ï³Ï³Ýûñ¿Ý ï¿ñ Ï³Ý·Ý»Éáõ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£
....
.... øë³Ý ï³ñõ³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ μ³õ³ñ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ¿, áñå¿ë½Ç Ð³Û³ëï³ÝÝ áõ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ
Çñ»Ýó Ù¿ç ·ïÝ»Ý μ³õ³ñ³ñ áõÅÝ
áõ Ï³ÙùÁ, áñå¿ë½Ç ÃûÃ³÷»Ý ³ÝÑÇÙÝ áõ ³ÝÑ»Ã»Ãª ¿³å¿ë Ï»ÕÍ áõ
ßÇÝÍáõ Ñ³Ï³¹ñáõÃÇõÝÁ ²½·³ÛÇÝÇÝ »õ ä»ï³Ï³ÝÇÝ ÙÇç»õ£
....
Æ í»ñçáÛ Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿ Ñ³Û å»ï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÇõÝÁ ÉÇáíÇÝ
³Ëï³½»ñÍ»Éáõ ³½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ý ¹¿Ù ßÇÝÍáõ Ñ³Ï³¹ñáõÃ»³Ý áõ ³é×³Ï³ïÙ³Ý
çÉ³ïÇã í³ñ³Ï¿Ýª §Ñ³Û¹³ï³Ï³ÝáõÃÇõÝ¦-Ý áõ §å³ïÙ³Ï³Ý Çñ³õáõÝù¦-Á §Ï»ÕÍ Ï³ï»·áñÇ³¦ Ñéã³Ï»Éáõ ï¿ñ-å»ïñáë»³Ý³Ï³Ý
μ³ñ¹áÛÃ¿Ý£
Úû¹õ³ÍÁ ³ÙμáÕçáõÃ»³Ùμ Ï³ñáÕ ¿ù Ï³ñ¹³É Ñ»ï»õ»³É Ñ³ëó¿áõÙ.
http://asbarez.com/arm/90147/

Ð²Ú²êî²Ü
Ð²Ú²êî²ÜÀ ØÜ²òºÈ ¾ §Ø²ê²Ø´ ²¼êî¦ ºðÎðÜºðÆ ÂôàôØ
î³Ã»õÇÏ È³½³ñ»³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÁ Freedom House
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ»ÕÇÝ³Ï³õáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý` ³Ûëûñ Ññ³å³ñ³Ï³Í ï³ñ»Ï³Ý ½»ÏáÛóáõÙ ÏñÏÇÝ μÝáñáßõ»É ¿ áñå¿ë §Ù³ë³Ùμ
³½³ï »ñÏÇñ¦:
§Ø»ñ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ùμ` Ð³Û³ëï³ÝÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ß³ï ó³Íñ
óáõó³ÝÇßÝ»ñ áõÝ»Ý³É »õ ï³ñõ³Û
ÁÝÃ³óùáõÙ ãÇ ³ñÓ³Ý³·ñ»É áñ»õ¿
Ýß³Ý³Ï³ÉÇ μ³ñ»÷áËáõÙ Ï³Ù
³é³çË³Õ³óáõÙ¦, - ³ë»É ¿
Freedom House-Ç áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ·Íáí ïÝûñ¿Ý øñÇë àõáù»ñÁ:
Freedom in the world (§²½³ïáõÃÇõÝÝ ³ßË³ñÑáõÙ¦) ³Ù»Ý³Ù»³Û ½»ÏáÛóáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÁ 2002
Ãõ³Ï³ÝÇó Ç í»ñ Ù³ë³Ùμ ³½³ï
»ñÏñÝ»ñÇ ÃõáõÙ ¿:
Àëï Freedom House-Ç, ³Ûë
ï³ñÇ ³Û¹åÇëÇ »ñÏñÝ»ñÇ ÃÇõÁ 60Ý ¿` Ý³Ëáñ¹ ï³ñõ³Û 58-Ç ÷áË³ñ¿Ý: Ø³ë³Ùμ ³½³ï »Ý ³ÛÝ »ñÏñÝ»ñÁ, áñï»Õ §Ï³Û ÏáéáõåóÇ³,
Çñ³õ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý áõ ûñ¿ÝùÇ

ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ ÃáÛÉ »Ý, Ï³Ý ¿ÃÝÇÏ
»õ ÏñûÝ³Ï³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÝ»ñ »õ ³éÏ³Û ¿ ³ÛÝåÇëÇ
ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇç³í³Ûñ, áñáõÙ Ù¿Ï
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ ¿ ÇßËáõÙ` ãÝ³Û³Í
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý áñáß³ÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ¦:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ 1972 Ãõ³Ï³ÝÇó Ç í»ñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¿ ³ßË³ñÑÇ ßáõñç 200 »ñÏñÝ»ñ »õ
¹ñ³Ýù ¹³ë³Ï³ñ·áõÙ §³½³ï¦,
§Ù³ë³Ùμ ³½³ï¦ »õ §áã ³½³ï¦`
7 μ³É³Ýáó Ñ³Ù³Ï³ñ·áí` ·Ý³Ñ³ï»Éáí ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³õáõÝùÇ
¹ñë»õáñáõÙÝ áõ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
³½³ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ å³ßïå³Ýõ³ÍáõÃÇõÝÁ: ²Û¹ ë³Ý¹Õ³ÏáõÙ Ù¿Ï ÙÇ³õáñÁ ³Ù»Ý³É³õ óáõó³ÝÇßÝ ¿,
ÇëÏ 7-Á` ³Ù»Ý³í³ïÁ:
²Ûë ï³ñõ³Û ½»ÏáÛóáõÙ, ÇÝãå¿ë
»õ Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇ, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³õáõÝùÇ ¹ñë»õáñáõÙÝ áõ å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ ·Ý³Ñ³ïõ»É ¿ 6 ÙÇ³õáñ, ÇëÏ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³½³ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ å³ßïå³Ýõ³ÍáõÃÇõÝÁ` 4 ÙÇ³õáñ:

¼»ÏáÛóÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ³ñ¹¿Ý
ÑÇÝ·»ñáñ¹ ï³ñÇÝ ³ÝÁÝ¹Ù¿ç ³ßË³ñÑáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÇõÝÁ
Ý³Ñ³Ýç ¿ ³åñáõÙ, ÇÝãÁ §³Ù»Ý³ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ³ÝÏáõÙÝ ¿ª Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý 40³Ù»³Û å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç¦:
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ 25 »ñÏÇñ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Ý³Ñ³Ýç ¿ ·ñ³Ýó»É,
³Û¹ ÃõáõÙ` èáõë³ëï³ÝÁ, âÇÝ³ëï³ÝÁ, ì»Ý»ëáõ»É³Ý, Æñ³ÝÁ, àõÏñ³ÇÝ³Ý: òáõó³ÝÇßÝ»ñÁ μ³ñ»É³õ»É »Ý ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 11 »ñÏÇñ, ³Û¹
ÃõáõÙ` ÔñÕÇ½ëï³ÝÁ:
ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³ñ»õ³Ý »ñÏñÝ»ñÇÝ` ìñ³ëï³ÝÇÝ
»õ ²¹ñμ»ç³ÝÇÝ, ³å³ ³Ûë »ñÏñÝ»ñÁ »õë å³Ñå³Ý»É »Ý Çñ»Ýó Ï³ñ·³íÇ×³ÏÝ»ñÁ. ²¹ñμ»ç³ÝÁ ÏñÏÇÝ
§áã ³½³ï¦ »ñÏÇñ ¿, ìñ³ëï³ÝÁ`
§Ù³ë³Ùμ ³½³ï¦:

²ÕμÇõñª ²½³ïáõÃÇõÝ é³¹ÇûÏ³Û³Ý Ï³Ûù

ÈðîºêàôÂº²Ü Ð²Ø²ð ØºÔ²¸ðôàÔ Ð²Ú²êî²ÜÆ àô Æð²ÜÆ ø²Ô²ø²òÆÜºðÀ
¸²î²ä²ðîôºòÆÜ ºðÎ²ð²îºô ²¼²î²¼ðÎØ²Ü
ºñ»õ³ÝÇ ²õ³Ý »õ Üáñ Üáñù
í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Çñ³õ³ëáõÃ»³Ý
¹³ï³ñ³ÝáõÙ
Ññ³å³ñ³Ï»ó å»ï³Ï³Ý ¹³õ³×³ÝáõÃ»³Ý »õ ²¹ñμ»ç³ÝÇ û·ïÇÝ
Éñï»ëáõÃ»³Ý Ù¿ç Ù»Õ³¹ñõáÕ Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇ ¶»õáñ· Ð³Ûñ³å»ï»³ÝÇ »õ Æñ³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇ
´»ÑÝ³Ù ´³Õ»ñÇÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ¹³ï³í×ÇéÁ:
¶»õáñ· Ð³Ûñ³å»ï»³ÝÁ ¹³ï³å³ñïõ»ó 12 ï³ñõ³Û, ÇëÏ ´»ÑÝ³Ù ´³Õ»ñÇÝ` 10 ï³ñõ³Û ³½³ï³½ñÏÙ³Ý£
Àëï ·áñÍÇ ÝÇõÃ»ñÇ, ³½·áõÃ»³Ùμ ³½»ñÇ ´»ÑÝ³Ù ´³Õ»ñÇÝ ¶»õáñ· Ð³Ûñ³å»ï»³ÝÇó, áí Õ³ñ³-

μ³Õ»³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ Û³ÛïÝÇ
Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ»ñÇó ¿, 2009 Ãõ³Ï³ÝÇ ê»åï»Ùμ»ñÇÝ ëï³ó»É ¿ ÙÇ
ï»ë³ëÏ³õ³é³Ï, áñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇó ¹áõñë ·³ÉÇë Ø»ÕñÇÇ ³Ýó³Ï¿ïáõÙ Û³ÛïÝ³μ»ñõ»É ¿ Çñ³Ýóáõ å³Ûáõë³ÏáõÙ£
î»ë³ëÏ³õ³é³ÏáõÙ
»Õ»É »Ý Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ù³ñá½ãáõÃÇõÝ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÝÇõÃ»ñ,
áñáÝù §Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍõ»É
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝÁ í³ñÏ³μ»Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ¦£
Ð³Ûñ³å»ï»³ÝÇ »õ ´³Õ»ñÇÇ
÷³ëï³μ³ÝÝ»ñÁ åÝ¹áõÙ »Ý, áñ
Çñ³Ï³ÝáõÙ ³å³óáÛóÝ»ñ ã»Ý »Õ»É,
»õ Û³Ûï³ñ³ñ»óÇÝ, áñ μáÕáù³ñÏ»Éáõ »Ý ¹³ï³í×ÇéÁ:

Ð³Ûñ³å»ï»³ÝÁ, ÛÇß»óÝ»Ýù,
1994-2007 Ãõ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ³ßË³ï»É ¿ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, å³Ñ»ëï³½ûñÇ ÷áË·Ý¹³å»ï ¿, ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ ÙÇ ß³ñù ßù³Ýß³ÝÝ»ñÇ áõ
Ù»¹³ÉÝ»ñÇ:
´»ÑÝ³Ù ´³Õ»ñÇÇ »Õμûñ åÝ¹Ù³Ùμ, Çñ »Õμ³ÛñÁ 5-³Ù»³Û ÏñÃáõÃÇõÝ áõÝÇ, áãË³ñ ¿ å³ÑáõÙ Æñ³ÝÇ
³¹ñμ»ç³Ý³μÝ³Ï ßñç³ÝÝ»ñÇó Ù¿ÏáõÙ »õ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ¿ñ ³Ûó»É»É
Ð³Û³ëï³Ý:
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ÈÆ´²Ü²ÜÆ ø²Ô²ø²Î²Ü ÊÖ

Ð ² Ú º ð
ø²Ô²ø²Î²Ü Ö¶Ü²Ä²Ø ÈÆ´²Ü²ÜàôØ
Ðð²Ä²ð²Î²Ü ¾ îôºÈ Ü²ºô ¸²ÞÜ²Îò²Î²Ü Ü²Ê²ð²ðÀ

¶»õáñ· êï³ÙμáõÉó»³Ý

ÈÇμ³Ý³ÝáõÙ ãáñ»ùß³μÃÇ (ÚáõÝõ³ñÇ 12-Ç) »ñ»ÏáÛ»³Ý Ññ³Å³ñ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óñ³Í 11 Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ÃõáõÙ ¿ Ý³»õ ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý
³Ý¹³Ù ²μñ³Ñ³Ù ¸»¹¿»³ÝÁ, áñÁ
2009 Ãõ³Ï³ÝÇ ÜáÛ»Ùμ»ñÇó ½μ³Õ»óÝáõÙ ¿ñ »ñÏñÇ ³ñ¹ÇõÝ³μ»ñáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñÇ å³ßïûÝÁ:
ÞÇ³ Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ Ð»½μáÉÉ³Ñ ß³ñÅáõÙÝ
Çñ ¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï Éù»ó Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ` μáÕáù»Éáí Ý³ËÏÇÝ
í³ñã³å»ï è³ýÇÏ Ð³ñÇñÇÇ ëå³ÝáõÃÇõÝÁ Ñ»ï³ùÝÝáÕ ØÇç³½·³ÛÇÝ
¹³ï³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý³óÙ³Ý ¹¿Ù:
Ðñ³Å³ñ³Ï³ÝÇÝ Ý³Ëáñ¹»óÇÝ
Ð»½μáÉÉ³ÑÇ »õ ¹³ßÝ³ÏÇó áõÅ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ÙÇ ù³ÝÇ Å³Ù ï»õ³Í
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝó Ù³ëÝ³Ïó»ó Ý³»õ ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý ÈÇμ³Ý³ÝÇ Ï³éáÛóÇ Õ»Ï³í³ñ ÐáíÇÏ
ØËÇÃ³ñ»³ÝÁ:
ø³Õ³ù³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÁ »ñÏñáõÙ
Í³·»ó, »ñμ å³ñ½ ¹³ñÓ³õ, áñ ³é³çÇÏ³ÛáõÙ ØÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÁ
å³ïñ³ëïõáõÙ ¿ Ññ³å³ñ³Ï»É 2005
Ãõ³Ï³ÝÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï³ùÝÝáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ` ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»ÕùÁ μ³ñ¹»Éáí Ñ¿Ýó
Ð»½μáÉÉ³ÑÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ íñ³Û:
ÈÇμ³Ý³ÝÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý å³ï·³Ù³õáñ Ú³Ïáμ
´³·ñ³ïáõÝÇÝ §²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³¹ÇûÏ³Û³ÝÇÝ ïõ³Í Ñ³ñó³½ñáÛóáõÙ
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Ýß»ó, áñ ¹³ï³ñ³ÝÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ñ»ï Ï³åõ³Í Çñûù Éáõñç
í»ñ³å³ÑáõÙÝ»ñ Ï³Ý:
§Ø»Ýù ³é³çÇÝÝ»ñÇó ¿ÇÝù, áñ
2005-Ç ²åñÇÉÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ»óÇÝù
Ð³ñÇñÇÇ ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï³ùÝÝáõÃÇõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ï»³Ý ëï»ÕÍ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ: ²Û¹ ³ï»³ÝÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, å¿ïù ¿ Ûëï³Ï
å³ï³ëË³Ý ï³ñ` áí ¿ ëå³Ý»É
Ý³ËÏÇÝ í³ñã³å»ïÇÝ »õ áíù»ñ »Ý
Ï³Ý·Ý³Í ³Û¹ ëå³ÝáõÃ»³Ý Û»ï»õáõÙ: ¸ñ³ Ñ»ï Ù¿Ïï»Õ, Ù»Ýù Ï³ñÍáõÙ ¿ÇÝù, áñ ãå¿ïù ¿ Ë³Ëïõ¿ñ ÈÇμ³Ý³ÝÇ ·»ñÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ: ºõ »Ã¿
ÑÇÝ· ï³ñÇ ³é³ç ³ÏÝÏ³ÉõáõÙ ¿ñ, áñ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÁ ÉÇ³ñÅ¿ù
³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É ÙÇ Ù³ñÙÇÝ ÏÁ ¹³éÝ³Û, ³å³ ³Ûëûñ ³ÛÝ Ïáñóñ»É ¿ Çñ
íëï³ÑáõÃÇõÝÁ¦, - ³ë³ó ´³·ñ³ïáõÝÇÝ:
ÈÇμ³Ý³ÝÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³½ÙÇ Ù¿Ï »ññáñ¹Ç Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÇó Û»ïáÛ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ³õïáÙ³ï Ï»ñåáí ¹³¹³ñ»óÝáõÙ ¿
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ: ÈÇμ³Ý³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ØÇß¿É êáõÉ¿ÛÙ³ÝÁ, ë³Ï³ÛÝ, ·áñÍáÕ í³ñã³å»ï ê³³¹ Ð³ñÇñÇÇÝ
ËÝ¹ñ»É ¿ ß³ñáõÝ³Ï»É å³ßïûÝ³í³ñáõÙÁ` ÙÇÝã»õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍáõÙÁ:
ÆÝùÁ ê³³¹ Ð³ñÇñÇÝ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÇ Ù³ëÇÝ ÉáõñÝ

ÇÙ³ó»É ¿ ì³ßÇ·ïáÝáõÙ: Ü³Ëáñ¹
·Çß»ñ ÈÇμ³Ý³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
Õ»Ï³í³ñÁ êåÇï³Ï ï³ÝÁ Ñ³Ý¹Çå»É ¿ ²ØÜ-Ç Ý³Ë³·³Ñ ´³ñ³ù
úμ³Ù³ÛÇ Ñ»ï` ëï³Ý³Éáí å³ßïûÝ³Ï³Ý ì³ßÇÝ·ïáÝÇ ÉÇ³Ï³ï³ñ
³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ:
ÈÇμ³Ý³ÝáõÙ ëï»ÕÍõ³Í Çñ³íÇ×³ÏÇÝ ¿ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É Ý³»õ å»ïù³ñïáõÕ³ñ ÐÇÉ³ñÇ øÉÇÝÃáÝÁ, áñÝ
³Ûë ûñ»ñÇÝ å³ßïûÝ³Ï³Ý ³Ûóáí
·ïÝõáõÙ ¿ ä³ñëÇó ÍáóÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ:
§²ÛÝ, ÇÝã Ï³ï³ñõ»ó, ÈÇμ³Ý³ÝáõÙ »õ ÈÇμ³Ý³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó
¹áõñë ·áñÍáÕ áõÅ»ñÇ ³ÏÝÛ³Ûï
÷áñÓÝ ¿` Ë³Ã³ñ»É »ñÏñÇ ³é³çÁÝÃ³óÝ áõ Ï³ÛáõÝáõÃÇõÝÁ, ËáãÁÝ¹áï»É
³ñ¹³ñáõÃ»³Ý Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ¦, Ýß»É ¿ øÉÇÝÃáÝÁ:
êáóÇ³É-¹»ÙáÏñ³ï ÐÝã³Ï»³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ÈÇμ³Ý³ÝÇ í³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù, Ý³ËÏÇÝ å³ï·³Ù³õáñ ºÕÇ³ æ»ñ»ç»³ÝÝ ¿É §²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³¹ÇûÏ³Û³ÝÇ Ñ»ï ½ñáÛóáõÙ Ýß»ó, áñ ³Ûë å³ÑÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇó ÙÇ ù³ÝÇ »Éù»ñ »Ý
ÝßÙ³ñõáõÙ:
§Æñ³íÇ×³ÏÁ μ³õ³Ï³Ý μ³ñ¹ »õ
É³ñõ³Í ¿: ØÇ ù³ÝÇ »Éù Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É
ëï»ÕÍõ³Í Ï³óáõÃÇõÝÇó, áñ ³Ûëûñ ßñç³Ý³éõáõÙ ¿: Ð»½μáÉÉ³ÑÁ Ï³ñáÕ ¿
Çñ»Ý ¹³ßÝ³ÏÇó áõÅ»ñÇ Ñ»ï Ï³é³í³ñáõÃÇõÝ Ï³½Ù»É: Î³ñáÕ ¿ ëï»ÕÍõ»É
Ý³»õ ÙÇ Çñ³¹ñáõÃÇõÝ, »ñμ μ³õ³Ï³Ý
»ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï Ï³é³í³ñáõÃÇõÝ ãÇ

Ö²ÜÎ²ðÀ ºô

À

Ó»õ³õáñõáõÙ: Ðñ³Å³ñ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Ù»Ýù ³ñ¹¿Ý ÇëÏ
ÏáãáõÙ »Ýù ÁÝÃ³óÇÏ ·áñÍ»ñ ïÝûñÇÝáÕ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝ: ²Û¹ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ, ãÇ Ï³ñáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý
áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝ»É: ì³ÕÝ ³ñ¹¿Ý ÈÇμ³Ý³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ØÇß¿É êáõÉ¿ÛÙ³ÝÁ
ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ Ñ»ï ù³Õ³ù³Ï³Ý
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ ëÏëÇ` áõÕÕõ³Í ×·Ý³Å³ÙÇ Û³ÕÃ³Ñ³ñÙ³ÝÁ¦, ³ë³ó æ»ñ»ç»³ÝÁ:

Ð²Ú Ü²Ê²ð²ðÆ Ðð²Ä²ð²Î²ÜÀ ÈÆ´²Ü²ÜàôØ,
òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü Ö²Ü²âØ²Ü ´²Ü²ÒºôÀ ²ØÜ-Æ
ÎàÜ¶ðºêàôØ

èáμ»ñÃ ê³ý³ñ»³Ý

ÈÇμ³Ý³ÝÇ í»ñçÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÁ, Ð»½μáÉÉ³ÑÇ »õ
Ýñ³ ¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃõáõÙ
Ñ³Û ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ
Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÁ »õ Ï³é³í³ñáõ-

Ã»³Ý Ï³½Ù³ÉáõÍáõÙÁ, ÏñÏÇÝ
³Ý·³Ù Ù»ñ áõß³¹ñáõÃÇõÝÝ ¿
Ññ³õÇñáõÙ ½³Ý³½³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ï³ë³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÇ íñ³Û:
¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÁ áñå¿ë Ð»½μáÉÉ³ÑÇ ¹³ßÝ³ÏÇó ³Ù»Ý»õÇÝ ¿É å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, ³ÛÉ ³ñ¹ÇõÝùÝ ¿ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ýñ³ Ñ³Ï³³Ù»ñÇÃÇõ 91, ¸ ï³ñÇ, ÚáõÝõ³ñ 26 2011
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Ï»³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÇ, áñÁ Çñ
Ñ»ñÃÇÝ ·³ÉÇë ¿ ³ÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý
é³½³í³ñáõÃÇõÝÇó, áñÁ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý-èáõë³ëï³Ý ³é³ÝóùÁ, ÂáõñùÇ³²¹ñμ»ç³Ý-²ØÜ ³é³ÝóùÇ ¹¿Ù:
Ð³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, áñ áñ»õ¿ Ð³Û³ëï³Ý-²ØÜ Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Éáõñç μ³ñ»É³õáõÙ, Çñ Ñ»ï ÏÁ μ»ñÇ Ý³»õ Ð³Û³ëï³Ý-ÂáõñùÇ³
Ñ³ßï»óáõÙ, Ï³Ù ³Ûë áõÕÕáõÃ»³Ùμ ×ÝßáõÙÝ»ñÁ ÏÁ μ³ñÓñ³óÝÇ, ÇÝãÁ Ó»éÝïáõ ã¿ ¹³ßÝ³ÏóáõÃ»³ÝÁ »õ ³ÛÉ ë÷Çõéù»³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝó áÕç é³½Ù³í³ñáõÃÇõÝÁ ÑÇÙÝõ³Í ¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý íñ³Û:
ê³Ï³ÛÝ Ñ³ñóÝ ³Ûë ¿, áñ ³ñ¹»û±ù Ï³ñ»ÉÇ ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùáõÙ
Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É
Ð»½μáÉÉ³ÑÇ
Ñ»ï, áñÇ Ñ³Ï³¹ñáõÃÇõÝÁ Æëñ³Û¿ÉÇ »õ ²ØÜ-Ç Ñ»ï ³ÏÝÛ³Ûï ¿, »õ
ëå³ë»É, áñ ²ØÜ-Ç ÏáÝ·ñ»ëÁ
í³õ»ñ³óÝÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Û³Ù¿ï ÙÇ
μ³Ý³Ó»õ: ²Ñ³ Ã¿ áñÝ ¿ Ñ³Ï³ëáõÃÇõÝÁ: ä³ñ½³ÙïáõÃÇõÝ ÏÁ ÉÇÝÇ
»ÝÃ³¹ñ»É Ã¿ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ÏáÝ·ñ»-
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ë³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ¿ Ñ³Û»ñÇ ¹Çñù»ñÁ ØÇçÇÝ
²ñ»õ»ÉùáõÙ »õ ³ÛÝ, áñ Ýñ³Ýù
Ï³ñáÕ »Ý ß³ñÅõ»É ÙÇ³ÛÝ
³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃ»³Ý ÙÕáõÙÝ»ñáí:
ØÇ áõñÇß Ñ³Ï³ëáõÃÇõÝ: ²ñ¹¿Ý ·Çï»Ýù ÂáõñùÇ³ÛÇ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý
í»ñçÇÝ
÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ. ³Û¹ »ñÏñÇ ¹Çñù»ñÁ
ûñ-ûñÇ ·ïÝáõÙ »Ý ³õ»ÉÇ ÇëÉ³Ù³Ù¿ï, Ñ³Ï³Çëñ³Û¿É³Ï³Ý
Ñ³ÏáõÙ: ²Ûë áõÕÕáõÃ»³Ùμ Áëï
Éñ³ïõ³Ï³Ý
·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ, ¾ñ¹áÕ³ÝÁ ê³³¹ Ð³ñÇñÇÇ Ñ»ï
Çñ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
³ë»É ¿, áñ Çñ í»ñçÝ³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÁ ÈÇμ³Ý³ÝÇ ×·Ý³Å³ÙÇ í»ñ³μ»ñ»³É ÏáñáßÇ
Ð»½μáÉÉ³ÑÇÝ Ñáí³Ý³õáñáÕ
êÇñÇ³ÛÇ Ñ»ï ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ: ²ÛëåÇëáí,
³ÝáõÕÕ³ÏÇ áõ ÙÇ ù³ÝÇ ûÕ³ÏÝ»ñÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃ»³Ùμ, ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ »õ ÂáõñùÇ³Ý
·ïÝõáõÙ »Ý ÝáÛÝ ¹Çñù»ñáõÙ:
Æ í»ñçáÛ, Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ ÈÇμ³Ý³ÝÇ Çñ³íÇ×³ÏÇ ³½¹»óáõÃÇõÝÁ Æñ³ÝÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ³Ù³ñ: ¶³ÕïÝÇù ã¿, áñ
Çñ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ ·ïÝõáõÙ ¿
¸ ³ ß Ý ³ Ï ó á õ Ã » ³ Ý
ïÝûñÇÝáõÃ»³Ý Ý»ñùáÛ »õ ³Û¹
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÁ
³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝ»Ý Æñ³ÝáõÙ
³Û¹ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý íÇ×³ÏÇ íñ³Û: ²ÛÉ Ëûëùáí, ÈÇμ³Ý³ÝáõÙ ÐÚ¸-Ç É³õ Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ð»½μáÉÉ³ÑÇ Ñ»ï,
û·ÝáõÙ »Ý Æñ³ÝáõÙ Ð³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ
å»ïáõÃ»³Ý ³õ»ÉÇ ë»ñï »õ
μ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý Ï³å»ñÇ íñ³Û:
²Ûë å³ïÏ»ñÁ ³å³óáõóáõÙ ¿ Ã¿ ÇÝãå¿ë ³ßË³ñÑÇ Ñ»é³õáñ Í³Ûñ»ñáõÙ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ ß³ÕÏ³åõ³Í »Ý ÙÇÙ»³Ýó:

ÈÆ´²Ü²Üº²Ü ¶ÈàôÊÎàîðàôÎ
ÀÝ¹³Ù¿ÝÁ 10,452ÏÙ ï³ñ³Íù
½μ³Õ»óÝáÕ ÈÇμ³Ý³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ, å³ïÙ³Ï³Ý, ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³-³ñÅ¿ù³ÛÇÝ μ³½Ù³½³ÝáõÃ»³Ý »õ ³ÛÉ
å³ï×³éÝ»ñÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí ÙÇßï
¿É »Õ»É ¿ μ³ñ¹ »õ áã ûñÇÝ³ã³÷:
²é³Ýó Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÇ, μ³õ ¿ Ýß»É,
Ã¿ ÷áùñ ³Ûë »ñÏñáõÙ μÝ³ÏõáõÙ »Ý
ùñÇëïáÝ»³Û »õ ÙáõëáõÉÙ³Ý ÏñûÝÝ»ñÇ Ñ»ï»õáñ¹, Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ùμ ³ñ³μ³Ëûë 18 Û³ñ³Ýõ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ å³ïÏ³ÝáÕ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ, áñáÝóÇó áã Ù¿ÏÁ Ãõ³ÛÇÝ
μ³ó³ñÓ³Ï Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝ ãÇ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ: Ð³Ï³é³Ï Çñ»Ýó
ÙÇ³óÝáÕ É»½õ³Ï³Ý »õ ³ÛÉ ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÇõÝÝ»ñÇ` ³Ûë Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ùß³ÏáõÃ³-Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ »õ ³ñÅ¿ù³ÛÇÝ áñáß ï³ñμ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ »õ
Çõñ³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñ: Ð³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃ»³Ý ½·³óáõÙÁ
Û³×³Ë ·»ñÇßËáõÙ ¿ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÉÇμ³Ý³Ý»³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃ»³Ý ·Çï³ÏóáõÃ»³ÝÁ: ºñÏñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ï³éáõóõ³Í
¿ ·ÉË³õáñ »ñ»ù Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ` Ù³ñáÝÇï ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÇ (³ñ»õ»É»³Ý Ï³ÃáÉÇÏÝ»ñ), ëáõÝÝÇ ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÇ »õ ßÇ³ ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÇ
ÙÇç»õ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý μ³Å³ÝÙ³Ý
Ë³Ëáõï Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃ»³Ý
íñ³Û: ÈÇμ³Ý³ÝÇ ³ñ¹Ç å³ïÙáõÃÇõÝÁ Ù»Í Ñ³ßõáí »Õ»É ¿ ùñÇëïáÝ»³Û »õ ÙáõëáõÉÙ³Ý³Ï³Ý Ù»Í³·áÛÝ
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ »õ Ýñ³Ýó ù³Õ³ù³ïÝï»ë³Ï³Ý í»ñÝ³Ë³õÇ å³Ûù³ñÁ` í»ñ³ÑëÏ»Éáõ »ñÏñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Õ»ÏÝ áõ ïÝï»ë³Ï³Ý
μ³ñÇùÝ»ñÁ:
ºñÏñÇ ÷áùñ áõ Ëáó»ÉÇ ÉÇÝ»ÉÁ,
Ý»ñùÇÝ Ñ³Ï³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ³ÛÉ
·áñÍûÝÝ»ñ å³ï×³é »Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É, áñ ÈÇμ³Ý³ÝÁ Ùßï³å¿ë »ÝÃ³ñÏõÇ ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³ÙïáõÃÇõÝÝ»ñÇ: ²õ»ÉÇÝ, áñáß Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ
í»ñÝ³Ë³õ»ñ` Çñ»Ýó í³Û»É³Í ·»ñ³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ ÏáñóÝ»Éáõó Ï³Ù ³ÛÉ
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ áõ Ýñ³Ýó ³ñï³ùÇÝ

²ñ³Ù ÂáíÙ³ë»³Ý
Ñáí³Ý³õáñÝ»ñÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÇõÝÇó
í³Ë»Ý³Éáí, Çñ»Ýù ÇëÏ ¹ÇÙáõÙ »Ý
³ñï³ùÇÝ áõÅ»ñÇ û·ÝáõÃ»³ÝÁ:
î³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ Ç í»ñ ß³ñáõÝ³ÏõáÕ, »õ å³ñμ»ñ³μ³ñ ï³ñμ»ñ ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñ áõÝ»óáÕ ÉÇμ³Ý³Ý»³Ý
×·Ý³Å³ÙÁ` Ý»ñùÇÝ ¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñÇ ³ñ¹ÇõÝùÁ ÉÇÝ»Éáõó μ³óÇ,
Ý³»õ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ áõÅ»ñÇ Ùñó³ÏóáõÃ»³Ý
áõ å³Ûù³ñÇ ¹ñë»õáñáõÙÝ ¿:
ØÇÝã»õ 1975 Ã. ³é³ÝÓÝ³Û³ïáõÏ ¹Çñù»ñ ·ñ³õáÕ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÁ »õ Ù³Ý³õ³Ý¹ Ù³ñáÝÇï Ñ³Ù³ÛÝùÁ ß³ñáõÝ³Ïõ³Í ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ (1975-1990
ÃÃ.) ³ñ¹ÇõÝùáõÙ Ïáñóñ»óÇÝ Çñ»Ýó
³Û¹ ¹Çñù»ñÁ: ØáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ½ûñ³óÙ³ÝÁ Ýå³ëï»ó Ý³»õ í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ãõ³ÛÇÝ ³×Á: 90-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ
ÇßËáÕ ¹Çñù»ñ áõÝ»ó³Ý ëáõÝÝÇ ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÁ, ¹ñ³Ý Ýå³ëï»ó Ý³»õ ÙÇÉÇ³ñ¹³ï¿ñ è³ýÇÏ Ð³ñÇñÇÇ
í³ñã³å»ï ÉÇÝ»ÉÁ: 2005Ã. è.Ð³ñÇñÇ ëå³ÝáõÃÇõÝÝ ³Ý»É³Ý»ÉÇ ×·Ý³Å³Ù ëï»ÕÍ»ó ÈÇμ³Ý³ÝáõÙ, ÇÝãÝ
Çñ³ñ ¹¿Ù ¿ Ñ³Ý»É ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
ëáõÝÝÇ »õ ßÇ³ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ, ÇëÏ
ïÏ³ñ³ó³Í »õ »ñÏ÷»ÕÏõ³Í ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÁ μ³Å³Ýõ³Í »Ý ³Û¹ »ñÏáõ ×³Ùμ³ñÝ»ñÇ ÙÇç»õ: Î³óáõÃÇõÝÝ ¿É ³õ»ÉÇ μ³ñ¹³ÝáõÙ ¿ ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³ÙïáõÃÇõÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÈÇμ³Ý³ÝáõÙ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ íñ³Û ³é³õ»É Ï³Ù
Ýõ³½ ã³÷áí Çñ»Ýó ³½¹»óáõÃÇõÝÝ
»Ý áõÝ»ÝáõÙ ²ØÜ-Á, üñ³ÝëÇ³Ý,
ê³áõ¹³Ï³Ý ²ñ³μÇ³Ý, Æëñ³Û¿ÉÁ,
êÇñÇ³Ý »õ Æñ³ÝÁ: ¶Ý³Éáí ³½¹»óÇÏ ¹³ñÓáÕ ßÇ³ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ` ³ñ³μÝ»ñÇ ³ñ¹Ç
å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç ³Ýó³Í ³Ù³é
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Æëñ³Û¿ÉÇÝ Ó³ËáÕáõÃ»³Ý Ù³ïÝ³Í Ð»½μáÉÉ³Ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý, ÇÝãå¿ë Ý³»õ`
²Ù³É ß³ñÅÙ³Ý ÙÇçáóáí, í³Û»ÉáõÙ ¿
Æñ³ÝÇ »õ êÇñÇ³ÛÇ Ñáí³Ý³õáñáõÃÇõÝÁ: êáõÝÝÇ Ñ³Ù³ÛÝùÁ, ëå³Ýõ³Í
ÃÇõ 91, ¸ ï³ñÇ, ÚáõÝõ³ñ 26 2011
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ÚáÛë

ÈÆ´²Ü²ÜÆ
Ð²ÚÎ²Î²Ü
Îàôê²ÎòàÂÆôÜÜºðÀ

í³ñã³å»ïÇ áñ¹Ç ê³³¹ Ð³ñÇÉáõÙ ¿ »ñÏñáõÙ ïÇñáÕ áõÅ»ñÇ Ñ³ñÇÇ »õ Ýñ³ Ñ³õ³ï³ñÇÙ, í³ñã³õ³ë³ñáõÃÇõÝÁ: ²Ûë ¹³ßÇÝùÁ å³å»ï üáõ³¹ ê»Ý»ûñ³ÛÇ ·ÉË³õáÑ³ÝçáõÙ ¿, áñ ÙÇÝã»õ Ý³Ë³·³ñáõÃ»³Ùμ, í³Û»ÉáõÙ ¿ ²ØÜ-Ç,
Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³Û³üñ³ÝëÇ³ÛÇ »õ ê³áõ¹³Ï³Ý ²ñ³óáõÙÁ Ï³½ÙõÇ §³½·³ÛÇÝ ÙÇáõμÇ³ÛÇ Ñáí³Ý³õáñáõÃÇõÝÁ:
Ã»³Ý¦ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝ, áñï»Õ
ØÇÝã»õ 1975 Ã. ÈÇμ³Ý³ÝÇ ù³Ø³ñáÝÇïÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ` ²ÙÇÝ
Ý»ñÏ³Û ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³ÝÁ Û³ïÏ³óÕ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ μéÝÄ»Ù³Û¿ÉÇ Õ»Ï³í³ñ³Í ö³Õ³ÝõÇ Ý³Ë³ñ³ñ³Ï³Ý ³ÃáéÝ»ñÇ Ù¿Ï
ÏáõÙÁ, ö³Õ³Ý·³õáñ Ïáõë³Ïóáõ·³õáñ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý »õ ùñÇë»ññáñ¹Á, ÇÝãÁ Ýñ³Ý Çñ³õáõÝù ÏÁ
ÃÇõÝÁ »õ Ð.Ú.¸.-Ý ÁÝïñ³Ï³Ý »õ
ïáÝ»³Û ³ßË³ñÑ³½ûñ³ÛÇÝÝ»ñÇ
ï³Û Çñ í×é³Ï³Ý ËûëùÝ ³ë»Éáõ
ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñ ¿ÇÝ:
»ñμ»ÙÝÇ Õ»Ï³í³ñ ê³ÙÇñ Ä³Å³ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ùμ ×ßïõ³Í ¿³ØÇõë ÏáÕÙÇó, ÈÇμ³Ý³ÝáõÙ Çñ ù³Ç Õ»Ï³í³ñ³Í ÈÇμ³Ý³Ý»³Ý àõÏ³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃ»³Ý Ñ³ñó»ñÇ ùÝÕ³ù³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ÁÝÅ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ·ÉË³õáÝ³ñÏÙ³Ý å³ÑÇÝ: §Ø³ñïÇ 14¦-Ç
Ã³óùáõÙ ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÙÇßï ¿É
ñáõÃ»³Ùμ, ¹³ßÝ³ÏóáõÙ ¿ ëáõÝÝÇ
áõÅ»ñÁ Ù»ñÅáõÙ »Ý ³Ûë å³Ñ³ÝçÁ:
Ñ³Ý¹¿ë ¿ñ »Ï»É áñå¿ë ÇßË³Ý³Ù¿ï
áõÅ»ñÇ Ñ»ï »õ Û³ñáõÙ ¿ ³ñ»õÆõñ³ù³ÝãÇõñ ÏáÕÙÇ Ï»óõ³ÍáõÅ: ø³Õ³ù³Ï³Ý ³Ûë ¹ÇñùáñáßÙáõïùÇÝ: ÆëÏ ÙÇ áõñÇß Ù³ë` ½ûùÇÝ ³Ùñûñ¿Ý Ý»óáõÏ »Ý Ï³Ý·ÝáõÙ
áõÙÝ»ñÇ, μ³Ûó Ý³»õ Ñ³Ù³ÛÝùÇ
ñ³í³ñ ØÇß¿É ²áõÝÇ ·ÉË³õáñáõÝñ³Ýó ë³ï³ñáÕ ³ñï³ùÇÝ áõÝ»ñëáõÙ ³Ûë Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý í³Ã»³Ùμ, ¹³ßÝ³ÏóáõÙ ¿ Ð»½μáÉÉ³Å»ñÁ: ÈÇμ³Ý³ÝáõÙ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ
Û»É³Í ³ÝÑ»ñù»ÉÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃ»³Ý
ÑÇÝ:
ÏáÕÙÇ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ Ñ³Ù³½ûñ ¿
ßÝáñÑÇõ, ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý ³é³²ñ»õÙï³Ù¿ï Ñ³ïõ³ÍÁ, áñ
Ø»ñÓ³õáñ ²ñ»õ»ÉùáõÙ Ýñ³Ýó Ñáç³¹ñ³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñ»³
×³Ý³ãõ³Í ¿ §Ø³ñïÇ 14¦ ß³ñí³Ý³õáñáÕ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
ÙÇßï ß³ÑáõÙ ¿ÇÝ ÈÇμ³Ý³ÝÇ
ÅáõÙ ³ÝáõÝáí, ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ
»õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ áõÅ»ñÇ ¹Çñù»ñÇ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝ ¿ Ï³½ÙáõÙ: ÈÇÑ½ûñ³óÙ³ÝÁ:
í»ñ³å³Ñõ³Í 5-6 ³ÃáéÝ»ñÁ »õ
μ³Ý³ÝáõÙ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ ¿ ÁÝïºÃ¿ ÉÇμ³Ý³ÝóÇÝ»ñÁ ãÏ³ñá³ÛëåÇëáí Ï³½ÙáõÙ §Ð³Û »ñ»ë÷áñáõÙ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³Õ³Ý³Ý ÙÇÝã»õ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
Ë³ÝÝ»ñÇ μÉáÏÁ¦:
·³Ñ: §Ø³ñïÇ 14¦ ß³ñÅáõÙÁ
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ¿ïÇ ³õ³ñ1975 Ã. ²åñÇÉÇÝ ù³Õ³ù³óÇ³ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ ê»åï»Ùμ»ñÇ 25-Çó
ïÁ ÇÝã-áñ Ñ³Ù³ËáÑáõÃ»³Ý Ñ³ëÏ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ μéÝÏ»Éáõó Û»Û»ïáÛ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ÉÇù Ý³Ë³·³Ý»É, ³å³ ÈÇμ³Ý³ÝÇÝ »õ ÉÇμ³ïáÛ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ»ù Ïáõë³ÏóáõÝ³ÝóÇÝ»ñÇÝ ëå³éÝáõÙ ¿ ³Ýáñáß,
Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³ÃÇõÝÝ»ñÁ, Ð³Û Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý
μ³Ûó μáÉáñ ¹¿åù»ñáõÙ, ³ÝÙËÇÛÇë ëÇñÇ³Ù¿ï Ý³Ë³·³Ñ ¾ÙÇÉ
¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ,
è³ÙÏ³í³ñ
Ã³ñ ³å³·³Û:
È³Ñáõ¹ÇÝ ÷áË³ñÇÝ»É Çñ»Ý Ñ³²½³ï³Ï³Ý Îáõõ³ï³ñÇÙ Ý³Ë³ë³ÏóáõÃÇõÝÁ »õ êá·³Ñáí: §Ø³ñïÇ
óÇ³É-¹»ÙáÏñ³ï
Ð²ÚºðÀ ÈÆ´²Ü²ÜÆ ø²Ô²ø²Î²Ü Ð²Ø²Î²ð¶àôØ
14¦ ß³ñÅáõÙÁ êÇÑÝã³Ï»³Ý Îáõë³ÏÈÇμ³Ý³ÝÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ ¹³õ³Ý³Ýù³ÛÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõñÇ³ÛÇÝ å³ï³ëóáõÃÇõÝÁ Ñ³Ù³ï»Õ
Ã»³Ý Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, 6 Ñ³Û å³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ï»Õ ¿
Ë³Ý³ïáõ ¿ Ñ³áñáß»óÇÝ ÉÇμ³Ý³Û³ïÏ³óõ³Í Ñ³Û»ñÇÝ Áëï Ñ»ï»õ»³ÉÇ.
Ù³ñáõÙ
è³ýÇÏ
Ý³Ñ³ÛáõÃ»³ÝÁ Ñ»3 Ñ³Û áõÕÕ³÷³é å³ï·³Ù³õáñÝ»ñª Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ´¿ÛñáõÃÇó
Ð³ñÇñÇÇ ëå³Ýáõéáõ å³Ñ»É Ý»ñùÇÝ
1
Ñ³Û áõÕÕ³÷³é å³ï·³Ù³õáñª Ø³ÃÝ ßñç³ÝÇó
Ã»³Ý Ñ³Ù³ñ »õ
³Û¹ å³ï»ñ³½ÙÇó`
1 Ñ³Û áõÕÕ³÷³é å³ï·³Ù³õáñª ¼³ÑÉ³ÛÇó ¥´³ùù³¤
³Ûë Ñ³ñóáõÙ å³áñ¹»·ñ»Éáí §¹ñ³1 å³ï·³Ù³õáñª ´¿ÛñáõÃÇ Ñ³Û Ï³ÃáÕÇÏ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇó
Ñ³ÝçáõÙ ¿ ÙÇç³½Ï³Ý ã»½áùáõÃ»³Ý¦
ø³ÝÇ áñ ÈÇμ³Ý³ÝÇ μáÕáù³Ï³ÝÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ Ñ³Û»ñ »Ý, »ñ·³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÇ
ù³Õ³ù³Ï³Ýáõμ»ÙÝ ³Û¹ ¹³õ³Ý³ÝùÇÝ Û³ïÏ³óõ³Í ï»ÕÁ »õë ·ñ³õáõÙ ¿ ÙÇ
ÙÇç³ÙïáõÃÇõÝ:
ÃÇõÝ: âÑ³ßõ³Í Ù¿ÏÑ³Û. ³Ûë ¹¿åùáõÙ, ÈÇμ³Ý³ÝÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ 128 ï»Õ»ñÇó 7Ð»½ μáÉ É³Ñ -² »ñÏáõ ß»ÕáõÙÝ»ñ,
Á ½μ³Õ»óÝáõÙ »Ý Ñ³Û»ñÁ:
áõÝ ¹³ßÇÝùÁ Ñ³³Ûë
Ï»óõ³ÍùÁ
ÈÇμ³Ý³Ý³Ñ³Û»ñÁ áõÝ»Ý Ý³»õ ³éÝõ³½Ý Ù¿Ï Ý³Ë³ñ³ñ »ñÏñÇ
Ù³ñáõÙ ¿, áñ Ý»ñå³Ñå³Ýõ»ó ù³Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ï³½ÙáõÙ: ´³½Ù³Ý¹³Ù Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ»Ï³Û Ï³é³í³ñáõÕ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ñáõÙ ¥24 Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñ »õ ³õ»ÉÇÝ¤, Ñ³Û»ñÇÝ Ñ³ëÝáõÙ ¿ »ñÏáõ
ÃÇõÝÁ ÙÇ³ÏáÕÙ³ï»ñ³½ÙÇ ³ÙμáÕç
Ý³Ë³ñ³ñ³Ï³Ý ï»Õ:
ÝÇ ¿ »õ ãÇ Ý»ñÏ³15 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÐ³Û»ñÇÝ áñáß³ÏÇ ï»Õ»ñ ¿ Û³ïÏ³óõ³Í Ý³»õ Ï³é³í³ñ³Ï³Ý
Û³óÝáõÙ μáÉáñ Ñ³Ã³óùáõÙ:
³ÛÉ μ³ñÓñ Õ»Ï³í³ñ ¹Çñù»ñáõÙ:
Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ß³Ñ»²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ
ñÁ, áã ¿É ³ñï³óáÚáÛë
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Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ
å³ï×³éÝ»ñáí
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñ ï»ÕÇ ã¿ÇÝ áõÝ»ó»É: 1992 »õ
1996 ÃÃ. ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý ³é³ç³¹ñ³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇÝ ³é³çõ³Û ÝÙ³Ý Û³çáÕõ»ó ·ñ³õ»É ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ Ñ³Û»ñÇÝ Û³ïÏ³óõ³Í ï»Õ»ñÁ: ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ñ
ÙÝ³É ÇßË³Ý³Ù¿ï Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ:
²Ûë Çñ³íÇ×³ÏÁ ÷áËõ»ó 2000
Ã.-ÇÝ, »ñμ í³ñã³å»ï »õ Ñ½ûñ³·áÛÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝ, ÙÇÉÇ³ñ¹³ï¿ñ è³ýÇÏ Ð³ñÇñÇÝ ´¿ÛñáõÃÇ
»ñÏñáñ¹ ÁÝïñ³ï³ñ³ÍùáõÙ, áñå¿ë Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý, ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÇó å³Ñ³Ýç»ó, áñ
³å³·³Û ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ Ñ³Û»ñÁ
³é³ÝÓÇÝ μÉáÏáí Ñ³Ý¹¿ë ã·³Ý »õ
Çñ Õ»Ï³í³ñ³Í ËÙμ³ÏóáõÃ»³Ý
Ù³ë Ï³½Ù»Ý: Ü³ Ý³»õ å³ÛÙ³Ý
¹ñ»ó, áñ Ñ³Û Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ ÙÇ
Ù³ëÇÝ ÇÝùÝ ³é³ç³¹ñÇ: Ð³Û
å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÇ
Ù»Í³·áÛÝ
Ù³ëÝ ÁÝïñõáõÙ »Ý Ýß»³É ÁÝïñ³ï³ñ³ÍùÇó:
¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ
Ù»ñÅ»ó Ð³ñÇñÇÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ »õ
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÝ¹¹ÇÙ³ó³õ ûñõ³Û ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ` Û³ÝÓÇÝ
Ð³ñÇñÇÇ: Üñ³ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÁ ³Û¹
ÁÝïñ³ï³ñ³ÍùáõÙ Ó³ËáÕõ»óÇÝ,
»õ ËáñÑñ¹³ñ³Ý ³Ýó³Ý Ð³ñÇñÇÇ
³é³ç³¹ñ³Í Ñ³Û Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÁ,
áñáÝó ß³ñùáõÙ ¿ÇÝ ÑÝã³Ï»³Ý »õ
é³ÙÏ³í³ñ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñ: ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÝ Çñ
å³ñïáõÃÇõÝÁ í»ñ³·ñ»ó ´¿ÛñáõÃÇ
Ýß»³É ÁÝïñ³ï³ñ³ÍùÇ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ù¿ç Ï³ï³ñõ³Í ÙÇïáõÙÝ³õáñ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ: Ü³ ³é³ñÏ»ó, Ã¿ Û³ÕÃáÕ Ñ³Û å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÁ ÷³ëïûñ¿Ý ÁÝïñõ»É ¿ÇÝ ³Û¹ ÁÝïñ³ï³ñ³ÍùÇ áã-Ñ³Û ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ
ùõ¿Ý»ñáí, ù³ÝÇ áñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ
÷áËõ»É ¿ÇÝ ³ÛÝå¿ë, áñ Ð³ñÇñÇÇ
Ñ³Ù³ËáÑ ÁÝïñáÕÝ»ñÁ ÉÇÝ»Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝ, ÙÇÝã ³õ»ÉÇ ÷áùñ
ÃÇõ Ï³½ÙáÕ Ñ³Û ùõ¿³ñÏáÕÝ»ñÇ
ç³Ëç³ËÇã
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ
Çñ»Ýó Ó³ÛÝ»ñÁ ïõ»É ¿ÇÝ Çñ` ¸³ß-

Ý³ÏóáõÃ»³Ý Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ û·ïÇÝ:
ØÇ»õÝáÛÝ å³ïÏ»ñÁ ÏñÏÝõ»ó
2005 Ã.-ÇÝ, áñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ ÈÇμ³Ý³ÝÇ Ý»ñÏ³Û ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ñ³Û 6
å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÇó 4-Á å³ïÏ³ÝáõÙ »Ý Ð³ñÇñÇÇ ËÙμ³ÏóáõÃ»³ÝÁ, ÇëÏ ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÝ áõÝÇ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ Ù¿Ï å³ï·³Ù³õáñ: 2000
Ã.-ÇÝ ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ¹³¹³ñ»ó
ÇßË³Ý³Ù¿ï ÉÇÝ»Éáõó, ÇëÏ 2005Ã.Ç å³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇó Ý³ Û³ñáõÙ ¿ ÈÇμ³Ý³ÝÇ
ù³Õ³ù³Ï³Ý ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³ÝÁ »õ
å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ÁÝïñ³Ï³Ý ûñ¿ÝùÇ
»õ ´¿ÛñáõÃÇ »ñÏñáñ¹ ÁÝïñ³ï³ñ³ÍùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÇõÝ: ÀÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý ³é³ÝóùÝ »Ý
Ï³½ÙáõÙ ßÇ³ ÙáõëáõÉÙ³Ý Ð»½μáÉÉ³ÑÁ »õ Ù³ñáÝÇï ùñÇëïáÝ»³Û
ØÇß¿É ²áõÝÝ áõ Ýñ³ Õ»Ï³í³ñ³Í
§²½³ï ²½·³ÛÇÝ Ðáë³ÝùÁ¦: ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ë»ñï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ù¿ç ¿ í»ñçÇÝÇë Ñ»ï, áñÇ
ËÙμ³ÏóáõÃ»³Ý Ù³ë ¿ Ï³½ÙáõÙ
¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý å³ï·³Ù³õáñÁ:
ÐÝã³Ï»³Ý »õ è³ÙÏ³í³ñ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÇßË³Ý³Ù¿ï »Ý,
»õ ÇÝãå¿ë Ýßõ»ó, Ýñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ Ù³ë »Ý Ï³½ÙáõÙ Ð³ñÇñÇÇ ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ñ³õ³ï³ñÇÙ »õ
·ÉË³õáñ³å¿ë ëáõÝÝÇ ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÇó μ³ÕÏ³ó³Í ËÙμ³ÏóáõÃ»³ÝÁ:
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÝ
áõñ»ÙÝ ï»Õ »Ý ·ñ³õáõÙ ÈÇμ³Ý³ÝÇ ËÇëï μ»õ»é³óõ³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßïÇ ï³ñμ»ñ ÏáÕÙ»ñáõÙ:
Ð³Ï³é³Ï ³Ûë ÇñáÕáõÃ»³ÝÁ,
Ýñ³Ýó »õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ÉÇμ³Ý³Ý³Ñ³Û»ñÇ ÙÇç»õ μ³ñ»μ³Ëï³μ³ñ ãÇ ïÇñáõÙ ³ÛÝ É³ñõ³Í ÙÃÝáÉáñïÁ, áñ ïÇñáõÙ ¿ ³Û¹ μ»õ»éÝ»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ³ÛÉ áõÅ»ñÇ ÙÇç»õ:

ÈÆ´²Ü²ÜÆ Ð²ÚÎ²Î²Ü
Ð²Ø²ÚÜøÀ ¸¾äÆ à±ôð

ºÃ¿ ÉÇμ³Ý³ÝóÇÝ»ñÁ ãÏ³ñáÕ³Ý³Ý Ñ³Ù³Ï»óáõÃ»³Ý ÙÇ Ýáñ ï³ñ³½Ç ßáõñç Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý
·³É, »õ »Ã¿ ³õ»ÉÇ Ï³ñ× Å³ÙÏ¿ïáõÙ, Û³çáñ¹áÕ ß³μ³ÃÝ»ñáõÙ,

ãÏ³ñáÕ³Ý³Ý Ñ³Ï³¹Çñ »ñÏáõ
μ»õ»éÝ»ñÇÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ßáõñç Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý Ñ³ëÝ»É, »ñÏñÇÝ ëå³ëáõÙ ¿ ÙáõÃ »õ ³Ýáñáß ³å³·³Û:
²Û¹ å³ñ³·³ÛáõÙ, ÈÇμ³Ý³ÝÇ ÙÇõë
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ÝÙ³Ý ³Ýáñáß »õ
³ÝÝ³Ë³ÝÓ»ÉÇ ÏÁ ÉÇÝÇ Ý³»õ Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³å³·³Ý:
´³Ûó Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ ¹ñ³Ï³Ý
Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ
»õë, ÙÇçÇÝ »õ »ñÏ³ñ Å³ÙÏ¿ïáõÙ
ÈÇμ³Ý³ÝÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ (ÇÝãå¿ë »õ Ø»ñÓ³õáñ »õ ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ ÙÇõë »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇÝ) ¹Åμ³Ëï³μ³ñ ÷³ÛÉáõÝ
³å³·³Û ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³ÏÝÏ³É»É: 15
ï³ñõ³Û Ý»ñùÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ, ïÝï»ë³Ï³Ý ß³ñáõÝ³ÏõáÕ ×·Ý³Å³ÙÇ »õ Ý»ñÏ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý ëñáõÙÇ
áõ ³ÝáñáßáõÃ»³Ý å³ï×³éáí »ñμ»ÙÝÇ Ï»ÝëáõÝ³Ï ·³ÕáõÃÁ Ù»Í³å¿ë ïáõÅ»É ¿` ù³Ý³Ï³å¿ë »õ
áñ³Ï³å¿ë: 1975 Ã. Ùûï³õáñ³å¿ë 250 Ñ³½³ñ ·Ý³Ñ³ïõáÕ Ñ³Ù³ÛÝùÇó Ý»ñÏ³ÛáõÙë ³Ù»Ý³É³õ³ï»ë³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñáí
ÙÝ³ó³Í å»ïù ¿ ÉÇÝÇ 90-100 Ñ³½³ñÁ:
¸¿åÇ ³ñ»õÙáõïù ³ñï³·³ÕÃÇ
³ÉÇùÁ ß³ñáõÝ³ÏõáõÙ ¿ »õ ÝáÛÝÇëÏ
Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ¹Åõ³ñ áñ
Ï³Ý·ÝÇ: ²ñ»õÙáõïùÇ »õ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ-²äÐ »ñÏñÝ»ñÇÝ μÝáñáß áõÍ³óÙ³Ý »ñ»õáÛÃÁ, ÇÝãÇÝ, μ³ó³éáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³ñ·»Éáí, ³Ýó»³ÉáõÙ ³ÝÑÝ³ñ ¿ñ Ñ³Ý¹Çå»É ÈÇμ³Ý³ÝáõÙ, í»ñçÇÝ »ñÏáõ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõÙ Ã³÷ ¿ ëï³ó»É, »õ
³ÛÝ Ñ³ëï³ï³å¿ë ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏõÇ ³å³·³ÛáõÙ: 20-30 ï³ñÇ »õë,
»õ ÈÇμ³Ý³ÝÇ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ø»ñÓ³õáñ áõ ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ ÙÇõë Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇó ÏÁ ÙÝ³Û ùÇã μ³Ý: ØÇ³Ï ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÁ
ÙÝáõÙ ¿ Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ:
ÆëÏ Ð³Û³ëï³ÝÁ å³ïñ³±ëï ¿
Ï³Ù áõ½á±õÙ ¿ ÁÝ¹áõÝ»É Çñ áñ¹ÇÝ»ñÇÝ… :

²ÕμÇõñª §Ð»ïù¦ Ï³Ûù
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´²Ü²êîºÔÌàôÂÆôÜ

ØºôÈ²Ü²

Â³ñ·Ù³Ý»ó` ²½³ï Ø³Ã»³Ý

¶²¼¾ÈÜºð
1
êÇñ³Ë³ÕÁ Ãá°Õ, ëÇñ³Ñ³°ñ, Ë»É³·³ñõÇñ, Ë»É³·³ñõÇñ
Ê³ñáÛÏÇ ëÇñïÁ ÙËñ×õÇ°ñ, ÃÇÃ»éÇ å¿ë ÑñáõÙ í³éõÇ°ñ:
ÆÝù¹ ù»½ÝÇó ûï³ñ³óÇ°ñ, ïáõÝ¹ ù³Ý¹Ç°ñ áõ Ñ»é³óÇ°ñ,
Ú»ïáÛ »Ï áõ ÙÇ Û³ñÏÇ ï³Ï ëÇñáÕÝÝ»ñÇÝ Ñ³õ³ë³ñõÇ°ñ:
¶Ý³°, ëÇñï¹ ëÇÝáõ ÝÙ³Ý »ûÃÁ çñáí Éõ³ ù¿ÝÇó,
Ú»ïáÛ ³ñÇ ëÇñáÛ ·ÇÝáõÝ ·³õ Ñ³Ù³ñõÇ°ñ, ·³õ Ñ³Ù³ñõÇ°ñ:
äÇïÇ Ñ³Ù³Ï Ñá·Ç ÉÇÝ»ë, áñ ëÇñáõÝ ³ñÅ³ÝÇ ÉÇÝ»ë,
¶ÇÝáíÝ»ñÇ Ùûï »ë ·Ýáõ±Ù,·ÇÝ»Ñ³ñõÇ°ñ, ·ÇÝ»Ñ³ñõÇ°ñ:
ÈëÇ°ñ ËûëùÁ êáÕáÙáÝÇ, áñ ·ÇïÇ Ñ³õù»ñÇ É»½áõÝ,
Â³Ï³ñ¹ »ë, μáÛÝ ¹³ñÓÇ°ñ, áñ ·³Û, Ñ³õùÁ ùá Ù¿ç å³ïëå³ñõÇ:
¾Ý ÏáõéùÁ, Ã¿ ¹¿ÙùÝ Çñ μ³Ý³Û, ¹³ñÓÇñ Ýñ³Ý ¹áõ Ñ³Û»ÉÇ,
àõ Ã¿ í³ñë»ñÝ Çñ ³ñÓ³ÏÇ, ë³ÝñÇ ÝÙ³Ý Ýñ³Ý ÷³ñõÇ°ñ:
àëÏÇ, ³ñÍ³Ã ÁÝÍ³Ý»ñáí áõËï »ë ·ÝáõÙ áïùÁ ëÇñáÛ,
²ñÍ³ÃÁ ÃáÕ, ù»½ ÝõÇñÇ°ñ, Ñá·áí ï³ñõÇ°ñ, Ñá·áí ï³ñõÇ°ñ:
2
ºÏ¿°ù,Ñ¿¯Û, »Ï¿°ù, Ñ¿¯Û, Í³ÕÏ»ëï³ÝÁ Í³·»É ¿,
ºÏ¿°ù, Ñ¿¯Û, »Ï¿°ù, Ñ¿¯Û, ëÇñ³Í »³ñÁ »Ï»É ¿:
ºÏ¿°ù, Ñ¿¯Û, »Ï¿°ù, Ñ¿¯Û, ³ßË³ñÑÁÝ áõ Ó»ñ Ñá·ÇÝ
ä³ñ½¿ù ³Ûë ³ñ»õÇÝ, áñ ³Ûëå¿ë ×³é³·»É ¿:
Ì³Õñ¿ù ³ÛÝ ï·»ÕÇÝ, áñ Ý³½»ñ ¿ ¹»é Ã³÷áõÙ,
àÕμ³ó¿ù ³ÛÝ ëÇñáõÝÇÝ, áñÇÝ »³ñÁ Éù»É ¿:
àÕç ù³Õ³ùÝ Çñ³ñ ³Ýó³õ, »ñμ ³Ûë ÉáõñÁ ÇÙ³ó³õ,
àñ ÝáñÇó ÙÇ Ë»É³·³ñ ßÕÃ³Ý»ñÁ Ïïñ»É ¿:
¾ë Ç±Ýã ûñ ¿, ¿ë Ç±Ýã ûñ, ÙÇ±Ã¿ í»ñçÝ ¿ ³ßË³ñÑÇ,
ºñÏÇùÁ Ù»ñ ·áñÍ»ñÇ Ù³ï»³ÝÁ Ïáñóñ»É ¿:
¸ÑáÉÝ»ñ ½³ñÏ»ó¿°ù, áõ μ»ñ³Ý ÷³Ï»ó¿°ù,
¾É Ç±Ýã Ëûëù, ëÇñï áõ Ë»Éù, »ñμ Ñá·ÇÝ ÁÝ¹í½»É ¿:
3
Ø»é³Í ¿Ç, Ï»Ý¹³Ý³ó³Û. ³ñóáõÝù ¿Ç ÍÇÍ³Õ ¹³ñÓ³Û,
êÇñáÛ μ³ËïÝ ÇÝÓ Ååï³ó áõ »ë ëÇñáí Û³õ¿ï Ñ³ñëï³ó³Û:
²ãùë Ýñ³Ýáí ÉÇ³ó³õ, Ñá·Çë Û³éÝ»ó, ³ñÇ³ó³õ,
êÇñïë áõ É»ÕÇë ³éÇõÍ³ó³õ, ßáÕßáÕ³óáÕ ³ñ»õ ¹³ñÓ³Û:
²ë³ó. §¸áõ ¹»é ã»ë Ë»ÝÃ³ó»É, ³Ûë ï³ÝÁ ã»ë ³ñÅ³Ý³ó»É¦,
ºë ·Ý³óÇ áõ Ë»ÝÃ³ó³Û, ßÕÃ³Û»Éáõ Ë»É³é ¹³ñÓ³Û:
²ë³ó.§äÇïÇ Ñ³ñμ³Í ÉÇÝ»ë, Ù»½ å¿ë óÝÍáõÝ áõ μ³ó ÉÇÝ»ë¦,
ºë ·Ý³óÇ áõ Ñ³ñμ»óÇ, áõ óÝÍáõÃ»³Ùμ Çñ ÉÇ³ó³Û:
²ë³ó. §¸»é ã»ë Ù»é»É ëÇñáõó, ã»ë áÕáÕõ»É í³éÙ³Ý ·ÇÝáõó¦:
Î»³Ýù å³ñ·»õáÕ »ñ»ëÝ Ç ï»ë ÷Éõ»óÇ áõ áãÝã³ó³Û:
²ë³ó. §Ê»ÉáùÝ »ë »ñ»õáõÙ, Ï³ëÏ³Íáí »ë Ù»½ Ñ»ï»õáõÙ¦,
Ê»Éù áõ ÙÇïùë ù³ÙáõÝ ïõÇ, ³Ù¿Ý ÇÝãÇó ûï³ñ³ó³Û:
²ë³ó. §´³Ûó ¹áõ ÙáÙ »ë í³é»É, ¿ë Ñ³õ³ùÇÝ Ïáõéù »ë ¹³é»É¦.
ØáÙ áõ Ñ³õ³ù ù³ÙáõÝ ïõÇ, ÍáõË ¹³é³Û áõ ÷áßÇ³ó³Û:
ÚáÛë
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²ë³ó. §Þ¿ÛË »ëª ÏñûÝ³å»ï, ³é³çÝáñ¹ »ë áõ í³ñ¹³å»ï¦,
²ëÇ. àã ¿ë »Ù, áã ¿É ¿Ý, Ýñ³ Ï³ÙùÇÝ ëïñÏ³ó³Û:
²ë³ó.§ ÂéãáÕ, Ã»õ³õáñ »ë, »ë ã»Ù ï³Û ù»½ Ã»õ áõ ÃéÇãù¦,
Üñ³ Ã»õÇ Ñáíáí ï³ñõ³Í ÷»ïáõñÝ»ñÇó ÇÙ Ù»ñÏ³ó³Û:
²ë³ó ³å³ μ³ËïÁ ÇÙ Ýáñ. §ºÏ, ÙÇ ·Ý³Û ËáñÃ áõ Ëéáí,
ø³Ý½Ç μ³ñáõÃ»³Ùμ áõ ëÇñáí »ë ¹¿åÇ ù»½ í»ñ³¹³ñÓ³Û¦:
4
¾Ý ·ÇÝ»ï³Ý ÏáõéùÁ »Ï³õ, áñ ·ÇÝáíÇë Çñ ïáõÝ ï³ÝÇ,
¶»Õ³Ñ³ë³Ï ·³ñáõÝÝ »Ï³õ, áñ ÓÙ»éë ·³ñáõÝ ³ÝÇ:
²ãù áõ áõÝùáí Ýß³Ý ³ñ»ó, Ï³ÙùÇ ³Õ»ÕÁ Çñ É³ñ»ó,
àñ ×³Ý³å³ñÑÇë ¹³ñ³ÝÇ, ëÇñïÝ áõ Ñá·ÇÝ ÇÙ Ã³É³ÝÇ:
Ð³½³ñ ï»ë³Ï Ý³½»ñ Ã³÷»ó, ëÇñáõÝ ëï»ñáí ÇÝÓ Ë³μ»ó,
Ð³½³ñ Ë³Õ áõ ÑÝ³ñù ³ñ³õ, áñ Ë³μáí ÇÙ Ë»ÉùÁ ï³ÝÇ:
ÆÝùÁ ëûëÇÝª »ë ëïõ»ñÁ, »ë í³ñÝ áõ ÇÝùÁª í»ñÁ,
ºÏ³õ μ³ñ³Ï ïáõÝÏÇ ÝÙ³Ý, áñ ÇÝÓ ³ñÙ³ï³Ñ³Ý ³ÝÇ:
Â¿»õ ëÇñïÁ ù³ñ ¿ Ýñ³, Ýñ³Ý ¹áõ »³ñáõÃÇõÝ ³ñ³,
Â¿Ïáõ½ ³é³ç ù»½ ëå³ÝÇ, Û»ïáÛ ù»½ ïÇñáõÃÇõÝ Ï³ÝÇ:
î»ë¿°ù, ï»ë¿°ù, ÑÇõñ ¿ ·³ÉÇë, ³ÝÙ³ÑáõÃ»³Ý çáõñ ¿ ï³ÉÇë,
¶³ÉÇë ¿, áñ Çñ Ý³½»ÝÇ ·»Õ»óÏáõÃ»³Ùμ Ù»½ Ë³ñ³ÝÇ:
¾Ý »ñÏÝ³ÛÇÝ ³ÝÓÁ »Ï³õ, ¿Ý Ã³ùÝõ³Í ·³ÝÓÁ »Ï³õ,
Þ³Ñ»ñÇ å³ñÍ³ÝùÁ »Ï³õ, áñ Ù»ñ ¹ÇÙ³ÏÝ»ñÁ Ñ³ÝÇ:
²Û¹ Ý³ ¿, Ý³, ³Û¹ Ý³ ¿, Ý³°, áí åÇïÇ ·³ñ ³Ýí»ñ³å³Ñ,
¶³ÉÇë ¿, áñ ëÇñïÁ μ³ÝïáÕ å³ñÇëåÝ»ñÁ Ù»ñ ÏáñÍ³ÝÇ:
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***
Ìáí³ÛÇÝ ³Õ¿ï
³Ý³å³ïÇ ËáñùáõÙ
»ñμ áñ »ñ³½Ïáï Ù³ñ¹Ý ¿ ÷áñÓáõÙ
Çñ Ñ»ï ³ÝÏ»ÕÍ ÉÇÝ»É®
***
Ì³ÕÇÏÝ»ñÇ í»ñçÇÝ ë»ñáõÝ¹Á
Çñ Ïï³ÏÁ Û³ÝÓÝ»ó ÷ßáï Ù³ó³éÝ»ñÇÝ
»ñμ Ýñ³Ýù ³ÝÑ³Ùμ»ñ
³õ³½áï ÑáÕÙÇ ·³ÉáõëïÇÝ ¿ÇÝ ëå³ëáõÙ®
***
¸³ñÇ ·ÉË³åïáÛïÁ
»ë ½·áõÙ »Ù ³Ýß³ñÅáõÃ»³Ý Ù¿ç
ºñμ áñ å¿ïù ¿ ÙÇ μ³Ý ³Ý»É®
***
ºõ çñí¿ÅÁ
Û³õ»ñÅ ÏñÏÝõáÕ í»ñ³ÍÝáõÃ»³Ý ³é³ëå»ÉÝ ¿®
1988
***
ºñμ Ï³ñÙñ³Ã³ËÇÍ ³ñ»õÁ í»ñç³ÉáÛëÇ
ÃáÕáõÃÇõÝ ¿ ï³ÉÇë
³Ý³å³ëï³Ý áõ Ûá·Ý³Í Ù³Ñ³Ù»ñÓ ëïõ»ñÝ»ñÇÝ
Ã³Õ»Éáõ Çñ»ñÁ Çñ»Ýó Ùáé³óáõÃ»³Ý Ù¿ç,
í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõÙ ³Û¹
ó³õÇó ¿É ËáñáõÝÏ
ÍÝáõÝ¹ »Ý ³éÝáõÙ »ñ·»ñÁ åá¿ïÇ
Ïáñ³Í Çñ»ñÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ùμ
»õ ·áõÝ»Õ, Ññ³ß³Ï»ñï ³ßË³ñÑÝ »Ý ³ÛÝ
í»ñ³ëï»ÕÍáõÙ,
áñ ³Ù¿Ý Ù³ÝáõÏ »ñ³½áõÙ ¿ μ³ó ³ãù»ñáí£
1994
***
¸³Ý¹³Õ ù³ÛÉáÕ ³é³·³ëïÝ»ñ
Íáí»½ñÇÝ ³ÝÏáõÙÇ
áõñ ÍÝõáõÙ »Ý ³Ù¿Ý ûñ Ûáõß»ñ
áñ Ï»³Ýù åÇïÇ ¹³éÝ³Ý ³å³·³ÛáõÙ.
ºõ Ã³ùáõÝ ÙÇ Ùáñáù
áñ μÕ³õáõÙ ¿ ³Ù¿Ý ÙÇ ßßáõÝçÇ Ù¿ç
ÚáÛë
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èáμ»ñï ²ëñ»³Ý

»õ ³Ýï»ë ÙÇ ÇÕÓ
áñ ÝßÙ³ñõáõÙ ¿ ³Ù¿Ý Ý³Ûõ³Íùáí.
ºõ Ï³ÙáõñçÝ»ñ Ññ³Å»ßïÇ
»õ Ñ³ÙμáÛñÝ»ñ ³ï»ÉáõÃ»³Ý
»õ ÃéãáõÝÝ»ñ
áñ Ã³Õõ»É »Ý ³Ý¹Ý¹áõÙ »ñÏÝùÇ
ãÍÝõ³Í ³ëïÕ»ñÇ ï»ëÇÉùáí
»õ ÙÇ μ³ñ¹áÛÃ Ùï»ñÙÇÏ
áñÇó ÷³ËãáõÙ »Ý μáÉáñ
Ýñ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ.
ºõ ÙÇ ë³ñë³÷
áñÇó ËÇ½³ËáõÃÇõÝÝ ¿ Ñ³ñëï³ÝáõÙ
»õ ï³ÕïáõÏ ÙÇ ³Ý³Ýó
áñÇó »Ý ÍÝõ»É μáÉáñ ÍÇÍ³ÕÝ»ñÁ
»õ ÙÇ Ï³ÃÇÉ ë¿ñ
³ñ»³Ý ïûÃÇó ½·»ëï³õáñõ³Í£
Î³Û áõ ãÏ³Û
»ë ³Ûë »Ù ï»ëÝáõÙ
»ë ³Ûë »Ù ÛÇßáõÙ
»ë ³Ûë »Ù ³åñáõÙ
áõ Ó»½ áãÇÝã å³ïÙ»ÉÇù ãáõÝ»Ù
μ³óÇ ³ÛÝ áñ Ï»ñóñ»É ¿ù ³ÝÑ»ï
áñ áñáÝáõÙ ¿ù ³Ù¿Ý í³ÛñÏ»³Ý.
μ³Ûó »ë åÇïÇ Éé»Ù
áñ ¹áõù ÇÝÓ Éë¿ù®
1996

üÆÈÆä
ð²êª
²Ü´ÆÌ â²ð²ÖÖÆàôÂº²Ü
àô Ø²Ð²òàô ÈðæàôÂº²Ü
ä²îØÆâÀ

Þ³ÝÃ μ³Õñ³Ù»³Ý

²Ù»ñÇÏ»³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ,
»ñÏñáñ¹ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇó Û»ïáÛ Ýáñ ÷áõÉ Ã»õ³ÏáË»ó: ²ñ¹Ç³Ï³Ý áõ Û»ï³ñ¹Ç³Ï³Ý Å³ÝñÇ ³é³ç³ï³ñÝ»ñÁ Ýáñ
ÑáñÇ½áÝÝ»ñ μ³ó»óÇÝ ³Ù»ñÇÏ»³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ¹³ßïáõÙ
áñÁ ³ÝÏ³ëÏ³Í ï³ñμ»ñ ¿ñ Ð»ÙÇÝ·áõ¿ÛÇ áõ Âáõ¿ÛÝÇ ëï»ÕÍ³Í
³ßË³ñÑÇó: Ú»ïå³ï»ñ³½Ù»³Ý
·ñáÕÝ»ñÁ ëÏë»óÇÝ Ýáñ Ñ³Û»³óùáí í»ñ³ùÝÝ»É Ù³ñ¹áõ »õ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
ä³ï»ñ³½ÙÇó Û»ïáÛ ³ßË³ñÑáõÙ
³é³ç³ó³Í Ýáñ Ï³ñ·Ý áõ ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ áõ ·ÇïáõÃ»³Ý ³é³çÁÝÃ³óÁ ÙÇ ÏáÕÙÇó, ÇëÏ ëå³éáÕ³Ï³Ý áõ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÝ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óùÁª ³ÛÉ ÏáÕÙÇó,
Çñ ³ñï³óáÉáõÙÝ áõÝ»ó³õ ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ í³Ûñáõí»ñáõÙÝ»ñÇ Ù¿ç:
ºñÏñáñ¹
Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
å³ï»ñ³½ÙÇó Û»ïáÛ ·ñõ»óÇÝ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ëÇñõ³Í ·ñ³Ï³Ý ·áñÍ»ñÁ áñå¿ë ÝÙáõß ê³ÉÇÝçñÇª
§¸³ßïÇ å³Ñ³å³ÝÁ¦ /The
cathcher in the rye(1951)/ Ð³ñ÷ñ
ÈÇÇ §Ì³Õñ³ë³ñ»³ÏÇ ëå³ÝáõÃÇõÝÁ /killing a mocking bird
(1960)/ »õ ³ÛÉÝ... áñáõÙ å³ïÏ»ñõ³Í ¿ÇÝ Ù³ñ¹áõ Ýáñ Çñ³íÇ×³ÏÁ
50-³Ï³ÝÝ»ñáõÙ, ÇëÏ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïõ³ÍÇó ³ÝÙÇç³å¿ë Û»ïáÛ ·ñ³Ï³Ý ÙÇ Ýáñ ÷³Õ³Ý· ³ëå³ñ¿½ Çç³õª ÂáÙ³ë äÇÝãáÝÁ,
æ³Ý ²÷¹³ÛùÁ, ÂáÝÇ ØáñÇëáÝÁ,
ð¿ÛÙáÝ¹ ø³ñõ»ñÁ »õ ...

ÆëÏ í»ñáÛÇß»³É ÷³Õ³Ý·Ç
³é³ç³ï³ñÝ»ñÇó ³ÝÏ³ëÏ³Í
³Ù»ñÇÏ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³ÏÝ³éáõ ¹¿Ùù»ñÇó
üÇÉÇå ð³ëÝ ¿, Ý³, áí Çñ 1959
Ãõ³Ï³ÝÇ §òï»ëáõÃÇõÝ øáÉáÙμáë¦ /Goodbye Columbus (1959)/
í¿åáí ³ÕÙÏ³ÉÇ Ùáõïù ·áñÍ»ó
·ñ³Ï³Ý ³ßË³ñÑ: ²Û¹ í¿åáõÙ, Ý³
ÝÏ³ñ³·ñ»É ¿ñ Ññ»³-³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñÇ Ï»³ÝùÁ »ñ·ÇÍ³Ýùáí áõ ùÝÝ³¹³ïáõÃ»³Ùμ, ÇëÏ Ýñ³ÝÇó
ï³ë ï³ñÇ ³Ýó, 1969 Ãõ³Ï³ÝÇ
§öáñÃÝáÛÇ ´áÕáùÁ¦ /Portnoy’s
Complaint(1969)/ ·ÇñùÁ, íëï³Ñ»óñ»ó μáÉáñÇÝ, áñ ÙÇ Ýáñ »ñ»-

õáÛÃ ¿ »ñ»õ³Ý »Ï»É ³Ù»ñÇÏ»³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
μ»Ù³Ñ³ñÃ³ÏáõÙ: §öáñÃÝáÛÇ ´áÕáùÁ¦ í¿åáõÙ
ð³ëÇ É»½áõÝ Û³Ù³é ¿, Ñ³Ù³ñÓ³Ï
áõ Ã³÷³ÝóÇÏ: ð³ëÁ ³Ûë í¿åáõÙ
μ³ó³Û³ÛïáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõ Ïñù»ñÇ
Ã³ùáõÝ áõ ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ áõ ³Ý·³Ù áã ëÇñ»ÉÇ ÏáÕÙ»ñÁ: ²Ûë ¹ñõ³·Ý»ñÁ ÏñÏÇÝ áõ ÏñÏÇÝ »Ý
Û³ÛïÝõáõÙ ð³ëÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ »õ ³Ûë Û³ÛïÝ³μ»ñáõÙÝ»ñÁ ð³ëÇÝ Ù»ñÃ ÝÙ³Ý»óÝáõÙ »Ý
Ñá·»μ³ÝÇ Ù»ñÃª ³Ý³ÙûÃ ÷áÕáó³ÛÇÝÇ:
üÇÉÇå
ð³ëÁ, ÍÝõ»É
¿
1933 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ìÇÇùáõ³ÑÇù

ÃÇõ 91, ¸ ï³ñÇ, ÚáõÝõ³ñ 26 2011

17

ÚáÛë

/Weequahic/ ÜÇõ³ñù /Newark/ù³Õ³ùÇÝ ÏÇó ÜÇõ æ»ñëÇ Ý³Ñ³Ý·áõÙ Ññ»³ Í³·áõÙáí ÁÝï³ÝÇùáõÙ: ÜÇõ³ñùÁ, áñÁ Ñ³Ý·ñõ³ÝÝ ¿
»Õ»É μ³½Ù³ÃÇõ ·³ÕÃ³Ï³Ý Ññ»³Ý»ñÇª ð³ëÇ ï»ë³¹³ßïÝ ¿: Ü³
Çñ 40-³Ù»³Û ·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ ¿
»Õ»É 30-Çó ³õ»É ·ñù»ñÇ, Ù»Í³Ù³ëÝ³μ³ñ í¿å»ñ, áñáÝó ßÝáñÑÇõ
»ñÏáõ ³Ý·³Ù ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ³½·³ÛÇÝ ·ñùÇ Ùñó³Ý³ÏÇÝ, »ñÏáõ ³Ý·³Ùª ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
³½·³ÛÇÝ
·ñ³ùÝÝ³¹³ïÝ»ñÇ
ûÕ³ÏÇ Ùñó³Ý³ÏÇÝ, »ñ»ù ³Ý·³Ùª
ä¿Ý-ü³ÉùÝ»ñ /Pen-Faulkner/ Ùñó³Ý³ÏÇÝ »õ Ù¿Ï ³Ý·³Ù äáÉÇï½»ñ /Pulitzer/ Ùñó³Ý³ÏÇÝ: ð³ëÁ
³Ù»ñÇÏ»³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ß³Ñ³Í Ùñó³Ý³ÏÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ
³éáõÙáí ³ÝÏ³ëÏ³Í ³é³çÇÝÝ ¿,
»õ ãÏ³Û ·ñáÕ, áñ ³Ûë ï»ë³Ï¿ïÇó
ÙñóÇ Ýñ³ Ñ»ï, »õ ³Ûë μáÉáñÁ
ßÝáñÑÇõ Çñ Ñ½ûñ áõ ËûëáõÝ í¿å»ñÇ: ì¿å»ñ, áñáÝó Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ý Ù¿ç Ý»ñ³éõáõÙ »Ý ð³ëÇ
³ÝÓÝ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇó ¹ñõ³·Ý»ñ:
§²Ù»ñÇÏ»³Ý Ñáíõ»ñ·áõÃÇõÝ¦
/American Pastoral/ (1997) í¿åáõÙ, áñÝ ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ äáÉÇï½»ñ Ùñó³Ý³ÏÇ, ð³ëÇ ËûëÝ³ÏÝ ¿
¹³éÝáõÙª Ü³Ã³Ý ¼áõù»ñÙ³ÝÁ
/Nathan Zuckerman/, áñ Ý³»õ ð³ëÇ ³ÛÉ í¿å»ñáõÙ Ñ»ñáëÇ Ï»ñå³ñáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ áõ å³ïÙáõÙ
¿ Ññ»³ §êáõ»¹ È»õáí¦ /Swede
Levov/ Ç Ï»³ÝùÇ Ù³ëÇÝ: È»õáíÇ
Ý»ñ·ñ³õÙ³Ý Ñ³ñóÁ ³Ù»ñÇÏ»³Ý
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç áõ Ýñ³ Ñá·»Ï³Ý ï³·Ý³å³ÉÇó íÇ×³ÏÁ,
»ñμ ÇÙ³ÝáõÙ ¿, Ã¿ Çñ »ñÇï³ë³ñ¹
³ÕçÝ³ÏÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ³Ñ³μ»Ïã³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃ»³Ý §²Ù»ñÇÏ»³Ý Ñáíõ»ñ·áõÃ»³Ý¦ í¿åÇ
Ã»Ù³Ý ¿:
ð³ëÇ í¿å»ñÁ Ù»Í³Ù³ëÝ³μ³ñ ÷Ýïñïáõù áõ Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝ »Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù³ñ¹áõ
ÝÏ³ñ³·ñÇ í»ñ³μ»ñ»³É, Ç Ù³ëÝ³õáñÇ Ññ»³-³Ù»ñÇÏ³óáõ: Ü³
³Ý·³ÙÝ»ñ Çñ Ñ³ñó³½ñáÛóÝ»ñáõÙ ß»ßï»É ¿ Ã¿ áõ½áõÙ ¿ ¹ñëÇó
ÚáÛë
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Ý³Û»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³ÝÁ, ùÝÝ³¹³ï»É Ññ¿³Ï³Ý Ùï³Í»É³Ï»ñåÝ
áõ ³åñ»É³Ó»õÁ, ë³Ï³ÛÝ ÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÇÝùÁ ·ñáÕÝ ¿É Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
¿, Ã¿ Ý³ ãÇ Ñ»é³ÝáõÙ Ññ¿³Ï³Ý ³ßË³ñÑ³Û»óáÕáõÃÇõÝÇó áõ
å³ï³Ý»ÉáõÃÇõÝÇó:
ð³ëÇ ÏñÃáõÃÇõÝÝ áõ ³ßË³ï³ÝùÝ ¿É ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùμ ¿ »Õ»É: Ü³ Û³×³Ë»É ¿
´³ùÝ¿É /Bucknell/ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ
áõ ëï³ó»É ³Ý·É»ñ¿Ý É»½õÇ ¹ÇåÉáÙ, ³å³, Ù»ÏÝ»Éáí ÞÇÏ³·áÛÇ
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ, Ý³ ³Ý·É»ñ¿Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ëï³ÝáõÙ ¿
Ù³·ÇëïñáëÇ ³ëïÇ×³Ý: ð³ëÁ
²Ûáí³ÛÇ »õ §äñÇÝëïáÝ¦ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ¹³ë³õ³Ý¹»É ¿
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ /creative writing/, ÇëÏ í»ñçáõÙ Ý³ ï»Õ³÷áËõáõÙ ¿ ä»ÝëÇÉõ³ÝÇ³ÛÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ áõ ¹³ë³õ³Ý¹áõÙ ¿ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÇÝã»õ 1991 Ãõ³Ï³ÝÁ:
Æñ áõëÙ³Ý ï³ñÇÝ»ñáõÙ ÞÇÏ³·áÛÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ, Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ Û³ÛïÝÇ ê³É ´¿ÉáÛÇÝ, áñÁ
Ëáñ ³½¹»óáõÃÇõÝ ¿ ÃáÕÝáõÙ ·ñáÕÇ Ï»³ÝùáõÙ: ÆëÏ ÝáÛÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ¿, áñ Ý³ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ Çñ
³å³·³Û ÏÝáçÁª ·ñáÕ Ø³ñ·³ñ¿Ã
Ø³ñÃÇÝëáÝÇÝ: Üñ³Ýù ÙÇÙ»³Ýó
Ñ»ï »ñÏ³ñ ã»Ý ³åñáõÙ, 1963
Ãõ³Ï³ÝÇÝ μ³Å³ÝõáõÙ »Ý, ÇëÏ
1968 Ãõ³Ï³ÝÇÝ Ø³ñ·³ñ¿ÃÁ Ù³Ñ³ÝáõÙ ¿ ³õïáíÃ³ñÇó: ²Ûë »ñÏáõ
¹¿åùÁ Ã³ùáõÝ ³½¹»óáõÃÇõÝ áõ
Ñ»ïù »Ý ÃáÕÝáõÙ ð³ëÇ í¿å»ñáõÙ,
áñå¿ë ÝÙáõß §ºñμ Ý³ É³õÝ ¿ñ¦
/when she was good(1967)»õ §ÆÙ
Ï»³ÝùÁ áñå¿ë ïÕ³Ù³ñ¹¦ /My
life as a man(1974) í¿å»ñÇ Ñ»ñáëáõÑÇÝ»ñÁ, Ý»ñßÝãõ³Í »Ý Ø³ñ·³ñ¿ÃÇ Ï»ñå³ñÇó:
ð³ëÁ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù ¿É ¿
³ÙáõëÝ³ÝáõÙ, ³Ûë ³Ý·³Ù ³Ý·ÉÇ³óÇ ¹»ñ³ë³ÝáõÑÇ øÉ¿ÛÝ ´ÉáõÙÇ
Ñ»ï, áñÁ ÝáÛÝå¿ë ãáñë ï³ñÇ ³Ýó
Û³Ý·áõÙ ¿ ³ÙáõëÝ³ÉáõÍáõÃ»³Ý:
ð³ëÁ §ºë ³ÙáõëÝ³ó»É ¿Ç ÙÇ ÏáÙáõÝÇëïÇ Ñ»ï¦/ I married a com-

munist(1998) í¿åáõÙ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ
¿ Çñ Ï»³ÝùÁ »ñÏñáñ¹ ÏÝáç Ñ»ï:
¶ñ³ùÝÝ³¹³ïÝ»ñÁ ³ëáõÙ »Ý, Ã¿
³Ûë í¿åÁ å³ï³ëË³ÝÝ ¿ ´ÉáõÙÇ
Ññ³ï³ñ³Ï³Í Ûáõß³·ñùÇÝ, áõñ
Ý³ å³ïÙ»É ¿ñ Çñ »õ ð³ëÇ Ï»³ÝùÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÇó:
ð³ëÇ 4 í¿åñ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³Û
Ý³»õ å³ïñ³ëïõ»É ¿ ÏÇÝûÅ³å³õ¿Ýª §òï»ëáõÃÇõÝ øáÉáÙμáë¦,
§äáñÃÝáÛÇ ´áÕáùÁ¦, §Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñ³ï¦ /Human Stain/(2000)
»õ §Ø»éÝ»É ÇÝãå¿ë Ï»Ý¹³ÝÇ¦
/Dying as animal/ (2001), ÇëÏ í»ñçÇÝÁ §¾É»·Ç³¦ /Elegy/(2008):
21-ñ¹ ¹³ñáõÙ ³Ù»ñÇÏ³óÇ íÇå³ë³ÝÁ ³Ý·áñÍ ãÇ ÙÝ³ó»É, üÇÉÇåÁ 2006 Ãõ³Ï³ÝÇó ÙÇÝã 2010
Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ ãáñë íÇå³ÏÝ»ñª
§Ø¿ÏÁ
ØÇõëÝ»ñÇ
ÝÙ³Ý¦1
/Everyman/ (2006), §¼³ÛñáÛÃ¦2
/Indignation/
(2008)§Üõ³ëï³óáõÙ¦/Humbling/(2009) »õ í»ñçÇÝëª §Ü»Ù»ëÇë¦/Nemesis/(2010):
²Ûë ù³é»³ÏÇ ³é³çÇÝ íÇå³ÏÁ å³ïÙáõÙ ¿ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý, Í»ñáõÃ»³Ý áõ Ù³Ñõ³Ý Ù³ëÇÝ: ì¿åÇ
Ñ»ñáëÁ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ¿ μáÉáñ ³ÛÝ
³åñáõÙÝ»ñÁ, »ñμ Ù³ñ¹ Ï³Ù³óÏ³Ù³ó ½·áõÙ ¿ Ù³Ñõ³Ý ßõ³ùÁ:
ìÇå³ÏÁ ëÏëáõÙ ¿ Ñ»ñáëÇ ßÇñÇÙÇó, áõñ Çñ ë³Ï³õ³ÃÇõ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÝ áõ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ μ³ñÇ
Ëûëù»ñ »Ý ³ëáõÙ í¿åÇ Ù³Ñ³ó³Í Ñ»ñáëÇ Ñ³ëó¿ÇÝ áõ í»ñ³¹³éÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ïÝ»ñÁ: ²å³
å³ïÙáõÃÇõÝÁ Û»ï³¹³ñÓ ¿ Ï³ï³ñáõÙ áõ Ñ»ñáëÇ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÁ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ¿ μáÉáñ Çñ
½·³óÙáõÝù³ÛÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáí, ÛáÛëÇ áõ í³ËÇ Ù¿ç
³åñáÕ Ù³ñ¹áõ Ï»³ÝùÁ å³ïÙ»Éáí:
ÆëÏ §¼³ÛñáÛÃ¦ í¿åÁ í»ñ³ñï³¹ñáõÃÇõÝ ¿ª ê³ÉÇÝç»ñÇ Ñ³Ýñ³Û³Ûï §¸³ßïÇ å³Ñ³å³ÝÁ¦
å³ïÙõ³ÍùÇó, áñÇ Ñ»ñáëÁ Ñ³Ï³Ç¹¿³ÉÇëï ¿ »õ ëÇñáõÙ ¿ Ï»³ÝùÇ
å³ñ½áõÃÇõÝÝ áõ Ù³Ñõ³Ý ýáμÇ³
áõÝÇ: ê³ÉÇÝç»ñÇ í¿åÇ Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ»ï³ùñùÇñ »Ý
³ÛÝ ³éáõÙáí, áñ å³ïÏ»ñõáõÙ »Ý

Ë³ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãª 77-³Ù»³Û
ð³ëÇ ßù³å³Ñ³ñ³ÝÇó, ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ýáμ»É»³Ý Ùñó³Ý³ÏÝ ¿ :
²ñ¹»û±ù ÙÇ ûñ ³ñÅ³Ý³Ý³Éáõ
¿ Ý³ , áí ³ñ¹¿Ý Ùï³ÍáõÙ ¿ Ã¿ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý í¿å»ñÇ Å³Ù³Ý³ÏÁ
ëå³éõáõÙ ¿, ³ÛÝ ¿É ³Ûëûñõ³Û ³ÝÏ³ñ· áõ ÷áõÃÏáï Ï»³ÝùÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ: ð³ëÁ Ñ³õ³ï³ó³Í ¿,
Ã¿ É³õ í¿åÁ ÁÝÃ»ñó»Éáõ, Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ áõ ÁÙμéÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï»ÝïñáÝ³óáõÙ ¿ Ñ³ñÏ³õáñ, ÇëÏ
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ï»³ÝùÇ ³ñ³·ÁÝÃ³ó ³åñ»É³á×Á ³Ù»Ý³Ù»Í
ÃßÝ³ÙÇÝ ¿ Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý:
Å³Ù³Ý³ÏÇ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁ
50 ï³ñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ:
ØÇ Ëûëùáí ð³ëÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ï»³ÝùÇ áõ
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÇ ³ñï³Û³ÛïÇãÝ ¿: Ü³ ù³ñï¿½³·ñáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõ μáÉáñ ÛáÛ½»ñÝ áõ »ñÏÙï³ÝùÝ»ñÁ: ÆÝùÁ ð³ëÁ ³ñï³Û³Ûïõ»É ¿
Ã¿ §²ÝμÇÍ ã³ñ³××ÇáõÃÇõÝ áõ Ù³-

Ñ³óáõ ÉñçáõÃÇõÝÁ ÇÙ Ùßï³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñÝ»ñÝ »Ý¦:
ð³ëÁ 2003 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ Ð³ñõ³ñ¹ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
§ÈÇÃ»ñ³ñáÙ¦¸áÏïáñ³ÛÇ
/Litterarum Doctor/ , ÇëÏ í»ñçÇÝÁ
2010 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ö³ñÇ½Ç §Ð³¹³¹³¦ Ùñó³Ý³ÏÇÝ: ÆÝã å³Ï³ëáõÙ
¿ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý íÇÃ-

1- ²Ûë í¿åÁ å³ñëÏ»ñ¿ÝÇ ¿ Ã³ñ·Ù³Ý»É ö¿ÛÙ³Ý Ê³ùë³ñÇÝ, »õ ÉáÛë
ï»ë»Éª §â¿ßÙ¿¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃ»³Ý
ÙÇçáóáí:
2- ²Ûë í¿åÁ å³ñëÏ»ñ¿ÝÇ ¿ Ã³ñ·Ù³Ý»É ü»ñ¿Û¹áõÝ Ø³çÉ¿ëÇÝ, »õ ÉáÛë
ï»ë»Éª §ÜÇÉáõý³ñ¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃ»³Ý ÙÇçáóáí£
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ÂºÐð²ÜÆ ²Ô´ºðÆ ìºð²ØÞ²ÎàôØ ºô î²ðºÎ²Ü
200 ØÆÈÆàÜ ¸àÈÈ²ð ²ðÄàôÂ²ÚÆÜ
ÊÜ²ÚàÔàôÂÆôÜ

ìºð²ØÞ²ÎàôØÀ
²ÜÆØ²êî ¶àðÌ â¾
Ø»Ýù ³åñáõÙ »Ýù ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç, áñï»Õ ³ÝÑ³ßÇõ ëå³éáõÙÁ ã³÷Çó ¹áõñë
³ÕμÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý ¿ Û³Ý·áõÙ: ºõ
¹ñ³Ýù ·áÛ³ÝáõÙ »Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ
³ñï³¹ñÙ³Ý Ï³Ù ëå³éÙ³Ý áÕç
·áñÍÁÝÃ³óÇ Å³Ù³Ý³Ï: Æ ¹¿å,
³Û¹ Ã³÷ûÝÝ»ñÁ, Áëï ¿áõÃ»³Ý,
³õ»ñáõÙ »Ý Ý³»õ Ï»ÝëáÉáñïÁ: ²Õμ»ñÇ ·»ïÝÇ ï³Ï Ëáñ»ÉÁ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñ ½μ³Õ»óÝ»Éáõó
μ³óÇ, Ý³»õ ³é³ç »Ý μ»ñáõÙ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý ³Õïáïõ³ÍáõÃÇõÝ »õ
·³ñß³ÑáïáõÃÇõÝ: ²Õμ»ñÇ ÑÇõÃ»ñÁ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ëáñ³Í Ã³÷ûÝÝ»ñÇ ß»ñï»ñÇó ³ÝÓñ»õ³çñ»ñÇ
ÑáëùÁ Ï³ñáÕ ¿ Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ »õ
ëïáñ·»ïÝ»³Û çñ»ñÁ ³å³Ï³Ý»É:
úñ·³Ý³Ï³Ý Ã³÷ûÝÝ»ñÇ ù³Ûù³ÛáõÙÇó ·áÛ³ó³Í Ù»ï³Ý ·³½Á
ç»ñÙáó³ÛÇÝ ·³½»ñÇó Ù¿ÏÝ ¿, áñÁ
ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÇ
·ÉË³õáñ ·áñÍûÝÝ ¿ Ñ³Ù³ñõáõÙ:
Â³÷ûÝÝ»ñÇ ÷áË³¹ñáõÙÝ áõ ³ÛñáõÙÝ ¿É Ï³ñáÕ ¿ Û³Ý·»óÝ»É ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ëå³éÙ³Ý ã³÷»ñÇ μ³ñÓñ³óÙ³ÝÝ áõ û¹Ç ³Õïáïõ³ÍáõÃ»³ÝÁ:
²Ûë Ï³ñ·Ç ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí, ³½·³ÛÇÝ »õ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÚáÛë
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ÃÇõÝÁ ß»ßïáõÙ áõ Ã»É³¹ñáõÙ ¿ Ã³÷ûÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÙÁ ÑÝ³ñ³õáñÇÝ ã³÷ å³Ïë»óÝ»É »õ ³õ»ÉÇ ÑÇ·Ç»ÝÇÏ ¹³ñÓÝ»É: ²ÛëåÇëÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ, áñ ¹»é»õë Ù»ñ
»ñÏñáõÙ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ãÇ ÏÇñ³éõáõÙ, ³ñï³¹ñõ³Í Ã³÷ûÝÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÝ ¿, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ Ù»Í³å¿ë Ýå³ëï»É Ï»ÝëáÉáñïÇ Ù³ùñáõÃ»³ÝÁ »õ ³éÇÃ ãï³É, áñå¿ë½Ç
û·ï³·áñÍ»ÉÇ ³ÛÉ ³ÕμÇõñÝ»ñ ³Ýï»ÕÇ áãÝã³Ý³Ý: ØÇõë ÏáÕÙÇó ¿É,
»Ã¿ Ù¿Ï ï³ñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ Â»Ññ³ÝáõÙ ³ñï³¹ñõ³Í ½³Ý³½³Ý
³Õμ»ñÇ Í³õ³ÉÁ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Ýù
»õ ³å³ ¹ñ³Ýó Ù¿ç »Õ³Í åÉ³ëïÙ³ëë³ÛÇ, ³å³Ïáõ, »õ ÃÕÃÇ í»ñ³Ùß³Ï»Éáõó ëï³óõ³Í ß³ÑÁ
Ñ³ßõÇ ³éÝ»Ýù, ÏÁ ï»ëÝ»Ýù, Ã¿ áñù³Ý ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï áõ Ó»éÝ³ïáõ
·áñÍ ¿ ¹³, »õ áñù³Ý û·ï³Ï³ñª
³ÕμÇõñÝ»ñÇ ËÝ³ÛáÕáõÃ»³Ý áõ ÙÇç³í³ÛñÇ Ù³ùñáõÃ»³Ý ï»ë³Ï¿ïÇó:
Â»Ññ³ÝáõÙ ûñ³Ï³Ý 8500
ïáÝÝ³ ïÝ³ÛÇÝ ³Õμ »õ 20,000
ïáÝÝ³ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ã³÷ûÝÝ»ñ »Ý ·áÛ³ÝáõÙ, áñáÝù Ù¿Ï ï³ñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³½ÙáõÙ »Ý ³Ñé»ÉÇ ÃÇõ, ³ÛëÇÝùÝª ï³ñ»Ï³Ý 2,5 ÙÇÉÇáÝ ïáÝÝ³ ïÝ³ÛÇÝ ³Õμ »õ 7 ÙÇ-

ÉÇáÝ 300,000 ïáÝÝ³ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ã³÷ûÝÝ»ñ:
²ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ, ïÝ³ÛÇÝ ³Õμ»ñÇ 80 ïáÏáëÁ Ã³ÕõáõÙ ¿ ÑáÕÇ
ï³Ï »õ ÙÇ³ÛÝ 20 ïáÏáëÝ ¿ í»ñ³ÍõáõÙ μáõë³Ï³Ý å³ñ³ñï³ÝÇõÃÇ:
ÆëÏ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ã³÷ûÝÝ»ñÇ
íñ³Û áñ»õ¿ ·áñÍáÕáõÃÇõÝ ãÇ Ï³ï³ñõáõÙ »õ Ã³÷õáõÙ ¿ Óáñ»ñÇ Ù¿ç
Ï³Ù ù³Õ³ùÇó ¹áõñë ¹Ç½õáõÙ
Çñ³ñ íñ³Û »õ Ýáñ É»éÝ³ßÕÃ³Ý»ñ
³é³ç³óÝáõÙ: ÆëÏ Ñ³ñÏ³õáñ ¿ Ù»ï³Õ³¹ñ³ÙÇ ÙÇõë »ñ»ëÝ ¿É ï»ëÝ»É, áñÁ »õ ó³õ³ÉÇ ¿:
úñ³Ï³Ý Ñ³½³ñ³õáñ ïáÝÝ³
ïÝ³ÛÇÝ ³Õμ áõ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Ã³÷ûÝÝ»ñ ø³ÑñÇ½³ùÇ ßñç³ÝáõÙ
Ã³Õ»Éáí Ï³Ù Óáñ»ñÇ Ù¿ç Ã³÷»Éáí, ÑëÏ³Û³Ï³Ý ï³ñ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñ, ÇÝãå¿ë »õ ëïáñ·»ïÝ»³Û
çñ»ñ ³Õïáï»Éáí, ³õ»ñáõÙ »Ý
Ï»ÝëáÉáñïÁ:
ÞÇÝ³ÝÇõÃ å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Þ³ÑñÇ³ñÇó ÑáëáÕ ø³ñ³çÇ
·»ïÇ å¿ë ·»ï»ñÇ ³÷»ñÇ ËÇ×Ý áõ
³õ³½Á ·áñÍ³Í»Éáí íÇÃË³ñÇ Ñáñ»ñ áõ ÷áë»ñ »Ýù ³é³ç³óÝáõÙ,
ÃÕÃÇ ³ñ¹ÇõÝ³μ»ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
Í³é»ñÁ Ïïñ³ïáõÙ »õ ³Ýï³éÝ»ñÝ »Ýù ³õ»ñáõÙ:
Ü³õÃ³ùÇÙÇ³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝ³μ»-

ñáõÃÇõÝÁ ûñÁëïûñ¿ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿,
áñå¿ë½Ç åÉ³ëïÙ³ëë³Û¿ Û³ñÙ³ñ
ÝÇõÃ»ñ ëï³Ý³Éáí Ù¿Ï³Ý·³Ù»³Û
û·ï³·áñÍÙ³Ý ï³ñ³Ý»ñ å³ïñ³ëïõ»Ý áõ ¹ñ³Ýó ½áõ·³Ñ»é ·»ï»ñÝ áõ Íáí»ñÁ áÕáÕõ»Ý Ý³õÃ³ùÇÙ³Ï³Ý
³ñ¹ÇõÝ³μ»ñáõÃ»³Ý
½³Ý³½³Ý ï»ë³ÏÇ ³Õïáïõ³ÍáõÃ»³Ùμ: ºõ ë³ ³ÛÝ ¹¿åùáõÙ, »ñμ
ÙÇ³ÛÝ
Â»Ññ³ÝáõÙ
ûñ³Ï³Ý
330,000 ïáÝÝ³ åÉ³ëïÙ³ëë³ÛÇ
ï³ñμ»ñ ï»ë³ÏÇ ï³ñ³Ý»ñ »Ý
¹áõñë Ý»ïõáõÙ: àñå¿ë ÝÙáõß Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É, áñ »Ã¿ ÙÇ³ÛÝ Â»Ññ³ÝÇ
ï³ññ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ áõï»ÉÇùÇ ÷³Ã»Ã³õáñÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ
û·ï³·áñÍ»É
Ïï³õ¿
ùë³ÏÝ»ñ, ûñ³Ï³Ý 4 ÙÇÉÇáÝ »õ ß³μ³Ã³Ï³Ý 24 ÙÇÉÇáÝ åÉ³ëïÙ³ëë³Û¿ ïáåñ³ÏÝ»ñ ùÇã ÏÁ Ã³÷õ¿ñ:
Øñ·³μ³Ýç³ñ»Õ¿ÝÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ
Ññ³ï³ñ³Ï³Í íÇ×³Ï³·ñáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ³ÝóÝáÕ »ñÏáõ ï³ñõ³Û ÙÇ³ÛÝ 5 ³Ùëõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ
í»ñáÛÇß»³É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
ßáõÏ³Ý»ñÇó ßáõñç 8 ÙÇÉÇáÝ ÷³Ûï¿
¹³ï³ñÏ ³ñÏÕ»ñ »Ý Ñ³õ³ùõ»É, áñ
Ù¿Ï ï³ñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ 18 ÙÇÉÇáÝ
¿ Ï³½ÙáõÙ: ¸ÇóáõÏ Ã¿ 20 ³ñÏÕÁ

ëï³óõ»É ¿ Ù¿Ï Í³éÇ Ñ³ïáõÙÇó,
áõëïÇ å¿ïù ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ í»ñáÝß»³É Ãõáí ³ñÏÕ»ñÁ å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ áãÝã³óõ»É ¿ 1 ÙÇÉÇáÝ
Í³é: ²ÛÅÙ ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí, áñ ³Ûë
íÇ×³Ï³·ñáõÃÇõÝÁ ÙÇ³ÛÝ í»ñ³μ»ñõáõÙ ¿ Ùñ·³μ³Ýç³ñ»Õ¿ÝÇ
ßáõÏ³Ý»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³ÝÁ,
áõëïÇ Ï³ñ»ÉÇ ¿ »ÝÃ³¹ñ»É, Ã¿ ÇÝã
ÑëÏ³Û ù³Ý³ÏáõÃ»³Ùμ Í³é»ñ »Ý
áãÝã³óõ»É áõ ³Ýï³éÝ»ñ ³õ»ñõ»É:
ØÇõë ÏáÕÙÇó ¿É, Â»Ññ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý
áõ í»ñ³ñï³¹ñÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ñ³Õáñ¹Ù³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ,
ù³Õ³ùÇ ³Õμ»ñÇ 70 ïáÏáëÁ ûñ·³Ý³Ï³Ý ÝÇõÃ»ñÇó »Ý μ³ÕÏ³ó³Í, áñÇ ³ñÅ¿ùÁ, Áëï ÛÇß»³É
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý, 55 ÙÇÉÇáÝ
¹áÉÉ³ñ ¿: ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ Ã»Ññ³ÝóÇÝ»ñÁ ï³ñ»Ï³Ý 30 ÙÇÉÇáÝ
250,000 ¹áÉÉ³ñ åÉ³ëïÙ³ëë³, 55
ÙÇÉÇáÝ ¹áÉÉ³ñ ËáÑ³Ýáó³ÛÇÝ áõï»ÉÇùÇ ³õ»ÉóáõÏ, 65 ÙÇÉÇáÝ ¹áÉÉ³ñ ÃáõÕÃ áõ ëïõ³ñ³ÃáõÕÃ »õ 50
ÙÇÉÇáÝ ¹áÉÉ³ñ ³ñÅáÕáõÃ»³Ùμ
Ñ³ó »Ý Ã³ÕáõÙ ø³ÑñÇ½³ùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ, áñáÝó í»ñ³Ùß³ÏáõÙÁ
Ï³ñáÕ ¿ ï³ñ»Ï³Ý 200 ÙÇÉÇáÝ
¹áÉÉ³ñ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ »Ï³Ùáõï
³å³Ñáí»É: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í, ³Ûë
·áõÙ³ñÁ Ñ³Ù³Ñ³õ³ë³ñ ¿ 12 ÙÇÉÇáÝ 850,000 ï³Ï³é ã½ïõ³Í
Ý³õÃÇ:

ÂàôÔÂÀ ²Ô´ â¾

Àëï íÇ×³Ï³·ñáõÃ»³Ý Ù¿Ï
ïáÝÝ³ ÃáõÕÃ ³ñï³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ³õáñ ¿ 15 íÇÃË³ñÇ áõ
Ñ³ëï³μáõÝ Í³é»ñ Ñ³ï»É »õ ë³
³ÛÝ ¹¿åùáõÙ, »ñμ »ñÏñÇ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ ³Ýï³éÝ»ñÁ Ñ»ï½Ñ»ï¿ Ýõ³½áõÙ »Ý, ÇëÏ Û³ïÏ³å¿ë
Â»Ññ³ÝáõÙ ÃÕÃÇ å³Ñ³ÝçÝ ûñûñÇ ³õ»É³ÝáõÙ ¿ »õ ¹ñ³Ýù ³é³Ýó
³ñï³¹ñÙ³Ý ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý Ù¿ç
í»ñ³¹³éÝ³Éáõª ¹¿Ý »Ý Ý»ïõáõÙ »õ
áãÝã³óõáõÙ: Â»Ññ³ÝÇ ³Õμ»ñÇ 10
ïáÏáëÁ, ³ÛëÇÝùÝª ûñ³Ï³Ý 750
ïáÝÝ³Ý ÃáõÕÃ ¿ Ï³½ÙáõÙ, áñÇó
Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýõ³½³·áÛÝÁ 100 ïáÝÝ³
ÃáõÕÃ í»ñ³Ùß³Ï»É:

²ØÜ-Á, áñ ³ßË³ñÑÇ ÃÕÃÇ ³Ù»Ý³Ù»Í ëå³éáÕÝ áõ ³ï³¹ñáÕÝ ¿,
Ùûï 20 ï³ñÇ ³é³ç Çñ ëå³éáÕ³Ï³Ý ÃÕÃÇ Ù¿Ï ù³éáñ¹Á Ó»éù ¿ñ
μ»ñáõÙ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÇó, áñÁ ÙÇÝã»õ 1997 Ãõ³Ï³ÝÁ ³Û¹ ÃÇõÁ μ³ñÓñ³óñ»É ¿ñ 46 ïáÏáëÇ: ²ØÜ-Ç áñáß
Ý³Ñ³Ý·Ý»ñáõÙ ÙÇÝã»õÇëÏ ûñ¿Ýùáí ³ñ·»Éõ³Í ¿ ÃÕÃÇ Ã³Õ»ÉÁ ³Õμ³ÏáÛï»ñÇ Ù¿ç, áñÇó Û»ïáÛ í»ñ³ñï³¹ñõ³Í ÃÕÃ»ñÇ Í³õ³ÉÝ
³õ»É³Ý³Éáí Ï³½Ù»ó 60 ïáÏáëÇ:
ÐáÉ³Ý¹Ç³Ý »õ ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý
2001 ÃõÇÝ Çñ»Ýó ëå³é»ÉÇù ÃÕÃ»ñÇ 72 ïáÏáëÁ ³å³ÑáíáõÙ ¿ÇÝ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÇó:
Ðñ³å³ñ³Ïõ³Í ½»ÏáÛóÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ²Ù»ñÇÏ³Ý, âÇÝ³ëï³ÝÁ, Ö³åáÝÇ³Ý, ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý
»õ ²Ý·ÉÇ³Ý å³ñμ»ñ³μ³ñ ÃÕÃÇ
³Ù»Ý³ß³ï ëå³éáÕÝ»ñÝ »Ý ³ßË³ñÑáõÙ, áñáÝóÇó Û»ïáÛ üñ³ÝëÇ³Ý, Æï³ÉÇ³Ý, Î³Ý³¹³Ý, ´ñ³½ÇÉÇ³Ý »õ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ Îáñ¿³Ý »Ý,
áñáÝù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ ï³ñ»Ï³Ý 250 ÙÇÉÇáÝ ïáÝÝ³ ÃáõÕÃ »Ý
·áñÍ³ÍáõÙ: ê³Ï³ÛÝ ³ÛÅÙ ÃÕÃÇ
í»ñ³Ùß³ÏáõÙÁ Ñ»ï»õ»³É å³ïÏ»ñÝ áõÝÇ ³Ûë »ñÏñÝ»ñáõÙ. ¶»ñÙ³ÝÇ³Ýª 72 ïáÏáë, Ð³ñ³õ³ÛÇÝ
Îáñ¿³Ýª 66, Þõ»¹Ç³Ýª 55, Ö³åáÝÇ³Ýª 53, ²Ù»ñÇÏ³Ýª 50, üñ³ÝëÇ³Ýª 41, üÇÝÉ³Ý¹Ç³Ýª 35, Æï³ÉÇ³Ýª 31 »õ âÇÝ³ëï³ÝÁª 27 ïáÏáë:
²ßË³ñÑáõÙ ÙÇÝã»õ 1997 Ãõ³Ï³ÝÁ ÃÕÃÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ 43 ïáÏáë, áñ ³Û¹ ÃÇõÁ, íëï³Ñ³μ³ñ, ³Ûëûñ ³õ»ÉÇ ¿ Ù»Í³ó»É:
²ÛÅÙ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù Æñ³ÝÇÝ:
Â»Ññ³ÝáõÙ Ã³÷ûÝ-ÃÕÃÇ ³õ»ÉÇ
å³Ï³ë ù³Ý 10 ïáÏáëÝ ¿ í»ñ³Ùß³ÏõáõÙ, ÇëÏ ³ÙμáÕç »ñÏñáõÙ
³Û¹ ÃÇõÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ 4 ïáÏáë »õ ë³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ ³Ù¿Ý
ûñ »ñÏñÇ ³õ»ÉÇ É³ÛÝ Í³õ³Éáí ³Ýï³éÝ»ñ ³õ»ñõáõÙ áõ áãÝã³óõáõÙ
»Ý ÃÕÃÇ ëå³éÙ³Ý å³ï×³éáí:
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Ê àÐ²Üàò
ìºðØÆÞ¾ÈÆ øàôøàô
´³Õ³¹ñáõÃÇõÝ
¶³½³ñ (ÙÇç³Ï ã³÷Ç)
3 Ñ³ï
¶»ïÝ³ËÝÓáñ (ÙÇç³Ï ã³÷Ç) 3 Ñ³ï
ëáË ÷áùñ
2 ·ÉáõË
³Õ³ó³Í ï³å³Ï³Í ÙÇë
500·ñ³Ù
Óáõ
5 Ñ³ï
í»ñÙÇß¿É
1 Ï³å
ëËïáñ
1 å×»Õ
ÃÃáõ ÏÇïñáÝ ù³Ù³Í
1 Ñ³ï
ÉáÉÇÏÇ Ù³ÍáõÏ
2 ×.·Ã³É
³Õ, åÕå»Õ
Áëï ×³ß³ÏÇ
ùñùáõÙ (½³ýñ³Ý)
Áëï ×³ß³ÏÇ
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ä³ïñ³ëïÙ³Ý
»Õ³Ý³Ï
êáËÝ áõ ëËïáñÁ Ù³Ýñ³óÝ»É áõ
ÙëÇ Ñ»ï ï³å³Ï»É. ³å³ ·³½³ñÝ»ñÝ áõ ·»ïÝ³ËÝÓáñÝ»ñÁ
Ù³Ýñ³óÝ»É áõ ³é³ÝÓÇÝ ï³å³Ï»É. ÙÇ áõñÇß ³Ù³ÝÇ Ù¿ç ï³å³Ï³Í μáÉáñ μ³Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ,

³ÕÇ,

åÕå»ÕÇ,

ÉáÉÇÏÇ

Ù³ÍáõÏÇ áõ ÃÃáõ ÏÇïñáÝ³ÑÇõÃÇ
Ñ»ï Ë³éÝ»É.
ì»ñÙÇß¿ÉÁ μ³ó»É »éÙ³Ý çñÇ Ù¿ç
»õ ³õ»É³óÝ»É ³Õ áõ ÙÇ ùÇã ÇõÕ,
ÇëÏ 4 ñáå¿ »é³Éáõó Û»ïáÛ í»ñóÝ»É áõ ÉóÝ»É ù³ÙÇãÁ, å³Ñ»É ë³éÁ çñÇ ï³Ï »õ ÃáÕÝ»É çáõñÁ
ù³ßõÇ£
ÒáõÝ Ñ³ñ»É áõ Ë³éÝ»É çñáí
μ³óõ³Í ùñùáõÙÇ (½³ýñ³ÝÇ)
Ñ»ï. çáõñÁ ù³ßõ³Í í»ñÙÇß¿ÉÁ
ÉóÝ»É ÓõÇ áõ ½³ýñ³ÝÇ Ù¿ç£ ì»ñçáõÙ ÙÇ ï³å³ÏÇ Ù¿ç Ý³Ë ÉóÝ»É
Ñ»ÕáõÏ ÇõÕÁ, Û»ïáÛ í»ñÙÇß¿ÉÇ ÙÇ
Ù³ëÁ »õ Ñ³õ³ë³ñ»óÝ»É, ³å³
áÕç ï³å³Ï³Í ½³Ý·õ³ÍÁ ÉóÝ»É
íñ³Ý. ÇëÏ ÙÝ³ó³Í í»ñÙÇß¿Éáí
Í³ÍÏ»É μ³Õ³¹ñ³ÝùÝ áõ ï³÷³Ï³óÝ»É. ï³å³ÏÇ Ï³÷³-

Ð² Ú²ê î² ÜàôØ Ú²Úî Ü² ´ºð ôºÈ ¾
²Þ Ê²ð ÐÆ ²Øº Ü² ÐÆÜ ¶Æ Üàô ÐÜ Ò² ÜÀ
²ñ»ÝÇ ·ÇõÕÇ Ùûï³Ï³ÛùÇ
ÝáÛÝ ³ÛÝ ù³ñ³ÝÓ³õáõÙ, áñï»ÕÇó μáÉáñáíÇÝ í»ñç»ñë Û³ÛïÝ³μ»ñõ»É ¿ñ ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³ÑÇÝ` 5,500 ï³ñõ³Û ÑÝáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ï³ßõ¿ ÏûßÇÏÁ, ÑÝ³·¿ïÝ»ñÁ Û³ÛïÝ³μ»ñ»É »Ý Ë³ÕáÕÇ
ïñáñÙ³Ý, ËÙáñÙ³Ý »õ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëõ³Í
Ï³õ¿ ï³ñ³Ý»ñ, μ³Å³ÏÝ»ñ »õ
Ë³ÕáÕÇ ÏáñÇ½Ý»ñ, ÇÝãÝ ³å³óáõóáõÙ ¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·ÇÝÇ »Ý å³ïñ³ëï»É ³õ»ÉÇ ù³Ý
6000 ï³ñÇ ³é³ç£
àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÝ
³ÝóÏ³óõ»É »Ý Ñ³Û, ³Ù»ñÇÏ³óÇ
»õ ÇéÉ³Ý¹³óÇ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ
ËÙμÇ ÏáÕÙÇó: ÐÝ³·Çï³Ï³Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ñß³õ³ËÙμÇ Õ»Ï³í³ñ »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ´áñÇë ¶³ëå³ñ»³ÝÇ Ëûëùáí, ë³ ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³ÑÇÝ ·ÇÝáõ ÑÝÓ³ÝÝ ¿:
§ÐÝ³·Çï³Ï³Ý ïõ»³ÉÝ»ñÁ
Ñ³Ù³ÉÇñ Ï»ñåáí ÛáõßáõÙ »Ý, áñ
³Û¹ï»Õ Ñ³ëï³ï³å¿ë ·ÇÝÇ »Ý
³ñï³¹ñ»É 6000 ï³ñÇ ³é³ç¦,
³ë³ó ·ÇïÝ³Ï³ÝÁ:
´áñÇë ¶³ëå³ñ»³ÝÝ ³ëáõÙ
¿, áñ ÑÝÓ³ÝÇ ßñç³Ï³Û ï³ñ³ÍùáõÙ Û³ÛïÝ³μ»ñõ»É »Ý Ý³»õ ¹Ç³ÏÝ»ñÇ Ù³ëáõÝùÝ»ñ:
§²Û¹ï»Õ Ýå³ï³ÏÁ áã Ã¿
»Õ»É ¿ ·ÇÝÇ å³ïñ³ëï»ÉÁ »õ
å³Ñ»ëï³õáñ»ÉÁ, ³ÛÉ å³ï-

ñ³ëïõ³Í ·ÇÝÇÝ áõÕÕ³ÏÇ Ã³ÕÙ³Ý Í¿ëáõÙ û·ï³·áñÍ»ÉÁ,
áñáíÑ»ï»õ ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï
ÙÇßï Ù³Ñ³ó³ÍÝ»ñÇ Ñ»ï ·ÇÝÇ
»Ý ¹ñ»É¦, - Ýß»ó Ý³:
Ú³ÛïÝ³μ»ñõ³Í Ë³ÕáÕÇ ÏáñÇ½Ý»ñÁ ³ÛÅÙ ·ïÝõáõÙ »Ý ¸ÜÂ
Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý
÷áõÉáõÙ`
å³ñ½»Éáõ, Ã¿ Ë³ÕáÕÇ Ç±Ýã ï»ë³ÏÇó ¿ å³ïñ³ëïõ»É ·ÇÝÇÝ,
³ñ¹»û±ù ³Û¹ ï»ë³ÏÝ»ñÁ Ï³åõ³Í »Ý ³Ûëûñ ³Û¹ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ³×»óõáÕ ³õ³Ý¹³Ï³Ý
ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï, Ã¿± áã:
§ÎáñÇ½Ý»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ¹Çï³ñÏáõÙÁ óáÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ
6000 ï³ñÇ ³é³ç ³ñ¹¿Ý Ù»Ýù
áõÝ»Ýù Ùß³ÏáíÇ Ë³ÕáÕ¦, - Ýß»ó
Ý³:
Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ÇÝ»·áñÍÝ»ñÇ
ÙÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ²õ³· Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ Ï³ñ»õáñáõÙ ¿ ³Ûë
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÁ, ³ëáõÙ ¿, áñ
ëñ³ÝÇó å¿ïù ¿ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
Ï³ñáÕ³Ý³Ý û·ïõ»É Ë³ÕáÕ³·áñÍáõÃ»³Ý »õ ·ÇÝ»·áñÍáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³éáõÙáí:
§Ð³ÛÏ³Ï³Ý ·ÇÝÇÝ»ñÁ ß³ï
Ñ»ßïáõÃ»³Ùμ ÏÁ ÙïÝ»Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ßáõÏ³Û: Ø»Ýù áõÝ»Ýù Ë³Õ³ù³ñï»ñ, Ûáõë³Ýù` Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ï³Ý·ÝÇ Ù»ñ ÏáÕùÇÝ¦, - ³ëáõÙ ¿ ·ÇÝ»·áñÍÝ»ñÇ
ÙÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ:

ñÇãÁ ¹Ý»É »õ ÃáÕÝ»É ÙÇÝã»õ
Ï³ñÙñÇ, Û»ïáÛ ßñç»É, áñå¿ë½Ç
ÙÇõë ÏáÕÙÝ ¿É ÝáÛÝå¿ë Ï³ñÙñÇ£
Î³ñáÕ ¿ù ó³ÝÏáõÃ»³Ý ¹¿åùáõÙ
ùáõùáõÇ »ñ»ëÁ ½³ñ¹³ñ»É Ï³Ý³ãÇáí áõ μ³Ýç³ñ»Õ¿Ýáí£

´²ðÆ ²ÊàðÄ²Î
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Ø²ð¼²Üø
ØºêêÆÜ ` ²ÞÊ²ðÐÆ È²ô²¶àÚÜ üàôî´àÈÆêîÀ
ºñÏñáñ¹ ï³ñÇÝ ³ÝÁÝ¹Ù¿ç ³ßË³ñÑÇ É³õ³·áÛÝ
ýáõïμáÉÇëï ¿ ×³Ý³ãõáõÙ ÈÇáÝ¿É Ø»ëëÇÝ, áí ÏÁ ëï³Ý³Û üÆü²-Ç áëÏ¿
·Ý¹³ÏÁ: ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ »õ Ï³ï³ÉáÝ³Ï³Ý, ´³ñë»ÉáÝ³ÛÇ
Û³ñÓ³ÏõáÕÝ ³é³ç
³Ýó³õ Çñ Ë³ÕÁÝÏ»ñÝ»ñª Ä³õÇÇó áõ
²Ý¹ñ¿ë ÆÝÇ»ëï³ÛÇó: ²Ûë Ù³ëÇÝ
Û³ÛïÝÇ
¹³ñÓ³õ
ÚáõÝõ³ñÇ 11 òÇõñÇËáõÙ Ï³Û³ó³Í
üÆü²-Ç ·³É³ Ùñó³ Ý³ Ï³ μ³ß Ëáõ Ã»³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ:
ì»ñçÇÝ »ñÏáõëÝ
Æëå³ÝÇ³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ Ï³½ÙáõÙ Ýõ³×»É ¿ÇÝ
2010Ã. ³ßË³ñÑÇ
ã»ÙåÇáÝÇ ÏáãáõÙÁ,
ÇëÏ ³Ñ³ Ø»ëëÇÝ
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ Ñ»ï
Ó³ËáÕõ»É ¿ñ: ´³Ûó
¹³ ãË³Ý·³ñ»ó
ÈÇáÝ¿ÉÇÝ
ÏñÏÇÝ
É³õ³·áÛÝÁ ×³Ý³ãõ»É: Ø»ëëÇÝ ÑÇ³Ý³ÉÇ Ùñó³ßñç³Ý
³ÝóÏ³óñ»ó ´³ñë»ÉáÝ³ÛáõÙ, áñÇ
Ï³½ÙáõÙ
μ³õ³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï
Ë³Õ ¿ óáõó³¹ñáõÙ: ÚÇß»óÝ»Ýù,
áñ
³Ûë
ï³ñÇ
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù
ÙÇ³õáñõ»É
»Ý,
üñ³Ýë üáõïμáÉÇ
ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýõ³Í §àëÏ¿ ·ÝÚáÛë
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¹³Ï¦-Ç (³Ûë Ùñó³Ý³ÏÁ ïñõáõÙ
¿ñ ºõñáå³ÛÇ É³õ³·áÛÝ Ë³Õ³óáÕÇÝ) »õ üÆü²-Ç
ï³ñõ³Û É³õ³·áÛÝ
Ë³Õ³óáÕÇ ïÇïÕáëÝ»ñÁ: ²Ñ³ Ã¿
áíù»ñ »Ý ÙÇÝã ³Ûë
Ýõ³×»É ³ßË³ñÑÇ
É³õ³·áÛÝ ýáõïμáÉÇëïÇ ÏáãáõÙÁ.
È³õ³·áÛÝ
ýáõïμáÉÇëïáõÑáõ
ÏáãáõÙÁ
ÏñÏÇÝ
Ýõ³×»ó μñ³½ÇÉáõÑÇ Ø³ñï³Ý, áí
³ñ¹¿Ý 5-ñ¹ ³Ý·³Ù ¿ ëï³ÝáõÙ
³Ûë Ùñó³Ý³ÏÁ:

Âõ³-

Ï³Ý üáõïμáÉÇëï

ºñÏÇñ

1991

ÈáÃ³ñ Ø³ÃÇõë

¶»ñÙ³ÝÇ³

1992

Ø³ñÏû í³Ý ´³ëï»Ý

ÐáÉ³Ý¹Ç³

1993

èáμ»ñïû ´³çû

1994

èáÙ³ñÇû

´ñ³½ÇÉÇ³

1995

æáñç ì»³

ÈÇμ»ñÇ³

1996

èáÝ³É¹û

´ñ³½ÇÉÇ³

1997

èáÝ³É¹û

´ñ³½ÇÉÇ³

1998

¼ÇÝ»¹¹ÇÝ ¼Ç¹³Ý

üñ³ÝëÇ³

1999

èÇõ³É¹û

´ñ³½ÇÉÇ³

2000

¼ÇÝ»¹¹ÇÝ ¼Ç¹³Ý

üñ³ÝëÇ³

2001

ÈáõÇß üÇ·áõ

2002

èáÝ³É¹û

´ñ³½ÇÉÇ³

2003

¼ÇÝ»¹¹ÇÝ ¼Ç¹³Ý

üñ³ÝëÇ³

2004

èáÝ³É¹ÇÝ»û

´ñ³½ÇÉÇ³

2005

èáÝ³É¹ÇÝ»û

´ñ³½ÇÉÇ³

2006

ü³μÇû Î³Ý³õ³ñû

2007

Î³Ï³

2008

ÎñÇßïÇ³Ýû èáÝ³É¹áõ

2009

ÈÇáÝ¿É Ø»ëëÇ

²ñ·»ÝïÇÝ³

2010

ÈÇáÝ¿É Ø»ëëÇ

²ñ·»ÝïÇÝ³
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Æï³ÉÇ³

äáñïáõ·³ÉÇ³

Æï³ÉÇ³
´ñ³½ÇÉÇ³
äáñïáõ·³ÉÇ³

È²ô²¶àÚÜ
Ø²ð¼Æâ

²Ûë ÝáÙÇÝ³óÇ³ÛáõÙ Û³ÕÃ»ó Äá½¿ ØáñÇÝ»ûÝ, áí
Ý»ñÏ³ÛáõÙë
·ÉË³õáñáõÙ ¿ Ø³¹ñÇ¹Ç è¿³ÉÁ: äáñïáõ·³É³óÇ Ù³ëÝ³·¿ïÇ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùμ ØÇÉ³ÝÇ
ÆÝï»ñÁ ¹³ñÓ³õ
â»ÙåÇáÝÝ»ñÇ ÉÇ·³ÛÇ 2009/10ÃÃ.
Ë³ Õ³ñ Ïáõ Ã» ³Ý
Û³ÕÃáÕ:
´³óÇ
³Û¹, ØáñÇÝ»áÛÇ
Ý³ËÏÇÝ
ÃÇÙÁ
Û³ÕÃ»ó Æï³ÉÇ³ÛÇ
³é³ç Ýáõ ÃÇõ ÝáõÙ
»õ ·³õ³ÃÇ Ë³Õ³ñ Ïáõ ÃÇõ ÝáõÙ:
È³õ³·áÛÝ Ù³ñ½ÇãÝ»ñÇ É³õ³·áÛÝ
»é»³ÏáõÙ ¿ÇÝ Ý³»õ ìÇë»Ýï¿ ¹¿É
´áëÏ¿Ý (Æëå³ÝÇ-

³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³Ý) »õ ä»å ¶õ³ñ¹ÇáÉ³Ý (´³ñë»ÉáÝ³): Üß»ÉÇ ¿, áñ
Áëï ³Ûë óáõó³ÏÇ Æñ³ÝÇ ¼áμ³Ñ³ÝÇ Ù³ñ½Çã ` ¾μñ³ÑÇÙ½³¹¿Ý
·ñ³õ»ó 15-ñ¹ ï»ÕÁ: È³õ³·áÛÝ
ÏÇÝ Ù³ñ½Çã ×³Ý³ã»ó ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ Ï³Ý³Ýó Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ Ù³ñ½áÕ êÇÉõÇ³ Ü¿Û¹Á:

È²ô²¶àÚÜ ¶àÈ

üÆü²-Ç å³ßïûÝ³Ï³Ý Ï³ÛùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óõ»É ¿ÇÝ 2010Ã. É³õ³·áÛÝ 10 ·áÉ»ñÁ »õ ýáõïμáÉ³ë¿ñÝ»ñÇ ùõ¿³ñÏáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝùáõÙ Û³ÕÃ»É ¿ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ Ë³Õ³óáÕ Ð³ÙÇï ²É-

ïÇÝïáåÁ, áí §ºõñá-2012¦-Ç
ÁÝïñ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ μ³õ³Ï³Ý ·»Õ»óÇÏ ·áÉ ¿ Ë÷»É Ô³½³Ëëï³ÝÇ
ÁÝïñ³Ýáõ ¹³ñå³ëÁ:

ÊàðÐð¸²ÜÞ²Î²Ü
Ð²ô²ø²Î²Ü

î³ñõ³Û ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÙ Û³ÛïÝõ»óÇÝ ´³ñë»ÉáÝ³ÛÇ, è¿³ÉÇ »õ ÆÝï»ñÇ Ë³Õ³óáÕÝ»ñÁ.
¸³ñå³ë³å³Ñª Î³ëÇÉ»³ë
(è¿³É)
ä³ßïå³ÝÝ»ñª äáÛáÉ (´³ñë»ÉáÝ³), äÇÏ¿ (´³ñë»ÉáÝ³), ÈáõëÇû
(ÆÝï»ñ), Ø³ÛÏûÝ (ÆÝï»ñ)

ÎÇë³å³ßïå³ÝÝ»ñª
Ä³õÇ
(´³ñë»ÉáÝ³»), èáÝ³É¹û (è¿³É),
ÆÝÇ»ëï³ (´³ñë»ÉáÝ³), ÞÝ³Û¹»ñ
(ÆÝï»ñ)
Ú³ñÓ³ÏõáÕÝ»ñª Ø»ëëÇ (´³ñë»ÉáÝ³), ¸³õÇÃ ìÇÉ»³ (´³ñë»ÉáÝ³)

²ð¸²ð Ê²Ô

²Ûë Ùñó³Ý³ÏÇÝ ³ñÅ³Ý³ó³õ
Ð³ÇÃÇÇ Ï³Ý³Ýó å³ï³Ý»Ï³Ý
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ, áñÁ ãÝ³Û³Í »ñÏñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ³Õ¿ï³ÉÇ
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇÝª ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ñ »ÉáÛÃÝ»ñÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ëå³ñ¿½áõÙ:

Ü²¸²ÈÀ ìºðêÎêºÈ ¾ Æð Ø²ð¼àôØÜºðÀ
²ßË³ñÑÇ áõÅ»Õ³·áÛÝ Ã»ÝÇëÇëï è³ý³Û¿É Ü³¹³ÉÁ §Australian Open¦-Ç Ý³Ë³ß»ÙÇÝ í»ñëÏë»É ¿ Ù³ñ½áõÙÝ»ñÁ: Ü³ Ø»ÉμáñÝáõÙ ³é³çÇÝ Ù³ñ½áõÙÁ Ï³ï³ñ»É ¿:
ÐÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý å³ï×³éáí »ñÏáõ ûñ
Ý³ ÙÝ³ó»É ¿ñ ¸áÑ³ÛáõÙ: ÚÇß»óÝ»Ýù,
áñ Î³ï³ñÇ Ùñó³ß³ñáõÙ Ü³¹³ÉÁ ÏÇë³»½ñ³÷³ÏÇãáõÙ ½Çç»ó éáõë³ëï³ÝóÇ ÜÇÏáÉ³Û ¸³õÇ¹»ÝÏáÛÇÝ: Æëå³Ý³óÇÝ Çñ ³éç»õ Ýå³ï³Ï ¿ ¹ñ»É ³Ûë
Ùñó³ßñç³ÝáõÙ Û³ÕÃ»É
μáÉáñ Ùñó³ß³ñ»ñÁ:

¶àÈ ÊöºÈÀ ÆØ ¶àðÌÀ â¾ïáÛÇÝ: ´³Ûó »Ã¿ »ë Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ù ·áÉ

ØÇÉ³ÝÇ Û³ñÓ³ÏõáÕ èáμÇÝ»ûÝ, Ù»ÏÝ³μ³Ý»Éáí Çñ Ñ³ëó¿ÇÝ ÑÝã³Í ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã¿ ÇÝùÁ ãÇ Çñ³óÝáõÙ
μ³½Ù³ÃÇõ ·áÉ³ÛÇÝ å³Ñ»ñ, Ýß»É ¿, áñ ÇÝùÝ
³ÛÉ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝÇ: §Ø³ñ¹ÇÏ
³ëáõÙ »Ý, áñ »ë μ³ó »Ù ÃáÕÝáõÙ μ³½Ù³ÃÇõ ·áÉ³ÛÇÝ å³Ñ»ñ: ´³Ûó »ë å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ùª ·áÉ Ë÷»ÉÝ ÇÙ ·áñÍÁ ã¿: ÆÙ ËÝ¹ÇñÝ
¿ û·Ý»É ¹³ ³Ý»É Æμñ³ÑÇÙáíÇãÇÝ »õ ä³-

Ë÷»É, Ù»Í μ³õ³Ï³ÝáõÃÇõÝ »Ù ëï³ÝáõÙ:
ºë ØÇÉ³Ý ï»Õ³÷áËõ»óÇ ×Çßï Å³Ù³Ý³ÏÇÝ: ºë ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù Û³ÕÃ»É »õ ¹³ ³Ý»É
ØÇÉ³ÝáõÙ: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ Ù»Ýù å³ñï³õáñ
»Ýù Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ë³ÕáõÙ å³Ûù³ñ»É ÙÇÝã»õ í»ñç¦,- μñ³½ÇÉ³óáõÝ Ù¿çμ»ñáõÙ ¿
Football Italia-Ý:
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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 91
 6بهمن  1389سال چهارم قیمت  900تومان

بنای کاسکاد در مرکز ایروان

کوچ ارمنیان
ایران به ارمنستان

نویسندگان ارمنی
فارسی نویس:
خاچیک خاچر

پیوندهای لغات
همانند ارمنی و
فارسی

در این شماره
در صفحات ارمنی این شماره
2
کوچ ارمنیان ایران به ارمنستان 							
4
گایانه آبراهامیان
		
نویسندگان فارسینویس ارمنی :خاچیک خاچر
6
							
خانم "خانو ِم هواساپیان"
7
خاچیک خاچر
		
بنای کاسکاد :تندیس تامانیان و گربه بوترو
9
بازتاب :پایه و پیوندهای لغات همانند فارسی و ارمنی 					
11
فیروز منصوری
		

شماره  6 ،91بهمن 1389
سال چهارم

بخش ارمنی
اخبار جامعه ارامنه
2
تابلوهای هشداردهنده رانندگی به زبان ارمنی در گلندل
3
اندیشه دولتی یا تفکر ملّی :تِر پطروسیان در برابر داشناکسوتیون
4
لئون تر پطروسیان
		
نازا ِرت بربریان
		
ارمنستان در فهرست کشورهای "تا حدودی آزاد"
7

تصویر سیاسی لبنان
و ارامنه
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول :لئون
آهارونیان
دبیر تحریریه :روبرت صافاریان

8

تصویر سیاسی لبنان و ارامنه

بحران سیاسی لبنان :وزیر داشناک هم استعفا داده است
8
			
استعفای وزیر ارمنی در لبنان ،قطعنامه نسلکشی ارامنه در کنگره آمریکا
9
روبرت صافاریان
		
							
درگیری سیاسی در لبنان
11
آرام توماسیان
		

شورای نویسندگان:
		
کارمن آذریان
لیا خاچکیان 			
گارون سرکیسیان
آرمینه ملیک ایسرائلیان
مدیر هنری :لیا خاچکیان
ویراستار بخش فارسی :نسیم نجفی
وب سایت :كاجیك صافاریان
ورزش :آرمان استپانیان
اشتراك :كاترین یعقوبی

								
موالنا :سه غزل
14
ترجمه :آزاد ماتیان
		
									
شعر
16
روبرت آسریان
		
فیلیپ راث									
17
شانت باقرامیان
		
بازیابی زبالههای تهران
20
آشپزی
22
ورزش
24

نشانی :تهران ،خیابان انقالب ،بین
ولی عصر و فلسطین ،شماره 1048
تلفن:

66495180
66492693

		

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

گوشههایی از آنچه در
صفحات ارمنی این شماره
هویس آمده است
ترکیه ،چگونه حزب داشناکسوتیون و کشور ترکیه
در برخی مسائل ،البته با چند حلقه واسط ،در
مواضع واحدی قرار میگیرند.
به هر رو در دنیای پیچیدهای زندگی میکنیم که
هر اتفاقی در یک نقطه از دنیا تاثیراتی مهمی بر
رویدادهای دیگر نقاط میگذارد و مورد بحران
سیاسی اخیر لبنان صرف ًا نمونهای است از این
حقیقت.

بحران سیاسی لبنان و نقش ارامنه در
این کشور
در چارچوب نظام سیاسی فرقهای لبنان ،که در
آن سمتهای سیاسی بین دولتمردانی از فرقههای
گوناگون مسیحی و مسلمان تقسیم میشود ،ارامنه
آن کشور نیز شش کرسی از  128کرسی پارلمان و
یک یا دو وزارتخانه را در اختیار دارند .از نوامبر
سال  ،2009آبراهام ِد ِدیان از حزب داشناکسوتیون
سمت وزیر صنایع لبنان را به عهده داشت .او همان
وزیری بود که روز  12ژانویه همراه وزرای متحد
ی
هلل لبنان استعفا داد .این استعفای دستهجمع 
حزبا
به سقوط دولت اتحاد ملّی لبنان به نخستوزیری
سعد حریری انجامید .به گزارش خبرگزاری ”نیوز
ای ام“ ارمنستان ،در مذاکراتی که برای تصمیمگیری
هلل لبنان و متحدانش
درباره این اقدام میان حزبا
صورت گرفت ،از سوی حزب داشناکسوتیون،
هویک مخیتاریان ،رهبر تشکیالت آن در لبنان،
شرکت داشت.
دلیل استعفای وزرای ائتالف مشهور به  8مارس،
اعتراض به دادگاه بینالمللیای است که در حال
بررسی پرونده قتل رفیق حریری است و گفته
میشود به احتمال زیاد سوریه و برخی افراد
هلل لبنان را مقصر خواهد شناخت.
منتسب به حزبا
هلل لبنان و متحدانش این دادگاه را تحت نفوذ
حزبا
اسرائیل و آمریکا میدانندّ ،اما سعد حریری در
عین حال که از مواضع ضد سوریهای خود دست
دوهفته نامه
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کشیده است ،از محکوم کردن این دادگاه خودداری
کرده و به همکاری با آن ادامه میدهد.
بحران سیاسی کنونی لبنان و استعفای عضو ارمنی
کابینه همراه ائتالف ضد غربی  8مارس ،فرصتی
بود برای نگاهی به ساختار سیاسی لبنان و جایگاه
گروههای سیاسی ارمنی در این ساختار در این
شماره هویس.
یکی از پرسشهایی که در این زمینه مطرح میشود
این است که همراهی حزب داشناکسوتیون با
هلل چه تاثیری
ائتالف  8مارس لبنان به رهبری حزبا
بر فعالیتهای این حزب برای تصویب قطعنامه
به رسمیت شناختن نسلکشی ارامنه در کنگره
نمایندگان آمریکا خواهد داشت .آیا نمایندگان
آمریکا بدون توجه به مواضع حزب داشناکسوتیون
در منطقه خاورمیانه این قطعنامه را صرف ًا با
مالکهای انساندوستانه و عدالتخواهانه بررسی
میکنند (امری که در دنیای سیاست توهمی بیش
نمیتواند باشد) یا نقش این حزب در تحوالت
منطقهای را در تصمیمگیریهایشان لحاظ خواهند
کرد.
از سوی دیگر شکی نیست که مواضع کنونی این
حزب در لبنان بر روابط آن با ایران تاثیر مثبت به
جا خواهد گذاشت و این امر به نوبه خود شرایط
بهتر برای جامعه ارامنه ایران فراهم خواهد کرد.
و سرانجام جالب است که با توجه به مواضع ضد
اسرائیلی و اسالمگرایانه سالهای اخیر دولت

محکومیت یک ایرانی در ارمنستان به
جرم جاسوسی
دادگ��اه یکی از مناطق قضایی ای��روان شهروند
ارمنستان گئورگ هایراپتیان و یکی از شهروندان
ایران به نام بهنام باقری را به جرم جاسوسی به نفع
آذربایجان مجرم شناخته است .هایراپتیان به 12
سال و باقری به  10سال حبس محکوم شدهاند.
بنا بر محتویات پرونده ،هایراپتیان که از رزمندگان
جنگ قرهباغ بوده است ،در سپتامبر سال 2009
یک سی دی ”حاوی مطالبی که میتوانند در
تبلیغات ضدارمنی برای ضربه زدن به حیثیت
بینالمللی ارمنستان به کار روند“ به باقری داده
است .این سی دی در بازرسی مرزی نزد فرد اخیر
کشف شده و به دستگیری او و همکارش انجامیده
است.
هایراپتیان از سال  1994تا سال  2007در وزارت
امور خارجه ارمنستان کار میکرده است و به خاطر
مشارکت در جنگ قرهباغ چندین بار تقدیر شده و

 127سالگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

مدال دریافت کرده است.
وکیل مدافع نامبردگان معتقد است اتهامات وارده به موکالنش
حقیقت ندارند و قصد دارد به دادگاه تجدید نظر مراجعه کند.
اندیشه دولتی یا تفکر م ّلی :تر پطروسیان در برابر
داشناکسوتیون
در اندیشه سیاسی هر ملّتی اصطالحات و بحثهایی باب میشوند
که شاید برای افراد ناآشنا به تاریخ آن قوم چندان معنایی نداشته
باشند .از آنجا که ارامنه شش سده از استقالل سیاسی محروم
بودهاند ،امروز ،بعد از استقالل ارمنستان ،مرتب سخن از این
میرود که رجال سیاسی و احزاب ارمنی باید بیاموزند که به مثابه
درازمدت خود و
دولت مستقلی بیاندیشند که دارای منافع ملّی
ّ
تعریف مشخصی از امنیت ملّی خود باشد .این خط فکری بیشتر از
سوی لئون تِر پطروسیان و همفکران او دنبال میشود .آنها احزاب
سنتی دیاسپورا ،بخصوص حزب داشناکسوتیون را متهم میکنند،
که بیتوجه به مسائل امنیت ملّی کشور همچنان به تبلیغات مشغول
و به سیاست به عنوان عرصه واقعیتها بیتوجهاند .در یکی از
آخرین نمونههای این تقابل فکری ،تر پطروسیان طی یکی از
سخنرانیهایش گفته است:
"های داد (دادخواهی ارامنه) یا به عبارت دیگر تفکر مبتنی بر
ادعاهای ارضی (پاهانجادیروتیون) ،تفکری است شایسته ملتی
که از حکومت مستقل محروم باشد .ملّتی که صاحب دولت
مستقل است ،باید با مقوالت دیگری هدایت شود .وقت آن
فرا رسیده است که بدانیم در عرصه سیاست و حقوق بینالملل،
مفهومی با عنوان "حق تاریخی" وجود ندارد و نمیتوان با دنیا
به این زبان سخن گفت .به هر رو کسی این زبان را نمیفهمد و
نخواهد فهمید .اصطالح "حق تاریخی" به حوزه تبلیغات تعلق
دارد و تبلیغات هر اندازه هم مهم باشد ،نمیتواند و نباید جایگزین
حوزه سیاست شود".
آشکار است که نوک تیز این حمله متوجه حزب داشناکسوتیون
است ،که در ماجرای مخالفت احزاب و گروههای سیاسی
دیاسپورا با امضای پروتکلهای ارمنستان-ترکیه از همه فعالتر
بود .نازا ِرت بربریان ،از نویسندگان روزنامه آسپارز ،ارگان حزب
داشناکسوتیون در ایاالت متحده ،در مقالهای به این اظهارات
نخستین رئیس جمهور ارمنستان پاسخ داده است .در بخشی از
نوشته بربریان که انگیزه نگارش آن به قول نویسنده پاکسازی
اندیشه سیاسی ارمنی از تفکری است که میان منافع ملّی و ادعای
ارضی تناقض میبیند ،میخوانیم:
"بر خالف تاکیدهای بدون ارائه دلیل رئیس" کنگره ملّی ارمنی"،
نه زبان "حق تاریخی" برای دنیای امروز نامفهوم است و نه
سیاست حمایت دولت از حقوق ارضی و سیاسی بنیادین ملّت
"تفکری است شایسته ملّتی که از حکومت مستقل محروم باشد".

رییس اتاق بازرگانی ایران در جشن  127سالگی اتاق بازرگانی خالصه نگاه خود از
تجارت را این گونه عنوان کرد« :مجلس وکالی تجار در سال  1263تأسیس شده
است و آغاز حرکت آن اعتراض به تبعیض ناروا میان تجار داخلی و خارجی بود و
اعتراضها در حرکتهای تحریمی مانند تحریم تنباکو نشان داده شد».
جشن تولد  127سالگی پارلمان بخش خصوصی ایران بعد از ظهر روز شنبه 25
دی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن برگزار شد .در این مراسم قرار بود علی
الریجانی ،رییس مجلس شورای اسالمی هم حضور پیدا کند اما به دلیل هم پوشانی
این برنامه با برنامه دیگری که رییس مجلس در آن حضور پیدا کرده بود ،رییس قوه
مقننه در این نشست حضور پیدا نکرد تا محمد نهاوندیان ،رییس اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن ایران در حضور فعاالن بخش خصوصی عنوان کند « :توفیق بسیار
بزرگی است که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بتواند پس از یک قرن ،مراسم
قدرشناسی از تالشگران عرصه آبادانی و سازندگی ایران ،حراست از سرمایههای
انسانی و طبیعی ایران را برگزار کند» .
وی ادامه داد« :اقتصاد ایران در آستانه تحول بزرگ ساختاری خود است و عزم ما
رسیدن به افقهای بلند فردا است ،اما برای آن باید گذشته را آموخت و از آن درس
گرفت و کاستیها را کنار گذاشت و قوتها را تقویت کرد».
نهاوندیان با اشاره به تاریخ توضیح داد« :مجلس وکالی تجار در سال  1263تأسیس
شده است و آغاز حرکت آن اعتراض به تبعیض ناروا میان تجار داخلی و خارجی بود
و اعتراضها در حرکتهای تحریمی مانند تحریم تنباکو نشان داده شد».
اتاق بازرگانی مشترك ایران و ارمنستان
اتاق بازرگانی مشترك ایران و ارمنستان مؤسسه ای است غیرتجاری ،وابسته
به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دارای شخصیت كام ً
ال حقوقی كه در
تاریخ  1372/2/1با هدف توسعه همكاریهای بازرگانی و بسط و گسترش مناسبات
اقتصادی و تجاری فی مابین دو كشور جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ارمنستان
تأسیس یافته است .از این رو این اتاق در راستای تحقق اهداف فوق الذكر به انجام
امور ذیل مبادرت می نماید:
 همكاری نزدیك و مستقیم با مقامات و مسئولین ،نهادها ،سازمانها و مؤسساتذیصالح دو كشور به منظور ارتقاء سطح همكاریهای اقتصادی.
 گردآوری اطالعات آماری و سایر اطالعات سودمند در زمینه های بازرگانی،صنعتی و اقتصادی دو كشور جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ارمنستان و ارائه
آن به متقاضیان ،تجار ،بازرگانان و صاحبان صنایع ایرانی و ارمنی به منظور بسط و
توسعه هرچه بیشتر همكاریها.
 انجام مطالعات و بررسی های مقتضی به منظور فراهم نمودن زمینه های الزم برایسرمایه گذاری بازرگانی و صنعتی.
 مشاركت در برپائی و اداره نمایشگاهها با موافقت مراجع ذیصالح دو كشور و نیزكمك به مؤسسات ،سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و ارمنی عالقمند به
شركت در نمایشگاههایی كه در هر دو كشور برگزار می گردد.
 ترویج مبادله هیئتهای تجاری و اقتصادی بین دو كشور. برپائی و اداره سمینارها ،سخنرانیها ،كنفرانسها و سمپوزیومها در زمینه توسعهروابط اقتصادی و انتقال تكنولوژی بین دو كشور.
 انتشار بولتن اطالعاتی حاوی قوانین و مقررات دو كشور وارائه آن به متقاضیانایرانی و ارمنی.
و فعالیتهای دیگر در راستای گسترش روابط تجاری دو کشور ایران و ارمنستان.
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کوچ ارمنیان ایران به ارمنستان
در نیمه دهه گذشته یا بیشتر ،دیاسپورای
هیچكجا به اندازه دیاسپورای ایران به ارمنستان
نیامده و رو به افزایش نداشته است.
وقتی ارمنستان در آگوست امسال برای یك
مسابقه فوتبال میزبان ایران شد یك مفسر با اشاره
به وسعت حضور ایرانیها در استادیوم وازگن
سركیسیان در ایروان گفت شكل این رویداد
طوری بود كه گویا در تهران برگزار شده بود.
زبان ایرانی خیلی عادی در پایتخت ارمنستان به
گوش میرسد ،چه در دانشگاهها و چه در حیاط
خانهها ،كه صدای شناخته شده موزیك پاپ
ایرانی عصرها از پنجرههای آنها شنیده میشود.
عجیب است كه نه دپارتمان مهاجرت و نه
دپارتمان روابط خاور میانه در وزارت دیاسپورا،
تعداد ایرانی-ارمنیهایی كه در سالهای اخیر در
ارمنستان مستقر شدهاند را ثبت نكرده است .با این
وجود حضور آنها در وجوه بسیاری از جامعه
ارمنستان حس میشود ،مخصوصا در تجارت
و خدمات خوراكی .عالوه بر این ،در هر بهار
حداقل در سه سال گذشته مخصوصا ایروان مقصد
ی برای ایرانیها
دلخواه تعطیالت سال نو ِ ایران 
شده است (و نه تنها ارمنی-ایرانیها).
در بهار گذشته ،تقریبا  20000نفر با
اتوبوسهای تور ،وسیلههای نقلیه خانوادگی و
هواپیما از مرز عبور كردند .برای ایرانیها ،این
كار فراری از اجبار سنتهای اسالمیست كه
ایرانیهای آزاداندیش آن را محدودیت میدانند.
و برای تاجرهای ارمنی ،این باعث رونق خرید
شده است كه كسادی تجارت بعد از عید را جبران
میكند .عموما ،روابط ارمنستان-ایران از آنجا كه
مدیریت رئیسجمهور ایران ،محمود احمدینژاد،
معموال در مغایرت با دولتهای غربی است و
هدف تحریمهای بینالمللی قرار گرفته است،
اهمیت ژئوپلتیكی شدیدی یافته است.
ارمنستان لزوما با تالش برای راضی
نگهداشتن همه جوانب ،موازنه را رعایت میكند
تا همسایه خوبی باشد ،چون منافع خودش هم
اینطور تأمین میشود .از نقطهنظر ارمنستان،
دوستی هیچ همسایهای از ایران مهمتر نیست.
حقیقتی كه جدلبرانگیزتر هم شده است چرا كه
همپیمانان ثابتقدم ارمنستان یعنی ایاالت متحده
و روسیه ،از لجبازی احمدینژاد در نپذیرفتن
هنجارهای عملكرد بینالمللی خسته شدهاند.
اجتماع ایرانی-ارمنی در ارمنستان در حالی
رو به افزایش است كه تقریبا  70تا  90هزار
نفر آن از ارمنیهای ایران میآید كه نوادگان
 500000صنعتگر و هنرمندی هستند كه در
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اوائل سال  1600توسط شاه عباس به ایران آورده
شدند .در اواخر  ،1940وقتی ژوزف استالین با
برنامه بازگشت قوم ارمنی برای ساخت موطن
تازه در ارمنستان شوروی موافقت كرد ،ایران
(كه با ارمنستان مرز مشترك داشت) مبدأ مهم
خانوادههای عالقه مند به بازگشت شد .برنامه
بازگشت به طور ناگهانی در  1948متوقف شد
اما به نظر میرسید برخی ایرانی-ارمنیها هنوز
ارمنستان را خانه خود بدانند.
چند دهه بعد ،آنچه ممكن است با نیات
میهنپرستانه آغاز شده بود از نظر حفظ بقا اهمیت
ویژه یافت ،چرا كه ایران درگیر تحوالت داخلی
شد كه به براندازی شاه محمدرضا پهلوی و دوران
حكومت اسالمی منتهی شد.
خواب خوش بازگشت به وطن
در آشفتگی های اواخر  ،1960خانواده
ِ
هاخوردیان در تهران ،زندگی تحت رژیم شوروی
را با زندگی تحت قانون یک کشور اسالمی متفاوت
تشخیص دادند .انتخاب این خانواده ارمنی روشن
بود .پسر خانواده ،ادوارد ،كه هجدهساله بود
نزدیك به یك ماه در صف بیرون سفارت اتحاد
جماهیر شوروی در تهران میایستاد به این امید
كه برای درخواست كوچ خانواده به ارمنستان،
موافقت بگیرد.
اما از ارمنستان ،نامههایی كه گاهبهگاه از
بستگان میآمد چندان دلگرمكننده نبود“ :ازدواج
ادیك را تبریك میگویم” .این پیغام از عمهای آمد
كه بین بازگشتكنندگان به ارمنستان در دوره
كوتاه بازگشت  1940بود .ادیك (ادوارد) در
واقع نه ازدواج كرده بود و نه تصمیم آن را داشت،
اما زیر نگاه سانسورگر كا.گ.ب ،عمه پیغام را
اینطور كدگذاری كرده بود و منظورش این بود
كه خانواده هاخوردیان نباید تهران را ترك كنند و
ادوارد باید خانواده خود را همانجا تشكیل دهد.
اما ایران به سویی میرفت كه برای مسیحیان
ارمنی مناسب به نظر نمیرسید ،و در حالی كه در
ارمنستان شوروی هم آنها از اظهار مذهب خود
منع میشدند اما دستكم در «وطن» خود بودند.
مانند حدود  40000نفر دیگری كه بین
 1940تا  1970به ارمنستان رسیدند ،خانواده
هاخوردیان در ماه مه  1970از مرز ایران (و
نیز از مرزهای فرهنگی و سیاسی كه دور آنها
بود) رد و وارد ارمنستان جمهوری سوسیالیست
شوروی شدند .ادوارد كه حاال  58ساله است و
نویسنده و مترجم ادبیات فارسی ،میگوید“ :بعد
از زندگی در سیستمی كامال متفاوت ،خود را در

گایانه آبراهامیان

واقعیتی دیگر یافتیم ،واقعیتی بیگانه و غیرقابل
پذیرش” .او تنها از سازگاری با كوچیدن به
یك جامعه سوسیالیست حرف نمیزند بلكه از
تجربهای ناآشنا و شگفتآور نیز میگوید كه در
تفاوت بین جامعه ایرانی-ارمنی و ارمنی یافته
است.
ِ
هاخوردیان اینطور به یاد میآورد“ :ما در
ارمنستان با ارمنیها ارتباط برقرار میكردیم ،اما
تقریبا همهچیز متفاوت بود؛ چه از نظر ذهنی،
چه شیوه زندگی یا رژیم” .مسؤولین شوروی
با بدگمانی به مهاجران مغرور مینگریستند و
ارمنیها تا حدودی با تحقیر .هواداران شوروی
آنها را جاسوس میدانستند و در همان حال
ارمنیها آنها را آخپار مینامیدند (مسخره كردن
تلفظ خارجیها از كلمه ارمنی برادر ،كه آغبار
ِ
هاخوردیان و دیگران ،دلسرد از كسانی
است).
كه انتظار میرفت آنها را بپذیرند و پناه دهند ،و
ستمدیده از ساختار سیاسی كمونیستی ،از رویای
بازگشت به «وطن» با خشونت بیدار شدند.
وقتی خانواده به ارمنستان رسید ،به گفته
ادوارد“ :دستكم هشتماه برای یك نامه منتظر
میماندیم و برای یك تلفن زدن باید به مسكو

میرفتیم .این دستور بود”( .یك افسر سابق
كا.گ.ب كه برای این مطلب با او گفتوگو شد
میگوید در طول دوره شوروی ،مهاجرینی كه
سال ِ
به جماهیر شوروی میآمدند در پنج ِ
اول
كوچشان اجازه نداشتند به خارج تلفن بزنند مگر
از مسكو .بعد از آن ،میتوانستند از شعبههای

محلی كا.گ.ب زنگ بزنند).
ِ
هاخوردیان نخستین بار در  1972وقتی
با دوستانش اعالمیههایی در مورد  24آوریل
آماده كرده بود و برای سالگرد نسلكشی ارمنیان
در دوره عثمانی فراخوان داده بود ،با كا.گ.ب
برخوردی نزدیك داشت .ساعت پنج یك روز
صبح او دستگیر شد و به دپارتمان كا.گ.ب
برده شد .او میگوید“ :شوكه بودم و نمیفهمیدم.
اگر در ایران آن روزها اجازه داشتیم در روز 24
آوریل سر كار نرویم تا برای قربانیها یادبود
بگیریم ،چهطور اینها ما را از انجام این كار در
كشور خودمان ،در وطنمان ،منع میكردند؟".
ِ
هاخوردیان در
با وجود سختیهایی كه
ارمنستان با آنها مواجه شده ،در 1987
شانس مهاجرت به امریكا را پس میزند .پدر
و مادر ،برادرها و خواهرانش رفتند اما ادوارد
و همسرش (چه خوب چه بد) در ارمنستان
ماندند ،جایی كه او برای نوشتن نزاع میكرد و
اغلب نادیده گرفته میشد .روزنامهها و مجالت
كارش را نمیپذیرفتند .او در حالی كه آن دوره
از زندگیاش را به عنوان «دوران تجربی» به یاد
میآورد میگوید“ :نمیگفتند كارت بد است،
بیشتر میگفتند خیلی غمانگیز است”.
سردبیرهایی كه تحت اختیار دولت كار
میكردند میخواستند بدانند چرا نوشتههای
او در چنین كشور سوسیالیست پر رونقی كه
مردم آن از زندگی لذت میبرند این قدر بدبینانه
ِ
هاخوردیان با این كه هیچ امیدی نداشت
است.
كارهایش چاپ شود ،به نوشتن و ترجمه بهترین
آثار ادبیات فارسی ادامه داد .در  1988سالهای
سكوت شكسته شد ،یعنی زمانی كه برای اولین
بار مجله ادبی گارون (بهار) ترجمه هاخوردیان
از آثار نویسنده ایرانی ،فروغ فرخزاد ،را چاپ
كرد .مطلبی كه واكنشهای وسیعی داشت.
هاخوردیان در اجمیادزین مستقر بود و به
ی میكرد
عنوان یك مترجم ادبی در گمنامی زندگ 
و در تنهایی و انزوا به گذشته مینگریست .او
میگوید نه از ترك ایران پشیمان است و نه از رد
كردن شانس مهاجرت به امریكا“ .تمام زندگیام
در اینجا طوری بوده كه نشان میدهد من به
اینجا تعلق داشتهام” .او این را در حالی میگوید
كه آگاه است برای به دست آوردن حق تعلق به
اینجا چالشی غیرمنتظره داشته است .استقالل
ارمنستان فرصتهای زیادی برای هاخوردیان
فراهم كرد كه بسیار به انتظار آن نشسته بود،
در خالل حمایت سفارت ایران در ارمنستان،
كتابهای زیادی از نویسندههای ایرانی توسط
ِ
هاخوردیان به ارمنی ترجمه میشد .بهترین
كارش در  2006بیرون آمد كه ترجمه قرآن به
ارمنی بود .او میگوید“ :شاید باور نكنید ،اما
من از هر رو ِز بودنم در ارمنستان لذت میبرم.

این شوقی وصفناپذیر و متفاوت است و من
مطمئنم هركسی یك روز آن را حس میكند”.
كوه آرارات و دو درخت سپیدار
لك ِ
نایری ِم ُ
میان سیساله با شوقی كودكانه
روزی را به یاد میآورد كه پاسپورت سیتیزنی
جمهوری ارمنستان را دریافت كرد .روزی كه
معموال برای اغلب ارمنیهای بومی به عنوان
یك كار اداری عادی فرض میشود ،برای نایری
بهیادماندنیترین روز زندگیاش شده است.
نایری میگوید بعد از تأخیرهایی كه در سال
 2009یك ماه طول كشید ،یك كارگر دپارتمان
پاسپورت و ویزا بعد از این كه كاغذها را پر
كرد و نوشت كه نایری شهروند ایران و بریتانیا
ِ
سیتیزنی جمهوری
بوده با تمسخر پرسید" :شما
ارمنستان را برای چه میخواهید؟" .نایری كه
از این سوال عصبانی شده بود جواب داد" :اگر
هنوز این را نفهمیدهای هیچوقت هم نمیفهمی".
نایری میگوید" :من دو پاسپورت داشتم ولی
هیچكدام نشان نمیداد یك ارمنی هستم .یكی
من را ایرانی معرفی میكند و دیگری بریتانیایی.
ارمنی بودنم كجا بود؟ 17سال بود در ارمنستان
زندگی میكردم و به زبان ارمنی حرف میزدم اما
وقتی پاسپورت
قانونا ارمنی نبودم.
را برای امضا به من
دادند برای چند
دقیقه نتوانستم با
احساساتم مقابله
كنم و دستم
میلرزید .كارمند
و
میخندید
نمیتوانست بفهمد
این زن چرا اینقدر احساساتی شده".
نایری و خانواده بزرگش حس میكنند با
تحمل كردن تمام سختیهای یك دولت تازه به
استقالل رسیده ،سالهای كمبودهای شدید برق
و گرما در زمستانهای سرد ،و صفهای نان و
سوخت ،حق سیتیزنی ارمنستان را به دست
آوردهاند.
خانواده ملكمیان از ارمنیهای نادر دیاسپورا
هستند كه بالفاصله بعد از اعالم استقالل ارمنستان
در  1991به اینجا آمدند" .همهچیز خیلی
سریع اتفاق افتاد .حتی جای بحث هم نداشت.
اگر ارمنستان قرار بود مستقل باشد ما دیگر در
یك كشور دیگر كاری نداشتیم" .پدر نایری،
نورایر ملكمیان ،زاده ایران و درسخوانده در
بریتانیا ،و مادر نایری ،نانیك تِرهاروتیونیان،
زاده سوریه و بزرگ شده در بریتانیا ،حتی پیش
از آن كه ازدواج كنند تصمیم گرفته بودند وقتی
ارمنستان مستقل شد آنجا زندگی كنند .نایری
میگوید" :من اصال نمیفهمیدم ،اما پدر و مادرم

كامال آگاه بودند كه به چهجور جایی میروند.
آنها می دانستند آسان نخواهد بود ،اما رفتن
تنها چیزی بود كه به آن مطمئن بودند ،و انتخاب
دیگری وجود نداشت".
این تصمیم ،بستگان و دوستان آنها در
تهران را متعجب و عصبانی كرد .نایری میگوید:
"مادربزرگم گریه میكرد كه :كجا میرین؟
اونجا جنگه .همه میخوان فرار كنن فقط شما
میخوان برین اونجا .اینها چیزاهایی بود كه
تمام روز میشنیدیم اما پدر و مادرم بسیار قاطع
بودند" .نانیك تِرهاروتیونیان با چهار دخترش كه
یكی از آنها نایری یازده ساله بود و جوانترین
آنها گایانه سهساله ،در اكتبر  1991از ایران
كوچ كردند.
بعد از سفری چندروزه با اتوبوس ،به تركیه
رسیدند و از آنجا با راهآهن كارس-گیومری
به ارمنستان آمدند .نایری با یادآوری این كه
دردناكترین حقیقت برایش این بود كه به عنوان
ارمنی پذیرفته نمیشدند میگوید" :همهچیز
برایم عجیب بود .زبان یكسان به نظر میرسید،
اما عجیب بود چون كلمات روسی زیادی در
مكالمه تركیب شده بود .همكالسیهایم خیلی
متعجب بودند كه من روسی حرف نمیزنم
و حتی میپرسیدند كه آیا واقعا یك ارمنی
هستم یا مسلمان .آنها

میپرسیدند :اگر ارمنی هستی پس چرا در ایران
زندگی میكردی؟ خالصه سیلی از سؤالها
وجود داشت كه جواب بیشتر آنها را خودم
هم نمیدانستم".
آنها مانند غریبهها رفتار میكردند اما
چون ارمنی بودند میخواستند حق ادعا بر آن
مكان را داشته باشند .او میگوید“ :وقتی در
ایران در میان خارجیها زندگی میكردیم ،پدر
و مادرم همیشه میگفتند كه ما ارمنی هستیم و
مثل ایرانیها نیستیم .و بعد وقتی به وطنمان
برگشتیم ناگهان ایرانی نامیده شدیم .این ضربه
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بزرگی بود”.
یك دهه بعد ،آنها توانستند با حمایت
دوستان و همكاران یك كارخانه تولید
محصوالت بهداشتی خانمها راه بیندازند ،كه
 30نفر در آن كار میكنند .نایری میگوید:
“در كار ما پدرم با جنبههای بد ذهنیت جامعه
روبهرو شد؛ كه جنس خارجی بخرید حتی
اگر تولید داخل به همان خوبی یا حتی بهتر
باشد .این عجیب نیست ،اما دلسردت میكند.
اگر اقتصاد كشورت آنقدر توسعه یافته كه
نیازی به حمایت ندارد مشكلی نیست ،اما
وقتی بودجه تركیه را با خرید آن تولیدات
«خارجی» تأمین میكنی این غیر قابل قبول
است”.
نایری اضافه میكند كه خیلی از اهالی
دیاسپورا ارمنستان را به چشم «هدیهای در
حباب شیشه ای» میبینند ،كه یعنی چیزی
كه ایدهآل و تك و محافظت شده است .اما
بعد وقتی واقعیت را درمییابند ،افسرده
میشوند“ .وطن شما فقط كوه آرارات و دو
درخت سپیدار نیست” .او این حرف را با
ِ
ارمنستان ایدهآلیزه شده در
اشاره به تصویر
نقاشیها میگوید كه كوه دو ِ
سر مقدس را در
پسزمینه و خیابانی با درختهای سپیدار را
در پیشزمینه نشان میدهند.
امنترین مكان
برای بسیاری از ارمنیهای پایتخت
ارمنستان ،جستوجو برای غذای قابل اعتماد
ایرانی ،به رستوران هنریك ناواساردیان ختم
میشود؛ رستوران آریا .هر وقت ایرانی-
ارمنیها هوس طعمی از گذشت ه را داشته
باشند به آریا میروند .و وقتی توریستهای
ایرانی بسیاری كه به ایروان میآیند هوس طعم
خانه میكنند ،به آنها گفته میشود كه آریا
جاییست كه باید بروند .ناواساردیان ،كاسب
44ساله كه در ایران به دنیا آمده و بزرگ شده،
اولین بار در  1993ارمنستان را دیده است.
خانواده او در سال  2000تصمیم گرفت از
تهران به ایروان كوچ كند .بیشتر به خاطر این
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كه پسرش اِروین كه حاال پانزدهساله است و
بعد از او ادیتای ششساله ،بتوانند در ارمنستان
به مدرسه بروند .اوائل سخت بود .همسر 43
ساله ناواساردیان ،آرمینه َدرسبیدیان ،به یاد
میآورد كه اولین تجربه تلخش در ارمنستان را
زمانی داشته كه در یك جلسه اولیا در مدرسه
شركت كرده و یكی از والدین گفته است" :از
این ایرانی پول بگیرید ،او از مملكت شاه
آمده ،پولدار است" .درسبیدیان میگوید:
"خیلی توهینآمیز بود .با گریه به خانه رفتم
چون فكر كرده بودم ما به اینجا آمدهایم كه
با ارمنیها زندگی كنیم ،ولی غریبه خوانده
میشدیم .مردم به دیدن ما بازگشتكنندهها
عادت نمیكردند".
در  1990ناواساردیان وارد تجارت
ایران-ارمنستان شد ،اما بعد از تغییر مكان
زندگی ،تصمیم گرفت كسبوكاری مطمئنتر
راه بیندازد .اولین رستورانش را در 2004
باز كرد كه نزدیك كاسكاد در مركز شهر
ایروان بود .از خیلی پیش ،به یك نام برای
رستوران فكر میكرد؛ آریا ،كه از نام قوم
آریایی گرفته شده .در سال  2009دومین
رستوران خود را كه شیكتر و بهروزتر بود
نزدیك میدان اپرا باز كرد ،كنار یك كلوپ
شبانه معروف به نام آسترال .او میگوید" :در
كار رستوران سعی كردم بفهمم چه كارهایی را
در ایران نمیتوانستم انجام دهم .من همیشه
صدای خوبی برای آواز خواندن داشتم اما اگر
در رستورانی در ایران میخواندم ممکن بود
شالق بخورم .اینجا برای مهمانانم میخوانم،
آنها لذت میبرند و من هم همینطور.
برای ناواساردیان كه در آپارتمانی معمولی
در منطقه شمالی پایتخت ،آرابكیر ،زندگی
میكند كارش بیشتر وسیلهایست برای نشان
دادن میهماننوازی ارمنیها به خارجیها .او
میگوید" :هر كاری بتوانم میكنم تا مردم با
نارضایتی از ارمنستان نروند ،مخصوصا وقتی
ایرانیها در آوریل برای جشن نوروز میآیند
و خیلی از آنها در رستوران من میهمانی
میگیرند" .ناواساردیان حتی گوشتی كه بر
اساس قانون اسالم تهیه شده را میخرد تا به
سنتهای مذهبی مهمانانش احترام بگذارد .او
میگوید" :اگر آنها از من و دیگران راضی
باشند باز هم به اینجا خواهند آمد و این به
نفع ما خواهد بود .و همینطور به نفع دولت و
جامعه ما .و اگر دولت كمی به فكر شهروندانش
باشد هیچكس این كشور را ترك نخواهد كرد،
اینجا امنترین مكان برای ما ارمنیهاست".
ترجمه :نسیم نجفی
منبعwww.armenianow.com :

نویسندگان ارمنی
فارسی نویس :خاچیک
خاچر
خاچیک خاچر پیش از این که در سال 1384
نخستین مجموعه قصههایش به زبان فارسی
را منتشر کند ،به ارمنی شعر و قصه مینوشت
و آثار ادبی فارسی را به ارمنی ترجمه میکرد.
به عبارت دیگر او ارمنینویسی است که در
مقطعی از فعالیت ادبیاش خواسته فارسی
را نیز بیازماید و با خواننده فارسیزبان نیز
رابطه برقرار کند .محیط و شخصیتهای
داستانهای او البته ارمنی هستند .امیرحسین
چهلتن ،داستاننویس ایرانی ،در مقدمه
نخستین کتاب قصههای فارسی خاچر به نام
اشک ششم (نشر چشمه) نوشته است:
«عامل آشنایی من با خاچیک ،هوشنگ
گلشیری بود و سال ،سال  .1373تلفن کرد و
گفت" :میآید پیشت کمکش کن" .و خاچیک
آن موقع در حال ترجمه و تدارک مجموعهای
بود از داستانهای کوتاه فارسی که سال بعد
با نام جاده ابریشم در ارمنستان منتشر شد و
حاوی  32داستان کوتاه از  32نویسنده معاصر
بود .ترجمههای او با قصههای عامیانه ایرانی
و کتاب دیگری با عنوان مردی با کراوات
سرخ که داستانهایی از چوبک ،گلستان،
گلشیری و آل احمد را در بر میگرفت ،ادامه
یافت .این کتابها در ارمنستان چاپ میشد
و از استقبال خوانندگان ارمنی زبان آنها
شاد بود .و بعد به ناگهان به من خبر داد که
تا به حال دو مجموعه داستان از او به نامهای
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خانم «خانوم هواساپیان»
آدمهای شفاف و چهارراه ژنرالها و همچنین
مجموعه شعری با عنوان بیتفاوتی در
ارمنستان به چاپ رسیده است .پس خاچیک
داستاننویس ،شاعر هم بود که تا آن موقع
بروز نداده بود و البته به ارمنی مینوشت و
میسرود .چیزی نگذشت که داستانهایی را
که به فارسی نوشته بود در اختیارم گذاشت؛
داستانها البته یکدست نبود ،اما خواندن
بعضی از آنها مرا شگفتزده کرد.
دقت مشاهده و استعداد او در ضبط گوشههای
پنهان رفتار آدمی به نظرم فوقالعاده رسید.
گمان میکنم خاچیک از آن دسته از
آدمهای چند فرهنگی است که از برخی از
محدودیتهای فکری رایج برگذشته است.
عالوه بر احاطهاش بر زبان و فرهنگ فارسی
و ارمنی ،تسلط او بر دو سه زبان اروپایی
و از جمله آلمانی (او سالهایی را در آلمان
گذرانده است) احیانا چنین وضعیتی را برای
او فراهم آورده است».
خاچر بعد از اشک ششم ،دو مجموعه قصه
دیگر نیز به فارسی منتشر کرده است :حال و
هوایی به پسند کالغها (نشر ثالث)1385 ،
و زندگی چنین خواهد شد (نشر نوح نبی،
.)1389
خاچر در سال  1324در تهران متولد شده و
در حال حاضر به عنوان مهندس ارشد کنترل
و ابزار دقیق در تهران مشغول کار است.
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خاچیک خاچر

در شناسنامه خانم «خانوم هواساپیان»،
اسم کوچک« ،خانوم» ذکر شده بود .وقتی
مأمورین شناسنامهنویس رفته بودند به
دهشان در نزدیکی الیگودرز ،از پدر خانواده
پرسوجو کرده بودند که چند بچه دارد و
بچههایش پسر هستند یا دختر .و پس از
پرسیدن اسامی بچهها نامها را بر حسب سواد
و سلیقه خود (و آنچه که حس شنواییشان
درک کرده بود) در شناسنامه ثبت کرده
بودند .و باالخره وقتی نوبت به آخرین بچه
که نوزادی در بغل مادرش بود ،رسیده بود،
مأمور پرسیده بود:
پسر است یا دختر؟پدرش پاسخ داده بود:
«خانو ِم ،خانوم خانوماست» !
و شناسنامهنویسها اسم بچه کوچولو را
«خانوم» نوشته بودند.
خانوم وقتی بزرگ شد ،قدی نسبتا بلند
داشت ،چاق نبود .بینی بزرگی نداشت وقتی
میخندید دندانهای سفیدش را نشان میداد،
وراج و پر حرف بود و بسیار (شاید هم بشود
گفت بسیار بسیار) حساس و در عین حال
بسیار پرمدعا بود! و وقتی عصبانی میشد
و حرف میزد دستهایش را مرتب تکان
میداد و سرش بیاختیار روی شانههایش
میلرزید و بدون این که خودش متوجه باشد
گوشه چپ لب پایینیاش پایینتر میرفت و
لبهایش از تعادل خارج میشدند.
شوهرش اسمش هاروطیون ماتوسیان
بود ،ولی وقتی پا به سن گذاشته بود ،چون
دوست داشت که خودش را از آنچه که
هست پیرتر نشان داده و با عصا راه برود،
همه او را «پیرمرد» صدا میزدند و این صفت
«پیر» ،آنقدر به کار گرفته شده بود ،که دیگر
هیچکس ،هیچ همسایهای و هیچ فامیلی و
هیچ آشنایی او را «هاروطیون» صدا نمیزد.
همه بهش میگفتند «پیرمرد» .
گرچه سالها از ازدواج آنها میگذشت

و بچههاشان هم بزرگ شده و ازدواج کرده و
برای خودشان زندگی تشکیل داده و از پیش
آنها رفته بودند .و یکی از آنها ،بگذارید
تا یادم نرفته بگویم ،پسر کوچکشان،
آرمناک برای کار رفته بود کویت .یعنی
آنجا کار میکرد و هرماه مقداری پول برای
پدر مادرش میفرستاد .خیلیها میگفتند که
آرمناک از دعواهای بیمورد پدر و مادر به
ستوه آمده و از دستشان فرار کرده است .و
واقعا هم از وقتی که به تهران منتقل شده بودند
و «پیرمرد» هیچگونه کار و کاسبیای نداشت،
روزی نمیشد که آنها چندین و چند بار با
هم دعوا نکنند .نه تنها تمام ساکنین حیاط
آنها ،حیاطی که بیش از دوازده خانواده
ارمنی را کنار هم در خود جای داده بوده
بلکه همه اهل محل ،به دعواها ،جنگ لفظی
و فحش و ناسزاگوییهای آنها عادت کرده
بودند .کشمکش و دعوا ،هر روز خدا با
حرفها و طعنه و حتی نگاههای بیمورد و
نامبارک ولی نسبتا رقیق و بیمناسبت شروع
میشد و با فحشها و کفرگوییهای تند و
گاهی اوقات هم چندین طبقه و رنگارنگ به
پایان میرسید .ولی خوبیش این بود که آنها
هرگز مانند بعضیها کتککاری نمیکردند و
خیلی هم با هم قهر نمیکردند .هزار جور
فحش و ناسزا به هم پیشکش میکردند،
هزار جور عیب و کمبود را تو صورت هم
میزدند ولی چند دقیقه بعد با هم همصحبت
و همسفره میشدند ،انگار نه انگار که اتفاقی
افتاده باشد.
خانم «خانوم ماتوسیان -هواساپیان»،
«پیرمرد» را هزار جور لعن و نفرین میکرد،
به مادرش که بیست ،سی سال پیش مرده بود
نسبتهای ناروا میداد و به خواهرهایش
که در ارمنستان زندگی میکردند و خودش
با آنها اصال و ابدا هیچ رابطهای نداشت،
ناسزا میگفت و پیرمرد هم روزی هزار بار
به مسبب اصلی ازدواجشان که سالهای
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سال بود که در زیر خروارها خاک آرمیده بود
لعن و نفرین میفرستاد و به مادر «خانوم» که
در اثر بیماری سل در جوانی بدرود حیات گفته
بود ،نسبتهای بیربط میداد .البته باید گفت
که نزدیک به تمامی فحشها و ناسزاگوییهاشان
فقط و فقط متوجه زنان و دختران فامیل نزدیک
میشد و مردهای فامیل از کفر و لعنت کامال در
امان بودند .همه این گفتمان ضد دوستانه با لحنی
پرخاشگرانه و یورشوار انجام میپذیرفت و اگر
ناآشنایی به هر دلیلی شاهد یکی از این دعواهای
جانانه و به ظاهر پرخصومت آنها میشد ،هرآن
انتظار حمله و کتککاری را میکشید و شاید هم
آماده جدا کردن آنها از هم میشد.
 ای کاش سیل و زلزله و طوفان و بورانمیشد ،روزی که گله ماتوسیانها پا به خانه ما
گذاشت و به خواستگاری من آمد .ای کاش زبانم
توی دهنم میخشکید ،الل میشدم و نمیتونستم
پای مراسم عقد در کلیسا بله بگویم.
و آقای هاروطیون ماتوسیان که دیگر
گوشهایش از اینجور «ای کاش»ها پُ ِر پر شده
بود در جواب پوزخندی میزد ،سرش را تکان
میداد و میگفت:
 آخه کجای دنیا دیدین زن به این پرروییباشه .بیچاره بدبخت ،زنیکه لچر ،حیا کن! شرم
داشته باش ،آخه ناسالمتی من شوهرتم! اگه من
بیستاره تو را نمیگرفتم حاال هم دم در خونه
بابات مثل گربهها میومیو میکردی .هیچکس مثل
من احمق و دیوانه نبود که از بین آن همه دختر
خوشاخالق و زیباروی و خانوادهدار ،تُوی
ایکبیری را انتخاب کنه.
و خانم خانوم آتش میگرفت وشروع میکرد
به بد و بیراه گفتن:
 باشد که من روزی یک بار نه  ،هزاربار،قربان اون « خانواده آبرومندت» برم (این کلمات
را با تأکید زیاد و کش دادن و با تمسخر ادا
میکرد) مادرت که خواهر کوچکت را دو سال بعد
از مرگ پدرت به دنیا آورد .بیچاره بدبخت! هیچ
میدونی که اون خواهر اولت توی ایروان ،سالی
چند تا شوهر عوض میکنه؟ و خواهر دومت چند
بار سقط جنین کرده؟
بعد از این که گنجینه لغات بد و بیراهگوییشان
تمام میشد و دیگر چیزی برای شمردن و به
رخ یکدیگر کشیدن نداشتند ،آتش خشمشان
میخوابید و آرام آرام هر کدام زبانش را به
خودش میکشید ،به گوشهای میخزید و قائله
برای آن روز و یا آن بار میخوابید.
جالب این بود که حتی شبها که آنها
دوتایی راه میافتادند که بروند مثال منزل فالن
همسایه شبنشینی ،آنجا بین راه هم با هم مرتب
یک ودو میکردند و گاهی اوقات بگومگوهاشان
دوهفته نامه
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را حتی در خانه میزبانشان هم ادامه میدادند.
سالها پیش یکبار که تازه به تهران کوچ کرده
بودند ،یک هفته مانده به عید پاک ،هاروطیون با
زنش رفته بود به بازار کفشفروشها در خیابان
بوذرجمهری تا برای خودش کفش بخرد .و وقتی
هاروطیون یک جفت کفش قهوهای انتخاب کرد
و خواست بخرد ،زنش كه از رنگ قهوهای اصال
خوشش نمیآمد ،در مخالفت با او با لهجه غلیظ
ارمنی به فروشنده گفت:
 نه آقا این خوب نیست.و سپس کفش مشکی بندداری که از دیوار
آویزان بود به صاحب مغازه نشان داد و گفت:
 اون خوبه .اونو بدین.مغازهدار که دوزاریش اقتاده بود آقا و خانم
همسلیقه نیستند و از کفشهای قهو های سود
بیشتری عایدش میشد ،لبخندی زده و نیمه
شوخی و نیمه جدی گفته بود:
 خانوم جان ،خانوم خانمها ،خانم عزیز،آخه شما که این کفش را نمیخواهید پا کنید.
بذارید آقاتون خودش انتخاب بکنه.
ماتوسیانُ /هواساپیان» که بسیار
خانم «خانوم
ُ
متعجب و بهتزده شده بود برگشته بود به طرف
شوهرش و با چهرهای برافروخته از خشم توی
رویش داد زده بود:
 ای موجود بیآبرو! تو این جا هم آمدهای واسم منو به اینها گفتهای ،ها؟ خجالت نکشیدی
بیغیرت .آخه تو َمردی؟
و همینطور دستپاچه و عصبانی ،قهر کرده
و به سرعت از آنجا دور شده بود .هاروطیون
بیچاره هم که از عصبانیت زنش بیشتر از او
تعجب کرده و بعدش هم سر راه افتادن و دور
شدن او حسابی جوش آورده بود ،کفش خریدن
را کال فراموش کرده ،از ترس این که مبادا خانوم
در بازار گم شود چون راه منزل را بلد نبود ،دنبال
او راه افتاده بود رفته بود.
برای اولین بار ،سر این مسأله چند روزی
آنها با هم صحبت نمیکردند.
یک شب هم تازه چراغ نفتی گردسوزمان را
که به شدت بوی نفت تصفیه شده آن زمانها را
میداد روشن کرده بودیم که صدای در زدن آمد.
من دویدم در را باز کردم .خانم خانوم بود .آمد
تو .خیلی عصبانی به نظر میرسید .آمد سالم
کرد صندلی دست چپی مادر بزرگم را کشید و
نشست روی آن .پدرم هنوز از سر کار برنگشته
بود .خانوم نشسته بود و باوجود این که از داخل
داشت میسوخت و میجوشید ،هیچ نمیگفت.
مادربزرگم که کنار او نشسته بود و میدید که
او چگونه هر لحظه سرخ و آبی و زرد میشود،
خنده کنان به شوخی گفت:
 -خانوم مثل این که باز دعواتان شده ،ها؟

خانوم به عالمت تصدیق سرش را پایین و
باال کرد ،گلویش را که شاید از داد زدنهای زیاد
خسته و گرفته و کامال خشک شده بود ،پاک کرد
و گفت:
 اونم چهطور.مادر بزرگ پرسید.
 چی شده چرا پیرمرد نیومده؟خانوم که دیگر داشت از داخل منفجر میشد
گفت:
 من آمدم از پسرت بپرسم ببینم اگر منبخوام از این این مرد ابله جدا بشم ،باید پیش کی
برم و چه کار کنم؟
مادر بزرگ با صدای بلند خندید و با لحن
نصیحت کنندهای گفت:
 خانوم جان درسته که پسرم با سرکشیشِ
طاط ُوس دوسته ،ولی دیگر وساطتهای
آنچنانی فکر نمیکنم بتونه بکنه .در ثانی باید
راه بیفتی بری خیابان نادری ،کلیسای سورپ
آستواتساسین ،خلیفهگری.
خانوم عصبانیتر شد.
 دلم میخواست یک روز ،فقط یک روزمیآمدی با این پیرمرد زندگی میکردی تا درد
بیعالج منو میفهمیدی! نخند .خدا بدجوری
داره منو تنبیه میکنه .نمیدانم برای کدام گناهم.
مادر بزرگ باز هم خندید.
خانوم عصبانیتر شد .صدایش را باال برد.
 من دیگه نمیتونم با این پیرمرد زندگی کنم.نمیخوام! زوری که نیست! اگه یک روز هم از
عمرم باقی مانده باشه میخوام دور از اون باشم.
مادرم با سینی چایی وارد اطاق شد .اولین
چایی را که داشت جلوی خانوم بر روی میز
میگذاشت در زدند .من پا شدم و به طرف
در دویدم .وقتی در را باز کردم پسر همسایه
بغلدستی خانوم اینا بود .نفس نفس میزد.
ناخودآگاه پرسیدم
 چی شده؟ پیرمرد ُمرده؟جواب داد:
 نه بابا! پسرشان از کویت آمده! خانوماینجاست؟

نگاهی به بنای کاسکاد

تندیس تامانیان ،گربه بوتِرو
کاسکاد در زبانهای التین به معنای مجموعهای از آبشارهای کوچک است
و بنایی که در دهه  1970میالدی در مرکز ایروان کار ساختمانش شروع شد به
سبب شباهت خود به آبشاری که از باالی بلندیها به مرکز شهر سرازیر است به
این نام خوانده میشود.
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زمانی که اتحاد
جماهیر شوروی از هم پاشید و ارمنستان مستقل شد ،کار بنای کاسکاد
هنوز کام ً
ال پایان نیافته بود .این مجموعه پلکان عظیم ،در شمال بنای اپرای ایروان واقع شده و
مرکز شهر را به پارکی در بلندیهای ایروان متصل میکند که به یادبود کشتهشدهگان ارمنی در جنگ
جهانی نخست ساخته شده و پارک پیروزی خوانده میشود .در کنار پلکانها ،باغچههای گل و
فوارههای زیبا کار گذاشته شده و درون بنا پله برقی کار میکند .در پایین شیبی که کاسکاد روی
آن ساخته شده است ،پارک تامانیان واقع شده است .آلکساندر تامانیان معمار شهرسازی است
که منطقه مرکزی ایروان را طراحی و بر اجرای آن نظارت کرد .مجسمه بزرگ تامانیان در بخش
جنوبی این پارک قرار گرفته است .در سالهای اخیر ،مجسمه گربه عظیمی از آثار مجسمهساز
آمریکای التینی فرناندو بوترو در نقظه دیگری از پارک نصب شده است .نصب این مجسمه بخشی
از برنامه نوسازی مجموعه کاسکاد است که به یکی از کلکسیونرهای ثروتمند ارمنی-آمریکایی به
نام کافسجیان سپرده شده است .قرار است موزه هنرهای معاصر در این مجموعه دایر شود.
دوهفته نامه
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به بهانه مقاله «پیرامون واژه مشترك كار» نوشته ادیك
مهرابیان

پایه و پیوندهای لغات همانند
فارسی و ارمنی
فیروز منصوری

مطالعه مقاله ارزشمند آقای ادیک مهرابیان در
شمارههای  85و  86مجله وزین هویس با عنوان
«پیرامون واژه مشترک کار در زبان های ایرانی و
ارمنی» برآنم داشت که این قلمزن نیز درباره موارد
مطروحه و لغات مشروحه آن مقاله ،توضیحاتی
را عرضه داشته و در راستای همکاری ،همانندی
واژههای فارسی و ارمنی و آذری را هم یادآوری
نمایم.
کار : Kar
در زبان فارسی ،واژههای زیر در امور بافندگی
تودوز بهکار رفته است که
و پارچهبافی و دوخ 
با «کار و کا ِرل» زبان ارمنی همریشه بوده که با
شواهد و موارد مندرجه و در مقاله آقای مهرابیان
همخوانی دارند.
کارباف :عنکبوت ،کرتنهکارپیچ :جامه و پارچهای را گویندکه گالبتوندوزان لفافه خود سازند به جهت
محافظت آن .لفافی که زردوزان برای قماش
سازند.
کارتن :عنکبوت ،جوالهه.کارتنک :تار عنکبوتکارچوب :چوبها و آالتی باشد کهجوالهکان (پارچه نبریده و آب ندیده) جامههای
نبافته فراز کرده را با آنها ببافند .کارچوب که
وقت بافتن راست ایستاده دارند.
کارچوبی :زردوزی شده.-کارگاه :محل بافتن جامه

کارگاه :چهارچوبی که بر آن جامه کشند وبر آن نقوش از ابریشم و نخ زرین دوزند.
کارگیر :نوعی از پارچه درشت و ستبر َکرَ ،کراک :رسن ،رسنی که بر دوخت بندند.رسن پاالن که به آن دو حلقه بسته شود .رسن
بادبان
کراتن :عنکبوت  ،کارتن.مگس را پرده کی برگیرد ،آنگه
که اندر پرده کراتن افتاد
 َکراد :جامه کهنه ،پاره پاره ،کراده :جامهکهنه
َ
ک َرب :ریسمان َدلو -رسن که به دسته َدلوبندند.
کرباس :جامهای که از پنبه ساخته میشود.پارچه پنبهای ،جامه نخی؛ کرباس باف ،کرباسینه
 ُکرتَکُ ،کرته :جامه کوتاهی که مانند زره بدنرا میپوشاند.
 ِکرج :پارچهای را گویند که از گریبان بیرونآورند .چاک و شکاف جامه.
 َکرچه :لیقه و پنبه و یا ابریشم خام که دردوات گذاشته مرکب تحریر و سیاهی روی آن
ریزند .در آذری :کلکه ،در یزدی :تلِه کرکه.
 ُکرس :چرک و ریم بر تن جامه .مویپیچیده
 ُکرشه :ریسمانی را گویند که از موی ساختهباشند.
ِ -کرشه :نوعی پارچه نخی نازک که بافتی

چینخورده مانند دارد.
 ُکر ُکر :نوعی پارچه ضخیم و گرانبها .نوعیپارچه نخی یا ابریشمی که به آن پرده و روی مبل
سازند.
 ُکرک:* پشم نرمی گویند که از بن موی بز بروید.
*پشم بسیار باریک و نرم .هر پارچه و جامه
که از پشم نرم کرده باشند.
*پوستین ،پوستین نرم ،پوستین از پوست
گوسفند
* ریزههای پشم که از قالی و گلیم و جاجیم
و جز آن ریزد.
 ُکرنَدُ ،کرنَده :لیف جوالهکان و شوی ماالنباشد وآن جارومانندیست که بدان آش و آهار بر
تاره جامه مالند.
روک :سقف درشکه ،سایبان درشکه.
 ُک ُکاوند :نام دهی از شهرستان بهبهان که دارایصنایع دستی قالیبافی ،جاجیمبافی و پارچهبافی
است.
(لغات برگرفته از لغتنامه دهخدا)
در فرهنگهای فارسی سخن از « ُکرک» رفته
است ،ولی نه بهسزا ،بلکه نارسا .زیرا که دو معنی
و مفهوم و ترکیب مهم ُکرک از آنها ساقط شده و
در چاله تعبیر و تصور افتاده است.
کرک به معنی باران است .و
یکی از آن دو ُ
دیگری « ُکرک یراق» به مقام و منصب درباری:
ناظر کارخانههای جامهبافی سلطنتی.
کورک  Kurkآذری به دو جامه
ُکرک فارسی و ُ
فراخ چون عبایی گویند که از پوست آش کرده
گوسفند تهیه میشود بی آن که پشم آن سترده
باشند .جانبی که پشم بر آن است چون آستر و
جانب بیپشم رویه آن باشد .تنها در زمستان برای
محافظت از سرما بکار میرود.
ای ایاز آن پوستین را یاد آر
پوستین بهر دمی آمد نِی بهار
مولوی
لغتنامه دهخدا:
از مالنصرالدین پرسیدند :اّ
مل چرا در
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دوهفته نامه
هویس

تابستان پوستین پوشیدهای؟ گفت :جامهفروش
بهجز از پوستین چیز دیگری به من نسیه
نمیدهد.
ُکرك Kork :بارانی
آنچه در فرهنگها ،در تعریف باران آمده
چنین است« :لباسی که برای حفظ تن از باران
پوشند .لباس مشمع و مانند آن که بر روی
لباسهای دیگر پوشند تا باران نفوذ نکند».
(لغتنامه دهخدا)
پوشاک بارانی را چنان که در قرون گذشته
از مشمع تهیه میکردند .امروزه حتی میتوانند
آن را از نایلون هم تهیه نمایند .ولی آنچه در
اشعار شعرای قدیم به معنی و مفهوم کامل بارانی
اندراج یافته از پوست دباغی شده بز (تیماج)
فراهم میشد و ُکرک نام داشت .متأسفانه در اثر
عدم توجه یا بیسوادی و بدخطی ،نسخهنویسان
کاف را گاف نگاشته با یک کشیده اضافی ،واژه
« ُکرک باراندیده» را که پوشاکی آزموده و مجرب
و قابل اعتماد میباشد به صورت گرگ باران دیده
ثبت نموده و به شهرت و شیاع رسانیدهاند  .چون
صورت مضمون ایفاد و مقصود نمیکند متوسل به
افسانه و افسون شدهاند.
فرهنگ معین؛ ُگرگ باران دیده:
«...شخص آزموده و محیل ،مجرب و زیرک»
توضیح  :گویند گرگ از باران میترسد و در
باران از سوراخ خود بیرون نمیآید .اما همین
که در صحرا باشد و باران بخورد دیگر ترسش
میریزد (فرنظا) اما رشیدی «پاالندیده» را (به
مناسبت آن که بازیگران گرگ را پاالن بندند)
ترجیح داده .بعضی از معاصران اصل را « گرگ
باالندیده» دانند و باالن را به معنی دام گیرند.
یعنی گرگی که یک بار به دام گرفتار شده باشد.
اما استعمال قدما مؤید قول اول است.»...
مسأله این است که :چه کسی و با چه
وسیلهای ،گرگهای بیابان و کوهستان را آزمایش
نموده ،باران دیده و نادیده آنها را مشخص و
مجزا میکرد؟ چگونه ترس یا بیباکی آنها را
تشخیص میداد ،باران دیدهها و ترسریختهها
را مجرب و کارآزموده معرفی میکرد؟ گرگ
باران ندیده چه مشخصاتی داشته است؟
باران ُگرگ را مجرب و آزموده ،منتخب و
ممتاز نمیکند .این ُکرک  korkاست که باران در
آن اثر نمیکند و پوشنده با اطمینان آن را در بر
کرده و نفوذ ناپذیریاش را آزمایش میکند.
به ابیات زیر توجه فرمایید .مصرع دوم آنها
در پاسخ مصرع اول ایراد شده و این معنی را
تصریح میکند کهُ :کرکی که بارانها را فرو ریخته
و از نفوذ آنها به سایر پوشاکها جلوگیری کرده
است ،از قطرات اشک و گریههای چشم و نظایر
دوهفته نامه
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آن هیچ باک و هراسی نخواهد داشت.
دوش میرفتم به کوی یار بارانم گرفت
میان عاشقان من ُکرک باران دیدهام
از تیرهای فلک با چشم گریانم چه باک
در فراق یوسف خود ُکرک باران دیدهام
کی از آه اشک مظلومان دلش آید به رحم
ُکرک باران دیده باشد ظالم روباه باز
چرخ روبَه باز را از اشک گلنارت چه باک
بر سر آن ُکرک از این باران فراوان آمده
گفتم از اشکم مگر گردون بپرهیزد ولی
نیست بیم از گریهام این ُکرک باران دیده را
خاقانی شیروانی هم  ،کهن ُکرک خشن بارانی
خود را در برابر تیر باران سحر سپر ساخته و
فرموده است.
تیر باران سحر دارم سپر چون نفکند
این کهن ُکرک خشن بارانی از غوغای من
دیوان خاقانی123 -
باالخره حکیم نظامی گنجوی به وقت باران
تکلیف ُگرگ و کاربرد ُکرک را در بیت زیر تعیین
کرده است:
ُ
ز باران کجا ترسد آن گرگ پیر
که ُکرکینه پوشد به جای حریر
ُکرک یراق :منصب و مقام واالی درباری،
منصوب و مأمور به تهیه و نظارت بر نفایس
1
قماش و اثواب سلطانی
در کتاب جعلی و سراپا بر ساخته دشمنان
صفویه «تذکرهالملوک» مجهولالمؤلف که به
وسیله والدیمیر فیوزسکی با نظر نارسا و مغرضانه
«سازمان اداری حکومت صفوی» تعبیر و تفسیر
پذیرفته است .واژه کرک یراق چنین معنی شده
است:
« ...اصطالح مزبور در زبان ترکی است
 Qarakیعنی الزم و ضروری Yarag ،به
مفهوم عام وسیله یا ابزاری است که دارای
فایدهای باشد .ترکیب «قره یراق» یعنی :عامل
و رساننده ملزومات و اسلحه (سازمان اداری
حکومت صفوی -ص.)218
خواجه تاجالدین علیشاه گیالنی ،در زمان
اولجایتو متصدی کارخانه پارچهبافی فردوس
بغداد بود که منسوجاتش شهرت جهانی و بازار
اروپایی یافته بود.
حافظ ابرو در «ذیل جامعالتواریخ رشیدی»
درباره شکایت خواجه رشیدالدین فضلاهلل همدانی
از خواجه علیشاه گیالنی و دخالت وی در امور
دیوانی و بروز اختالفات آن دو شرح مفصل آورده
و به این جمالت به پایان برده است:
« ...بعد از مباحث بسیار ،سلطان فرمود که:
شما هردو خدمتکار شایستهاید .خواجه رشید

مردی دانا و پیر عالم و هنرمند است ،و خواجه
علیشاه جوانی کاردان و کرک یراق را نیکو
ترتیب میکند و هر چه ما را دریافت است اکثرا
ناخواسته پیش ما مهیا میدارد .حاال صالح در
آن دیدهایم که هر دو به اتفاق یکدیگر مهمات
دیوانی ضبط نمایند و در صاحبدیوانی شریک
یکدیگر باشند و بیمشارکت و اسلوب همدیگر
کاری نکنند .بر این مقرر کرده یک سال و کسری
به مشارکت وزارت کردند»( .ص)118
در کتابهای معروف :رساله فلکیه مازندرانی،
دستورالکاتب فی تعیینالمراتب هندوشاه نخجوانی،
تاریخ جدید یزد ،تاریخ دیار بکر ،منشاء االنشاء
عبدالواسع نظامی ،جامع مفیدی ،تکملته االخبار
عبدی بیک شیرازی ،دیوان البسـه موالنا محمود
نظام قاری هم از مناصب و مقامات ،پروانهها و
فرامین سالطین بنام کرک یراقان به تفصیل تمام
سخن رفته است.
در جوامعالتواریخ حسنی آمده است:
« ...در تاریخ مذکور ( 855ه.ق) در مملکت
کرمان ،اساس سلطنت و اصحاب مناصب به
موجب شرحی است که در ماقبل بیان شد .انشاء
دیوان و رسم منشیگری به اسم صاحب اعظم
خواجه فخرالدین احمد مروارید قرارگرفت و
کرک یراق و ضبطخزانه و طشتخانه 2به خواجه
نیکورأی ،نیکنفس و کوتاهدست ،صاحب سالمت
به اسم و لقب ،خواجه برهانالدین عبدالمجید قرار
گرفت»( .ص )133
واژههای ارمنی دیگر که در مقاله آقای
مهرابیان به شرح و بسط آمده است.
گلو،
غضروف،
:karkarka/kerchik
کرکرانک
در زبان فارسی کرکرانک ،کرکروک ،کرکری
متداول بوده و در گویشهای محلی نیز کاربرد
دارد .در زبان فارسی واژههای فراوانی داریم که
حرف «ک» آنها به «خ» بدل میشود .مانند
نارکوک= نارخوکَ ،کمان= َخمانُ ،کم= ُخم،
َکرنا= خرنا ،کوسه= خوسه ،شاماکچه /شاماخچه:
سینهبند زنان.
به این ترتیب کرکری با خرخره فارسی
معنی همانند ایفاء میکند .در واژهنامه یزدی هم
«کرکروک» غضروف ،خرخره معنی شده است.
در زبان آذری نیز غضروف را خرخرت مینامند،
گلو را خرخره و صدای آن را خرنا میگویند.
مثل فارسی «تا خرخره در قرض هستم» شاهد
معنی است.
کرنج  : Kerenjجعد ،پیچیدگی مو (ارمنی)
برهان قاطع؛ گرنج :چین و شکنج
آذری؛ قرنجِ :گره ،اخم و تخم ،روی ترش
نمودن ،موی پیچیده.
آنگاه که شخص اخم و تخم کرده و به

گوشهای نشسته ،لب وا کند و بخندد ،یا سخن
گوید ،دربارهاش میگویند« :قرنجی آچیلدی=
گرنجش باز شد».
پارچه و پرده و هر چیز چینخورده چروکیده
در آذری «قریش قریش» مینامند.
واژهها و مثلهای شیرازی
کرنج :موی مجعد و پیچیده
فرهنگنامه بوشهر
کرنج :موی پیچیده ،مجعد
گویش خراسان بزرگ
کرنج کردن :روی ترش نمودن ،اخم کردن
		
فرهنگ زرقان
قرنج :پیچیدگی مو ،چین و شکن
گویش جیرفت و کهنوج
کرنج :چین و شکن داشتن
		
واژهنامه یزدی
کرنج :گره ،گرنگ
پیشوند « کار» و «کر» که به امور بافندگی
و نساجی در زبانهای فارسی و ارمنی اشتراک
معنی داده و میدهد ،در زبان آذری هم شامل لغات
بیشتری شده و پیوند فرهنگی بخشیده است .پیش
از این که به اسامی آنها اشارت رود یادآوری
مینماید که در زبان فارسی و آذری حرف «ر»
اغلب به «ل» مبدل شده و در بیشتر گویشهای
محلی ایران نیز مشهود میگردد .مانند :برگ ،بلگ/
برسام ،بلسام /چنار ،چنال /دیوار ،دیوال /سوراخ،
سوالخ /سوفار ،سوفال /شلیر ،شلیل  /تار ،تال/
ریواس ،لیواس /پرگار ،پلگال و غیره.
واژههای آذری در امور بافندگی و پوشاک:
کار :دستگاه کرباس بافیکارگاهَ ،کرگه :دار قالی بافیکرباس :پارچه ارزان قیمت ،پنبهای ِکرسِ ،کر :چرک جامه ُکرک :پشم نرمی را گویند که از بُنِ موی بزروید و آن را به شانه برآورند و ریسند .تفکیک
هم نامیده میشود.
 ریک :پوستین نیمتنه بدون آستین کورک  :kurkپوستین َک ّر ِه:گوسفند پشمریختهر و سر ی
		
 کالغی:چهارگوش ابریشمی
 کالف :گلوله نخ ،ریسمانی خام که از دوکبه چذخه پیچند
 کالفه:گره خوردن کالف ،پریشان و سردرگمشدن

 َکل َفچه :سرکالف ،کالف کوچک کاله :سرپوش ،گالف (ارمنی گلخاک ِکلکه :نخ در هم ریخته ،موی در هم ریخته،ریزههای نخ ابریشم داخل دوات ،لیقه
 ک ُلهگی :فرش باریک و دراز برای پوشاندنباال و پایین سطح اجاق
 ِکلیم :جاجم ،گلیم گالبتون :نخ ابریشم زرتار و سیمینغیر از موارد و شواهد برشمرده ،مشترکات
فرهنگی و همانندی لغات فارسی و ارمنی در امور
بافندگی و پوشاک بیش از این مباحث است.
در زبان فارسی کلمه «خیاط» لفظ بیگانه و
عربی است .واژه دوزنده هم کاربرد و ترکیبات
متعدد دارد و از امور پوشاک فراتر رفته است.
مانند پاالن دوز= پنبه دوز  ،میخ دوز ،کفن دوز،
پاره دوز ،جگردوز ،جوال دوز ،زین دوز ،گلدوز،
سله دوز. ...
در زبان فارسی ،سوزن را «درزن» مینامند
و خیاط را درزی .در لغتنامه دهخدا ،از شعرا و
نویسندگان نامی ایران بیش از  20فقره شاهد در
این مورد ثبت شده است .در زبان آذری نیز خیاط
را «درزی» مینامند ،در زبان ارمنی هم ِدرجاق
 Derjakمعروف است.
در زبان فارسی و ارمنی و آذری چشمگیرترین
واژه مشترک و مربوط به امور بافندگی و ریسندگی،
لغت تار  Tarاست و چنین ترتیب معانی یافته
است:
تار :Tarآلت موسیقی
تار« :Tarرشته نازک ،چیز دراز بسیار باریک
مثل موی و الی ابریشم و رشته پنبه ،تنیده
عنکبوت»( .لغتنامه دهخدا)
امروزه در آذربایجان ،رشته نازک و دراز و
کوتاه را چه نخ پنبه و پشم و ابریشم باشد چه
رشتههای تار و تنبور ،یا موی سر ،همگی را تل
 Telمینامند .در کتاب «دیوان البسـه» تألیف نظام
قاری ،نخ جامههای پنبهای «تِل» به قلم آمده
است.
قماشی که از تِل بود روی آن
گرش روی دیگر کنی پرنیان
بدرد همه روی دار
به زودی َّ
بماند از او آستر یادگار
(ص)132
از کرانههای دریای مازندران تا سواحل
خلیج فارس ،در گویشهای مردمان سراسر
سرزمینهای مغرب کشور ایران ،مانند نهاوندی،
لُری ،بروجردی ،بختیاری ،دوانی ،شوشتری،
لَکی ،بوشهری ،مالیری ،قصران ،سروستان ،زرقان
فارس ،دم َاوندی ،شیرازی و کازرونی عموما به
جای «تار» فارسی یا « تِل» آذری ،کلمه «تال/
 »Talبهکار برده میشود .یعنی با ابدال « ر» به

«ل» واژه تال جایگزین تار شده است .در شاهکار
حماسی و ادب فارسی ایران «شاهنامه فردوسی»
نیز «تار و مار» تال و مال آمده است.
تهمتن به زاولستانست و زال
شود کار ایران کنون تال و مال
شد از بیشبانی رمه تال و مال
همه دشت تن بود و بیدست و بال
شد تال و مال لشکر صبرم ز جوق شوق
تا ابروی تو همچو کمان کشیده است
شرف نامه منیری
در زبان فارسی عنکبوت (آن که تار میتند و
تور میبافد) را تارتن مینامند در آذری توراتان.
منظور از این شرح و بسطها ،اعالم این نظر
هست که در زبان ارمنی کلمه تِل Tel/عالوه بر
این که مفاهیم و معانی :رشته باریک ،نخ ،موی سر،
رشته های تار و زنبور را افاده و ارائه میکند ،در
امور بافندگی و صنایع رسیندگی هم نقش داشته و
افات مشروحه زیر را ترکیب داده و تفهیم بخشیده
است.
 تِل :ریسمان تِل مانِل :ریسیدن تِالگورج:ریسمانباف ،ریسمانکار ،ریسنده تِالگورجوتی ون :ریسمان بافی ،ریسندگیفرجامین سخن این که ،این رشته سر دراز
دارد .لغات همانند فارسی و ارمنی و مشترکات
فرهنگی آن دو ،بهویژه ریشهیابی و بررسی نزدیک
به دو هزار واژه پایه و پیوند یافته مورد نظر،
فرصت و فراغت بیشتر میطلبد و نیاز به شب
		
دراز و قلندر بیدار دارد.

توضیحات
 -1این واژه در فرهنگهای فارسی ،لغتنامه
دهخدا ،دایرهالمعارف فارسی مصاحب به قلم
نیامده است.
 -2طشتخانه :جایگاهی که در آن پارچههای
معینی را برای پوشش و لباس سلطانی نگهداری
میکنند (لغتنامه دهخدا).
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دوهفته نامه
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