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áÙ³Ýù é³¹Çù³É »Ý, ÙÇõëÝ»ñÁ ÉÇμ»ñ³É Ï³Ù ëáóÇ³ÉÇëï »õ ³ÛÉÝ£ Î³Ý³Ýó ß³ñÅáõÙÁ Ñ³Ù³ËÙμõáõÙ ¿ Ñ»ï»õ»³É ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ßáõñç.- Ù³ñÙÝÇ
»õ ë»é³Ï³Ý Çñ³õáõÝù - ÁÝïñ»Éáõ
»õ ÁÝïñõ»Éáõ Çñ³õáõÝù - ³ßË³ï»Éáõ Çñ³õáõÝù - ÏñÃõ»Éáõ Çñ³õáõÝù ë»÷³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Çñ³õáõÝù
³ÙáõëÝ³Ï³Ý Çñ³õáõÝù - ÍÝáÕ³Ï³Ý Çñ³õáõÝù - ÏñûÝÇ Çñ³õáõÝù Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý å³ßïûÝ ½μ³Õ»óÝ»Éáõ Çñ³õáõÝù - ½ÇÝÍ³é³ÛáõÃ»³Ý
Çñ³õáõÝù - ûñÇÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»Éáõ Çñ³õáõÝù£

-Ç Ù¿Ï³Ù»³Û μ³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃÇõÝÁ, É³õ³·áÛÝ
Ýõ¿ñÁª Ó»ñ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ »õ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ
³åñáÕ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇÝ£
Ø¿Ï³Ù»³Û μ³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃ»³Ý ·ÇÝÁ
Æñ³ÝáõÙª 23,000 ÃáõÙ³Ý
²ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙª 135 ¹áÉÉ³ñ
àã ÙÇ μ³ÝÏ³ÛÇÝ í×³ñáõÙ£
ØÇ³ÛÝ ½³Ý·³Ñ³ñ¿ù Ù»½, »õ Ù»ñ ëáõñÑ³Ý¹³ÏÁ Ï³Ûó»ÉÇ Ó»½ª Ó»ñ
ï³ÝÁ£
66495180
66495208
66492693
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ÞÜàðÐ²ôàð ¶²ðàôÜÀ ºô

ô Æð²Ü²Î²Ü Üàð î²ðÆÜ
¶³ñÝ³Ý ÑáíÁ ÙáõßÏÇ μáÛñáí ³ÝáõßáõÃÇõÝ ÏÁ ßÝãÇ,
ÐÇÝ ³ßË³ñÑÁ ç³Ñ»É³ó³Í Ýáñ »ñ· áõ ë¿ñ Ï³ÝñçÇ£
¶ÇÝáõ ·³õÇ Ï³ñÙÇñ ³ÏÁ »³ë³Ù³ÝÇÝ ·áÛÝ ÏÁ ï³Û,
ì³é Ï³Ï³ãÁ Ñ»½ Ý³ñ·Ç½Ç ³ãùÝ ³ñóáõÝùáí ÏÁ ÃñçÇ£
êáË³ÏÝ »ñÏ³ñ ³Ýç³ïáõÙÇ ï³é³å³ÝùÁ Ùáé³ó³Í,
ÖÇã áõ Ï³Ýãáí ÏáÏáÝ í³ñ¹Ç ³é³·³ëïÁ ÏÁ ÃéãÇ£
ØÇ Ý³Ë³ïÇñ, áñ Ù½ÏÇÃÇó ·ÇÝ»ïáõÝ »Ù ßï³åáõÙ,
ø³ñá½Ý»ñÁ ß³ï »Ý »ñÏ³ñ, Å³Ù³Ý³ÏÁ ÏÁ ÷³ËãÇ£
êÇ°ñï ÇÙ, »Ã¿ Ëñ³Ë×³Ýù¹ í³Õõ³Ý ÃáÕÝ»ë ³Ûëûñõ³Û,
Æ±Ýã »ñ³ßËÇù, áñ í³ÕÁ ù»½ ³Ûë ³ßË³ñÑÇó ãçÝçÇ£
ì³ñ¹Ý ³÷ëáë ¿, í³Û»É»ó¿°ù, ù³ÝÇ μáõñáõÙ ¿ Ã÷ÇÝ,
¶³ñÝ³Ý ¹éÝáí Û³ÛïÝõ»É ¿, ³ßÝ³Ý ¹éÝáí ÏÁ ÏáñãÇ£
Øï»ñÙáõÃ»³Ý ³Ûë Ñ³Ý¹¿ëáõÙ, Ùïñáõ°å, »ñ· áõ ï³Õ
³ë³,
ºñ¿ÏÝ Ç±Ýã ¿ñ, í³ÕÝ Ç±Ýã ÏÁ ï³Û, ÑÇÙ³ ¹ñ³ å³ÑÁ ãÇ£
Ð³ý»½Á ùá ï»ëùÇ ëÇñáÛÝ ³Ûë ³ßË³ñÑÁ áïù ¹ñ»ó,
ØÇ° áõß³Ý³Û, Ññ³Å»ßïÇ Å³ÙÁ ßáõïáí ÏÁ ÑÝãÇ£

Ð³ý»½
Â³ñ·Ù.ª ²½³ï Ø³Ã»³Ý

ÃÇõ 94, ¸ ï³ñÇ, Ø³ñï 9 2011

5

ÚáÛë

2008-Æ Ø²ðîÆ 1-Æ
¸¾äøºðÆò

î²ðÆ ²Üò

2008 Ãõ³Ï³ÝÇ ö»ïñõ³ñÇ 19-Ç
Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇó Û»ïáÛ È»õáÝ î¿ñ-ä»ïñáë»³ÝÇ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùμ ëÏëõ»óÇÝ ½³Ý·õ³Í³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, Ýëï³óáÛó »õ Ñ³ó³¹áõÉ
ºñ»õ³ÝÇ ²½³ïáõÃ»³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ, áñáÝó Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ μáÕáù³ñÏáõÙ ¿ÇÝ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ å³ßïûÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ: Ø³ñïÇ 1-Ç í³Õ
³é³õûï»³Ý áëïÇÏ³ÝáõÃÇõÝÁ
óñ»ó óáõó³ñ³ñÝ»ñÇÝ: ´áÕáùÇ
³ÏóÇ³Ý ß³ñáõÝ³Ïõ»ó Ø»³ëÝÇÏ»³ÝÇ ³ñÓ³ÝÇ Ñ³ñ»õ³ÝáõÃ»³Ùμ, ÇÝãÇÝ Û³çáñ¹»ó μ³ËáõÚáÛë
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ÙÁ óáõó³ñ³ñÝ»ñÇ »õ áëïÇÏ³ÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ: ºñ»ÏáÛ»³Ý ëÏëõ³Í »õ
Ø³ñïÇ ÉáÛë 2-Ç ·Çß»ñÁ ß³ñáõÝ³Ïõ³Í μ³ËÙ³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí
½áÑõ»ó 10 Ù³ñ¹, ³Û¹ ÃõáõÙ` 2
½ÇÝõáñ³Ï³Ý: Ú³Ûï³ñ³ñõ»ó Û³ïáõÏ ¹ñáõÃÇõÝ, Ó»ñμ³Ï³Éõ»óÇÝ
ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý Ñ³ñÇõñ³õáñ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ:
ØÇÝã ûñë μ³ó³Û³Ûïõ³Í ã»Ý 10
½áÑ»ñÇ ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ, å³ïÅõ³Í ã»Ý ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù»Õ³õáñÝ»ñÁ:
êïáñ»õ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù ³Ûë
Ù³ëÇÝ »ñÏáõ ·ñáõÃÇõÝ: ²é³çÇÝÁ
Ù¿Ï ï³ñÇ ëñ³ÝÇó ³é³ç, ¹¿åù»-

ñÇ »ñÏñáñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ ³éÇÃáí
§²ÝÏ³Ë¦ ß³μ³Ã³Ã»ñÃáõÙ Ññ³ñ³ï³ñ³Ïõ³Í ÙÇ Ûû¹õ³Í ¿,
áñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ ³Û¹ ¹¿åù»ñÁ
Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»³ÝùáõÙ áã ³ÝÝ³Ë³¹¿å »õ ùÝÝ³¹³ïáõÙ ¿ ³Ûëûñõ³Û ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³ÝÁ, Çμñ
áñÇ ÇÝùÝ ¿ »Õ»É ÝÙ³Ý Ùûï»óáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³¹ÇñÁ: ºñÏñáñ¹Áª »ñ»ùß³μÃÇ 2011 Ãõ³Ï³ÝÇ
Ø³ñïÇ 1-ÇÝ ºñ»õ³ÝÇ Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ ³éç»õ Ï³½Ù³Ï»ñåõ³Í Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÇ ÃÕÃ³ÏóáõÃÇõÝÝ ¿ª §²ñÙ»ÝÇ³Ü³áõ¦ Ï³ÛùÇó:

³ÉÇù ¿ μ³ñÓñ³ÝáõÙ, »õ ½ÇÝõ³Í
μ³ËáõÙÝ»ñÇ áõ ³Õ¿ï³ÉÇ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
Ù»Í ¿: 2008 Ã. Ø³ñïÇ 1-Ç »ñ»ÏáÛ»³Ý, Ý³Ë³·³Ñ èáμ»ñï øáã³ñ»³ÝÁ ºñ»õ³ÝáõÙ ³ñï³Ï³ñ·
Çñ³íÇ×³Ï Û³Ûï³ñ³ñ»ó, »ñμ
í³Õáõó ³ñ¹¿Ý
É³ñõ³ÍáõÃÇõÝÁ
·³·³ÃÝ³Ï¿ïÇÝ ¿ñ Ñ³ë»É, »õ
³Õ¿ïÝ ³ñ¹¿Ý ï»ÕÇ ¿ñ áõÝ»ó»É.
Ø³ñïÇ 1-ÇÝ ½ÇÝõ³Í áõÅ»ñÇ »õ
ÁÝ¹¹ÇÙ³¹ÇñÝ»ñÇ μ³ËÙ³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí 10
Ù³ñ¹ ½áÑõ»ó:
²é³çÇÝ ³Ý·³Ù:
Ø»ñ 19-³Ù»³Û å»ïáõÃ»³Ý å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ã¿ñ,
áñ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ë³Õ³Õ ã¿ÇÝ ³õ³ñïõáõÙ, áñ
ÅáÕáíáõñ¹Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÇ å³ßïûÝ³Ï³Ý ïõ»³ÉÝ»ñÁ ã¿ñ ÁÝ¹áõÝáõÙ. ³Û¹å¿ë ¿ñ
1996-ÇÝ, ³Û¹å¿ë ¿ñ 2003-ÇÝ áõ
³Û¹å¿ë »Õ³õ 2008-ÇÝ: ê³Ï³ÛÝ,
áã áù Ã¿° ö»ïñõ³ñÇ 19-ÇÝ »õ Ã¿°
Ø³ñïÇ 1-Ç »ñ»ÏáÛ»³Ý ã¿ñ ¿É Ï³ñáÕ å³ïÏ»ñ³óÝ»É, Ã¿ ÇÝã áÕμ»ñ·áõÃÇõÝ ¿ ³åñ»Éáõ »ñÏÇñÁ, »õ áã
áù Ñ³õ³Ý³μ³ñ ã¿ñ Ï³ÝË³ï»ëáõÙ, áñ §áí Ù»½ Ñ»ï ã¿, ¹³õ³×³Ý ¿¦ ëÏ½μáõÝùÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí
ÑÇÙÝáíÇÝ ÇÙ³ëï³÷áËõ»Éáõ »Ý
§ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝ¦ »õ §ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ÀÝ¹
áñáõÙª ³Û¹ ëÏ½μáõÝùÁ Û³ïáõÏ ¿
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç »ñÏáõ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëáõμÇ»ÏïÝ»ñÇÝ ¿É: ²ÛÉ
Ï»ñå ã»ë μ³ó³ïñÇ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ
Ù³ÙáõÉÇ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÁ Ýñ³Ýó

ºð´ àâ ØÆ ÎàÔØÀ
ä²î²êÊ²Ü²îôàôÂÆôÜ âÆ
êî²ÜÒÜàôØ
¶³ÛÇ³Ý¿ Ü³½³ñ»³Ý

ê

áíáñ³μ³ñ
³ñï³Ï³ñ·
Çñ³íÇ×³Ï Û³Ûï³ñ³ñõáõÙ
¿ ËÇëï É³ñõ³Í Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ, »ñμ ÁÝ¹í½Ù³Ý Ù»Í

íñ³Û, áíù»ñ Çñ»Ýó ×³Ùμ³ñÇó
ã»Ý Ï³Ù ã»Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ Ð²Î-Ç ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃÇõÝÁ: ºõ ³ÛÉ
Ï»ñå ã»ë μ³ó³ïñÇ ÇßË³Ýáõ-

ÃÇõÝÝ»ñÇ å³ïÅÇã Ù»ù»Ý³ÛÇ ÏÇñ³éáõÙÁ Ýñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ, áíù»ñ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ï»ñå Ùûï »Ý
ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³ÝÁ: ²Û¹ å³ïÅÇã Ù»ù»Ý³Ý, Ç ¹¿å, Ý»ñÏ³ÛÇë ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý ³é³çÝáñ¹Ç ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ·áñÍáõÙ ¿ñ
ÝáÛÝù³Ý §³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï¦:
2010-Ç ·³ñÝ³Ý ³é³çÇÝ ûñÁ Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ μ³ñÓáõÝùáõÙ ÏñÏÇÝ ÇßË³Ý³÷áËáõÃ»³Ý, ³ñï³Ñ»ñÃ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý áõ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ïáã»ñ ³ñõ»óÇÝ, »õ ÏñÏÇÝ ³Ñ³½³Ý·»óÇÝ, áñ §»ñÏÇñÁ ·ÝáõÙ ¿
ÏáñÍ³ÝÙ³Ý¦: §ê³ñ»ñÇ »ï»õáõÙ
ã¿ ³ÛÝ ûñÁ, »ñμ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÁÙμáëïáõÃ»³Ý Ïáõï³ÏõáÕ ÉÇóùÇ »õ
Çñ áõÅ»ñÇó í»ñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ×ÝßÙ³Ý Ý»ñùáÛ ÷áõÉ ¿ ·³Éáõ ³õ³½³Ï³å»ïáõÃÇõÝÁ, ÇëÏ Ýñ³ ³é³çÝáñ¹ÇÝ Ñáßáï»Éáõ »Ý Çñ ÇëÏ ßñç³å³ïÇ ·Çß³ïÇãÝ»ñÁ¦,- ³Ù÷á÷»ó È. î¿ñ-ä»ïñáë»³ÝÁ, áñ ³Û¹
Çñ³íÇ×³ÏÝ ³ñ¹¿Ý ÙÇ ³Ý·³Ù ë»÷³Ï³Ý Ù³ßÏÇ íñ³Û ¿ ½·³ó»É:
ÆëÏ åáåáõÉÇ½ÙÇ »ñμ»ÙÝÇ ÃßÝ³ÙÇ
Ðñ³Ýï ´³·ñ³ï»³ÝÁ ã½É³ó³õ
í»ñ Ñ³Ý»É Ý»ñÏ³ÛÇë ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ` ¹³ñÓ»³É »½ñ³Û³Ý·»Éáí, Ã¿ª ÇÝã ·Ýáí ¿É ÉÇÝÇ,
åÇïÇ Ñ³ëÝ»Ýù ÇßË³Ý³÷áËáõÃ»³Ý:
²Û¹ μ³ÕÓ³ÉÇ áõ ã»Õ³Í ÇßË³Ý³÷áËáõÃ»³Ý ·ÇÝÁ 10 ³ÝÙ»Õ
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ï»³ÝùÝ ¿ñ, áñáÝù
½áÑõ»óÇÝ »ñÏáõ ï³ñÇ ³é³ç` ³Û¹
ÝáÛÝ ûñÁ:
²ÝÙ»Õ Ù³ñ¹ÇÏ ³Ûëûñ ¿É »Ý ïáõÅáõÙ áÙ³Ýó ÇßË³Ý³÷áËáõÃ»³Ý,
áÙ³Ýó ¿É ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ §½·áõß³õáñáõÃ»³Ý¦ ÙáÉáõóùÇó: Æ±Ýã
μ³ó³ïñáõÃÇõÝ ï³ë, áñ Ø³ñïÇ
1-Ç ³é³õûï»³Ý ËÇëï í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¿ÇÝ »ÝÃ³ñÏõáõÙ ¹¿åÇ ºñ»õ³Ý μ»ñáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ: Ð»ñÃ³Ï³Ý ³Ý·³Ù, åÉ³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÇÝ ÁÝ¹³é³çª ºñ»õ³ÝÇ
×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ å³ß³ñõ»óÇÝ`
Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³Ý·³Ù ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ë³ÕÇ Éáõë³ÝóùÝ»ñáõÙ ÃáÕÝ»Éáí
·ÉË³õáñ ëáõμÇ»ÏïÇÝª Ñ³ë³ñ³ÃÇõ 94, ¸ ï³ñÇ, Ø³ñï 9 2011
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ÏáõÃ»³ÝÁ: ºõ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³Ý·³Ù
ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝÁ ÛáÛëáí Ñ³õ³ùõ³Í
Çñ Ñ³Ù³ÏÇñÝ»ñÇÝ Ï»ñ³Ïñ»ó
ÝáÛÝ ËáëïáõÙÝ»ñáí…
ºõ ëï³óõáõÙ ¿, áñ Û»ïÁÝïñ³Ï³Ý
³Ûë »ñÏáõ ï³ñÇÝ»ñÇ Ã»ñ»õë ·ÉË³õáñ §³ñ¹ÇõÝùÝ¦ ³ÛÝ ¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë
Ó»õ³õáñõ»É »Ý ¹»é 15 ï³ñÇ
³é³ç ëÏ½μÝ³õáñõ³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý §Ùß³ÏáÛÃÝ¦ áõ ¹ñ³Ý ëå³ë³ñÏáÕ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÁ, áñáÝó

ÑÇÙùáõÙ Ùñó³ÏóáõÃ»³Ý ·³Õ³÷³ñÇ ÷áË³ñ¿Ý Ñ³Ï³¹ñáõÃÇõÝÝ
¿ ÁÝÏ³Í, ³Ýï³·áÝÇ½ÙÁ: ²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ ³õ»Éáñ¹ ¿ ¹³ë»ñ ù³Õ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ëûë»É: ºõ ëï³óõáõÙ
¿, áñ ù³Õ³ù³óÇÝ ÁÝïñ³Ï³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇ ·ÉË³õáñ ëáõμÇ»ÏïÇó, å»ïáõÃ»³Ý ÑÇÙùÇó (Û³Ù»Ý³ÛÝ ¹¿åë ù³Õ³ù³ÏÇñÃ »ñÏñÝ»ñáõÙ ³Û¹å¿ë ¿) í»ñ³ÍõáõÙ ¿ ÙÇçáóÇ, ·Ý¹³ÏÇ, áñÇÝ ³Ûë ÏáÕÙÇó ³ÛÝ
ÏáÕÙ »Ý ßåñïáõÙ, »ñμ»ÙÝ-»ñμ»ÙÝ

·Ý¹³Ï³Ñ³ñáõÙ áõ Ùáé³ÝáõÙ å³ï³ëË³Ý³ïõáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ, Ï³Ù
¿É, É³õ³·áÛÝ ¹¿åùáõÙ, í»ñ³ÍáõÙ
»Ý ¹Çïáñ¹Ç: ÆëÏ ¹Çïáñ¹Ý»ñÁ,
ÇÝãå¿ë Û³ÛïÝÇ ¿, ÙÇ ï»ÕáõÙ »ñÏ³ñ ã»Ý ÙÝáõÙ:

²ÕμÇõñ` §²ÝÏ³Ë¦ ß³μ³Ã³Ã»ñÃ
Ø³ñïÇ 4, 2010

ÀÜ¸¸ÆØàôÂÆôÜÀ Ð²Üð²Ð²ô²ø ¾ Î²¼Ø²ÎºðäàôØª
à¶ºÎàâºÈàì Ø²ðîÆØ¾Îº²Ü ¼àÐºðÆ ÚÆÞ²î²ÎÀ
êÇñ³ÝáÛß ¶»õáñ·»³Ý
2008 Ãõ³Ï³ÝÇ Ø³ñïÇ 1-Ç áÕμ»ñ·³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇ
»ññáñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ ÝõÇñõ³Í ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ Ð³Û ³½·³ÛÇÝ ÏáÝ·ñ»ëÁ
(Ð²Î) Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ù, áñÇ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³½³ñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ »õ Ð²Î-Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ
³ÛÝáõÑ»ï»õ »ñÃáí ß³ñÅõ»óÇÝ
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïñáÝ:
Ð³Ýñ³Ñ³õ³ùÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ù¿Ï ñáå¿ ÉéáõÃ»³Ùμ Û³ñ·»óÇÝ
»ñ»ù ï³ñÇ ³é³ç Ø³ñïÇ 1-ÇÝ
óáõó³ñ³ñÝ»ñÇ »õ Çñ³õ³å³Ñ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
Û»ïÁÝïñ³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇ 10 ½áÑ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÁ:
Ø³ñ¹Ï³Ýó μ³½ÙáõÃÇõÝÁ Ó·õáõÙ
¿ñ Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ Ñ³ñÃ³ÏÇó
ÙÇÝã»õ Ø³ßïáó-ÎáñÇõÝ ÷áÕáóÝ»ñÇ ³ÝÏÇõÝÁ, áñÇ å³ï×³éáí
÷³Ïõ»É ¿ñ »ñÃ»õ»ÏáõÃÇõÝÁ: Ð²Î-Ç
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ ßï³å»óÇÝ
³ñÓ³Ý³·ñ»É, áñ Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÇÝ Ý»ñÏ³Û ¿ñ Ùûï 50 Ñ³½³ñ
Ù³ñ¹, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÇÝ
Ñ»ï»õáÕ ³ÝÏ³Ë í»ñÉáõÍ³μ³ÝÝ»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³ßõ³ñÏÝ»ñÝ
³õ»ÉÇ Ñ³Ù»ëï ¿ÇÝ: ê³Ï³ÛÝ Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÇÝ Ý»ñÏ³Û ·ïÝõáÕÝ»ñÇ
ÃÇõÁ ïå³õáñÇã ¿ñ` Ñ³ßõÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ áëïÇÏ³ÝáõÚáÛë
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ÃÇõÝÁ í³Õ ³é³õûïÇó ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É ¿ñ ºñ»õ³Ý ÙïÝáÕ ïñ³ÝëåáñïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ: ²é³çÇÝ ÇëÏ
Ñ³Û»³óùÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ ³ë»É, áñ
³Ûë ³Ý·³Ù Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÇÝ
½·³ÉÇûñ¿Ý ³õ»ÉÇ ß³ï Ù³ñ¹ Ï³ñ,
ù³Ý Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇ Ð²Î-Ç Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ÙÇõë Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÝ»ñÇÝ, »ñμ ³é³çÇÝ Ý³Ë³·³Ñ
È»õáÝ î¿ñ-ä»ïñáë»³ÝÇ á·»õáñáõÃÇõÝÝ ³ëïÇ×³Ý³μ³ñ Ýõ³½áõÙ ¿ñ, ÇëÏ Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÝ»ñÝ
³õ»ÉÇ ë³Ï³õ³ÃÇõ ¿ÇÝ ¹³éÝáõÙ:
²Ûë Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
Ð²Î-Á ãμ³ó³é»ó ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï »ñÏËûëáõÃ»³Ý ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÁ, ÇÑ³ñÏ¿, Çñ»Ýó
å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ ³ÝÛ³å³Õ Ï³ï³ñ»Éáõ å³ÛÙ³Ýáí: Þ³ï ¿ÇÝ Ý³»õ
áëïÇÏ³ÝÝ»ñ, áñáÝù Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÇó ¹»é ÙÇ ù³ÝÇ Å³Ù ³é³ç
ËÙμ»ñáí Ñ³õ³ùõ»É »Ý Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇÝ Û³ñáÕ ï³ñ³ÍùáõÙ£ àëïÇÏ³ÝÝ»ñÝ ³Ûëûñ ß³ï ¿ÇÝ Ý³»õ
ù³Õ³ùÇ ³ÛÉ Ñ³ïõ³ÍÝ»ñáõÙ: àõß³·ñ³õ ¿, áñ Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÇÝ ÙÇ³ó»É ¿ Ý³»õ §Ä³é³Ý·áõÃÇõÝ¦
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ` Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹Çñ »õ ³é³çÝáñ¹ ð³ýýÇ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÇ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùμ, áñÁ ë³Ï³ÛÝ

»ÉáÛÃ ãáõÝ»ó³õ Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ
Ñ³ñÃ³ÏáõÙ »õ Ï³Ý·Ý»É ¿ñ Ý»ñù»õáõÙ: ²Ûë ³Ý·³Ù È»õáÝ î¿ñä»ïñáë»³ÝÁ »ÉáÛÃÇ ÷áË³ñ¿Ý
³é³ç³ñÏ»ó
Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÇ
³ÝáõÝÇó ÁÝ¹áõÝ»É 15 Ï¿ïÇó μ³ÕÏ³ó³Í Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ: Ú³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝáõÙ Ý³ Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë å³Ñ³Ýç»ó ÙÇÝã»õ Ø³ñïÇ
15-Ý §³½³ï ³ñÓ³Ï»É μáÉáñ
ù³Õμ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÇÝ, ëï»ÕÍ»É Ø³ñïÇ 1-Ç Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ³ÝÏ³Ë
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáí Ï³Ù
í»ñ³Ï³Ý·Ý»É
÷³ëï³Ñ³õ³ù
ËáõÙμÁ, ÷áËÑ³ïáõó»É Ø³ñïÇ 1Ç á×ñ³·áñÍáõÃÇõÝÇó ïáõÅ³Í
μáÉáñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÝÇõÃ³Ï³Ý
íÝ³ëÝ»ñÁª Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë ëå³Ýõ³ÍÝ»ñÇó Çõñ³ù³ÝãÇõñÇ ÁÝï³ÝÇùÇÝ Û³ïÏ³óÝ»Éáí 1 ÙÇÉÇáÝ
¹áÉ³ñ, ÇëÏ íÇñ³õáñÝ»ñÇÝª ³éÝõ³½Ý 100.000 ¹áÉÉ³ñ, í»ñ³μ³ó»É
§²1+¦ Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ,
Ô³ñ³μ³Õ»³Ý
Ï³ñ·³õáñÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÁ μÝ³Ï³ÝáÝ ÑáõÝ ï»Õ³÷áË»Éáõ Ýå³ï³Ïáí í»ñ³Ï³Ý·Ý»É
μ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ý³ËÏÇÝ Ó»õ³ã³÷Á, áñáõÙ, È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ Ñ³Ý¹¿ë ¿ñ ·³ÉÇë áñå¿ë

Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý ÉÇÇñ³õ ÏáÕÙ,
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ýõ³½³·áÛÝ ³ßË³ï³í³ñÓÁ ¹³ñÓÝ»É 200 ¹áÉÉ³ñ, ·áñÍ³½ñÏáõÃ»³Ý Ýå³ëïÁª ¹ñ³ 50 ïáÏáëÁ
(100 ¹áÉÉ³ñ), ÇëÏ ÙÇçÇÝ Ï»Ýë³Ãáß³ÏÁª ÙÇçÇÝ ³ßË³ï³í³ñÓÇ
40 ïáÏáëÁ (112 ¹áÉÉ³ñ), ½μ³Õ»óñ³Í å³ßïûÝÝ»ñÇó Ñ»é³óÝ»Éª
í³ñã³å»ïÇÝ, ÷áËí³ñã³å»ïÇÝ, Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý μ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ, áëïÇÏ³Ý³å»ïÇÝ,
ù³Õ³ù³å»ïÇÝ »õ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ
μ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ßïûÝ»³Ý»ñÇ¦: §Üßõ³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ï³Ù
Ýñ³Ýó ½·³ÉÇ Ù³ëÇ Ï³ï³ñÙ³Ý
å³ñ³·³ÛáõÙ Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÁ ÉÇ³½ûñáõÙ ¿ Ð³Û ²½·³ÛÇÝ ÎáÝ·ñ»ëÇÝª ·áñÍÝ³Ï³Ý »ñÏËûëáõÃÇõÝ
ëÏë»É ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï,
ûñ³Ï³ñ·áõÙ áõÝ»Ý³Éáí ³é³çÇÏ³Û ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ³ñï³Ñ»ñÃ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý »õ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ ÙÇ³Ï Ñ³ñóÁ¦,- í»ñçáõÙ Û³Ûï³ñ³ñ»ó Ð²Î-Ç ³é³çÝáñ¹Á: ²ÛÝáõÑ»ï»õ Ý³ ³Ûë Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý ï»ùëïÁ ùõ¿ñ³ÏáõÃ»³Ý
¹ñ»ó, áñÝ ³Ýó³õ Ó³ÛÝ»ñÇ
μ³ó³ñÓ³Ï Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ùμ:
Ð³Ýñ³Ñ³õ³ùÇó Û»ïáÛ Ø³ßïáóÇ
åáÕáï³Ûáí ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ »ñÃ
¹¿åÇ Ø»³ëÝÇÏ»³ÝÇ ³ñÓ³Ý, áñï»Õ ÙáÙ³í³éáõÃÇõÝ Ï³ï³ñõ»ó
»õ Í³ÕÇÏÝ»ñ ¹ñõ»óÇÝ ³ñÓ³ÝÇ
Ùûï, áñï»Õ »ñ»ù ï³ñÇ ³é³ç
È»õáÝ î¿ñ-ä»ïñáë»³ÝÇ ³ç³ÏÇóÝ»ñÇ »õ Çñ³õ³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
ÙÇç»õ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý áÕμ»ñ·³Ï³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñ áõÝ»ó³Í μ³ËáõÙÝ»ñÁ: Ð²Î-Á Û³Ûï³ñ³ñ»ó,
áñ Û³çáñ¹ Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÁ Ï³ÝóÏ³óÝÇ Ø³ñïÇ 17-ÇÝ:

Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ` Ü³½ÇÏ
²ñÙ»Ý³Ï»³Ý
²ÕμÇõñ` www.armenianow.com
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ÚáÛë

Øàô¼ÆÎ²È Ð²ðò²¼ðàÚò
²ÞàôÔ Ì²îàôðúÔÈàô Ðºî

ÖÇßïÝ ³ë³Í, Ýáñ ï³ñõ³Û Ñ³Ù³ñÇ Ñ³Ù³ñ ¿ÇÝù áõ½áõÙ Ì³ïáõñûÕÉáõ Ñ»ï Ñ³ñó³½ñáÛó ³Ý»É: ²Ýó»³É
ï³ñÇ Ýñ³ »ñ·Ç μ³é»ñÁ ½³ñ¹³ñ»É ¿ÇÝ Ã»ñÃÇë ß³åÇÏÝ áõ Ù»Í ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ ·ï»É Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó: ÆëÏ Ù»ñ ë³ÛÃáõÙ Ýñ³ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ù»Ý³ß³ï ÁÝÃ»ñóõáÕÝ»ñÇó ¿ÇÝ: ê³Ï³ÛÝ ÇÝãù³Ý ÷áñÓ»óÇÝù` ã·ï³Ýù: Øáμ³ÛÉÁ ã¿ñ å³ï³ëË³ÝáõÙ, ï³Ý Ñ»é³ËûëÁ §³ÝëñÇÝ·¦-ÇÝ ¿ñ ÙÇ³ÝáõÙ, ÇëÏ ÇÝãù³Ý §ÇÙ¿ÛÉ¦ ¿ÇÝù áõÕ³ñÏáõÙ Tzadooroghli@gmail.com, ¿ñáñ
¿ñ ï³ÉÇë: ØÇ Ëûëùáí` ãëï³óõ»ó:
ÐÇÙ³ »ñ»õ³Ï³Û¿ù, ³Ûë μáÉáñ ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇó Û»ïáÛ, Û³ÝÏ³ñÍ Ñ¿Ýó Üáñ ï³ñÇ ·Çß»ñ, μ³ËïÇ μ»ñÙ³Ùμ, Ã¿ å³ï³ÑÙ³Ùμ, Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »ë ÷Ýïñ³ÍÇ¹: ¾Ý
¿É áõñ` ÑáÃ»É Ñ³ÛÃáõÙ: ¿Ý ¿É áñï»Õ` μ»ÙÇ íñ³Û: ¾Ý ¿É
ÇÝã íÇ×³ÏáõÙ` Ã³éÁ ÙÇ³óñ³Í ³Ù÷ÉÇý³Û»ñÇÝ, ³ë»ë
Ù»Ã³É ·Çï³ñÇëï, Ýëï³Í ã·Çï»Ù ç³½ Ã¿ èáÏ Ýõ³·³ËÙμÇ Ï»ÝïñáÝáõÙ, ÙÇÏñáýáÝÇ Ù¿ç ï³Õ ³ë»ÉÇë:
ÀÝ¹ÙÇçáõÙÇÝ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ù ÙÇ »ñÏáõ ñáå¿ Ñ³Ý¹Çå»Ù: ¾ë Ù³ñ¹Ý ¿É Å³Ù³Ý³Ï ãáõÝÇ, Ù¿Ï ³Ûë ûñÇáñ¹Ç
Ñ»ï ¿ Éáõë³ÝÏ³ñõáõÙ, Ù¿Ï ÙÇõëÇ ï»ïñÝ ¿ ëïáñ³·ñáõÙ, áõ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï íÇ½Çï ù³ñï ¿ μ³Å³ÝáõÙ Çñ
»ñÏñå³·áõÝ»ñÇÝ: ÆÝÓ ¿É ¿ áõ½áõÙ ¿ ù³ñï ï³É, ³ëáõÙ
»Ùª ³°Û Ù³ñ¹ ù³ñïÁ á±ñÝ ¿, §ÚáÛë¦ »ñÏß³μ³Ã³Ã»ñÃÇó »Ù, Ùáé³ó»±É »ë ÙÇ ï³ñÇ ³é³ç ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ½³Ý·áõÙ ¿Çñ ï»ëÝ»ë ï³Õ»ñ¹ ïå»Éáõ »Ýù Ã¿ ã¿, ë³Ýëáõñ
³Ý»Éáõ »Ýù (Ý»ñáÕáõÃÇõÝ` ËÙμ³·ñ»Éáõ »Ýù) Ã¿ ã¿, ÑÇÙ³ §Ã³ÑõÇÉ ã»ë ³éÝáõÙ¦: ÚÇßáõÙ ¿, Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ¿
ËÝ¹ñáõÙ, ³ëáõÙ ¿ ³ãù»ñÁ ·áñÍáÕáõÃÇõÝ ¿ ³ñ»É, É³õ ãÇ
ï»ëÝáõÙ: ê»õ ³ÏÝáóÝ»ñ ¿ ¹ñ»É (øÇ³éáëï³ÙÇÇ å¿ë):
Ú³Ù»Ý³ÛÝ ¹¿åë å³ÛÙ³Ý³õáñõáõÙ »Ýù Ñ³ñó³½ñáÛóÇ
Ñ³Ù³ñ. ³ëáõÙ »Ù ãáõÝ·áõé¹ ¿É μ»ñ, ÃáÕ Ù»ñ Ñ³ñó³½ñáÛóÁ Ùáõ½ÇÏ³É ÉÇÝÇ: ²ëáõÙ ¿ ÃáÕ ÉÇÝÇ, Ç±Ýã Ï³Û áñ:
ÚáÛë
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ÂÕÃ³ÏÇó. ´³ñ»°õ Ó»½ å³ñáÝ Ì³ïáõñûÕÉÇ, ÇÝãå¿±ë ¿ù:
Ì³ïáõñûÕÉÇ. úåïÇÙ³É:
Â.ºñÏ³ñ Å³³Ý³Ï ¿ ã¿ù »ñ»õáõÙ: àñï»±Õ ¿Çù:
Ì.Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ, Ññ³õÇñõ³Í ¿Ç Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ßáõÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝ, ßù³Ýß³Ý
ÇÝ μ³Å³ÝáõÙ, Ù¿ÏÝ ¿É ÇÝÓ Ñ³ë³õ:
Â.ú¯, àõñ»ÙÝ åÇïÇ ßÝáñÑ³õáñ»É, áõñÇß Ç±Ýã ÝáñáõÃÇõÝ, ³Ûë ³Ý·³Ù Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ÇÝãå¿±ë ï»ë³ù:
Ì.úåïÇÙ³É:
Â.ÆÝãå¿±ë Ã¿ ûåïÇÙ³É: ¸³ Ç±Ýã ¿ Ýß³Ý³ÏáõÙ:
Ì.Ä³Ù³Ý³ÏÝ ¿ ¿¹å¿ë, ç³Ýë, Å³Ù³Ý³ÏÇó ãåÇïÇ
»ï ÙÝ³Ýù: ÐÇÙ³ μáÉáñë ¿É åÇïÇ ûåïÇÙ³É³Ý³Ýù,
Ã¿ ã¿ Ñ³ßÇõÝ»ñë Ù³ùáõñ ¿: î»ë¿ù, »ë ³é³çÇÝ ³Ý·³ÙÁ ûñ Ð³Û³ëï³Ý ·Ý³óÇ ¿¹ ·ÉË³Ï»ñ êï³ÉÇÝÇ
Å³Ù³Ý³Ï ¿ñ, áõÙ Ñ³ñóÝáõÙ Çñª ÇÝãå¿±ë »ë, ³ëáõÙ
¿ñª áãÇÝã: Ø»Ýù ÍÇÍ³ÕáõÙ ÇÝù: º³ÝÇ Ç±Ýã, Ã¿ áãÇÝã:
ºïáÛ ÇÙ³ó³Û ûñ áõ½áõÙ »Ý ³ë»Ýª ³Û Ù³ñ¹, ¹áõ ï»ë
ÇëÏÇ Ï³±Ýù, ûñ ù»ý »ë Ñ³ñóÝáõÙ: ºñÏñáñ¹ ³Ý·³ÙÝ ûñ ·Ý³óÇ, êï³ÉÇÝÁ ·ÉáõËÁ ¹ñ»É ¿ñ ·»ïÇÝ,
ÇÑ³ñÏ¿, ³ëáõÙ ÇÝ ûñ ØÇÏáÛ»³ÝÁ ·ÉáõËÁ Ï»ñ»É ¿,
·áñÍ ãáõÝ»Ù, ´ñ»ÅÝ»õÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿ñ, Ñ³Ù³ ÁÝ¹áõñ
í³ËÁ ¹»é Ù³ñ¹Ï³Ýó ëñïÇ Ù¿ç ¿ñ, ûñ Ñ³ñóÝáõÙ Çñª
á±Ýó ¿ù, ³ëáõÙ ÇÝª ÝáñÙ³É, ³Ë»ñ í³Ë»ÝáõÙ ÇÝ, É³õ
³ë»Ý, Ïñ³ÏÇ Ù¿ç »Ý, Ï³ë¿ÇÝ. á±Ýó Ã¿, ÅáÕáíñ¹Ç Ñ¿ñÁ ãÏ³Û, ¹áõ á±Ýó Ï³ñáÕ »ë É³õ ÁÉÝ»ë, í³ï ¿É
³ë»Ýª Ïñ³ÏÇ Ù¿ç »Ý, ëáí»ï³Ï³Ý »ñÏñÇ ù³Õ³ù³óÇÝ á±Ýó Ï³ñáÕ ¿ñ í³ï ÁÉÝ¿ñ: ¾¹ ¿ñ ûñ ³ëáõÙ ÇÝ
ÝáñÙ³É, »³ÝÇ Ï³Ýù, Ñ³Ù³ Ý³ É³õ»Ý»ñë »Ýù ÇÙ³ÝáõÙ, Ý³ í³ï»Ý»ñë:
ÆëÏ ÑÇÙ³ ³ëáõÙ »Ý ûåïÇÙ³É: º³ÝÇ, å³ñëÏ»ñ¿Ý
³ë³Íª §ÙÇ½áõÝ¦: ºë ¿É, áñå¿ë ÇÙ ³½·Ç ËáÝ³ñÑ
Í³é³Û, ûåïÇÙ³É, ûåïÇÙ³É »Ù, .³ÛëÇÝùÝª Ç±Ýã, ³ÛëÇÝùÝª §ÙÇ½áõÝ¿ ÙÇ½áõÝ¦:
Â. Ð³¯, ...Ï³ñÍ»ë ëÏëáõÙ »Ù ÙÇ ùÇã Ñ³ëÏ³Ý³É,
μ³Ûó »Ã¿ ÙÇ »ñÏáõ μ³éáí Éáõë³μ³Ý¾Çù Ñ³Ù ÇÝÓ,
Ñ³Ù Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇÝ í³ï ã¿ñ ÉÇÝÇ, ³Ëñ ·Çï¿ù, Ë»Õ× ÅáÕáíáõñ¹Á ï»ëÝáõÙ ¿, áñ ÇÝã-áñ μ³Ý»ñ
Ï³ï³ñõáõÙ »Ý Çñ ßáõñçÁ áõ Ù³Ý³õ³Ý¹ Çñ Ñ³Ù³ñ,
áõ ÉëáõÙ »Ý, áñ ³ÝáõÝÁ ûåïÇÙ³É³óáõÙ ¿, μ³Ûó
·ÉáõË ã»Ý Ñ³ÝáõÙ, Ï³ï³ñõ³ÍÁ É³±õ ¿ Ã¿± í³ï:
Ì. ÈëÇñ, ³õ³É³Ý ûñ, å³ñëÏ³Ï³Ý ³é³ÍÝ ³ëáõÙ ¿ª
§³½·Ç É³õÝ áõ í³ïÁ Ù»ÝÓ»ñÝ »Ý Ñ³ëÏ³ÝáõÙ¦, ³ÛëÇÝùÝ, ¿Ý ÇÝã Ù»ÝÓ»ñÇ Ñ³Ù³ñ É³õ ³, Ï³ñáÕ ³ ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ í³ï ÁÉÝÇ, Ï³Ù Ñ³Ï³é³ÏÁ: àõ ¿ë
Ñ³ñó»ñÁ Ù¿Ï ¿ñÏáõ μ³éáí áã ¹áõ ÏÁ Ñ³ëÏ³Ý³ë, áã
¿É Ó»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ: Ð³É³, Ã¿ Ù¿ ÁÝÃ»ñóáÕ ¿É áõÝ»Ý³ù: Ð³Ù³, ûñ ³ëáõÙ »ë, ¹¿, Ù»Ýù ¿É Éáõë³Ñá·Ç
ê³Û»³Ã Üáíáõ Ëûëùáí ³ë³Í, Ë³ÉËÇ Ýáù³ñ »Ýù,
Ù»½³ÝÇó ³ë»É, Çñ³ÝÇó ãÑ³ëÏ³Ý³É: àõñ»ÙÝ É³õ
³Ý·³ç ¹Ç, ûñ ÇÙ³Ý³ë ûñ Ù»ñ ³½·Ç ³å³·³Ý

Ï³åõ³Í ¿ Ñ¿Ýó ¿¹ ûåïÇÙ³É³óáõÙÇó:
Â. ²Ûëï»Õ Û³ñ·»ÉÇ ³ßáõÕÁ ãáõÝ·áõéÁ ¹ÝáõÙ ¿ ¹áßÇÝ
áõ »ñ·áõÙ:

úäîÆØ²È²òàôØ

ºñμ êáí»ïÇ ã³ñÝ ³ßË³ñÑÇó Ë³÷³Ýõ»ó,
²ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ¹ñûß³ÏÁ Í³Í³Ýõ»ó,
Ø¿Û¹³Ý »Ï³Ý ³½·Ç Ã³½½³ çáç»ñÁ,
ØÏñ³ï»óÇÝ ÑÇÝ çáç»ñÇ åáã»ñÁ,
è³ÕÇμÝ»ñÇÝ Ù¿Û¹³ÝÇóÁ ùß»óÇÝ,
¸¿åÇ í»ñÇÝ ºñáõë³Õ¿Ù ïß»óÇÝ,
Ðéã³Ï»óÇÝ ³½·³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÇõÝ,
ºñÏñá±ñ¹, Ã¿± »ññáñ¹ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ,
(à±ñ Ù¿ÏÝ ¿ ×Çßï, í³ÉÉ³ »ë ¿É ÏáõñëÇ ã»Ù,
²ñÇù, ÑÇÙ³ ¹ñ³ Ù³ëÇÝ ãíÇ×»Ýù):
-Ø»Ýù »Ýù ÑÇÙÇ ¹³ë³Ï³ñ·Á ¿ÉÇï³ñª
ÆÝã ï³ñ»É »ë, Ñ³É³É ¿ ù»½, ¿ÉÇ ï³ñ,
²¯Ë, áõñ ¿ñ Ã¿ μ³ËïÁ Ù»½ ¿ë ³ßË³ñÑáõÙ
ÆÝã ïõ»É ¿, μ³½Ù³å³ïÇÏÝ ¿ÉÇ ï³ñ:
ºõñáå³ÛÇ ¹³ëÁ ÏÇë³ï ë»ñï»óÇÝ,
Ø»ñ å³ïÙáõÃ»³Ý Ã³½½³ ¿çÁ Ã»ñÃ»óÇÝ,
²½·Ç Ñ³Ù³ñ í³é ³å³·³Û Ï»ñï»óÇÝ,
ÄáÕáíñ¹Ç Ï³ßÇÝ ë³Õ-ë³Õ ù»ñÃ»óÇÝ:
²é³ç ¿Ï³Ý Ë³ÉËÇ ÉáõëÁ Ù³ñ»óÇÝ,
ØáõÃÁ ï»ÕÁ Í³Ï áõ ÍáõÏÁ ×³ñ»óÇÝ,
ÆÝã Ï»ñ ãÏ»ñ μ»ñÇÝ Ù¿çï»Õ ¹Ç½»óÇÝ,
²Ëåûñ ÝÙ³Ý Çñ³Ýó Ù¿çÁ ÏÇë»óÇÝ:
´»Ý½ÇÝÁ Ù»½, ßáÏáÉ³¹Á ¶ñ³Ý¹ÇÝ,
üñ³Ýë³óáõÝ Ù»ñ ÏáÝ»³ÏÝ áõ μñ³Ý¹ÇÝ,
èáõë³ëï³ÝÇÝ Ù»ñ ÐºÎ»ñÝ áõ æºÎ»ñÁ,
ÄáÕáíñ¹ÇÝ ¹³ï³ñÏ μ³ÝÏÇ ã»Ï»ñÁ:
Þ³ù³ñÁ ï³Ýù Þ³ÙáÛÇÝ,
¶³ñ»çáõñÁ ¶³·áÛÇÝ,
¾ë ³ÃáéÁ èáõμáÛÇÝ,
¾Ý ë»Õ³ÝÁ ê»ñ·áÛÇÝ...:
ÄáÕáíñ¹Ç±Ýª ³½³ïáõÃÇõÝª ³é³Ýó Ñ³ó,
²éç»õÝ»ñÁ ³ßË³ñÑÇ ×³Ùμ¿ùÁ μ³ó,
²ëÇÝ.§ÇÝãù³Ý Ñ³Û ÙÝ³óÇñ Ñ»ñÇù ³,
È»Ý ³ßË³ñÑÁ ï»ëÝ»ÉÁ ù»½ Ï³ñÇù ³:
ÆÝã »ë ³ÝáõÙ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ¹ñ³ËïÁ,
¶Ý³ áõñÇß ï»Õ áñáÝÇñ ùá μ³ËïÁ:
Ø»Ý³Ï μáÉ μáÉ ¹áÉÉ³ñ ÕñÏÇñ ¹áõñëÇóÁ,
ØÇßï ³ñË³ÛÇÝ ¹ñ³ Ý»ñùÇÝ ÏáõñëÇóÁ¦:
ÐÇÝ é»ÅÇÙÇ Ù»Í³å³ïÇõ ·áÕ»ñÁ,
È³õ Éõ³óÇÝ Çñ³Ýó Ñ³ñ³Ù ÷áÕ»ñÁ,
î³ëÝ³å³ïÇÏ ïé½»óÇÝ áõ ÇõÕáï³Ý,
¶ñ³õ»óÇÝ ÐÇõëÇë³ÛÇÝ åáÕáï³Ý:
ÞñçÏ³É»óÇÝ ûå»ñ³ÛÇ Ã³ïñáÝÁ,
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´³Å³Ý»óÇÝ ºñ»õ³ÝÇ Ï»ÝïñáÝÁ,
²Ù¿Ý Ù¿ÏÁ Ù¿ ÏïáñÁ ËÉ»óÇÝ,
ø³ý¿Ý»ñÁ ëÝÏÇ ÝÙ³Ý ÍÉ»óÇÝ,
è»ëïáñ³Ý áõ Î³½ÇÝû áõ Ï³μ³ñ¿,
ê³áõÝ³ÛáõÙ, ³Ëå¿ñ, ¿¹ Ç±Ýã Ë³μ³ñ ¿:
Ì³é áõ Í³ÕÇÏ ³ñÙ³ïÇóÁ Ñ³ï»óÇÝ,
î³ñ³ÍùÝ»ñÁ ë³Õ Ï³éáõó³å³ï»óÇÝ,
ø³ñË³Ý¿ùÁ í»ñ³Í»óÇÝ Ã³÷áÝÇ,
ì³×³é»óÇÝ Æñ³ÝÇÝ áõ Ä³÷áÝÇÝ:
ÎáÕáåï»óÇÝ ù³Õ³ùÝ»ñÝ áõ ·¿Õ»ñÁ,
ÎáõÉ ïõ»óÇÝ »ñÏñ³ß³ñÅÇ ¹»Õ»ñÁ,
öáÕ»ñÝ ³é³Ý ÉóñÇÝ Çñ³Ýó çμ»ñÁ,
Ü»ñÙáõÍ»óÇÝ Ùá¹»É μ³É³ çå»ñÁ:
ÐÝ»ñÁ »ñμ ï»ëÝáõÙ ÇÝ ¿ë Ë³Õ»ñÁ
ÎÍÏÍáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó ÷³÷áõÏ ï»Õ»ñÁ,
îáõÝÁ Ýëï³Í É³õ ûñ»ñÝ ÇÝ í»ñÛÇßáõÙ,
àõ »ñ³½áõÙ êï³ÉÇÝÇ μ»Õ»ñÁ:
Þ³ï»ñÝ ³ñ³· Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ ÷áË»óÇÝ,
¶ÉáõËÝ»ñÁ Ã³½½³ ³Ëáé ÏáË»óÇÝ,
²ÝÑ³õ³ï ÇÝ, ¹³é³Ý å³åÇó å³å³Ï³Ý,
ÂáõÝ¹ ÉÇμ»ñ³É, é³ÙÏ³í³ñ ³½³ï³Ï³Ý
ºÏ³Ý ÉóñÇÝ ÐÐÞ-Ç ß³ñù»ñÁ,
Ð³ëï³ï»óÇÝ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ï³ñ·»ñÁ,
àñáßÝ»ñÝ ¿É ßï³å»óÇÝ ÐáÐÇ¸³,
²ëÇÝ ÏÃ³Ý ë÷ÇõéùÁ É³õ Ï³Ã ÏÁ ï³Û:
ÎáÙÏáõëÇ Ï»ÝïÏáÙÇ ¹áõéÁ óË»óÇÝ
´³½áõÙ Ã³½½³ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ ÃË»óÇÝ,
¾É ÐÐÎ, ¿É úºÎ, ¿É ´ÐÎ,
ÐÄÎ áõ Ð¸Î áõ ø¸Î:
ºñÏñÇ Õ»ÏÁ ïõÇÝ èáμ»ñï øáã³ñÇÝ,
È»õáÝÇÏÇ »ñ³½Ý»ñÁ ÷áõã ³ñÇÝ
Ð³Ûáó ³½·ÇÝ ÙÇ³ëÝáõÃ»³Ý Ïáã ³ñÇÝ,
²ñ³ÕÇ ßáõñç μéÝ»óÇÝ ùáã³ñÇÝ:
Ì³÷ ïõÇÝ áõ å³ñ »Ï³Ý áõ ³ñÇÝ Ñ³É
àõ ³Ù¿Ý ÇÝã ¿ëå¿ë ¹³é³õ ûåïÇÙ³É:
Â. ÆëÏ, áñå¿ë Ùß³ÏáÛÃÇ Ù³ñ¹, Ç±Ýã Ï³ñÍÇùÇ ¿ù
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ úåïÇÙ³É³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ:
Ì.
ì³¯Û, Ùß³ÏáÛÃÁ, Ù»éÝ»Ù Çñ ç³ÝÇÝ,
Ü³ÛÇñTV-Ç Ï³åáÛï ¿Ïñ³ÝÇÝ
î»ë Ù»ñ íÇñïáõ³É Ð³Ûáó ³ßË³ñÑÁ,
î»ë Ñ»½ áõ ×ÏáõÝ Ù»ñ áÕÝ³ß³ñÁ,
²Ù¿Ý ë³½áí ¿É å³ñ»É Ù»Ýù Ï³ñ³Ýù,
ÎÉ³ëÇÏ, Ã¿ ç³½, ¹³Ý¹³Õ Ã¿ ³ñ³·:
´³ ³ëïÕ³Íáñ³Ý Ù»ñ ßááõ μÇ½Ý»ëÁ,
Î»ñ»É ¿ áõÕÇÕ Ù»ñ Ï»³ÝùÇ Ï¿ëÁ,
²ñÇ, Ã¿ áõÝ»ë Ã³ùÝõ³Í ï³Õ³Ý¹,
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Â¿ Ï³ñ³ë, ÑÇÙÝÇñ ¹áõ ¿É ÙÇ ³Õ³Ý¹,
²Ù¿Ý ÇÝã ³ñ³ μ³ó áõ Ã³÷³ÝóÇÏ,
(Â¿Ïáõ½ Ñ³Ù³ñ»Ý ù»½ óá÷ áõ óÇóÇÏ),
àõ Ã¿ ã»ë Ï³ñáÕ, ÝëïÇñ ùá ï³ÝÁ,
Ð³Ý·Çëï ÙÇ³óñáõ Ï³åáÛï ¿Ïñ³ÝÁ,
àõ ï»ë, Ã¿ áÝó ¿ Ñ³Ûáó Ø³¹áÝÝ³Ý
îÏÉáñ, Ùûñ¿ Ù»ñÏ ÙïÝáõÙ Çñ í³ÝÝ³Ý,
î³ÏÇó »ñ»ëÇó Ý³ Ç±Ýã ¿ Ñ³·ÝáõÙ,
Æ±Ýãå¿ë ¿ áõïáõÙ, Ç±Ýãå¿ë ¿ ùÝáõÙ,
Üñ³ Ù»ù»Ý³Ý ù³ÝÇ ³Ï áõÝÇ,
ÆÝùÁ ù³ÝÇëÇó ù³ÝÇ Ó³· áõÝÇ:
ø³ÝÇ ÝÝç³ñ³Ý áõÝÇ Çñ ïáõÝÁ,
àõÙ Ñ»ï »Ý ùÝáõÙ ÇÝùÝ áõ Çñ ßáõÝÁ,
ÞáõÝÝ áõÙ ¿ ëÇñáõÙ, Ï³Ù áõÙ ¿ Ë³ÍáõÙ.
²ÝáõÝÝ Ç±Ýã ¹Ý»Ýùª úäîÆØ²È²òàôØ:
´³ Ù»ñ Ýáñ³ÃáõË ë»ñÇ³ÉÝ»ñÁ,
¸³·³ÕÇó Û³éÝáÕ Ù»é»³ÉÝ»ñÁ,
ºÉ³Ý áõ ³ñ³ñ ³ßË³ñÑÇÝ ³ëÇÝ,
ÆÝãå¿ë Ù»ñ §ì¿ñù¦-Ç Ñ»ñáë §²Õ³ëÇÝ¦,
¾¹ áõ±Ù íñ³Û ¿ù Ó»ñ ÃáõñÁ Ñ³ÝáõÙ
´³ ¹áõù ã¿±ù Éë»É ÐáíáÛÇ Ù³ëÇÝ:
ÐáíûÝ ¿ ³½·Ç ûñõ³Û Ñ»ñáëÁ,
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ù³õáñ ä»ïñáëÁ:
Ø»ñ ³½ÝÇõ ³ñ»³Ý í»ñçÇÝ »ñ³ÏÁ
Ê³ã³·áÕÝ»ñÇ Ù»ñ Ýáñ áñ³ÏÁ,
Ø»ñ Ï»³ÝùÇ ÙÇ³Ï Éáõë³õáñ Ï¿ïÁ,
²Ù»Ý³Ï³ñáÕÝ, ³Ù»Ý³·¿ïÁ:
Ø»ñ μ³ñáÛ³Ï³Ý Ýáñ ã³÷³ÝÇßÁ,
ìÏ³Û ë»Õ³ÝÇ ÏáÝ»³ÏÇ ßÇßÁ,
ÞßÇ ÏáÕùÇÝ ¿É ÏáÝ»³ÏÇ å»ÏÁ
Üñ³ Ó»éùáõÙÝ ¿ ù³Õ³ùÇ Õ»ÏÁ,
Ü³ ¿ Ý»ñÙáõÍáõÙ, Ý³ ¿ ³ñï³ÍáõÙ,
Þ³Ï³ÉÇÝ Ë÷áõÙ, áõéáïÇÝ Í»ÍáõÙ,
ä»ïáõÃ»³Ý Ñ³ñÏÝ Çñ ·ñå³ÝÁ ÙáõÍáõÙ,
Ð³ëï³ïáõÙ Ï³ñ· áõ úäîÆØ²È²òàôØ:
Â. È³õ, å³ñáÝ Ì³ïáõñûÕÉÇ, ³Û¹ μáÉáñÁ ÇÝã áñ
³ë³óÇù Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ù³ëÇÝ, Ù³ë³Ùμ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿,
μ³Ûó, »Ã¿ Ñ»ï»õáõÙ ¿ù Ù»ñ Ù³ÙáõÉÇÝ, Ù»ñáÝù ¿É »Ý
ËûëáõÙ ûåïÇÙ³É³óáõÙÇó, Ç±Ýã Ï³ñÍÇùÇ ¿ù ³Û¹
Ù³ëÇÝ:
Ì. ì³ÉÉ³, ×ÇßïÝ ³ë³Í Ù» ùÇã Í»ñ³ó»É »Ù, áã Ï³ñ·ÇÝ ï»ëÝáõÙ »Ù, áã ÉëáõÙ, áã ¿É Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ù Ëûë³Ù:
Â. ´³Ûó ³Û¹ù³Ý μ³Ý áñ ³ë³óÇù, É³õ ¿É ï»ëÝáõÙ
áõ ËûëáõÙ ¿ù:
Ì. ¸¿, Ñ³, ¹»é ÉñÇõ ã»Ù ùáé³ó»É, Ñ³Ù³ ÙûïÇÏÝ áõ
Ñ»éáõÝ Ù» ùÇã ë»õ áõ ÙáõÃ »Ù ï»ëÝáõÙ:
Â. àãÇÝã, Ù»Ýù Ó»½ Ù³ÕÃáõÙ »Ýù å³ÛÍ³é³ï»ëáõÃÇõÝ áõ ËÝ¹ñáõÙ »Ýù ÙÇ ù³ÝÇ Ëûëù ¿É Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ûåïÇÙ³É³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ ³ë¿ù:

úäîÆØ²È²òàôØÀ Øºð ÎàÔØºðàôØ
¸¿, Ù»Ýù ÙÇ ³½· »Ýù áõ ÙÇ Ùß³ÏáÛÃ,
âåÇïÇ Ýëï»Ýù ³ÝÑá· áõ ³Ý÷áÛÃ,
²ÛÉ Ñ»ï»õ»Éáí Ù³Ûñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ
Ð»Í³Í Ù»ñ Ý³õÁ ùßáÕ ²ÉÇùÇÝ,
Î³Ùùáí ÙÇ³Ï³Ù áõ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
úåïÇÙ³É³óÝ»Ýù ·³ÉÇùÝ áõ Ý»ñÏ³Ý:
´³Ûó Ù»Ýù ¿É áõÝ»Ýù Ù»ñ Ë³ÝáõÃÇõÝÁ,
î»ÕÇë ³½·³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ,
àõÝ»Ýù Ù»ñ ¹ñõ³ÍùÝ áõ Ù»ñ Ï³éáÛóÁ,
Ø»ñ ûñ³Ï³ñ·Ý áõ Ù»ñ ûñ³óáÛóÁ,
²ï»Ý³¹åÇñÝ, ³ï»Ý³å»ïÁ,
(Ø»Ýù ¿É áõïáõÙ »Ýù Ñ¿Ýó ëñ³Ýó ÷¿ïÁ):
Þ³ñÅáõÝ áõ ³Ýß³ñÅ ³½·³ÛÇÝ ·áÛùÁ,
(â³ñ ³ãùÇó Ñ»éáõ, ùáñ¿ù Ñ»ïáÛùÁ),
àõñ»ÙÝ åÇïÇ Ù»Ýù ¿É Ù»ñ ï»ÕáõÙ,
ÆÝãå¿ë ³Ù¿Ý ÙÇ ·»ÕóÇ Çñ ·»ÕáõÙ,
Ð»ï»õ»Éáí Ù»ñ ù»³¹Ëáõ¹Ç ÏáãÇÝ
²õÇÉÁ Ï³å»Ýù ÙÏÝÇÏÇ åáãÇÝ,
àõ Ã¿ ÙÏÝÇÏÁ ãÙï³õ Í³ÏÁ,
ØÇ³ëÇÝ ·áã»Ýù.§Ø³Ñ å³é³ÏïÇãÇÝ¦,
øó»Ýù μ³Ù÷Ç ï³Ï áõ Ý³»õ ù³óáõ,
²ÝáõÝÝ Ç±Ýã ¹Ý»Ýùª úäîÆØ²È²òàôØ:
Ø»Ýù ¿É åÇïÇ ¿ë Éáõë³õáñ ¹³ñáõÙ
Ø»ñ ·áñÍ»ñÇÝ ï³Ýù Ýáñ ¹³ë³õáñáõÙª
Ê³ÉËÇ ·ÉËÇ ï³Ï ÷³÷áõÏ μ³ñÓ ¹Ý»Ýù,
ÄáÕáí ³Ý»Ýù áõ Éáõñç-Éáõñç Ñ³ñó ¹Ý»Ýù,
Ê³Ù çáõñÁ ÉóÝ»Ýù ë³Ý¹Ý áõ Í»Í»Ýù,
Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ ÉáõÍ»Ýù:
²ñï³·³ÕÃÇ ¹¿Ù å³Ûù³ñ»Ýù Ã³÷áí,
Ø»ÏÝáÕÇÝ ×³Ù÷»Ýù ÍÇÍ³Õ áõ Í³÷áí,
ÆÝãù³Ý Ñ»é³Ý³Ý, ¿Ýù³Ý Ù»ñ ÙáõýïÁ,
¸ñ³Ýù »Ý ³½·Ç ùýáõñÝ áõ ùáõýïÁ,
ÆÝãù³Ý å³Ï³ëÇ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÃÇõÁ,
ÎÁ ß³ï³Ý³Û Ù»ñ ·ÉË³Ñ³ßÇõÁ:
Ø»ñ Ï³Éõ³ÍÝ»ñÁ Í³Ë»Ýù Í³ËÍË»Ýù,
ØÇáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¹éÝ»ñÁ óË»Ýù,
ºñ»ù ¹åñáóÁ μ»ñ»Ýù Ù¿Ïï»Õ»Ýù,
Æ½áõñ Õáé ãï³Ýù, Ã¿ ï»ÕÇó Ý»Õ »Ýù,
Üáñ ¹åñáó ßÇÝ»Ýù »Õ³ÍÇ ÍáóáõÙ,
æ³Ý¹³ÙÝ ûñ ¿¹ Ýáñ Ù»ñ ¹³ñμÝáóáõÙ
àõëáõóÇãÝ»ñÁ ëáÙ³Ë »Ý ÍÍáõÙ,
äÇïÇ ÇÙ³Ý³Ý áñ Ù»Ýù ³½·áíÇÝ
¶ÝáõÙ »Ýù ¹¿åÇ úäîÆØ²È²òàôØ:
ì³ñÅ³å»°ï, ³ñÇ ¹³éÝ³Ýù ßÇÝ³ñ³ñ,
Â»Ù³Ï³ÝÇ Ñ»ï Ï³å»Ýù ÙÇ Õ³ñ³ñ,
²½·Ç ëÝ¹áõÏÇó Ù¿ ·áõÝ¹ ÷áÕ åáÏ»Ýù,

Ø»ñ ÷Éóñ³ÍÁ í»ñ³Ýáñá·»Ýù,
ºñ»ëÁ ëÇñáõÝ Í»÷»Ýù áõ ÏáÏ»Ýù,
Ê³ãáí Ë³ãí³éáí Ï³ï³ñ»Ýù μ³óáõÙ
¸áõñë ·³Ýù áõ ¹áõéÁ ÝáñÇó »ï ÷³Ï»Ýù:
ìÏ³Û Üáñ æáõÕáõ Ð³Ûáó ÎÉáõμÁ,
î»ëÝ»ë Éóñ»É ¿ ù³ÝëÇ çáõμÁ:
²°Û Ë³ÉË, ¿É Ç±Ýã »ë Ñ³Û ï³ÉÇë Ñ³ñóáõÙ.
§Â¿ ÷³Ï»Éáõ Çù, ¿É á±õñ Çù μ³óáõÙ,
Î³Ù á±õÙ Ñ³Ù³ñ ¿ù ¿ë Ý³Ñ³Ý· í³ËïÇÝ,
²é³Ýó Ý³Û»Éáõ ¿ë ³ñï³·³ÕÃÇÝ,
Üáñ Ù³ñ½³õ³Ý áõ ¹åñáó Ï³éáõóáõÙ,
²ÝáõÝÝ ¿É ¹ÝáõÙª úäîÆØ²È²òàôØ:
àõ ¿ëå¿ë Ñ»Í³Í Çñ ãáÉ³Ë ¿ßÁ
ÄáÕáí³Ï³ÝÁ μ½áõÙ ¿, μ½áõÙ,
´³Ûó Ëéé³Û Ïïñ³Í ¿¹ ³Ý³ëáõÝÁ
²é³ç ·³Éáõ ï»Õ, »ï- »ï ¿ í³½áõÙ:
Ø¿Ï-Ù¿Ï ¿É Çßáõ ÷³É³ÝÁ ÷áËáõÙ,
Ø³Ë³ÃÁ ëË³É ï»Õ»ñ ¿ ÏáËáõÙ,
¾ßÝ ¿É ËñïÝ³Í ù³óÇ ¿ ·óáõÙ,
àõ ÃéãáõÙ ¹¿åÇ úäîÆØ²È²òàôØ:
Â. È³õ, å³ñáÝ Ì³ïáõñûÕÉÇ, ¹Åμ³Ëï³μ³ñ Ù»ñ
Ã»ñÃÇ ¿ç»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï »Ý, »õ »Ã¿ ³Ûëå¿ë ß³ñáõÝ³Ï¿ù, ·áí³½¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»Õ ãÇ ÙÝ³Û, áõñ»ÙÝ »Ã¿ ÃáÛÉ ï³ù, ³ÝóÝ»Ýù Û³çáñ¹ Ñ³ñóÇÝ, áñÁ
ß³ï Ï»Ýë³Ï³Ý ¿ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ: Æ± Ýã ¿ Ó»ñ
Ï³ñÍÇùÁ Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
»õ Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ:
Ì. Ü³Ë, ³ßáõÕ, áã Ã¿ å³ñáÝ, »ñÏñáñ¹Áª ÷³éù ïÇñáçÁ, ¿ëûñ áõÝ»Ýù ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ, áñ Ã»õ»ñÁ
μ³ó³Í, Ï³ñûï³Í Ùûñ å¿ë Ï³ÝãáõÙ ¿.§²ñÇ¯ ïáõÝ,
³ñÇ¯ ïáõÝ¦: Ð³Ù³ Ñ³õ³ëÝ»ñ¹ ç³Ù ³ñ¿ù, ¿É ¿ë ¿Ý
Å³Ù³Ý³Ïõ³Û Ù¿ñÁ ãÇ, ûñ Ù¿ Ï³å Í³ÙáÝáí áõ Ù¿
çáõËï Ý³ÛÉáÝ ·áõÉåáí Ë³μõÇ:
¶Ý³, Ã¿ Ñ³ñáõëï Ù¿ μÇ½Ý»ëÙ¿Ý »ë,
Ð³Ûñ»ÝÇùÁ Ñ¿Ýó ëå³ëáõÙ ¿ ù»½.
ø»½ Çñ Ï³ñûï³Í Ã»õ»ñÇÝ Ï³éÝÇ,
ÎÁ ï³ÝÇ ê»õ³Ý, ¶»Õ³ñ¹ áõ ¶³éÝÇ.
¶³é ÏÁ ÙáñÃÇ áõ ë»Õ³Ý ÏÁ μ³óÇ,
àÕç Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ù»½ ÏÁ Ù³Ý ³ÍÇ,
ÎÁ ·ïÝ»ë Ñ³½³ñ Ñáå³ñ áõ ù»éÇ,
Î³ñûï³Í ³ãùÁ ³Ýí»ñç ùá Ó»éÇÝ,
Î³ë»Ý.§²å»ñ ç³Ý, ùá ó³õÁ ï³Ý»Ýù,
¸áõñë ·³Ýù »ñÏÇñÁ ÙÇ ùÇã ë¿Ûñ ³Ý»Ýù,
àñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ¹ Ï³ñûïÁ ³éÝ»ë,
âÁÉÝÇ, Ï³ñûïÇó ³ÝÙáõñ³½ Ù»éÝ»ë:
¶Ý³Ýù Ì³ÕÏ³Óáñ ë÷éáóÁ ÷é»Ýù,
Îáï³Ûù ËÙ»Ýù áõ Í³éÇ ï³Ï ßé»Ýù,
ºïáÛ ÏÇç»óÝ»Ý ²ßï³ñ³Ï ÓáñÁ,
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ÆõÕáï ã³É³Õ³ç ÏÁ ÉóÝ»Ý ÷áñ¹,
ºïáÛ ÏÁ ÙïÝ¿ù ßù»Õ Ï³½ÇÝû,
ÎáÕùÇ¹ ÏÁ ÝëïÇ ÙÇ ëÇñáõÝ ÜÇÝû,
(Ø¿ÏÁ ÷³÷Ï³ëáõÝ ¿Ý ÷»ñÇÝ»ñÇó,
àñ Ï³ñÍ»ë Çç³Í ³ëïÕáï »Ã»ñÇó,
´Ç½Ý»ë »Ý ³ÝáõÙ ¸áõμ³Û áõ äáÉÇë
î³ÉÇë »Ý ³éÝáõÙ, ³éÝáõÙ »Ý ï³ÉÇë.
Þ¿ÛË áõ ëáõÉÃ³ÝÇ áëÏ¿ å³É³ïáõÙ
Ð³É³É ùñïÇÝùáí ¹áÉÉ³ñ »Ý Ñ³ïáõÙ)
Î³ëÇ. §²½Ç½ ç³Ý, ù»½ ß³ï »Ù ëÇñáõÙ,
²ñÇ ÙÇ³ëÇÝ ³Ý»Ýù Ý»ñ¹ñáõÙ,
àõ »ñμ ¿ë μ³ËïÇó ÉñÇõ ßÉ³Ý³ë,
öáÕÇ¹ ùë³ÏÇ μ»ñ³ÝÁ μ³Ý³ë,
àñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ¹ ï³ë Ñá·áõ¹ å³ñïùÁ,
´ÏÇ¹ ÏÁ ãáù»Ý Ã³ÕÇ ïÕ»ñùÁ,
È³ßÝ»ñÇÝ ù³ß³Í Ï³ßõ¿ í»ñ³ñÏáõÝ,
º½³Ý í½»ñÇÝ Í³É-Í³É ×ñ³·áõÝ,
àëÏ¿ ßÕÃ³Ý áõ μñ¹áï ¹áß»ñÁ,
àï»ñÇÝ í»éÝÇ ëáõñ-ëáõñ Ïûß»ñÁ,
Â¿ μ³ áÝó ÏÁÉÝÇ, ³å¿ñ Ù»ñ μ³ÝÁ,
´³ Ù¿ Ñ³ï ã»ë ¿É Ý³ÛáõÙ ¿ë »³ÝÁ,
öáÕÁ ù»½³ÝÇó, ·áñÍÁ Ù»½³ÝÇó,
ÎÁ å³ßïå³Ý»Ýù ù»½ ·¿É áõ ·³½³ÝÇó:
´³Ûó, »ë á±í »Ù, áñ Ëûë»Ù ¿¹ Ù³ëÇÝ,
ÂáÕ Ù»ñ Û³ñ·³ñÅ³Ý Â»Ù³Ï³ÝÝ ³ëÇ,
Â¿ ÇÝãå¿ë Û³ÝÏ³ñÍ μáÉáñÇó Ã³ùáõÝ
Èóõ³Í Ñ³Ûñ»ÝÇ ëÇñáí Ïñ³ÏáõÝ
Üñ³ Ï³ñûïáí ëÇñïÁ μ³μ³Ë»ó,
Ø¿ ù³ÝÇ Ïïáñ ÑáÕ³Ù³ë Í³Ë»ó,
Ø³Ûñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·ï³õ ·áñÍÁÝÏ»ñ,
²ë³õ, Ù»Ýù ÏÁ ï³Ýù ¹áõ ÝëïÇñ áõ Ï»ñ,
Þ»ñÇùáí ·Ý»ó Ï³ÃÇ ·áñÍ³ñ³Ý,
ÂÃáõ Ã³ÝÁ Ù»½, Ï³ñ³·Á Ýñ³Ý,
â¿, Ç±Ýã »Ù ³ëáõÙ, á±ñ ÃÃáõ Ã³ÝÁ,
¸³é³Ýù ß»ñÇùÇ ã³ÕÉÇÏ ÏÃ³ÝÁ,
ÎÃÇñ áõ Ù»ñÇñ å³ÝÇñ áõ Ù³ÍáõÝ.
ÆÝã ¿É Ù»ñáõÙ ¿ Çñ ÷áñÝ ¿ ³ÍáõÙ,
²ÝáõÝÝ ¿É ¹ÝáõÙª úäîÆØ²È²òàôØ:
¸¿, á±ñÁ ³ë»Ù áõ á±ñÁ ÃáÕÝ»Ù,
úñ ¹áõù ÇÙ³Ý³ù, Ã¿ »ë á±õÙ ÏáÕÝ »Ù,
Î³Ù á±õñ »Ù ËûëáõÙ Ó³ËÇó áõ ³çÇó,
Ü³½³ñ ÷áÕáóÇ »ñÏáõ ·³ñ³çÇó,
Âñ³õÁÉ ³Å³Ýë Ù»ñ ê³ ¾ñ ê¿ÛñÇó,
(Â»Ù³Ï³ÝÝ ³Ýó³õ ëñ³ ¿É Ë¿ÛñÇó),
ì»ñ³Ýáñá·õáÕ ùáÑÝ³ Ñ³Ù³ÙÇó,
Üñ³ ÏÉ»Ï³Í åÕÝÓ¿ ç³ÙÇó,
¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý μ³ó ÑáÕ³Ù³ëÇó,
Â¿ áõÃ Û³ñÏ³Ýáõ ß³Ñ áõ íÝ³ëÇó...
Â. â¿°, ã¿°, μ³õ³Ï³Ý ¿, ÇÝãå¿ë ³ë³óÇ, Ù»ñ Ã»ñÃÇ
ÚáÛë
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¿ç»ñÁ ëáõÕ »Ý: ¼³ñÙ³ÝáõÙ »Ù Ã¿ Ó»ñ ³Ûë ³÷»Õó÷»ÕÝ»ñáí Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ÇÝãå¿ë ¿ Ó»ñ í³ëï³ÏÁ
·Ý³Ñ³ï»É ßù³Ýß³Ýáí, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë¿ù, ÇÝãÇ± Ñ³Ù³ñ »Ý Ó»½ å³ñ·»õ³ïñ»É:
Ì.¸¿, ÇÝÓÝÇó É³õÝ ¿É á±í Ï³Û ³ßË³ñÑáõÙ,
ºñμ »ë Ñ³Ý×³ñ»Õ ãáõÝ·áõéë É³ñáõÙ,
²ÕμÇõñÇ ÝÙ³Ý ³ÏáõÝùÇó μËáõÙ,
Ð³Ûñ»Ý³Ï³ñûï »ñ·»ñ »Ù ÃËáõÙ,
Ú»ïáÛ ³éÝáõÙ »Ù Ï³Ý³ã ¹áÉÉ³ñÁ
º³õ³ß ÏáËáõÙ »Ù ÃÕÃ»ñÇë Í³ÉÁ,
¾ñÃáõÙ ÙïÝáõÙ »Ù ·ñáÕÝ»ñÇ ïáõÝ,
ÆÙ ïáõñùÁ ï³ÉÇë ³½·³ÛÇÝ á·áõÝ,
Ð¶Ø ß»ýÇÝ ÁÝïñáõÙ ËÙμ³·Çñ,
´³ÕÇÝ Ñ³ëÏ³óÇñ áõ É»½áõ¹ ÷³ÏÇñ:
Â. Ð³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿: ´³Ûó, ³Ëñ ÅáÕáíáõñ¹Á Çñ³
³ßáõÕÇó ³õ»ÉÇ É³õ μ³Ý»ñ ¿ ëå³ëáõÙª ÙÇ ÇÙ³ëïáõÝ
Ëûëù, ÙÇ Ëñ³ï:
Ì. ºë, Ëñ³ïáÕ ÁÉÝ»Ù, Ñ¿Ýó ÇÝÓÇ ÏÁ Ëñ³ï»Ù. ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿É ÃáÕ Çñ³ ·ÉËÇ ×³ñÁ ï»ëÝÇ:
Ò¿Ý¹ ³Ýëå³é, á°í Ì³ïáõñûÕÉÇ,
Êûëù»ñ¹ ÝÙ³Ý Ý³μ³Ã áõ ÝáÕÉÇ,
²Ë»ñ, ³ëáÕÇÝ ÉëáÕ ¿É ¿ å¿ïù,
ìÇÉ ³ñ³, ÏåÇ Ù¿ ÇõÕáï ßáÕÉÇ:
²ñÇ áõ ÙÇ° ï³Û ùáõ μ³ËïÇÝ ù³óÇ,
¾ë ¿ñÏáõ ûñõ³Û Õ³¹ñÁ ÇÙ³óÇ,
Î³Ù Ó¿Ý¹ ÏïñÇ, í»ñ ÁÝÏÇ ï³ÝÁ,
Î³Ù ¿É ³ñÇ áõ úäîÆØ²È²òÆ:

Ì³ïáõñûÕÉÇ
¸»Ïï»Ùμ»ñ 2010

Æð² Ü² Ð²Ú ºðº Ê²Ü Ð²Ú ðº ÜÆ øàôØ
ÈÇÉÇÃ ²ÙÇñË³Ý»³Ý

º

ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ¿, ÇÝã
Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÇõÝ ¿Ç ëï³ó»É ·ñ»É ³Ûë Ûû¹õ³ÍÁ: ê³Ï³ÛÝ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï áõß³óÝáõÙ ¿Ç
³ÛÝ, áñáíÑ»ï»õ ÝáÛÝÇëÏ ÙÇ ù³ÝÇ
³Ý·³Ù ·ñ»Éáõó Û»ïáÛ ëï³óõ³Í
³ñ¹ÇõÝùÁ ÇÝÓ ã¿ñ ·áÑ³óÝáõÙ:
´³Ûó ù³ÝÇ áñ ³Ûë Ã»Ù³Ý Áëï Çë
ß³ï Ñ»ï³ùñùñ³ß³ñÅ ¿ »õ ³ñ¹Ç³Ï³Ý, áñáß»óÇ Ç ÙÇ μ»ñ»É Ùïù»ñë áõ áñå¿ë í»ñçÝ³Ï³Ý Ûû¹õ³Í ÑÝ³ñ³õáñÇÝë ³ÝÏ»ÕÍûñ¿Ý
Û³ÝÓÝ»É ÃÕÃÇÝ:
²Ûë ³Ù³é ÏÁ ÉÇÝÇ ï³ë ï³ñÇ,
ÇÝã Ù»Ýù ÁÝï³ÝÇùáí ï»Õ³÷áËõ»óÇÝù Ð³Û³ëï³Ý »õ Ùßï³Ï³Ý
μÝ³ÏáõÃÇõÝ Ñ³ëï³ï»óÇÝù ºñ»õ³ÝáõÙ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï »ë 7 ï³ñ»Ï³Ý ¿Ç, ÇëÏ »Õμ³Ûñë` 4: Ø»Ýù
»ñÏáõëë ¿É ÷áùñ ¿ÇÝù »õ ß³ï μ³Ý
ã¿ÇÝù Ñ³ëóñ»É ï»ëÝ»É áõ ëáíáñ»É
Ù»ñ ÍÝÝ¹³í³ÛñÇó` Â»Ññ³ÝÇó:
´³Ûó ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ Ù»ñ ëï³ó³Í ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ, ³ÛÝ
ÙÇç³í³ÛñÁ, áñï»Õ ³åñ»É ¿ÇÝù
ÙÇÝã ³Û¹` »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ñ »ñÏ³ñ áõ
¹Åõ³ñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý, áñå¿ë½Ç ³¹³åï³óõ»Ýù Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý ÙÇç³í³ÛñÇÝ: Ü³Ë »õ ³é³ç
ÍÝáÕÝ»ñë ÇÝÓ ³ñÓ³Ý³·ñ»óÇÝ
Ù»ñ ï³Ý Ùûï ·ïÝõáÕ ÃÇõ 78 ¹åñáóÁ` »ñÏñáñ¹ ¹³ë³ñ³Ý: Â»Ññ³ÝáõÙ μ³óÇ ³ÛÝ, áñ »ñÏáõ ï³ñÇ
Û³×³Ë»É ¿Ç §ê³ëáõÝ¦ Ù³Ý³Ï³å³ñï¿½Á, Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³Ý, Û»ïáÛ
Ù¿Ï ï³ñÇ ¿É §ÂáõÝ»³Ý¦ ¹åñáóÝ
¿Ç ·Ý³ó»É: ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ ß³ï ¹Åõ³ñ ¿ñ Ù»ñõ»É Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý ÙÇ-

ç³í³ÛñÇÝ: àã ÙÇ³ÛÝ ³éá·³ÝáõÃÇõÝë ¿ñ ï³ñμ»ñõáõÙ, ³ÛÉ Ý³»õ
Û³×³Ë û·ï³·áñÍáõÙ ¿Ç Çñ³Ý³Ñ³Û»ñÇ ËûëùÇÝ μÝáñáß μ³é»ñ
Ï³Ù ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ: ºë ¿É
÷áË³¹³ñ³Ó³μ³ñ ÇÙ Ñ³Ù³¹³ë³ñ³ÝóÇÝ»ñÇÝ ã¿Ç Ñ³ëÏ³ÝáõÙ,
ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýù ¿É û·ï³·áñÍáõÙ
¿ÇÝ »ñ»õ³Ý»³Ý Å³ñ·áÝ³ÛÇÝ »õ
éáõë»ñ¿Ý μ³é»ñ, áñáÝù ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ μáÉáñáíÇÝ ËáñÃ áõ ûï³ñ
¿ÇÝ: ÆÝÓ ³Ýï³Ý»ÉÇ Ý»³ñ¹³ÛÝ³óÝáõÙ áõ ó³õ ¿ñ å³ï×³éáõÙ,
áñ Ýñ³Ýù ã¿ÇÝ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ Çñ³Ý³Ñ³ÛÇ áõ å³ñëÇÏÇ ï³ñμ»ñáõÃÇõÝÁ »õ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ÇÝ å³ñëÇÏ: ØÇ ûñ Éë»óÇ Ù»ñ ¹³ë³ñ³ÝÇ
³ÕçÇÏÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÇ Ëûë³ÏóáõÃÇõÝÁ.
-ºñ»Ë¿ù ·Çï¿ù ã¿± áñ ¿ï Ýáñ
»Ï³Í ÈÇÉÇÃÁ ä³ñëÏ³ëï³ÝÇó³
»Ï»É:
-Èá±õñç: àõñ»ÙÝ å³ñëÇÏ³±:
-¸¿, ÷³ëïûñ¿Ý Ñ³°:
âÝ³Û³Í »ë ³Û¹å¿ë Ùï³ÍáÕÝ»ñÇÝ μ³½ÙÇóë ³ëáõÙ ¿Ç, áñ
Çñ³Ý³Ñ³ÛÁ »õ å³ñëÇÏÁ ÝáÛÝ
Ñ³ëÏ³óáõÃÇõÝÝ»ñÁ ã»Ý, áñ »ë »õ
ÇÙ ÍÝáÕÝ»ñÁ Ù³ùáõñ Ñ³Û»ñ »Ýù,
μ³Ûó ³å³ñ¹ÇõÝ: ÜáÛÝÇëÏ Ñ³ñóÝáõÙ ¿ÇÝª ³ñ¹»ûù ï³ÝÁ Ñ³Û»ñ¿Ý
»Ýù ËûëáõÙ, Ï³Ùª ³ñ¹»ûù »ë
³ÕûÃ»É ·Çï»Ù Ã¿ á°ã: ºñ»õÇ Ñ¿Ýó
³Ûë ³Ù¿ÝÇ å³ï×³éáí ëÏ½μÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ »ë á°ã Ð³Û³ëï³ÝÝ
¿Ç ëÇñáõÙ, á°ã Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Û»ñÇÝ: ÆÝÓ ÝáÛÝÇëÏ ã¿ñ á·»õáñáõÙ
³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ Ù»Ýù ³åñáõÙ »Ýù
Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ` Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ, ³ÛÝ ÇÝã Ñ³Ûñë Ñ¿Ýó ³Û¹
å³ï×³éáí ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
Ñ³ëï³ïõ»Éáõ áñáßáõÙ Ï³Û³óñ»É:
ºñμ Ð³Û³ëï³Ý ¿ÇÝù áõ½áõÙ ·³É
»ë ã·Çï¿Ç, Ã¿ ÇÝãáõ »Ýù ·ÝáõÙ »õ
áã ¿É Ñ³Ûñë Ù»½ áñ»õ¿ μ³Ý ¿ñ
Ñ³ñóñ»É, μ³Ûó ÙÇ ûñ Éë»óÇ ËáÑ³ÝáóáõÙ Ù³ÛñÇÏÇë Ñ»ï áõÝ»ó³Í
Ýñ³ Ëûë³ÏóáõÃÇõÝÁ. §Î³ñ»õáñÝ

³ÛÝ ¿, áñ Ù»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ Çñ»Ýó
Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ ³åñ»Éáí ÏÁ Ù»Í³Ý³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ, ÏÁ
ß÷õ»Ý Ñ³Û»ñÇ Ñ»ï, ÏÁ Ùï³Í»Ý,
ÏÁ ·ñ»Ý áõ ÏÁ Ï³ñ¹³Ý Ñ³Û»ñ¿Ý`
ÏÁ ëï³Ý³Ý Ñ³Û»óÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÇõÝ¦: êÏ½μáõÙ ³Û¹ù³Ý ¿É
ãÑ³ëÏ³ó³Û, Ã¿ Ý³ ÇÝã ÝÏ³ïÇ áõÝ¿ñ, μ³Ûó »ñμ ³õ»ÉÇ Ù»Í³ó³Û
ÁÙμéÝ»óÇ Ñ³ÛñÇÏÇë Ëûëù»ñÇ
Ëáñù³ÛÇÝ ÇÙ³ëïÁ:
ø³ÝÇ ï³ñÇ ³ÝóÝ»Éáõó Û»ïáÛ
»ë áñáß ã³÷áí Ù»ñõ»óÇ ³Ûëï»ÕÇ
ÙÇç³í³ÛñÇÝ, ÷áËõ»ó ÇÙ É»½õ³Ùï³ÍáÕáõÃÇõÝÁ, ³ñ¹¿Ý »ë ¿É ¿Ç
Ùï³ÍáõÙ »õ ËûëáõÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇë
å¿ë: ÆÙ ³éá·³ÝáõÃÇõÝÇó ã¿ñ
½·³óõáõÙ, áñ »ë ë÷Çõéù³Ñ³Û »Ù,
»õ ÇÙ Ý³ËÏÇÝ ÷áñÓÁ Ñ³ßõÇ ³éÝ»Éáí, »ñμ Û³ÛïÝõáõÙ ¿Ç Ýáñ ßñç³å³ïáõÙ ÙÇßï Ã³ùóÝáõÙ ¿Ç, áñ
»ë ÍÝõ»É »Ù Â»Ññ³ÝáõÙ, áñ Çñ³Ý³Ñ³Û »Ù, ù³ÝÇ áñ í³Ë»ÝáõÙ ¿Ç,
áñ ÇÝÓ ÏñÏÇÝ å³ñëÇÏ ÏÁ Ñ³Ù³ñ»Ý »õ ÏÁ ï³Ý ÝáÛÝ ³ÝÙÇï Ñ³ñó»ñÁ, ÇëÏ ³Û¹ ³Ù¿ÝÁ ÇÝÓ μáÉáñáíÇÝ Ñ³×»ÉÇ ã¿ñ: ´³Ûó Å³Ù³Ý³ÏÇ
Ñ»ï »ë Ñ³ëÏ³ó³Û, áñ ¹³ Ã³ùóÝ»ÉÁ ß³ï ÍÇÍ³Õ»ÉÇ ¿ áõ ³ÝÙÇï:
²ÛÅÙ ³õ»ÉÇÝ, »ë áã ÙÇ³ÛÝ ã»Ù
Ã³ùóÝáõÙ ÇÙ Í³·áõÙÁ, ³ÛÉ Ý³»õ
Ñ³ñÏ »Õ³Í å³ñ³·³ÛáõÙ Ñå³ñïáõÃ»³Ùμ ³ëáõÙ »Ù ³Û¹ Ù³ëÇÝ:
ÖÇßï ¿ ³Ûëï»Õ ³åñ»ÉÁ μ³½Ù³ÃÇõ ³ÛÉ ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ ¿É ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ, μ³Ûó »ë ÇëÏ³å¿ë
ß³ï áõñ³Ë »Ù, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
»Ù ³åñáõÙ : Î³ñÍáõÙ »Ù ÍÝáÕÝ»ñÇë ³ÛÝ ó³ÝÏáõÃÇõÝÁ, áñ »ë áõ
»Õμ³Ûñë Ñ³Û»óÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÇõÝ ëï³Ý³Ýù Ç Ï³ï³ñ ¿ ³Íõ»É:
ÆëÏ Ã¿ª ÇÝãå¿ë ÏÁ ¹³ë³õáñõÇ ÇÙ
Ñ»ï³·³Û Ï»³ÝùÁ, »õ ³ñ¹»ûù »ë
ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ù Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
³åñ»Éª Å³Ù³Ý³ÏÁ óáÛó ÏÁ ï³Û:
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´²ðÒð²òðºò
ºðÎ²Â¾ ì²ð²¶àÚðÀ

²ñÇë Ô³½ÇÝ»³Ý

´

ÇÃÉáÙ³ÝÇ³ÛÇ ÷³éùÇ ·³·³ÃÝ³Ï¿ïÇÝ æáÝ È»ÝáÝÁ
ÙÇ ³éÇÃáí ³ë»É ¿. §Ø»Ýù
ÑÇÙ³ ³õ»ÉÇ Û³ÛïÝÇ »Ýù, ù³Ý
ÚÇëáõë øñÇëïáë¦£
²Ã¿Çëï³Ï³Ý
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ
ØÇáõÃÇõÝáõÙ Ýñ³ ³Ûë Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÇõÝÁ ÙÇÉÇáÝ³õáñ »ñÏñå³·áõÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÷áùñ-ÇÝã ³ÛÉ
Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÇõÝ ëï³ó³õ. §ÊêÐØ-áõÙ È»ÝáÝÝ ³õ»ÉÇ Û³ÛïÝÇ ¿,
ù³Ý È»ÝÇÝÁ¦£
²Û¹ μ³é³Ë³ÕÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
³éÙ³Ùμ ×Çßï ¿ñ ³ñï³óáÉáõÙ
³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ÇñáÕáõÃÇõÝÁ,
áñÝ ³õ³ñïõ»ó 30 ï³ñÇ ³é³ç,
»ñμ 1980 Ã. ¸»Ïï»Ùμ»ñÇ 8-ÇÝ
ëå³Ýõ»ó æáÝ È»ÝáÝÁ:
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝáõÙ μÇÃÉáÙ³ÝÇ³Ý, ÇÝãå¿ë »õ ³Ù¿Ý ÇÝã,
Ñ»ñáëáõÃÇõÝ ¿ñ å³Ñ³ÝçáõÙ:
ÚáÛë
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§´ÇÃÉ½¦-Ç Ñ³Ù³ñ å¿ïù ¿ñ å³Ûù³ñ»É: §´ÇÃÉ½¦-Á Ã³ÏáõÙ ¿ñ
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÇÝï»É»Ïïáõ³ÉÝ»ñÇ
¹éÝ»ñÁ, Ã³÷³ÝóáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÝÏáõÕÝ»ñÁ, Ý³ ïáõÝ ¿ñ
ÙïÝáõÙ ³é³Ýó å³ßïûÝ³Ï³Ý
Ññ³õ¿ñÇ: ºõ Ýñ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ÇÝ:
´áμÇÝ³ÛÇÝ Ù³·ÝÇïáýáÝÁ ³ëïÇ×³Ý³μ³ñ μ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ñ »ñÏ³Ã¿ í³ñ³·áÛñÁ: 60-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ
³ñ»õÙï»³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝáõÙ
ÍÝáõÝ¹ ³é³Í Ñ³Ï³Ùß³ÏáÛÃÁ,
áñÁ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñ ¿ñ Ý»ï»É ëáóÇ³É³Ï³Ý ³Ý³ñ¹³ñáõÃ»³ÝÝ áõ
μáõñÅáõ³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, Ñ³ÙÁÝÏ³õ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝáõÙ §Ëñáõßãáí»³Ý
ÓÝÑ³ÉÇ¦ Ñ»ï: (¸³ êï³ÉÇÝÇ Ù³ÑÇó Û»ïáÛ ïáï³ÉÇï³ñ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ÃáõÉ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý ¿ñ): ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõ-

ÝáõÙ »ñ»õ³Ý »Ï³õ ËûëùÇ áñáß
³½³ïáõÃÇõÝ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï»³ÝùÇ Û³ñ³μ»ñ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñ³óáõÙ »õ ½·³ÉÇûñ¿Ý ³õ»ÉÇ
ß³ï ëï»ÕÍ³·áñÍ»Éáõ ³½³ïáõÃÇõÝ: (ÊñáõßãáíÝ ÇÝùÝ ¿É Ñ»·Ý³Ýùáí ³ñï³Û³Ûïõ»É ¿ §´ÇÃÉ½¦-Ç
Ñ³ëó¿ÇÝ` ³ë»Éáí, áñ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÇõÝÁ §ÝÙ³Ý
³ÕμÇ Ï³ñÇù ãáõÝÇ: ê³ùëáýáÝÇó
ÙÇÝã»õ ýÇÝÝ³Ï³Ý ¹³Ý³Ï Ù¿Ï
ù³ÛÉ ¿¦£) 70-³Ï³ÝÝ»ñÇÝ` ËÙμÇ
ù³Ûù³Ûõ»Éáõó Û»ïáÛ, É»·»Ý¹³ñ
»ñ·»ñÝ ³ÛÉ»õë ³ÝÑÝ³ñ ¿ñ ËÉ³óÝ»É: ì³×³éùáõÙ Û³ÛïÝõ»óÇÝ ÝáÛÝÇëÏ »½³ÏÇ Ó³ÛÝ³åÝ³ÏÝ»ñ: ºñ·³ó³ÝÏÇ ³éáõÙáí, ÇÑ³ñÏ¿, ³Û¹
Ó³ÛÝ³åÝ³ÏÝ»ñáõÙ áã ÙÇ Ýáñ μ³Ý
ÉÇÝ»É ã¿ñ Ï³ñáÕ, μáÉáñ »ñ·»ñÝ
³ñ¹¿Ý í³Õáõó ³Ý·Çñ ¿ÇÝ ³ñõ³Í,
ë³Ï³ÛÝ ÝÙ³Ý Ó³ÛÝ³åÝ³Ï áõÝ»-

ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËûëÝ»ñÇ ëñïáí ¿ñ Ý³»õ ³ÛÝ, áñ È»ÝáÝÝ
Çñ Ýß³Ý³õáñ Imagine (§ä³ïÏ»ñ³óñáõ¦) »ñ·Á Ïáã»É ¿ñ §ÇëÏ³Ï³Ý ÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý Ù³ÝÇý»ëï¦£ ¼³ñÙ³Ý³ÉÇ ã¿, áñ ÊêÐØáõÙ ÃáÕ³ñÏõ³Í Ó³ÛÝ³åÝ³ÏÁ
ÏáãõáõÙ ¿ñ Imagine: È»ÝáÝÇ Ù³Ñõ³Ý μûÃÁ ï³ñ³Í»óÇÝ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ μáÉáñ Ëáßáñ å³ñμ»ñ³Ï³Ý-

Ý³ÉÁ, ³é³õ»É »õë Ù³ùë³Ý»Ý·
×³Ý³å³ñÑáí Ó»éù μ»ñõ³Í ³ÉμáÙÁ, Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ñ »ñ³Åßï³Ï³Ý Ù»Í Û³çáÕáõÃÇõÝ: ì³Õ ³é³õûïÇó áõß »ñ»ÏáÛ ºñ»õ³ÝÇ μ³Ï»ñáõÙ (³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ¹»é ù³Õ³ùÇ
Ï»ÝïñáÝáõÙ μ³Ï»ñ Ï³ÛÇÝ) áÕç
Ñ½ûñáõÃ»³Ùμ ÃÝ¹áõÙ ¿ñ ÉÇõ»ñåáõÉ»³Ý ù³é»³ÏÁ: ÊÙμÇ μáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ, ÇÑ³ñÏ¿, ³Ù»Ý³ÛÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃ»³Ùμ Û³ÛïÝÇ ¿ÇÝ: ØÇ³Ï μ³ÝÁ, áñÇ ù³ÕóÁ »ñÏñå³·áõÝ»ñÁ ½·áõÙ ¿ÇÝ, Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ
Ï³¹ñ»ñÝ ¿ÇÝ: ä³ßïûÝ³Ï³Ý Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÇõÝÁ »ñμ»ÙÝ Ñ»é³ñÓ³ÏáõÙ ¿ñ ¹ñ³Ýù, ë³Ï³ÛÝ ÙÇ
ù³ÝÇ í³ÛñÏ»³ÝÇó áã ³õ»ÉÇ, ³ÛÝ
¿É ÙÇïáõÙÝ³õáñ §³ÙμáËÇ ¿ùëï³½Ç¦ ýáÝÇÝ, áñå¿ë ûñÇÝ³Ï`
§Ù³ñ¹Ï³Ýó íñ³Û μáõñÅáõ³Ï³Ý

÷á÷ Ùß³ÏáÛÃÇ áõÕ»ÕÁ ÃÙñ»óÝáÕ
³½¹»óáõÃ»³Ý¦£ Æ ¹¿å, ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÝ ³õ»ÉÇ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ ¿ÇÝ
È»ÝáÝÇ, ù³Ý μáõÝ ËÙμÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ: 70-³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñçÇó ëÏë³Í Ýñ³ áñáß »ñ·»ñáí ÝáÛÝÇëÏ
ëÏë»óÇÝ Ó³ÛÝ³åÝ³ÏÝ»ñ ÃáÕ³ñÏõ»É: ê³ μ³ó³ïñõáõÙ ¿ñ áã
³ÛÝù³Ý Ýñ³Ýáí, áñ Ç ¹¿Ùë È»ÝáÝÇ Ù³ñ¹ÇÏ ×³Ý³ãáõÙ ¿ÇÝ Ù»Í
ëï»ÕÍ³·áñÍáÕÇ, ³ÛÉ §ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÏïÇõÇëïÇ¦, §Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý »ñ»õáÛÃÇ¦£ úñÇÝ³Ï` Ñ³Ù»ñ·Ç Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³ ³ë³Í ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ` §Ñ³ë³ñ³Ï Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÁ ÃáÕ Í³÷³Ñ³ñÇ, ÇëÏ
Ñ³ñáõëïÝ»ñÁ
ãËÏãËÏ³óÝ»Ý
½³ñ¹»ñÁ¦, ß³ï Ñ³Ù³ÑáõÝã ¿ñ
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³ÝÁ »õ Ù»çμ»ñõáõÙ ¿ñ ³õ»ÉÇ Û³×³Ë, ù³Ý ÛÇßõáõÙ ¿ñ Ñ¿Ýó ËáõÙμÁ:

Ý»ñÁ. ëå³Ýõ»É ¿ñ ³é³ç³¹¿Ù »ñ·Çã, Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý Ù³ñïÇÏ, Ñ³Ù³ñ»³ ÏáÙáõÝÇëï, ù³ÝÇ áñ ¹»é
áã í³Õ ³Ýó»³ÉáõÙ »ñ·»É ¿ñ
Power to the people (§ÆßË³ÝáõÃÇõÝÁ` ÅáÕáíñ¹ÇÝ¦): §´ÇÃÉ½¦-Á
ÊêÐØ-áõÙ Ñ³Ù»ñ·Ý»ñáí Ñ³Ý¹¿ë
ãÇ »Ï»É, ë³Ï³ÛÝ Ã³÷³Ýó»É ¿
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó ëñï»ñÁ
ÝáÛÝù³Ý Ñ»ßïûñ¿Ý, áñù³Ý Çñ
Ñ³Ùμ³õÝ ¿ñ Ó»éù μ»ñ»É ³ßË³ñÑÇ
μ»Ù³Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñáõÙ: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝáõÙ §´ÇÃÉ½¦-Ý ³ñ»ó
³ÛÝ, ÇÝãÁ ãÛ³çáÕõ»ó Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý »õ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý »õ áã ÙÇ
Ù³ñïÇÏÇ. ³ÛÝ Ó»õ³õáñ»ó ³½³ï³ËáÑ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇ ³ÙμáÕç
ë»ñáõÝ¹:

²ÕμÇõñª www.armenianow.com
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§úêÎ²ð¦ Øðò²Ü²Î²´²ÞÊàôÂÆôÜ
§²ðø²ÚÆ ÊúêøÀ¦` È²ô²¶àÚÜ üÆÈØ
ê»õ Î³ñ³åÁ

êáóÇ³É³Ï³Ý ó³ÝóÁ

ö

»ïñõ³ñÇ 27-Ç
·Çß»ñ ÐáÉÇíáõ¹áõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Þ³ñÅ³ÝÏ³ñÇ ³ñõ»ëïÇ »õ ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ 83-ñ¹ Ùñó³Ý³Ï³μ³ßËáõÃÇõÝÁ£
´ñÇï³Ý³-³õëïñ³É³-³Ù»ñÇÏ»³Ý ³ñï³¹ñáõÃ»³Ý §²ñù³ÛÇ
ËûëùÁ¦ ýÇÉÙÁ ß³Ñ»É ¿ ãáñë §úëÏ³ñ¦, ³Û¹ ÃõáõÙ` §È³õ³·áÛÝ
ýÇÉÙ¦ ³Ýõ³Ý³Ï³ñ·áõÙ£ üÇÉÙÁ
ÝÏ³ñ³Ñ³Ý³Í ÂáÙ Ðáõ÷»ñÁ ×³Ý³ãõ»É ¿ É³õ³·áÛÝ é»ÅÇëáñ, ·ÉË³õáñ ¹»ñáõÙ Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Í øáÉÇÝ üÇñÃÁ` É³õ³·áÛÝ ¹»ñ³Ï³ï³ñ, ÇëÏ ¸¿ÛõÇ¹ ê¿Û¹É»ñÁ §úëÏ³ñ¦ ¿ ëï³ó»É É³õ³·áÛÝ ûñÇ·ÇÝ³É ëó»Ý³ñÇ Ñ³Ù³ñ£
²Û¹ ëó»Ý³ñáí ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹
Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ ÏÇÝ ³Ûó»ÉáõÙ ¿ É»½õ³Ï³Ý ³ñ³ïÝ»ñÇ Ñ³ñóáí Ù³ëÝ³·¿ïÇ ·ñ³ë»Ý»³Ï »õ Ýñ³ Ñ»ï
ÚáÛë
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²ñù³ÛÇ
ËûëùÁ
êÏÇ½μÁ

²ÉÇëÁ
Ññ³ßùÝ»ñÇ
³ßË³ñÑáõÙ

Ë»É¦, ÇëÏ »Ã¿ Ý³ ³ñù³±Û ¿¦, - ³ñÓ³·³ÝùáõÙ ¿ ÏÇÝÁ£
ä³ïÙáõÃÇõÝÁ Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛÇ æáñç 6-ñ¹ ³ñù³ÛÇ Ù³ëÇÝ ¿,
áí ß³ï ¿ Ý»ÕõáõÙ Ù³ÝÏáõÃ»³Ý
ï³ñÇÝ»ñÇó ³éÏ³Û Ï³Ï³½áõÃÇõÝÇó£ ÎÇÝÁ` ¾ÉÇ½³μ»ÃÁ, áí ÉáÛë
³ßË³ñÑ ¿ μ»ñ»É Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛÇ Ý»ñÏ³ÛÇë Ã³·áõÑÇ ¾ÉÇ½³μ»Ã
»ñÏñáñ¹ÇÝ »õ ³å³·³ÛáõÙ ÏÁ
Ñéã³ÏõÇ Ø³Ûñ Ã³·áõÑÇ, ³Ù¿Ý
Ï»ñå ë³ï³ñáõÙ ¿ Ûáõë³Ñ³ïõ³Í
³ÙáõëÝáõÝ£
¸³ ´ñÇï³ÝÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ
Í³Ýñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý ¿£ æáñç
5-ñ¹ ³ñù³Ý 1936 Ãõ³Ï³ÝÇÝ Ù³-

½ñáÛóáõÙ ³ëáõÙ ¿, áñ ³ÙáõëÇÝÁ
Ëûë»Éáõ ¹Åõ³ñáõÃÇõÝ áõÝÇ` Ï³Ï³½áõÙ ¿£ ÎÇÝÝ û·ÝáõÃÇõÝ ¿ ËÝ¹ñáõÙ, ÁÝ¹·Í»Éáí, áñ ³ÙáõëÇÝÝ
³Û¹ ³ñ³ïÁ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ μ³½áõÙ ÷áñÓ»ñÇ ¿ ¹ÇÙ»É, ë³Ï³ÛÝ`
³å³ñ¹ÇõÝ£ Ü³ ³ëáõÙ ¿, áñ Çñ
³ÙáõëÇÝÁ ¹ÇñùÇ μ»ñáõÙáí å³ñ½³å¿ë ãÇ Ï³ñáÕ Ëáõë³÷»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÇó, å³ñï³õáñ ¿
Ëûë»É Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï£ Ø³ëÝ³·¿ïÁ Ñ³ñó ¿ ï³ÉÇë. - §²Û¹ ¹¿åùáõÙ
·áõó¿ Ý³ å³ñ½³å¿ë ÷áËÇ± ³ßË³ï³ÝùÁ¦£ §È³õ ¿ù ³ëáõÙ` §÷á-

²Û¹å¿ë Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛáõÙ
·³ÑÁ ëï³ÝÓÝ»É ¿ æáñç 8-ñ¹Á, áí
ë³ñë³÷»É ¿ »ÉáÛÃÝ»ñÇó »õ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇó£ ØÇÝã¹»é
ºõñáå³Ý »õ ³ÙμáÕç ³ßË³ñÑÁ
Ã»õ³ÏáË»É »Ý íï³Ý·³õáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ, í³éû¹Ç Ñáï ¿ ·³ÉÇë`
¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ÉÇ¹»ñÁ ²¹áÉý ÐÇïÉ»ñÝ ¿, »õ ß³ï»ñÁ ·Çï³ÏóáõÙ »Ý,
áñ Ù»Í å³ï»ñ³½ÙÝ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ¿£
È³ÛáÝ¿É Èá·Á Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»É ¿
û·Ý»É ¾¹õ³ñ¹ÇÝ »õ ³½³ï»É Ýñ³Ý
Ï³Ï³½»Éáõ ³Ý¿ÍùÇó£ ¸Åõ³ñ,
Ý»³ñ¹³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÁ, áñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ ¾¹õ³ñ¹Ý áõ È³ÛáÝ¿ÉÁ

Ê³Õ³ÉÇùÝ»ñÇ
å³ïÙáõÃÇõÝª 3

Ñ³ó»É ¿, ³ñù³Û ¿ Ñéã³Ïõ»É, μ³Ûó
³Û¹å¿ë ¿É ãÇ Ã³·³¹ñõ»É ¾¹õ³ñ¹
8-ñ¹Á£ ¶³ÑÁ ëï³ÝÓÝ»Éáõó ß³μ³ÃÝ»ñ ³Ýó ´ñÇï³ÝÇ³ÛáõÙ
ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ù ¿
ëÏëõ»É, ù³ÝÇ áñ ¾¹õ³ñ¹Á Û³ÛïÝ»É
¿, áñ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ ³ÙáõëÝ³Ý³É
áã ³½Ýõ³Ï³Ý ³Ù»ñÇÏáõÑÇ àõáÉÇë
êÇÙ÷ëáÝÇ Ñ»ï£
´ñÇï³Ý³Ï³Ý Ñ³ñëïáõÃÇõÝÁ,
ûñ¿Ýë¹Çñ áõ ·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ, ³ÙμáÕç ³½Ýõ³Ï³Ý í»ñÝ³Ë³õÁ ¹¿Ù »Ý »Õ»É£ ¾¹õ³ñ¹ 8ñ¹Ý Ç Ýß³Ý μáÕáùÇ Ññ³Å³ñõ»É ¿
·³ÑÇó, Û³çáñ¹ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ ¿ ¹³ñÓ»É ¾¹õ³ñ¹Ç Ïñïë»ñ »Õμ³ÛñÁ`
æáñçÁ, áí »ñμ»õ¿ ãÇ Ùï³Í»É ·³Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ »õ ÙÇßï
»Õ»É ¿ ¾¹õ³ñ¹Ç ëïõ»ñáõÙ£

Ù¿ÏÙ¿Ïáõ íñ³Û ½³Ûñ³ó»É »Ý,
μÕ³õ»É, ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù áñáß»É
»Ý ³ßË³ï³ÝùÝ ÁÝ¹Ñ³ï»É, Ç
í»ñçáÛ Û³çáÕáõÃ»³Ùμ ¿ åë³Ïõ»É£
âáñë §úëÏ³ñ¦ ¿ í³ëï³Ï»É
§êÏÇ½μÁ¦, »ñ»ù §úëÏ³ñ¦` §êáóÇ³É³Ï³Ý ó³ÝóÁ¦, »ñÏáõ³Ï³Ý
§úëÏ³ñ¦ í³ëï³Ï»É »Ý §è³½ÙÇÏÁ¦, §Ê³Õ³ÉÇùÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÇõÝ - 3¦ »õ §²ÉÇëÁ Ññ³ßùÝ»ñÇ
³ßË³ñÑáõÙ¦ ýÇÉÙ»ñÁ, Ù¿Ï §úëÏ³ñ¦ ¿É §ê»õ Ï³ñ³åÝ¦ ¿ ß³Ñ»É`
³Ûë ýÇÉÙáõÙ Ù³ñÙÝ³õáñ³Í ¹»ñÇ
Ñ³Ù³ñ É³õ³·áÛÝ ¹»ñ³ë³ÝáõÑÇ ¿
×³Ý³ãõ»É Ü³ï³ÉÇ öáñÃÙ³ÝÁ:

ÃÇõ 94, ¸ ï³ñÇ, Ø³ñï 9 2011

19

ÚáÛë

²è²æÆÜ
´ææ²ÚÆÜ
Ðºè²Êúê²ÚÆÜ
Î²äÀ

²Ûëûñ μáÉáñë ¿É ³ÛÝù³Ý »Ýù
·áñÍ³ÍáõÙ μçç³ÛÇÝ Ñ»é³ËûëÁ,
áñ Ù»½ ÃõáõÙ ¿ Ã¿ Ýñ³Ýù ÙÇßï ¿É
»Õ»É »Ý: ê³Ï³ÛÝ å¿ïù ¿ ÛÇß»Ýù,
Ã¿ 20-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½μáõÙ ·áÛáõÃÇõÝ
ãáõÝ¿ñ Ã¿Ïáõ½ Ù¿Ï μçç³ÛÇÝ Ñ»é³Ëûë:
1908 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ü³Ã³Ý êï³μÉýÇÉ¹ ³ÝáõÝáí
ÙÇ ·ÇïÝ³Ï³Ý ëï»ÕÍ»ó ³ÝÃ»É
Ñ»é³Ñ³Õáñ¹ÇãÁ: ¸ñ³ÝÇó »ñÏáõ
ï³ñÇ ³Ýó È³ñë Ø³·Ýáõë ¾ñÇÏëáÝÁ Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ³õïáÙ»ù»Ý³ÛÇ Ù¿ç ï»Õ³¹ñ»ó ÙÇ Ñ»é³Ëûë:
ê³Ï³ÛÝ Ýñ³ Ñ»é³ËûëÁ áñ»õ¿
Ï»ñå ÝÙ³Ý ã¿ñ ³Ûëûñõ³Û μçç³ÛÇÝ
Ñ»é³ËûëÝ»ñÇÝ: Ü³ ÙÇ³ÛÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ñ ³Û¹ Ñ»é³ËûëÁ ÙÇ³óÝ»Éáí ³ÛÝ ï»Õ³Ï³Ý Ñ»é³Ëûë³ÛÇÝ ó³ÝóÇÝ:
ÆëÏ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù é³¹ÇûÑ»é³ËûëÝ»ñÁ û·ï³·áñÍõ»óÇÝ
1926 Ãõ³Ï³ÝÇÝ Ð³Ùμáõñ·Çó ´»éÉÇÝ ·Ý³óáÕ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ÙÇ
·Ý³óùÇ Ù¿ç: ØÇ»õÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï
ÙÇ ß³ñù û¹³ÛÇÝ ãõ»ñÃÝ»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ
Çñ»Ýó ÃéÇãùÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÚáÛë
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ÃÇõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí,
û·ï³·áñÍ»óÇÝ é³¹ÇûÑ»é³ËûëÝ»ñ:

ºñÏñáñ¹
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
å³ï»ñ³½ÙÇ ÁÝÃ³óùáõÙ é³¹ÇûÑ»é³ËûëÝ»ñÁ Ù»Í Ù³ëßï³μáí
û·ï³·áñÍõ»óÇÝ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý
ï³ÝÏ»ñáõÙ, ÇëÏ å³ï»ñ³½ÙÇó
Û»ïáÛ ·»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÝ ³ÛÝ ï»Õ³¹ñ»óÇÝ Çñ»Ýó áëïÇÏ³Ý³Ï³Ý
Ù»ù»Ý³Ý»ñáõÙ:
ì»ñ»õáõÙ Ýßõ³Í μáÉáñ ³Ûë ·áñ-

Í³ÍáõÃÇõÝÝ»ñÝ ¿É ³Û¹ù³Ý Ñ»ßï
ã¿ÇÝ, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýù Ï³ñÇù áõÝ¿ÇÝ Û³ïáõÏ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ: ê³-

Ï³ÛÝ 50-³Ï³Ý Ãõ³Ï³ÝÝ»ñÇ ëÏ½μÇÝ è³ÛÝ ·»ïÇ íñ³ÛÇ Ý³õ»ñáõÙ
ï»Õ³¹ñõ»ó ÙÇ Ýáñ é³¹ÇûÑ»é³Ëûë³ÛÇÝ ï»ËÝáÉá·Ç³, áñÝ
Çñ³õáõÝù ¿ñ ï³ÉÇë Ý³õáõÙ ·ïÝõáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³é³Ýó áñ»õ¿
¹Åõ³ñáõÃ»³Ý Ï³å Ñ³ëï³ï»É
¹ñëÇ Ñ»ï:
40-³Ï³Ý Ãõ³Ï³ÝÝ»ñÇ ëÏ½μáõÙ Øáïáñ³ÉÉ³ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ
Ï³ñáÕ³ó³õ ÙÇ Ýáñ »ñÏáÕÙ³ÝÇ
é³¹ÇûÑ»é³Ëûë ëï»ÕÍ»É, áñÁ
Ï³ñáÕ ¿ñ ¹ñõ»É å³Ûáõë³ÏáõÙ: ²Ûë
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ ëï»ÕÍ»ó Ý³»õ
§Walki-Talki¦-ÇÝ, ³å³ ¹ñ³ÝÇó
Û»ïáÛ ÙÇ Ýáñ é³¹ÇûÑ»é³Ëûë:
²Ûë é³¹ÇûÑ»é³ËûëÁ Ù³ñ¹áõ
Ã»õÇ ã³÷ ÉÇÝ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ ³ñ³·ûñ¿Ý û·ï³·áñÍõ»ó μ³Ý³ÏÝ»ñáõÙ »õ §Handie-Talkie¦ Ïáãõ»ó:
1946 Ãõ³Ï³ÝÇÝ »ñÏáõ éáõë

¿ñ ÙÇ ù³ÝÇ §μçÇçÝ»ñÇ¦: ÆëÏ ³Ù¿Ý
ÙÇ μçÇç ÙÇ í»ó³ÝÏÇõÝ ¿ñ, áñÇ
³Ù¿Ý ³ÝÏÇõÝáõÙ ï»Õ³¹ñõáõÙ ¿ñ
ÙÇ ³Ýï»ÝÝ³: Æõñ³ù³ÝãÇõñ ³Ýï»ÝÝ³Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ñ 3 áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñÇó ³ÉÇù í»ñóÝ»É »õ
Ñ»é³ñÓ³Ï»É: Üß»ÉÇ ¿, áñ ³Ûë
³é³ç³ñÏáõÃÇõÝÁ ÙÇÝã»õ 60³Ï³Ý Ãõ³Ï³ÝÝ»ñÇ ëÏÇ½μÁ ãÏÇñ³éõ»ó:
ÚÇß»óÝ»Ýù, áñ Ýß»³É Ñ»é³ËûëÝ»ñÁ, áñáÝù û·ï³·áñÍõáõÙ
¿ÇÝ ßï³åû·ÝáõÃ»³Ý »õ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»ñáõÙ ÉñÇõûñ¿Ý ï³ñμ»ñ ¿ÇÝ ³Ûëûñõ³Û μçç³ÛÇÝ Ñ»é³ËûëÝ»ñÇó: Üñ³Ýó ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ñμ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇó Ù¿ÏÝ
³ÛÝ ¿ñ, áñ Ñ³Ï³é³Ï ³Ûëûñõ³Û μçç³ÛÇÝ Ñ»é³ËûëÝ»ñÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ý ï³ñ³ÍùÁ ã¿ñ μ³Å³ÝõáõÙ ï³ñ³ÍùáõÙ ï»Õ³¹ñ-

·ÇïÝ³Ï³Ý Þ³åÇñû »õ ¼³Ë³ñáã»ÝÏû ³ÝáõÝÝ»ñáí Ï³ñáÕ³ó³Ý
ÙÇ Ýáñ é³¹ÇûÑ»é³Ëûë ëï»ÕÍ»É,
áñÁ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ñ 20ÏÙ Ñ»é³õáñáõÃÇõÝÇó ÙÇ³Ý³É ï»ÕÇ Ñ»é³Ëûë³ó³ÝóÇÝ:
ê³Ï³ÛÝ 1947 Ãõ³Ï³ÝÇÝ Bell
ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ
³é³ç³ñÏ»óÇÝ û·ïõ»É μçç³ÛÇÝ
Ñ»é³Ëûë³ÛÇÝ ó³ÝóÇó: Àëï ³Ûë
Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ, Çõñ³ù³ÝãÇõñ
Ñ»é³Ëûë³ÛÇÝ ó³Ýó μ³Å³ÝõáõÙ

õ³Í í»ó³ÝÏÇõÝ μçÇçÝ»ñáí, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ»é³Ëûë
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ñ ÙÇ³ÛÝ Ù¿Ï ³Ýï»ÝÝ³ÛÇÝ ÙÇ³Ý³É, »õ ³Ýï»ÝÝ³Çó Ñ»é³Ý³ÉáõÝ å¿ë Ñ»é³Ëûë³ÛÇÝ Ï³åÁ ÏïñõáõÙ ¿ñ:
1957 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ÙÇ éáõë ·ÇïÝ³Ï³Ýª È¿ûÝÇ¹ Îáå»ñ»³ÝáíÇã
³ÝáõÝáí, Ï³ñáÕ³ó³õ ÙÇ Ýáñ é³¹ÇûÑ»é³Ëûë ëï»ÕÍ»É, áñÁ LK-1
Ïáã»ó: ²Ûë Ýáñ é³¹ÇûÑ»é³ËûëÇ
³é³õ»ÉáõÃÇõÝÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ ÁÝ¹³-

Ù¿ÝÁ 3Ï· Í³ÝñáõÃÇõÝ áõÝ¿ñ: LK-1Ç ÙÇ ³ÛÉ Û³ïÏáõÃÇõÝÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ
Ý³ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ñ 20-Çó ÙÇÝã»õ
30ÏÙ Ñ»é³õáñáõÃÇõÝÇó ¿É ÙÇ³Ý³É
ï»Õ³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÇÝ: ê³Ï³Ý ¹ñ³ÝÇó áõÕÇÕ Ù¿Ï
ï³ñÇ ³Ýó ëï»ÕÍõ»ó LK-1-Ç Ýáñ
ï³ñμ»ñ³ÏÁ, áñÁ 500 ·ñ³Ù ¿ñ:
ê³Ï³ÛÝ ÙÇ³ÛÝ 1956 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ¿ñ, áñ §¾ñÇùëáÝ¦ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ ëï»ÕÍ»ó ³é³çÇÝ ÇÝùÝ³ßË³ï Ñ»é³ËûëÁ, áñÇ ³ÝáõÝÁ
MTA ¿ñ:
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝÁ 1960
ÃõÇÝ ØáëÏõ³ÛáõÙ ³ß³Ë³ï³óñ»ó
Çñ μçç³ÛÇÝ Ñ»é³Ëûë³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á: ÆëÏ ÙÇÝã»õ 1970 ³ñ¹¿Ý
³ÛÝ, ÊêÐØ-Ç 30 ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ
û·ï³·áñÍõ»ó:
ê³Ï³ÛÝ í»ñ»õáõÙ Ýßõ³Í μáÉáñ
³Ûë Ñ»é³ËûëÝ»ñÁ ãÇ ÉÇÝÇ Ñ³Ù³ñ»É áñå¿ë ³é³çÇÝ μçç³ÛÇÝ Ñ»é³Ëûë: 70-³Ï³Ý Ãõ³Ï³ÝÝ»ñÇ
ëÏ½μáõÙ §ØáïáñáÉÉ³¦ »õ §´¿É¦
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ, »ñÏáõëÝ ¿É ³ßË³ïáõÙ ¿ÇÝ ëï»ÕÍ»É ³é³çÇÝ μçç³ÛÇÝ Ñ»é³ËûëÁ: ê³Ï³ÛÝ 1973
Ãõ³Ï³ÝÇÝ §ØáïáñáÉÉ³¦-Ç ³Ýõ³ÝÇ ·ÇïÝ³Ï³Ý Ø³ñïÇÝ Îáõå»ñÁ
Ï³ñáÕ³ó³õ ³ëï»ÕÍ»É DynaTAC
8000X-Á: ²ÛÝ Ñ³Ùñ³õ»ó ³é³çÇÝ
μçç³ÛÇÝ Ñ»é³ËûëÁ, áñÁ 2Ï· ù³ß
áõÝ¿ñ , ÇëÏ Ýñ³ ³ñÅ¿ùÁ 4000 ¹áÉÉ³ñ ¿ñ: ²é³çÇÝ μçç³ÛÇÝ Ñ»é³Ëûë³ÛÇÝ Ï³åÁ Ï³ï³ñõ»ó 1973-ÇÝ:
²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ø³ñïÇÝ Îáõå»ñÁ
½³Ý·³Ñ³ñ»ó æáõ¿É ¾Ý·»ÉÇÝ, áñÝ
³ßË³ïáõÙ ¿ñ §´¿É¦ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ, ³ë»Éáíª Ã¿ ÇÝùÁ Ï³ñáÕ³ó»É ¿ ëï»ÕÍ»É ³é³çÇÝ μçç³ÛÇÝ
Ñ»é³ËûëÁ: ²ÛëåÇëáí Ø³ñïÇÝ
Îáõå»ñÁ Ñéã³Ïõ»ó áñå¿ëª μçç³ÛÇÝ Ñ»é³ËûëÝ»ñÇ Ñ³ÛñÁ:
²é³çÇÝ μçç³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ý ó³ÝóÁ û·ï³·áñÍõ»ó
1979-ÇÝ îáÏÇáÛáõÙ: ¸ñ³ÝÇó Û»ïáÛ
1981Ã. ÝÙ³Ý ó³Ýó»ñ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Û³ÝÓÝõ»óÇÝ ¸³ÝÇ³ÛáõÙ,
üÇÝÉ³Ý¹Ç³ÛáõÙ, Üáñõ»·Ç³ÛáõÙ »õ
Þõ»¹Ç³ÛáõÙ:

Â³ñ·Ùª. ²ñÙ³Ý êï»÷³Ý»³Ý
ÃÇõ 94, ¸ ï³ñÇ, Ø³ñï 9 2011

21

ÚáÛë

Ø²ð¼²Üø
Ð² Ú²ê î² ÜÆ Ì²Ü ð² Ø²ð îÆ ²è²æ Üàô ÂÆô ÜÀ
ºéûñ»³Û å³Ûù³ñÇó Û»ïáÛ
ö»ïñõ³ñÇ 27-ÇÝ ºñ»õ³ÝÇ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ñ»ñÃ³÷áËÇ å»ï³Ï³Ý
Ù³ñ½³¹åñáóáõÙ Çñ»Ýó Ùñó³å³Ûù³ñÝ ³õ³ñï»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Í³Ýñ³Ù³ñïÇ ³é³çÝáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ: ØñóáõÙÝ»ñÇ í»ñçÇÝ ûñÁ Ùñó³Ñ³ñÃ³Ï
Ùï³Ý 4 ù³ß³ÛÇÝ Ï³ñ·»ñÇ Í³Ýñáñ¹Ý»ñÁ:

85Ï·

²é³çÇÝÝ Çñ»Ýó Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ áñáß»óÇÝ 85Ï· ù³ß³ÛÇÝ Í³Ýñáñ¹Ý»ñÁ: ºñÏ³Ù³ñïÇ
³ñ¹ÇõÝùáí Ð³Û³ëï³ÝÇ ã»ÙåÇáÝÇ ÏáãáõÙÁ Ýõ³×»ó ¾çÙÇ³ÍÝÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ¶áé Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ: äáÏáõÙ í³ñÅáõÃÇõÝáõÙ
Ý³ μ³ñÓñ³óñ»ó 150Ï· Í³Ýñ³ÓáÕÁ, áñÝ ³Ûë í³ñÅáõÃÇõÝáõÙ
»ñÏñáñ¹Ý ¿ñ: ÆëÏ åáÏáõÙáõÙ Û³ÕÃáÕ ¹³ñÓ³õ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ñ»ñÃ³÷áËÇ Ù³ñ½³¹åñáóÇ ë³Ý
²Ýáõß³õ³Ý ØÏñïã»³ÝÁ, áí Çñ
É³õ³·áÛÝ ÷áñÓÇ Å³Ù³Ý³Ï ë³ÝÓ»ó 155 ÏÇÉá·ñ³Ù³Ýáó Í³Ýñ³ÓáÕÁ: ê³Ï³ÛÝ ¶áéÝ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï
É³õ Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ ÑñáõÙ í³ñÅáõÃÇõÝáõÙ, áñï»Õ Çñ»Ý »ÝÃ³ñÏ»ó
170 ÏÇÉá·ñ³Ù³Ýáó Í³Ýñ³ÓáÕÁ:
ºñÏ³Ù³ñïáõÙ ¶áé Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÝ Çñ ³Ýõ³Ý ¹ÇÙ³ó ·ñ³Ýó»ó
320` 150+170Ï· ³ñ¹ÇõÝù »õ ¹³ñÓ³õ ³é³çÝáõÃ»³Ý Û³ÕÃáÕ: ºñÏñáñ¹ ³ñ¹ÇõÝùÁ óáÛó ïõ»ó ²õ»ïÇë È»ÝïÇ»³ÝÁ 295 135+160,
ÇëÏ É³õ³·áÛÝ »é»³ÏÁ »ñÏ³Ù³ñïÇ 290Ï· ³ñ¹ÇõÝùáí »½ñ³÷³Ï»ó ²Ýáõß³õ³Ý ØÏñïã»³ÝÁ: ²Ûë
ù³ß³ÛÇÝ Ï³ñ·áõÙ ³õ»ÉÇÝ ¿ñ
ëå³ëõáõÙ ²Õ³ëÇ ²Õ³ë»³ÝÇó:
ê³Ï³ÛÝ ²Õ³ë»³ÝÝ ³ÝÛ³çáÕ
Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ åáÏáõÙ í³ñÅáõÃÇõÝáõÙ, áñï»Õ ãÏ³ñáÕ³ó³õ μ³ñÓñ³óÝ»É å³ïõÇñõ³Í 150Ï·-Ý »õ
³Ûë í³ñÅáõÃÇõÝáõÙ 0 ëï³ó³õ:
Ì³Ýñáñ¹Ç Ñ³Ù³ñ áñáß ÇÙ³ëïáí
ë÷á÷Çã Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É ÑñáõÙ
ÚáÛë
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í³ñÅáõÃÇõÝáõÙ Ýñ³ Ùñó»ÉáÛÃÝ»ñÁ: ²Ûëï»Õ ²Õ³ë»³ÝÁ ·ÉË³í»ñ»õáõÙ å³Ñ»ó 195 ÏÇÉá·ñ³Ù³Ýáó Í³Ýñ³ÓáÕÁ, ÇÝãÝ ³Ûë í³ñÅáõÃÇõÝáõÙ É³õ³·áÛÝ ³ñ¹ÇõÝùÝ
¿ñ: ê³Ï³ÛÝ ³é³çÇÝ í³ñÅáõÃÇõÝáõÙ Ïñ³Í ³ÝÛ³çáÕáõÃÇõÝÁ Ýñ³Ý
½ñÏ»ó ³é³çÝáõÃ»³Ý å³ñ·³Ý»ñÇó:

94Ï·

Ú³çáñ¹ª 94Ï· ù³ß³ÛÇÝ Ï³ñ·áõÙ Û³ÕÃáÕÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Û³õ³ÏÝáñ¹Ý»ñ ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñõáõÙ ì³ñ¹³Ý
¸³õÃ»³ÝÝ áõ ¾¹·³ñ ¶»õáñ·»³ÝÁ: Üñ³Ýù åáÏáõÙ í³ñÅáõÃÇõÝÁ
ëÏë»óÇÝ ³ÛÝ å³ÑÇó, »ñμ ÙÇõëÝ»ñÝ ³ñ¹¿Ý ³õ³ñï»É ¿ÇÝ Çñ»Ýó
Ùñó»ÉáÛÃÝ»ñÁ: ²Û¹ å³ÑÇÝ É³õ³·áÛÝ ³ñ¹ÇõÝùÁ óáÛó ¿ñ ïõ»É ²ñ³Ù
²Ý¹ñÇÏ»³ÝÁ, áí μ³ñÓñ³óñ»É ¿ñ
161 ÏÇÉá·ñ³Ù³Ýáó Í³Ýñ³ÓáÕÁ:
¸³õÃ»³ÝÝ áõ ¶»õáñ·»³ÝÝ Çñ»Ýó
³é³çÇÝ
Ùûï»óÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ
å³ïõ»É ¿ÇÝ 170Ï·: ê³Ï³ÛÝ Í³Ýñáñ¹Ý»ñÝ Çñ»Ýó ³é³çÇÝ »ñÏáõ
Ùûï»óáõÙÝ»ñÁ Ó³ËáÕ»óÇÝ: ºññáñ¹ Ùûï»óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¾¹·³ñ ¶»õáñ·»³ÝÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ, Ï³ñáÕ³ó³õ Çñ»Ý »ÝÃ³ñÏ»É
³Û¹ Í³ÝñáõÃÇõÝÁ, ÇëÏ ³Ñ³ ¸³õÃ»³ÝÝ Çñ í»ñçÇÝ ÷áñÓÝ ¿É Ó³ËáÕ»ó »õ í³ñÅáõÃÇõÝáõÙ ëï³ó³õ 0,
ÇÝãÁ ó³õ³ÉÇ ¿ñ, ù³ÝÇ áñ ì³ñ¹³ÝÝ Çñ Ùûï»óáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ùûï ¿ñ ù³ßÝ Çñ»Ý »ÝÃ³ñÏ»-

ÉáõÝ, ë³Ï³ÛÝ ÇÝã-áñ μ³Ý Ù³ñ½ÇÏÇÝ Ë³Ý·³ñáõÙ ¿ñ: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Í³Ýñ³Ù³ñïÇ Ý³Ë³·³Ñ ê³Ùõ¿É Ê³ã³ïñ»³ÝÇ óáõóáõÙáí ¸³õÃ»³ÝÇÝ ÃáÛÉ³ïñ»óÇÝ »õë Ù¿Ï ³Ý·³Ù
Ùûï»Ý³É Í³Ýñ³ÓáÕÇÝ, ÁÝ¹
áñáõÙ, áã Ã¿ ì³ñ¹³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ã³ñ³μ³ëïÇÏ ¹³ñÓ³Í 170Ï·-ÇÝ,
³ÛÉª 173-ÇÝ: ºõ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ Ã»Ã»õáõÃ»³Ùμ áõ íëï³ÑáõÃ»³Ùμ
ì³ñ¹³ÝÁ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»ó Ý³ËÏÇÝÇó ³õ»ÉÇ Í³Ýñ ù³ßÇ Í³Ýñ³ÓáÕÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÇõÝÁ: ÆëÏ ³Ñ³ ¾¹·³ñÇ Ñ³Ù³ñ Éñ³óáõóÇã å³ïõÇñõ³Í 175 ÏÇÉá·ñ³Ù³Ýáó Í³Ýñ³ÓáÕÁ ãÛ³çáÕõ»ó ë³ÝÓ»É: Ð³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, áñ ³Û¹ í»ñçÇÝ 2 Ùûï»óáõÙÝ»ñÁ Ñ³ßõ³ñÏÇó ¹áõñë ¿ÇÝ,
»õ åáÏáõÙ í³ñÅáõÃÇõÝáõÙ 170Ï·áí Û³ÕÃáÕ ×³Ý³ãõ»ó ¾¹·³ñ ¶»õáñ·»³ÝÁ: 161Ï·-áí 2-ñ¹Ý ²ñ³Ù
²Ý¹ñÇÏ»³ÝÝ ¿ñ, ÇëÏ 3-ñ¹Á 155Ï·áí ½μ³Õ»óñ»ó ·ÇõÙñ»óÇ ¶³·ÇÏ
¶ñÇ·áñ»³ÝÁ: Ú³çáÕáõÃ»³Ùμ Ï³ï³ñ»Éáí ³é³çÇÝ »ñÏáõ Ùûï»óáõÙÝ»ñÁ` ¶³·ÇÏÁ, ó³õûù, Çñ »ññáñ¹ Ùûï»óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ó»éùÇ
íÝ³ëõ³Íù ëï³ó³õ »õ ãÏ³ñáÕ³ó³í Ù³ëÝ³Ïó»É ÑñáõÙ í³ñÅáõÃ»³ÝÁ: ÐñáõÙ í³ñÅáõÃÇõÝáõÙ ¾¹·³ñ ¶»õáñ·»³ÝÁ μ³ñÓñ³óñ»ó
200 Ï·-³Ýáó Í³Ýñ³ÓáÕÁ áõ ³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ ¹³ñÓ³õ Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ: ²ÛëåÇëáí, ³Ûë ù³ß³ÛÇÝ
Ï³ñ·áõÙ »ñÏ³Ù³ñïÇ 370Ï·`
170+200, ³ñ¹ÇõÝùáí ã»ÙåÇáÝÇ
ÏáãáõÙÁ Ýõ³×»ó í³Ý³ÓáñóÇ ¾¹·³ñ ¶»õáñ·»³ÝÁ: ºñÏñáñ¹ ï»ÕÁ
356Ï·` 161+195, ³ñ¹ÇõÝùáí
·ñ³õ»ó ê»õ³Ý ù³Õ³ùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóáõóÇã ²ñ³Ù ²Ý¹ñÇÏ»³ÝÁ:
ÆëÏ 3-ñ¹Á ·ÇõÙñ»óÇ ÈÇáí³ Ô³½³ñ»³ÝÝ ¿ñ, áí »ñÏ³Ù³ñïáõÙ
óáÛó ïõ»ó 335Ï·` 155+180,
³ñ¹ÇõÝù:
105Ï·¨105+Ï·
Ø³ñ½³ë¿ñÝ»ñÇ

ßñç³ÝáõÙ

³é³õ»É Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ¿ñ
Ý»ñÏ³Û³óñ»É Í³Ýñù³ß³ÛÇÝÝ»ñÇ
Ùñó³å³Ûù³ñÁ, »õ Ýñ³Ýó Ùñó³í¿×Ç ÁÝÃ³óùáõÙ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý
Ù³ñ½³¹åñáóÇ Ù³ñ½³¹³ÑÉÇ×Á
ëáíáñ³Ï³ÝÇó ³õ»ÉÇ μ³½Ù³Ù³ñ¹ ¿ñ: ºõ Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ³Û¹
ù³ß³ÛÇÝ Ï³ñ·»ñáõÙ Ùñó³å³Ûù³ñÝ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï É³ñõ³Í áõ Ñ»ï³ùñùÇñ å³Ûù³ñáõÙ ÁÝÃ³ó³õ:
ØñóáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÁ
105 »õ 105-Çó μ³ñÓñ ù³ß³ÛÇÝÝ»ñÇ Ùñó³å³Ûù³ñÝ ³ÝóÏ³óÝáõÙ
¿ÇÝ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï: 105Ï· ù³ß³ÛÇÝ Ï³ñ·áõÙ ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ñ ºõñáå³ÛÇ ã»ÙåÇáÝ ¶»õáñ· äûÕáë»³ÝÇ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝÁ: ÖÇßï ¿, Í³Ýñáñ¹Á ºõñáå³ÛÇ ã»ÙåÇáÝ ¿ ¹³ñÓ»É áã ³Ûë ù³ß³ÛÇÝ Ï³ñ·áõÙ: äûÕáë»³ÝÁ åáÏáõÙ í³ñÅáõÃÇõÝáõÙ
Û³çáñ¹³μ³ñ Çñ»Ý »ÝÃ³ñÏ»ó 175
áõ 180 ÏÇÉá·ñ³Ù³Ýáó Í³Ýñ³ÓáÕ»ñÁ »õ Ññ³Å³ñõ»ó 3-ñ¹ Ùûï»óáõÙÇó: ÐñáõÙ í³ñÅáõÃÇõÝáõÙ äûÕáë»³ÝÝ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï û·ï³·áñÍ»ó Çñ 3 Ùûï»óáõÙÝ»ñÇó »ñÏáõëÁ: Ü³Ë Ý³ Çñ»Ý »ÝÃ³ñÏ»ó 210
ÏÇÉá·ñ³Ù³Ýáó Í³Ýñ³ÓáÕÁ, ³-

å³ª 225-Ç Å³Ù³Ý³Ï, Ó³ËáÕ»ó
³é³çÇÝ Ùûï»óáõÙÁ, ë³Ï³ÛÝ Û³çáñ¹ ÷áñÓÇ Å³Ù³Ý³Ï ³ÛÝ μ³ñÓñ³óñ»ó: ºñÏ³Ù³ñïÇ 405 Ï·`
180+225, ³ñ¹ÇõÝùáí ¶»õáñ· äûÕáë»³ÝÁ Ýõ³×»ó Û³ÕÃáÕÇ ÏáãáõÙÁ: ºñÏñáñ¹ ï»ÕÁ ·ñ³õ»ó ØÝ³ó³Ï³Ý ¶»õáñ·»³ÝÁ, áí »ñÏ³Ù³ñïáõÙ óáÛó ïõ»ó 334Ï·
147+187 ³ñ¹ÇõÝù Ùûï»óáõÙÝ»ñÁ:
²Ûë ù³ß³ÛÇÝ Ï³ñ·áõÙ 307Ï·
147+160 ³ñ¹ÇõÝùáí 3-ñ¹ Ùñó³Ý³Ï³ÏÇñ ¹³ñÓ³õ Ðñ³Ûñ Øáõñ³¹»³ÝÁ:
105-Çó μ³ñÓñ ù³ß³ÛÇÝÝ»ñÇ
Ùñó³å³Ûù³ñáõÙ Û³ÕÃáÕ ¹³ñÓ³õ
í³Ý³ÓáñóÇ ²ñÃáõñ ´³μ³Û»³ÝÁ:
äáÏáõÙ í³ñÅáõÃÇõÝáõÙ Ý³ μ³ñÓñ³óñ»ó 185Ï· Í³Ýñ³ÓáÕÁ, ÇëÏ
Ýñ³ÝÇó 5Ï·-áí å³Ï³ë ù³ßÁ
Û³ÕÃ³Ñ³ñ»ó ·ÇõÙñ»óÇ Ð³ÛÏ Ú³Ïáμ»³ÝÁ: ê³Ï³ÛÝ Ú³Ïáμ»³ÝÇÝ
ãÛ³çáÕõ»ó ÑñáõÙ í³ñÅáõÃÇõÝáõÙ
»ï μ»ñ»É Ïáñóñ³ÍÁ, áñï»Õ ³é³çÇÝ í³ñÅáõÃ»³Ý Û³ÕÃáÕÝ Çñ»Ý
»ÝÃ³ñÏ»ó 220 Ï·-Ý, ÙÇÝã¹»é ³Ûë
í³ñÅáõÃÇõÝáõÙ Ð³ÛÏÝ Çñ Ùñó»ÉáÛÃÝ»ñÝ ³õ³ñï»ó 215Ï· ³ñ-

¹ÇõÝùáí: ²ÛëåÇëáí, »ñÏ³Ù³ñïáõÙ ²ñÃáõñ ´³μ³Û»³ÝÁ ã»ÙåÇáÝÇ ÏáãáõÙÁ Ýõ³×»ó »ñÏ³Ù³ñïÇ
405Ï·` 185+220, ³ñ¹ÇõÝùáí:
10Ï·-áí Û³ÕÃáÕÇó Û»ï ÙÝ³ó »ñÏ³Ù³ñïÇ 395Ï·` 180+215, ³ñ¹ÇõÝùáí 2-ñ¹ Ùñó³Ý³Ï³ÏÇñ
¹³ñÓ³õ Ð³ÛÏ Ú³Ïáμ»³ÝÁ: ÆëÏ 3ñ¹ ï»ÕÁ 377Ï·` 172+205, ³ñ¹ÇõÝùáí ·ñ³õ»ó ¶áé ØÇÝ³ë»³ÝÁ: ²Ûë Í³Ýñáñ¹Á μ³õ³Ï³ÝÇÝ
ËáëïáõÙÝ³ÉÇó ¿: Î³ñáÕ ¿ ïå³õáñáõÃÇõÝ ëï»ÕÍõ»É, áñ Í³Ýñù³ß³ÛÇÝ Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³ñ Ýñ³ ³ñ¹ÇõÝùÁ ß³ï Ñ³Ù»ëï ¿, ë³Ï³ÛÝ
μ³õ³Ï³Ý ¿ Ýß»É, ·ÇõÙñ»óÇ ³Ûë
Ù³ñ½ÇÏÝ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 17 ï³ñ»Ï³Ý
¿: Ú³ïÏ³Ýß³Ï³Ý »õë Ù¿Ï ÷³ëï.
¶áéÁ ³Ûë ³é³çÝáõÃ»³Ý ³ÛÝ ë³Ï³õ³ÃÇõ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó ¿ñ, áí
³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï û·ï³·áñÍ»ó Çñ μáÉáñ Ùûï»óáõÙÝ»ñÁ: Ú³õ»É»Ýù, áñ
ÙñóáõÙÝ»ñÇ í»ñçÇÝ ûñÁ Ùûï»óáõÙÝ»ñÇ ³Û¹åÇëÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïáõÃÇõÝ óáõó³μ»ñ»ó Ý³»õ 105Ï·
ù³ß³ÛÇÝ ØÝ³ó³Ï³Ý ¶»õáñ·»³ÝÁ:
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12-¸³ÕÓ - Í³é³ÛáõÙ ¿ μ³Ý³ÏáõÙ£
13- àï³Ý³õáñÝ»ñ ÛûñÇÝáÕ, Ë³Õ ³ëáÕ å³ïõÇñ³Ý£
14-î»ëÝ»Éáõ ³ñÅ³ÝÇ - ÙÇÝã»õ - ûÅ³Ý¹³Ï
μ³Û£
15-Ìáí»ñÇ ï¿ñÝ áõ ïÇñ³Ï³ÉÁ - ËÙμ³ÛÇÝ
ï»Õ³÷áËáõÃÇõÝ - ³ñ¹³ñ - Ó³ÛÝ³ÝÇß£
àôÔÔ²Ð²Úº²ò

ÐàðÆ¼àÜ²Î²Ü
1-Ø»ñ ß³ñÅáõÙÁ »õ å³Ûù³ñÁ ²ñó³ËÇ Ñ³Ù³ñ å¿ïù ¿ Í³õ³ÉõÇ ³ÛëåÇëÇ ¹ñõ³Íùáí - ÃéãáõÝ ¿£
2-ºñÏñÇ í³ñã³Ï³Ý ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇó - ³é³Ýó ¹Çõ½Ý ÇëÏ
Ï³ëÏ³ÍÇ£
3- è¿³ÉÇëï - ·³ÉÇë ¿ ÓÙé³Ý óñïÇ
Ñ»ï£
4-àã ÙÇ³ï»ë³Ï - Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ý ÙÇçáó£
5-êË³É - μ³ñ³Ï, ¹Çõñ³Ã»ù ï³Ëï³Ï, áñÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ å³ïñ³ëï»É
Ï³Ù³ñ - ïÝ³ÛÇÝ »õ í³ÛñÇ Ï»Ý¹³ÝÇ£
6-²çÇóª ûÅ³Ý¹³Ï μ³Û - ÏñÏÝáõÃÇõ-

ÝÁª Ù³Ûñ - μ³ñÓñ³·áÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³μ³ÅÝÇ í³ñÇã£
7-ìÇß³å - ïÝ³ÛÇÝ ÙÇç³ï - Ñ³Ùμáõñ»É£
8-²ÛÅÙ - ³ñÅ¿ùÝ»ñÇ μ³ñÓñ³óáõÙ ïÝ³ÛÇÝ Ï»Ý¹³Ýáõ Ó³· - ÷áùñÇÏ
çñ³õ³½³Ý£
9-Â»ñáõÃÇõÝ - Ýáñ³ÍÇÝÇ ·ÉËÇ ·¹³ÏÁ - ³ÝÝÇõÃª §ÝÇõÃ¦£
10-ú·Ý³Ï³Ý - Ñ³Ûáó »ñÏÑÝãÇõÝÝ»ñÇó, Çõñ³ù³ÝãÇõñ ï³éÁ Ù¿Ï ù³é³Ïáõëáõ Ù¿ç -³ñáõ ³ÛÍ£
11-Ê³ÕÇ Ó»õ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÏÇÝ »ñÏñ³·Ý¹Ç Ñ³ñ³õ³ÛÇÝ μ»õ»é³ÛÇÝ
ßñç³ÝÁ£

1-ø³Õ³ù³Ï³Ý ù³ñá½ã³Ï³ÝáõÃÇõÝ - ÅáÕáíñ¹³Ï³Ýª ëáíáñáÛÃ£
2-²ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝ - ³ßËáÛÅ - ³ÝÓÝ³Ï³Ý
¹»ñ³ÝáõÝ£
3-ä³Ï³ë»ÉÁ - ¹ñ³Ù³ÛÇÝ Û³ïáõÏ£
4-ê³ëïÇÏ ½³Ûñ³Ý³É - Ã³Ï³ñ¹£
5- ²ÝåïáõÕ Í³é»ñÇó - Ñ»ï»õ³μ³ñ - Ù³ñÙÝÇ Ï³ñ·³¹ñÇã ³Ý¹³ÙÁ£
6-¶áÛáõÃ»³Ý ëÏ½μÝ³Ï³Ý ¿³óáõÙÁ - ÷áË³μ»ñ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí Ù»Í áõ ÷áùñ ãÝ³Û»Éáí
Ñ³õ³ë³ñ³å¿ë ³Ýå³ïõ»É£
7-Îïñõ³Í §Ï³å¦ - ÛÇÙ³ñ - ó³ÍÇó ãáñ
ÍÇñ³Ý£
8-ÊÇ½³Ë, ù³ç - áã ³ñ»õ³ÛÇÝ£
9-â³ñ³Ï³Ù - ³ÛÝ í³Ûñ»ñÁ, áñï»ÕÇó Ñ³ÛÃÑ³ÛÃõáõÙ ¿ ³Ù¿ÝÇó ß³ï ·áñÍ³ÍõáÕ ßÇÝ³ÝÇõÃÁ£
10-âáñë μ³éÇ ³ÛÉ Ó»õÁ - »ñ»Ë³Û - ó³ÍÇóª
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïõ³Í - Ñ»ïù£
11-²ñï³¹ñáõÃ»³Ý Ù¿ç Ï³ñ»õáñ ³½¹³Ï ùÇã - í»ñçÇÝ »ñÏáõ ï³é»ñÇ ï»Õ»ñÇ ÷á÷áËÙ³Ùμ å³ïÏ»ñ£
12-ä³ï×³é ¹³éÝ³É áõñÇßÇ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý
- μáõñáõÙÝ³ÉÇó£
13-Ø»ï³Õ ¿ - ³ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝ£
14-²ÛÉ ÇÙ³ëïáí μÝ³Ïõ»Éáõ í³Ûñ - ÇÝã áñ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ñ å³É³ïÇÝ »õ ³ñùáõÝ³Ï³Ý
Ï³Éõ³ÍÝ»ñÇÝ£
15-Ø³ñÙÝÇ ½áÛ· ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó - ÷áùñÇÏ
μÝ³Ï³ñ³Ý í³Ýù»ñáõÙ - ÑÇÝ ³ßË³ñÑÇ ·»ñÙ»Í»ñÇó Ù¿ÏÁ, áñ Ëáñï³Ïõ»ó ÑÇÙÝáíÇÝ£
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عازم ایروان هستید؟

ر.ص.

شاید شما هم مثل دهها خانواده ایرانی دیگر تصمیم گرفتهاید
امسال نوروز را در ایروان بگذرانید ،در پایتخت کشور دوست و
همسایه ارمنستان که مردمش به زبانی حرف میزنند که برخی
از هموطنان خودتان در ایران .احتماالً شما هم دوست یا همکار
یا همسایه ارمنی دارید ،یا شاید مکانیک ماشینتان ارمنی است
و یا ساندویچتان را در اغذیهفروشیای میخورید که صاحبش
ارمنی است .به هر رو ،طنین زبان ارمنی در گوشتان آشناست.
و حاال قصد کردهاید به کشوری سفر کنید که مردمش همه به
اما بهراستی چهقدر درباره این کشور
این زبان حرف میزنندّ .
میدانید .خب ،عید است و برای تفریح و دیدن جاهای تازه به
کشوری خارجی میروید ،به کالس درس که نمیروید .انشاءال ّه
تا حاال فکری برای محل اقامتتان کردهاید .در ایروان هتلهای
اما قیمتهاشان چندان ارزان
خوب چهار و پنج ستاره زیادند ّ
نیست ،مثل جاهای دیگر .منتها برخی از شهروندان ایروان
بخشی از خانهشان را به گردشگران اجاره میدهند و یا اصالً
بخشی از آن را به طور دائم به پانسیون تبدیل کردهاند .این
خانهها ،هم ارزانترند و هم مناسبتر برای معاشرت بیشتر با
اهالی ایروان.
درباره ارمنستان چه میدانید؟ قصد این نوشته این است
که بر مبنای چیزهایی که در سفر خود خواهید دید ،شما را با
پیشینه مکانها و نامها و بناها آشنا کند و در پایان سفر احساس
کنید عالوه بر این که خوش گذراندهاید ،با فرهنگ جدید و مردم
جدیدی نیز آشنا شدهاید؛ مردمی که اتفاقاً در طول تاریخ و
مخصوصا در سده بیستم ،زندگی مشقتباری داشتهاند و امروز
نیز با گرفتاریهای فراوانی دست و پنجه نرم میکنند.

دوهفته نامه
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کمی تاریخ
ارمنستان فالتی است که بین سه پهنه آبی بزرگ ــ دریای مدیترانه،
دریای سیاه و دریای خزر ــ واقع شده است .این که ارامنه (آرمنها) در چه
تاریخی به این سرزمین آمدند و ساکنان پیشین آن چه کسانی بودند ،محل
مناقشه و مجادالت بین تاریخنگاران استّ ،اما این مسلم است که پیش از
ارامنه اقوام دیگری در این سرزمین زندگی میکردند و این که فالت ارمنستان
بخشی از تمدن اورارتو بوده است .این نیز مسلم است که در سده هفتم پیش
از میالد اهالی این سرزمین اجداد ارامنه امروزی بودند و به زبان ارمنی سخن
میگفتند و در آثار مورخان یونانی و کتیبهها و اسناد ایرانی ،از این
سرزمین به عنوان ارمنستان نام برده شده است .گفتیم فالت ارمنستان
بین سه دریا واقع شده استّ ،اما تنها در عصر تاریخی کوتاهی،
در زمان تیگران کبیر (سده دوم پیش از میالد) ارمنستان به دریا
راه داشته استّ .اما همین زمان کوتاه نیز کافی بود تا زمانی دراز
ارمنستانی که از دریا تا دریا گسترده است ،آرمان برخی نحلههای
ملیگرای ارمنی باشد.
تیگران کبیر که گفتیم ،از سلسله شاهان آرتاشسیان بود.
ِ
اشکانیان) ارمنی از سال
بعد از این سلسله ،آرشاکونیها (یا
 66تا  428میالدی حکومت ارمنستان را به دست گرفتند .آنها
خویشاوند اشکانیان ایران بودند .اصال یک خاندان بودند و زبان دربار
ارمنستان زبان پهلوی بود.
با روی کار آمدن ساسانیان در ایران در سده سوم میالدی و سپس
با پذیرش مسیحیت به عنوان دین رسمی ارمنستان در سال  301میالدی،
روابط ایران و ارمنستان به تیرگی گرایید.
در سال  395میالدی با ابداع حروف منحصر به فردی برای زبان ارمنی
ــ همان حروفی که نمونهاش را امروز روی تابلوهای شهری و
کتابهای ارمنی میبینید و نه التین است ،نه
عربی ،نه حروف عاریتی دیگری ــ
هویت مستقل ارمنی استحکام بیشتری
پیدا کرد .این حروف پیش از همه برای
ترجمه کتاب مقدس به زبان ارمنی به
کار رفتند و ترجمه ارمنی کتاب مقدس
از قدیمیترین و بهترین ترجمههای آن
است .از این حروف برای نگارش تاریخ

ارمنستان و منطقه نیز استفاده شد و
منابع تاریخنگاری ارمنی از معتبرترین
منابع برای روشن کردن برخی از رویدادهای
تاریخ کشورهای مجاور از جمله ایران نیز
هستند .در ایروان بنایی هست که احتماال شما هم
از آن بازدید میکنید .این بنا ماتناداران نام دارد و
گنجینهای است از متون خطی که بیشترشان به همین
خط ارمنی نوشته شدهاند.
در سده پنج میالدی ،ارمنستان مسیحی بود ّاما ایران
که اکنون ساسانیان بر آن حکم میراندند همچنان
زرتشتی باقی مانده بود .در میانه این سده ،یزدگرد
دوم از پادشاهان ساسانی در
صدد برآمد ارامنه را نیز
به پذیرش دین
زرتشت وادارد.
در ای��ن زمان
ارامنه در دست
حکمرانان
محلی ارمنی بود
که ناهاپت خوانده
میشدند .جناحی از این حکمرانان به
رهبری وارتان مامیکونیان (تندیس او را در
ایروان خواهید دید) در برابر این اجبار مقاومت
کردند و در جنگی که در دشت آوارایر در گرفت
توانستند بر نیروهای ساسانی پیروز شوند .این
جنگ ،که هم دینی بود (و از این رو به تقویت قدرت
کلیسا در زندگی سیاسی ارامنه انجامید) و هم جنگ ملی،
باعث انسجام بیشتر هویت ملی
ارامنه شد .تا امروز نیز سالگرد این
جنگ از اعیاد ارامنه است.
ارمنستان ه��م��واره بین
امپراتوریهای ب��زرگ و به
قول ارمنیها گرواخندزور
آنه��ا ب��وده اس��ت .یعنی
سیبی که قدرتهای بزرگ
ب��رای تصرف آن با هم
جنگیدهاند؛ زمانی میدان

جنگ امپرتوریهای ایران و روم بود ،بعد امپراتوریهای عرب و مغول هریک
مدتی بر آن حکم راندند و سپس بین ایران و عثمانی و روس و عثمانی بر سر
آن جنگ بود .گاه سلسلههای پادشاهی ارمنی نیز مدتی زمام امور را به دست
میگرفتندّ ،اما کارشان چندان نمیپایید .به هر رو آخرین سلسله پادشاهی
ارمنی باگراتونیها بودند که در اوائل سده دوازدهم میالدی حکومتشان به
پایان رسید و بعد از آن ارمنستان حکومت مستقل نداشت تا سال  1918که
مدت دو سال برپا شد.
نخستین جمهوری ارمنستان به ّ
ناگفته نماند که در سرزمین کیلیکیه واقع در سواحل دریای مدیترانه کنار
دریای مدیترانه ،در مناطقی که اکنون جزء خاک سوریه و ترکیه هستند ،نیز
مدتی یک پادشاه ارمنی حکومت میکرده که در سال  1375منقرض شده
ّ
استّ .اما یکی از مراکز جهانی کلیسای ارمنی هنوز به نام مرکز کیلیکیه شناخته
مقرش در آنتیلیاس نزدیک بیروت است.
میشود ،هرچند ّ
تاریخ معاصر ارامنه دردناک و پرمشقت است .سده نوزدهم و مخصوصا
نیمه دوم آن ،عصر جنگهای آزادیبخش بود و ارامنه نیز وارد جنگ
آزادیبخش ملی شدند و خواستشان رهایی از دست عثمانی و ایران و
پیوستن به روسیه بود که گمان میکردند به عنوان کشوری مسیحی حامی
آنهاست .بعد از پیوستن ارمنستان ایران به روسیه در دوران فتحعلیشاه
قاجار ،ارامنه دیدند امید به روسیه امیدی واهی بوده و فشارها و تبعیضهای
اجتماعی و اقتصادی ادامه دارند .در جنگ جهانی نخست ،ارامنه عثمانی
قتلعام و قربانی یکی از دردناکترین نسلکشیهای تاریخ معاصر شدند.
بعد از جنگ جهانی نخست ،ارامنه برای نخستین بار بعد از شش دهه،
صاحب حکومت مستقل ملی شدند ،در قالب سه جمهوری:
جمهوری نخست ( :)1920- 1918جمهوری مستقلی که بعد از جنگ
جهانی نخست و پس از جنگی سخت با نیروهای ترکیه در ساردارآباد ،اعالم
موجودیت کردّ ،اما دو سال بیشتر نپایید.
جمهوری دوم ( )1991-1921یا جمهوری شوروی ارمنستان که هرچند
در چارچوب شوروی بودّ ،اما دورانی بود که فرهنگ و سازندگی و زبان ملی
رشد کرد .ایروانی که امروز میبینید ،اساس ًا در همین دوره ساخته شد .در
این دوره ارامنه در کنار دیگر مردمان شوروی در جنگ علیه فاشیزم هیتلری
شرکت کردند و قربانیان بسیار دادند.
جمهوری سوم ( 1991تا کنون) :که بعد از فروپاشی شوروی شکل
گرفت.
شناسنامه ارمنستان

• مساحت 29473 :کیلومترمربع
• جمعیت 3300000 :نفر

• نوع حکومت :جمهوری

• رئیسجمهور :سرژ سرکیسیان

تندیس وارتان
مامیکونیان کار
یرواند کوچار

• نخستوزیر :تیگران سرکیسیان
• پایتخت :ایروان

• جمعیت ایروان 1100000 :نفر

• شهر دوم :گیومری با جمعیت  168000نفر

• همسایهها :ایران ،روسیه ،گرجستان ،ترکیه ،آذربایجان

• به دریا راه ندارد
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دوهفته نامه
هویس

مرکز شهر ایروان ،همانطور که از

نقشهاش پیداست ،کامالً برنامهریزی
شده ساخته شده است .نقشه مرکز
شهر ،کا ِر آلکساندر تامانیان ،در سال

 1924به تصویب رسید .تامانیان
معمار آرشیتکت و شهرسازی بود که

در سنپترزبورگ درس خوانده بود
و پس از استقرار ارمنستان شوروی،
به ایروان آمده بود .تندیس او اکنون

در محوطه کاسکاد جای گرفته است.

اپرا
در کانون این نقشه ساختمان اپرا قرار گرفته است.
این بنا در سال  1933افتتاح و بهترین کنسرتها
و اپراهای ارمنستان و جهان در آن
اجرا شدهاند و خوانندگانی مانند
گوهار گاسپاریان در آن خواندهاند.
اپرای آنوش کار آرمن تیگرانیان
نخستین بار در این
تاالر اجرا شده است.
جلوی اپرا دریاچه قو
واقع شده که امروز با
کافههای فضای باز
احاطه شده است.

دوهفته نامه

هویس 44
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در جنوب دریاچه قو مجسمه مدرنی از آهنگساز
معاصر ارمنی آرنو باباجانیان نصب شده است که
در زمان خود بحثهایی را برانگیخت ،چرا که

هنرمندان سنتیتر بر این عقیده بودند که این تندیس
تصویری ناهنجار از این آهنگساز ارائه میکند و با
فضای عمومی شهر همخوان نیست.

کاسکاد
در شمال بنای اپرا ،کاسکاد جای گرفته است
که در زمان نسبتا جدید ساخته شده است.
ایروان در کنار رود هرازدان و بر دامنه تپهها
ساخته شده است .برای رفتن از مرکز شهر به
محلههای زیتون و آرابگیر که در بخشهای
مرتفع شهر جای گرفتهاند و همینطور به پارک
پیروزی (هاقتاناکی آیگی) باید مسافتی طوالنی
را پیمودّ ،اما کاسکاد که مجموعه پلکان عظیمی
است و درونش پله برقی کار گذاشته شده است،
شما را راست به قسمتهایی از شهر میبرد که بر
بلندیها ساخته شد ه است .در ورودی بوستان
کاسکاد تندیس تامانیان را میبینید و داخل
پارک مجسمهای از گربهای غولپیکر که کار
هنرمند آمریکای التینی فرناندو بوترو است.
جالب است بدانید که در زمان نصب این مجسمه
بحثهایی زیادی در گرفت که آیا نصب تندیس
یک گربه در کنار تندیس تامانیان مناسبت دارد
یا نه.

خیابان هیوسیسایین
روبهروی تندیس آرنو باباجانیان ،به
طرف جنوب ،خیابان
هیوسیسایین واقع شده
اس��ت ک��ه از اتمام
ساختمان
آن یکی دو
سال بیشتر
نمیگذرد.

ساختمانهای باشکوه و مدرن این خیابان که
کموبیش به سبک معماری قدیم ایروان وفادار
ماندهاند ،بسیار باشکوه و زیبا هستند .مغازههای
زیر ساختمانها به فروشگاههای فروش لباس
و سایر اشیاء شیک و َبرندهای مشهور دنیا
اختصاص یافته است.
ساختمان این خیابان هم با
بحثهای زیادی همراه
بود در این باره که آیا
ویران کردن خانههای

قدیمی درست است یا خیر .هنوز هم برخی از
ساختمانهای قدیمی برپا هستند و ساکنان آنها
پارچهنوشتههایی بر آنها آویختهاند و خواهان
بازسازی و مرمت بناها به جای تخریبشان هستند.
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دوهفته نامه
هویس

میدان جمهوری
خیابان هیوسیسایین ما را میرساند به میدان
جمهوری ،میدان اصلی شهر با استخر بزرگی که
در وسط آن ساخته شده است با فوارههای زیبا
که تابستانها محل آببازی بچههاست .موزه
هنر ملی ارمنستان که دیدن آن را توصیه میکنیم
در ضلع شمالی این میدان واقع شده است .در این
موزه آثاری از نقاشان مشهور ارمنستان به نمایش
گذاشته شده است.
عالوه بر هیوسیسایین ،خیابانهای دیگری نیز از
شمال شهر به این میدان منتهی میشود .یکی از این
خیابانها نالباندیان نام دارد .اگر وارد این خیابان
شوید و اندکی جلو بروید ،در دست چپتان به
کوچهای میرسید که موز ه ادبیات در آن واقع شده
است .در حال حاضر یکی از سالنهای این موزه به

دوهفته نامه

هویس 66
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نمایشگاه دائمی آثار و مجموعههای گردآوری شده
مارکو گریگوریان هنرمند ایرانی -ارمنی اختصاص
یافته است.

در ضلع دیگر میدان ،هتل آر ِمنیا ،مشهورترین
هتل ارمنستان واقع شده است .سایر ساختمانهای
باشکوه اطراف ،بناهای دولتی هستند.

در نخستین دیدار از ایروان

بازدید از آثار تاریخی اطراف

آن به شما پیشنهاد میشود .این

بازدیدها در تورهای یکروزه

انجام میشوند و حتماً به هزینه
و وقتی که صرف آن میکنید

میارزند .آنها را از دست

ندهید.

تور
گارنی-گقارت
گارنی و گقارت در واقع دو بنای متفاوت هستند
و تنها به دلیل این که مسیر آنها یکی است و در
یک روز میتوان از هر دو بازدید کرد ،نامشان به
هم گره خورده است.
معبد گارنی از معدود بناهای بازمانده از دوران
پیشامسیحیت در ارمنستان است که در سده
نخست میالدی ساخته شده است .سبک معماری
آن به بناهای یونانی و رومی شباهت میبرد و
به احتمال زیاد به خدای مهر تقدیم شده است.
این خود پرسشی است که چهطور بقایای دوران
پیشامسیحیت در ارمنستان این ان��دازه اندک
است .در اینباره که چهطور از ادبیات ارمنی
پیش از ابداع حروف کنونی ،تقریبا هیچ چیز به
دست ما نرسیده است نیز ،همین پرسش مطرح
است .منتقدان معتقدند که بعد از غلبه مسیحیت
بر ارمنستان ،تمام آثار فرهنگی پیشین توسط
مسیحیان نابود شده است ،چون طور دیگری
نمیتوان این گسست ناگهانی را توضیح داد.

این معبد در سال  1679در اثر زلزله ویران شد و
در دوره شوروی مرمت و بازسازی شده است.
گارنی در  30کیلومتری جنوب شرقی ایروان واقع
شده است.
از معبد گارنی تا گقارت راهی نیست .گقارت
کلیسایی است که بخشی از آن در درون کوه کنده
شده است .کلیسای اصلی در سال  1215توسط

برادران زاکار و ایوان از سرداران ملکه تامار
گرجستان ساخته شده که ارمنستان را از ترکها
پس گرفتند .کندهکاریهای درون آن که نشان
خاندانهای اشرافی آن دوره ارمنستان بوده است
باشکوه و پرهیبت هستند .نوری که از روزنههای
سقف بر این فضا میتابد هیبت آنها دوچندان
میکند.
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دوهفته نامه
هویس

اجمیادزین ،مقر کلیسای مرسلی ارامنه
کلیسای جامع اجمیادزین مقر کلیسای ارمنی است و
نخستین کلیسا در جهان است که توسط دولتی رسما
بنا شده است .کلیسای اصلی در سال
 301تا  303میالدی توسط
لوساوریچ ساخته
گریگور
ُ
شده است .در حال حاضر
محل استقرار گارگین دوم اسقف
اعظم ارامنه جهان است .گفتنی
است که کلیسای مرسلی ارمنی چند مرکز دارد .از
جمله مرکز کلیلیکیه که برخی از کلیساهای ارامنه
دنیا از جمله ایران به آن وابستهاند و مرکزش در

دوهفته نامه

هویس 88
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آنتیلیاس لبنان است .بحث بر سر وحدت این مراکز
ادامه دارد و بعید است به این زودیها به نتیجه
برسد .برخیها معتقدند وجود چند مرکز حتی مفید
است ،چون برخی از کارها و موضعگیریهایی
را که اجمیادزین به سبب استقرار در جمهوری
ارمنستان نمیتواند بکند ،مرکز کلیلیکیه میتواند.
وجود مرکز کلیلیکیه البته به رقابتهای سیاسی نیز
وابسته است و داشناکسوتیون از احزاب ارمنی فعال
در دیاسپورای ارمنی برای جدا کردن تشکیالت
ِ
مرکزیت در آن
کلیسای ارامنه جوامع گوناگون از
زمان ارمنستان شوروی ،زمینههای این جدایی را
در دهههای پنجاه و شصت میالدی فراهم آورد.
اجمیادزین در  18کیلومتری غرب ایروان است.

کلیسای سورپ هریپسیمه در راه اجمیادزین به
ایروان قرار گرفته است .همینطور کازینوهایی که
مانند قارچ در دو سوی این جاده روییدهاند.

خور ویراپ ،سیاهچالی که گریگور
لوساوریچ ،آورنده مسیحیت به
ُ
ارمنستان ،در آن محبوس بود
سیاهچالی که میگویند تیرداد سوم ،پادشاهی که
در زمان او مسیحیت دین رسمی ارمنستان شد ،در
ابتدای کار یعنی زمانی که هنوز مسیحی نشده بود،
لوساوریچ ،آورنده مسیحیت به ارمنستان
گریگور
ُ
را در آن حبس کرد .حاال با نردبانی میتوان وارد
سیاهچال شد و از آن بازدید کرد .بعد از توبه
تیرداد ،در این مکان کلیسای زیبایی ساخته شد که
امروز میتوان از آنجا کوه آرارات را دید .بیشتر
بازدیدکنندگان ارمنی در اینجا با پسزمینه کوه
آرارات ،که قلههای آن ماسیس بزرگ و ماسیس
کوچک خوانده میشود ،عکس میگیرند .این
کوهها اکنون آن سوی مرز ،در کشور ترکیه جای
دارند .ارامنه با حسرت به آنها نگاه میکنند ،چون
بسیاری از آنها اعتقاد دارند که این کوهها به لحاظ
تاریخی حق آنهاست و باید جزئی از ارمنستان
باشد.
خور ویراپ در  30کیلومتری جنوب ایروان در
دشت آرارات و نزدیک مرز ترکیه واقع شده است.
دریاچه ِسوان و کلیسای
آن
دریاچه س��وان در فاصله
60کیلومتری شمال شرقی ایروان
واقع شده است.
ِ
منظره زیبای طبیعی و بازدید از کلیسای سواناوانک
بر بلندیهای مشرف به دریاچه از برنامههای
گردشگرانی است که به این نقطه دیدنی میروند.
امروز سطح دریاچه سوان  940کیلومتر مربع
وسعت داردّ ،اما وسعت آن زمانی بسیار بیش از
این بوده است.
این دریاچه هم از آسیبهای زیستمحیطی در
امان نمانده و گفته میشود که نسل ماهی ایشخان،
از ماهیهای مشهور آن ،در خطر انقراض قرار
دارد.
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دوهفته نامه
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شهرِ مجسمهها
ایروان شهر مجسمههاست .تقریباً همه

مشاهیر فرهنگ و ادب ارمنی مجسمهای
در این شهر دارند.

کومیتاس
آهنگساز ن��امدار ارمنی که
آث��اری که خود تصنیف کرد،
ع�لاوه بر
موسیقی فولکلور ارمنی را جمعآوری و ثبت نمود
و نتنویسی سنتی ارمنی را خواند .او در یتیمخانه
بزرگ شد ،چون صدای خوشی داشت از کودکی
وارد گروه کُر کلیسا شد و در جوانی به درجه
وارتابت رسید .مناسبات او با کلیسا چندان راحت
نبود ،چرا که کلیسا با اجرای موسیقی روحانی بر
صحنههای اپراها موافق نبود و انتشار ترانههای
عاشقانه مردمی را برنمیتافت .کومیتاس در میان
روشنفکرانی بود که شب بیستوچهارم آوریل
دستگیر و روانه تبعید شد و از معدود کسانی که
جان سالم به در برد .بعد از دیدن وحشت تبعید و
مرگ ،او دیگر نتوانست به زندگی عادی برگردد و
بیست سال آخر عمر خود را در آسایشگاه روانی
گذراند.

سه فرهنگ تعلق دارد و بیهوده نیست که پاراجانف
که خود نیز چنین بود ،زندگی او را مبنای یکی از
فیلمهای بهیادماندنی خود رنگ انار قرار داد.
ویلیام سارویان
در ایروان مجسمهای نیمتنه از ویلیام سوریان نیز
خواهید دید .این نویسنده آمریکایی-ارمنی که در
زمان حیات خود چندین بار از ارمنستان دیدن

کرد .او به انگلیسی مینوشتّ ،اما کاراکترهای
ارمنی و فضای ارمنی در کارهایش دیده میشود.
زبان گفتارش ارمنی و زبان نوشتارش انگلیسی
بود .آیا میتوان او را از چه رههای ادبیات ارمنی
دانست؟ پاسخ این پرسش هرچه باشد ،او به
پیوندهای خود با سرزمین آبا اجدادیاش باور
داشت و برای همین وصیت کرد در این کشور نیز
مقبرهای برایش بسازند.

سایات نووا
سایات نووا از عاشقهای نامدار سده هیجدهم
است .او به زبانهای ارمنی ،ترکی و گرجی شعر
سروده است .جالب است که اشعار ارمنی او پر
از کلمات فارسی است و خواننده ارمنستانی برای
درک آن باید به لغتنامهای که معموال پیوست
دیوان اوست مراجعه کند ،در حالی که ما ایرانی-
ارمنیها معنی خیلی از آن لغات را میدانیم و درک
ی ما آسانتر است .سایات نووا به
شعرهای او برا 

پشت نام خیابانها
چیست؟

نام خیابانهای ارمنستان نیز به تمامی
نام بزرگان فرهنگ و ادب این کشور

است .نام شخصیتهایی چون:

آبوویان
او نخستین کسیست که به زبان محاوره مردم
رمان نوشته است .مبارزه برای استفاده از زبان
دوهفته نامه

10
هویس 10
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شفاهی م��ردم در ادبیات مکتوب ،بخشی از
مبارزه برای دموکراتیزه کردن جامعه ارمنی بوده و
خاچاطور آبوویان نه تنها مدافع این ایده بود ،بلکه
با نگارش مقاله و رمان به زبان گفتوگوی مردم،
عمال بنیانگذار ادبیات نو ارمنی شد .پیش از او
زبان نوشتاری ارمنی گرابار خوانده میشد و فاصله
زیادی با زبان مردم عادی داشت و برای آنها
غیرقابلفهم بود.
نالباندیان
نالباندیان که در واقع همان نعلبندیان است.

موزهها :ماتناداران و پاراجانف
در ایروان موزه فراوان است .درباره موزه هنر
ملی که در میدان هانراپتوتیون واقع شده اشارهای
کردیم .ماتناداران که گنجینه دستنوشتههای ارمنی
ِ
بیرونی
است یکی دیگر از این موزههاست .نمای
بنای ماتناداران باشکوه است و تندیسهایی که
میبینید از ِ
آن مسروپ ماشتوتس ،ساهاک پارتِو و
مورخان بزرگ ارمنی است .ماشتوتس کسی است
که حروف ارمنی را ابداع کرد .پارتِو از دوستان
نزدیک و حامی او در این کار بود .درباره اهمیت کار
ماشتوتس بسیار نوشتهاند .گفته میشود که اهمیت
کار او تنها ابداع نشانههای گرافیکی منحصربهفرد
برای زبان ارمنی نبوده ،بلکه مهمتر از آن تجزیه
ساختار آوایی زبان ارمنی و تفکیک صداهای آن
به صورت سیوشش حرف بوده است .زبان ارمنی
امروز البته سیوهشت حرف داردّ ،اما دو حرف آن
بعدها اضافه شدهاند.

جالب است بدانیم که مردم عادی ارمنی ریشه
فارسی لغات و معنی نام یا نام خانوادگی خود را
نمیدانند( .نام وزیر امور خارجه کنونی ارمنستان
هم نالباندیان است) .به هر رو نالباندیانی که یکی
از خیابانهای مهم ایروان به نامش نامیده میشود،
میکائیل نالباندیان است .او در سده نوزدهم با
روشنفکران دموکرات روس دمخور بود و از اولین
کسانی است که به زبان ارمنی از دموکراسی و
آزادی سخن گفت .نالباندیان شعری دارد به نام
ِمرهایرنیک (وطن ما) که با تغییرات کوچکی،
امروز سرود ملی ارمنستان است.

این هم موزه پاراجانف.
سرگئی پاراجانف را که
در تفلیس به دنیا آمد،
در اوکراین فیلمسازی
آموخت و فیلم ساخت ،بعد در ارمنستان
رنگ انار را که از آوانگاردترین فیلمهای تاریخ
سینماست آفرید و سالهای طوالنی عمرش را در
زندان حکومت برژنف سر کرد ،و باز افسانههای
آذری و گرجی را به فیلم برگرداند ،سینمادوستان
میشناسند .دوس��تداران او در ایروان موزهای
ترتیب دادهاند از کارهای دستی و تجسمی او که در
نوع خود بینظیر است .گزیدهای از آثار به نمایش
در آمده در این موزه دو بار به ایران آورده شدهّ ،اما
اگر اهل هنر هستید فرصت بازدید از موزه اصلی را
از دست ندهید.

ِدریان
شاعر رمانتیک ارمنی در اواخر سده نوزدهم
که شعرهاش درباره خیابانهای بارانخورده
و عشقهای ناکام مانده در ادبیات ارمنی نظیر
ندارد.
خورناتسی
از مورخان سده پنجم .در واقع مهمترین مورخ
ارمنی که در زمان خود سرگذشت ارامنه را به
صورت ترکیبی از اسطوره و تاریخ به رشته

تحریر در آورده است و کتابش مرجع بسیاری از
تاریخنگاران بعدی بوده است.
معلوم میشود ارامنه نویسندگان خود را دوست
دارن��د .تصویر آنه��ا را بر اسکناسهاشان
میگذارند ،نام آنها بر خیابانهاشان .عالوه بر
این ،خانه نویسندگانی که در ایروان زیستهاند را
به صورت موزههای کوچک حفظ میکنند .خانه-
موزه چارنتس یکی از این خانههاست که دیدنش
را به بازدیدکنندگان اهل ادب توصیه میکنیم.
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برج
پرستوها
به یاد قربانیان قتلعام
ارامنه
زیزرناگابرت (برج پرستوها) بنای
یادبود قتلعام ارامنه در سالهای
جنگ جهانی نخست در امپراتوری
عثمانی به دست ترکهای جوان یا
حزب اتحاد و ترقی است .شواهد
و نوشتههای روزنامههای زمان
و نوشتههای شاهدان و مکاتبات
دیپلماتهای خارجی همه از
این حکایت میکنند که سران این
جریان که در سال  1908در جریان
یک انقالب مشروطهخواهی و با
حمایت احزاب سیاسی ارمنی به
قدرت رسیده بودند ،با یک طرح
برنامهریزی شده میخواستند خود
را از شر مسأله ارمنی خالص کنند.
دیدگاه رسمی ترکیه امروز میگوید
که هدف نه نسلکشی ،بلکه کوچ
ارامنه سرزمینهای مجاور مرز
روسیه بوده تا آنها به روسها
کمک نکنند .دالیل تاریخی این
فاجعه هرچه ب��وده ،صدهاهزار
انسان در راه تبعید و کوچ اجباری
از گرسنگی و بیماری مردند یا به
دست جوخههای اعدام سربهنیست
شدند 24 .آوریل روزی است که
در استانبول دهها تن از روشنفکران
ارمنی را جمع و تبعید کردند و
به جز یکی دو استثناء ،باقی را
کشتند .بُرج پرستوها به یاد این
جان باختهگان در سالهای 1966
تا 1968ساخته شده است .پیش
از آن ،حکومت رسمی ارمنستان
شوروی گفتوگوی زیاد درباره
قتلعام را برنمیتابیدّ .اما در

دوهفته نامه
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این سالها شاهد رستاخیزی
خودجوش در این زمینه هستیم و
زیزرناگابرت محصول این بیداری
است .هر سال مردم ایروان روز بیستوچهارم
آوریل در سکوت و در صفهای طوالنی به
این بنا میروند و یاد کشتهگان بیگناه آن
سالها را گرامی میدارند .سران بسیاری
از دولتهای خارجی نیز با بازدید از این
یادمان نهالی در فضای مجاور آن میکارند.
محمد خاتمی در زمان ریاست جمهوری
خود در سال  2004در بازدید رسمی خود
از ارمنستان در این بنای یادبود حاضر شد.

محمود احمدینژاد نیز در طی دیدار از ایروان
قرار بود از زیزرناگابرت بازدید کندّ ،اما به
خاطر کار غیرمترقبهای که برایش پیش آمد
ناچار شد پیش از موعد به کشور بازگردد و
نتوانست در زیزرناگابرت حاضر شود.
در سالهای اخیر بسیاری از روشنفکران
ترک از زیزراناگابرت بازید کردهاند و از
دولت خود خواستهاند قتلعام ارامنه را به
رسمیت بشناسد.

بوستان پیروزی
و مجسمه مایر هایاستان
این تندیس که از مرکز شهر ایروان هم دیده میشود
مادر ارمنستان (مایر هایاستان) نام دارد و بر پایهای
سیمتری در بوستان پیروزی (هاقتاناکیآیگی)
جای گرفته است .شمشیر نماد قدرت است و
شکلِ در دست گرفتن آن ،نشان خویشتنداری و
جنسیت مجسمه ،نشان مهر و زنانگی .خود بوستان
پیروزی یادبود پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر

مترو و تندیس ساسونتسی داویت
ایروان مترو هم دارد .مترویی نسبت ًا مرتب که در
سال  1981ساخته شده است .متروی ایروان یک
خط داردّ ،اما همین یک خط بیشتر نقاط اصلی

آلمان هیتلری است که ارامنه نقش مهمی در آن
داشتند و بیش از صدهزار نفر قربانی دادند.
بد نیست بدانید که تا سال  1962مجسمه استالین
بر این پایه ایستاده بود .استالینی که در دوران
تصفیههای خونیناش دهها تن از نویسندگان و
متفکران ارمنی جان باختند و هزاران تن دیگر از
مردم این کشور ،همانند مردم دیگر جمهوریهای
شوروی ،در تبعیدگاههای سیبری به کام مرگ فرو
رفتند .میتوان تصور کرد که بابا استالین چگونه
مهربانانه و مقتدر از بلندیهای شهر همه چیز

را تحت نظر داشت .تنها بعد از مرگ استالین و
روی کار آمدن خروشچف بود که نسیم آزادی
اندکی وزیدن گرفت و بهزیرکشیدن مجسمه این
خودکامه ،ممکن شد .آخرین قربانی استالین
ّاما یکی از شهروندان ایروان بود که در جریان
جابهجایی مجسمهها کشته شد.
و این هم تصویری از امروز مادر ارمنستان در
میان شهری که مانند همه شهرهای دنیا در میان
آگهیهای بازرگانی غرق شده است.

شهر را به هم وصل میکند .وقتی میخواهید به
جایی بروید که اندکی از مرکز شهر دور است،
مترو وسیله مناسبی است .پلههای برقی مترو
ارمنستان بیش از اندازه تندند؛ مواظب باشید.
در ِ
زیر زمین ،فضاهای خرید و فروشندگان
سیار شیرینیها و ساندویچهای ارزان فراواناند

که دیدنش جالب استّ ،اما بهداشتی بودن
خوراکیهای آنجا را تضمین نمیکنیم.
مجسه ساسونتسی داویت در میدان راهآهن
شهر ،جلوی یکی از ایستگاههای مترو ساخته
شده است .ساسونتسی داویت قهرمان ملی
و اسطورهای ارامنه است؛ چیزی نزدیک به
رستم شایدّ .اما این تنها تندیس یک قهرمان
ملی نیست ،بلکه تجسم ملت کوچکی است که
سوداهای بزرگ در سر دارد.
این مجسمه را یرواند کوچار ساخته است ،که
در فرانسه و در فضای هنری جریانهای مدرن
نقاشی رشد کرد و با بزرگانی چون مانه و پیکاسو
دمخور بود .با وجود این کوچار توانست با محیط
فرهنگی ارمنستان شوروی هماهنگ شود و کار
کند و کارهای خوبی هم بکند .خانه او در ایروان
هم موزه شده و میتوان از آن بازدید کرد.

13
شماره  ،94سال چهارم 18 ،اسفند 13 1389

دوهفته نامه
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سیاست خارجی ارمنستان در یک نگاه

مرز ترکیه و ارمنستان گشوده
خواهد شد؟
مرزهای ترکیه و ارمنستان بسته است و دو
کشور روابط دیپلماتیک ندارند .تالشهایی
که تا کنون برای عادیسازی این روابط به
عمل آمده تا کنون هیچیک موفق نبوده است.
آخرینش امضای پروتکلهایی بین دو کشور
بود برای گشودن مرز دو کشور بنا بر یک برنامه
زمانبندی شده ،که به سبب مخالفت دیاسپورای
ارمنی از یک سو ،و مشروط کردن آن به حل
مسأله قرهباغ توسط ترکیه از سوی دیگر به
نتیجه نرسید .مسأله به رسمیت شناختن قتلعام
ارامنه در سالهای جنگ جهانی نخست توسط
دولت ترکیه یکی از مسائلی است که عادیسازی
روابط دو کشور را دشوار میکند.
مناقشه قرهباغ :نه جنگ نه صلح
قرهباغ منطقهای ارمنینشین محصور در خاک
جمهوری آذربایجان بود .بعد از استقالل
جمهوریهای قفقاز ،این منطقه و بخشی از
سرزمینهای اطراف آن به دست ارمنستان
افتاد .قرهباغ اکنون خود را جمهوری مستقلی
اعالم کردهّ ،اما هنوز هیچ کشوری آن را به
رسمیت نشناخته است .ارمنستان خواهان
دوهفته نامه

14
هویس 14

شماره  ،94سال چهارم 18 ،اسفند 1389

دو انتخابات در دو سال
آینده
همه انتخاباتهای ارمنستان جنجال
برانگیز بودهاند .در آخرین انتخابات
ریاست جمهوری در سال 2008
که سرژ سرکیسیان را به قدرت
رساند ،نیروهای سیاسی هوادار
کاندیدای رقیب ،لئون ِدرپطروسیان،
خواهان ابطال انتخابات شدند و در
پی اعتراضات گسترده خیابانی ،ده
تن از شهروندان کشته شدند .از هم
اکنون تدارک برای انتخابات پارلمانی
سال آینده شروع شده است .از یک
سو ائتالف حاکم عزم خود را برای
حمایت از سرکیسیان اعالم کرده
است و از سوی دیگر هواداران لئون
درپطروسیان که حکومت کنونی را
غاصب و مستبد میدانند ،خواهان
انتخابات پیش از موعد هستند.
حزب داشناکسوتیون نیز که در آغاز
ریاست جمهوری سرکیسیان جزئی از
ائتالف حکومتی بود ،اکنون کارزاری
برای حمایت از حق آرای مردم به راه
انداخته است .گمانهزنیها درباره شکل
گرفتن اتحادی میان درپطروسیان،
حزب ژارانگوتیون (دیگر حزب
اپوزیسیون) و داشناکسوتیون ادامه
دارد .در سال  2013انتخابات ریاست
جمهوری ارمنستان برگزار میشود و
ممکن است روبرت کوچاریان دومین
رئیسجمهور کشور نیز در آن شرکت
کند.

بازیگران اصلی صحنه سیاست

محور روسیه-ارمنستان-ایران
با توجه به روابط حسنه آذربایجان با ترکیه و
آمریکا از یک سو ،و وخامت روابط روسیه و
گرجستان بعد از به قدرت رسیدن ساکاشویلی
در گرجستان و سپس جنگ اوستیا ،ارمنستان
نزدیکترین متحد روسیه در منطقه به شمار
میآید .سال گذشته ق��رارداد نظامی میان
ارمنستان و روسیه برای پنج سال دیگر تمدید
شد .برابر این قرارداد روسیه پایگاههای نظامی
در ارمنستان دارد و در صورت حمله کشور
دیگری به خاک ارمنستان از آن دفاع خواهد
کرد .ارمنستان با ایران نیز روابط حسنهای دارد
و دو کشور بارها اعالم کردهاند که روابطش
جنبه استراتژیک دارد .محور روسیه ـ ایران
ـ ارمنستان در برابر محور آمریکا ـ ترکیه ـ
آذربایجان ،آرایش نیروهای سیاسی-نظامی
منطقه را مشخص میکند .ناگفته نماند که
ارمنستان سعی میکند با آمریکا نیز روابط
حسنه داشته باشد و متقاضی عضویت در
اتحادیه اروپاست.

برگزاری رفراندوم و تعیین تکلیف
قطعی جدایی این منطقه از آذربایجان
است ،در حالی که آذربایجان آن
را جزئی از خاک خود میداند.
سالهاست که در خطوط درگیری،
آتش بس برقرار شده ّاما هنوز قرارداد
صلحی بین دو کشور امضا نشده است.
هیأت بینالمللی سازمان کشورهای
مشترکالمنافع جمهوریهای شوروی
سابق سالهاست در پی حلوفصل
مسأله استّ ،اما تا کنون پیشرفت
اندکی حاصل شده است.

سرژ سرکیسیان:
رئیسجمهور
رئیسجمهور کنونی
جمهوری ارمنستان.
او در انتخابات سال
 2008کاندیدای حزب
هانراپتاکان و نامزد مورد
حمایت رئیسجمهور سابق روبرت کوچاریان
بود .مهمترین ابتکار عمل او در زمان ریاست
جمهوریاش ،گشودن راه مذاکره با ترکیه بوده است
که به سیاست فوتبال معروف شد ،چون رؤسای
جمهوری دو کشور برای دیدن مسابقه فوتبال
تیمهای ملیشان به کشورهای یکدیگر سفر کرده
و با هم به تماشای بازیها مینشستند .در روزهای
اخیر سرژ سرکیسیان پیمانی با حزبهای حامی
خود یعنی حزب بارگاواج هایاستان و اوریناتس
یرگیر بسته و برای انتخابات پارلمانی سال آینده
و انتخابات ریاست جمهوری سال  2013آماده
میشود .او هرچند با حمایت کوچاریان سر
کار آمدّ ،اما در طول دوران ریاست جمهوری
خود نشان داده است که صرفا بازیچه او نیست و
حتی اخیراً صحبت از رقابت پنهانی میان این دو
میرود.
لئون ِدرپطروسیان:
رئیسجمهور اول و
رهبر اپوزیسیون
او رهبر هاک است؛ کنگره
ملی ارمنی .درپطروسیان
در اوائل دهه  1990و در
سالهایفروپاشیشوروی
از رهبران جنبشی بود که
برای دفاع از حقوق مردم قرهباغ شکل گرفت و در
نهایت به استقالل ارمنستان انجامید .درپطروسیان
در نخستین انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان
در سال  1991با رأی باال انتخاب و نخستین
رئیس جمهوری سوم ارمنستان شد .او در دومین
انتخابات ریاست جمهوری ارمنستان هم برنده شد،
ّاما این بار با تفاوت اندک با رقیب خود و در حالی
که به تقلب در انتخابات متهم بود .او طی نطقی در
سال  1998اعالم کرد که اگر ارمنستان میخواهد
به توسعه اقتصادی دست پیدا کند باید مسألهاش
را با قرهباغ با دادن امتیازات الزم حل کل کند.
این نطق به استعفای او انجامید .سه سال پیش،
او به صحنه سیاست برگشت؛ به عنوان کاندیدا
در انتخابات ریاست جمهوری سال  .2008وقتی
نتیجه آرا به نفع رقیب او سرژ سرکیسیان اعالم شد،
هواداران درپطروسیان دولت را به تقلب انتخاباتی

متهم کردند .در
درگیریهای بعدی،
در روز یکم مارس سال  ،2008ده تن از
شهروندان ارمنستان کشته شدند .او اکنون کنگره
ملی ارمنی را رهبری میکند که حزب اصلی
اپوزیسیون محسوب میشود .درپطروسیان به
سبب نطقهای طوالنی و تواناییهای سخنورانه
خود مشهور است .مخالفان او و برخی از افراد
بیطرف معتقدند که خود او در دوران ریاست
جمهوریاش پایهگذار فساد سیاسی و اقتصادیای
بوده است که امروز به انتقاد از آن میپردازد.
درپطروسیان در زمان ریاست جمهوری خود
فعالیت حزب داشناکسوتیون ،مهمترین حزب
ارمنی دیاسپورا را ممنوع کرد.
روبرت
کوچاریان:
رئیسجمهور
دوم
او پ��ی��ش از ای��ن
ک���ه ب���ه ری��اس��ت
جمهوری ارمنستان
نخستوزیر
برسد
درپطروسیان بود و بعد از استعفای او توانست در
سال  1997مقام ریاست جمهوری را با حمایت
همه مخالفان خطمشی درپطروسیان به دست
آورد و هشت سال در این سمت باقی بماند .یکی
از بحثانگیزترین رویدادهای دوران زمامداری او
ورود مردان مسلح به پارلمان کشور و به رگبار
بستن نمایندگان در سال  1999بود .در این ماجرا
مهمترین رقبای سیاسی او یعنی وازگن سرکیسیان
(نخستوزیر) و کارن دمیرجیان (رئیس حزب
کمونیست ارمنستان شوروی در سالهای آخر
حکومت ش��وروی) کشته شدند .این امر به
بدگمانیهایی درباره نقش او در این ماجرا دامن
زد .بدون این اتفاق بعید بود او بتواند در دور بعدی
انتخابات ریاست جمهوری رأی بیاورد .این اواخر
کوچاریان درباره احتمال ورودش به رقابتهای
انتخابات ریاست جمهوری سال  2013سخن گفته
است.
داشناکسوتیون
ای��ن عکس هراند
مارکاریان از رهبران
حزب داشناکسوتیون
(معنای لغوی آن اتحاد
است) است .به جای او

میشد عکس واهان هوانسیان یا آرمن روستامیان
(همان ُرستمیان) را گذاشت .این موضوع نشان
میدهد که داشناکسوتیون حزب فردمحور نیست؛
برعکس همه حزبهای دیگر که میتواند آنها
را به نام رهبرشان شناخت .داشناکسوتیون از
بهاصطالح احزاب سنتی ارمنی است که در سال
 1890در تفلیس پایهگذاری شده و در دیاسپورای
ارمنی نفوذ دارد .در رقابتهای انتخاباتی،
داشناکسوتیون هرگز نتوانسته بیش از ده درصد آرا
را به خود اختصاص دهدّ ،اما به سبب پایگاهش
در دیاسپورا و قدرت جریانسازی و خطمشی
سیاسی مشخصاش ،در معادالت سیاسی
ارمنستان نقش مهمی بازی میکند .در سال
 ،2008با سرژ سرکیسیان وارد ائتالف شد و علیه
لئون درپطروسیان موضع گرفت .یک سال بعد
در اعتراض به سیاست خارجی سرژ سرکیسیان
و امضای پروتکلهایی با ترکیه برای گشودن مرز
دو کشور ،از ائتالف استعفا داد .نکته اصلی در
خط مشی این حزب آشتیناپذیری و تندروی در
امر عادیسازی روابط
با ترکیه و حل مسأله
قرهباغ است.
رافی هوانیسیان:
رهبر حزب
ژارانگوتیون

در سالهای  1991و  1992وزیر امور خارجه
ارمنستان بود .او سالهاست به عنوان رهبر حزب
ژارانگوتیون (میراث) نقش مهمی در معادالت
سیاسی کشور بازی میکند .ژارانگوتیون دومین
حزب اپوزیسیون کشور محسوب میشود .با
برخی از تندرویهای ه��واداران درپطروسیان
مخالف است و در سیاست خارجی و مخصوصا
مخالفت با سیاستهای نزدیکی به ترکیه ،به
ک است.
داشناکسوتیون نزدی 
گاگیک زاروکیان:
ره���ب���ر ح���زب
ارمنستان مرفه
رهبر حزب بارگاواج
هایاستان (ارمنستان
م��رف��ه) ،از حامیان
روب��رت کوچاریان و
سرژ سرکیسیان .دارای
قدرت اقتصادی زیادی است و نزد افکار عمومی
به فساد مالی و زندگی پرتجمل متهم است.
زاروکیان امروز در موضعی است که میتواند با
حمایت از یکی از کاندیداهای جناح دولتی ،نقش
تعیین کننده در پیروزی او داشته باشد.
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دوهفته نامه
هویس

ورنی ساژ:
از شیر مرغ تا جان آدمیزاد
شنبهبازار و یکشنبهبازار ایروان .در اینجا از
شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد یافت میشود .از
کتابهای قدیمی و کارهای دستی سنگی و چوبی
و تابلوهای نقاشی گرفته تا فرش و قالیچه و رومیزی
و اسباب خانه و لوازم یدکی ماشین .اگر اهل چانه
زدن نیستید ،از ورنی ساژ خرید نکنید.

تصویر بزرگان ادب روی اسکناسها
واحد پول ارمنستان درام استُ .خب
معلوم است که درام همان ِدر َهم است ،با
تلفظی که اندکی تغییریافته .جالب است
بدانید که درام در عین حال در زبان ارمنی
به معنای پول است .پیش از استقالل
ارمنستان بیست سال پیش ،واحد پول آن روبل
بوده است .در حال حاضر هر  368درام یک دالر
ارزش دارد .در سالهای اخیر ارزش درام نسبت
به دالر به شدت افزایش پیدا کرد و این موضوع،
بحثهایی را در جامعه برانگیخت ،چرا که باعث
کاهش درآمد بسیاری از خانوادههایی شد که از
خارج ارز دریافت میکنند .بد نیست بدانیم که
بسیاری از خانوادههای ارمنی بستگانی در آمریکا
یا روسیه یا کشوری دیگر دارند که کار میکند و
پول به کشور میفرستد .بیکاری و مهاجرت دو
دوهفته نامه
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معضل اقتصادی بزرگ ارمنستان هستند.
روی اسکناسهای ارمنی تصویرهایی از نویسندگان
و دیگر چهرههای فرهنگی ارمنی چاپ شده است.
روی اسکناسهای  5000درامی ،تصویر هوانس
تومانیان از بزرگترین نویسندگان ارمنی اواخر
سده نوزدهم و اوائل سده بیستم وجود دارد که هم
شاعر بوده و هم داستانهای فولکلور ارمنی را برای
کودکان بازنویسی کرده است .از کودکان ارمنی چه
در ارمنستان و چه خارج از آن کسی نیست که
خاطرات کودکیاش با داستانهای تومانیان در

نیامیخته باشد .روی اسکناسهای دیگر ،تصویر
یقیشه چارنتس (شاعر انقالبی ارمنی که قربانی
تصفیههای استالینی شد) و مارتیروس ساریان
(مهمترین نقاش ارمنستان شوروی) دیده میشود.

