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Ð ²Ø²ÚÜø
ÎðúÜ²Î²Ü öàð²Ø²êÜàôÂÆôÜÜºðÀ ÜÞºòÆÜ ÆêÈ. ÚºÔ²öàÊàôÂº²Ü
Ú²ÔÂ²Ü²ÎÆ 32¨ð¸ î²ðº¸²ðÒÀ
ºñ»ùß³μÃÇ ö»ïñõ³ñÇ 15-ÇÝ, Â»Ññ³ÝÇ §¾ÝÕ»É³μ¦ ÑÇõñ³ÝáóáõÙ, Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùμ ÆëÉ. Ùß³ÏáÛÃÇ »õ ³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍ»ñÇ »õ ËÙμ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ ·»ñ³ï»ëãáõÃ»³Ý, Ï³½Ù³Ï»ñåõ»É ¿ñ ÆëÉ. Ú»Õ³÷áËáõÃ»³Ý Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ 32-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇÝ ÝõÇñõ³Í Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝª Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùμ »ñÏñÇ ÏñûÝ³Ï³Ý ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ »õ »ñÏñÇ
μ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñÇ£ ØÇçáó³éÙ³ÝÁ, áñÁ μ³ÕÏ³ó³Í ¿ñ μ³Ý³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñÇó áõ ·»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý μ³ÅÝÇó, Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ÆëÉ. Ùß³ÏáÛÃÇ
»õ ³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÁ, Æñ³ÝáõÙ ÐÐ ³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý ¶ñÇ·áñ ²é³ù»É»³ÝÁ
»õ ¹»ëå³ÝáõÃ»³Ý ËáñÑñ¹³Ï³ÝÁ, ì³ïÇÏ³ÝÇ ¹»ëå³Ý³ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ, ÆëÉ. Ùß³ÏáÛÃÇ »õ
³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÏñûÝ³Ï³Ý
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³ñÏÇ ïÝûñ¿Ý ê³Ç¹
Â³Õ³õÇÝ, ÆëÉ. ÊáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ ÏñûÝ³Ï³Ý ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ å³ï·³Ù³õáñÝ»ñ, Â»Ññ³ÝÇ Ð³Û
Ï³ÃáÕÇÏ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñá·»õáñ ³é³çÝáñ¹ î. Üß³Ý
³ñù. ¶³ñ³ù»Ñ¿»³ÝÁ, Ã»Ññ³Ý³Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý »õ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ, ù³Ñ³Ý³Û Ñ³Ûñ»ñ »õ å»ï³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ å³ßïûÝ³ï³ñÝ»ñ£
Ìñ³·ñÇ ·»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý μ³ÅÝáõÙ »ÉáÛÃ áõÝ»ó³Ý §²Ý³ÑÇï¦ ÙÇáõÃ»³Ý §¼õ³ñÃÝáó¦, »õ ³ëáñÇÝ»ñÇ »ñ·ã³ËÙμ»ñÁ, »õ ³ëÙáõÝù»óÇÝ ½ñ³¹³ßï³-

Ï³ÝÝ»ñ£
ÆëÏ áñå¿ë μ³Ý³ËûëÝ»ñ »ÉáÛÃ áõÝ»ó³Ý ÆëÉ. Ùß³ÏáÛÃÇ »õ ³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³É
¸áéÇÝ, áñÁ ßÝáñÑ³õáñ»Éáí Û»Õ³÷áËáõÃ»³Ý ï³ñ»¹³ñÓÁ, ·Ý³Ñ³ï»ó ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¹»ñÁ£
ÆëÉ. ÊáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ êå³Ñ³ÝÇ »õ Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ
Çñ³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³Ý å³ï·³Ù³õáñ èáμ»ñï ´»·É³ñ»³ÝÁ ÝáÛÝå¿ë ßÝáñÑ³õáñ»Éáí ûñõ³Û ³éÃÇõ, ß»ßï»ó,
Ã¿ Æñ³ÝáõÙ ÏñûÝ³Ï³Ý ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Çñ»Ýó Çñ³ÝóÇ »Ý Ñ³Ù³ñáõÙ, áõëïÇ »ñÏñÇ ×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ñ»ñÇÝ, ÇÝãå¿ë å³ï»ñ³½ÙÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ, áã ÙÇ ç³Ýù ã»Ý ËÝ³Û»É, »õ ³Ûëûñ »õë ç³ÝáõÙ
»Ý »ñÏñÇ ß¿Ý³óÙ³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£
Ìñ³·ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ññ»³Ý»ñÇ å³ï·³Ù³õáñÇ
»ÉáÛÃÇó Û»ïáÛ, Ùß³ÏáÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ »õ å³ßïûÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó, »õ Æñ³ÝÇ ÷áëïÇ »õ Ï³åÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõÇ Ó»é³Ùμ Ï³ï³ñõ»ó
ÏñûÝ³Ï³Ý ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ý³Ù³Ï³¹ñáßÙÇ ßÝáñÑ³Ý¹¿ëÁ£
ì»ñçáõÙ »ÉáÛÃ áõÝ»ó³õ Ý³Ë³ñ³ñ ØáÑ³ÙÙ³¹é»½³ Ðáë¿ÛÝÇÝ, áñÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ μ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»ó ÏñûÝ³Ï³Ý ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ Æñ³ÝÇ ÅáÕáíñ¹Ç
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ¹»ñÁª Û»Õ³÷áËáõÃ»³Ý Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ »õ
å³ï»ñ³½ÙÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ£
Ìñ³·ñÇ í»ñçáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåõ»É ¿ñ ×áË ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ

ä²î¶²Ø²ôàð²Î²Ü ÄàÔàìÆ ÐºðÂ²Î²Ü ÜÆêîÀ
ºñ»ùß³μÃÇ, ö»ïñõ³ñÇ 15-ÇÝ
Ï³Û³ó³õ ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÅáÕáíÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ýëï³ßñç³ÝÇ
³é³çÇÝ ÝÇëïÁ, áñÝ Áëï Ý³Ë³å¿ë ×ßïõ³Í ûñ³Ï³ñ·Ç åÇïÇ
Û³ïÏ³óõ¿ñ å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÇ
Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñÇÝ, áñáÝù åÇïÇ
÷áË³Ýóõ¿ÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇÝ£ êáÛÝ ÅáÕáíÇÝ Áëï Ï³ñ·Ç å¿ïù ¿ Ý»ñÏ³Û ÉÇÝ¿ÇÝ ³½·³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ μáÉáñ
·áñÍ³¹Çñ Ï³éáÛóÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ
Ýñ³ÝóÇó Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ÙÇ³ÛÝ Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Áª áã ÉñÇõ Ï³½Ùáí »õ
Ð³ßõ»ùÝÝÇã Ù³ñÙÇÝÁ£
äÄ-Ç ¹Çõ³ÝÇ ³ï»Ý³å»ï
åñÝ.¶¿áñ· ²μáõÉ»³ÝÝ ÁÝÃ»ñó»ó
ÚáÛë
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å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÇó
ëï³ó³Í
·ñ³õáñ Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ Ã»Ù³ÛÇ
ßáõñç ¿ÇÝª. §²ñ³Ù¦ ëñ³ÑÇ í³×³éùÁ, §¼³Ý·¦ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ñ³ñóÁ,
§ÂáõÝ»³Ý¦ ¹åñáóÇ Ï³éáõóÙ³Ý
μÇõç¿Ç ³ÕμÇõñÁ, §ê³Ñ³Ï»³Ý¦
¹åñáóÇ ×³Ï³ï³·ÇñÁ »õ §ê³ëáõÝ¦ ö´À-Ç íÇ×³ÏÁ ²ñó³ËáõÙ£
²ÛÝáõÑ»ï»õ Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç Ý»ñÏ³Û ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÷áñÓ»óÇÝ
Çñ»Ýó å³ï³ëË³ÝÝ»ñáí μ³õ³ñ³ñ»É Ñ»ï³ùñùñõáÕ å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÇÝ. ½ñáÛó, áñÁ μÝ³Ï³Ý³μ³ñ ³ÛÝù³Ý ¿É Ñ³ñÃ ãÁÝÃ³ó³õ£
ÜÇëïÇ ³õ³ñïÇÝ å³ï·³Ù³õáñ ²Éμ»ñï øáã³ñ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³ó-

ñ»ó Çñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝùÁª Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç
Ù³ëÇÝ, áñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ñ Ã»Ññ³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³ÝÁ Ûáõ½áÕ ï³ëÁ
Ï³ñ»õáñ »õ Ùï³Ñá·Çã Ñ³ñó»ñ£
Ü³ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ñ Ý³»õ ÙÇ Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏ, áñÁ Ýñ³ Ñ³Ùá½Ù³Ùμ
åÇïÇ ïñ³Ù³¹ñõÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝª Éñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ,
áñáí »õ Ï³ñÍÇù Ï³½ÙõÇ Ýñ³Ýó
Ñ»ï³ùñùñáÕ Ñ³ñó»ñÇ Ù³ëÇÝ£
Ú³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÅáÕáíÇ Û³çáñ¹ »ñÏáõ
ÝÇëï»ñÁ ÏÁ Ï³Û³Ý³Ý ö»ïñõ³ñÇ
22-ÇÝ »õ 23-ÇÝª ûñ³Ï³ñ· áõÝ»Ý³Éáí Ý³Ë³Ñ³ßõÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ:

¸àÎî. Ð²ðØÆÎ ¸²ôÂº²ÜÆ ÚàôÞºðºÎàÜ §²ð²ð²î¦-àôØ
È»õáÝ ²Ñ³ñáÝ»³Ý
êáÛÝ Ãõ³Ï³ÝÇ ö»ïñõ³ñÇ 6-ÇÝ
§²ñ³ñ³ï¦ Ù³ñ½³õ³ÝÇ §ì³ãÇÏ
Ô³ñ³μ¿Ï»³Ý¦ ëñ³ÑáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÙÇ Ûáõß»ñ»ÏáÛ ÝõÇñõ³Íª Ù»Í
ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÇõÝ
í³Û»ÉáÕ,
Çñ³Ý³Ñ³Û ³Ï³Ý³õáñ ·ÇïÝ³Ï³Ý
¹áÏï. Ú³ñáõÃÇõÝ (Ð³ñÙÇÏ) ¸³õÃ»³ÝÇÝ: Üñ³ Ñ³Ùμ³õÁ ï³ñ³Íõ»É
¿ñ áã ÙÇ³ÛÝ »ñÏñáõÙª Çñ³Ý³Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ »õ ·Çï³Ï³Ý áõ μÅßÏ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, ³ÛÉ»õ ³ÛÉ
»ñÏñÝ»ñáõÙ: Ü³ Ï³ñáÕ Ù³ëÝ³·¿ï ¿ñ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³½·³ÛÇÝÑ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã£
ºë ³ÝÓ³Ùμ μ³Ëï »Ù áõÝ»ó»É
11-ñ¹ ä³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÅáÕáíáõÙ 14 ï³ñÇ í³Û»É»É Ñ³Ý·áõó»³É ¹áÏï. Ð³ñÙÇÏÇ ³ï»Ý³å»ïáõÃÇõÝÁ, áñÁ ÙÇßï ÅáÕáíÝ»ñÁ
í³ñáõÙ ¿ñ Ñ³Ù»ëï áõ Ñ³Ý¹³ñï:
´³óÇ ³Û¹ Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑñ¹áõÙ
ÇÙ Í³é³ÛáõÃ»³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ¿É
Ý³ ÙÇßï ë³ï³ñ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ó»É
³Û¹ ËáñÑñ¹ÇÝ: ØÇßï ËáñÁ Û³ñ·³Ýù áõ ³ÏÝ³Í³Ýù »Ù ï³Í»É
Ýñ³ Ñ³Ý¹¿å, ù³ÝÇ áñ ³ÝÝÙ³Ý ÙÇ
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ ¿ñ:
Úáõß»ñ»ÏáÛÇ ÁÝÃ³óùáõÙ μ³Ý³ËûëÝ»ñÁ å³ïß³× Ï»ñåáí Ý»ñÏ³Û³óñÇÝ Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ ³½·³ÛÇÝ
Ñ³Ýñû·áõï ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ »õ
³ñÅ¿ù³õáñ
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
Ø»Í ·Ý³Ñ³ï³Ýùáí Ëûë»ó ²ÑÙ³¹ æ³ÉÇÉÇÝª Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
»õ Ýñ³ ¹»ñÝ áõ Ñ³Ùμ³õÁ Ýß»ó ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñá·»μáõÅ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ »õ ß»ßï»ó, áñ
Ñ³Ý·áõó»³ÉÁ ×³Ý³ãõ³Í ¹¿Ùù ¿
»Õ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñá·»μáõÅ³Ï³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:
¶Ý³Ñ³ï³ÝùÇ Ëûëù»ñ ÑÝã»óÇÝ §²ÉÇù¦ Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó ×³ñï³ñ³·¿ï ¶»õáñ· ØÏñïã»³ÝÇ ÙÇçáóáí: ºÉáÛÃ áõÝ»ó³Ý
Ý³»õ ÆëÉ.ÊáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ Â»Ññ³ÝÇ »õ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ, ÇÝãå¿ë »õ
êå³Ñ³ÝÇ áõ Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ Çñ³Ý³-

Ñ³ÛáõÃ»³Ý å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÁ,
áñáÝóÇó ³é³çÇÝÁª åñÝ. ¶»õáñ·
ì³ñ¹³ÝÁ Ñ³Û»ñ¿Ý, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Áª
åñÝ. èáμ»ñï ´»·É³ñ»³ÝÁ å³ñëÏ»ñ¿Ý É»½õáí, ß³ï ·»Õ»óÇÏ áõ
μ³ñÓñ á×áí ³ñï³Û³Ûïõ»óÇÝ
Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ Ù³ëÇÝ: Â»Ù³ »õ Â»ÝÇ Ú³Ïáμ»³ÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñ³Í ÎáÙÇï³ëÇ §¶³ñáõÝ³¦-Ý ëù³Ýã»ÉÇ
¿ñ: ²å³ »õ ²ñ³ Î³ñ³å»ï»³ÝÇ
§ÂÇ»Ã³ ëÇÝÇáñ¿¦ »ñ·Ç Ï³ï³ñáõÙÁ, áñÇ ¹³ßÝ³Ï³Ñ³ñÝ ¿ñ Â»ÝÇ
Ú³Ïáμ»³ÝÁ£ ²Û¹ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ
μ³ñÓñ³ñõ»ëï Ï³ï³ñáõÙÝ»ñÁ

Çñûù ÑÇ³Ý³ÉÇ ¿ÇÝ »õ Ñ³Ù³ÑáõÝãª
ûñõ³Û ³éÇÃÇÝ: ²ÛÝáõÑ»ï»õ äñÝ.
ê»¹ñ³Ï ¶áç³Ù³Ý»³ÝÁ ³ñï³ë³Ý»Éáí ä³ñáÛñ ê»õ³ÏÇ §ì³ñù Ù»Í³ó¦ μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ, Ù»Í
³½¹»óáõÃÇõÝ ·áñÍ»ó Ý»ñÏ³Û Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇ íñ³Û:
²Û¹ ÙÇçáó³éÙ³Ý ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ ³ñÅ³ÝÇ Ù³ëÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É §Ð³Û ÎÇÝ¦ ÙÇáõÃ»³Ý ÏÇó
§²Ý³ÑÇï¦ ØÇáõÃ»³Ý §¼õ³ñÃÝáó¦ »ñ·ã³ËÙμÇ »ÉáÛÃÁ, åñÝ.
¾¹ÇÏ Â³Ùñ³½»³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùμ, áñ 24 Ñá·³Ýáó ÙÇ ËáõÙμ
¿ñ£ àÕç »ÉáÛÃÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÁ ÝÏ³ïáõÙ ¿ñ ËÇëï Ï³ñ·³å³ÑáõÃÇõÝÁ »õ áõÅ»Õ Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ: ²Û¹ »ñ·ã³ËÙμÇ »ÉáÛÃÇó
»ë Ëáñ³å¿ë ïå³õáñõ»óÇ »õ
μ³ñÓñ μ³õ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ³åñ»óÇ:
²Û¹ μáÉáñáí »ë »Ï³Û ³ÛÝ Ñ³Ùá½³Ý, áñ Ã¿»õ ß³ï»ñÝ »Ý åÝ¹áõÙ,
áñ Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÁ ù³Ý¹õ»ó, μ³Ûó
³ÏÝÛ³Ûï ¿, áñ Ù»ñ Ýáñ ë»ñáõÝ¹Á,
Ù»ñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ ³Ùáõñ Ï³éã³Í »Ý Ù»ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÇÝ
»õ å³ÑáõÙ áõ å³Ñå³ÝáõÙ »Ý ³ÛÝª
³Ù»Ý³ÛÝ ÉñçáõÃ»³Ùμ:
îÏÝ. ÐéÇ÷ëÇÏ ¸³õÃ»³ÝÁ ß³ï
·»Õ»óÇÏ Ï»ñåáí ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý ·ñõ³ÍùÁ Ï³ñ¹³ó å³ñëÏ»ñ¿Ý
»õ Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñáí: ´³ñ»ËÝ³Ù ³é³çÝáñ¹ ·»ñ³ßÝáñÑ î.
ê»åáõÑ ³ñù. ê³ñ·ë»³ÝÁ Çñ ËûëùÁ Û³ÛïÝ»ó, áñÁ ß³ï ïå³õáñÇã
¿ñ, Ù³Ý³õ³Ý¹ »ñμ Ñ³Ý·áõó»³É
¹áÏï. Ð³ñÙÇÏÇ Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ùÝÝ³ñÏ»ó ÏñûÝ³Ï³Ý
ï»ë³ÝÏÇõÝÇó:
Úáõß»ñ»ÏáÝ Ï³½Ù³Ï»ñåõ³Í ¿ñ
μ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí »õ Ýñ³
Ï³ï³ñáõÙÇó ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ñ Û³ÝÓÝ³ËÙμÇ ÑÙïáõÃÇõÝÁ, áñÁ Â»ÙÇë
μ³ñ»ËÝ³Ù ³é³çÝáñ¹Ç ÏáÕÙÇó ¿É
ã³Ýï»ëõ»ó »õ μ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ ³ñÅ³Ý³ó³õ:
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Æð² ÜÆ øÆÞ ÎÔ ¼àô ä²î ôÆ ð² Îàô ÂÆôÜÀ Ð² Ú²ê î² ÜàôØ
È»õáÝ ²Ñ³ñáÝ»³Ý
Þ³μ³Ã, ÚáõÝõ³ñÇ 29-Ç í³Õ
³é³õûï»³Ý Ù»ÏÝ»óÇ ºñ»-õ³Ýª
ÇÙ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·áñÍ»ñÁ Ñ³Ù³¹ñ»Éáõ »õ ÙÇ Ï³ñ»õáñ å³ïõÇñ³ñÏáõÃ»³ÝÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹
ÑÇõñ»ñÁ Çõñ³Û³ïáõÏ ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ÇÝ: ä³ïõÇñ³ÏáõÃ»³Ý Ù³ë ¿ÇÝ Ï³½ÙáõÙ Æñ³ÝÇ
ä³ñëÇó ÍáóáõÙ ·ïÝõáÕ øÇß ÏÕ½áõ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝûñ¿Ý ×³ñï³ñ³·¿ï åñÝ. ØáÑ»μÇÝ »õ Çñ ï»Õ³Ï³Éª ×³ñï³ñ³·¿ï åñÝ. Ø³ëñáõñÇÝ Ý³»õ §øÇß-¾Ûñ¦ ³õÇ³óÇ³ÛÇ ïÝûñ¿Ý åñÝ. ´»Ñ³½ÇÝÁ, áñáÝù
ºñ»õ³Ý Å³Ù³Ý»óÇÝ »ñÏáõß³μÃÇ,
31 ÚáõÝõ³ñÇ »ñ»ÏáÛ»³Ý: Ü³Ë³å¿ë Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ ¿Ç Íñ³·ñ»É
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³õÇ³óÇ³ÛÇ å»ï åñÝ. ²ñï»ûÙ ØáíëÇë»³ÝÇ Ñ»ï, áñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
ÓÇõÝáï áõ óáõñï »Õ³Ý³ÏáõÙ:
Ð³Ï³é³Ï
ºñ»õ³ÝÇó
¹¿åÇ
¼õ³ñÃÝáó »ñÃ»õ»ÏáõÃ»³Ý Ë×áÕÙ³Ý ¹Åõ³ñáõÃ»³ÝÁ, ³é³Ýó áõß³óáõÙÇ Ñ³ë³Ýù Å³Ù³¹ñ³í³Ûñ:
Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ½ñáÛóÁ
Ù»Í Ù³ë³Ùμ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ñ ºñ»õ³Ý-øÇß ÙÇ Ýáñ ÃéÇãù Ñ³ëï³ï»Éáõ ßáõñçª Çñ³Ý³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý û¹³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí »õ Ç í»ñçáÛ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÝ
¿É Ñ³Ù³Ó³ÛÝõ»óÇÝ ³Û¹ Ýáñ ÃéÇãùÇ Ù³ëÇÝ »õ áñáßõ»ó ³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùμ ³ßË³ï³ÝùÝ ëÏë»É å»ïáõÃÇõÝÇó ïõ»³É Çñ³õáõÝùÝ
ëï³Ý³Éáõó Û»ïáÛ: äñÝ. ØáÑ»μÇÝ
ºñ»õ³Ý ·³ÉÇë ³Ýó»É ¿ñ VIP ÏáÕÙÇó, áñÁ ºñ»õ³ÝÇ ÑÇÝ û¹³Ï³Û³ÝÇ ß¿ÝùÝ ¿, áñÁ Û³ñÙ³ñ»óñ»É »Ý
³Û¹ Ýå³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ: Ü³
³ë³ó, áñ ß³ï ¿ Éë»É ºñ»õ³ÝÇ
Ýáñ Ï³éáõó³Í û¹³Ï³Û³ÝÇ í»ñ³μ»ñ»³É, »õ ó³ÝÏ³ó³õ ï»ëÝ»É
³ÛÝ: ÊÝ¹ÇñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ßïûÝ»³Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³ñ·³ñ¹ñõ»ó, »õ »ñμ Çñ³Ý³Ï³Ý ËáõÙμÁ
³Û¹ ßù»Õ û¹³Ï³Û³ÝÁ ï»ë³õ,
ÚáÛë
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ß³ï ïå³õáñõ»ó: ²ÛÝáõÑ»ï»õ ÙÇ
ù³ÝÇ í³Ûñ»ñ, áñ Çñ»Ýó ß³ï ¿ñ
Ñ»ï³ùñùñáõÙ, ³Ûó»É»óÇÝ Ý³Ëª
Æñ³ÝÇ ¹»ëå³Ý³ïáõÝÁ, áñï»Õ
Ýñ³Ýó ç»ñÙûñ¿Ý ÁÝ¹áõÝ»ó Æñ³ÝÇ
¹»ëå³Ý åñÝ. ê¿Û¿¹ ²ÉÇ ê³Õ³Ç³ÝÁ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ ûñÁ, ö»ïñõ³ñÇ
1-ÇÝ ó³ÝÏáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»óÇÝ ³Ûó»É»É ÇÙ ÙÇçáóáí í»ñ³Ýáñá·õ³Í
136-ñ¹ ¹åñáóÝ áõ ´Ý³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÁ: äñÝ. ØáÑ»μÇÇ íñ³Û Ù»Í ³½¹»óáõÃÇõÝ
·áñÍ»óÇÝ »õ ¹åñáóÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ »õ ÑÇ³óÙáõÝù å³ï×³é»óÇÝ Çñ»Ýó å³ñëÏ»ñ¿Ý É»½õáí μ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáí, áñÇó μ³ñÓñ á·»õáñáõÃ»³Ùμ Ý»ñßÝãõ³Íª Ý³ ¹ÇÙ»ó
¹åñáóÇ ï»ëãáõÑáõÝª ïÏÝ. ¶ñ»ï³
ÂáõÝ»³ÝÇÝ »õ ³ë³ó, áñ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ¹³ë³ñ³ÝÇ »ñ»ù ·»ñ³½³ÝóÇÏ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝª Çñ»Ýó
áõëáõóãÇ Ñ»ï, Ù¿Ï ß³μ³Ãáí áõÕ³ñÏ»É Â»Ññ³Ý »õ ³ÛÝï»ÕÇó ¿É
øÇß ÏÕ½Çª ÑÇõñÁÝÏ³Éõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
îáÕ»ñÇë ·ñáÕÁ Éáõñç Ùï³ÍáõÙ ¿ ³Ûë Ñ³ñóÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý
í»ñ³μ»ñ»³É: ºñÏñáñ¹ ³Ûó»É³í³ÛñÝ ¿ñ ´Ý³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý
Ã³Ý·³ñ³ÝÁ, áñÁ Ù»Í áõß³¹ñáõ-

Ã»³Ý ³ñÅ³Ý³ó³õ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó: ²ÛÝï»Õ ¿É åñÝ. ØáÑ»μÇÝ
Ëáëï³ó³õ áñáß Ãõáí ³Ïõ³ñÇáõÙÇ Û³ïáõÏ ÓÏÝ»ñ ÝõÇñ»É Ã³Ý·³ñ³ÝÇÝ, áñáÝù å¿ïù ¿ Û³ÝÓÝõ»Ý
û¹³Ï³Û³Ý, áñï»ÕÇó »ë åÇïÇ áõÕ³ñÏ»Ù ºñ»õ³Ý:
âáñ»ùß³μÃÇ, ö»ïñõ³ñÇ 2-ÇÝ
Ý³Ëûñûù å³ÛÙ³Ý³õáñõ³ÍáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ÙÇ Ñ³Ù³Ñ³õ³ù
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÐÐ ¾ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝáõÙ, áñÁ Ï³½Ù³Ï»ñåõ»É ¿ñ ÐÐ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý ïÝûñ¿Ý åñÝ. èáμ»ñï Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ ÙÇçáóáí:
âÝ³Û³Í, áñ »Õ³Ý³ÏÁ μ³õ³Ï³Ý
³ÝÝå³ëï ¿ñ, μ³Ûó »õ ³ÛÝå¿ë Ù»Í³ÃÇõ ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñ Çñ»Ýó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÝ ¿ÇÝ μ»ñ»É Ñ³õ³ùÇÝ,
áñÁ ï»õ»ó »ñÏáõ Å³Ù, »õ áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ×³ñï³ñ³·¿ï åñÝ. ØáÑ»μÇÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý μ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñ ïõ»ó, ÇëÏ Ýñ³ ï»Õ³Ï³É åñÝ. Ø³ëñáõñÇÝ ¿Ïñ³ÝÇ
íñ³Û óáõó³¹ñõáÕ ÝÏ³ñÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñ»³É ëå³éÇã μ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñ ïõ»ó Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ, áñÇó
Û»ïáÛ »ë ¿É ³éÇÃ áõÝ»ó³Û ³ñï³Û³Ûïõ»Éáõ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ¹¿Ù »Ù
Ýñ³Ýó, áíù»ñ ³ÛÝ Ñ³Ùá½ÙáõÝùÇÝ

»Ý, áñ Ð³Û³ëï³Ý-øÇß ß÷áõÙÝ»ñÁ
ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ß³Ñ³õ¿ï ßáõÏ³Û ÏÁ
ÉÇÝÇ, áñÇó ÙÇ³ÛÝ Çñ³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÁ Ï³ñáÕ ¿ û·áõï ù³Õ»É£ Àëï Çëª
Ñ³Û ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÁ, ëÏë³Í ³ñõ»ëï³·¿ïÝ»ñÇó Ï³Ù áñáß Ó»é³ñõ»ëïÇ ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇóª áëÏ»ñãáõÃ»³Ý, ³¹³Ù³Ý¹Ç í³×³éùÇ, ÝÏ³ñÝ»ñÇ »õ ÇÝãå¿ë »õ ³ÛÉ
áÉáñïÝ»ñáõÙª ÙÇÝã»õ å³Ñ³ÍáÝ»ñÇ, ÝáÛÝÇëÏ Ññáõß³Ï»Õ¿ÝÇ »õ ³ÛÉ
³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ ·Íáí Ï³ñáÕ »Ý
Ù¿Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñμ»ñ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³½Ù»Éáí, »õ 20 ï³ñÇ μáÉáñ å»ï³Ï³Ý Ñ³ñÏ»ñÇó áõ
ïáõñù»ñÇó ½»ñÍ ÙÝ³Éáí ß³ÑáõÃ³μ»ñ ³ßË³ï³Ýù Ï³ï³ñ»É:
øÇßáõÙ ûñ³Ï³Ý 100-Çó ÙÇÝã»õ
116 û¹³ÛÇÝ ÃéÇãù áõ í³Ûñ¿çù ¿
ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ: øÇß ÏÕ½áõ ï³ñ»Ï³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõÃÇõÝÁ
Ï³½ÙáõÙ ¿ Ù¿Ï ÙÇÉÇ³ñ¹ ¹áÉ³ñ:
Æñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ»³ μáÉáñ ù³Õ³ùÝ»ñÇó ¹¿åÇ øÇß ÃéÇãù Ï³Û: ´³óÇ
³Û¹ ãõ»ñÃÝ»ñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óõáõÙ
³ñ³μ³Ï³Ý μáÉáñ »ñÏñÝ»ñÇó:
øÇß ÏÕ½áõÙ Ï³Û Ý³»õ ³é»õïñ³Ï³Ý Ù»Í Ñ³Ù³ÉÇñ, ³é»õïñÇ
Ï»ÝïñáÝÝ»ñ: øÇßáõÙ Ï³Ý 48
ï³ñμ»ñ
ÑÇõñ³ÝáóÝ»ñ10,000
Ù³Ñ×³Ï³ÉÝ»ñáí, áñ ³é»õïñÇ
³½³ï ·ûïÇ ÉÇÝ»Éáõ å³ï×³éáí
½»ñÍ »Ý μáÉáñ ïáõñù»ñÇó: øÇßáõÙ
³ßË³ïáõÙ »Ý 4 ÙÇç³½·³ÛÇÝ
μ³ÝÏ»ñ, »õ åñÝ. ØáÑ»μÇÝ ³é³ç³ñÏ»ó ÑÇÙÝ»É ÙÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý

μ³ÝÏ »õë:
ÆÙ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÝ ¿, áñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÁ, »Ã¿
ëÏë»Ý ³ßË³ï»É øÇßáõÙ, ÙÇ Ýáñ
ßáõÏ³Û Ï³ñáÕ »Ý μ³ó»É Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
²ßË³ñÑÇ ³é³ç³¹¿Ù »ñÏñÝ»ñÁ,
ûñÇÝ³ÏÇ Ñ³Ù³ñª Ø»ÍÝ ´ñÇï³ÝÇ³Ý, ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý, üñ³ÝëÇ³Ý, Æëå³ÝÇ³Ý, Ö³åáÝÇ³Ý, âÇÝ³ëï³ÝÁ, Ð³ñ³õ³ÛÇÝ Îáñ¿³Ý »õ
³ÛÉÝÁ, ³Ù¿Ý ³éÇÃáí ³ßË³ïáõÙ
»Ý Çñ»Ýó »ñÏñÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÝ
³ñï³Ñ³Ý»É áõ í³×³é»É: ²Ûëûñ
Ù»Ýù ³Ï³Ý³ï»ë »Ýù, Ã¿ ¸áõμ³ÛÇ
æ»μ³ÉÇáõÙ í³×³éõáõÙ »Ý Ñ³Ù³ñ»³ áÕç ³ßË³ñÑÇ »ñÏñÝ»ñÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñ× Å³Ù³Ý³ÏáõÙ ïñ³Ù³¹ñõáõÙ »Ý
·Ýáñ¹Ý»ñÇÝ:
ÆÑ³ñÏ¿ Ð³Û³ëï³ÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ
Ùñó³Ïó»É ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï »õ
ÝÙ³Ý Ï³ñ·Ç ³ñï³¹ñ³Ýù ¿É
ãáõÝÇ: ´³Ûó øÇßÁ É³õ ³éÇÃ ¿ Ñ³Û
³ñõ»ëï³·¿ïÇ »õ ³ñï³¹ñáÕÇ
Ñ³Ù³ñ, áñå¿ë½Ç Ùáõïù ·áñÍÇ ÙÇ
Ýáñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ßáõÏ³Û:
ºë ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙÇë ³é³ç øÇßÇ
ïÝï»ë³Ï³Ý å³ïÏ»ñÝ áõ Ýñ³
³é³õ»ÉáõÃÇõÝÝñÁ ÝÏ³ñÝ»ñáí áõ
Ý³Ù³ÏÇ ÙÇçáóáí óáõó³¹ñ»É »õ
Í³ÝûÃ³óñ»É »Ù Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Û³ñ·³ñÅ³Ý
í³ñã³å»ï îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ë»³ÝÇÝ:
ºë É³õ Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ áõ-

Ý»Ý³Éáí øÇßÇ Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÝÇ
Ñ»ï, ëñï³Ýó ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù Ï³Û³Ý³Û ³Ûë ÷áËÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ, »õ íëï³Ñ »Ù, áñ ³Ûë Ñ³ñóáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÁ ÏÁ ß³ÑÇ »õ ³ÛÝ
ÏÁ í»ñ³ÍõÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý ÙÇ ßñç³ÝÇ: àñå¿ë ³å³óáÛó ÇÙ Ëûëù»ñÇÝ, ûñÇÝ³ÏÇ Ñ³Ù³ñª »Ã¿
§¶ñ³Ý¹ ø»Ý¹Ç¦-Ý ûñ³Ï³Ý 10
ïáÝÝ³ ³ñï³¹ñ³Ýù áõÝÇ, »õ »Ã¿
ëï»ÕÍÇ ÙÇ áõñÇß ßáõÏ³Û, áñ Ï³ñáÕ³Ý³Û ûñ³Ï³Ý 5 ïáÝÝ³ ¿É
³õ»É í³×³éÇ, ³ÛÝ å¿ïù ¿ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Çñ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÃÇõÝ
áõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Í³õ³ÉÁ
Ù»Í³óÝÇ. ¹³ ÷³ëï ¿, áñ §¶ñ³Ý¹
ø»Ý¹Ç¦-Ý ëï»ÕÍáõÙ ¿ Ýáñ ³ßË³ï³ÝùÇ ÙÇçáóÝ»ñ »õ ¹³ ÝáÛÝå¿ë
í»ñ³μ»ñõáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇÝ, áñ μ³óÇ ì»ñÝÇë³ÅÇó
»õ »õñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñ ÝÏ³ñÝ»ñ
í³×³é»Éáõó, ÙÇ ³ÛÉ Ñ³ëï³ïõ³Í
í³Ûñ ¿É ÏáõÝ»Ý³Ý, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
½μûë³ßñçáõÃ»³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ßË³ï³ÝùÇ ÙÇ Ýáñ
³ëå³ñ¿½ ÏÁ μ³óõÇ, ³å³ áëÏ»ñãáõÃÇõÝÁ ³¹³Ù³Ý¹³·áñÍáõÃÇõÝÁ
»õ ï³ëÝ»³Ï ³Û¹ Ï³ñ·Ç ³ñõ»ëïÝ»ñÇ »õ ³ñÑ»ëïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
ëå³éÙ³Ý Ýáñ ÑáñÇ½áÝÝ»ñ ÏÁ
μ³óõ»Ý: øÇßÇ ßáõÏ³Ý»ñÁ »õ Ýñ³
μ³½Ù³ÃÇõ í³×³é³ïÝ»ñÁ áãÝãáí
ã»Ý ½ÇçáõÙ ¸áõμ³ÛÇ ³åñ³ÝùÝ»ñÇÝ, ù³ÝÇ áñ Ñ³Ù³ñ»³ ÝáÛÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ Ù³ïã»ÉÇ ·Ý»ñáí
í³×³éõáõÙ »Ý ·Ýáñ¹Ý»ñÇÝ: øÇßáõÙ ½μûë³ßñçÇÏÝ»ñÁ ÝáÛÝÇëÏ
ÚáõÝõ³ñ ³ÙëÇÝ ¿É Ï³ñáÕ »Ý ÉáÕ³É ÍáíáõÙ. øÇß ÏÕ½ÇÝ Ñ»ï³ùñùÇñ í³Ûñ ¿ Ý³»õ Ù³ñ½ÇÏ ÓÏÝáñëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: öáËÛ³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ÛáõÝ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
¼³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ý »Ýù »Ï»É, áñå¿ë½Ç ÙÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõÕ»õáñáõÃÇõÝ Ï³½Ù³Ï»ñåõÇª Ñ³Û ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇÝ
ÙûïÇó Í³ÝûÃ³óÝ»Éáõ øÇß ÏÕ½áõ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ, áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ
»õ ßûß³÷»Éáõ ³ÛÝï»Õ ³ßË³ï»Éáõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

ÃÇõ 93, ¸ ï³ñÇ, ö»ïñõ³ñ 23 2011

5

ÚáÛë

Ð²Ú²êî²Ü
øàâ²ðº²ÜÀ ²è²æÆÎ²Ú ÀÜîðàôÂÆôÜÜºðàôØ
¶áñÍáÕ »õ Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³õáñ ¿ áñå¿ë Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ Ñ³Ý¹¿ë ·³Ý ·³ÉÇù
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ:
Ü³Çñ³ Ð³ÛñáõÙ»³Ý
ºñÏ³ñ ÉéáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ ÐÐ
»ñÏñáñ¹ Ý³Ë³·³Ñ èáμ»ñï øáã³ñ»³ÝÁ ³ñÓ³·³Ýù»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßïáõÙ ÁÝÃ³óáÕ μáõéÝ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇÝ`
Ï³åõ³Í ³ÏïÇõ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ Çñ ÑÝ³ñ³õáñ í»ñ³¹³ñÓÇ
Ñ»ï: øáã³ñ»³ÝÁ, áñÁ 10 ï³ñÇ
Ý³Ë³·³Ñ»Éáõó Û»ïáÛ, ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, 2008 Ã.
ãÇ ³é³ç³¹ñõ»É »ññáñ¹ Å³ÙÏ¿ïÇ
Ñ³Ù³ñ, ³ñ¹¿Ý 3 ï³ñÇ ¿ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ùμ ãÇ ½μ³Õõ»É: ê³Ï³ÛÝ øáã³ñ»³ÝÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ Ñ³Ù³ñõáÕ §´³ñ·³õ³× Ð³Û³ëï³Ý¦
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ¶³·ÇÏ Ì³éáõÏ»³ÝÇ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ËûëáõÙ »Ý ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ
øáã³ñ»³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ë³ï³ñ»É
Ïáõë³ÏóáõÃ»³ÝÁ 2012 Ã. ·³ÉÇù
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ »õ 2013 Ã. Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ Ùñó³ÏÇó ¹³éÝ³É Ý»ñÏ³ÛÇë Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÇÝ:
ÐÐ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ËûëÝ³Ï
ÐáíÇÏ ²μñ³Ñ³Ù»³ÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿, áñ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ ÏÁ
ë³ï³ñÇ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÃÇõÝÁ »õ ÝáÛÝÇëÏ Çñ íñ³Û
Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÇõÝ ¿ í»ñóñ»É Û³Ûï³ñ³ñ»Éáõ, áñ ÝáÛÝÏ»ñå Ï³ÝÇ
Ý³»õ ¶³·ÇÏ Ì³éáõÏ»³ÝÁ, áñÁ
Ýñ³ ËÝ³ÙÇÝ ¿: Ü³ Ý³»õ Ýß»É ¿, áñ
èáμ»ñï øáã³ñ»³ÝÁ ¹Åõ³ñ Ã¿
³é³ç³¹ñõÇ 2013 Ã.: Æ å³ï³ëË³Ý èáμ»ñï øáã³ñ»³ÝÁ §Ø»¹Ç³Ù³ùë¦-ÇÝ ïõ³Í Ñ³ñó³½ñáÛóáõÙ ³ñ¹³ñ Ùñó³ÏóáõÃ»³Ý Ïáã ¿
³ñ»É ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ` ãμ³ó³é»Éáí Çñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ: Ü³
Ý³»õ ³ÏÝ³ñÏ»É ¿, áñ Ñ¿Ýó Çñ
ËáñÑñ¹áí »Ý ÇßËáÕ Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÇó ß³ï»ñÁ §åñ³·Ù³ÚáÛë
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ïÇÏ¦ Ó»õáí Ùï»É Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ:
øáã³ñ»³ÝÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ
ß³ï»ñÁ μÝáñáß»É »Ý áñå¿ë ÐÐÎ-Ý
å³é³Ïï»Éáõ ÷áñÓ, áñÁ Û³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ ë³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ: ÆÝùÁ` ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ ÷áñÓáõÙ ¿ å³Ñå³Ý»É Ïá³ÉÇóÇ³Ý »õ Ñ³ëÝ»É Ýñ³ ³ç³ÏóáõÃ»³ÝÁ: ¼ÈØ-Ý»ñÇÝ Û³ÛïÝÇ ¿ ¹³ñÓ»É, áñ ÇßËáÕ Ïá³ÉÇóÇ³ÛáõÙ ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý Ù¿ç ¿ ¹ñõ»É Ýáñ Ñéã³Ï³·Çñ, áñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ, áñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÇßËáÕ Ïá³ÉÇóÇ³Ý ÏÁ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóÇ 2012 »õ 2013 ÃÃ.
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý »õ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ: Îá³ÉÇóÇ³ÛÇ ³Ý¹³Ù ÐÐÎ-Ý, úºÎ-Á ³ñ¹¿Ý ë³ï³ñ»É »Ý ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÃÇõÝÁ, ÇëÏ ´ÐÎ-Ý ¹»é»õë Ó»éÝå³Ñ ¿ ÙÝáõÙ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇó: ºÃ¿ ¶³·ÇÏ Ì³éáõÏ»³ÝÝ ³ëÇ, áñ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ ÏÁ ë³ï³ñÇ
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ, ³å³ ÏÁ ïáõ-

ÅÇ ´ÐÎ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝÁ, Ï³ñÍáõÙ ¿ ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ îÇ·ñ³Ý Î³ñ³å»ï»³ÝÁ: Ü³ ãÇ μ³ó³é»É, áñ
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ èáμ»ñï øáã³ñ»³ÝÁ ÏÁ
ë³ï³ñÇ ´ÐÎ-ÇÝ, »õ ÑÝ³ñ³õáñ ¿,
ÇÝùÁ í»ñ³¹³éÝ³Û ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ: ÐÐÎ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÏïñáõÏ
³ñÓ³·³Ýù»É »Ý øáã³ñ»³ÝÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³ÝÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ
Ý³ Ý³Ë³·³Ñ »Õ³Í Å³Ù³Ý³Ï »õ
³Ý¹³Ù ãÉÇÝ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ í»ñ³ÑëÏ»É ¿ Çñ³íÇ×³ÏÁ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝáõÙ: §ÆßËáÕ ÐÐÎ-Ç ÑÇÙù»ñÁ ¹ñõ»É »Ý ¹»é ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, ÇëÏ Ýñ³ Ý»ñáõÅÁ
³Ùñ³åÝ¹õ»É ¿ Ô³ñ³μ³Õ»³Ý
å³ï»ñ³½ÙÇ ÁÝÃ³óùáõÙ¦, »õ §áã
áù ãÇ Ï³ñáÕ ³ë»É, áñ ³Û¹ Ý»ñáõÅÁ Ýñ³ ·ñå³ÝáõÙ ¿ñ, »õ Ý³ ³ÛÝ
ÏÇëõ»É ¿ ÐÐÎ-Ç Ñ»ï¦,- Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿ ÐÐÎ ÷áËÝ³Ë³·³Ñ ¶³Éáõëï ê³Ñ³Ï»³ÝÁ: §²õ»ÉÇÝ, ÐÐÎÝ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ¿ ïõ»É Ý³Ë³-

·³ÑÇÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Çñ Íñ³·ñ»ñÁ: øáã³ñ»³ÝÁ ÝáÛÝå¿ë Çñ Ù»Í
Ý»ñ¹ñáõÙÝ áõÝÇ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÇ Ù¿ç,
áñáÝù ·ñ³Ýóõ»É »Ý 10 ï³ñõ³Û
ÁÝÃ³óùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ÙÇ³ÛÝ ³Û¹ù³ÝÁ¦,- Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿ ê³Ñ³Ï»³ÝÁ: §Ä³é³Ý·áõÃÇõÝ¦ ËÙμ³ÏóáõÃ»³Ý å³ï·³Ù³õáñ ²Ý³ÑÇï
´³Ëß»³ÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿, áñ
§ÐÐÎ-Ý øáã³ñ»³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý
·ÇÍÝ ¿ ï³ñ»É, »Õ»É ¿ Ýñ³ Ù³ëÁ¦:
²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, ´³Ëß»³ÝÝ ÁÝ¹·Í»É ¿, áñ øáã³ñ»³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é
ëï»ÕÍ»É ¿ Çñ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ` ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí
´ÐÎ-Ý: §Ü³ Ý³»õ ë»ñïûñ¿Ý Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É ¿ ÐÚ¸-Ç Ñ»ï¦,³ë»É ¿ Ý³: ÐÚ¸ å³ï·³Ù³õáñ
²ñÙ¿Ý èáõëï³Ù»³ÝÁ Ýß»É ¿, áñ
Ùñó³í³ñÇ ¹»ñÁ, áñáí Ñ³Ý¹¿ë ¿
»Ï»É øáã³ñ»³ÝÁ Ý³Ë³·³Ñ
»Õ³Í Å³Ù³Ý³Ï »õ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù ãÉÇÝ»Éáí, §Ù³ñÙÝ³õáñáõÙ ¿ñ å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ` Ï³Ý·Ý³Í Ïáõë³Ïó³Ï³Ý
Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇó í»ñ¦: ê³Ï³ÛÝ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ÐÐÎ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ Û³Ý·»óñ»É ¿ Ýñ³Ý, áñ
»ñ»ù Ñ³ëÏ³óáõÃÇõÝÝ»ñÁ` å»ïáõÃÇõÝ, ÇßË³ÝáõÃÇõÝ »õ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ, ÙÇ³ÓáõÉõ»É »Ý: ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ÐÚ¸-Ç ÑÝ³ñ³õáñ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³ÝÁ
øáã³ñ»³ÝÇ
Ñ»ï, å³ï·³Ù³õáñÁ Ýß»É ¿, áñ
³Ûëûñõ³Û ¹ñáõÃ»³Ùμ §øáã³ñ»³ÝÝ ³åñáõÙ ¿ Çñ Ï»³Ýùáí,
¹³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ` Çñ¦: ÀÝ¹ áñáõÙ,
ÐÚ¸-Ý Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿, áñ ãÇ ë³ï³ñÇ ê³ñ·ë»³ÝÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÃÇõÝÁ »õ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ ÏÁ Ù³ëÝ³ÏóÇ Çñ Ã»ÏÝ³Íáõáí: ÚÇß»óÝ»Ýù, áñ ö»ïñõ³ñÇ 12-ÇÝ Ýß³Ý³Ïõ³Í ¿ ´ÐÎ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÁ, áñÁ
Ëáëï³ÝáõÙ ¿ ë»Ýë³óÇáÝ ¹³éÝ³É: ¶³Éáõëï ê³Ñ³Ï»³ÝÝ ÁÝ¹·Í»É ¿, áñ Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇó
³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ»ñ ãÇ ëå³ëáõÙ: §¶³·ÇÏ Ì³éáõÏ»³ÝÁ »ñμ»ù ãÇ ³ë»É,
áñ Ï³é³ç³¹ñÇ Çñ Ã»ÏÝ³ÍáõÃÇõÝÁ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ¦,- ³ë»É ¿ Ý³:
²ÕμÇõñª www.armenianow.com
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Îà²ÈÆòÆàÜ Üàð Ð²Ø²Ò²ÚÜ²¶ðÆ
êîàð²¶ðàôØÀ
èáõ½³ÝÝ³ êï»÷³Ý»³Ý
Ð³Û Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý ¹³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý ¶»ñ³·áÛÝ Ù³ñÙÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ²ñÙ¿Ý èáõëï³Ù»³ÝÇ
·Ý³Ñ³ïÙ³Ùμ, ÇßË³Ý³Ï³Ý Ïá³ÉÇóÇ³Ý ëïáñ³·ñ³Í Ûáõß³·ñáí
í»ñ³Íõ»ó ÁÝïñ³Ï³Ý ¹³ßÇÝùÇ:
§²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³¹ÇûÏ³Û³ÝÇÝ ïõ³Í Ñ³ñó³½ñáÛóáõÙ èáõëï³Ù»³ÝÁ Ï³ñÍÇù Û³ÛïÝ»ó, áñ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ ß³ï É³õ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ¿, áñ Çñ í»ñ³ñï³¹ñáõÃÇõÝÁ
ß³ï ¹Åõ³ñ ¿ ÉÇÝ»Éáõ »õ ¹³ßÇÝù
Ï³½Ù»Éáí ÷áñÓáõÙ ¿ å³Ñ»É
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ:
²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ûáõß³·ñáõÙ
ï»Õ ·ï³Í ³ÛÝ Ó»õ³Ï»ñåáõÙÝ»ñÇÝ, Ã¿ Ïá³ÉÇóÇáÝ áõÅ»ñÁ Ýå³ï³Ï ãáõÝ»Ý Ïá³ÉÇóÇ³ÛÇ Ý»ñëáõÙ
áõÅ»ñÇ ÷áËÛ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÇõÝÁ
÷áË»É »õ áñ ÇßËáÕ áõÅ»ñÁ ÷áñÓ»Éáõ »Ý Û³çáñ¹ ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ
Ù»Í³óÝ»É Çñ»Ýó Ý»ñÏ³Û³óõ³ÍáõÃÇõÝÁ, ²ñÙ¿Ý èáõëï³Ù»³ÝÁ ³Ûë
³Ù¿ÝÁ ³μëáõñ¹ áñ³Ï»ó:
§²Ûëûñ ³Û¹ ÝáÛÝ Ïá³ÉÇóÇáÝ
ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÁ Ñ³ñÇõñÇó
³õ»É å³ï·³Ù³õáñ áõÝ»Ý: ²ÛëÇÝùÝ` ¿É áñï»±Õ ³×»Ý, á±õÙ
Ñ³ßõÇÝ ³×»Ý: ²ÛëÇÝùÝ` ³Ûë »ñÏñáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝ
ãÉÇÝÇ: ê³ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßïÇ
³ÙμáÕç³Ï³Ý ÙáÝáåáÉÇ½³óÇ³ÛÇ
ËÝ¹Çñ ¿, áñ ÉáõÍõáõÙ ¿¦, - Ï³ñÍÇù
Û³ÛïÝ»ó ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ:
§Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý¦-Ç, §´³ñ·³õ³× Ð³Û³ëï³Ý¦-Ç »õ §úñÇÝ³ó »ñÏÇñ¦-Ç ëïáñ³·ñ³Í Ûáõß³·ÇñÁ ëáõñ ùÝÝ³¹³ïáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏ»ó Ý³»õ ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý
´ÇõñáÛÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã Ðñ³Ýï
Ø³ñ·³ñ»³ÝÁ:
§²Ûë å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñáõÙÁ Ñ³Ù³ñáõÙ »Ù ËÇëï μ³ó³-

ë³Ï³Ý Ù»ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßïÇ
Ñ³Ù³ñ, áñáíÑ»ï»õ ëñ³Ýáí ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ¹³ßïáõÙ ëï»ÕÍõáõÙ ¿
¹ÇÏï³ïáõñ³, ïáï³ÉÇï³ñÇ½Ù,
áñÇó ãÇ ß³Ñ»Éáõ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á,
ãÇ ß³Ñ»Éáõ Ù»ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßïÁ¦, - Û³Ûï³ñ³ñ»ó Ðñ³Ýï Ø³ñ·³ñ»³ÝÁ:
§ÐÇÙ³ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝÁ, μÝ³Ï³Ý³μ³ñ, å¿ïù ¿ ³Ûë ³Ù¿Ý ÇÝãÇó
»½ñ³Ï³óáõÃ»³Ý ·³Û: Î³Û Ûëï³Ï
ÇßË³Ý³Ï³Ý μ»õ»é: ÀÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý ·áñÍÝ ¿ Áëï ¿áõÃ»³Ý Ñ»ßï³ÝáõÙ, áñáíÑ»ï»õ å³Ûù³ñÇ
ÏáÕÙ»ñÁ å³ñ½ »Ý, ÙÝáõÙ ¿, áñ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝÁ Ï³ñáÕ³Ý³Û, Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý ×Çßï Ùûï»óáõÙÝ»ñ
áñ¹»·ñ»Éáí, ëï»ÕÍõ³Í Çñ³íÇ×³ÏáõÙ ³õ»ÉÇ ×Çßï ÏáÕÙÝáñáßõÇ,
ÅáÕáíñ¹ÇÝ ×Çßï ÏáÕÙÝáñáßÇ, áñ
Ûëï³Ï ÉÇÝÇ` áíù»ñ, áñ ¹Å·áÑ »Ý
Ñ¿Ýó ³Û¹ μÉáÏÇÝ å¿ïù ¿ Ó³ÛÝ
ãï³Ý¦, - å³ñ½³μ³Ý»ó ²ñÙ¿Ý
èáõëï³Ù»³ÝÁ` Û³õ»É»Éáí. - §²Ûë ¿
ËÝ¹ÇñÁ: ²éÝõ³½Ý å¿ïù ¿ ¹ñ³Ý
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Æð²Ü-Ð²Ú²êî²Ü ºðÎ²Â¶ÌÆ ÜÞ²Ü²ÎàôÂÆôÜÀ

²êÆ²Ü ØÆ²òÜº
¶Éáμ³ÉÇ½³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ ½áõ·³Ñ»é ³Ûëûñ ³ÏïÇõûñ¿Ý ÁÝÃ³ÝáõÙ »Ý Ý³»õ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÇÝï»·ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ, áñï»Õ Çõñ³ù³ÝãÇõñ »ñÏÇñ ÷áñÓáõÙ ¿ ³é³õ»É³·áÛÝ ã³÷áí Ý»ñ·ñ³õõ³Í
ÉÇÝ»É ï³ñμ»ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ áõ
¹³ßÇÝùÝ»ñáõÙ: ²Û¹ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇó ½»ñÍ ã»Ý Ý³»õ Æñ³ÝÁ »õ Ð³Û³ëï³ÝÁ: ²Ûëûñ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ Æñ³ÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ áõÕÕõ³Í »Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ³ÏïÇõ³óÙ³ÝÁ,
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ, ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ »õ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ý³Ë³·Í»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏÙ³ÝÁ:
Úû¹õ³ÍáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ áõß³¹ñáõÃÇõÝ ÏÁ ¹³ñÓÝ»Ýù Ñ»ï»õ»³É
Ñ³ñó»ñÇ íñ³Û` »ñÏ³Ã·ÍÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ, èáõë³ëï³ÝÇ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÂáõñùÇ³ÛÇ »õ ²¹ñμ»ç³ÝÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÁ
ïõ»³É Ý³Ë³·ÍÇ í»ñ³μ»ñ»³É, »ñÏ³Ã·ÍÇ ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃ»³Ý »õ Æñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ:

î²ð²Ì²Þðæ²Ü²ÚÆÜ ÜÞ²Ü²ÎàôÂÆôÜÀ
ÆÝãå¿ë Æñ³ÝÁ, ³ÛÝå¿ë ¿É Ð³Û³ëï³ÝÁ ·ïÝõáõÙ »Ý ÇõñûñÇÝ³Ï
³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ßñç³å³ïÙ³Ý Ù¿ç »õ ¹³ Ï³ñáÕ ¿ ³õ»ÉÇ Ù»ñÓ»óÝ»É áõ Ñ³Ù³¹ñ»É Ù»ñ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÁ: ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ Æñ³ÝÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ
¿ Ñ³Ù³ñ»É Û³çáÕõ³Í »õ ½³ñ·³óÙ³Ý Ýáñ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ Ëáëï³óáÕ, ³Û¹ ï»ë³Ï¿ïÇó, Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý »ñÏ³Ã·ÇÍÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ
»õ Æñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ áõÝÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ »õ ¹ñ³
³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïáõÃÇõÝÁ Ï³ëÏ³Í ãÇ
Û³ñáõóáõÙ: ºÃ¿ Ð³Û³ëï³ÝÁ ó³Ù³ù³ÛÇÝ »ñÏÇñ ¿, ·ïÝõáõÙ ¿ ßñç³÷³ÏÙ³Ý Ù»ç »ñÏáõ Ñ³ñ»õ³Ý
ÚáÛë
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»ñÏñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó »õ ó³ÝÏ³ÝáõÙ
¿ ¹¿åÇ Íáí ¹áõñë ·³Éáõ Ï³ÛáõÝ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ»Ý³É »ñÏ³Ã·ÍÇ ÙÇçáóáí, ³å³ Æñ³ÝÇ
Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ ³õ»ÉÇ ßáõï ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ýáñ áõÕÇ ¿, áñÁ Æñ³ÝÇ
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ¹»ñÇ Ù»Í³óÙ³Ý ï»ë³Ï¿ïÇó Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ ¿ áõÝ»Ý³Éáõ: ²ÛëÇÝùÝ, Çñ³Ý³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñÏ³Ã·ÇÍÁ Ýå³ëï»Éáõ ¿ Ã¿° »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ïÝï»ëáõÃÇõÝÝ»ñÇ ËÃ³ÝÙ³ÝÁ, Ã¿° ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Æñ³ÝÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃ»³Ý μ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ:
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý »ñÏ³Ã·ÍÇ Ï³éáõóáõÙÁ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ÏáõÝ»-

Ý³Û`
1. Ð³õ³ë³ñ³ÏßéáÕ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ, áñÁ ÏÁ ã³÷³õáñÇ Î³ñë²Ë³Éù³É³ù-´³ùáõ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ü³ËÇç»õ³Ý-Î³ñë »ñÏ³Ã·Í»ñÇ
³½¹»óáõÃÇõÝÁ:
2. Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ` ³ÛÝ ÏÁ Ýå³ëïÇ
Æñ³ÝÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÇõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ èáõë³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ
Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³Ùñ³óÙ³ÝÁ
»õ ³ßËáõÅ³óÙ³ÝÁ:
3.¼áõï ïÝï»ë³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ` »ñÏ³Ã·ÍÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÇõÝÁ »õ ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ ³å³Ñáí»Éáõ »Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ï³ñ»Ï³Ý Ñ³Ù³Ë³éÝ Ý»ñùÇÝ

À î²ð²Ì²Þðæ²Ü²ÚÆÜ ¶àðÌÀÜÂ²òÜºðàôØ

ºÈ ºôðàä²ÚÆÜ
ê³ñ·Çë Ø³ÝáõÏ»³Ý

Æñ³ÝÇ Ñ»ï »ñÏ³Ã·Íáí »õ
Î³ëåÇó ÍáíÇ íñ³Ûáí
èáõë³ëï³ÝÇ Ñ»ï Ï³åÁ Ýáñ
³ÛÉÁÝïñ³Ýù ÏÁ ÉÇÝÇ
ìñ³ëï³ÝÇ ï³ñ³Íùáí
Ï³åÇ ÷áË³ñ¿Ý:

Ð³Û³ëï³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿
Çñ³Ý³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ ¹¿åÇ ìñ³ëï³ÝÇ
öáÃÇ »õ ´³ÃáõÙÇ
Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñÁ
ï³ñ³ÝóÇÏ »ñÏÇñ ¹³éÝ³É:

´³ÃáõÙÇ

Î³ñë

Ü³ËÇç»õ³Ý
æáõÉý³
Æñ³Ý³-³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý Ô³½õÇÝè³ßï-²ëï³ñ³, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ãáõñù»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³éáõóõáÕ Î³ñëÜ³ËÇç»õ³Ý-æáõÕ³ (Æñ³Ý)
Ý³Ë³·Í»ñÁ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ
áõÕÇÝ»ñ »Ý Æñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ:

²ëÃ³ñ³

è³ßÃ
Ô³½õÇÝ
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³ñ¹ÇõÝùÇ »õ μÇõç¿Ç Ùáõïù»ñÇ
³×, Ýáñ ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ, ïÝï»ë³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ ³ßËáõÅ³óáõÙ:
4. î³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙ ³å³ÑáíáÕ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ` ³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ »õ
Æñ³ÝÇÝ áñáß Ñ³ñ»õ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ
ïÝï»ëáõÃÇõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ ¹ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ
ÏáõÝ»Ý³Û, Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë ÏÁ
Ýå³ëïÇ ìñ³ëï³ÝÇ, èáõë³ëï³ÝÇ, ÂáõñùÙ»Ýëï³ÝÇ ³é»õïñ³ïÝï»ë³Ï³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
μ»éÝ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ ³ßËáõÚáÛë
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Å³óÙ³ÝÁ:
5. ØÇ³õáñáÕ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ`
Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý »ñÏ³Ã·ÍÇ Ï³éáõóáõÙÁ ÏÁ ÙÇ³õáñÇ Æñ³ÝÇ »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ð³Û³ëï³ÝÇ »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ»ï, ÇÝãÁ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ÏÁ
ï³Û Æñ³ÝÇÝ »õ ³ÛÉ ³ëÇ³Ï³Ý
»ñÏñÝ»ñÇÝ ìñ³ëï³ÝÇ ë»õÍáí»³Ý Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñÇ ÙÇçáóáí, ÇëÏ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ý³»õ ÂáõñùÇ³ÛÇ ï³ñ³Íùáí ³õ»ÉÇ ³å³Ñáí »õ Ó»éÝïáõ »Éù ³å³Ñáí»É
¹¿åÇ ºõñáå³: Ð³Û³ëï³ÝÁ Çñ
Ñ»ñÃÇÝ »Éù ÏáõÝ»Ý³Û Æñ³Ýáí ¹¿åÇ ä³ÏÇëï³Ý »õ ÐÝ¹Ï³ëï³Ý,

ÇÝãå¿ë Ý³»õ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ²ëÇ³ÛÇ »ñÏñÝ»ñ, ³ÛÝï»ÕÇó èáõë³ëï³Ý »õ âÇÝ³ëï³Ý: Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý »ñÏ³Ã·ÍÇ Ï³éáõóáõÙÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ÃáÛÉ ÏÁ ï³Û ¹áõñë
·³É Î³ëåÇó Íáí »õ ä³ñëÇó Íáó`
¹ñ³Ýáí í»ñ³óÝ»Éáí ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Ï³Ëõ³ÍáõÃÇõÝÁ ìñ³ëï³ÝÇó: Üß»Ýù, áñ Ý»ñÏ³ÛáõÙë Ï³éáõóõáõÙ ¿ »ñÏ³Ã·ÇÍ, áñÁ âÇÝ³ëï³ÝÇó Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ²ëÇ³Ûáí
ÙÇ³ÝáõÙ ¿ Æñ³ÝÇ »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ, ÇÝãáí ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ¿ ëï»ÕÍáõÙ Æñ³ÝÇÝ ºõñáå³ÛÇó ¹¿åÇ âÇÝ³ëï³Ý` »ñÏ³Ã·Íáí ¹³éÝ³É ÙÇç³Ýóù:
6. ²Ýíï³Ý·áõÃÇõÝ ³å³ÑáíáÕ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ` ÏÁ Ù»Í³Ý³Û
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ Æñ³ÝÇ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ, ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ¹ñ³Ýáí Ñ³Ý¹»ñÓ Ý³»õ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: ²¹ñμ»ç³ÝÇó »õ
ÂáõñùÇ³ÛÇó Æñ³ÝÇ Ï³Ëõ³ÍáõÃÇõÝÁ ÝáÛÝå¿ë ÏÁ Ýõ³½Ç:
7.Î³ÛáõÝáõÃÇõÝ ³å³ÑáíáÕ`
ëï»ÕÍ»Éáí ïñ³Ý½Çï³ÛÇÝ Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃÇõÝ` ÏÁ Ù»Í³Ý³Û Ý³»õ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ï³ÛáõÝáõÃÇõÝÁ, ù³ÝÇ áñ ÂáõñùÇ³Ý »õ ²¹ñμ»ç³ÝÁ ÏÁ Ññ³Å³ñõ»Ý ßñç³÷³ÏÙ³Ý ÙÇçáóáí Ð³Û³ëï³ÝÇÝ Ïáïñ»Éáõ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÇó: ²ñ¹ÇõÝùáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ÁÝÃ³Ý³É
¹ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ` ûñÇÝ³Ï ³õ»ÉÇ ßáõï Ï³å³ßñç³÷³ÏõÇ Ãáõñù-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ:
²ÛëåÇëáí, »ñÏ³Ã·ÍÇ Ï³éáõóáõÙÁ Éáõñç ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ ÏáõÝ»Ý³Û »õ Ýå³ï³Ï ¿ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ Ï³å»Éáõ
³ëÇ³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÁ ºõñáå³ÛÇ
Ñ»ï` Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí ¹»é»õë
ûñ³Ï³ñ·áõÙ ·ïÝõáÕ ÐÇõëÇë-Ð³ñ³õ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Ý³Ë³·ÍÇ
ÙÇ ûÕ³ÏÁ: ²ÛëÇÝùÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ
ß³Ýë ÏáõÝ»Ý³Û ¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ý·áÛó` Çñ Ýß³Ý³ÏáõÃ»³Ùμ ¹³éÝ³Éáí ºõñ³ëÇ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ:

¶³·³ñÇÝ ·ÇõÕ

ì³ñ¹»ÝÇë
Ø³ñïáõÝÇ
æ»ñÙáõÏ
ºñ³ëË

Ø»ÕñÇ

Ø³ñ³Ý¹

àì ÆÜ âàô± ¾ Þ² Ð²¶ð¶è ô²Ì
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ·»ñÝß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý Ý³Ë³·ÍÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³ÝÁ ³Ù¿ÝÇó ß³ï μÝ³Ï³Ý³μ³ñ ß³Ñ³·ñ·éõ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÁ, Û»ïáÛ Ýáñ Æñ³ÝÁ: è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ï»ë³Ï¿ïÇó Û³çáñ¹
»ñÏÇñÁ, áñÁ ³Ù»Ý³ß³ïÁ Ï³ñáÕ ¿
Ñ»ï³ùñùñõ³Í ÉÇÝ»É, ¹³ èáõë³ëï³ÝÝ ¿, áñÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ ³Ûë
Ñ³ñóÇ í»ñ³μ»ñ»³É ¹»é»õë Ûëï³Ï
ã¿, ³Ýáñáß »õ ÷á÷áË³Ï³Ý ¿: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ Ý³Ë³·ÇÍÁ Ñ»-

ï³ùñùñáõÃÇõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ
³ÛÝåÇëÇ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý` âÇÝ³ëï³ÝÁ, ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÁ, Ý³»õ »õñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÁ: î³ñμ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ`
ûñÇÝ³Ï ²ëÇ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
μ³ÝÏÁ, Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ μ³ÝÏÁ,
ÝáÛÝå¿ë ¹ñ³Ï³Ý »Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ
ßÇÝ³ñ³ñáõÃ»³Ý ·³Õ³÷³ñÁ »õ
ã»Ý μ³ó³éáõÙ Çñ»Ýó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ¹ñ³ ýÇÝ³Ýë³õáñÙ³ÝÁ:
àñù³Ý ¿É ³ÛÝ μ³½Ù³ÃÇõ »ñÏñ-

Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó ¹Çï³ñÏõáõÙ ¿ áñå¿ë
¹ñ³Ï³Ý »õ Ï³ñ»õáñ Ý³Ë³·ÇÍ,
Ï³ñ»õáñõáõÙ ¿ ¹ñ³ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ »õ ¹»ñÁ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ, áõÝÇ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý»ñ, Û³ÝÓÇÝë
²¹ñμ»ç³ÝÇ »õ ÂáõñùÇ³ÛÇ, áñáÝù
³é³çÝáñ¹õáõÙ »Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ Ù»Ïáõë³óÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ýμ` ¹ñ³Ýáí Éñçûñ¿Ý Ë³Ëï»Éáí ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃÇõÝÁ »õ ½³ñ·³Ý³Éáõ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ: ²Û¹ »ñÏñÝ»ñÁ ÷áñÓáõÙ »Ý Û³å×»å Çñ³Ï³-
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Ý³óÝ»É ³ÛÉ ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ
Ý³Ë³·Í»ñ, ûñÇÝ³Ï Î³ñë-²Ë³Éù³É³ù-´³ùáõ »ñÏ³Ã·ÇÍÁ,
áñÁ ßñç³ÝóáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÁ,
³é³õ»É »õë áñ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ
¶ÇõÙñÇ-Î³ñë »ñÏ³Ã·ÇÍÁ, Ï³Ù
Ü³ËÇç»õ³Ý-Î³ñë »ñÏ³Ã·ÇÍÁ,
áñáí Ï³å ¿ ëï»ÕÍõáõÙ ´³ùõÇ
»õ Ü³ËÇç»õ³ÝÇ ÙÇç»õ ßñç³Ýó»Éáí Æñ³ÝÁ:
ì»ñç»ñë áñáß éáõë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ »õ Éñ³ïõ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõÙ ßñç³Ý³éõáõÙ ¿, Ã¿ Çμñ»õ
Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý Ý³Ë³·ÍÇ
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ
Ï³ñÅ»Ý³Û
Ùûï 8-10 ÙÉñ¹. ¹áÉÉ³ñ (áñÝ
³õ»ÉÇÝ ¿, ù³Ý §Ü³μáõÏû¦
Íñ³·ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃ»³Ý ³ñÅ¿ùÁ) »õ ³ÛÝ ïÝï»ë³å¿ë ß³ÑáõÃ³μ»ñ Ý³Ë³·ÇÍ ã¿, »õ èáõë³ëï³ÝÁ ÇÙ³ëï ãáõÝÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ ³Û¹ Ý³Ë³·ÍáõÙ:
Üß»Ýù, áñ ³Û¹ ·áõÙ³ñÇ Ù»ÍáõÃÇõÝÁ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ·»ñ³·Ý³Ñ³ïõ³Í ¿ (Ý³ËÝ³Ï³Ý
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñáí ³ÛÝ Ï³ñÅ»Ý³Û Ùûï 1.5-2 ÙÉñ¹ ¹áÉÉ³ñ) »õ
³Û¹ ÉáõñÁ Ñ³õ³Ý³Ï³Ý ¿ áõÝÇ
³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý Í³·áõÙ: ²¹ñμ»ç³ÝÁ ÷áñÓáõÙ ¿ ¹ñ³Ýáí
ï³å³É»É ³Ûë Ý³Ë³·ÇÍÁ, ³õ»ÉÇ Ëáñ³óÝ»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ù»Ïáõë³óáõÙÁ »õ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¹ñ³Ýáí ³ëå³ñ¿½Çó Ñ»é³óÝ»Éáí Çñ³Ý³-³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý »ñÏ³Ã·ÍÇÝ (è³ßï-²ëï³ñ³) ÙñóáõÝ³Ï Çñ³Ý³-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñÏ³Ã·ÇÍÁ: ÐÝ³ñ³õáñ
¿ Ý³»õ ³ÛÝ, áñ éáõëÝ»ñÁ ÝáÛÝå¿ë ãó³ÝÏ³Ý³Éáí ·áõÙ³ñÝ»ñ
Í³Ëë»É ³Ûë Ý³Ë³·ÍÇ íñ³Û
(§èáõë³Ï³Ý »ñÏ³ÃáõÕÇÝ»ñ¦
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý »ñÏ³ÃáõÕÇÝ»ñ¦-Ç §Ð³ñ³õ-ÏáíÏ³ë»³Ý »ñÏ³ÃáõÕÇÝ»ñ¦-Ç Å³Ù³Ý³Ï³õáñ ÏáÝó»ñëÇáÝ»ñÝ ¿)
ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý Ù¿ç »Ý ¹ñ»É
³Ûë Ãõ»ñÁ Ý³Ë³·ÍÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÝÝå³ï³Ï³Û³ñÙ³ñáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ Ï³ëÏ³ÍÝ»ñ Û³ÚáÛë
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ñáõó»Éáõ »õ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ
Ñ³Ù³ñ, ³ÙμáÕç μ»éÁ ÃáÕÝ»Éáí
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ íñ³Û:
Æñ³ Ý³- ³¹ñ μ» ç³ Ý³ Ï³Ý
Ô³½õÇÝ-è³ßï-²ëï³ñ³, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ãáõñù»ñÇ ÏáÕÙÇó
Ï³éáõóõáÕ Î³ñë-Ü³ËÇç»õ³ÝæáõÕ³ (Æñ³Ý) Ý³Ë³·Í»ñÁ
ÝáÛÝå¿ë ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ áõÕÇÝ»ñ »Ý Æñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ: Æñ³ÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿, áñ Ý³ËÁÝïñáõÙ ¿ ï³ñμ»ñ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ áõÕÇÝ»ñÇ
ÇñáÕáõÃÇõÝÁ: Æñ³ÝÝ áõÝÇ μ³½Ù³ÃÇõ áõÕÇÝ»ñ ¹¿åÇ Î³ëåÇó
Íáí »õ ä³ñëÇó Íáó »õ ³Û¹
å³ï×³éáí Æñ³ÝÁ Ô³½õÇÝè³ßï-²ëï³ñ³Ý ãÇ ¹Çï³ñÏáõÙ áñå¿ë Ùñó³ÏóáÕ Æñ³ÝÐ³Û³ëï³Ý »ñÏ³Ã·ÍÇÝ: ê³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýáí Ñ³Ý¹»ñÓ Æñ³ÝÐ³Û³ëï³Ý »ñÏ³ÃáõÕáõ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ Æñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ãÇ
Ýõ³½áõÙ, ³ÛÉ ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁª
³ÛÝ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ¿ ï³ÉÇë
Æñ³ÝÇÝ »õ ³ÛÉ ³ëÇ³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇÝ, áã ÙÇ³ÛÝ ²¹ñμ»ç³ÝÇ,
³ÛÉ Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ íñ³Ûáí
ìñ³ëï³ÝÇ ë»õÍáí»³Ý Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ³å³Ñáí »õ Ó»éÝïáõ »Éù ³å³Ñáí»É
¹¿åÇ ºõñáå³: ÎÁ Ýõ³½Ç Ý³»õ
Çñ³Ý³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý ÇÝùÝ³ñÅ¿ùÁ ¹¿åÇ
ºõñáå³ Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñ³Íùáí, áñÁ Ãáõñù³Ï³Ý áõÕáõ Ñ³Ù»Ù³ï ¿Å³Ý ÏÁ ÉÇÝÇ 5-15%áí:
²Ûë áõÕÇÝ ³õ»ÉÇ ¿Å³Ý ÏÁ ÉÇÝÇ
ù³Ý ³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý ï³ñ³Íùáí »ñÏ³ÃáõÕáõ ·áñÍ³ñÏÙ³Ý
¹¿åùáõÙ: Ð³Û³ëï³ÝÁ ¹ñ³Ýáí
¹³éÝáõÙ ¿ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù áõÕÇ
Çñ³Ý³Ï³Ý μ»éÝ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²ÛëÇÝùÝ Æñ³ÝÐ³Û³ëï³Ý »ñÏ³Ã·ÍÇ Ï³éáõóáõÙáí Æñ³ÝÁ ÏáíÏ³ë»³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùμ Ï³Ëõ³ÍáõÃ»³Ý Ù¿ç
ãÇ ÁÝÏÝÇ ²¹ñμ»ç³ÝÇó »õ ÂáõñùÇ³ÛÇó, »Ã¿ ÝáÛÝÇëÏ Ï³éáõóõ»Ý
è³ßï-²ëï³ñ³ »õ Î³ñë-Ü³ËÇç»õ³Ý »ñÏ³Ã·Í»ñÁ:

ÜÞ² Ü² Îàô ÂÆôÜÀ
Ð² Ú²ê î² ÜÆ Ð² Ø²ð

Æ

±Ýã Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ ÏáõÝ»Ý³Û
Ñ³Û-Çñ³Ý³Ï³Ý »ñÏ³Ã·ÍÇ
Ï³éáõóáõÙÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³Ù³ñ: Ð³Û³ëï³ÝÇ áõÕÇÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï »Ý »õ, Áëï ¿áõÃ»³Ý, ³Ûë
Ý³Ë³·ÇÍÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ¹¿åÇ
³ñï³ùÇÝ ³ßË³ñÑ Ï³ñáÕ ¿ Ù»Í å³ïáõÑ³Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É: ²Ûë Ý³Ë³·ÍÇ
Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ
¹Çï³ñÏõáõÙ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ ï»ë³ÝÏÇõÝÇó,
³é³çÇÝÁ` áñå¿ë ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ
Ýáñ áõÕÇ ¹¿åÇ Æñ³Ý »õ Æñ³ÝÇó ¹¿åÇ
Ð³Û³ëï³Ý, »ñÏñáñ¹` Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñÇ »õ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý áõ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ
»ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ Ï³åÇ ëï»ÕÍáõÙ, »ññáñ¹` Ýáñ áõÕÇÝ»ñÇ Ó»éù μ»ñáõÙ Æñ³ÝÇ ï³ñ³Íùáí ¹¿åÇ Î³ëåÇó Íáí »õ
ä³ñëÇó Íáó (¾Ý½»ÉÇ áõ ´³Ý¹³ñ-²μμ³ë Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñ, Ý³»õ ³½³ï
ïÝï»ë³Ï³Ý ·ûïÇÝ»ñ), ÇÝãå¿ë Ý³»õ
èáõë³ëï³Ý, Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ²ëÇ³ »õ
³ÛÉ ³ëÇ³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñ, ãáññáñ¹`
Çñ³Ý³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹¿åÇ ìñ³ëï³ÝÇ öáÃÇ »õ ´³ÃáõÙÇ Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñ ï³ñ³ÝóÇÏ »ñÏÇñ
¹³éÝ³Éáõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ »õ ÑÇÝ·»ñáñ¹` ¶ÇõÙñÇ-Î³ñë »ñÏ³Ã·ÍÇ í»ñ³μ³óÙ³Ý, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³μË³½³Ï³Ý
»ñÏ³Ã·ÍÇ í»ñ³μ³óÙ³Ý ¹¿åùáõÙ
ïñ³Ý½Çï³ÛÇÝ Ñ³Ý·áÛó ¹³éÝ³Éáõ Ñ»é³ÝÏ³ñáí, áñÇ ÙÇçáóáí ÏÇñ³Ï³Ý³Ý³Û ÐÇõëÇë-Ð³ñ³õ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
Ñáëù»ñÁ: ²ÛëÇÝùÝ ³é³çÇÝ »õ »ñÏñáñ¹
¹¿åù»ñáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÁ áõÝ»ÝáõÙ ¿
û·áõïÝ»ñ, ÇëÏ ÙÝ³ó³Í ¹¿åù»ñáõÙ
³é³õ»É³·áÛÝ û·áõïÝ»ñ: ºñÏ³Ã·ÇÍÁ
ÏÁ Ï³åÇ ³ëÇ³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÁ ºõñáå³ÛÇ Ñ»ï, ³ÛëÇÝùÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ »õ
Æñ³ÝÁ ÏÁ ¹³éÝ³Ý Ñ³Ý·áÛó` ¹³éÝ³Éáí ºõñ³ëÇ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ:
ºñÏ³Ã·ÇÍÁ »õ Ýáñ Ï³éáõóõáÕ Ý³õÃ³ÙáõÕÁ Ýáñ áõÕÇÝ»ñ ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý ¹¿åÇ Ð³Û³ëï³Ý ¿Ý»ñ·³å³ß³ñÝ»ñÇ (³ÍáõË, μ»Ý½ÇÝ, Ý³õÃ, ¹Ç½»É, Ñ»-

ÕáõÏ ·³½) ï»Õ³÷áËÙ³Ý Ñ³Ù³ñ`
Ù³ë³Ùμ ÉáõÍ»Éáí Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:
èáõë-íñ³ó³Ï³Ý
ÑÝ·ûñ»³Û
å³ï»ñ³½ÙÁ óáÛó ïõ»ó, Ã» áñù³Ý
Ëáó»ÉÇ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÇõÝÁ »õ áñù³Ý ¿ ³ÛÝ Ï³Ëõ³Í
íñ³ó³Ï³Ý »ñÏ³ÃáõÕáõ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÇó: ²Ûëûñ ·ïÝõ»Éáí ó³Ù³ù³ÛÇÝ ßñç³÷³ÏÙ³Ý Ù¿ç, Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÇõÝÁ Çñ ³åñ³Ýù³ßñç³Ý³éáõÃÇõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ï»ë³ÝÏÇõÝÇó ÏñáõÙ ¿ ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ñÇõñ³õáñ ÙÇÉÇáÝ ¹áÉÉ³ñÇ
íÝ³ëÝ»ñ (Ùûï 500 ÙÉÝ. ¹áÉÉ³ñÇ):

áõÝ»ÝáõÙ ¹¿åÇ Ð³Û³ëï³Ý: Æñ³ÝÇ
Ñ»ï »ñÏ³Ã·Íáí »õ Î³ëåÇó ÍáíÇ
íñ³Ûáí èáõë³ëï³ÝÇ Ñ»ï Ï³åÁ
Ýáñ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù ÏÁ ÉÇÝÇ ìñ³ëï³ÝÇ ï³ñ³Íùáí ì»ñÇÝ È³ñëÇ
ó³Ù³ù³ÛÇÝ Ï³Ù ê»õ ÍáíÇ íñ³Ûáí
Íáí³ÛÇÝ »ñÃáõÕáõ ÷áË³ñ¿Ý: ´³óÇ Î³ëåÇó Ìáíáí, Ð³Û³ëï³ÝÆñ³Ý »ñÏ³Ã·ÍÇ Ï³éáõóáõÙÁ èáõë³ëï³ÝÇÝ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ÏÁ
ï³Û Ý³»õ Ô³½³Ëëï³ÝÇ, ÂáõñùÙ»Ýëï³ÝÇ »õ Æñ³ÝÇ ï³ñ³Íùáí
³ÝË³÷³Ý »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ Ï³å
áõÝ»Ý³É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï: ÆëÏ
³μË³½³Ï³Ý »ñÏ³ÃáõÕáõ í»ñ³μ³óÙ³Ý ¹¿åùáõÙ Æñ³Ý-Ð³Û³ë-

Ï³Ã·Í³ÛÇÝ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï μ³õ³Ï³ÝÇÝ Ã³ÝÏ ¿: Æ ï³ñμ»ñáõÃÇõÝ û¹³ÛÇÝ »õ ³õïáïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Ï³åÇ, »ñÏ³Ã·Í³ÛÇÝ
÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÝ ¿Å³Ý »Ý, ³Û¹ ÇëÏ
å³ï×³éáí áõÕÕ³ÏÇ »ñÏ³Ã·Í³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÇõÝÁ Æñ³ÝÇ ÙÇçáóáí, ³Ýßáõßï, ½·³ÉÇûñ¿Ý ÏÁ
Ýõ³½»óÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ, ÇÝãÝ ¿É Ï³ßËáõÅ³óÝÇ ³é»õïñ³ÛÇÝ ÷áËÛ³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
Ð³Û³ëï³Ý
ï³ñ»Ï³Ý Ùáõïù »Ý ·áñÍáõÙ Ùûï
50 Ñ³½³ñ Çñ³Ý³Ï³Ý μ»éÝ³ï³ñ
³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñ, áñáÝù Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùÝ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý

Æñ³ÝÇ Ñ»ï »ñÏ³Ã·ÍÇ Ï³éáõóáõÙÁ Éáõñç Ñ³Ï³ù³ÛÉ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý
Ù»Ïáõë³óáõÙÇó ¹áõñë ·³Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ºñÏ³Ã·ÍÇ Ï³éáõóáõÙáí èáõë³ëï³ÝÁ, μ³óÇ û¹³ÛÇÝ áõÕÇÝ»ñÇó, ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ »Éù ¿

ï³Ý »ñÏ³Ã·ÍÇ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÝ
³õ»É³ÝáõÙ ¿:
Æñ³ÝÁ, áñå¿ë Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³Ù³ñ ï³ñ³ÝóÇÏ »ñÏÇñ, áñÇ
Ñ»ï ³åñ³Ýù³ßñç³Ý³éáõÃÇõÝÝ
Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
μ»éÝ³ï³ñ»ñÇ ÙÇçáóáí, ËÇëï
Ã³ÝÏ³ñÅ¿ù áõÕÕáõÃÇõÝ ¿, ÇÝãÁ »ñ-

Ý³»õ Çñ³Ý³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÁ ¹¿åÇ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñ ï»Õ³÷áË»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
Ý³Ë³·ÍÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ñ³Ï³÷³ëï³ñÏÝ»ñÁ
áõÝ»Ý ½áõï ïÝï»ë³Ï³Ý Ùï³í³ËáõÃÇõÝ, ë³Ï³ÛÝ ·¿ûïÝï»ë³Ï³Ý
ÃÇõ 93, ¸ ï³ñÇ, ö»ïñõ³ñ 23 2011
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ÇÙ³ëïáí ïõ»³É Ï³éáÛóÇ Ýß³Ý³ÏáõÃ»³Ý í»ñ³μ»ñ»³É μ³ó³ë³Ï³Ý ÷³ëï³ñÏÝ»ñ ãÏ³Ý: Àëï
¿áõÃ»³Ý, »ñÏ³Ã·ÍÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ÝáÛÝÇëÏ Ý³Ë³·ÍÇÝ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹ÇñÝ»ñÇ Ùûï Ï³ëÏ³ÍÝ»ñ ãÏ³Ý: ²Û¹
Ñ³Ï³÷³ëï³ñÏÝ»ñÇó »Ý` Ýßõ³Í
·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ó»éù μ»ñÙ³Ý μ³ñ¹áõÃÇõÝÁ, Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ
å³ñïùÇ Ù»Í³óáõÙÁ, »ññáñ¹Á`
Ï³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ »ï·ÝÙ³Ý ï»õáÕáõÃÇõÝÁ »õ ãáññáñ¹`
μ»éÝ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ Ýõ³½³·áÛÝ Í³õ³ÉÇ ³å³ÑáíáõÙÁ: ²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí í»ñçÇÝ Ñ³Ï³÷³ëï³ñÏÇÝ` Ýß»Ýù, áñ »ñÏ³ÃáõÕáõ
ßÇÝ³ñ³ñáõÃ»³Ý ³õ³ñïÇÝ, áñÁ
ÏÁ ï»õÇ 5 Ï³Ù 6 ï³ñÇ Û»ïáÛ,
Æñ³ÝÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é»õïñ³ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý Í³õ³ÉÝ»ñÁ
μ³õ³Ï³ÝÇÝ ÏÁ Ù»Í³Ý³Ý, Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ 600 Ñ³½³ñÇ
ïáÝÝ³ÛÇ ÷áË³ñ¿Ý ÏÁ ·»ñ³½³ÝóÇ Ù¿Ï ÙÇÉÇáÝ ïáÝÝ³Ý: îñ³Ý½ÇïÇ ¹¿åùáõÙ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Æñ³ÝÇ
»õ ³ÛÉ ³ëÇ³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï
μ»éÝ³÷áË³¹ñÙ³Ý Í³õ³ÉÝ»ñÇ
ï³ñ»Ï³Ý 3-5 ÙÉÝ. ï ¹¿åùáõÙ Ï³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ »ï·ÝÙ³Ý
Å³ÙÏ¿ïÁ ÏÁ Ï³½ÙÇ 15-20 ï³ñÇ,
ß³ÑáõÃ³μ»ñáõÃÇõÝÁ ëÏ½μÝ³Ï³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ÏÁ Ï³½ÙÇ
3-7%, áñÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ÏÁ Ù»Í³Ý³Û: ²ÛëåÇëÇ Ëáßáñ³Ù³ëßï³μ
Ï³éáÛóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ í³ï óáõó³ÝÇß ã¿, ³é³õ»É »õë »ñÏ³ñ³ï»õ
Ïïñõ³Íùáí ¹ñ³ ïÝï»ë³Ï³Ý
³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïáõÃÇõÝÁ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ³×»Éáõ ¿ »õ ß³ÑáõÃ³μ»ñáõÃ»³Ý ÝáñÙÁ ÝáÛÝå¿ë Ù»Í³Ý³Éáõ
¿: ´Ý³Ï³Ý³μ³ñ ß³ÑáõÃ³μ»ñáõÃ»³Ý Ù»Í³óáõÙÁ Ï³Ëõ³Í ÏÁ ÉÇÝÇ μ»éÝ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ Í³õ³ÉÇ Ù»Í³óáõÙÇó, ×Çßï Ï³é³í³ñáõÙÇó »õ ·Ý³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÇó: Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý »ñÏ³Ã·ÍÇ ·áñÍ³ñÏÙ³Ùμ Ù»ñ »ñÏñÇ
³åñ³Ýù³ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý áÉáñïáõÙ Çñ³íÇ×³ÏÝ ¿³å¿ë ÏÁ ÷áËõÇ, μ³½Ù³ÃÇõ Ó»éÝ³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñ
ÏÁ ëÏë»Ý ³ßË³ï»É, ï³ñμ»ñ
ÚáÛë
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μÝ³·³õ³éÝ»ñáõÙ Ï³Ý Ý³Ë³·Í»ñ, áñáÝó Çñ³·áñÍáõÙÁ ÏÁ
Ýå³ëïÇ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ÎÇñ³·áñÍõ»Ý Ý³Ë³·Í»ñ, áñáÝù ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ å³ï×³éáí ¹»é»õë
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ã»Ý ¹³éÝáõÙ:
Üß»Ýù, áñ Æñ³ÝÇ å³ßïûÝ»³Ý»ñÁ Û³Ûï³ñ³ñ»É »Ý, áñ »ñÏ³Ã·ÍÇ
Ï³éáõóÙ³Ý Ý³Ë³·ÍÇ ï»ËÝÇÏ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÇÙÝ³õáñÙ³Ý,
ýÇÝ³Ýë³õáñÙ³Ý ³ÕμÇõñÝ»ñÇ
Ó»éù μ»ñÙ³Ý, ³Ù»Ý³ûåïÇÙ³É
áõÕÕáõÃ»³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝ »õ ßÇÝ³ñ³ñáõÃ»³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³ñó»ñáõÙ å³ïñ³ëï »Ý ³é³õ»É³·áÛÝ û·ÝáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»É: Æñ³ÝÁ å³ïñ³ëï³Ï³Ù ¿ ³Û¹ 3 ÷áõÉ»ñáõÙ ¿É ÑÝ³ñ³õáñÇÝë ûÅ³Ý¹³Ï»É Ð³Û³ëï³ÝÇÝ` ë»ÕÙ Å³ÙÏ¿ïÝ»ñáõÙ Ï»³ÝùÇ Ïáã»Éáõ Ï³ñ»õáñ
³Û¹ Ý³Ë³·ÇÍÁ:
Üáñ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ï»Õ»Ï³ïõ³Ï³Ý »õ Ï³é³í³ñÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ »ñÏ³Ã·ÍÇ
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý áÉáñïáõÙ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ÏÁ ï³Ý Ïñ×³ï»É ßÇÝ³ñ³ñáõÃ»³Ý ï»õáÕáõÃÇõÝÁ »õ
áñ³Ï»³É »ñÏ³Ã·ÇÍ Ï³éáõó»É:
ºñÏ³Ã·ÍÇ ³éÏ³ÛáõÃÇõÝÁ ÏÁ
ËÃ³ÝÇ Ý³»õ Çñ³Ý³Ï³Ý »õ ûï³ñ»ñÏñ»³Û Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Í³õ³ÉÝ»ñÇ ³×Á Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: âÇ μ³ó³éõáõÙ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ý³»õ »ñÏáõ
»ñÏñÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ï³ñ³ÍùáõÙ ³½³ï ïÝï»ë³Ï³Ý ·ûïáõ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ: ²ÛÝ ÏñÏÇÝ ûñ³Ï³ñ· ÏÁ Ñ³ÝÇ Ø»ÕñÇÇ Ùûï Ý³õÃ³í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ·áñÍ³ñ³ÝÇ
Ï³éáõóÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ:
ºñÏ³Ã·ÇÍÁ ¿Å³Ý ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ áõÕÇ ÏÁ ÉÇÝÇ Ñ³Ýù³ÑáõÙù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Çñ³Ý³Ï³Ý
ßáõÏ³Û ï»Õ³÷áË»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ð³Û³ëï³ÝÇó ¹¿åÇ Æñ³Ý Ï³õ»É³Ý³Û Ñ³Ýù³ñ¹ÇõÝ³μ»ñ³Ï³Ý »õ
μÝ³Ï³Ý ßÇÝ³ÝÇõÃ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ, Û³ïÏ³å¿ë Ù»ï³Õ³Ï³Ý

Ëï³ÝÇõÃ»ñÇÝÁ: Æñ³ÝÁ ÙÇßï ¿É
Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ³×áÕ
å³Ñ³Ýç³ñÏ ¿ áõÝ»ó»É: Ú³ïÏ³å¿ë Æñ³ÝáõÙ Ýáñ Ù»ï³Éáõñ·Ç³Ï³Ý ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñÇ ·áñÍ³ñÏÙ³Ùμ, Ð³Û³ëï³ÝÇó Ý»ñÏñõáÕ
Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ñ³Ýù³ù³ñ»ñÇ »õ
Ëï³ÝÇõÃ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ ³õ»ÉÇ ÏÁ Ù»Í³Ý³Û:
Æñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ, ÇÝãå¿ë Ýß»óÇÝù, Ï³Û³ÝáõÙ ¿
Ýñ³ÝáõÙ, áñ Æñ³ÝÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ
ß³Ñ³·ñ·éõ³Í ¿ ¹¿åÇ ºõñáå³ »õ
²äÐ »ñÏñÝ»ñ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ
×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ùμ:
Æñ³ÝÇ μ»éÝ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ
Í³õ³ÉÁ ÏÁ Ù»Í³Ý³Û ¹¿åÇ ë»õÍáí»³Ý Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÝ»ñ, ù³ÝÇ
áñ ÂáõñùÇ³ÛÇ ï³ñ³Íùáí ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ù»Í μ»éÝ³ÃáÕáõÝ³ÏáõÃÇõÝ ãáõÝÇ »õ ÁÝ¹Ñ³ïõáõÙ ¿ ì³Ý³Û É×áí É³ëï³Ý³õ³ÛÇÝ ³ÝóáõÙáí: ´³óÇ ³Û¹ ùñ¹³μÝ³Ï ï³ñ³ÍùÝ»ñáí ï³ñ³ÝóáõÙÁ ÝáÛÝå¿ë éÇëÏÇ ·áñÍûÝ ¿ å³ñáõÝ³ÏáõÙ:
´»éÝ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ Ýáñ
áõÕáõ ³éÏ³ÛáõÃÇõÝÁ Ï³õ»É³óÝÇ
Ý³»õ ³åñ³Ýù³ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý
³×Á »õñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï:
ºõñáå³ÛÇ Ñ»ï Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³õ»ÉÇ ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ý»ñáõÅ Ï³Û
»õ ãÇ μ³ó³éõáõÙ, áñ ïÝï»ë³Ï³Ý
³ñ·»ÉùÝ»ñÇ Ù»ÕÙ³óáõÙÇó »õ Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ μ³ñ»É³õáõÙÇó
Û»ïáÛ, ³é»õïñ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³å»ñÁ ³å³·³ÛáõÙ Ï³õ»É³Ý³Ý ÙÇ
ù³ÝÇ ³Ý·³Ù: Î³õ»É³Ý³Ý Ý³»õ
³é»õïñ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³å»ñÁ
ìñ³ëï³ÝÇ Ñ»ï:
Æñ³ÝÇ ßáõñç μ³ñ»Ýå³ëï ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ³ßË³ñÑ³ïÝï»ë³Ï³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ
ëï»ÕÍÙ³Ý ¹¿åùáõÙ, »ñμ Æñ³ÝÁ
ÏÁ Ý»ñ·ñ³õõÇ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ý³Ë³·Í»ñáõÙ,
¿³å¿ë ÏÁ μ³ñÓñ³Ý³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹»ñÁ, áñÇ Ï³ñ»õáñ μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹³éÝ³É Ð³Û³ëï³Ý-Æñ³Ý »ñÏ³Ã·ÍÇ Ï³éáõóáõÙÁ:

§²¼¶¦ úð²ÂºðÂÀ 20 î²ðºÎ²Ü ¾
Ð³Û
Ù³ÙáõÉÇ
å³ïÙáõÃ»³Ý Ýáñ³·áÛÝ ßñç³ÝÇ ëÏÇ½μÝ
Çñ³õ³Ùμ 1988 Ãõ³Ï³ÝÝ ¿: ²½³ï, ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý
Ù³ÙáõÉÇ
ÍÝáõÝ¹Á
å³ÛÙ³Ý³õáñõ³Í ¿ñ
³ÛÝ É³ÛÝ³Ù³ëßï³μ,
Û»Õ³μ»ÏÇã ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáí,
áñáÝù
Í³Ûñ ³é³Ý ÊêÐØ-áõÙ
§²½·¦-Ç ËÙμ³·Çñ
1990-³Ï³Ý ÃÃ.: ÀÝ¹áõÝõ³Í ¿ Ýáñ³·áÛÝ Ù³ÙáõÉÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ μ³Å³Ý»É »ñ»ù, ÆÝùÝ³Ññ³ï, ²ÝóáõÙ³ÛÇÝ »õ Ò»õ³õáñÙ³Ý
÷áõÉ»ñÇ: ì»ñçÇÝÇë ÑÇÙùÁ ¹ñõ»ó 1991 Ã. §Ø³ÙáõÉÇ »õ
½³Ý·õ³Í³ÛÇÝ Éñ³ïõáõÃ»³Ý ÙÇõë ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ûñ¿Ýùáí, áñáí Ó»õ³õáñõ»óÇÝ Ù³ÙáõÉÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ï³ñ·³õáñÙ³Ý Çñ³õ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ:
²Ûë ßñç³ÝÇ ³Ù»Ý³μÝáñáß Û³ïÏ³ÝÇßÁ Ù³ÙáõÉÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ å³Ûù³ñÝ ¿ñ Û³ÝáõÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³½¹»óáõÃ»³Ý »õ ½·³óÙáõÝù³ÛÇÝ, éáÙ³ÝïÇÏ á×Çó ³ÝóáõÙÁ ã³÷³õáñ Çñ³ï»ë³Ï³ÝÇ:
1991 Ã. Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ëÏë»óÇÝ ³½³ï ·áñÍ»É
Ñ³Û ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝóÇó,
Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë, è²Î-Á Ó»éÝ³ÙáõË »Õ³õ Ýáñ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Çñ ³é³çÇÝ §²½·¦ Ã»ñÃÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³ÝÁ: Ü³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñÝ ¿ÇÝ »ñÏ³ñ³Ù»³Û Ïáõë³Ïó³Ï³Ý, ´¿ÛñáõÃÇ §¼³ñÃûÝù¦ ûñ³Ã»ñÃÇ ·ÉË³õáñ ËÙμ³·Çñ Ú³Ïáμ ²õ»ïÇù»³ÝÁ »õ è²Î
Ýß³Ý³õáñ ·áñÍÇã, Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ »ñ³Ëï³õáñ, í³ëï³Ï³ß³ï Ùï³õáñ³Ï³Ý, ÐÐ ¶²² ³Ï³¹»ÙÇÏáë ºñõ³Ý¹ ²½³ï»³ÝÁ, ÇëÏ ýÇÝ³Ýë³õáñáÕÁ, Ù»Í μ³ñ»ñ³ñ ²É»ù Ø³ÝáõÏ»³ÝÁ, §Â»ù¿»³Ý¦ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
ÙÇáõÃ»³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý í³ñãáõÃ»³Ý ÙÇçáóáí:
î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ËáõÙμÁ ´áëïáÝÇ è²Î §ä³Ûù³ñ¦
Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý ïÝûñ¿Ý ØÇÑñ³Ý ØÇÝ³ë»³ÝÇ »õ
ýÇ½ÇÏáë ä³õ¿É ¸³ÉÉ³ù»³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùμ
ëï»ÕÍ»ó Ã»ñÃÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï³ñ·áõë³ñùÝ áõ
³é³çÇÝ ï³é³ï»ë³ÏÝ»ñÁ, Ï³ï³ñ»ó ¿ç³¹ñÙ³Ý
Íñ³·ÇñÁ »õ Û³çáÕáõÃ»³Ùμ ³õ³ñï»Éáí í»ñçÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, 1991 Ã.
ö»ïñõ³ñÇ 16-ÇÝ Ð. ²õ»ïÇù»³ÝÇ ËÙμ³·ñ³å»ïáõÃ»³Ùμ ëÏë»ó ÉáÛë ÁÝÍ³Û»É Ã»ñÃÁ: ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ñ³Ù³ñÇ ËÙμ³·ñ³Ï³ÝáõÙ Ûëï³Ï»óõáõÙ ¿, Ã¿ ÇÝãåÇëÇ
å³ñμ»ñ³Ï³Ý ¿ ¹³éÝ³Éáõ §²½·¦-Á. §²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Éáõñ åÇïÇ ï³Û, »Ã¿ Éñ³·Çñ ¿, áõñ»ÙÝ Éáõñ Ñ³Õáñ¹»ÉÝ ³é³çÇÝÝ ¿: ºñÏñáñ¹, §²½·¦-Á ³ÙμÇáÝÝ ¿
ÉÇÝ»Éáõ ³½³ï »õ ³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ Ùï³ÍáõÙÇ, ³½³ï,

êáõñ¿Ý ê³ñ·ë»³Ý

³ñ¹³ñ, μ³Ûó ï»ÕÇÝ
ùÝÝ³¹³ïáõÃ»³Ý, áñù³Ý ¿É ó³õ³·ÇÝ ÉÇÝÇ
³ÛÝ, »õ Ñ³Ù³ñÓ³Ï
Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñÇ, áñù³Ý ¿É ½·³ÛáõÝ ÉÇÝ»Ý
¹ñ³Ýù: ºññáñ¹, åÇïÇ Ó·ïÇ Ï³Ý·Ý»Éáõ
»õ
í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ
Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç Ý»ñùÇÝ
Ñ³õ ³ ë³ ñ³Ïß éáõ ÃÇõ ÝÁ: âáññáñ¹, åÇïÇ
Ú³Ïáμ ²õ»ïÇù»³Ý
ç³Ý³Û ÙÇ³õáñ»É Ù»ñ
³½·Á Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù³Ï³ÝÇ ï³Ï, ³½·³ÛÇÝ Ø»Í ºñ³½Ç ï»ëÉ³Ï³ÝÇ, Ù¿Ï Ñ³Ûñ»ÝÇù, Ù¿Ï ÅáÕáíáõñ¹ áõ Ù¿Ï ×³Ï³ï³·Çñ Ï³ñ·³ËûëÇ ï³Ï: ÐÇÝ·»ñáñ¹, §²½·¦-Á Ëûë³÷áÕÝ ¿ é³ÙÏ³í³ñ³Ï³Ý (ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý-¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý) »õ ³½³ï³Ï³Ý
(ÉÇμ»ñ³É) ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ý »õ ·áñÍ»É³Ó»õÇ,
í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáí ßáõñç 70 ï³ñÇ ³é³ç Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕÇ
íñ³Û μñïûñ¿Ý ¹³¹³ñ»óõ³Í ³Û¹ Ùï³ÍáÕáõÃÇõÝÁ¦:
ä³ñμ»ñ³Ï³ÝÇ 1-ÇÝ »õ 2-ñ¹ Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ ÉáÛë ï»ë³Ý áñå¿ë è²Î-Ç å³ßïûÝ³Ã»ñÃ, ë³Ï³ÛÝ ·ñ³ÝóáÕ
Ù³ñÙÝÇ å³Ñ³Ýçáí »ÝÃ³Ëáñ³·ñÇó Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ³Ýõ³ÝáõÙÁ Ñ³Ýõ»ó: ²ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ §²½·¦-Á
è²Î-Ç å³ßïûÝ³Ã»ñÃÁ ã¿ñ, ³ÛÉ ëï»ÕÍõ»É ¿ñ ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó: ÐÇÙÝ³¹Çñ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ ¿ÇÝ Ú. ²õ»ïÇù»³ÝÁ (ÈÇμ³Ý³Ý), ì. Ô³½³ñ»³ÝÁ (²ØÜ), Ø. ØÇÝ³ë»³ÝÁ (²ØÜ), áñáÝó 1992 Ã.
ÚáõÝõ³ñÇ 20-Ç í»ñ³·ñ³ÝóáõÙÇó Û»ïáÛ ÙÇ³ó³Ý Î.
Îáëï³Ý¹»³ÝÁ »õ è. ØÇñ½³Ë³Ý»³ÝÁ (»ñÏáõëÝ ¿É
Ð³Û³ëï³ÝÇó): êÏ½μÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ Ã»ñÃÇ 8-9 Ñ³Ù³ñÝ»ñ ãí³×³éõ»óÇÝ, ãÝ³Û³Í ïå³·ñõáõÙ ¿ñ 10
Ñ³½³ñ ûñÇÝ³Ï, ë³Ï³ÛÝ 10-ñ¹ Ñ³Ù³ñÇó ëÏë³Í
Ñ»ï½Ñ»ï¿ ³ÛÝ ëÏëáõÙ ¿ ëÇñõ»É áõ Ù»Í Û³çáÕáõÃÇõÝ
í³Û»É»É: ²õ»É³ÝáõÙ ¿ ïå³ù³Ý³ÏÁ: êï»ÕÍÙ³Ý
³é³çÇÝ ï³ñáõÙ ÉáÛë ¿ ï»ëÝáõÙ Ã»ñÃÇ 92 Ñ³Ù³ñ,
áñÇó Û»ïáÛ ³ÛÝ ¹³éÝáõÙ ¿ ûñ³Ã»ñÃ: 1993 Ã. í»ñç»ñÇÝ ûñ»Ï³Ý 43 Ñ³½³ñ ïå³ù³Ý³Ï Ã»ñÃ ¿ñ ëå³éõáõÙ: ²Ýí×³ñ ã¿ñ μ³Å³ÝõáõÙ áã ÙÇ ûñÇÝ³Ï: ²õ»É³ÝáõÙ ¿ÇÝ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ: ÆëÏ 1993 Ã. ³é³çÇÝ Ï¿ëÇÝ
³ÛÝ Ññ³å³ñ³Ïõ»ó Ý³»õ ²ØÜ-áõÙ: §²½·¦ Éñ³·ñÇ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùμ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¹ñõ»ó Çñ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïõ³Ï³Ý Éñ³ïõáõÃ»³Ý ëÏÇ½μÁ:

²ÕμÇõñ` §²½·¦ ûñ³Ã»ñÃ
Úû¹õ³ÍÁ ³ÙμáÕçáõÃ»³Ùμ Ï³ñáÕ ¿ù Ï³ñ¹³É Ñ»ï»õ»³É ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ñ³ëó¿áõÙ`
http://www.azg.am/AM/2011021230
ÃÇõ 93, ¸ ï³ñÇ, ö»ïñõ³ñ 23 2011

15

ÚáÛë

Îºðä²ðôºêî
ÜÆô ºúðø`
ø²Ô²øÜºðÆ
ø²Ô²øÀ
²ØÜ-Ç ³ñ»õ»É»³Ý ³÷»ñáõÙ ·ïÝõáÕ ÜÇõ ºûñù ù³Õ³ùÁ, Çñ 8 ÙÇÉÇáÝ μÝ³ÏãáõÃ»³Ùμ »õ ³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï »ñÏÝ³ù»ñÝ»ñáí, Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³Ý
³Ù»Ý³ó³ÛïáõÝ ëÇÙõáÉÝ ¿ Ñ³Ù³ñõáõÙ: ²Ûëûñ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ³ßï³ñ³ÏÝ»ñ Ï³Ý Ý³»õ ³ßË³ñÑÇ ³ÛÉ
»ñÏñÝ»ñáõÙ, ëÏë³Í âÇÝ³ëï³ÝÇ
Þ³ÝÑ³ÛÇó, ØÇÝã»õ ¸áõμ³Û, Â³Ûõ³Ý »õ êÇÝ·³åáõñ, ë³Ï³ÛÝ ÜÇõ
ºûñùÝ ³é³çÇÝÝ ¿ñ, áñ »ñ»õ³Ý
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»Ï³õ áñå¿ë ¹¿åÇ »ñÏÇÝù μ³ñÓñ³ó³Í ß¿Ýù»ñÇ ³Ýï³é, áñå¿ë
Ù³ñ¹áõ »ñÏÝùÇ Ñ»ï Ùñó³ÏóáõÃ»³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇß: ÎáÕù-ÏáÕùÇ
μáõë³Í »ñÏÝ³ù»ñÝ»ñÇ ï»ë³ñ³-

ÝÁ ÇÝùÝÇÝ ËûëáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Ññ³ß³·áñÍáõÃ»³Ý áõ Ù»Í³ÙïáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ: ²ÛÝ ÙÇßï ¿É ·ñ³õ»É
¿ Éáõë³ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ »õ ÏÇÝû-é»ÅÇëáñÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ: ²Ñ³ ÙÇ

ù³ÝÇ ûñÇÝ³Ï ù³Õ³ùÝ»ñÇ ù³Õ³ùÇ ÑÙ³ÛÇã Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÇó áõ
ÏÇÝû-Ï³¹ñ»ñÇó:
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ü²æð 29-Æ È²ô²¶àÚÜ âàðêÀ

²Ûë ï³ñÇ »õë §ü³çñ¦ ï³ëÝûñ»³ÏÇ ûñ»ñÇÝ, ö»ïñõ³ñÇ 5-15-ÇÝ, ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
Æñ³ÝÇ Ï³ñ»áñ³·áÛÝ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÷³é³ïûÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ` §ü³çñ¦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ÏÇÝû÷³é³ïûÝÁ: ¸³ »ñÏñÇ ï³ñ»Ï³Ý ýÇÉÙ-³ñï³¹ñáõÃ»³Ý óáõó³÷»ÕÏÝ ¿,
áñÇÝ »Ý ëå³ëáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ áã Çñ³ÝóÇ ýÇÉÙ-ùÝÝ³¹³ïÝ»ñÝ áõ ÏÇÝáÛáí Ñ»ï³ùñùñõ³Í Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ, ³ÛÉ Ý³»õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³ëßï³μáí ýÇÉÙ³ñõ»ëïÇ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇÝ Ñ»ï»õáÕ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃõáõÙ ³ßË³ñÑÇ ÏÇÝû-÷³é³ïûÝ»ñÇ í³ñÇãÝ»ñÝ áõ ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ: úñÇÝ³Ï ³ñ¹¿Ý å³ñ½ ¿, áñ ³Ûë ï³ñÇ
§ü³çñ¦-áõÙ óáõó³¹ñõ³Í ýÇÉÙ»ñÇó` §Ü³¹»ñÇ μ³Å³ÝáõÙÁ êÇÙÇÝÇó¦-Á,
óáõó³¹ñõ»Éáõ ¿ §Ü³áõ ´»éÉÇÝ¦-Ç ÏÇÝû÷³é³ïûÝáõÙ:
²Ûë ï³ñÇ ÷³é³ïûÝÇ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ μ³ÅÝáõÙ óáõó³¹ñõ»óÇÝ 33 ýÇÉÙ»ñ, áñáÝóÇó
³é³õ»É áõß³¹ñáõÃ»³Ý ³ñÅ³Ý³ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ãáñëÁ.
Ü³¹»ñÇ μ³Å³ÝáõÙÁ êÇÙÇÝÇó
²ëÕ³ñ ü³ñÑ³¹Ç
êÇÙÇÝÁ áñáß»É ¿ μ³Å³Ýõ»É Çñ
³ÙáõëÝáõó` Ü³¹»ñÇó, ù³ÝÇ áñ
Ùï³¹Çñ ¿ ÃáÕÝ»É »ñÏÇñÁ »õ ·³ÕÃ»É ³ñï³ë³ÑÙ³Ý: Ü³¹»ñÁ
å³ïñ³ëï ã¿ Ù»Ý³Ï ÃáÕÝ»É Çñ
ï³ñ»ó ÑûñÁ, áñÁ ï³é³åáõÙ ¿
³É½³ÛÙ»ñÇó: àõëïÇ êÇÙÇÝÁ ¹ÇÙ»É

Ñ³ñóÁ, μ³ËáõÙÝ»ñ »Ý ³é³ç ·³ÉÇë í³ñÓÏ³Ý ËÝ³Ù³Ï³ÉÇ »õ
Û»ïáÛ Ýñ³ ³ÙáõëÝáõ Ñ»ï: ü³ñÑ³¹ÇÝª ÙÇçÇÝ »õ ³Õù³ï ¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ Çñ Ï»ñå³ñÝ»ñÇÝ ÑÙïûñ¿Ý ¹ÝáõÙ ¿ μ³ñ¹ μ³ñáÛ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³éç»õ
»õ ³ÛëåÇëáí ÛûñÇÝáõÙ ¿ Çñ
Ñ³Ù³ÛÝ³å³ïÏ»ñÁ áã ÙÇ³ÛÝ
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Æñ³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ù³ëÇÝ,
³ÛÉ Û³çáÕáõÙ ¿ ï³É Ý³»õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ï³ñμ»ñ Ë³õ»ñÇ
μ³ñáÛ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ å³ïÏ»ñÁ:
ØÇ Ïïáñ ß³ù³ñ
è»½³ ØÇñù³ñÇÙÇ
è»½³ ØÇñù³ñÇÙÇÝ »õë ²ëÕ³ñ
ü³ñÑ³¹ÇÇ å¿ë Æñ³ÝÇ ÙÇçÇÝ
ë»ñÝ¹Ç ³ÏÝ³éáõ é»ÅÇëáñÝ»ñÇó ¿

¿ ¹³ï³ñ³Ý ³å³Ñ³ñ½³ÝÇ å³Ñ³Ýçáí: ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ Ýñ³
Ñ³Ù³ñ Çñ»Ýó ³ÕçÏ³Ûª Â»ñÙ¿Ç
ËÝ¹ÇñÝ ¿, áñÁ ·»ñ³¹³ëáõÙ ¿ Ñûñ
Ùûï ÙÝ³É: üÇÉÙÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
ëÏëáõÙ ¿ ³ÛÝ å³ÑÇó, »ñμ êÇÙÇÝÁ
ÃáÕÝáõÙ ¿ ïáõÝÁ »õ ·ÝáõÙ ¿ ³åñ»É
Çñ ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï: Ü³¹»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹Åõ³ñ³ÝáõÙ ¿ Ñûñ ËÝ³Ù»Éáõ
ÚáÛë
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è.ê.

¥ÍÝõ»É ¿ 1967 Ãõ³Ï³ÝÇÝ¤: Üñ³
³Ûë ³Ù»Ý³í»ñçÇÝ ýÇÉÙáõÙ »õë
×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ¹ñáõÃ»³Ý å³ï×³éÁ ·³ÕÃÝ ¿. ¹¿åù»ñÁ ³ÝóÝáõÙ
»Ý º³½¹ ù³Õ³ùáõÙ, ÙÇ ³õ³Ý¹³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùáõÙ:
ÀÝï³ÝÇùÇ ³Ù»Ý³Ïñïë»ñ ³ÕçÇÏÁ ³ÙáõëÝ³Ý³Éáõ ¿ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ ³åñáÕ ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ç
Ñ»ï, »õ Ýñ³ »ñ»ù ùáÛñ»ñÁ Çñ»Ýó
³ÙáõëÇÝÝ»ñáí áõ »ñ»Ë³Ý»ñáí
»Ï»É »Ý å³ïñ³ëïõ»Éáõ ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ, áõñ μ³ó³Ï³Û ¿
ÉÇÝ»Éáõ ÷»ë³óáõÝ: ê³Ï³ÛÝ ÁÝï³ÝÇùÇ å³åÇ ³Ý³ÏÝÏ³É Ù³ÑÁ
³é³ç ¿ μ»ñáõÙ Ýáñ Ñ³ñó»ñ áõ
μ³ñ¹áõÃÇõÝÝ»ñ: îûÝ³Ï³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÁ ÷áËõáõÙ ¿ ëáõ·Ç ÙÃÝáÉáñïÇ, »õ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñ »Ý
³é³ç³ÝáõÙ Ý³»õ »ñÇï³ë³ñ¹

Ñ³ñëÇ Ùûï Çñ ïõ³Í áñáßáõÙÇ
Ù³ëÇÝ: ØÇñù³ñÇÙÇÝ »õë ï³ñμ»ñ
ï»ë³ÝÏÇõÝÇó ¿ ÷áñÓáõÙ ÝÏ³ñ»Éª
Æñ³ÝÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ï»³ÝùÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÇ å³ïÏ»ñÁ:
ºñÏáõ é»ÅÇëáñÝ»ñÝ ¿É Çñ»Ýó ³Ûë
í»ñçÇÝ ýÇÉÙ»ñáí ³å³óáõóáõÙ
»Ý, áñ ïÇñ³å»ïáõÙ »Ý ÏÇÝáÛÇ
ÑÝ³ñùÝ»ñÇÝ »õ ³ñõ»ëïÇÝ »õ ³ßË³ñÑ³Û»³óùÇ ³éáõÙáí Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ »Ý ³õ»ÉÇ Ñ³ëáõÝ³ó³Í,
ù³Ý Çñ»Ýó Ý³ËÏÇÝ ·áñÍ»ñáõÙ:
Ø³ÑμáõμÇ »ñÏÇÝùÁ
¸³ñÇõß Ø»ÑñçáõÇ
Ø»ÑñçáõÇÝ Æñ³ÝÇ ·»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý ÏÇÝáÛÇ ³é³çÇÝ é»ÅÇëáñÝ»ñÇó ¿, áñÝ Çñ §ÎáíÁ¦ ¥1969¤ ýÇÉÙÇ Ñ³Ù³ñ, Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ Æñ³ÝÇ
ÏÇÝáÛÇ §Üáñ ²ÉÇù¦ Ïáãõ³Í ß³ñÅÙ³Ý ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñÇó: Ü³ ³ÛÅÙ
Ñ³ë»É ¿ ³ÛÝåÇëÇ å³ñ½áõÃ»³Ý,
áñÁ »ñμ»ÙÝ ÁÝÏ³ÉõáõÙ ¿ áñå¿ë
å³ñ½³ÙïáõÃÇõÝ »õ ³ÝÑÇÙÝ É³õ³ï»ëáõÃÇõÝ: Ü³ §ü³çñ¦-Ç 29ñ¹ ßñç³ÝáõÙ Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ ¿ ÙÇ
ýÇÉÙáí, áõñ ³ë»ë Ñ³õ³ïáõÙ ¿
Ññ³ßùÇ: ØÇ ÙÇç³Ñ³ë³Ï μÅÇßÏ
Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ¿, áñ ³ÝμáõÅ»ÉÇ
ù³ÕóÏ»Õ áõÝÇ »õ ³åñ»Éáõ ¿
³é³õ»É³·áÛÝÁ Ù¿Ï ï³ñÇ: Ø»ù»Ý³Ûáí ùßáõÙ ¿ ù³Õ³ùÇó ¹áõñë,
áõñ ÷áñÓáõÙ ¿ ÇÝùÝ³ëå³ÝáõÃÇõÝ
·áñÍ»É: ê³Ï³ÛÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ÙÇ
å³é³õÇ, áñÝ û·ÝáõÃÇõÝ ¿ ËÝ¹ñáõÙ ÑÇõ³Ý¹ ³ÙáõëÝáõ Ñ³Ù³ñ:
ºñÇï³ë³ñ¹ μÅÇßÏÁ Ýñ³Ýó Ñ»ï
ÙïÝáõÙ ¿ Ññ³ß³ÉÇ ÙÇ ·ÇõÕ, áõñ
Í³ÝûÃ³ÝáõÙ ¿ Ï»³ÝùÇ ÁÝÏ³ÉÙ³Ý
Ýáñ Ùûï»óáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï »õ í»ñçáõÙ ÷ñÏõáõÙ ¿: Æñûù, ÃõáõÙ ¿, Ã¿
å³ñ½³ÙïáõÃÇõÝ ¿ »õ ³ÝÑ³õ³ï³ÉÇ, ë³Ï³ÛÝ Ø»ÑñçáõÇÝ Ñ¿Ýó
³Ûë ³ÝÑ³õ³ï³ÉÇÝ å³ïÙáõÙ áõ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³ÛÝå¿ë, áñ Ñ³õ³ïáõÙ »ë: è»ÅÇëáñ³Ï³Ý ³ñõ»ëïÇ ³éáõÙáí »õë, §Ø³ÑμáõμÇ »ñÏÇÝùÁ¦ ³õ»ÉÇ å³ñ½ ¿, û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ³õ»ÉÇ ë³Ï³õ ÑÝ³ñùÝ»ñ, »õ
Ñ¿Ýó ³Û¹ ³éáõÙáí ¿É Ï³ñ»ÉÇ ¿
³ë»É ³õ»ÉÇ Ñ³ëáõÝ ¿, ù³Ý í»ñÇ
»ñÏáõ ýÇÉÙ»ñÁ:

ÒÇÝ ³½ÝÇõ Ï»Ý¹³ÝÇ ¿
²μ¹ûÉé»½³ ø³Ñ³ÝÇ
ø³Ñ³ÝÇÝ ³õ»ÉÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ¿
ù³Ý ØÇñù³ñÇÙÇÝ »õ ü³ñÑ³¹ÇÝ:
Ü³ Çñ Ý³ËÏÇÝ »ñ»ù ýÇÉÙ»ñáí
³ñÅ³Ý³ó»É ¿ »ñÏñÇ ýÇÉÙ-ùÝÝ³¹³ïÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃ»³ÝÁ »õ
μ³ñÓñ ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñ ëï»ÕÍ»É:
§ÒÇÝ ³½ÝÇõ Ï»Ý¹³ÝÇ ¿¦ ýÇÉÙÁ
Ñ³Ï³é³Ï Ýñ³ Ý³ËÏÇÝ ·áñÍ»ñÇ
ÏáÙ»¹Ç³ ¿, »õ ÇÝãå¿ë ÙÇõë ýÇÉÙ»ñÁ ³ßË³ïáõÙ ¿ å³ïÏ»ñ»É Ù»ñ
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ` ë³Ï³ÛÝ ³Ûë ³Ý·³Ù »ñ·ÇÍ³Ï³Ý á×áí: ØÇ Ï»ÕÍ áëïÇÏ³Ý ÷á-

ÕáóÇó ÷áÕáó ·Ý³Éáí, Ï³ß³é ¿
å³Ñ³ÝçáõÙ ³ÛÝ ïÝ»ñÇó, áõñ ÇÝãáñ ³ÕÙÏ³ÉÇ ËÝçáÛù Ï³Û, ÇÝã-áñ
³ÝûñÇÝ³Ï³Ý μ³Ý ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ: Ü³ ÙÇ Ñ³ñμ³Í Ù³ñ¹áõó
å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ 200 Ñ³½³ñ ÃáõÙ³Ý, áñÁ Ý³ ãáõÝÇ: àëïÇÏ³ÝÁ
³é³ç³ñÏáõÙ ¿ å³ñïù í»ñóÝ»É
ÙÇ Í³ÝûÃÇó: ²ÙμáÕç ·Çß»ñÁ
Ýñ³Ýù ïÝÇó ïáõÝ »Ý ·ÝáõÙ, ³Û¹
Ýå³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ ³å³ñ¹ÇõÝ: ÆÑ³ñÏ¿ ¹³ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ
å³ïñõ³Ï ¿ ù³Õ³ùÁ ßñç»Éáõ »õ
½³Ý³½³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ë³õ»ñÇ Ñ»ï Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:
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Â¾ÚÆ Ðºî ÂÂàô ÈÆØàÜ â¶àðÌ²ÌºÈ
Â¿ÛÁ ³éáÕç³ñ³ñ ÁÙå»ÉÇù ¿,
áñÁ ãå¿ïù ¿ Ã»ñ³·Ý³Ñ³ï»É,
áñáíÑ»ï»õ Ã¿ÛÇ ï³ñμ»ñ ï»ë³ÏÝ»ñÁ û·ï³Ï³ñ »Ý ëñï³ÛÇÝ
ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÇÝ:
¶ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ å³ñ½»É »Ý, áñ
ûñ³Ï³Ý 6 μ³Å³ÏÇó ³õ»ÉÇ Ã¿Û
ËÙáÕ Ù³ñ¹ÇÏ 1/3-áí ³õ»ÉÇ Ñ³½õ³¹¿å »Ý ï³é³åáõÙ ëñï³ÛÇÝ
ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáí:
Â¿ÛÇ å³ñáõÝ³Ï³Í ³Ù»Ý³û·ï³Ï³ñ ÝÇõÃ»ñÁ åáÉÇý»ÝáÉ-Ñ³Ï³ûùëÇ¹³ÝïÝ»ñÝ »Ý (14-26 ïáÏáë), áñáÝù Ñ³Ï³ÙÇÏñáμ³ÛÇÝ »Ý,
P íÇï³ÙÇÝ³ÛÇÝ, Ñ³Ï³ù³ÕóÏ»Õ³ÛÇÝ, ³å³ ³ñÇõÝ³ëï»ÕÍ »õ ËÃ³ÝáÕ ÝÇõÃ»ñ »Ý: äáÉÇý»ÝáÉÝ»ñÁ Ý³»õ
ËÇëï ³ÏïÇõ Ñ³Ï ³ -

ûù ëÇ ¹³ÝïÝ»ñ »Ý, áñáÝù ³ñ³·ûñ¿Ý ³ÝíÝ³ë
ÙÇ³óáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý
Ï³½ÙáõÙ ï³ñμ»ñ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ, Ù»ï³ÕÝ»ñÇ,
³ÉÏ³ÉáÇ¹Ý»ñÇ, ÃÃáõÝ»ñÇ »õ ûñ·³ÝÇ½Ù Ã³÷³Ýó³Í íÝ³ë³Ï³ñ
ÝÇõÃ»ñÇ Ñ»ï, û·Ý»Éáí ¹ñ³Ýó ³ñï³ÙÕáõÙÇÝ: äáÉÇý»ÝáÉÝ»ñÁ É³õ³å¿ë ÉáõÍõáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ï³ù çñÇ
Ù¿ç, ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É Ã¿ÛÁ ÃáõñÙ¿
¹ñõáõÙ »éÙ³Ý çñáí: Ð¿Ýó áñ Ã¿ÛÁ
ë³éãáõÙ ¿, ³ÛÝ Û³×³Ë åÕïáñõáõÙ
¿: ºÃ¿ ¹³ ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»ÝáõÙ, áõÚáÛë
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ñ»ÙÝ
Ã¿ÛÇ μáÛëÇ
Ù¿ç åáÉÇý»ÝáÉÝ»ñÇ ù³Ý³ÏáõÃÇõÝÝ ³Ýμ³õ³ñ³ñ
¿: ÆëÏ »Ã¿ åÕïáñõ³Í Ã¿ÛÁ Ù³ñÙ³Ý¹ Ïñ³ÏÇ íñ³Û ï³ù³óÝ»É, ÏñÏÇÝ Ã³÷³ÝóÇÏ ÏÁ ¹³éÝ³Û:

ÆëÏ
ÇÝã Ï³Û Ã¿ÛÇ μ³Å³ÏáõÙª Ï³ý¿ÇÝ,
áñÝ ³ßËáõÅ³óÝáõÙ ¿, μ³ñÓñ³ó-

ÝáõÙ
¿ Ùï³õáñ áõ
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ, Ñ³ÝáõÙ Ûá·Ý³ÍáõÃÇõÝÁ, ³ñ³·³óÝáõÙ ×³ñå»ñÇ

¹áõñë Ñ³ÝáõÙÁ: ²ÛÝ Ý³»õ ÃáÛÉ ÙÇ½³ÙáõÕ ¿, Ï³ñ·³õáñáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ÝÇõÃ³÷áË³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ:
Â¿ÛÝ Çñ Ù¿ç áõÝÇ Ý³»õ Ù³Ýñ-ÙáõÝñ
³ÛÉ ï³ññ»ñ, ÇÝãå¿ëª Ï³ÉÇáõÙ,
ýáëýáñ, »ñÏ³Ã, Ù³Ý·³Ý, μ³ñÇáõÙ, »û¹, ÝÇÏ»É, åÕÇÝÓ »õ ³ÛÉÝ,
áñáÝù ¿É ËÃ³ÝáõÙ »Ý ÝÇõÃ³÷áË³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ »õ μ³ñ » Ý å³ëï
³½ ¹» óáõÃÇõÝ
·áñÍáõÙ
ûñ·³ÝÇ½ ÙáõÙ
ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ß³ï
åñáó»ëÝ»ñÇ
íñ³Û: Â¿ÛÇ Ù¿ç Ï³Ý
Ý³»õ μ³Õ³¹ñ³ÝÇõÃ»ñ,
áñáÝù
û · ÝáõÙ
» Ý
ûñ·³ÝÇ½Ù Ç ó
¹áõñë
í³Ý»É
ÃáõÝ³õáñ
ÝÇõÃ»ñÁ
»õ
³Ùñ³óÝáõÙ
»Ý
³ÝûÃÝ»ñÇ å³ï»ñÁ:
Â¿ÛÇ μ³Õ³¹ñÇãÝ ¿ Ý³»õ
ÙÇ ß³ï Ï³ñ»õáñ ÝÇõÃª ÃÇ³ÝÇÝÁ, áñÁ ÙÇ »½³ÏÇ ³ÙÇÝ³ÃÃáõ ¿
»õ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ã¿ÛÇ áõ ëÝÏ»ñÇ áñáß ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ù¿ç, »õ áñÁ
Ïáý¿ÇÝÇ Ñ»ï Û³ïÏ³å¿ë ³ÛÝ
ËÃ³ÝáõÙ ¿ ·ÉËáõÕ»ÕÇ ³ßË³ï³ÝùÁ:

Â¿ÛÇ Ù¿ç Ï³Ý Ý³»õ ï³ñμ»ñ ï»ë³ÏÇ íÇï³ÙÇÝÝ»ñ, ÇÝãå¿ë C, B1,
B2, PP, B15, áñáÝù Ã¿»õ ùÇã ã³÷Ç
»Ý »õ Ù³ë³Ùμ áãÝã³ÝáõÙ »Ý Ã¿ÛÇ
ï»ñ»õÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï,
ë³Ï³ÛÝ ÷áË³ñ¿ÝÁ ³Ûë ÁÙå»ÉÇùáõÙ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ Ý³»õ K íÇï³ÙÇÝ, áñÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³ñ»³Ý
μÝ³Ï³ÝáÝ Ù³Ï³ñ¹»ÉáõÃÇõÝÁ: êñ³Ýáí ÇÑ³ñÏ¿, ãÇ ëå³éõáõÙ Ýñ³
Ù¿ç »Õ³Í Ï³ñ»õáñ ÝÇõÃ»ñÁ: ¸ñ³ÝáõÙ Ï³Ý Ý³»õ Ï³ï»ËÇÝÝ»ñ,
áñáÝù Ï»Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇõ »õ Ñ½ûñ
ÙÇ³óáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý »õ ³ñÇõÝ³ï³ñ
³ÝûÃÝ»ñÇ å³ï»ñÁ ¹³ñÓÝáõÙ »Ý
¿É³ëïÇÏ, Ýõ³½»óÝáõÙ »Ý Ù³½³ÝûÃÝ»ñÇ ÷ËñáõÝáõÃÇõÝÁ »õ Ï³ÝËáõÙ ³Ã»ñáëÏÉ»ñá½Ç ½³ñ·³óáõÙÁ: ¸ñ³Ýù Ý³»õ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï
ËÇëï Ñ³Ï³³ÝïÇûùëÇ¹³ÝïÝ»ñ
»Ý, áñáÝù Ýå³ëïáõÙ »Ý áõéáõóù³ÛÇÝ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³ÝÁ, ×³é³·³ÛÃáõÙÇó
å³ßïå³ÝáõÙ DNT μçÇçÝ»ñÁ »õ
áãÝã³óÝáõÙ ³½³ï é³¹ÇÏ³ÉÝ»ñÁ:
Â¿ÛÇ μáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÝ ¿É
Çñ»Ýó ³é³ÝÓÇÝ Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÝ
áõ û·ï³Ï³ñáõÃÇõÝÝ áõÝ»Ý: Î³Ý³ã Ã¿ÛÇ ÉáõÍáÛÃÝ û·ï³·áñÍáõÙ
»Ý åñáëï³ïÇïÇ, ³Éó¿ÛÙ»ñÇ »õ
å³ñÏÇÝëáÝ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÇ
¹¿åùáõÙ: Î³ñÙÇñ Ã¿ÛÝ ¿É ÝáÛÝå¿ë
ß³ï û·ï³Ï³ñ ¿, å³ñ½³å¿ë ÙÇ
÷áùñ ³ÛÉ Ó»õÇ ¿ ³½¹áõÙ: Î³ñ»õáñÝ
³ÛÝ ¿, áñ Ï³ñáÕ³Ý³Ýù ÁÙå»ÉÇùÁ
å³ïñ³ëï»ÉÇë å³Ñå³Ý»É μáÛëÇ
û·ï³Ï³ñ Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ:
àñù³Ý Ëáßáñ »Ý μáÛëÇ ï»ñ»õÝ»ñÁ, ³ÛÝù³Ý ³õ»ÉÇ ß³ï Å³Ù³Ý³Ï ¿ å³Ñ³ÝçõáõÙ, áñå¿ë½Ç Ýñ³
û·ï³Ï³ñ ÝÇõÃ»ñÁ ³½³ïõ»Ý çñÇ
Ù¿ç: ²Û¹ å³ï×³éáí ¿É, »Ã¿ ùÇã
Å³Ù³Ý³Ï áõÝ¿ù »õ áõ½áõÙ ¿ù Ã¿ÛÁ
ßáõï ëï³óõÇ, û·ï³·áñÍ¿ù ïáåñ³ÏÝ»ñÇ Ù¿ç ÷³Ã»Ã³õáñõ³Í
μ³ñÓñ³Ï³ñ· Ã¿Û: ¸ñ³Ýó Ù¿ç Ã¿Û³μáÛëÇ ï»ñ»õÝ»ñÁ Ù³Ýñ³óõ³Í »Ý
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»õ çñÇ Ù¿ç ³õ»ÉÇ ³ñ³· »Ý ³ñï³½³ïáõÙ Ï³ï»ËÇÝÝ»ñÁ »õ ³ñÅ¿ù³õáñ ³ÛÉ ÝÇõÃ»ñÁ: ò¿ÛÉáÝ³Ï³Ý
BOP »õ BOPF ë»õ Ã¿Û»ñÁ É³õáñ³Ï
Ã¿Û»ñ »Ý: ÆÙÇçÇ³ÛÉáó, Ï³ÃÇ Ñ»ï
Ã¿ÛÝ ³õ»ÉÇ Ñ³Ù»Õ ¿, ë³Ï³ÛÝ áã û·ï³Ï³ñ: Ø³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ ·ïÝáõÙ
»Ý, áñ áñáß ïõ»³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ,
Ï³ÃÇ ëåÇï³ÏáõóÁ Ã¿ÛÇ Ï³ï»ËÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ï³½¹»óáõÃ»³Ý
Ù¿ç ÙïÝ»Éáí ã»½áù³óÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó
û·ï³Ï³ñáõÃÇõÝÁ:
¶ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí ÑÇ³Ý³ÉÇ ÏÁ ÉÇÝ¿ñ, »Ã¿ ãÉÇÝ¿ñ Ã¿ÛÁ
ß³ù³ñáí ·áñÍ³Í»Éáõ ëáíáñáõÃÇõÝÁ, áñå¿ë½Ç Ýñ³ÝáõÙ »Õ³Í í»ñáÛÇß»³É ÝÇõÃ»ñÁ ã³ñï³Ý»ïõ»Ý,
³ÛÉ É³õ³·áÛÝ Ï»ñåáí å³Ñå³Ýõ»Ý »õ Ý»ñÍÍõ»Ý ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ù¿ç:
Ð»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ý³»õ óáÛó
»Ý ï³ÉÇë, áñ Ã¿ÛÇ Ñ»ï ÃÃáõ ÉÇÙáÝÇ ·áñÍ³ÍáõÙÁ »õë íÝ³ëáõÙ ¿
³ï³ÙÇ ¿Ù³ÉÇÝ »õ ù³Ûù³ÛáõÙ C
íÇï³ÙÇÝÁ:
È³õ Ã¿Û ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ
å¿ïù ¿ å³ïñ³ëï»É ×»Ý³å³Ï¿
Ã¿ÛÝÇÏÇ Ù¿ç: ÆëÏ »Ã¿ û·ï³·áñÍõáõÙ ¿ Ã¿ÛÇ Ëáßáñ³ï»ñ»õ ï»ë³ÏÝ»ñÁ, ³Û¹ ¹¿åùáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿, ³ÛÉ»õ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÃñÙ»É ÙÇ
ù³ÝÇ ³Ý·³Ù, áñáíÑ»ï»õ ¹ñ³ ³ñÅ¿ù³õáñ μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ ÃáõñÙÇ
Ù¿ç ¹³Ý¹³Õûñ¿Ý »Ý Ã³÷³ÝóáõÙ:
Â¿ÛÝ ³õ»ÉÇ É³õ ¿ ÃñÙ»É ÏÇë³»÷
çñáí, áñÁ ¹»é»õë ãÇ ½ñÏõ»É ÃÃõ³ÍÝÇó:
úñ³Ï³Ý Ñ³ñÏ³õáñ ¿ ËÙ»É 6-7
μ³Å³Ï Ã¿Û ³é³õ»É³·áÛÝ û·áõï
ù³Õ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³é³õûï»³Ý 2-3
μ³Å³Ïª
³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ
μ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ¹¿åùáõÙ Ï³å³ÑáíõÇ ÃÇ³ÝÇÝÇ ³ÛÝ
ù³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ, áñÁ Ïû·ÝÇ ³ÙμáÕç
ûñÝ áõß³¹ñáõÃ»³Ý Ï»ÝïñáÝ³óáõÙÁ å³Ñå³Ý»É å³ïß³× Ù³Ï³ñ¹³Ïáí, ³ÛÝáõÑ»ï»õ ÙÇ ù³ÝÇ
μ³Å³Ï ¿É ûñõ³Û ÙÝ³ó³Í Å³Ù»ñÇÝ, μ³Ûó áã áõß ·Çß»ñÇÝ:
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ú¸Æ ²Ôîàîô²ÌàôÂÆôÜÀ
ø²Úø²ÚàôØ ¾
ÂºÐð²ÜòÆÜºðÆ
àêÎàðÜºðÀ

à

ëÏñ³÷ùáõÃÇõÝÁ ÷áùñÇß³ï¿ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ
Æñ³ÝÇ ß³ï ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ïáÏáë³ÛÇÝ ³éáõÙáí ³ÛÝ ³õ»ÉÇ Ëáßáñ ÃÇõ ¿ Ï³½ÙáõÙ Ã»Ññ³Ý³μÝ³ÏÝ»ñÇ Ùûïª
û¹Ç ³Õïáïõ³ÍáõÃ»³Ý »õ ³ñ»õÇ
×³é³·³ÛÃÝ»ñÝ ³ÝÛ³ñÙ³ñ Ó»õáí Í³·»Éáõ å³ï×³éáí:
àëÏñ³÷ùáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí áëÏáñÝ»ñÁ Ñ»ßïáõÃ»³Ùμ
ÏáïñõáõÙ »Ý ³Ù¿Ý ÙÇ Ñ³ë³ñ³Ï
áõ Ã»Ã»õ Ñ³ñõ³ÍÇó: ²ÛÝª Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç
³Ù»Ý³ï³ñ³Íõ³Í ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÇõÝÝ»ñÇó Ù¿ÏÝ ¿, áñÝ ëÏëõáõÙ ¿ 35 ï³ñ»Ï³ÝÇó Û»ïáÛ:
àëÏáñÇ Ïáïñõ³ÍùÁ ·ÉË³õáñ³å¿ë ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ í½Ç,
³½¹ñÇ, áÕÝ³ß³ñÇ »õ ¹³ëï³ÏÇ
Ù³ë»ñáõÙ:
àëÏñ³÷ùáõÃÇõÝÁ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ï³ñÇùÇ μ³ñÓñ³Ý³ÉáõÝ
½áõ·ÁÝÃ³ó, »ñμ áëÏáñÝ»ñÇ ¹ÇÙ³óÏ³ÝáõÃÇõÝÁ å³Ï³ëáõÙ ¿
Ýñ³Ýó ÙÇçÇ ÑÇõëõ³ÍùÝ»ñÇ áõ
Ñ³Ýù³ÛÇÝ ÝÇõÃ»ñÇ Ýõ³½Ù³Ý
Ñ»ï»õ³Ýùáí:
Ø³ÝÏáõÃ»³Ý ßñç³ÝáõÙ áë-

ÏáñÝ»ñÁ ³é³Ó·³Ï³Ý ÉÇÝ»Éáí
³õ»ÉÇ ¹ÇÙ³óÏáõÝ »Ý ÉÇÝáõÙ:
²ëïÇ×³Ý³μ³ñ ¹ñ³Ýù Ï³ñÍñ³ÝáõÙ »õ ³Ùñ³ÝáõÙ »Ý »õ 20
ï³ñ»Ï³ÝáõÙ åÝ¹áõÃ»³Ý ï»ë³Ï¿ïÇó Ñ³ëÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó
·³·³ÃÝ³Ï¿ïÇÝ, ÇëÏ 20-35 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ áëÏáñÝ»ñÇ
³ÙñáõÃÇõÝÁ ÙÝáõÙ »Ý ÝáÛÝÁ:
ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ ï³ñÇùÇó Û»ïáÛ,
³éÑ³ë³ñ³Ï, áëÏñ³ÍáõÍÇ ËïáõÃÇõÝÁ ëÏëáõÙ ¿ ³ëïÇ×³Ý³μ³ñ å³Ï³ë»É »õ μ³ñÓñ ï³ñÇùáõÙ ¹³ï³ñÏõ»É áõ ÷ù³Ý³É:
Î³Ý³Ýó Ùûï ³Û¹ åñáó»ëÁ ëÏëõáõÙ ¿ Û³ïÏ³å¿ë ¹³ßï³ÝÇ
¹³¹³ñÇó Û»ïáÛ, »ñμ ³ÛÉ»õë
Ï³Ý³óÇ ÑáñÙáÝÝ»ñÁ ¹³¹³ñáõÙ
»Ý ³ñï³¹ñõ»É:
´áÉáñë ¿É, ³Ûëå¿ë Ï³Ù ³ÛÝå¿ë, ·ïÝõáõÙ »Ýù áëÏñ³÷ùáõÃ»³Ý íï³Ý·Ç ³éç»õ, ë³Ï³ÛÝ
Ï³Ý³Ûù ³õ»ÉÇ ß³ï »Ý »ÝÃ³Ï³Û
³Û¹ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý:
Ø³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí
ùáñÃáÝ å³ñáõÝ³ÏáÕ ¹»Õ»ñÇ
ã³÷Çó ³õ»ÉÇ ·áñÍ³ÍáõÃÇõÝÁ
³ñ³·³óÝáõÙ ¿ áëÏñ³÷ùáõÃÇõÝÁ
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùûï, ÇÝãå¿ë Ý³»õ

ÍË³ËáïÇ ·áñÍ³ÍáõÃÇõÝÁ, D íÇï³ÙÇÝÇ å³Ï³ëÁ áõ Ý³»õ ·»ÕÓ³ÛÇÝ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÁ:
àëÏñ³÷ùáõÃÇõÝÁ ï³ñ³Íõ³Í
¿ Æñ³ÝÇ ½³Ý³½³Ý ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ Â»Ññ³ÝÇ û¹Ç ³Õïáïõ³ÍáõÃ»³Ý »õ ³ñ»õÇ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÇ ³ÝÛ³ñÙ³ñ ßáÕ³ñÓ³ÏÙ³Ý å³ï×³éáí ³ÛÝ Ù»Í ÃÇõ ¿
Ï³½ÙáõÙ, ÇëÏ ´áõß»ÑñáõÙ Ýõ³½³·áÛÝÝ ¿:
Àëï Ù³ëÝ³·¿ï μÅÇßÏÝ»ñÇ,
Ï³ÉóÇáõÙÁ Ñ³Ýù³ÛÇÝ Ï³ñ»õáñ
ÝÇõÃ»ñÇó ¿, áñ ï³ñμ»ñ ï³ñÇùáõÙ μáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
áëÏñ³÷ùáõÃ»³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Î³ÉóÇáõÙÁ Ï³ñ»õáñ
·áñÍûÝ ¿ ³½¹ñÇ Í³ÛñÇ áõ ÏáÝùáëÏñÇ Ïáïñõ³ÍùÁ Ï³ÝË»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë Ï³Ý³Ýó
¹³ßï³ÝÇ ¹³¹³ñÇó Û»ïáÛ:

Ñ³ßõáí Ýáñ³ÍÇÝÝ»ñÁ ûñ³Ï³Ý
400 ÙÇÉÇ·ñ³Ù, å³ï³ÝÇÝ»ñÝ áõ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
ÙÇç³Ñ³ë³ÏÝ»ñÁ 1200 ÙÇÉÇ·ñ³Ù
»õ ÛÕÇ áõ Ï³ÃÝ³ïáõ Ï³Ý³Ûù ÙÇÝã»õÇëÏ ³õ»ÉÇ ù³Ý 20,000 ÙÇÉÇ·ñ³Ù Ï³ñÇù áõÝ»Ý ³Û¹ ÝÇõÃÇÝ:
î³ñÇùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Ù³ñÙÝ³Ù³ñ½áõÙÝ»ñÁ ³Ùñ³åÝ¹áõÙ »Ý Ù³ñÙÝÇ »ñÏ³ñ áëÏáñÝ»ñÝ áõ ÏáÝùáëÏñÁ: ²Û¹ Ù³ñ½³Ó»õñÇó »Ý í³½ùÁ, íáÉ¿ÛμáÉÁ, ÃéÇãùÁ, μ³ëÏ»ïμáÉÁ, ³¿ñáμÇÏ³Ý »õ
³ÛÉÝ, áñáÝù å³ï×³é »Ý ÉÇÝáõÙ,
áñå¿ë½Ç Ù³ñÙÇÝÁ ù³ßÇ Í³ÝñáõÃÇõÝÁ Çñ íñ³Û Ïñ»Éáí ³õ»ÉÇ ß³ï
Ï³ÉóÇáõÙ Ý»ñÍÍÇ:
ÈáÕÝ áõ Ñ»Í³Ýõ³í³½ùÁ »õë
Ã¿»õ ùÇã ã³÷áí, μ³Ûó û·ï³Ï³ñ
»Ý áëÏáñÝ»ñÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ·áñÍáõÙ:

áñáß Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùûï D íÇï³ÙÇÝÝ ÁÝ¹áõÝáÕ ·¿ÝÁ Ë³Ý·³ñõ³Í
¿ ÉÇÝáõÙ:
àëÏñ³÷ùáõÃÇõÝÁ Ï³ÝËáÕ ³ÛÉ
ÙÇçáóÝ»ñÇó »Ý Ù³ñ½³ÝùÝ áõ
×Çßï ëÝÝ¹³éáõÃÇõÝÁ, áñÇÝ å¿ïù
¿ áõß³¹ñáõÃÇõÝ ¹³ñÓÝ»É£ ²éûñ»³Û ëÝÝ¹³Ï³ñ·Ç Ù¿ç ³Ýå³ÛÙ³Ý åÇïÇ ÉÇÝ»Ý ï³ñμ»ñ ï»ë³ÏÇ Ñ³Ýù³ÛÇÝ ÝÇõÃ»ñ »õ Û³ïÏ³å¿ë Ï³ÉóÇáõÙ: ØÇÝã¹»é Çñ³ÝóÇÝ»ñÇ Ùûï ¹ñ³Ýó ·áñÍ³ÍáõÃÇõÝÁ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ï³ñ³Íõ³Í ã¿, »õ
¹ñ³Ýó ã³÷Á ãÇ ³ÝóÝáõÙ ûñ³Ï³Ý
400 ÙÇÉÇ·ñ³ÙÇó, ³ÛÝ ÇÝã ºõñáå³ÛáõÙ ³Û¹ ÃÇõÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ 800
ÙÇÉÇ·ñ³ÙÇ: àõëïÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
Ù»Ýù »õë ³õ»ÉÇ ß³ï Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñù û·ï³·áñÍ»Ýù, áñå¿ë½Ç
Ï³ñ»ÉÇ ÉÇÝÇ Ù³ë³Ùμ Ëáõë³÷»É
áëÏñ³÷ùáõÃÇõÝÇó:

Î³ÉóÇáõÙÁ ½·³ÉÇ ã³÷áí ·ïÝõáõÙ ¿ Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÝ»ñÇ Ù¿ç: úñÇÝ³Ï Ï³ÃÁ, Ï³Ù Ù³ÍáõÝÁ, »õ Ï³Ù
Ã¿ ù»ýÇñ Ã³ÝÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿
240 ÙÇÉÇ·ñ³Ù Ï³ÉóÇáõÙ:
Ø³ñÙÝÇ å³Ñ³ÝçÁ Ï³ÉóÇáõÙÇÝ, Áëï ï³ñÇùÇ, ë»éÇ, Ù³ßÏÇ
·áÛÝÇ »õ ÙÇç³í³ÛñÇ ÷á÷áË³Ï³Ý ¿, μ³Ûó »õ ³ÛÝå¿ë, ÙÇçÇÝ

àëÏñ³÷ùáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï,
Ã¿ Ù³ñ¹áõ Ï³½Ù³ËûëáõÃÇõÝÝ ¿
³ÛÉ³Ï»ñåõáõÙ »õ Ã¿ Ýñ³ Ñ³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ïõ³ÍÇ ÙÇ Ù³ëÝ ¿ ù³Ûù³ÛõáõÙ, áõëïÇ »õ áëÏáñÁ ÏáñóÝáõÙ ¿
Çñ ³ñï³ùÇÝ ï»ëùÁ »õ ³å³
ÏáïñõáõÙ:
àñáß å³ñ³·³Ý»ñáõÙ ¿É ³ÛÝ
Å³é³Ý·³Ï³Ý ¿, »õ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É

âÙáé³Ý³Ýù, áñ áëÏñ³μ»ÏáõÃ»³Ý μáõÅÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ ë³ñë³÷»ÉÇ Í³Ýñ »Ý, »õ áëÏñ³÷ùáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³óÝ»ÉÁ
ß³ï ³õ»ÉÇ μ³ñ¹ áõ ¹Åõ³ñ ¿, ù³Ý
³ÛÝ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ, áñáÝù å¿ïù ¿
Í³Ëë»Ýù »õ Û³ïÏ³óÝ»Ýù Ï³ÉóÇáõÙ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ù»ñ ³éûñ»³Û
ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ Ñ³Ù³ñ:
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Ø²ð¼²Üø
§²ð²ð²î¦ ²ÔæÎ²Üò ´²êÎºî´àÈÆ ÊàôØ´À` 5-ð¸ ²Ü¶²Ø
Æð²ÜÆ ²ÊàÚº²Ü

Ð³Û Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ §²ñ³ñ³ï¦
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ³ÕçÏ³Ýó
μ³ëÏ»ïμáÉÇ ËáõÙμÁ í»ñçÇÝ »ñÏáõ Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñáí ÑÇÝ·»ñáñ¹
³Ý·³ÙÁ ÉÇÝ»Éáíª ·ñ³õ»ó Æñ³ÝÇ
³é³çÝ³Ï³ñ· ÉÇ·³ÛÇ ³ËáÛ»³ÝÇ
¹ÇñùÁ:

âáñ»ùß³μÃÇ »õ ÑÇÝ·ß³μÃÇ,
ö»ïñõ³ñÇ 9-ÇÝ »õ 10-ÇÝ Ô³½õÇÝáõÙ Ï³Û³ó³Í ÙñóáÛÃÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ð³Û Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ §²ñ³ñ³ï¦ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ³ÕçÏ³Ýó μ³ëÏ»ïμáÉÇ ËáõÙμÁ §Þ»ñù³Ã¿ ·³½¿ Â»Ññ³Ý¦ ËÙμÇÝ

å³ñïáõÃ»³Ý Ù³ïÝ»ó 96-75 ³ñ¹ÇõÝùáí, ÇëÏ §Þ»ñù³Ã¿ ù»ßÃ-ûë³Ý³Ã¿ Ô³½õÇÝ¦-ÇÝ å³ñïáõÃÇõÝ å³ñï³¹ñ»óª 75-46 ³ñ¹ÇõÝùáí:
²ÕμÇõñ` Ð.Ø.².Î.

ØÊÆÂ² ðº ² ÜÀ ÎÀ ¸²è Ü²Ú ¶º ð²êîÔ

´ñÇï³Ý³Ï³Ý Sky Sports Ù³ñ½³Ï³Ý ÇÝï»ñÝ»ï-åáñï³ÉÁ Ï³ñÍáõÙ ¿, áñ Þ³Ëï»ûñÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ ÏÇë³å³ßïå³Ý Ð»ÝñÇË ØËÇÃ³ñ»³ÝÁ Ù»Í
Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ áõÝÇ: Sky Sports-Ç
÷áñÓ³·¿ïÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí, Ð»ÝñÇË ØËÇÃ³ñ»³ÝÁ ÑÇ³Ý³ÉÇ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ áõÝÇ ï»Õ³÷áËõ»É
³ßË³ñÑÇ ³é³ç³ï³ñ ³ÏáõÙμÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ »õ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³ëïÕ ¹³éÝ³É:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ ýáõïμáÉÇëïÇ Ñ³Ý¹¿å Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ Ù»Í³ó»É ¿ Sky Sports Scout
ÙñóáÛÃÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ: ØñóáÛÃÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ »Ý. Ï³ÛùÇ ³Ûó»ÉáõÝ»ñÁ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ý
÷áñÓ³·¿ïÝ»ñÇÝ ýáõïμáÉÇëïÇÝ,
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îÆ¶ð²Ü äºîðàêº²ÜÀ `
Ð²Ú²êî²ÜÆ ²ð²¶ Þ²ÊØ²îÆ Ú²ÔÂàÔ

Ð³Û³ëï³ÝÇ μ³ñÓñ³·áÛÝ ËÙμÇ ³é³çÝáõÃ»³Ý ³õ³ñïÇó Û»ïáÛ Ë³Õ³ñÏõ»ó Ý³»õ ³ñ³· ß³ËÙ³ïÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³çÝáõÃÇõÝÁ: Ú³ÕÃáÕ
¹³ñÓ³õ îÇ·ñ³Ý È»õáÝÇ ä»ïñáë»³ÝÁ, áí 8 ÑÝ³ñ³õáñÇó í³ëï³Ï»ó
6,5 ÙÇ³õáñ: Ú³çáñ¹ ï»Õ»ñÁ ½μ³Õ»óñÇÝ Ðñ³Ýï Ø»ÉùáõÙ»³ÝÁ, Ð³ÛÏ
ì³ñ¹³Ý»³ÝÁ »õ ê³Ùõ¿É î¿ñ-ê³Ñ³Ï»³ÝÁ, áñáÝù Û³ÕÃáÕÇó Û»ï ÙÝ³óÇÝ
Ï¿ë ÙÇ³õáñáí: Èñ³óáõóÇã óáõó³ÝÇßÝ»ñáí »ñÏñáñ¹Á ×³Ý³ãõ»ó Ø»ÉùáõÙ»³ÝÁ, ÇëÏ É³õ³·áÛÝ »é»³ÏÁ »½ñ³÷³Ï»ó ì³ñ¹³Ý»³ÝÁ:

Ü²È ´²Ü ¸² º ² ÜÀ ä²ðî ôºò

²ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û Ã»ÝÇëÇëï ¸³õÇÃ Ü³Éμ³Ý¹»³ÝÇÝ ãÛ³çáÕõ»ó Û³ÕÃ³Ñ³ñ»É
ê³ÝïÇ³·áÛáõÙ ÁÝÃ³óáÕ Movistar
Open-2011-Ç Ùñó³ß³ñÇ »ñÏñáñ¹ ÷áõÉÇ
³ñ·»ÉùÁ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Ã»ÝÇëÇ 19-ñ¹ Ñ³Ù³ñÁ, »ñÏáõ Ë³Õ³÷áõÉ»ñáõÙ ½Çç»ó ³ñ·»ÝïÇÝ³óÇ úñ³ëÇû ê»μ³ÉáëÇÝ, áí ³Û¹ óáõó³ÏÇ 108-ñ¹
Ñ³Ù³ñÝ ¿: 1 Å³Ù 12 ñáå¿ ï»õ³Í Ùñó³Ë³ÕÇ ³é³çÇÝ Ë³Õ³÷áõÉÁ ¸³õÇÃÁ
å³ñïõ»ó 2-6 Ñ³ßõáí: ²õ»ÉÇ Û³Ù³é
ëï³óõ»ó 2-ñ¹ Ë³Õ³÷áõÉÁ, ë³Ï³ÛÝ
³ÛÝ ÝáÛÝå¿ë Û³çáÕáõÃÇõÝ ãμ»ñ»ó Ù»ñ
Ñ³Ûñ»Ý³ÏóÇÝ` 5-7: ø³éáñ¹ »½ñ³÷³ÏãÇ áõÕ»·ñÇ Ñ³Ù³ñ ê»μ³ÉáëÁ ÏÁ Ë³Õ³Û
Çï³É³óÇ äáñÇïû êï³ñ³ãÇ Ñ»ï:
áñÁ ¹»é ãÇ Û³ÛïÝõ»É Ýñ³Ýó áõß³¹ñáõÃ»³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ: Sky
Sports-Ç ÁÝÃ»ñóáÕ æáÝ ´áëÃáÝÁ
³é³ç³ñÏ»É ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ ³é³ç³ï³ñ ýáõïμáÉÇëïÇ, ¸áÝ»óÏÇ
Þ³Ëï»ûñÇ 22-³Ù»³Û ÏÇë³å³ßïå³Ý Ð»ÝñÇË ØËÇÃ³ñ»³ÝÇ Ë³ÕÁ: àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ý
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ ½³ñ³Ù³óñ»É »Ý
ß³ï»ñÇÝ: Sky Sports-Ç ÷áñÓ³·¿ïÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»É »Ý 10-μ³É³Ýáó Ñ³Ù³Ï³ñ·áí:
Ð³ñõ³Í` 7-Á 10-Çó
öáË³ÝóáõÙ` 8-Á 10-Çó
î»ËÝÇÏ³` 6-Á 10-Çó
¶ÉËáí Ë³Õ` 6-Á 10-Çó
²ñ³·áõÃÇõÝ` 8-Á 10-Çó
¸³ßïÇ í»ñ³ÑëÏáõÙÁ 8-Á 10-Çó
²éÏ³Û ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ` 7-Á

10-Çó
äáï»ÝóÇ³É ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ` 10-Á 10-Çó
²ñÅ¿ùÁ ³Ûë å³ÑÇÝ` 7 ÙÉÝ ýáõÝï
äáï»ÝóÇ³É ³ñÅ¿ùÁ` 20 ÙÉÝ
ýáõÝï
Þ³ï É³õ »ñÇï³ë³ñ¹ ýáõïμáÉÇëï ¿, áí ß³ï ³ñ³· ³é³ç³¹ÇÙáõÙ ¿ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ: Ð»ï³ùñùÇñ ÏÁ ÉÇÝÇ Ñ»ï»õ»É Ýñ³
Ë³ÕÇÝ Þ³Ëï»ûñÇ Ï³½ÙáõÙ: ºÃ¿
³Ù¿Ý ÇÝã ß³ñáõÝ³ÏÇ ³Ûë Ï»ñå
ÁÝÃ³Ý³É, ³å³ Ùûï ³å³·³ÛáõÙ
Ý³ Ï³ñáÕ ¿ Û³ÛïÝõ»É »õñáå³Ï³Ý
Ãá÷-³ÏáõÙμÝ»ñÇó Ù¿ÏáõÙ, - ·ñáõÙ
»Ý Ï³ÛùÇ ÷áñÓ³·¿ïÝ»ñÁ: ÚÇß»óÝ»Ýù, áñ Þ³Ëï»ûñÁ ·Ý»É ¿ ØËÇÃ³ñ»³ÝÇÝ Ý³Ëáñ¹ ï³ñõ³Û
ú·áëïáëÇÝ ¸áÝ»óÏÇ Ø»ï³Éáõñ·Çó` í×³ñ»Éáí ³Ûë ïñ³Ýëý»ñÇ
Ñ³Ù³ñ 7,5ÙÉÝ ¹áÉ³ñ:

ÈÆôºðäàôÈÆ ºðÎðä²¶àôÜºðÀ ²ÚðºÈ ºÜ îàð¾êÆ Ø²ð¼²Þ²äÆÎÀ

Æëå³ÝÇ³ÛÇ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ
Û³ñÓ³ÏõáÕ ü»ñÝ³Ý¹û îáñ¿ëÁ
Ù¿Ï í³ÛñÏ»³ÝáõÙ ¹³ñÓ»É ¿
³Ý·ÉÇ³Ï³Ý ÈÇõ»ñåáõÉÇ »ñÏñå³·áõÝ»ñÇ ³ï»ÉáõÃ»³Ý ³é³ñÏ³Ý, Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿ Marca-Ý:
ê³ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ³ÛÝ μ³ÝÇó
Û»ïáÛ, »ñμ ýáõïμáÉÇëïÁ Éù»É ¿
Ï³ñÙÇñÝ»ñÇ Ï³½ÙÁ` ï»Õ³÷áËõ»Éáí â»ÉëÇ: Ü³ËÏÇÝ
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گوشههایی از آنچه در
صفحات ارمنی این شماره
هویس آمده است
نیز برای دسترسی به دریای سیاه دارد ،از جمله
این روزها صحبت احداث خط آهنی است که قرار
ِ
قارص
است جلفای ایران را به نخجوان و از آنجا به
ترکیه وصل کندّ .اما به هر رو برای ایران اهمیت
دارد که راههای گوناگونی در اختیار داشته باشد و
وابسته به یک راه نباشد.

راهآهن ایران و ارمنستان و نقش آن در
منطقه
هرچند هنوز احداث راهآهن ایران و ارمنستان
به طرح اقتصادی هم بدل نشده است و تنها میان
دولتهای ایران و ارمنستان بر سر آن توافق اصولی
به عمل آمده استّ ،اما گفتوگو درباره اهمیت
اقتصادی و سیاسی آن در نقشه سیاسی و اقتصادی
منطقه هر روز دامنه بیشتری پیدا میکند.
آنچه به عنوان راهآهن ایران و ارمنستان از آن
یاد میشود خطآهنی است به طول حدود 450
کیلومتر که قرار است شبکههای راهآهن دو کشور
را به هم وصل کند .بخش ایرانی این خط آهن،
مرند را به مرز زمینی دو کشور یعنی نوردوزِ -مقری
متصل میکند و طول آن  70تا  80کیلومتر خواهد
بود .بخش اعظم این راه در ارمنستان باید احداث
شود که ِمقری را به یکی از ایستگاههای راهآهن
نزدیک ایروان متصل خواهد کرد .ساخت خطآهن
مرند -نوردوز بهنسبت آسان است و ایران میتواند
در زمان نسبتا کوتاهی آن را بسازد ،مسأله اصلی
پیدا کردن منابع مالی برای احداث بخش ارمنستان
است که بیش از  350کیلومتر طول آن خواهد بود
و تخمین زده میشود که هزینهاش به  2میلیارد
دالر بالغ شود.
راهآهن ایران-ارمنستان در وهله نخست میتواند به
افزایش حجم بازرگانی میان دو کشور کمک کند و
به رفتوآمد میان دو کشور رونق ببخشد .در حال
دوهفته نامه
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حاضر حجم مبادالت بازرگانی دو کشور 700
میلیون دالر است که با توجه به پتانسیل موجود کم
است و تواناییهای دو کشور این ظرفیت را دارند
که این حجم تا چند میلیارد دالر افزایش پیدا کند.
ّاما اثر اقتصادی مستقیم احداث این خطآهن تنها
بخش کوچکی از ماجراست .آثار استراتژیک آن
در منطقه از آن مهمتر است.
ارمنستان کشوری است که به دریا راه ندارد .این
راهآهن امکان دسترسی آن را به خلیجفارس و
دریای خزر فراهم میکند.
ارمنستان بیشتر کاالهای مورد نیاز ،از جمله
سوخت خود را ،از روسیه وارد میکندّ ،اما با آن
مرز مشترک ندارد و کاالهای روسی باید از طریق
خاک گرجستان به ارمنستان حمل شوند .جنگ
روسیه و گرجستان در سال گذشته آسیبپذیری
ارمنستان را از این نظر نشان داد و به خاطر بسته
شدن راههای گرجستان ارمنستان با بحران سوخت
روبهرو شد .راهآهن ایران و ارمنستان امکان
دسترسی ارمنستان به روسیه را از راه جایگزینی
که از خاک ایران و دریای خزر میگذرد فراهم
میکند.
راهآهن ایران و ارمنستان برای ایران هم مهم است
و ایران میتوان با استفاده از ارمنستان به عنوان
راه ترانزیت کاالهای خود را به بندرهای باتومی
و پوتی گرجستان در ساحل دریای سیاه و از آنجا
به اروپا حمل کند .البته ایران راههای بدیل دیگری

ائتالف حکومتی در ارمنستان مواضع
خود را استحکام میبخشد
آرایش جدید نیروهای سیاسی ارمنستان برای
انتخابات پارلمانی سال  2012و انتخابات
ریاست جمهوری  2013شکلهای جدیدی
به خود میگیرد .در هفتههای گذشته روبرت
کوچاریان رئیسجمهور سابق ارمنستان و متحد
سرژ سرکیسیان در انتخابات ریاست جمهوری
دو سال پیش ،در مصاحبهای مطبوعاتی خواهان
انتخاباتی آزاد شد و امکان کاندیداتوری خود را
منتفی ندانست .این حرفها در محافل سیاسی به
منزله امکان انشقاق در حزب دولتی هانراپِتاکان
(جمهوریخواه) و رقابت سرکیسیان وکوچاریان
در انتخابات آینده تلقی شدّ .اما اکنون با توافق
جدیدی میان این حزب و متحدانش در ائتالف دولت
ِ
قدرتمندتر بارگاواج
کنونی ،یعنی حزب هرروز
هایاستان (ارمنستان مرفه) و رهبر قدرتمند آن
گاگیک زاروکیان و حزب اُریناتسیرگیر (مملکت

قانونمدار) ،و اعالم حمایت این ائتالف سیاسی
از سرژ سرکیسیان ،امکان حضور کوچاریان در
انتخابات آینده عم ً
ال منتفی شده است.
ائتالف سه حزب دولتی راستگرای نیرومند اعتراض
دیگر نیروهای سیاسی ارمنستان را برانگیخته
است .از جمله رهبران حزب داشناکسوتیون،
حزبی که در آغ��از دوران ریاست جمهوری
سرکیسیان و مقابله نیروهای هوادار تِرپطروسیان
با تقلبهای انتخاباتی ،از او حمایت کرد و با آن
وارد ائتالف شد ،اکنون ائتالف این احزاب را عملی
غیردموکراتیک میخواند و اعالم کرده است که
با آن به مبارزه برمیخیزد .آیا داشناکها حاضر
خواهند بود در این مبارزه با دیگر نیروی سیاسی
مهم کشور ،یعنی کنگره ملی ارمنستان به رهبر لئون
ترپطروسیان ،دشمن دیرینهشان ،همکاری کنند؟
در یک اظهار نظر کوتاه یکی از رهبران حزب گفته
است که آنها در این مبارزه با هر کسی همکاری
خواهند کرد.
جلسه مجمع نمایندگان ارامنه تهران
 27بهمن ،مجمع نمایندگان ارامنه تهران در محل
خلیفهگری جلسه علنی داشت .دستور جلسه
پاسخگویی و توضیحات ارگانهای اجرایی
تشکیالت ارامنه تهران به پرسشهای نمایندگان
بود .پرسشها حول مسائلی مانند محل تامین
بودجه ساختمان جدید مدرسه تونیان ،فروش
ت زانگ و وضعیت
سالن آرام ،حسابهای شرک 

شرکت سهامی محدود ساسون (از شرکتهای
متعلق به شورای خلیفهگری) مربوط میشد .در این
جلسه آلبرت کوچاریان از نمایندگان محله مجیدیه
تهران ،دیدگاه جامع خود را درباره وضعیت ارامنه
تهران که با نمایش یک برنامه پاورپوینت همراه بود
به نمایندگان ارائه کرد.
گفتنیست که مجمع نمایندگان ارامنه تهران که به
ارمنی پادگاماوراکان خوانده میشود ،در حکم
شورای مقننه تشکیالت خلیفهگری ارامنه تهران
است و نمایندگان آن هر چهار سال یک بار از
طرف مردم انتخاب میشوند .این مجمع ،شورای
خلیفهگری را برمیگزیند که در حکم قوه مجریه
جامعه ارامنه است .رئیس هر دو ارگان خلیفه
ارامنه تهران است که از سوی مقر کلیسای کلیلیکیه
واقع در لبنان منصوب میشود.
تیم بسکتبال دختران آرارات قهرمان
کشور شد
در سالهای اخیر در عرصه ورزش بانوان کشور
تیم بسکتبال آرارات خوش درخشیده است.
امسال نیز این تیم مقام قهرمانی را از آن خود کرد.
جزئیات از قول سایت باشگاه خبرنگاران از این
قرار است:
لیگ برتر بسكتبال بانوان :آرارات برای سومین
سال متوالی قهرمان شد.
نهمین دوره لیگ برتر بسكتبال بانوان ،روز گذشته
بیست و یكم بهمن با برگزاری چهار دیدار و

قهرمانی تیم آرارات تهران به پایان رسید.
مهری توكلی سرپرست فنی لیگ برتر بسكتبال
بانوان در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران
افزود :مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر ،از
19بهمن به میزبانی قزوین پیگیری شد كه روز
گذشته بیستویكم با قهرمانی آرارات تهران به
پایان رسید.
وی گفت :در روز نخست رقابتها ،آرارات تهران
به مصاف گاز تهران رفت و با نتیجه  96بر ،75
شركت گاز تهران را مغلوب خود كرد و تیم شركت
كشت و صنعت الهآباد قزوین ،با نتیجه  64بر  52از
سد تیم نایب قهرمان فصل گذشته گذشت.
توكلی افزود :در ادامه بازیها روز گذشته تیم
فوالد مباركه سپاهان در یك بازی هجومی توانستند
با نتیجه  95بر  76تیم شركت گاز را شكست دهد و
تیم میزبان با نتیجه  75بر  46شكست را مقابل تیم
آرارات تهران پذیرا شد.
وی ادامه داد :در این رقابتها تی م آرارات در مكان
اول ایستاد ،شركت كشت و صنعت الهآباد قزوین
در جایگاه دوم قرار گرفت و تیمهای فوالد مباركه
سپاهان و شركت گاز تهران به ترتیب مقامهای سوم
و چهارم را به خود اختصاص دادند.
سرپرست فنی لیگ برتر در پایان ،یادآوری کرد:
در رقابتهای فصل نهم لیگ برتر ،تیمهای دماوند
تهران و شركت پویا غرب كرمانشاه به لیگ دسته
یك باشگاههای كشور بسكتبال بانوان ،سقوط
كردند.
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دیدار هیأت جزیره کیش از ارمنستان

روز شنبه  29ژانویه ( 9بهمن) صبح زود عازم ایروان
شدم تا بعد از رسیدگی به امور شخصی ،برای استقبال از
یک هیأت ویژه آماده شوم .هیأت ویژهای که از جزیره
کیش به ارمنستان میآمد و تشکیل شده بود از مهندس
محمدعلی محبی ،مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش،
معاون ایشان رضا مسرور و همینطور ریاست خطوط
هواپیمایی کیشایر ،آقای بهآذین .آنها بعد از ظهر روز
دوشنبه  11بهمن وارد ایروان شدند .از پیش قرار دیدار
هیأت را با رئیس هواپیمایی ارمنستان آردوم مووسسیان
گذاشته بودم .این دیدار علیرغم هوای سرد و برفی
انجام شد و با وجود راهبندان راه فرودگاه زوارتنوتس به
ایروان ،سر وقت به محل دیدار رسیدیم .موضوع اصلی
مذاکرات دائر کردن پرواز جدیدی بین کیش و ایروان
توسط یک شرکت هواپیمایی ایرانی یا ارمنستانی بود.
طرفین درباره اصل مسأله توافق داشتند و قرار شد کار
اخذ مجوزهای الزم از دولتهای دو طرف شروع شود.
ورود هیأت به ایروان از راه مخصوص مهمانان مهم VIP
انجام گرفته بود که از فرودگاه قدیمی ایروان میگذرد.
آقای محبی گفتند که ذکر خیر فرودگاه جدید ایروان را
زیاد شنیدهاند و اظهار تمایل کردند که دیداری از آن
داشته باشند .مسؤوالن ارمنی ترتیب این بازدید را دادند
دوهفته نامه
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و هیأت جزیره کیش به شدت تحت تأثیر زیبایی این
فرودگاه مدرن قرار گرفت .هیأت کیش سپس از سفارت
جمهوری اسالمی ایران در ارمنستان دیدار کردند و مورد
استقبال گرم سید علی سقائیان ،سفیر ایران در ارمنستان
قرار گرفتند.
روز سهشنبه  12بهمن هیأت اظهار عالقه کردند که از
یکی از مدارسی که توسط نگارنده مرمت و نوسازی
شده بود دیدن کنند .این 136اُمین مدرسهای بود که
مشمول طرح بازسازی شده بود .شاگردان مدرسه با
دکلمه اشعاری به زبان فارسی موجب شگفتی مهمانان
شدند .آقای محبی که به شدت به هیجان آمده بود
پیشنهاد کرد دانشآموزان برتر کالسها معرفی و به
عنوان تشویق به تهران و کیش اعزام شوند .من به طور
جدی به فکر عملی کردن این برنامه هستم.
دومین جایی که هیأت از آن بازدید کرد موزه حفاظت از
محیط زیست بود .طی این بازدید مدیر عامل سازمان
اقتصادی کیش قول دادند تعدادی ماهی مخصوص
آکواریوم به موزه اهدا کنند .قرار شد این ماهیها برای
من ارسال شود و من ترتیب حمل آنها به موزه حفاظت
از منابع طبیعی ارمنستان را بدهم.
روز چهارشنبه  13بهمن برابر قرار قبلی ،همایش مهمی

لئون آهارونیان

در وزارت اقتصاد ارمنستان برگزار شد .با وجود هوای
نامساعد تعداد زیادی از اهالی کسب و کار و بازرگانان
ارمنستان در این گردهمایی شرکت کرده بودند .دیدار
دو ساعت به طول انجامید و طی آن آقای محبی
و سپس آقای مسرور با نمایش اسالید توضیحات
مفصلی درباره امکانات جزیره کیش و ظرفیتهای
مبادالت تجاری دوجانبه دادند .من نیز به نوبه خود در
سخنانم توضیح دادم که چرا دیدگاه کسانی که میگویند
مناسبات ارمنستان با کیش تنها به سود جزیره خواهد
بود ،درست نیست .شرح دادم که صنعتگران ارمنی هم
میتوانند با ارائه نمونههای صنایع دستی در رشتههای
طالکاری ،نقرهکاری ،مروارید و غیره در بازار کیش از
این مناسبات بهرهمند شوند .آنها میتوانند با تشکیل
یک یا چند شرکت در این زمینه وارد مناسبات شوند
مدت بیست سال از همه عوارض و مالیاتهای
و به ّ
دولتی معاف شوند.
در پایان قرار شد هیأتی کارشناسی مرکب از بازرگانان
و اهل حرفه و فن ارمنستان از کیش بازدید و از نزدیک
امکانات جزیره را بررسی کنند.

گزارش گروه بحران بیانگر وخامت اوضاع در خط مقدم جبهه قرهباغ است
سیران اوهانیان وزیر دفاع ارمنستان :طرف ارمنی برای خنثی کردن عملیات تکتیراندازهای آذربایجانی ،گامهای مؤثری برمیدارد

نوشته :نائیرا هایرومیان

به نظر کارشناسان بینالمللی ،روند مذاکرات میان
ارمنستان و آذربایجان برای ساماندهی مناقشه
قرهباغ به بنبست رسیده و اکنون تنها کاری که از
جامعه جهانی برمیآید جلوگیری از شروع دوباره
عملیات نظامی است.
از آخرین گزارش گروه بحران بینالمللی ،که از
مهمترین سازمانهای اجتماعی مستقل جهانی
است نیز میتوان به چنین نتیجهای رسید .این
گروه برای پیشگیری از شروع جنگ و حلوفصل
مناقشات ،تحلیل و پیشنهادهایی ارائه میدهد.
در گ��زارش گروه بحران بینالمللی مورخ 8
فوریه با عنوان پیشگیری از جنگ ارمنستان و

آذربایجان ،درباره وخامت اوضاع در خط مقدم
جبهه در سال 2010م .چنین آمده است« :حتی
اگر خود ارمنستان و آذربایجان نقشه حمله گسترده
نداشته باشند برخوردهای خط مقدم جبهه که منجر
به کشته شدن  30نفر شده به آسانی میتواند از
کنترل خارج شود .ابهامات موجود در اوضاع
خط مقدم و شفاف نبودن آن ،معامالت سالح و
مهمات ،و همچنین دیگر هزینههای نظامی و حتی
مذاکرات صلح دولت ،اوضاع متزلزل را تشدید
میکند» .به نظر کارشناسان گروه بحران بینالمللی
دو طرف باید از اقدامات خطرناک خودداری
کرده و سند مربوط به اصول اساسی ساماندهی
صلحآمیز مناقشه را امضا کنند و گامهایی در جهت
کاهش تشنج و پیشگیری از آغاز دوباره عملیات
نظامی بردارند .در گزارش آمده است« :روسیه
که میانجی اصلی این مناقشه است باید از تحویل
سالح و جنگافزار به دو طرف خودداری کند و
دیگران نیز باید از تحریمهای سازمان امنیت و
همکاری اروپا و سازمان ملل پیروی کنند .سازمان
امنیت و همکاری اروپا باید دو طرف را به تمدید
مأموریت ناظران و افزایش اعضای آن تشویق

کند» .این گزارش در آستانه سفر سران گروه
مینسک یعنی ایگور پوپوف (روسیه فدراتیو)،
برنار فاسیه (فرانسه) و رابرت برادتکه (آمریکا)
به منطقه منتشر شد .سیران اوهانیان ،وزیر دفاع
جمهوری ارمنستان ،در دیدار با آنان از نقض
آتشبس از سوی جمهوری آذربایجان مخصوصا
تشدید فعالیت تکتیراندازان ،ابراز نگرانی کرد
و اظهار داشت که طرف ارمنی برای خنثی کردن
آن گامهای مؤثر برمیدارد .در یکی از بیانیههای
پیشین وزارت دف��اع آم��ده اس��ت« :وزارت
دفاع جمهوری ارمنستان اقدامات ماجراجویانه
جمهوری آذربایجان را که به وخامت اوضاع در
خط مقدم جبهه قرهباغ -آذربایجان دامن میزند به
شدت محکوم میکند .عملیات آذربایجان گواه آن
است که این کشور درخواستهای بان کیمون ،دبیر
کل سازمان ملل ،برای خارج کردن تکتیراندازان
از خط مقدم را اجرا نمیکند» .اما آذربایجان
ارمنستان را به انجام تحرکات برای نقض آتشبس
متهم میکند .نیروهای مسلح ارمنستان در تدارک
اقداماتی گسترده بر ضد تکتیراندازان هستند .به
نوشته سایت  tert.amوزارت دفاع ارمنستان
اطالعاتی در دست دارد که بر اساس آن مشخص
شده جمهوری آذربایجان سالح و تجهیزات
فراوانی برای تکتیراندازان به دست آورده و
گروهی تکتیرانداز با کمک مزدوران خارجی
آموزش میدهد .داویت کاراپتیان ،دبیر مطبوعاتی
وزارت دفاع ،این موضوع را انکار نکرده است.
مناقشات موجود در قفقاز جنوبی تهدیدی جدی
برای ثبات منطقه است .پیتر سمنبی ،نماینده ویژه
اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی ،در نشست شورای
دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا در 10
فوریه در وین در این رابطه سخن گفت .سمنبی
خواستار تحکیم توافقات بهدستآمده درباره حفظ
آتشبس شد و اتحادیه اروپا و دیگر سازمانهای
بینالمللی را به گسترش همکاریهای متقابل خود
با گرجستان ،ارمنستان و آذربایجان تشویق کرد.
ترجمه :گارون سرکیسیان
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تصویری از موج دوم بازگشت ارامنه به ارمنستان شوروی
نخستین موج مهاجرت گسترده ارامنه ایران به
ارمنستان شوروی در سالهای بعد از جنگ جهانی
دوم اتفاق افتاد .بنا بر قراردادی میان دولت ایران
و اتحاد جماهیر شوروی ،ایران امکانات مهاجرت
ارامنه ایران به شوروی را فراهم آورد .این مهاجرت
نِرگاقت خوانده میشد ،یعنی مهاجرت به درون .در
واقع ارامنه به موطن تاریخی خود باز میگشتند.
در مواردی تمام اهالی روستاها به تهران منتقل و
مدتی این
از آنجا راهی ارمنستان میشدند .بعد از ّ
قرار داد ملغی شد و تعدادی از روستاییانی که در
راه ارمنستان در تهران توقف کرده بودند دیگر به
روستاهای خود برنگشتند و شهرنشین شدند.
ّاما مهاجرت به ارمنستان بهکلی متوقف نشد .حاال
خانوادهها جداگانه در کنسولگری ارمنستان ثبتنام
میکردند و بعد از گذراندن مراحل مختلفی که معموال
چند سال طول میکشید به ارمنستان میرفتند.
دوهفته نامه

هویس 66
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خانوادههای مهاجر معمو ً
ال روزهای دوشنبه با قطار
از تهران و از طریق جلفا و نخجوان عازم ایروان
میشدند .عکسی که در این صفحه میبینید ،ورود
یکی از قطارهای حامل مهاجران ارمنی-ایرانی به
ایستگاه ایروان را نشان میدهد .عکس از یکی از
شمارههای سال  1963مجله ُسو ِوتاکان هایاستان
(ارمنستان شوروی) برداشته شده است .سووتاکان
هایاستان مجلهای بود که توسط دولت ارمنستان
برای ارامنه دیاسپورا منتشر میشد .زیر عکس از
قول تازه واردها نوشته شده است:
درود بر شما ،هموطنان گرانقدر .سپاس .ما
ِ
هموطنان در دیاسپورا ماندهی خود را
سالم گرم
برای شما به ارمغان آوردهایم .ما آمدهایم تا دست
در دست شما ،در راه رونق و رفاه بیش از ِ
پیش
ارمنستان محبوبمان بکوشیم.
در گزارشی که در همان مجله آمده است میخوانیم

که در ماه مارس دو ک��اروان از مهاجران وارد
ارمنستان شده است .کاروان نخست  12مارس
به وطن رسید .در ایستگاههای ایروان و آرتاشاد
استقبال گرمی از شهروندان جدید ارمنستان به عمل
آمد .تازهواردها  108نفر بودند .هفت خانواده در
گیرواکان و باقی در لوساوان سکنی داده شدند .در
ُ
هر دو شهر نمایندگان کارگران با محبت و توجه
بسیار از سوی خانوادههای به وطن بازگشته مورد
استقبال قرار گرفتند و همگی در آپارتمانهای
روشن و مناسب جای داده شدند و بر سر کارهای
پیشبینی شده گماشته شدند.
ناگفته نماند که بسیاری از این خانوادهها که به امید
کار و زندگی بهتر به ارمنستان رفته بودند سرخورده
شدند و بسیاریشان در سالهای بعد به آمریکا
مهاجرت کردند.

دیاسپورای ایرانی()1
نسل دوم مهاجران و
مقولههای فرهنگی در
غربت

احمد سیف

در همه طول و عرض تاریخ ،با پدیده نقل و انتقال
انسان از نقطهای به نقط ه دیگر روبهرو بودهایم .گاه
این نقل و انتقال اختیاری است و در اغلب موارد،
ِ
ترجمان خشونت عریانی است
اجباری .یعنی
كه علیه دسته و گروهی خاص اعمال میشود.
نقل و انتقال اختیاری ،مهاجرت ،گاه خود نمود
غیرمستقیمی است از خشونت ،و نیز از تنگناهایی
كه بر سر راه روال عادی زندگی به جریان میافتد
و مهاجر را به مهاجرت وا میدارد .1ولی نقل و
انتقال اجباری ،تبعید و پناهجویی ،همیشه انعكاسی
است از خشونتی كه اعمال میشود .پناهجو اگرچه
جانش را در چمدانی نهاده و به سرزمینی دیگر
میگریزد ،ولی این گریز ،عكسالعملی طبیعی و
بدیهی است به وضعیتی كه در آن قرار گرفته است.
اگرچه واقعیت دارد كه هیچكس از روی هواوهوس
پناهجو نمیشود ولی در تحلیل نهایی ،این پناهجو
است كه در عكسالعمل به شرایط نامساعد،
خود را به مخاطره انداخته و از سرزمین خویش
میگریزد .فرد تبعیدی ،ولی این حداقل «آزادی»
را هم ندارد كه خودش تصمیم بگیرد و بهعالوه ،از
وضعیتی نمیگریزد .دیگران ،یعنی همان كسانی كه
وقتی منطقشان میلنگد اعمال خشونت میكنند،
تبعیدی را از سرزمینش میگریزانند و به سرزمینی
دیگر پرتاب میكنند .در مقام مقایسه ،وضعیت یك

مهاجر با یك تبعیدی و پناهجو ،اگرچه بهظاهر به
هم میماند ولی از زمین تا آسمان تفاوت دارد.
مهاجر خود تصمیم میگیرد كه از كجا به كجا برود
ولی پناهجو و تبعیدی حق انتخاب ندارد ،باید به
هر جایی كه به او پناه میدهند و یا خشونتگران
میخواهند برود .تا آنجا كه به ناسازگاری فكری
و فیزیكی جامعه میزبان با «مهمانان ناخوانده»
مربوط میشود ،مهاجر و تبعیدی و پناهجو تفاوتی
ندارند .ولی تفاوت اساسی در این است كه برای
یك مهاجر این ناسازگاری «خودخواسته» است و
برای تبعیدی و پناهجو ،تحمیلی و اجباری .و همین
تحمیل و اجبار است كه زندگی یك تبعیدی را دوصد
چندان سخت و طاقتفرسا میكند .كسی كه در یك
جامعه دیگر با فرهنگی دیگر ،زبانی دیگر و بهطور
كلی نظام ارزشی متفاوت به دنیا آمده ،كودكی،
نوجوانی و حتی جوانی خود را در آن سپری
كرده ،در نتیجهی عواملی بیرون از كنترل خود ،به
متن جامعهای ناشناخته و غریب و بیگانه پرتاب
میشود .برخالف یك مهاجر ،برای یك تبعیدی
و پناهجو مشكل الینحل این است كه وضعیت
فعلیاش را نمیخواهد و نمیپسندد و با همه زرق
و برق ظاهری نمیتواند جذب جامعهای شود كه با
آن به تمام معنی بیگانه است .از سوی دیگر ،اما،
آنچه را كه میپسندد و میخواهد ،و میداند كه

میخواهد ،با تصمیم دیگران نمیتواند داشته باشد.
این مشكلِ الینحل و درونی شده ،نه فقط با گذشت
زمان تخفیف نمییابد بلكه روز بهروز عمیقتر و
دردناكتر میشود .یك تبعیدی ،مثل روغن بر
آب در سطح جامعه تازه و بیگانه میماند .اگرچه
بهظاهر جز این به نظر میآید ولی وضعیت مهاجر
نیز در ناهمخوانی با جامعه میزبان تفاوت چندانی
با وضع یك تبعیدی ندارد .بهراستی مهم نیست كه
قبل از مهاجرت جهان را چگونه میبیند ،ولی در
عمل و در واقعیت زندگی ،هیچ ِ
چیز جامعه جدید
برایش درونی نمیشود .مقداری به دلیل تنبلی ولی
عمدتا به دالیل دیگر از جمله تعلق خاطر نداشتن
و پرتاب كردن خویش به جامعه جدید ،زبان
كشور میزبان را یاد نمیگیرد و احتماال نمیتواند
یاد بگیرد .2یادگرفتن زبان و فرهنگ جدید ،انگیزه
و امید به آینده میطلبد و مهاجرین و پناهجویان
به خاطر شرایط زندگی خود ،این انگیزه و امید
را ندارند .ندانستن و یا كم دانستن زبان موجب
میشود كه ابزار ارتباط عمومی و جمعی (روزنامه،
مجله ،رادیو ،كتاب )...هم مورد استفاده قرار
نگیرد .با گذشت زمان ،در حوزه اندیشه ،این
حاشیهنشینی ابعا ِد واقعا فاجعهآمیزی میگیرد .كار
تا به آنجا خراب میشود كه برای نمونه یكی از
برجستهترین نویسندگان ما كه از ِبد حادثه بهناچار
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از وطن میگریزد در توصیف پاریس میگوید:
" از روبهرو كه نگاه میكنی ماتیك زن است و
از پایین گه سگ" (به نقل از زمان نو ،شماره
 ،11ص  .)15اگر غَرض دق و دل خالی كردن
باشد و اظهار نظری برای خالی نبودن عریضه،
كه خوب حرفی نیست .ولی وقتی زندهیاد گوهر
مراد ،با آن توانایی چشمگیرش در تصویرسازی
و صحنهپردازی ،یكی از چند مركز هنر و اندیشه
جهان را اینگونه تصویر میكند ،آنگاه از دیگران
كه قابلیت تصویرسازی او را نداشتند و ندارند،
چه انتظاری میتوان داشت؟ گذشته از موقعیت
روحی و فكری و نحوه نگرش به خود و وضعیت
خود ،در شهرهای بزرگ ضرورت و نیازی هم
پیش نمیآید یا كم پیش میآید كه تازهآمدهای را
به یاد گرفتن زبان و در پی آن كوشش برای درك و
فهم جامعه میزبان مجبور كند .هر جماعت نوآمده
در این شهرهای بزرگ میتواند بدون دردسر تنها
با گذشت اندكی زمان ،همدیگر را پیدا كنند .و
همین كه پیدا كردند در ظاهر امر ،راحتتر زندگی
میكنند .در اصل ولی مشكل و مصیبت زندگی در
غربت ریشهدارتر و سختجانتر میشود.
اگر زندگی در غربت ادامه پیدا كند كه معموال
میكند ،قضیه از نسل اول میگذرد و به نسل
دوم و چندم میرسد .منظورم از نسلهای بعدی،
فرزندان نوآمدگان هستند .آنهایی كه یا اصوال
در غربت به دنیا میآیند و یا این كه در غربت
شخصیتشان شكل میگیرد .نسل دوم گرچه به
نظر میرسد مشكالت نسل اول را ندارد ولی به
تعبیری مشكالتی بسیار بیشتر دارد:
 بر خالف نسل اول ،زبان و فرهنگ كشورمیزبان را به سرعت یاد میگیرد .شاید بشود گفت
فرهنگش را كمی زیادی یاد میگیرد و از این نظر،
بدون تردید ،در موقعیت بهتری است .در بسیاری
از موارد و مخصوصا در رابطه با نسل دومی كه
متولد ایران است ،سرعت یاد گرفتن زبان كشور
میزبان خود را در فراموش كردن زبان و حتی
فرهنگ ایرانی مییابد .پیآمدش البته این است
كه محاوره روزمره بین پدر و مادری كه به كُندی
زبان فرنگی میآموزند و فرزندانی كه به سرعت
زبان فارسی را فراموش میكنند ،هر روز دشوارتر
و خالصهتر میشود.
 به زیستگاه جغرافیایی خویش احساس تعلقخاطر میكند .فرهنگش را میشناسد و میپذیرد.
در واقع با فرهنگ متفاوتی آشنا نیست .از همین
رو ،به روغن روی آب هم نمیماند و دائم احساس
فضانوردان معلق در خالء را ندارد.
 با این همه ،بین فرهنگ كشور میزبان و فرهنگایرانی (یعنی آنچه پدر و مادر معموال با ُقلدری
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و دیكتاتوری در خانه تحمیل میكنند كه خود
مقولهای بحثبرانگیز است) ساندویچ شده است.
یك فرهنگ را با تمام گوشت و پوستش لمس
میكند و درباره آن دیگری ،اغلب به صورت
ناقص و ناكافی و بهطور شفاهی و بریده بریده
چیزهایی میشنود .تصور این كه چه مجموعه
متناقض گیج كننده و عذابآوری از این میان سر
بر میزند ،نباید دشوار باشد.
 در خانه معموال از نكوهش و نگاههای سرزنشبارو مالمتگر پدر و مادر عذاب میكشد كه چرا
برای نمونه "زیادی به فرنگیها میماند و مانند
آنها میاندیشد و عمل و رفتار میكند" .در بیرون
از منزل اما ،بین همكالسیها و همبازیها عذاب
میكشد كه "چرا نعل به نعل مثل آنها نیست" ،به
عبارت دیگر "چرا به اندازه كافی فرنگی نیست".
درماندگی نسل دوم در غربت در این است كه هم
خود را با پدر و مادرش بیگانه میبیند و هم تا
حدودی با كشور میزبان .وقتی پدر ومادرها با
هم مینشینند ،با بیش و كم تفاوتی مثل هماند .به
قول معروف ،حرف یكدیگر را میفهمند و اگر با
دیگرانی خارج از محدوده جغرافیایی خود دوست
شوند و رفتوآمد كنند ،كه معموال نمیكنند،
اختالفات موجود در نحوه تلقی از زندگی بهنظر
توجیهپذیر و قابل قبول میآید و از همینرو قابل
تحمل میشود .در مورد نسل دوم كه در اغلب
موارد بهدرستی نمیداند چرا پدر و مادرش مجبور
به ترك خانه و كاشانه شدهاند ،اختالفات در نحوه
تلقی از زندگی ،گیج كننده میشود و به همان نحو
باقی میماند.
 نسل دوم همین كه خود را میشناسد و آهستهآهسته با دنیای پیرامونش آشنا میشود ،با
بیرحمی تمام به دنیای تنهایی و هراسآور یك
مهاجر پرتاب میشود .و این در حالیست كه
سؤاالت بیشمار و اغلب هم بیجواب ،مغزش
را بهراستی منفجر میكند .برای مثال ،سؤال
كماهمیتی چون "چرا شام كریسمس كسی به
خانه ما نمیآید؟" بیانگر دو وجه مختلف ولی ب ه
هم پیوسته از این مشكل و مصیبت است .از یك
طرف ،برش و بریدگی فرهنگی در درون خانواده
كه به معنای دقیق كلمه ،هستهای است ،در حال
تكمیل شدن و جا افتادن است .به احتمال زیاد،
نسل اول به این میاندیشد كه برای شب عید چرا
به دیدن كسی نمیرویم و یا چرا كسی به دیدن
ما نمیآید؟ نسل اول ،بهراستی خود را به آب و
آتش میزند تا برای شب اول سال نو ،سفره هفت
سین آماده باشد .سبزه هم معموال سبز میكند.
نسل دوم اما ،در حالی كه هفتسین را جدی
نمیگیرد ،و البته معلوم نیست چرا باید بگیرد،

دلنگران و آشتفته است كه هم كالسیهاش از
چراغانی كاجهای كریسمسشان در خانه حرف و
حدیث میگویند ولی در خانه خودش چنان شور
و شوقی وجود ندارد و در نتیجه ،در گفتوگوهای
بعد از كریسمس ،او عمال چیزی برای گفتن ندارد.
هفتسین هم وقتی در ذهن نسل دوم جا میافتد،
همه چیز هست غیر از هفت سین ،چون او معموال
این سینها را به زبانی كه میداند ترجمه میكند و
به همین دلیل ،گیج و منگ میشود .وجه دوم اما
این است كه همین پرسشهای بهظاهر غیر مهم،
درضمن بیانگر آن است كه در ذهن مضطرب نسل
دوم درغربت ،تنهایی و بیكسی همه ابعاد مخربش
را به نمایش میگذارد .اگر چه به كریسمس اشاره
میشود ولی كنجكاوی در اغلب موارد ادامه
مییابد .چرا ما به خانه پدربزرگ و مادربزرگ
نمیرویم؟ چرا عمو فالن یا خاله بهمان كه این
همه مارا دوست میدارند ،هیچ وقت به خانه ما
نمیآیند؟ و چه بسیار از این پرسشها كه متأسفانه
جوابی قانعكننده نمییابند و در واقعیت امر ،پاسخ
قانع كننده ندارند.
یكی از پیآمدهای دردآور این وضعیت این است
كه مشكالت و درگیریهای معمولی بین نسلها
كه به مقدار زیادی طبیعی است ،در غربت ابعاد
فاجعهآمیزی میگیرد .از یك طرف ،اختالف نظر
بین این دو نسل به مراتب بیشتر از آن چیزی
است كه در نبود غربت میتوانست باشد .دلیل این
امر هم به اعتقاد من این است كه بر بستر فرهنگی
متفاوت ،روزگار میگذرانند و اصوال در دو دنیای
كامال با هم بیگانه بهسر میبرند .از سوی دیگر ،اما
با وجود اختالفات بیشتر و روزافزونتر ،طرفین
درگیری یعنی نسل اول و دوم ،غیر از همدیگر
كس دیگری را ندارند و در عمل وابستگیشان به
یكدیگر بسی بیشتر از آن حدیست كه در نبود
غربت میتوانست باشد .به همین دلیل ناچارند
دندان برروی جگر خسته بگذارند و یكدیگر را
تحمل كنند .از همین روست كه برای مثال آن چه
كه برای یك خانواده انگلیسی در لندن و یا ایرانی
در تهران مسألهای نیست ،برای یك خانوادهی نه
ِ
انگلیسی ساكن لندن مسأله میشود.
ایرانی -نه
چندی پیش خانمی به رادیوی فارسی زبانی كه
در لندن پخش میشود تلفن زد كه پسربچهی
نمیدانم چند سالهاش میخواهد گوشهایش را
سوراخ كرده و گوشواره بگذارد و او دارد دیوانه
میشود .و یا خانم دیگری شكایت داشت كه
دخترم میخواهد بازویش را خال كوبی كند و من
دارم دق میكنم ...از نمونههای دیگر می گذرم كه
وضع از این هم بسی حادتر میشود.
منبع :سایت انسانشناسی و فرهنگ

طرحهایی از زندگی

اشرافیت ارمنی در امپراتوری عثمانی

شاهزاده سرکیس ( )1819-1777و زنش الئنورا
منبع :لویی دوپره ،سفر به آتن و قسطنطنیه ،پاریس 1825

پوشاک ارمنیان قسطنطنیه

منبع :آلکساندرا الکوشی ،پاریس1835 ،

در سده نوزدهم ارامنه روزبهروز نفوذ و قدرت
بیشتری در حیات اقتصادی و سیاسی امپراتوری
عثمانی به دست میآوردند .بعدها این یکی از
عواملی شد که غبطه طبقات قدرتمند عثمانی را
برانگیخت و سبب کینه نسبت به ارامنه و یکی از

زمینههای قتلعام ارامنه در نخستین دهههای سده
بیستم شد .این تصاویر از کتابهایی که در سده
نوزدهم میالدی در فرانسه منتشر شد ه برگزیده
ورووج (سبک
شدهاند .ما به نقل از شماره  5مجله ن ُ ُ
نو) ارمنستان آنها را به چاپ میسپاریم.

دو دختر ارمنی و یونانی در قسطنطنیه

از مجموعه کامیل روژیه ،پاریس1847 ،
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گفتوگو با آیدین آغداشلو درباره ماركو گریگوریان

ماركو ،هنرمند بیقرار

این گفتوگو زمانی انجام گرفته است که مارکو گریگوریان هنوز زنده بود .تجدید
چاپ آن در اینجا به خاطر دیدگاههای جالب توجهیست که درباره کار او در آن
هست.

داریوش خادمی

از نظر شما ماركو گریگوریان در هنر
معاصر ما چه جایگاه و موقعیتی را ب ه
خود اختصاص داده است؟
آیدین آغداشلو  :ماركو به نسلی از نقاشان تعلق
دارد كه جز ِو آغازگران تجربههای تازه در نقاشی
مدرن ایران است .اینها در حقیقت نسل دومی
هستند .بعد از كسانی كه از سال  1325مدرنیسم
را در ایران شروع كردند ،در نسل بعدی یعنی نسل
ماركو بود كه تجربهای دیگرتر آغاز شد .ماركو با
چند تن دیگر ،در حقیقت پرچمداران این نهضت
ی
هستند ،كسانی كه به تجربههای دیگرتری رو 
آوردند كسانی مثل محسن وزیری مقدم ،كه با
شن شروع ب ه كار كرد .اینها در حقیقت چشمانداز
تازهای را برای هنر مدرن ایران باز كردند كه در
ایران تازه بود و در جاهای دیگر چندان تازه نبود.
اما این مسأله خیلی اهمیت نداشت .مهم این بود كه
نسل هنرمندانی كه در سالهای دهه  30كارشان
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را رسم ًا شروع كرده بودند بتوانند این تجربهها را
به سامان برسانند .جایگاه ماركو چنین جایگاهی
بود .با نگاه به تاریخ هنرمان ،قابل تصور نیست
كه بدون حضور این نسل ،جنبشها و شكل
شكنیهای بعدی چهطور میتوانست صورت
بگیرد .اما جایگاه ماركو در هنر مدرن ایران تنها
بهخاطر این دوران كاریاش نیست بلكه تنوع و
خصلتی كه در دورانهای بعدی كارش بهوجود
میآید در حقیقت نشان دهند ه هنرمندی است كه
ت شكنیهای اولیه اكتفا نكرده
تنها به برخی از سن 
و همچنان بر حول این محور چرخیده و حركت
كرده است.
چه نقد و نظری بر دورهه��ای كاری
ماركو دارید؟
یك دوره كار ماركو دورهای است كه او نقاشی
ِ
نقاشی بزرگ میكند .منظور دوره
میكند و
نقاشیهای آشوویتس اوست ،در حقیقت یك
زمینهی سیاسی و اجتماعی را تصویر میكند.
این كارهای او آثار جسور و گستاخی است كه از
طراحی پرقدرتی بهرهمند است چه در دوره ماركو
و چه پیش از او كسی اینچنین با نقاشی در ابعاد
بزرگ رودررو نشده است .این نقاشی به اندازه
الزم تأثیرگذار شد و مورد بحث قرار گرفت و به
نوعی حتی راهگشا بود .در مورد این نقاشیها من
همیشه فكر میكردم چه چیزی باعث شد كه ماركو
بهجای تصویر قتلعام ارامنه توسط عثمانیها ،به
چیزی دورتر توجه كرده ،به چیزی كه در سطح
جهانی مطرح شده اما خود ماركو كه یك ارمنی
بود ،قاعدت ًا باید رابطه مستقیمتری با آن قتلعام

میداشت .اینجا بود كه فكر كردم شاید نقاشان
مدرنی كه در ایران كار میكنند بیشتر با زمینههای
ِ
موضوعات مهم دوران،
آماده و فراهم شده ذهنی
خودشان را تطبیق میدهند و با آن بهسر میبرند.
و گرنه بر اساس هر قاعدهای كه فرض بگیریم
باید درباره قتلعام ارامنه نقاشی میكشید و من
مدتهاست این نقاشی را ندیدهام و مشكل بتوانم
نظر االن خودم را شكل بدهم و بهصورت متی ّقن
نظر بدهم ،اما این نقاشیها قوی و تأثیرگذار بودند.
حركت او از روشنی به تاریكی ،از خط به سطح تا
آنجایی كه در خاطرم هست جذاب و قابل توجه
بود و ماركو تقریب ًا با این نقاشی و مسائلی كه حول
و حوش آن شكل گرفت شناخته شد و در جایگاه
حقیقی خودش قرار گرفت .دورهی بعدی دورهای
است كه ماركو تجربههایی مدرنتر داشت از حیث

اینكه نقاشی نكشد و چیزهایی را نصب كند .با در
نظر گرفتن ذهن ناآرام او كه به یك شكلِ شناخته
شده اكتفا نمیكرد ،او تجربههایی گوناگون و متنوع
ِ
بدون یك حاصل كارآمد را ادامه
و در عین حال
داد و این كارها زمینهای شد برای كارهای بعدی
او كه با كاهگل شكل گرفتند ،و مثل این بود كه
آدم از فاصلهی خیلی زیاد به شیارهای یك زمین
مزروعی نگاه كند ،زمینی كه شخمخورده و ِگل و
خاك است .با فرمهای مارپیچ و شكلهای عمودی
و متقاطع .اینها اولین عالیق ماركو نسبت به خاك
و شكل قابل انطباق آن با بوم ،یعنی كاه گل است.
و این یكی از بهترین و موفقترین دورههای
كاری ماركو بود و ماركوی حقیقی با این كارها
شناخته میشود ،همینطور كارهای همزمانی كه
به صورت نصب چیزهایی بر روی همین زمینه
بوده؛ دیزی آبگوشت ،نان سنگك ،اشیا و لوازم
مختلفی كه همگی پس از نصب روی یك صفحه به
دیوار آویخته میشد .این نوع هنری بود كه البته
باز زمینه و سابقه داشت ،مثل چیزهایی كه شما از
روی میز بردارید و اثر آنها روی میز باقی بماند.
به این ترتیب اثر جایگزین مؤثر می شود .ولی
نصب چیزهایی از زندگی طبقه وسیع جامعه ،و
مردمی كه با كاسه آبگوشت و نان سنگك موقعیت و
جایگاه طبقاتیشان شكل میگرفت ،باعث شد این
كارها قدری جنجالی بهنظر برسد و نقدهای عجیب
و غریبی دربارهاش نوشته شود ولی در مجموع این
دورهی  Earth Artاو شكل گرفت كه قابل توجه
بود .هر چند كه تأثیر زیادی بر هنرمندان دورهی
خودش در ایران نگذاشت ولی تجربهای بود كه
باید میشد و او این تجربه را به دست آورد .بعدها
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میتوانست اینها ادامه یابد و روی میز واقعی
چیده شود و یا بهصورتی گستردهتر و وسیعتر و
ِ
مختلف ( Installationهنر چیدمان)
به شكلهای
دنبال گردد .بعد از مهاجرت ماركو این مجال را
نیافتم كه تعقیب كنم این راه به كجا ختم شد و
یا اصال به جایی ختم شد یا نه .اما در حقیقت
این دوره را بسیار پر اهمیت میدانم .كارهایی
كه با فرمهای هندسی و مارپیچ روی بوم كرده
بود ،آثار بسیار نرم و زیبا و چشمنوازی بود و
در زمینه كارهای كاهگلی او (كه در كار هنرمندان
دیگری مانند پرویز كالنتری و غالمحسین نامی
ادامه یافت) این نوع ،خاص و متفاوت بود .او
استفاده درخشانی از این ماده كرد و جایگاه این
آثار بسیار معتبر و ماندگار است.
ماركو هنرمندی مهاجر است .مسأله
مهاجرت چه تأثیری بر هنرِ هنرمند
مهاجر دارد؟
زندگی ماركو از این نظر جالب است او ب ه هر
حال همیشه طبع ناآرامی داشت ،آدم زنده و
پویایی بود (و شكر خدا كه هست) ،بیقرار
بود و حتی در كار نقاشی و نقاش بودن هم قرار
نداشت .مدتها در فیلمهای فارسی بازی كرد و
اسم خودش را هم گذاشت "گریگوری مارك"،
هنرپیشه خوبی هم بود .همیشه در نقش

و حتی
مردی خوشقیافه ،جذاب و خوشلباس بود.
به شدت به دستساختههای مردم عادی عالقه
داشت؛ از اتوهای دستی گرفته تا هر چیزی كه
بافته و ساختهی دست هنرمند غیر رسمی بود.
مجموع ه بسیار جذاب و قابل توجهای را گرد
آورد .توجه او نثار چیزهایی شد كه بهطور
رسمی در تاریخ هنر اهمیت زیادی ندارند .او
با اشارهاش به این چیزها اهمیتی را كه در ذات
و نهاد آنها بود كشف كرد و مردم را نیز متوجه
آن اشیاء نمود و این اشیاء به صرف اشاره او
محترم شدند و موزهای شدند ،و این جایگا ِه
مسجل میكند.
نگاه یك هنرمند و انتخاب او را ّ
و كارهای بسیار متنوع دیگری كه حتما شما به
آن در دیگر مطالب خود اشاره خواهید كرد .این
بیقراری باعث شد ماركو یك ایرانی ،ارمنی،
امریكایی شود و این مثلث بعضی اوقات یك
ضلعش بلندتر از سایر اضالع میشد .او مثل
همهی نسل خودش چند جانبه ،متالطم و اهل
جستجو بود و احتماال تا آخر عمرش ـ كه دراز
باشد ـ این ادامه خواهد داشت .موقعیت ماركو
موقعیت تمثیلی برای هر هنرمند مهاجری نیست.
ماركو در جستوجوی آفاقی بود كه هر هنرمند
مهاجر شاید در این جستوجو با او شریك باشد
دوهفته نامه
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ولی بیصبری و بیطاقتی او كه هیچجا را شاید
بهاندازه كافی مناسب تشخیص نمیداد ،باعث
نوعی پویندگی و نمیخواهم بگویم سرگشتگی،
در زندگی او شد .و به هر حال مكانهای
مختلف هم از حاصل او ثمر بردند.
اما هنرمندان بههرحال وقتی به مهاجرت
میروند ،یا معنای خود را به شدت مراقبت
و حفظ میكنند ـ آنها یك معنای محلی را
در جایی نمایش میدهند كه شاید این معنا در
آنجا درست درك نشود و یا دوام نیاورد ـ و یا
سعی میكنند معنای جدیدی را جایگزین كنند.
در هر دوی این شكلها اگر هنرمندی تراز
اول باشد و اگر بتواند با این جابهجایی و تغییر
شكل همراهی كند و طاقت بیاورد ،قاعدتا این
جابهجایی نباید در كارش تأثیر منفی بگذارد.
از هنرمندان ایرانی كه در دور ه اول اشاره كردم
و ماحصل عمرشان را در جایی دیگر بردند و
همان را ادامهدادند ،میتوانم به كارهای حسین
زندهرودی و ابوالقاسم سعیدی اشاره كنم كه
انگار كارگاهشان را ب ه جای دیگر حمل كردهاند.
هنرمندانی هم بودند و هستند كه با تغییر مكان،
روش كارشان هم تغییر كرد مانند نیكزاد نجومی
كه آثار مهاجرت او از نمونههای قابل توج ه
بود .این تغییر از ِ
حیث شكلی بود ،وگرنه معنای
آدمها كه خیلی متغیر و متفاوت نمیشود .هر
دوی اینها ،شكلهای موفقی داشتند اما چیزی
كه من اغلب دیدهام و همیشه اسباب تأسف من
بوده است در هر كدام از این زمینهها به دالیل
مختلف (كه قابل بررسی است) كیفیت نازل ِ
تر
كار هنرمندان مهاجر است (نازل نه به معنای
بد) .وقتی كارشان را با كیفیت آثار آنها در
وطنشان قیاس كردم ،دیدم بهترین نمونهها
در خواستگاه و وطنشان شكل گرفته است،
و كارهای بعدی یا در تقلید قبلیها بوده و یا
اگر جستوجو در شكل دیگری هم بوده باز
بهآن اعتبار نرسیده است .این وضع در ادبیات،
شعر و مخصوصا معماری دیده میشود .این
بحثی مفصل است كه زمین ه اجتماعی ،سیاسی
و فرهنگی دارد و طبیعی است كه جای آن در
این چند كلمه نیست و چه بهتر كه در مجله
شما زمینه تحقیق در آینده شود .بنابراین برای
ِ
هنرمند در مهاجرت نمیشود یك شكل كلی
فرض كرد ،اما بحث كلی میتوان كرد و اگر این
بحث به یك نتیجه جمعی نسبی برسد باز تعداد
استثناها فوقالعاده زیاد است.
منبع :هفتهنامه تندیس

درباره نمایشنامه نازار
دالور اثر درنیك دمیرجیان
تركیب كمدی و بیانیه
سیاسی

ادی آرناوودیان

نازار دالور ،اثر درنیك دمیرجیان (،)1877-1956
یك افسانه كمدی پنج پردهای (مجموعه آثار ،جلد
پنج ،ایروان ،)1973 ،یك هجو مبتكرانه و درخشان
است درب��اره استبداد سیاسی و جاهطلبیهای
قدرتهای بزرگ ،و بیاعتنایی آنها به خواستههای
ملتهای كوچك و دموكراسی و اخالق.
این قضاوت هرانت تامرازیان درباره اثر دمیرجیان
است كه خودش آن را در میان تمام تفاسیر انجام
شده از این داستان عامیانه ارمنی كه دمیرجیان در
 1924نوشته ،برجستهترین میداند .بحث درباره
ارزیابی او دشوار است .نازار دالورُ ،هنری كامل
است كه یك داستان قومی كالسیك را در كنار دیدگاه
مدرن نویسنده از دنیای سیاست ،در یك مجموعه
گرد میآورد .دیدگاهی كه شایستگیاش را حتی تا
امروز هم حفظ كرده است.
ن��ازار چهرهایست الیق تمام استهزاهایی كه
انسانهای هوشیار و بذلهگویان بیرحم قادرند
نثارش كنند .ادعای شجاعت و دالوری ،سخنان
توخالی و ظاهر مضحك او به روشنی این را شهادت
میدهند .نازار یك تنبل بیمصرف ،بیاعتنا ،زننده،
زمخت و خشن است.
او برای كسانی كه با دلقك كارتون انگلیسی ،اندی
کپ ( )Andy Cappآشنا هستند یک اندی کپ ارمنی

است! و نیز تجسم شخصیتی بزدل
و نامرد كه از همهچیز میترسد ،از
هر حركت ناشناخته كوچك حتی
از رفتن به تاریكی باغ خانه بدون
همسرش.
در همین حال ،او از خود یك
تصویر خیالی دارد؛ او خود را یك
مرد شجاع تمام عیار میپندارد
كه آماده جنگ و شكست دادن
راهزنان محلی است كه همه از
آنها فرار میكنند .او خود را
مدافع شجاع مردم تصور میكند
كه دشمن قدرتمند را به ضعف
رسانده و از افتخار آن لذت
میبرد.
اما چنان كه گاهی در قصههای
عامیانه رخ میدهد ،بخت به او
لبخند می زند ،آن هم یك لبخند
حسابی .با تغییر عجیب و غریب
اتفاقات ،نازار صاحب شهرت
شجاعت و همینطور ت��اج و
تخت پادشاهی میشود .یك بار
كه ترسیده و در حال فرار است
خود را در حالی مییابد كه در
یك قلمرو شاهی دور ،كه در آن
به دنبال پناه بوده ،با او مثل یك قهرمان برخورد
میشود.
درنتیجه ،در پرده دوم نازار با تبختر یك رئیس
حكومت قدم میزند ،به عنوان شاهی كه ستایش
میشود .او تجسم سیاستهای فاسد و منحط
است  .او به رسم رایج امپراتوریها ،با هر ملتی كه
گستاخ است و نافرمانی میكند وارد جنگ میشود.
نمایش اعتراض خشمگین او در برابر كسانی كه از
ملحق كردن امالكشان به او سر باز میزنند ،به طور
غریبی بامزه است ،اما در عین حال نمایهای دقیق
و عمیق از تاریخ استیالی حكومت مستعمراتی نیز
هست.
همچنان كه كه نازار با طرفدارانش توطئه میكند،
به طوری كه فورا مجمعی را به یاد میآورد كه
قدرتهای بزرگ نشستهاند و دنیا را میان خود
تقسیم میكنند ،میبینیم كه اثر دمیرجیان از نمایشی
كمدی به هجویهای سیاسی تغییر شكل پیدا میكند.
صحنههای كمیك آن حقایقی جهانی را درباره
نخبگان قانونگذار بیان میكنند.
خصوصیات شخصی بیاعتنایی و خشونت نازار،
به شكل قانونگذاران بیرحم ،غیرانسانی و خشن
در هر نقطه از دنیا تجسم مییابد .او غیر از آن كه

آماده است شهروندان بیگناه ممالك خارجی را
بكشد ،مردم خودش را هم برای جنگیدن و كشته
شدن به كار میگیرد ،و این در حالیست كه خود
و همدستانش بر پشت میزهای لوكس ضیافت برپا
كردهاند.
از این نظر ،نمونه سقوط نقد ادبی معاصر را
میتوان در نظریه دیوید گاسپاریان درب��اره
نمایشنامه دمیرجیان که در كتاب سال  2002خود
با نام ادبیات ارمنی نوشته و چاپ كرده ،مشاهده
کرد.
با وجود بحث نابخردانهای كه گاسپاریان به راه
میاندازد تا هنرمندان ارمنی برجسته را به عنوان
مخالفین اساسی سوسیالیزم و انقالب روسیه 1917
و انطباق ارمنستان با رژیم شوروی معرفی كند،
نكات درخشانی هم در متن او هست كه بیان
میكند نازار دالور با نمایاندن سوء استفاده انسانها
از قدرت سیاسی ،اصوال به عنوان انتقادی از
سردمداران وقت شوروی نوشته شده است.
گاسپاریان در حالی كه مدرك كتبی برای قضاوتش
ندارد مینویسد« :دمیرجیان در نوشتههایش
میگوید منشأ شخصیتهایش از سیستمهای
سیاسی پیشین یا از ممالك خارجی سرچشمه
میگیرند .خیلیها درباره زمان خودشان مینویسند

و در ذهنشان اهدافی مشخص از
زندگی سیاسی زمان خودشان
دارند ،اما به خاطر امنیت میگویند
درباره دیگر دورانها نوشتهاند».
این تعبیر مستبدانه و فردی و
اختراع شده نمیتواند در ارزیابی
ما از نمایشنامه تأثیر بگذارد و از
روحیه و اهداف بلند دمیرجیان تنها
کاریکاتوری به دست میدهد .اما
نمایشنامه دمیرجیان در 1924
نوشته و چاپ شده ،دورانی كه
بخش بزرگی از طبقه روشنفكر
ارمنی ،از جمله دمیرجیان و
چارنتز ،م��اه��اری ،باكونتز،
نایری زریان و خیلیهای دیگر،
بیشترین اشتیاق را برای دولت
جدید جمهوری ارمنستان نشان
دادند.
نازار دالور نشانی از شعار ندارد،
همینطور نشانی از هیاهو ،ابتذال
یا كلیشه .موفقیت دمیرجیان در
این است كه تغییرشكل كارش
از هجو به بحث سیاسی به طور
یكدست انجام شده است .اعمال
ظالمانه ن��ازار به عنوان رئیس
حكومت كامال بر شخصیت ظالمش استوار است و
هر دوی اینها قانع كنند ه هستند .اعمال سیاسی
زننده ،زمخت و خشن او طبیعتا از مشخصات
فردی كاراكتر او نشأت گرفته است.
این تركیب هماهنگ هجو كمیك و بیانیه سیاسی،
مانع از این میشود كه سیاست به شكل آزاردهنده
یا تبلیغی ظاهر شود .حركات فیزیكی ،میمیكهای
ِ
بازیگران نقش
بیانگر چهره ،و روابط فیزیكی بین
اول سهم بزرگی در شكل یافتن و بسط كاراكتر،
پالت ،كمدی و هجو دارد.
همچنان كه نمایشنامه به انتهای رضایتبخشش
نزدیك میشود نقصهای كار به راحتی قابل
ی به نظر میرسد .ما شاهد ستیزی
چشمپوش 
ناشایست میان نازار و همسرش هستیم كه ملكه
شده است .جدال را نازار شروع كرده چرا كه
میخواهد همسرش را به خاطر یك زن جوانتر و
زیباتر كه نجیبزاده است طالق دهد! اما همینطور
كه خشونت آنها شدت میگیرد مردم شورشی
را آغاز میكنند .در این حین همدستان نازار هم
باالخره میفهمند كه او چیزی جز یك ترسو نیست
كه برای چپاول قصر آمده است.
ترجمه :نسیم نجفی
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