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Ð ²Ø²ÚÜø
Ð²Úàò òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü 96-ð¸ î²ðºÈÆòÀ
Æð²ÜÆ Ð²Úàò ÂºØºðàôØ
Æñ³ÝÇ Ñ³Ûáó »ñ»ù Ã»Ù»ñáõÙ
ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ó»É Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 96-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ
ÝõÇñõ³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ: Ú³ïÏ³å¿ë É³ÛÝ³Í³õ³É ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ »Ý ï»ÕÇ áõÝ»ó»É Â»Ññ³ÝáõÙ
»õ Üáñ æáõÕ³ÛáõÙ (êå³Ñ³ÝáõÙ),
ÇëÏ Â³õñÇ½áõÙ, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ó»É »Ï»Õ»ó³Ï³Ý
µÝáÛÃÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ:
Üáñ æáõÕ³ÛÇ êµ. êï»÷³Ýáë
»Ï»Õ»óáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ÑëÏáõÙÇ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ, ÇëÏ Û»ïáÛ Ù»ÏÝ³ñÏ»É ¿ ³õ³Ý¹³Ï³Ý óáÛóÁª ÙáÙ»ñáí »ñÃÁ: Ü»ñÏ³Ý»ñÁ ß³ñÅõ»É
»Ý ¹¿åÇ êµ. ²Ù»Ý³÷ñÏÇã í³Ýù,
áñï»Õ Ð³Ûáó Ø»Í ºÕ»éÝÇ ½áÑ»ñÇ
Ûáõß³ñÓ³ÝÇ Ùûï ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É
µáÕáùÇ Ñ³Ù³Ñ³õ³ù, ÙáÙ³í³éáõÃÇõÝ »õ Í³ÕÇÏÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ:
´áÕáùÇ Ñ³Ù³Ñ³õ³ùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ »ÉáÛÃÝ»ñ »Ý áõÝ»ó»Éª êå³Ñ³ÝÇ Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ î.
´³µ·¿Ý »åë.â³ñ»³ÝÁ, êå³Ñ³ÝÇ Ñ³Ûáó Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç
³ï»Ý³å»ï Üá¿É ØÇÝ³ë»³ÝÁ »õ
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 96-ñ¹
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ï³ñ»ÉÇóÇ á·»ÏáãÙ³Ý Üáñ æáõÕ³ÛÇ Û³ÝÓÝ³ËÙµÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ:
´áÕáùÇ Ñ³Ù³Ñ³õ³ùÇÝ Û³çáñ¹»É ¿ §èáõµ¿Ý¦ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý
ÙÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ
Ï³½Ù³Ï»ñåõ³Í µ³ó ½ñáõó³ñ³ÝÁ, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÇ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ sms ùõ¿³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ »ÉáÛÃÝ»ñáí Çñ»Ýó
ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÝ áõ ³é³ç³ñÏÝ»ñÝ
»Ý Û³ÛïÝ»É Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí ³é³ç³ó³Í
ÏáñáõëïÝ»ñÇ »õ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÷³ëïÝ áõñ³Ý³Éáõ ÂáõñùÇ³ÛÇ å³ï×³é³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ:
²åñÇÉÇ 24-ÇÝ »ñ»ÏáÛ»³Ý Ã»Ññ³Ý³Ñ³Û»ñÁ Ñ³õ³ùõ»É »Ý êµ.
ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óáõÙª á·»Ïáã»Éáõ
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù»ÏáõÏ¿ë ÙÇÉÇáÝ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÁ, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Ñá·»Ñ³Ý·Çëï, Í³ÕÇÏÝ»ñÇ
Ù³ïáõóáõÙ Ü³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ Ûáõß³ñÓ³ÝÇ Ùûï, »õ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ñ³Ù³Ñ³õ³ù:

Ìñ³·ÇñÁ ëÏëõ»É ¿ Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ùµ, áñÁ Ý³Ë³·³Ñ»É ¿ Â»Ññ³ÝÇ Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ
³é³çÝáñ¹ î. ê»åáõÑ ³ñù. ê³ñ·ë»³ÝÁ. ³ÛÝ Ï³ï³ñõ»É ¿ »Ï»Õ»óáõ
µ³ÏáõÙ ·ïÝõáÕ Ü³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ
Ûáõß³ñÓ³ÝÇ Ùûï: Ðá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿ ê. ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óáõ »ñ·ã³ËáõÙµÁ:
Ø»Í ºÕ»éÝÇ Ü³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ
Ñá·ÇÝ»ñÇ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
Ûáõß³ñÓ³ÝÇ Ùûï Ï³ï³ñõáÕ ÏñûÝ³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÇó »õ ËÝÏ³ñÏáõÙÇó Û»ïáÛ Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ Çñ
ËûëùÝ ¿ áõÕÕ»É Ã»Ù³Ï³É ³é³çÝáñ¹Á:
êñµ³½³Ý Ðûñ »ÉáÛÃÇó Û»ïáÛ
ëÏëõ»É ¿ Í³ÕÇÏÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ: Ì³ÕÏ»Ù³ïáÛóÇó Û»ïáÛ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ñ³Ù³Ñ³õ³ù:

Ð²Úàò ØºÌ ºÔºèÜÆ 96-²Øº²ÎÆÜ ÜôÆðô²Ì ØÆæàò²èàôØ
§ð²üüÆ¦ Ð²Ø²ÈÆðàôØ

àõñµ³Ã, ²åñÇÉÇ 29-Ç »ñ»ÏáÛ»³Ý Ð.Ø.Ø.§ð³ýýÇ¦ Ñ³Ù³ÉÇñÇ
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¹³ÑÉÇ×áõÙ Ï³Û³ó³õ Ð³Ûáó Ø»Í ºÕ»éÝÇ µÇõñ³õáñ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ á·»ÏáãÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÁ, áñÝ ëÏëõ»ó ÙÇáõÃ»Ý³Ï³ÝÝ»ñÇ Í³ÕÏ»Ù³ïáÛó-ÙáÙ³í³éáõÃ»³Ùµ, áñÇó Û»ïáÛ ÑÝã»óÇÝ
î¿ñáõÝ³Ï³Ý ³ÕûÃùÁ »õ ÐÆÙÝ»ñ·Á£ ²Ûë Ñá·»å³ñ³ñ ÙÃÝáÉáñïáõÙ
ÁÝÃ»ñóõ»ó µ³óÙ³Ý ËûëùÁ, áñÇó
Û»ïáÛ ûñõ³Û µ³Ý³Ëûëª §²ñ³ùë¦
ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ ËÙµ³·Çñ åñÝ.
Øáíë¿ë ø»ßÇß»³ÝÁ Çñ Ëûëù»ñáõÙ
Ý³Ë ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ Ñ³Ûñ»ÝÇ ³Ýõ³ÝÇ é»ÅÇëáñ îÇ·ñ³Ý Ê½Ù³É»³ÝÇ Â»Ññ³Ý ·³Éáõ Ó³ËáÕÙ³Ý

å³ï×³éÝ»ñÇÝ »õ Ýñ³ ·ï³Í
É³ÛÝ ³ñÓ³·³ÝùÇÝ, ³å³ª ³ÝóÝ»Éáí ûñõ³Û µáõÝ Ã»Ù³ÛÇÝ, Çñ ËûëùÁ ¹³ñÓñ»ó Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë Ñ³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý å³ïÙ³Ï³ÝÇ »õ Ýñ³ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³é³ÝóùÇ
ßáõñç£
ØÇçáó³éÙ³Ý ·»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý µ³ÅÝáõÙ »ÉáÛÃ áõÝ»ó³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÇ §Ø»Õ»¹Ç¦ »ñ·ã³ËáõÙµÁª
ïÏÝ.²ÛÇ¹³ ö³Ýáë»³ÝÇ ËÙµ³í³ñáõÃ»³Ùµ, »õ §²ÝÇ¦ å³ñ³ËáõÙµÁª ïÏÝ.Î³ñÇÝ¿ Ø³Ýáõã³ñ»³ÝÇ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ, ÇÝãå¿ë
Ý³»õ çáõÃ³Ï³Ñ³ñª ïÏÝ. øÇëïÇÝ³ Ø³ñ·³ñ»³ÝÁ£ ÆëÏ Äá½¿ý

²ÙÇñ»³ÝÇ »õ öÇõÝÇÏ Êáõ¹³í»ñ¹»³ÝÇ ³ñï³ë³Ý³Íª ä³ñáÛñ
ê»õ³ÏÇ §²ÝÉé»ÉÇ ¼³Ý·³Ï³ïáõÝ¦-Ç Ñ³ïõ³ÍÝ»ñÁ »õ Ø»ÕñÇ
´áõ¹³Õ»³ÝÇª êÇ³Ù³ÝÃáÛÇ §ä³ñÁ¦, áñÝ áõÕ»ÏóõáõÙ ¿ñ µ»Ù³Ï³Ýå³ïÏ»ñáí Ëáñ³å¿ë ³½¹»óÇÝ
Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÝ»ñÇÝ£
Ú³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ ³Ûë ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ»Ýó Ëûëù»ñáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Ý Ý³»õ ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ
Ý»ñÏ³Û ÐÐ ³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ
¹»ëå³Ý åñÝ.¶ñÇ·áñ ²é³ù»É»³ÝÁ »õ ÆÆ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ Çñ³Ý³Ñ³ÛáõÃ»³Ý å³ï·³Ù³õáñ åñÝ.¶¿áñ· ì³ñ¹³ÝÁ£
ÂÕÃ³ÏÇó

öºðÆàÚ ÎðÂ²êÆð²ò ØÆàôÂº²Ü ì²ðâàôÂº²Ü Üàð Î²¼ØÀ
êáÛÝ Ãõ³Ï³ÝÇ ö»ïñõ³ñÇ 15-ÇÝ ·áõÙ³ñõ»ó ö»ñÇáÛ ÎñÃ³ëÇñ³ó ØÇáõÃ»³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
ÅáÕáíÁ, áñÇ ³õ³ñïÇÝ ÁÝïñõ»ó ÙÇáõÃ»³Ý 6-ñ¹ Ýëï³ßñç³ÝÇ í³ñãáõÃÇõÝÁ£
ö»ïñõ³ñÇ 24-ÇÝ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ÝáñÁÝïÇñ Ï³½ÙÇ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ ÝÇëïÁ, áõñ »õ Ï³ï³ñõ»É ¿ Ý»ñùÇÝ
ÁÝïñáõÃÇõÝ Áëï Ñ»ï»õ»³ÉÇª.
äñÝ. ²Éµ»ñï ¼³ñ·³ñ»³Ýª Ý³Ë³·³Ñ

îÏÝ. Â¿ÉÉû ø.úÑ³Ý»³Ýª ÷áË Ý³Ë³·³Ñ
äñÝ. ¶³ëå³ñ ²ÙÇñË³Ý»³Ýª ù³ñïáõÕ³ñ
äñÝ. Ðñ³ã Ø³ñÏáë»³Ýª ÝÇõÃ³Ï³ÝÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ
äñÝ. ÂáíÙ³ë Æë³ÕáõÉ»³Ý
îÏÝ. ÜáÛ»Ù ´³ÕáõÙ»³Ý
îÏÝ. ¾ÙÙ³ Þ³ÕáõÉ»³Ý£
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Ð²Ú²êî²Ü
ºðÎ Êú êàô Âº ²Ü Ðº î²Ò ¶àôØ

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³éáõÙáí í×éáñáß ûñÝ
³é³ÝÓÝ³å¿ë áãÇÝã ã»Õ³õ: ²½³ïáõÃ»³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ Ý³Ë³ï»ëõ³Í Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÇ Ù³ëÇÝ
Ð³Û ³½·³ÛÇÝ ÏáÝ·ñ»ëÇ (Ð²Î) Õ»Ï³í³ñ È»õáÝ î¿ñ-ä»ïñáë»³ÝÝ
³ë»É ¿ñ. §²åñÇÉÇ 28-Á å¿ïù ¿
¹³éÝ³Û Ï³°Ù »ñÏËûëáõÃ»³Ý
ëÏ½µÝ³õáñÙ³Ý, Ï³°Ù ¿Éª ÇßË³ÝáõÃ»³Ý áõ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý í»ñçÝ³Ï³Ý çñµ³Å³ÝÇ ûñ¦: ºñÏáõ Å³Ù
ï»õ³Í »õ Ùûï³õáñ³å¿ë Å³ÙÁ
20:00-ÇÝ ³õ³ñïõ³Í Ð³Ýñ³Ñ³õ³ùÇ Ù³ëÝ³ÏÇó Ùûï 10.000 Ù³ñ¹
³ÏÝ³ÏÉáõÙ ¿ñ Éë»É ß³ï»ñÇÝ Ûáõ½áÕ Ñ³ñóÇ (³ñ¹»ûù ²åñÇÉÇ 28-Á
ÉÇÝ»Éáõ ¿ »ñÏËûëáõÃ»³Ý ëÏ½µÝ³õáñÙ³±Ý, Ã¿± çñµ³Å³ÝÇ ûñ) å³ï³ëË³ÝÁ, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, Ï³ñÍ»ë
ÙÝ³ó û¹áõÙ Ï³Ëõ³Í, ù³ÝÇ áñ
ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ»ó, áñ
»ñÏËûëáõÃ»³Ý ¹áõéÁ ÏÇë³µ³ó ¿£
²é³çÇÝ Ý³Ë³·³Ñ î¿ñ-ä»ïñáë»³ÝÁ Ï³ñÍ»ë ·áÑ ¿ñ Ý³Ë³·³Ñ
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ Ï³ï³ñ³Í ù³ÛÉÇó, áñÁ ¹³ï³Çñ³õ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç »õ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ Ï³ñ·³¹ñ»É ¿ å³ïß³× Ñ»ï³ùÝÝáõÃÇõÝ ³ÝóÏ³óÝ»É 2008 Ã. Ø³ñïÇ
1-2-ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í µ³ËáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ½áÑõ³Í 10 ³ÝÓ³Ýó
·áñÍÁ »õ ·ïÝ»É Ù»Õ³õáñÝ»ñÇÝ:
ÆëÏ ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÁ å³ßïûÝ³å¿ë ³ñïûÝ»É ¿ ²½³ïáõÃ»³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ù ³ÝóÏ³óÝ»ÉÁ: ²ÛëåÇëáí
²åñÇÉÇ 8-Ç Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÝ»ñÇó
ÚáÛë
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ÙÇÝã ûñë ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó »ñÏáõëÁ
µ³õ³ñ³ñõ»É »Ý: ÆëÏ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÇ Ý³Ëûñ¿ÇÝ,
ê³ñ·ë»³ÝÝ ³ÏÝ³ñÏ»É ¿, áñ ùñ¿³Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõÙ
¹»é»õë ³Ý³½³ïáõÃ»³Ý Ù¿ç ·ïÝõáÕ ÙÇ ù³ÝÇ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ ³Ý¹³ÙÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý ³½³ï ³ñÓ³Ïõ»É
Ùûï ³å³·³ÛáõÙ, áñáí ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ µ³õ³ñ³ñ³Í ÏÁ ÉÇÝ»Ý
ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý »ñ»ù å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó í»ñçÇÝÁ: §¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿,
áñ »ñÏËûëáõÃ»³Ý ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ ³é³ÛÅÙ ëå³éõ³Í ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»É, áõëïÇ»õ ³é³ÛÅÙ
ÑÇÙù ãÏ³Û ÷áË»Éáõ Ù»ñ Ù³ñï³í³ñáõÃÇõÝÝ áõ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ
µÝáÛÃÁ¦,- ³ë»É ¿ î¿ñ-ä»ïñáë»³ÝÝ
Çñ 30 ñáå¿³Ýáó »ÉáÛÃáõÙ, áñÁ Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï ÁÝ¹Ñ³ïõáõÙ
¿ñ µ³½ÙáõÃ»³Ý §ÑÇÙ³°, ÑÇÙ³°¦
í³ÝÏ³ñÏáõÙÝ»ñáí£ §ä³ïÏ»ñ³õáñ ³ë³Íª »ñÏËûëáõÃ»³Ý ¹áõéÁ,
»Ã¿ áã ÉñÇõ µ³ó, ³å³ ³éÝõ³½Ý
ÏÇë³µ³ó ¿£ ºë áã ÙÇ Ï³ëÏ³Í ãáõÝ»Ù, áñ ³ÛÝ ÉñÇõ µ³óõ»Éáõ ¿ Ù¿Ï
³Ùëõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ¦,- ³ë»É ¿ î¿ñä»ïñáë»³ÝÁ` »ÝÃ³¹ñ»Éáí, áñ
ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ
³½³ï Ï³ñÓ³Ïõ»Ý ÙÇÝã»õ Ø³ÛÇëÇ
28-Á, »ñµ Ð³Û³ëï³ÝÁ ÏÁ ïûÝÇ

²é³çÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ûñÁ:
§ºñ»ù ï³ñÇ Ñ³Ùµ»ñ»É »Ýù, Ù¿Ï
³ÙÇë ¿É ÏÁ Ñ³Ùµ»ñ»Ýù¦,- »½ñ³÷³Ï»É ¿ î¿ñ-ä»ïñáë»³ÝÁ` Û³Ûï³ñ³ñ»Éáí, áñ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý Û³çáñ¹ Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÁ ÏÁ ÉÇÝÇ Ø³ÛÇëÇ 31-ÇÝ: ø³Õ³ù³·¿ï ºñõ³Ý¹
´á½áÛ»³ÝÁ Ñ³Ùá½õ³Í ¿, áñ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý »õ î¿ñ-ä»ïñáë»³ÝÇ Õ»Ï³í³ñ³Í ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ ¹³ßÇÝùÇ
ÙÇç»õ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ í³Õáõó ¿ ÁÝÃ³ÝáõÙ, »õ áñ ³é³çÇÝ
Ý³Ë³·³ÑÁ ÙÇÝã ûñë ·áñÍáÕ Ý³Ë³·³ÑÇ ³éç»õ ³ÛÝåÇëÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñ ãÇ ¹ñ»É, áñ ³ÝÑÝ³ñÇÝ ÉÇÝÇ Ï³ï³ñ»É: §ÀÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝÝ
³ÛÝåÇëÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñ ¿ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù
ß³ï Ñ»ßï ÉáõÍáõÙÝ»ñ áõÝ»Ý »õ,
µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ëï³ÝáõÙ »Ý ³Û¹
ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ, ë³ »õë Ù¿Ï ³Ý·³Ù
íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Ýñ³Ýù
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ »Ý¦,- ³ë»É ¿
í»ñÉáõÍ³µ³ÝÁ: àÙ³Ýó Ï³ñÍÇùáí`
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý »ñÏËûë»Éáõ ÷áñÓÇ Û³çáÕõ³Í ÉÇÝ»ÉÁ Ù»Í Ù³ë³Ùµ ÑÝ³ñ³õáñ
ÏÁ ÉÇÝÇ ã³÷»É Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏÇó ß³ñù³ÛÇÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ »õ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý ³ç³ÏÇóÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÇó: ÀÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý ÝÙ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³Ù³ÏÇñ-

Ý»ñ §²ñÙ»ÝÇ³Ü³áõ¦-Ç Ñ»ï ½ñáÛóÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ë»É »Ý, áñ
²½³ïáõÃ»³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ Ñ³õ³ùõ»Éáõ ÷³ëïÝ ÇÝùÝÇÝ Ù»Í
Ó»éùµ»ñáõÙ ¿ »õ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý áõ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ »ñÏËûëáõÃÇõÝÁ áñù³Ý ÑÝ³ñ³õáñ ¿ ßáõï
å¿ïù ¿ Ñ³ëï³ïõÇ:
ÆßË³ÝáõÃ»³Ý »õ î¿ñ-ä»ïñáë»³ÝÇ ×³Ùµ³ñÇ ÙÇç»õ ÑÝ³ñ³õáñ
»ñÏËûëáõÃ»³Ý í³Õ Ýß³ÝÝ»ñÝ
³ÏïÇõ³óñ»É »Ý ³ÛÝ Ëûë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñ å¿ïù ¿ ÇßË³ÝáõÃÇõÝ-ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝ` ÝÏ³ï»ÉÇûñ¿Ý
Ç Û³Ûï »ÏáÕ ï³Ý¹»ÙÇÝ áñå¿ë
Ñ³Ï³ÏßÇé ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ ÷Ýïñ»É: ì»ñÉáõÍ³µ³ÝÝ»ñÝ ³ëáõÙ »Ý, áñ Ý³ËÏÇÝ
³ñï·áñÍÝ³Ë³ñ³ñ ð³ýýÇ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÇ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ §Ä³é³Ý·áõÃÇõÝ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ áõ
¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÙÇÝã»õ Û³çáñ¹
ï³ñõ³Û ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÝÙ³Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ áõÅ ·ÉË³õáñ»É:
Î³ñ»õáñ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ ¿
³ñ»É Ý³»õ ê³ñ·ë»³ÝÇ Õ»Ï³í³ñ³Í Ïá³ÉÇóÇáÝ Ëáßáñ ·áñÍÁÝÏ»ñ
§´³ñ·³õ³× Ð³Û³ëï³Ý¦ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ, áñÇ Ý³Ë³·³ÑÝ ¿
Ù»Í³Ñ³ñáõëï ¶³·ÇÏ Ì³éáõÏ»³ÝÁ (áÙ³Ýó Ï³ñÍÇùáí` Çñ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ùµ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿
Ý³ËÏÇÝ Ý³Ë³·³Ñ èáµ»ñï øáã³ñ»³ÝÇ ß³Ñ»ñÁ): §´³ñ·³õ³×
Ð³Û³ëï³ÝÁ¦, áñÁ ö»ïñõ³ñÇÝ
Ïá³ÉÇóÇáÝ Ýáñ Ûáõß³·Çñ ¿ ëïáñ³·ñ»É Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³ÝÝ»ñÇ
Ñ»ï, Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿, áñ 2012-Ç
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ ³é³ÝÓÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ·»ñÇßËáÕ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝ Ï³Û Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝáõÙ, áñÁ ãÇ Ó»õ³õáñÇ
µÉáÏ ³ÛÉ ÇßË³Ý³Ù¿ï áõÅ»ñÇ Ñ»ï,
ÇÝãå¿ë áÙ³Ýù »ÝÃ³¹ñáõÙ »Ý: ê³Ï³ÛÝ §´³ñ·³õ³× Ð³Û³ëï³ÝÁ¦
ãÇ Ýß»É, Ã¿ ³ñ¹»ûù ÏÁ í»ñ³Ý³ÛÇ
ö»ïñõ³ñÇ 17-Ç Ûáõß³·ñáõÙ ê³ñ·ë»³ÝÇ í»ñÁÝïñõ»ÉáõÝ (2013 Ã.)
³ç³Ïó»Éáõ Çñ ïõ³Í ËáëïáõÙÁ£
²ÕµÇõñ` www.armenianow.com

Ð²ðô²Ì èà´ºðî øàâ²ðº²ÜÆÜ
Ú³Ïáµ ´³¹³É»³Ý
Æñ³õ³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ »õ
¹³ï³Ï³Ý Ï³éáÛóÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ µ³ó»Éáí Ø³ñïÇ 1-Ç Ã»Ù³Ý, ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÁ Ã»ñ»õë å³ï³ëË³Ý»ó èáµ»ñï øáã³ñ»³ÝÇÝ, áñÇ
·ñ³ë»Ý»³ÏÇ Õ»Ï³í³ñ ìÇÏïáñ
êáÕáÙáÝ»³ÝÝ ¿É ûñ»ñë å³ï³ëË³Ý»É ¿ñ å³ï·³Ù³õáñ ìÇÏïáñ
¸³ÉÉ³ù»³ÝÇÝ:
¸³ÉÉ³ù»³ÝÁ ²åñÇÉÇ 12-ÇÝ ²Ä
³ÙµÇáÝÇó Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿ñ, áñ
Ø³ñïÇ 1-Á Ó»éÝïáõ ã¿ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÇÝ, ÇëÏ èáµ»ñï øáã³ñ»³ÝÇÝ Ó»éÝïáõ ¿ñ, áñáíÑ»ï»õ
Ý³ áõ½áõÙ ¿ñ ³Û¹åÇëáí ÇßË³ÝáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³É ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ
íñ³Û: èáµ»ñï øáã³ñ»³ÝÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ Õ»Ï³í³ñÁ Û³Ûï³ñ³ñ»É
¿ñ, Ã¿ ÙÇ³ÛÝ áõÕ»ÕáõÙ Ùï³Í»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÝÇõÃÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó
ëïÇå»É Û³Ûï³ñ³ñ»Éáõ, Ã¿ Ø³ñïÇ 1-Á ÙÇ³ÛÝ øáã³ñ»³ÝÇÝ ¿ñ
Ó»éÝïáõ:
²ÛëÇÝùÝ, èáµ»ñï øáã³ñ»³ÝÁ
áñáß»É ¿ñ áã Ã¿ Ñ»ñù»É Ø³ñïÇ 1-Ý
Çñ»Ý Ó»éÝïáõ ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, ³ÛÉ å³ñ½³å¿ë ³Û¹ ßñç³Ý³Ï Ý»ñ³é»É Ý³»õ ¹ñ³ÝÇó ¹áõñë
ÙÝ³É ó³ÝÏ³óáÕ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇÝ: ¸ñ³ÝÇó ÙÇ ù³ÝÇ ûñ ³Ýó
Ø³ñïÇ 1-Ç Ã»Ù³ÛÇÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí »õ µ³ó³Û³ÛïáõÙÝ»ñÇ Ýáñ
³ÉÇùÇ ³ÏÝÏ³ÉÇù Û³ÛïÝ»Éáí,
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ èáµ»ñï øáã³ñ»³ÝÇÝ ÷³ëï³óÇ óáÛó ¿ ï³ÉÇë,
áñ ãÇ í³Ë»ÝáõÙ Ýñ³ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÇó:
Àëï »ñ»õáÛÃÇÝ, Ï³Ù ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÁ Ûëï³Ï ³å³óáÛóÝ»ñ
áõÝÇ, áñ ³Û¹ ûñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³ÍÇ
Ñ³ñóáõÙ ÇÝùÁ í×éáñáß Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ ãÇ áõÝ»ó»É, Ï³Ù ¿É å³ñ½³å¿ë Ý³ ù³ñá½ã³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ øáã³ñ»³ÝÇÝ, óáÛó ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñ

í»ñçÇÝ ËûëùÝ ³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ
Çñ»ÝÝ ¿, áã Ã¿ øáã³ñ»³ÝÇÝÁ, ÇëÏ
Çñ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ Ø³ñïÇ 1Ç µ³ó³Û³ÛïÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ëûëù ÉÇÝ»É ãÇ Ï³ñáÕ, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ ¹¿åùáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ß³ï Ñ³ñó»ñ ³é³ç³Ý³É Ý³»õ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ
áõÕÕáõÃ»³Ùµ:
úñÇÝ³Ï, »Ã¿ ³Ý·³Ù å³ñ½õÇ,
áñ Ý³ ³Û¹ ûñÁ áã ÙÇ ³éÝãáõÃÇõÝ
ãÇ áõÝ»ó»É ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ, ³å³ ¹³
Ýñ³Ý Ï³ñÍ»ë Ã¿ ÙÇ³ÛÝ ³é»ñ»õáÛÃ
¿ ³½³ïáõÙ å³ï³ëË³Ý³ïõáõÃÇõÝÇó, ù³ÝÇ áñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ÇßË³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ³Ù»Ý»õÇÝ ¿É å³ï³Ñ³Ï³Ý Ù³ñ¹ ã¿ñ, ³ÛÉ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ »õ í³ñã³å»ï: Ð»ï»õ³µ³ñ,
»Ã¿ Ý³ ·ïÝ¿ñ, áñ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ
ÇÝã-áñ µ³Ý ëË³É ¿ ³ÝáõÙ, å¿ïù ¿
÷áñÓ¿ñ ÇßË³Ý³Ï³Ý Çñ ÉÍ³ÏÝ»ñÇ, ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ùµ Çñ»Ý
ïñõ³Í ÉÇ³½ûñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ Ï³ÝË»É ³Û¹ ëË³ÉÁ: ÆëÏ
³Û¹ ÉÍ³ÏÝ»ñÁ Ï³ñÍ»ë Ã¿ ³Û¹ù³Ý
¿É ùÇã ã¿ÇÝ: àõ Ñ³ñó Ï³é³ç³Ý³Û,
Ã¿ ³ñ¹»ûù Ý³ ÷áñÓ»É ¿ ¹ñ³Ýù
ÏÇñ³é»É Ø³ñïÇ 1-Á Ï³ÝË»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:
²Û¹ûñÇÝ³Ï Ñ³ñó»ñÁ Ã»ñ»õë
ïÑ³× ÏÁ ÉÇÝ»Ý ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ
Ñ³Ù³ñ, áõ Ñ³õ³Ý³Ï³Ý ¿, áñ Ý³
Çñ³Ï³ÝáõÙ ß³Ñ³·ñ·éõ³Í ã¿
Ø³ñïÇ 1-Ç ÉÇ³ñÅ¿ù µ³ó³Û³ÛïÙ³Ùµ, ³ÛÉ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ Ý»ñÏ³ÛáõÙ
÷áñÓáõÙ ¿ ³Û¹ Ñ³ñóÝ û·ï³·áñÍ»É Çñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ß³ÑÇó »ÉÝ»Éáí` ÙÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ÝñáõÃ»³Ý »õ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñÇ Ùûï
ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý Ñ»ï »ñÏËûëáõÃ»³Ý ïå³õáñáõÃÇõÝÁ å³Ñå³Ý»Éáí...
21/04/2011
Lragir.am
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´²ð²ø ú´²Ø²ÚÆ ²äðÆÈ øê²Üâàðêº²Ü àôÔºðÒÀ
êïáñ»õ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÛÇß³ï³ÏÇ ûñõ³Û ³éÃÇõ
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ
Ý³Ë³·³Ñ ´³ñ³ù úµ³Ù³ÛÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý
Ñ³Û»ñ¿Ý ï»ùëïÁ` Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ²ØÜ-Ç ¹»ëå³ÝáõÃ»³Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃ»³Ùµ.
§Ø»Ýù ³ÏÝ³Í³Ýùáí
ÛÇßáõÙ »Ýù 96 ï³ñÇ
³é³ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
ë³ÑÙéÏ»óáõóÇã ¹¿åù»ñÁ,
áñáÝù Û³Ý·»óñÇÝ 20-ñ¹
¹³ñÇ
í³ïÃ³ñ³·áÛÝ
Ý³Ë×ÇñÝ»ñÇó
Ù¿ÏÇÝ:
1915 Ãõ³Ï³ÝÇÝ úëÙ³Ý»³Ý Î³ÛëñáõÃ»³Ý í»ñçÇÝ
ßñç³ÝáõÙ ç³ñ¹»ñÇÝ »õ
ï» Õ³ Ñ³ Ýáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇÝ
½áÑ ¹³ñÓ³Ý 1.5 ÙÇÉÇáÝ
Ñ³Û»ñ:
ºë Ùßï³å¿ë Û³ÛïÝ»É
»Ù ÇÙ ë»÷³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ 1915 Ãõ³Ï³ÝÇÝ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³ÍÇ í»ñ³µ»ñ»³É, »õ å³ïÙáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ ÇÙ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ ãÇ ÷áËõ»É: ö³ëï»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý, ³ÝÏ»ÕÍ áõ ³ñ¹³ñ³óÇ ×³Ý³ãáõÙÁ
µËáõÙ ¿ µáÉáñÇë ß³Ñ»ñÇó: ìÇ×³ñÏõáÕ ³Ýó»³ÉÁ ³å³Ï³ÛáõÝ³óÝáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Ý áõ ëïõ»ñ Ý»ïáõÙ Çñ»Ýó Ï»³ÝùÁ Ïáñóñ³Í ³ÝÓ³Ýó ÛÇß³ï³ÏÇÝ, ÙÇÝã¹»é ³Ýó»³ÉÇ Ñ»ï Ñ³ßõÇ Ýëï»ÉÁ Ë³Õ³Õ
»õ µ³ñ»Ï»óÇÏ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³å³·³ÛÇ Ï³ÛáõÝ ÑÇÙù»ñ ¿ ³å³ÑáíáõÙ:
ä³ïÙáõÃÇõÝÁ Ù»½ áõëáõó³ÝáõÙ ¿, áñ Ù»ñ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÝ ³õ»ÉÇ Ñ½ûñ »Ý áõ Ù»ñ ¹³ïÝ ³õ»ÉÇ
³ñ¹³ñ ¿, »ñµ Ù»Ýù å³ïß³× Ï»ñåáí ×³Ý³ãáõÙ »Ýù ÏÝ×éáï ³Ýó»³ÉÝ áõ ³ßË³ïáõÙ í»ñ³Ï³éáõó»É ÷áËÁÙµéÝÙ³Ý Ï³ÙáõñçÝ»ñÁ,
áñå¿ë½Ç í³Õõ³Û ûñÝ ³õ»ÉÇ É³õÁ
ÚáÛë
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ÉÇÝÇ: ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÝ ³Ûë
¹³ëÁ ù³Õ»É ¿ Çñ ÇëÏ å³ïÙáõÃ»³Ý ÙáõÃ ·ÉáõËÝ»ñÇó: ºë
å³ßïå³ÝáõÙ »Ù Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
áõ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ó»éÝ³ñÏõ³Í ËÇ½³Ë ù³ÛÉ»ñÝ
áõÕÕõ³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³Ýó»³ÉÇ
×³Ý³ãÙ³Ý ßáõñç »ñÏËûëáõÃ»³ÝÁ: ²Ûëûñ, »ñµ Ù»Ýù á·»ÏáãáõÙ
»Ýù Ø»Í ºÕ»éÝÁ »õ ÛÇß³ï³ÏÇ
ïáõñù »Ýù Ù³ïáõóáõÙ Ýñ³Ýó, áíù»ñ Çñ»Ýó Ù³ÑÏ³Ý³óáõÝ »Ý ÏÝù»É, Ù»Ýù Ý³»õ í»ñëïÇÝ å³ñï³õáñáõÃÇõÝ »Ýù ëï³ÝÓÝáõÙ
³å³Ñáí»É, áñ ÝÙ³Ý ÏáñÍ³Ý³ñ³ñ ¹¿åù»ñ ³ÛÉ»õë »ñµ»ù ãÏñÏÝõ»Ý: ê³ Ù»ñûñ»³Û Ýå³ï³Ï ¿,
áñÇÝ ÉÍõ³Í »Ý Ñ³½³ñ³õáñ ³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û»ñ:
Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Å³é³Ý·³-

µ³ñ ³ãùÇ ¿ ÁÝÏ»É ïáÏáõÝáõÃ»³Ùµ, ¹ÇÙ³óÏáõÝáõÃ»³Ùµ »õ Çñ»Ýó áãÝã³óÝ»É Ó·ïáÕÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ï³ñ³Í Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñáí: ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ Ëáñ³å¿ë ß³Ñ»É ¿ ³ÛÝ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ³õ³Ý¹Çó, áñ Ù»ñ »ñÏñáõÙ
áõÝ»ó»É »Ý ³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û»ñÁ, áñáÝó Ù»Í Ù³ëÁ Ø»Í
ºÕ»éÝ í»ñ³åñ³Í Ù³ñ¹Ï³Ýó Å³é³Ý·Ý»ñÝ »Ý:
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Í³·áõÙáí ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ñ³ñáõëï Ùß³ÏáÛÃáí »õ ³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñáí Ñ½ûñ³óñ»É
»Ý Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ
áõ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ:
Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç á·ÇÝ`
Ç Ñ»×áõÏë áÕµ»ñ·³Ï³Ý
³Ýó»³ÉÇ, Ý»ñßÝã³Ýù ¿
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ µáÉáñ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ, áíù»ñ Ó·ïáõÙ »Ý ³é³õ»É Ë³Õ³Õ
áõ ³ñ¹³ñ ³ßË³ñÑÇ:
Ø»Ýù ëñïáí »õ ³ÕûÃùÝ»ñáí ³Ù»Ýáõñ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÏáÕùÇÝ »Ýù` ÛÇß»Éáí Ø»Í
ºÕ»éÝÇ ë³ÑÙéÏ»óáõóÇã ¹¿åù»ñÁ,
ÛÇß³ï³ÏÇ ïáõñù Ù³ïáõó»Éáí
µáÉáñ ïáõÅ³ÍÝ»ñÇÝ »õ Ù»ñ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝÝ áõ ËáñÁ Û³ñ·³ÝùÁ
í»ñ³Ñ³ëï³ï»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÅáÕáíñ¹ÇÝ¦:

òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü
ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ Ö²Ü²âØ²Ü
¶àðÌÀÜÂ²òÀ
§¸²Ü¸²ÔºÈ ¾¦
è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ
Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ï»ÝïñáÝÇ ïÝûñ¿Ý Ø³Ýõ¿É ê³ñ·ë»³ÝÇ Ï³ñÍÇùáí` Ð³Ûáó ó»-

Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÙÇç³½·³ÛÇÝ
×³Ý³ãÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ¹³Ý¹³Õ»É ¿:

Ãáõñù»ñÇ¦:
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ÝÙ³Ý
Ùûï»óáõÙÁ, ÷áñÓ³·¿ïÇ Ëûëùáí,

§¸³Ý¹³Õ»É ¿ ³ÛÝ ëïñ³ï»·Ç³ÛÇ å³ï×³éáí, áñ ³ßË³ñÑÁ,
áñÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ÇëÏ³å¿ë ·ÝáõÙ
¿ñ ³Û¹ ËÝ¹ÇñÁ ×³Ý³ã»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµ »õ, »ñ»õÇ Ã¿, ·ïÝáõÙ ¿ñ, áñ
×Çßï ¿ ³Û¹ áõÕÕáõÃÇõÝÁ, ³Ûëûñ
»ñ»õÇ ³õ»ÉÇ ß³ï ÛáÛë»ñ áõÝÇ, áñ
¹³ åÇïÇ ÇëÏ³å¿ë Ð³Û³ëï³ÝÂáõñùÇ³ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ
ÉáõÍõÇ¦, - §²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³¹ÇûÏ³Û³ÝÇ Ñ»ï ½ñáÛóáõÙ ³ë³ó ÷áñÓ³·¿ïÁ` Û³õ»É»Éáí. - §´áÉáñÝ »Ý
Ñ³ëÏ³ó»É, áñ ¹³ Ñ½ûñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÉÍ³Ï ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç »õ ·áõó¿»õ ³Û¹
ÉÍ³ÏÁ ³Ûëûñ å¿ïù ã¿ û·ï³·áñÍ»É. å¿ïù ¿ ÃáÕÝ»É ÏáÕÙ»ñÇÝ:
ÆÝã-áñ ÙÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝù ÷áËõ»É
¿¦:
²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ Ý³Ë³·³Ñ ´³ñ³ù
úµ³Ù³ÛÇ ³Ûë ï³ñõ³Û ³åñÇÉùë³Ýãáñë»³Ý áõÕ»ñÓÇÝ, áñáõÙ,
ÛÇß»óÝ»Ýù, Ý³ ·áñÍ³Í»É ¿ §Ø»Í
»Õ»éÝ¦ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÇõÝÁ`
Ø³Ýõ¿É ê³ñ·ë»³ÝÁ Ýß»ó.- §Üå³ï³ÏÝ ³ÛÝ ¿, áñ ÇëÏ³å¿ë áã Ã¿
×ÝßÙ³Ý ï³Ï ¹³ ³ñõÇ, ³ÛÉ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ ¹Ç³Éá·Ç Ù¿ç` Ñ³Û»ñÇ »õ

ß³ï ³õ»ÉÇ Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝÇ, áñáíÑ»ï»õ óáÛó ¿ ï³ÉÇë Ñ³ñóÇ í»ñ³µ»ñ»³É ³Û¹ »ñÏñÇ é³½Ù³í³ñáõÃÇõÝÁ. -§Æ í»ñçáÛ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ×Ýß»É: ´³Ûó Ýñ³Ýù, Áëï »ñ»õáÛÃÇÝ, é¿³É ³ñ¹ÇõÝù ã»Ý ï»ëÝáõÙ, »õ ³Û¹ ×³Ý³å³ñÑÁ ã¿, áñ
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇÝ Ñ»ï³ùñùñáõÙ ¿: ÆëÏ³å¿ë, ÇÝã-áñ
Ñ³ßï»óÙ³Ý ëïñ³ï»·Ç³ »Ý
í»ñóñ»É »õ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ¹³:
àñÁ, ÇÑ³ñÏ¿, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇÝ`
»õ ê÷ÇõéùáõÙ, »’õ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
ß³ï»ñÇ ¹áõñÁ ãÇ ·³ÉÇë, áñáíÑ»ï»õ ß³ï»ñÁ ·ïÝáõÙ »Ý, áñ ÂáõñùÇ³ÛÇ íñ³Û ×ÝßÙ³Ý ·áñÍûÝÁ û·ï³·áñÍõÇ¦:

²ØºðÆÎ²Ð²ÚºðÜ
ú´²Ø²ÚÆò ä²Ð²ÜæàôØ
ºÜ Î²î²ðºÈ ÊàêîàôØÀ
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ Ý³Ë³·³Ñ ´³ñ³ù úµ³Ù³ÛÇ Èáë ²Ýç»É»ë Ï³ï³ñ³Í ³ÛóÝ ³Ûë ³Ý·³Ù
Ñ³ÙÁÝÏ³õ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÛÇß³ï³ÏáõÃ»³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï:

´³ñ³ù úµ³Ù³Ý Èáë ²Ýç»É»ë ¿ñ
»Ï»É ³Ûó»É»Éáõ Sony Pictures
ëïáõ¹Ç³` Çñ Û³çáñ¹ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³½Ù³Ï»ñåõ³Í
¹ñ³Ù³Ñ³õ³ùÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ:
êïáõ¹Ç³ÛÇ Ùûï Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ
Ï³½Ù³Ï»ñå³Í µáÕáùÇ óáÛóÇ
Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ÛÇß»óÝ»É úµ³Ù³ÛÇÝ
Çñ Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ËáëïáõÙÁ`
×³Ý³ã»É Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ:
§Ü³Ë³·³Ñ úµ³Ù³Ý Ù»½ ¹áõñ ¿
·³ÉÇë, µ³Ûó Ù»Ýù ß³ï ³õ»ÉÇ ëÇñáõÙ »Ýù Ã»ÏÝ³Íáõ úµ³Ù³ÛÇÝ¦, Èáë ²Ýç»É»ëáõÙ ·ïÝõáÕ §²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³¹ÇûÏ³Û³ÝÇ ÃÕÃ³ÏóÇ Ñ»ï ½ñáÛóáõÙ ³ë³ó µáÕáùÇ
³ÏóÇ³ÛÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ Ñ³Û³½·Ç
Û³ÛïÝÇ éáù »ñ³ÅÇßï, System Of
A Down ËÙµÇ Ý³ËÏÇÝ Ù»Ý³Ï³ï³ñ ê»ñÅ Â³ÝÏ»³ÝÁ: - §ºë Ûáõëáí »Ù, áñ Ù»ñ Ý³Ë³·³ÑÁ ×ÝßáõÙ ÏÁ ·áñÍ³¹ñÇ Çñ í³ñã³Ï³½ÙÇ íñ³Û »õ Ï³ÝÇ ³ÛÝ, ÇÝã å¿ïù ¿:
ÊûëùÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ¿: Ü³ å¿ïù ¿
Ï»³ÝùÇ ÏáãÇ ³ÛÝ ³Ù¿ÝÁ, ÇÝã Ëáëï³ó»É ¿ ÙÇÝã Ý³Ë³·³Ñ ¹³éÝ³ÉÁ: Ø»Ýù áõ½áõÙ »Ýù, áñ Ý³ ¹³¹³ñÇ ÉÇÝ»É ÙÇ³ÛÝ Ù»Í Ï³½Ù³Ï»ñåÇã, »õ ëÏëÇ ÉÇÝ»É Ù³ñ¹Ï³Ýó
³é³çÝáñ¹Á, ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó, áíù»ñ Çñ»Ý ÁÝïñ»É »Ý: Ø»Ýù áõ½áõÙ
»Ýù, áñ Ý³ Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³Û Çñ
ËáëïÙ³ÝÝ áõ Çñ »ÉáÛÃáõÙ ³ñï³ë³ÝÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ µ³éÁ¦:
ØÇÝã Èáë ²Ýç»É»ë Ï³ï³ñ»ÉÇù ³ÛóÁ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ð³Û ¹³ïÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ Ý³Ù³Ï ¿ñ ÛÕ»É úµ³Ù³ÛÇÝ, áñáõÙ ³é³ç³ñÏ»É ¿ñ Çñ ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Û³ñ·³ÝùÇ ïáõñù Ù³ïáõó»É Ø»Í
ºÕ»éÝÇ ½áÑ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÇÝ: ê³Ï³ÛÝ ²ØÜ-Ç Ý³Ë³·³ÑÁ å³ï³ëË³Ý Ý³Ù³ÏáõÙ Ù»ñÅ»É ¿ñ ³Û¹
³é³ç³ñÏÁ` å³ï×³é³µ³Ý»Éáí,
áñ Çñ Íñ³·ÇñÁ ÝÙ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ ÃáÛÉ ãÇ ï³ÉÇë:

²ÕµÇõñª §²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³¹ÇûÏ³Û³ÝÇ Ï³Ûù
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Ø²ÚÆêÆ Ø¾ÎÀ
´²Üôàð
èáµ»ñÃ ê³ý³ñ»³Ý

Ø³ÛÇëÇ Ù¿ÏÁ µ³ÝõáñÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñÝ ¿: ´³Ýõáñ ¹³ë³Ï³ñ· ¿
ÏáãõáõÙ ù³Õ³ùÝ»ñÇ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ³ÛÝ Ù³ëÁ, áñÁ ½áõñÏ ÉÇÝ»Éáí ³ñï³¹ñáõÃ»³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó, ³ßË³ïáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹³ë³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³ñ,
áñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ »Ý ³Û¹ ÙÇçáóÝ»ñÁ, Ï³Ù ³ÛÉ Ëûëùáí, ³ÛÝ ¹³ë³Ï³ñ·Ç, áñÁ ÑëÏáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ: ´³Ýõáñ ³ë»Éáí ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ñ³ëÏ³óõáõÙ ¿ Ó»éùÇ ³ßË³ï³Ýùáí ½µ³ÕõáÕ

125 î²ðÆ
²è²æ
Ø²ÚÆêÆÜ
âÆÎ²¶àÚàôØ

´

³ÝõáñÝ»ñÇ ûñÁ ÝßõáõÙ ¿
1886 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ²ØÜ-Ç âÇÏ³·á ù³Õ³ùáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ³Ù»ñÇÏ³óÇ µ³Ýõáñ³Ï³Ý ÁÝ¹í½áõÙÝ»ñÇ ï³ñ»¹³ñÓÇÝ: Ú³ïÏ³å¿ë ÏáÙáõÝÇëï »õ
ëáóÇ³ÉÇëï Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ù»Í ßáõùáí ïûÝáõÙ »Ý ³Û¹ ûñÁ,
Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáí ù³ÛÉ³ñß³õÝ»ñ
»õ ³ÛÉ ï»ë³ÏÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñ: ØÇ³ÛÝ ²ØÜ-áõÙ, Î³Ý³¹³ÛáõÙ »õ ÙÇ ù³ÝÇ ÷áùñ »ñÏñÝ»ñáõÙ µ³ÝõáñÝ»ñÇ ûñÁ ÝßõáõÙ ¿
³ÛÉ Ãõ³Ï³ÝÇ: ²Û¹ »ñÏñÝ»ñáõÙ
ê»åï»Ùµ»ñ ³ÙëÇ ³é³çÇÝ »ñ-
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³ßË³ï³õáñ, áñÝ áõÝÇ ³õ»ÉÇ ó³Íñ ÏñÃáõÃÇõÝ »õ »Ï³Ùáõï:
´³Ýõáñ ¹³ë³Ï³ñ·Á ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ßË³ïáõÙ ¿ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ,
Ù»Í ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñáõÙ, Ñ³Ýù»ñáõÙ »õ ³ñ¹ÇõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñáõÙ: ´³ÝõáñÝ»ñÝ Çñ»Ýó ³åñáõëïÇ ÙÇçáóÝ»ñÁ í³ëï³ÏáõÙ »Ý
Çñ»Ýó ×³Ï³ïÇ ùñïÇÝùáí »õ Ý»ÕáõÃ»³Ùµ, Ï³Ëõ³Í »Ý Çñ»Ýó
Ù³ñÙÝ³Ï³Ý áõÅÇó, »õ Û³×³Ë Ùß³ÏáõÃ³å¿ë å³ñ½ áõ µ³ñáÛ³å¿ë
³½ÝÇõ Ù³ñ¹ÇÏ »Ý:
Ïáõß³µÃÇ ûñÝ ¿ ïûÝõáõÙ áñå¿ë
³ßË³ï³õáñÝ»ñÇ ûñ:
1886 Ãõ³Ï³ÝÇ Ø³ÛÇëÇ 4-ÇÝ,
âÇÏ³·á ù³Õ³ùÇ µ³ÝõáñÝ»ñÇ
óáÛó»ñÇ ãáññáñ¹ ûñÁ, áëïÇÏ³ÝáõÃÇõÝÁ Ïñ³Ï»ó ·³ñÍ³¹áõÉÇ
¹ÇÙ³Í µ³ÝõáñÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÇ íñ³Ûª ëå³Ý»Éáí ãáñë
µ³Ýõáñ: ¸¿åùÇó Û»ïáÛ Ù³Ñ³å³ïÅÇ »ÝÃ³ñÏõ»óÇÝ ãáñë ³ÛÉ
µ³ÝõáñÝ»ñ: ¶³ñÍ³¹áõÉÇ ¹ÇÙ³Í
µ³ÝõáñÝ»ñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ÇÝ
ûñ³Ï³Ý ³ßË³ï³Å³ÙÁª 10-Çó
Çç»óÝ»É 8 Å³ÙÇ, »õ µ³ñ»É³õ»É
³ßË³ï³ÝùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ å³ÛÙ³Ý³õáñõ³ÍáõÃÇõÝ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ¿ñ 1886
Ãõ³Ï³ÝÇ Ø³ÛÇëÇ Ù¿ÏÇó ²ØÜ-áõÙ
ûñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ Å³ÙÁ
¹³ñÓÝ»É 8 Å³Ù, ë³Ï³ÛÝ ¹³ ï»-

ÕÇ ãáõÝ»ó³õ: ²Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ
½³Ûñ³óñ»ó µ³ÝõáñÝ»ñÇÝ »õ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ½³Ý³½³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõÙ, ³õ»ÉÇ ù³Ý 1200 ³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñáõÙ »õ ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ·áñÍ³¹áõÉ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ:
âÇÏ³·áÛáõÙ µáÕáùáÕ µ³ÝõáñÝ»ñÇ ÃÇõÁ ³õ»ÉÇ Ù»Í ¿ñ. ßáõñç 90
Ñ³½³ñ µ³Ýõáñ óáÛóÇ ¿ÇÝ ¹áõñë
»Ï»É: òáÛó»ñÇ ãáññáñ¹ ûñÁ, µ³ÝõáñÝ»ñÁ »õ Ýñ³Ýó Ñáí³Ý³õáñáÕ
ÅáÕáíáõñ¹Á Ñ³õ³ùõ»óÇÝ Ð¿ÛÙ³ñÏ»ï Ññ³å³ñ³ÏáõÙ »õ ³ÛÝï»ÕÇó ß³ñÅ»óÇÝ ³é³ç: ´³ñÓñ³ËûëÝ»ñÁ ï»Õ³õáñõ»É ¿ÇÝ ÙÇ
Ï³éùÇ íñ³Û, áñï»ÕÇó µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ÑÝãáõÙ ¿ÇÝ ûñõ³Û Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³ñ·³ËûëÝ»ñÁ:
àëïÇÏ³ÝáõÃÇõÝÁ ßñç³å³ï»ó
Ï³éùÁ »õ ÷áñÓ»ó óñ»É óáõó³-

Ü º ð Æ úðÜ ¾
Ð³·áõëïÇ
³ñï³¹ñáõÃ»³Ý
µ³ÝõáñÝ»ñÇ
ù³ÛÉ³ñß³õ-óáÛóÁ
ÜÇõ ºûñùáõÙ,
1916 Ãõ³Ï³ÝÇ
Ø³ÛÇëÇ 1-ÇÝ
ñ³ñÝ»ñÇÝ: Ú³ÝÏ³ñÍ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÙÇ Ù»Í å³ÛÃÇõÝ, áñÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí ëå³Ýõ»ó ÙÇ áëïÇÏ³Ý »õ
íÇñ³õáñõ»óÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ áõñÇß áëïÇÏ³ÝÝ»ñ »õ ÙÇ ËáõÙµ µ³ÝõáñÝ»ñ: ²ÛÝáõÑ»ï»õ áëïÇÏ³ÝÝ»ñÁ
Ïñ³Ï»óÇÝ µ³½ÙáõÃ»³Ý íñ³Û »õ
Û³çáÕ»óÇÝ ³Û¹åÇëáí óñ»É Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÁ: êå³Ýõ»óÇÝ »õ íÇñ³õáñõ»óÇÝ Ù»Í Ãõáí Ù³ñ¹ÇÏ.
ãÛ³Ûï³ñ³ñõ»ó ëå³Ýõ³ÍÝ»ñÇ
³ÝáõÝÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ íÇñ³õáñõ³ÍÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ ³Ûëûñ:
²Ûë ¹¿åùÇó Û»ïáÛ Ó»ñµ³Ï³Éõ»óÇÝ áõÃ Ñá·Ç áñå¿ë ÙÇç³¹¿åÇ
Ù»Õ³õáñÝ»ñ. ³Ûë áõÃÇó ÑÇÝ·Á

·»ñÙ³Ý³óÇ ·³ÕÃ³Ï³Ý µ³ÝõáñÝ»ñ ¿ÇÝ, ÇëÏ Ù¿ÏÁ ³Ù»ñÇÏ³Ñå³ï³Ï
·»ñÙ³Ý³óÇ:
Üñ³ÝóÇó 5-Á ¹³ï³å³ñïõ»óÇÝ Ù³Ñ³å³ïÅÇ, ÇëÏ ÙÇõëÝ»ñÁ »ñÏ³ñ³ï»õ ³½³ï³½ñÏÙ³Ý: Ø³Ñ³å³ïÅÇ
¹³ï³å³ñïõ³ÍÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ
ÇÝùÝ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ·áñÍ»ó,
ÇëÏ ÙÇõë ãáñëÇÝ Ï³Ë³Õ³Ý
µ³ñÓñ³óñÇÝ:
²Ûë ¹¿åù»ñÇ ÉáõñÁ ï³ñ³Íõ»ó áÕç ³ßË³ñÑáõÙ,
¹ñ³Ýó ï³ñ»¹³ñÓÁ Ýßõ»ó
³Ù»Ýáõñ, »õ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ
³Û¹ ûñÁ Ñéã³Ïõó µ³ÝõáñÝ»ñÇ
ûñ:
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´²Üôàð²Î²Ü èºüàðØÆêî²Î²Ü Þ²ðÄàôØÀ ºô ÈàôÆê Ð²ÚÜÆ

²ñ»õÙï»³Ý ºõñáå³ÛáõÙ »õ ²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ, µ³Ýõáñ³Ï³Ý Û»Õ³÷áË³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý ½áõ·³Ñ»é,
½³ñ·³ó»É ¿ Ý³»õ µ³ÝõáñÝ»ñÇ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ
µ³ñ»É³õ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ·áñÍáÕ
ß³ñÅáõÙ: ²Ûë é»ýáñÙÇëï³Ï³Ý
ß³ñÅÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³ßË³ïáÕ ³ÝÓÇÝù »õ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÷áñÓáõÙ ¿ÇÝ µ³ÝõáñÝ»ñÇ Ï»³ÝùÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ í»ñ³µ»ñ»³É ½»ÏáõóáõÙÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí Çñ»Ýó »ñÏñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñÇÝ, ûñ¿ÝùÝ»ñ ³Ýó Ï³óÝ»É
Ýñ³Ýó íÇ×³ÏÇ µ³ñ»É³õÙ³Ý Ç
Ýå³ëï: ²Ûë ·áñÍáõÙ Çñ»Ýó Ï³ñ»õáñ ¹»ñÝ áõÝ¿ÇÝ Ý³»õ Ù³ÙáõÉÁ
»õ Éáõë³ÝÏ³ñÇãÝ»ñÁ: ²Ù»ñÇÏ³óÇ

Ñ³ë³ñ³Ï³·¿ï »õ Éáõë³ÝÏ³ñÇã
ÈáõÇë Ð³ÛÝÁ (1874-1940) ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Éáõë³ÝÏ³ñ»É ¿ ³Ûë
»ñÏñÇ µ³ÝõáñáõÃ»³Ý Ï»³ÝùÁ:

²Ûëûñ ûñ³Ï³Ý áõÃ Å³Ù ³ßË³ï³ÝùÇ ûñ¿ÝùÁ ÁÝ¹áõÝõ»É ¿
³ßË³ñÑÇ Ñ³Ù³ñ»³ µáÉáñ »ñÏñÝ»ñáõÙ, »õ ÇÝã-áñ Ï»ñå Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ µÝ³Ï³Ý, ë³Ï³ÛÝ ãåÇïÇ
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Èàôê²ÜÎ²ðÜºðÀ

Üñ³ ·áñÍÁ ³Ûëûñ Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿
áñå¿ë Ï³ñ»õáñ ÷³ëï³·ñáõÃÇõÝ Çñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
Ð³ÛÝÇ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ûÅïõ³Í »Ý ·»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñáí. Ýñ³
Ï³Ù»ñ³ÛÇ ³éç»õ Ï³Ý·Ý³Í »õ
Û³×³Ë ¹³ñ»ñÇ ËáñùÇó áõÕÇÕ
Ù»ñ ³ãù»ñÇ Ù¿ç Çñ»Ýó Ñ³Û»³óùÝ Û³é³Í ã³÷³Ñ³ë »õ »ñ»Ë³Û µ³ÝõáñÝ»ñÁ ÷áË³ÝóáõÙ »Ý
ÇÝã-áñ Ëáñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³ñ»ÏóáõÃÇõÝ: Ð³ÛÝÇ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ
Ï³ñ»õáñ ¹»ñ Ë³Õ³óÇÝ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ ³ñ·»ÉáÕ ûñ¿Ýë¹ñáõÃ»³Ý ·áñÍáõÙ:

Ùáé³Ý³É, áñ ¹ñ³ Çñ³Ï³ÝóÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ Çñ»Ýó Ï»³ÝùÝ »Ý ïõ»É
1886-Ç Ø³ÛÇë»³Ý ¹¿åù»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó³Í µ³ÝõáñÝ»ñÁ:
Ø³ïÝ³Ýß»ÉÇ ¿, áñ ¶»ñÙ³ÝÇ³-

ÛÇ Ü³óÇëï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ
1933 Ãõ³Ï³ÝÇÝ Ø³ÛÇëÇ Ù¿ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ»ó ³½·³ÛÇÝ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç
ûñ, ë³Ï³ÛÝ µáÉáñáíÇÝ ï³ñµ»ñ
å³ï×³éÝ»ñáí: Ü³óÇëï³Ï³Ý

´²ÜôàðàôÂº²Ü
²è²êäºÈ²Î²Ü²òàôØÀ
ºô Üð² ø²Ô²ø²Î²Ü
¸ºðÀ

¶

Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ Ù»Í³ñáõÙ ¿ñ ³Û¹
³éÇÃÁ, ù³ÝÇ áñ ëå³Ýõ³Í µ³ÝõáñÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ ·»ñÙ³Ý³óÇ ¿ñ:

³ÕïÝÇù ã¿, áñ µ³Ýõáñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý ç³ï³·áíÝ»ñÝ »Ý »Õ»É ëáóÇ³ÉÇëïÝ»ñÝ áõ ÏáÙáõÝÇëïÝ»ñÁ:
²Ûë ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹Çñ Î³ñÉ Ø³ñùëÁ »õ üñÇ¹ñÇË
¾Ý·»ÉëÁ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù 1848
Ãõ³Ï³ÝÇÝ Çñ»Ýó ÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý Ù³ÝÇý»ëïáõÙ Û³Ûï³ñ³ñ»óÇÝ, áñ µ³Ýõáñ ¹³ë³Ï³ñ·Á
å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý é³ÑõÇñ³Ý ¿ »õ Ï³ñáÕ ¿ àÔæ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³ÝÁ ³é³çÝáñ¹»É ¹¿åÇ áã
¹³ë³Ï³ñ·³ÛÇÝ »õ ³ñ¹³ñ ÙÇ
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³ñ·: Üñ³Ýù µ³ó³Û³Ûï»óÇÝ, Ã¿ ÇÝãå¿ë µ³ÝõáñÝ»ñÝ
³ñï³¹ñáõÙ »Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ñ³ñëïáõÃÇõÝÁ »õ ³ÛÝ Çõñ³óõáõÙ
¿ Ï³åÇï³ÉÇëï ¹³ë³Ï³ñ·Ç
ÏáÕÙÇó: §Î³åÇï³É¦ ·ñùáõÙ
Ø³ñùëÁ µ³ó³ïñ»ó µ³Ýõáñ ¹³ë³Ï³ñ·Ç ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ: Üñ³ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ Ù»Í
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ ·ï³Ý ³ßË³ñÑÇ
½³Ý³½³Ý »ñÏñÝ»ñÇ µ³ÝõáñáõÃ»³Ý »õ Ùï³õáñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ÏáÕÙÇó: ´³Ýõáñ ¹³ë³Ï³ñ·Á ³ñ¹¿Ý ¹³ñÓ³õ áã ÙÇ³ÛÝ Çñ, ³ÛÉ
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ÷ñÏ³ñ³ñÁ: Àëï
Ø³ñùë»³Ý ·³Õ³÷³ñ³µ³ÝáõÃ»³Ý, µ³ÝõáñÝ»ñÁ áãÇÝã ãáõÝ¿ÇÝ
ÏáñóÝ»Éáõ, µ³óÇ Çñ»Ýó ßÕÃ³Ý»ñÁ, áõëïÇ áõÝ³Ï ¿ÇÝ áïùÇ Ï³Ý·Ý»É ëï³ïáõÏáÛÇ ¹¿Ù:
ê³Ï³ÛÝ ¹¿åù»ñÇ å³ïÙ³Ï³Ý
½³ñ·³óáõÙÁ ³åóáõó»ó, áñ µ³ÝõáñÝ»ñÝ ¿É ß³ï µ³Ý»ñ áõÝ»Ý Ó»é-

ùÇó ï³Éáõ: ²ñ¹ÇõÝ³µ»ñ³Ï³Ý
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ Ó»õ³õáñõ»ó ùÇã Ã¿ ß³ï áõÝ»õáñ µ³Ýõáñ
¹³ë³Ï³ñ·: ØÇõë ÏáÕÙÇó Ó»õ³õáñõ»ó ëåÇï³Ï ûÓÇùáí µ³ÝõáñÝ»ñÇ Ë³õÁ, áñáÝù ³ßË³ïáõÙ
¿ÇÝ ïÝï»ëáõÃ»³Ý Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÇ ë»ÏïáñáõÙ, ã¿ÇÝ ½µ³ÕõáõÙ
Ó»éùÇ ³ßË³ï³Ýùáí »õ áõÝ¿ÇÝ
³ÛÉ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñ: Æ
í»ñçáÛ, »õ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÁ, µ³ÝõáñáõÃ»³Ý ³ÝáõÝÇó ËûëáÕ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ, »ñµ Çñ»Ýù ÇßË³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ë³Ý èáõë³ëï³ÝáõÙ, âÇÝ³ëï³ÝáõÙ, »õ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ, ³ÛÝåÇëÇ ×ÝßÙ³Ý »õ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý »ÝÃ³ñÏ»óÇÝ ÅáÕáíñ¹ÇÝ, ³Û¹ ÃõáõÙ µ³ÝõáñáõÃ»³ÝÁ, áñÁ ù³ÝÇ å³ïÇÏ ³õ»ÉÇ
ë³ñë³÷»ÉÇ áõ ³Ýï³Ý»ÉÇ ¿ñ:
ä³ïÙ³Ï³Ý ÷áñÓÁ, Ã³ÝÏ ·Ýáí,
µ»ñ»ó ³ÛÝ »½ñ³Ï³óáõÃ»³Ý, áñ
µ³ÝõáñáõÃ»³ÝÁ åÇïÇ ¹Çï»É áã
Ã¿ áñå¿ë ÙÇ ï»ë³Ï å³ïÙ³Ï³Ý
³é³ù»ÉáõÃÇõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ
³é³çÝáñ¹, ³ÛÉ áñå¿ë Ûëï³Ï Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ë³õ Çñ Çõñ³Û³ïáõÏ ß³Ñ»ñáí »õ å³Ñ³ÝçÝ»ñáí:
²Ûë å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó áÙ³Ýó Ñ³Ù³ñ
¿ñ, áñ Çñ»Ýó Ï»³ÝùÁ ½áÑ³µ»ñ»óÇÝ Ø³ÛÇëÇ Ù¿ÏÇÝ å³Ûù³ñáÕ
µ³ÝõáñÝ»ñÁ:

ÃÇõ 97, º ï³ñÇ, Ø³ÛÇë 4 2011

11

ÚáÛë

à±ì ¾
Î²èàôòàôØ
ø²Ô²øÀ

ê³ Ù¿ÏÝ ¿ ¾Ù÷³Ûñ êÃ¿ÛÃ ´ÇÉ¹ÇÝ·Ç Ï³éáõóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÇó
Ù»½ Ñ³ë³Í ÑÇ³Ý³ÉÇ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÇ ß³ñùÇó, áõñ å³ïÏ»ñõ³Í »Ý
³ßï³ñ³ÏÇ µ³ñÓáõÝùáõÙ, »ñÏ³Ã¿
ÓáÕ»ñÇ íñ³Û Ýëï³Í, Çñ»Ýó ÁÝ¹ÙÇçáõÙÝ ³Ýó Ï³óÝáÕ µ³ÝõáñÝ»ñÁ:
Èáõë³ÝÏ³ñÇ Ùï»ñÙÇÏ ÙÃÝáÉáñïÁ,
·áõÙ³ñ³Í Éáõë³ÝÏ³ñÇ ËáñùáõÙ
»ñ»õ³óáÕ µ³½áõÙ ß¿Ýù»ñÁ, áñáÝù

Ï³éáõóõ»É »Ý Ñ¿Ýó Éáõë³ÝÏ³ñõ³Í
Ù³ñ¹Ï³Ýó ÝÙ³Ý áõñÇß µ³ÝõáñÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ßÝáñÑÇõ, ëï»ÕÍáõÙ »Ù ÑÇ³Ý³ÉÇ Éáõë³ÝÏ³ñ:
²ë»ë ·áñÍÁ »õ ·áñÍÇ ³ñ¹ÇõÝùÁ

ÚáÛë
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â²äÈÆÜÆ §Üàð Ä²Ø²Ü²ÎÜºðÀ¦ üÆÈØÀ

²ßË³ñÑ³Ñéã³Ï â³ñÉÇ â³åÉÇÝÁ, Çñ ÉÇ³Ù»ïñ³Å §Üáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ¦ ýÇÉÙáõÙ, »ñ»õ³Ý ¿ ·³ÉÇë µ³ÝõáñÇ ¹»ñáõÙ: â³åÉÇÝÇ µ³ÝõáñÁ ³ßË³ïáõÙ ¿ ÙÇ Ù»Í ·áñÍ³ñ³ÝáõÙ, áõñ µ³ÝõáñÝ»ñÁ Ù»Ë³ÝÇÏûñ¿Ý Ñ»ï»õáõÙ »Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ß³ñÅÙ³ÝÁ »õ ³ñ¹ÇõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ï³ñ·Á: Ø»ñ
µ³ÝõáñÁ ãÇ ¹ÇÙ³ÝáõÙ »õ Ë»É³·³ñõáõÙ ¿: Üñ³ Ë»ÝÃáõÃÇõÝÝ»ñÁ ëÇÙõáÉÇÏ Ï»ñåáí Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý Ù»ñ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ,
áõñ Ù³ñ¹Á ·áñÍÇùÇ »õ Ù»ù»Ý³ÛÇ Û³õ»ÉóáõÏÝ áõ »ÝÃ³Ï³Ý ¿ ¹³ñÓ»É:
ÆÑ³ñÏ¿, â³åÉÇÝÁ Ñ³ñóÁ ¹ÇïáõÙ ¿ ³ÝÑ³ï³å³ßï³Ï³Ý ¹Çï³ÝÏÇõÝÇó: Üñ³ ï»ë³Ï¿ïÇó, µ³ÝõáñáõÃÇõÝÁ ½ñÏõáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñÅ³ÝÇùÇó »õ Ýõ³ëï³ÝáõÙ Ù»ù»Ý³ÛÇ Ù³ëÝÇÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ: üÇÉÙÇ Ï³¹ñ»ñÁ
Çñ³õ³óÇûñ¿Ý Ó»éù »Ý µ»ñ»É Ù»ñ Ùá¹»éÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ³Ýïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ¿áõÃÇõÝÁ ËáñÑñ¹³ÝßáÕ å³ïÏ»ñÝ»ñÇ Ñ³Ùµ³õ »õ áñå¿ë
³Û¹ ·áñÍ »Ý ³Íõ»É ½³Ý³½³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ:

ï»ëÝáõÙ »Ýù Ù¿Ï ï»Õ, Ù¿Ï Ï³¹ñáõÙ: ²Ûë Éáõë³ÝÏ³ñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ
×³Ý³ãõ³Í ã¿, ¹ñ³Ýáí Ñ³Ý¹»ñÓ
¹³ ³ñ¹¿Ý Ù³ëÝ ¿ Ï³½ÙáõÙ Ù»ñ
ï»ëáÕ³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÇ: ¸ñ³ ÑÇÙ³Ý íñ³Û ÛûñÇÝõ»É ¿ Ù³ÝÏ³Ï³Ý
É»·ûÝ»ñÇ ³Ûë ·áí³½¹Á, »õ Ï³éáõóõ»É ¿ ÜÇõ ºûñùáõÙ ï»Õ³¹ñõ³Í, µ³Ûó ³ÝÙÇç³å¿ë
ï»Õ³÷áËõ³Í ³Ûë ù³Ý¹³Ï³·áñÍáõÃÇõÝÁ:
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¾æØÆ²ÌÜÆ ä²îô¾ðàì Üàð Ø²îºÜ²¸²ð²Ü
²ñÙÇÝ¿ Ø»ÉÇù - Æëñ³Û¿É»³Ý

²ÛÝ, áñ Ñ³Û ×³ñï³ñ³å»ï-ßÇÝ³ñ³ñÇ Ï³éáõóáÕ ÙÇïùÝ áõ ÑÙïáõÃÇõÝÁ ¹³ñ»ñÇ ÷áñÓ áõÝÇ`
íÏ³ÛáõÙ »Ý Ñ³½³ñ³Ù»³ÏÝ»ñÇ
å³ïÙáõÃÇõÝ, å³ïÙ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ å³ïõ³õáñ
Ï»Ýë³·ñáõÃÇõÝ ³åñáÕ Ï³éáÛóÝ»ñÁ, áñ Ý³Ë³ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó ÇëÏ Çñ»Ýó Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÝ »Ý Ñ³ëï³ï»É Ñ³Ûáó
µÝûññ³ÝáõÙ…
øñÇëïáÝ¿áõÃ»³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÇó Û»ïáÛ Ñ³Û ×³ñï³ñ³å»ïáõÃ»³Ý Ù¿ç ÙÇ Ýáñ ¿ç µ³óõ»ó, áñÁ
Çñ ÇÝùÝ³ïÇåáõÃ»³Ùµ áõ ËáñÑñ¹áí ¹³éÝ³Éáõ ¿ñ ËáñÑñ¹³ÝÇßÁ
Ñ³Û ÙïùÇ, á·áõ »õ Ñ³õ³ïÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃ»³Ý, áñÇ ·Ùµ¿Ã³ÓÇ·, µ³½ÇÉÇÏ ßÇÝõ³ÍùÇ íñ³Û
»ñÏÇÝù å³ñ½õ³Í Ë³ãÇ ½ûñáõÃÇõÝÁ Ù³ù³éáõÙÇ ÏáãÝ³Ï »Õ³õ
Ñ³Û ³½·Ç Ñ³Ù³ñ, á·»ÏáãáÕÁ
³åñ»Éáõ »õ ³ñ³ñ»Éáõ… Ð³Û »Ï»Õ»óÇÝ »õ° ³ÕûÃ³ï»ÕÇ ¿ñ »õ° ¹åñ³Ýáó áõ ×·Ý³ñ³Ý, ûñÑ³ë³Ï³Ý
Å³ÙÇÝ »õ å³ïëå³ñ³Ý áõ ·ñ³å³Ñáó Ñ³Ûáó Ó»é³·Çñ Ù³ï»³ÝÝ»ñÇ, áõñ ÙÇ áÕç ³½·Ç Ï»Ýë³·ñáõÃÇõÝÝ ¿ñ ³Ù÷á÷õ³Í… ØïùÇ,
á·áõ »õ áõÅÇ »é³ÙÇ³ëÝáõÃ»³Ý
ßÝáñÑÇõ ¿ñ, áñ Ù»ñ ³ÝÑ³Ý·Çëï
×³Ï³ï³·ñáí Ñ³Ý¹»ñÓ Ñ³ë³Ýù
ù³Ý³Ï³å¿ë ë³Ï³õ ÉÇÝ»Éáí Û³õ»ñÅûñ¿Ý ³åñ»Éáõ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ
ý»ÝáÙ»ÝÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ ³ßË³ñÑÇ íñ³Û… ü»ÝáÙ»Ý, áñ
Ñå³ñï³Ý³Éáõ ³éÇÃ ï³Éáí Ý³»õ å³ñï³õáñ»óÝáõÙ ¿ ù³ÛÉ ³Ý»É
¹¿åÇ ³å³·³Ý, ÃáÕÝ»É ³Ûëûñõ³Û
Ñ»ïùÁ í³Õõ³Û Ñ³Ù³ñ »õë… Â»ñ»õë ³Ûë ËáñÑáõñ¹Ý ¿ å³ñ÷³ÏáõÙ Çñ Ù¿ç Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ýáñ³ß¿Ý Ù³ï»Ý³¹³ñ³Ý
-·ñ³å³ÑáóÁ, áñÇ µ³óÙ³Ý Ñ³Ý¹Çë³õáñ Ï³ñ·Ý ³ñ¹¿Ý ß»ÙÇÝ ¿,
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áõëïÇ ßï³å»Éáí Ñ³Û ïå³·ñáõÃ»³Ý ÑÇÝ· Ñ³ñÇõñ³Ù»³ÏÇ Ñ³Ý¹Çë³õáñáõÃ»³ÝÁ ÁÝ¹³é³ç ³õ»ï»Ýù ÙÇ Ýáñ Ù³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ
ÍÝáõÝ¹ »õë, áñ ÙÇ³ÍÝÇ Çç»õ³Ý³ï»ÕáõÙ Ñ³ëï³ïáõÝ Ï³Ý·Ý³Í ¿
Ñ³Û ßÇÝ³ñ³ñÇ ß¿Ý³óÝáÕ µ³½áõÏÝ»ñÇ ßÝáñÑÇõ Ý³»õ…
Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ å³ïõÇñ³ïáõÝ Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝÝ ¿, ÑáÛ³Ï»ñï Ï³éáÛóÇ ýÇÝ³Ýë³õáñáÕÁ µ³ñ»ñ³ñ ì³ã¿
Ø³ÝáõÏ»³ÝÁ, ×³ñï³ñ³å»ïÝ ¿
²ñï³Ï ÔáõÉ»³ÝÁ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É ¿
§Ð³ÛÏ³ñßÇÝ¦
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³ÝÁ:
¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù³ï»Ý³¹³ñ³ÝÁ
µ³õ³Ï³ÝÇÝ Éáõñç Ï³éáÛó ¿ Çñ
µ³ñ¹ ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñáí, µ³ÕÏ³ó³Í µ³½Ù³ÃÇõ µ³ñ¹ ýáñÙ³Ý»ñÇó »õ ½³ñ¹³ù³Ý¹³ÏÝ»ñÇó: ÜáÛ»Ùµ»ñ»³ÝÇ

ý»ñ½ÇïÇó »õ ï³ñµ»ñ ù³ñ»ñÇó
µ³ÕÏ³ó³Í Ï³éáÛóÁ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ×³ñï³ñ³å»ïáõÃ»³Ý
·ÉáõË·áñÍáóÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ, ³ÛÉ»õ
³ñõ»ëïÇ ·áñÍ, áñÁ Çñ ³ñï³ùÇÝ
áõ Ý»ñùÇÝ ËáñÑñ¹áí Û³ñÇñ ¿
Ø³Ûñ ²ÃáéÇ Ñá·»õáñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ñ³Ù³ÉÇñÇÝ:
… Ø³ï»Ý³¹³ñ³Ý, ·ñ³å³Ñáó, ³ÛëÇÝùÝ, í»ñ³µ»ñÙáõÝù
Ñ³Ý¹¿å Ñ³Û ·ÇñùÁ, í»ñçÇÝ
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý
Ï»³ÝùÇó Ï³ñÍ»ë Ã¿ Éáõë³ÝóùáõÙ
Û³ÛïÝõ³Í ·Çñ- ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ,
µ³Ûó ÷³éù ²ëïÍáÛ, áñ Ï³ñÍ»ë
Ã¿…
§ì³ã¿ »õ Â³Ù³ñ Ø³ÝáõÏ»³Ý¦
Ù³ï»Ý³¹³ñ³ÝÁ Çñ ³ñï³ùÇÝ
ï»ëùáí ³ñ¹¿Ý ÇëÏ ³éÇÝùÝáÕ ¿.
ºé³Û³ñÏ ³Ûë Ï³éáÛóÇ ³ñï³ùÇÝ
Ëáñ³ÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ ³Ý·³Ù
µËáõÙ ¿ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ËáñÑñ-

¹Çó, »ñ»ù »õ »ûÃ Ãõ»ñÇ ³ëïõ³Í³ÛÇÝ Ïá¹Çó, ³Ù¿Ý ÙÇ Ëáñ³Ý áõÝÇ Çñ ½³ñ¹³ù³Ý¹³ÏÁ, Çñ
÷áñ³·ñ³ÝÏ³ñÁ, ½áõï ³½·³ÛÇÝ
ÙáïÇõÝ»ñáí ÏÝùõ³Í ùÇñëïáÝ¿³Ï³Ý Ñ³õ³ïÇ ËáñÑñ¹³ÝÇß Ë³ãáí: Î³éáÛóÇ ÙáõïùÇ ·ÉË³õáñ
½³ñ¹³ù³Ý¹³ÏÁ, áñÁ ³ñ»õÇ ×³é³·³ÛÃÝ»ñáí ÙÇ Éáõë³åë³Ï ¿
Ù»Í³¹Çñ Ë³ãÇ ßáõñç, µ³½Ù³ËáñÑáõñ¹ ¿, ³ÛÝ Ý³»õ µ³ñ»å³ßï
ÙïùÇ Ñá·»õáñ ÉáÛëÇó ÍÉ³ñÓ³ÏáÕ
·³ÉÇùÇ ÑáõÝ¹Ý ¿, áñÇ Ý»ñëáõÙ
³Ùáõñ ÑÇÙÝ³ù³ñ ¿ ³é³ù»É³Ï³Ý
Ñ³õ³ïÁ…
Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ ³Ù¿Ý ÙÇ Ëáñ³ÝÇ Ï³Ù³ñ³ß³ñùÁ µ³õ³Ï³ÝÇÝ Ýáõñµ ÉáõÍáõÙ ¿ ÏñáõÙ Çñ Ù¿ç
Çñ Ñ»ï³·ÇÍ ÃáÕÝáÕ Û³çáñ¹³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ, áñÇ ßÝáñÑÇõ ³õ»ÉÇ
ËáñÑñ¹³õáñ ¿ ¹³éÝáõÙ ÉáÛë áõ
ëïõ»ñÇ
÷á÷áË³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ñ»ï: Ø³Ûñ ²ÃáéÇ í³Ý³Ñ³Ù³ÉÇ-

ñÇ Ù³ï»Ý³¹³ñ³ÝÁ Ñ³Û Ýáñûñ»³Û ×³ñï³ñ³å»ï³ßÇÝ³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç ÙÇ áõñáÛÝ ³ñõ»ëïÇ
·áñÍ ¿, ³½·³ÛÇÝ Ûëï³Ï ¹ÇÙ³·Íáí, Ý»ñùÇÝ ÏáÉáñÇïáí:
Ð³Û ïå³·Çñ ·ñùÇ ÑÇÝ· Ñ³ñÇõñ³Ù»³Û å³ïÙáõÃ»³ÝÁ Ñ³ÛÝ
ÁÝ¹³é³ç ¿ ·ÝáõÙ »ñÏáõ Ù³ï»Ý³¹³ñ³ÝÝ»ñÇ
Ñ½ûñ
³éÏ³ÛáõÃ»³Ùµ, Ù¿ÏÁ` ×³ñï³ñ³å»ï ²ñÃáõñ Ø»ëÃ»³ÝÇ Ý³Ë³·Íáí Ï³éáõóõ³Í ºñ»õ³ÝÇ Ø³ßïáóÇ ³Ýõ³Ý Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ Ïó³Ñ³Ù³ÉÇñ-Ýáñ³Ï³éáÛó Ù³ëÝ³ß¿ÝùÇ,
ÙÇõëÁ` Î³ÃáÕÇÏáë³ÝÇëïÇ Ýáñ
·ñ³å³ÑáóÇ ³éÏ³ÛáõÃ»³Ùµ…
Úáõë³Ýù, áñ ë³ Ý³»õ å»ï³Ï³Ý
í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ Ñ³ëï³ïáõÝ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ ÏÁ ÉÇÝÇ ·ñùÇ Ñ³Ý¹¿å, Ù³ÛÃ»ñÇ ÷áßáõó Çñ Ý³ËÏÇÝ
å³ïõ³õáñ
ï»ÕÇÝ
í»ñ³ñÅ³Ý³Ý³ÉáõÝ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý
Ù¿ç »õ Û³ïÏ³å¿ë »ñÇï³ë³ñ¹áõ-

Ã»³Ý ßñç³ÝáõÙ ÁÝÃ»ñó³ëÇñáõÃ»³Ý í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÙ³ÝÁ, ÇÝãáõ ã¿ Ý³»õ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÁ
Ý»óáõÏ ÉÇÝ»Éáõ å³ïõ³ËÝ¹ñáõÃ»³ÝÁ ÏÁ ÙÕÇ Ñ³Û áõÝ»õáñÇÝ…
… â¿± áñ, ·ñùÇ Ù»Ï»Ý³ëÁ,
ÝáÛÝå¿ë ï»ë³Ï ¿, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
áñ³Ï ¿ áõ ËûëáõÙ ¿ ·ñùÇÝ Ù»Ï»Ý³ë áõ Ñáí³Ý³õáñ Ï³Ý·ÝáÕ
Ù³ñ¹áõ ÙÇ ³ÛÉ, Ñ³ëáõÝ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ý, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñÅ¿Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ…
… úñÑ³ë³Ï³Ý å³Ñ»ñ ß³ï ¿
³åñ»É Ñ³ÛÁ »õ »Ã¿ ¹³ñ»ñÇ ËáñùÇó, ³ÝÑ³Ý·Çëï Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ
³åñ³Í Ñ³Ûáó »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ Ñ³ë»É »Ý Ù»½, áõñ»ÙÝ Ñ³õ³ï³ó³Í
ÉÇÝ»Ýù, áñ ³Ûë Ø³ï»Ý³¹³ñ³Ý·ñ³å³ÑáóÝ ¿É ÝÙ³Ý Û³ñ³ï»õ
Ï»³Ýù ÏáõÝ»Ý³Û, ù³ÝÇ áñ µ³ñ»ËÇÕ× ³ßË³ï³Ýùáí ¿ ëï»ÕÍõ»É,
ßÇÝ³ñ³ñ Î³ÃáÕáÏáëÇ` ÜáñÇÝ
êáõñµ úÍáõÃÇõÝ ¶³ñ»·ÇÝ ´-Ç µ³ñ»Ýáñá· ÙïùÇ ßÝáñÑÇõ, áñ ·³ÉÇë
¿ Ñ³ëï³ï»Éáõ, áñ ¹»é»õë ³ë»ÉÇù
áõÝ»Ýù ³å³·³ÛÇÝ, ³Ñ³õ³ëÇÏ`
Ï³éáÛó, áñ ¹³ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¿…
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Üö²Î-àôØ ²ÚÈÀÜîð²Üø²ÚÆÜ ²ðôºêîÆ ö²è²îúÜ

ÈÇÉÇÃ ²ÙÇñË³Ý»³Ý

Üö²Î-áõÙ` Üáñ³ñ³ñ öáñÓ³é³Ï³Ý ²ñõ»ëïÇ Î»ÝïñáÝáõÙ,
²åñÇÉÇ 8-ÇÝ µ³óõ»É ¿ñ ²ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ³ñõ»ëïÇ ï³ëÝÑÇÝ·»ñáñ¹ ÷³é³ïûÝÁ: ö³é³ïûÝÝ
áõÝ¿ñ ÙÇ ß³ñù »ÝÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ`
Ï»ñå³ñõ»ëï, Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý
³ñõ»ëï ¥Ã³ïñáÝ, ÏÇÝû¤, »ñ³ÅßïáõÃÇõÝ, ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¥³ñõ»ëï³µ³ÝáõÃÇõÝ¤:
ö³é³ïûÝÝ Çñ Ó»õ³ã³÷áí
ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ
¿ñ »õ ÇÝãå¿ë Ýß»ó ÷³é³ïûÝÇ
Ñ³Ù³¹ñáÕ ²ñ÷³ Ú³Ïáµ»³ÝÁ
Û³Ûï»ñ ÁÝ¹áõÝ»Éáõó Ã»Ù³ïÇÏ »õ
ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ ã»Ý »Õ»É:
Ø»Ýù Ï³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ÷³é³ïûÝÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý µ³ÅÝÇÝ: ²åñÇÉÇ 16-ÇÝ
Ñ»ñÃÁ »ñ³ÅÇßïÝ»ñÇÝÝ ¿ñ: Ð³Ý¹¿ë »Ï³Í ëÏëÝ³Ï Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇó áõ ËÙµ»ñÇó ¿ÇÝ` Ü³ñ»Ï ²ëñ»³ÝÁ, Ü³ñÇÝ¿ ºñ³Ýáë»³ÝÁ, §ÖÇ×áõ¦,’’Crimesterdam’’,’’Colors of
Music’’,’’Warm Rain’’,’’Miq’s Art
Project’’,’’Pogo Right’’,’’Unknown
Artists’’,’’Zangezi’’ ËÙµ»ñÁ »õ ³ÛÉÝ:
ºñ³Åßï³Ï³Ý µ³ÅÝÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ Ðñ³Ýï ²µ³½»³ÚáÛë
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ÝÇ Ëûëù»ñáí ³Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ
»õë áñ»õ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ
ã»Ý ¹ñ»É, ÙÇ³Ï å³Ñ³ÝçÁ »Õ»É ¿
³ÛÝ, áñ ïõ»³É Ï³ï³ñáÕÁ Ï³Ù
ËáõÙµÁ ÉÇÝÇ ëÏëÝ³Ï »õ Ý»ñÏ³Û³óÝÇ áã Ã¿ cover, ³ÛÉ Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ:
à×»ñÁ ï³ñµ»ñ ¿ÇÝ` éáù, ç³½,
³Éï»ñÝ³ïÇõ, ³õ³Ý·³ñï, µñÇï÷á÷ »õ ³ÛÉÝ: ÆëÏ ³Ûë ³Ù¿ÝÇ
Ýå³ï³ÏÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³Ý÷áñÓ,
ëÏëÝ³Ï ËÙµ»ñÁ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ
áõÝ»Ý³Ý »ÉáÛÃ áõÝ»Ý³É Ù³ñ¹Ï³Ýó ³éç»õ »õ ÷áñÓ Ó»éù µ»ñ»É
»ñ³Åßï³Ï³Ý áÉáñïáõÙ :
¼ñáõó»óÇÝù §Conceptual¦ ËÙµÇ ëï»ÕÝ³ß³ñ³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ
Ýõ³·áÕ »õ áÏ³ÉÇëï ê³ÉõÇÝ³ ²ëÉ³Ý»³ÝÇ Ñ»ï.
-Ø»Ýù Ñ³Ý¹¿ë »Ýù ·³ÉÇë
³õ³Ý·³ñï ³Éï»ñÝ³ïÇõ á×áõÙ
»õ ë³ ³é³çÇÝ ÷³é³ïûÝÝ ¿, áñ
Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ýù: Ø»ñ ËáõÙµÁ ÙÇ
ù³ÝÇ ³ÙÇë ¿, ÇÝã ÑÇÙÝ³¹ñ»É »Ýù
áõ ëÏë»É »Ýù ÷áñÓ»ñ ³Ý»É: ²ßË³ïáõÙ »Ýù Ý³»õ cover-Ý»ñ ã³Ý»É »õ ëï»ÕÍ»É Ñ¿Ýó Ù»ñ »ñ·»ñÁ:
ÖÇßïÝ ³ë³Í Ù»Ýù ³é³Ýó Ý³Ë³å¿ë åÉ³Ý³õáñ»Éáõ »Ýù Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ÷³é³ïûÝÇÝ, ÝáÛÝÇëÏ

ó³ÝÏáõÙ ãÏ³Ýù, Ù»ñ ËÙµÇ Ðñ³ãÁ
Ñ¿Ýó ³Ûëûñ ÇÝÓ áõ ÙÝ³ó³Í ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ³ë³ó ÷³é³ïûÝÇ Ù³ëÇÝ, »õ Û³Ýå³ïñ³ëïÇó »Ï»É »Ýù
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ »õ ³ÛÅÙ Ï»ÝïñáÝ³ó³Í »Ýù ÙÇ³ÛÝ Ï³ï³ñÙ³Ý
íñ³Û:
Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ëÏë»óÇÝ Ñ³Ý¹¿ë ·³É »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 5-ÇÝ »õ
³Û¹ ûñÁ ÙÇ ù³ÝÇ Å³Ù ß³ñáõÝ³Ï
Üö²Î-áõÙ Ù»Í ³ßËáõÅáõÃÇõÝÁ ã¿ñ
¹³¹³ñáõÙ: ºë ÇÝùë »õ Ï³ñÍáõÙ
»Ù ÇÝÓ ÝÙ³Ý ß³ï»ñÁ Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ Ýáñ ËÙµ»ñ µ³ó³Û³Ûï»óÇÝ:
Ü³ñÇÝ¿ ºñ³Ýáë»³ÝÁ, áí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ ÷á÷-éáù á×áõÙ Ù»ñ ³ÛÝ
Ñ³ñóÇÝ, Ã¿ ÇÝã ïõ»ó Ýñ³Ý ³Ûë
÷³é³ïûÝÁ å³ï³ëË³Ý»ó.
-Ø»Í ÉÇóù»ñ, Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇ
Ñ»ï ³ÝÙÇç³Ï³Ý ß÷áõÙ »õ ¿É ³õ»ÉÇ Ù»Í ¿Ý»ñ·Ç³ ß³ï ³ßË³ï»Éáõ,
³å³óáõó»Éáõ, áñ Ï³ñáÕ »ë ³õ»É
É³õ »ñ·»É® Ü³»õ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝ:
ì»ñçáõÙ ÛÇß»óÝ»Ù, áñ ë³ éáù
Ñ³Ù»ñ· ã¿ñ, ³ÛÉ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ
¥³Éï»ñÝ³ïÇõ¤ ÷³é³ïûÝ, áñÇ
ßÝáñÑÇõ ß³ï Ýáñ³Û³Ûï ËÙµ»ñ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Ý Çñ»Ýó
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ »õ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³éç»õ Ñ³Ý¹¿ë ·³Éáõ:

êÆÜºØ²
²ÜºðºôºÈÆÜ

èà´ºðÂ ê²ü²ðº²ÜÆ §ÂºÐð²ÜÀ Èàôê²ÜÎ²ðÜºðàôØ¦
ì²ôºð²¶ð²Î²Ü üÆÈØÆ Þàôðæ
¶áõñ·¿Ý ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý

Imagism »½ñÇ Ñ³Û»ñ¿Ý
Ñ³Ù³½ûñÁ ³ñï³Û³Ûïã³å³ßïÝ ¿, áñÇó ËÉõ³Í ¿
Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ å³ïÏ»ñ ³ñÙ³ïÁ:
´³éÇó ·áÑ³óáõÙ ãëï³Ý³Éáí, ÷áñÓáõÙ »ë ÛûñÇÝ»É
ùáÝÁ, ÛûñÇÝáõÙ »ë å³ïÏ»ñ³å³ßï µ³éÁ, ß³ï ·áÑ,
áñ í»ñç³å¿ë ·ï³ñ ÇÝã-áñ
Ýå³ï³Ï³Û³ñÙ³ñ ¿, ³å³
»ñµ ëïáõ·áõÙ »ë µ³é³ñ³ÝÝ»ñÁ, ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ
»ë, áñ ¹³ ³ñ¹¿Ý ·áñÍ³Íõ»É ¿ Ïé³å³ßï Ýß³Ý³ÏáõÃ»³Ùµ: î³Ï³õÇÝ ¹ÇÙ³¹ñáõÙ »ë, áñ ã·áñÍ³Í»É
³Ý·É»ñ¿ÝÁ »õ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »ë
÷Ýïñ»É, µ³Ûó ÙÇÝã ³Û¹, ³ñ¹¿Ý
Ùáé³ÝáõÙ »ë Ç±Ýã ¿Çñ áõ½áõÙ
³ë»É »õ á±ñÝ ¿ñ Ýå³ï³ÏÁ: ²Õûï
·Çï»ë Ýå³ï³ÏÁ èáµ»ñÃ ê³ý³ñ»³ÝÇ §Â»Ññ³ÝÁ Éáõë³ÝÏ³ñãáõÃ»³Ý Ù¿ç¦ ýÇÉÙÇ Ù¿Ï ï»ë³ñ³ÝÝ ¿
Ù»ÃñáÛáõÙ, áñÁ ÁÝ¹É³ÛÝõáõÙ,
ûÕ³Ï ³é ûÕ³Ï ³ñÓ³·³ÝùõáõÙ,
ÃñÃéáõÙ »õ Çñ ÍÇñÇ Ù¿ç ¿ ³éÝáõÙ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñÅ³ÝÇùÁ, å³ïÙáõÃÇõÝÁ, ·»Õ³ñõ»ëïÁ, µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ, »õ ß³ï áõñÇß µ³Ý»ñ:
²Û¹ ³Ý¹ñ³¹³ñÓáõÙÇó Û»ïáÛ, ³ÛÉ
ÙÇ ïõ³Ûï³Ýù ¿ ·ÉáõË µ³ñÓñ³óÝáõÙ »õ ÇÝù¹ ù»½ Ñ³ñó »ë ï³ÉÇë,

ÇÝãá±õ §ýÇÉÙ¦, ÇÝãá±õ §Ù»Ãñû¦,
µ³Ûó á±ã §ÇÙ³çÇ½Ù¦: àñáßáõÙ »ë
É»½õ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÁ »õ Ù³ùñ³å³ßïáõÃÇõÝÁ ÙÇ ÏáÕÙ ¹Ý»É »õ
Ï»ÝïñáÝ³Ý³É:
èáµ»ñÃ ê³ý³ñ»³ÝÇ ýÇÉÙÇ
Ýß»³É Ï»Ýï å³ïÏ»ñÁ, áñÁ Â»Ññ³ÝÇ Ù»ÃñáÛÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÇõÝÝ ¿,
µÝ³õ ãÇ ï³ñµ»ñõáõÙ ¾½ñ³ ö³Ý¹Ç Ñ³Ýñ³Í³ÝûÃ ³ñï³Û³Ûïã³å³ßï Ù¿Ï µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÇó:
Î³ñÍ»ë Ý³ Ý³Ë³Íñ³·ñõ³Íûñ¿Ý
÷áñÓ»É ¿ ³Û¹ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»³Ý
Ùï³å³ïÏ»ñÁ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý³óÝ»É: ´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ ÏáãõáõÙ ¿ §Ø»ÃñáÛÇ ÙÇ Ï³Ý·³éáõÙ¦
»õ »ñÏáõ ïáÕ ¿, áñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿

Ã³ñ·Ù³Ý»É ³Ûëå¿ëª ²ÙµáËÇ Ù¿ç ³Ûë ¹¿Ùù»ñÇ »ñ»õáõÙÁª / Í³ÕÏ³ï»ñ»õÝ»ñ, ËáÝ³õ Ùáõ· ×ÇõÕÇÝ: ²Ûë µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»³ÝÁ Í³ÝûÃ
Ù¿ÏÁ, ýÇÉÙÇ ³ÛÝ ï»ë³ñ³ÝÁ ¹Çï»Éáí, ãÇ Ï³ñáÕ
½áõ·³Ñ»éÝ»ñ ã·Í»É: ´³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»³Ý »õ ýÇÉÙÇ,
½áÛ· å³ïÏ»ñÝ»ñÇ ÝÙ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ³Ýßáõßï ½áõ·³¹ÇåáõÃÇõÝ ¿, å³ñ½ ³ÛÝ
å³ï×³éáí, áñ ýÇÉÙÇ
Ýå³ï³ÏÁ ·»Õ³ñõ»ëïÁ ã¿,
³ÛÉª í³õ»ñ³·ñáõÃÇõÝ, ³Û¹áõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ ¹³ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ ýÇÉÙÁ ½áõñÏ ¿
·»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý »ñ³Ý·Ý»ñÇó,
áñÇÝ Ï³Ý¹ñ³¹³éÝ³ù ³ÛÉáõñ: àõñ»ÙÝ Ç±ÝãÝ ¿ å³ï×³éÁ ³Û¹ ½áõ·³Ñ»éÇ, µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»³Ý Ëáñ³·Ç±ñÁ, Ã¿± µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»³Ý
ïå³õáñáõÃÇõÝÁ, áñ Ý»ñ·áñÍáõÙ ¿
»ÝÃ³·Çï³Ïó³µ³ñ: ²Ûë µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ ß³ï ¿ Ù»ÏÝ³µ³Ýõ»É, áÙ³Ýù ß»ßï³¹ñ»É »Ý Í³ÕÏ³ï»ñ»õÝ»ñÁ áñå¿ë ¹¿Ùù»ñ, áÙ³Ýù
×ÇõÕÇÝ ïõ»É »Ý Ï»³ÝùÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ, µ³Ûó »ë Ý³ËÁÝïñáõÙ
»Ù Ï³Ý· ³éÝ»É §»ñ»õáõÙ¦-Ç íñ³Û,
áñÁ ËáñùáõÙ ·áÛ³ÝáõÙ ¿ §³Ý»ñ»õ»ÉÇÇó¦ »õ áõÕÕ³ÏÇûñ¿Ý ³éÝãõáõÙ ¿ ýÇÉÙÇ ÙïáñáõÙÝ»ñÇÝ, áõñ
ÃÇõ 97, º ï³ñÇ, Ø³ÛÇë 4 2011
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Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÁ ÁÝ¹É³ÛÝõ»Éáí Ï³ï³ñõáõÙ ¿ ÷áñÓ
ÁÙµéÝ»Éáõ ³Ý»ñ»õ»ÉÇÝ, ÇÝãå¿ë
Ýß»³É µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»³Ýª ³ßË³ñÑ, Ï»³Ýù, Ù³Ñ ËáñÑñ¹³ÝßáÕ
Ù»ÃñûÝ »õ ³ÛÝï»Õ Û³ÛïÝõáÕ áõ
³ÝÛ³Ûï³óáÕ µ³½ÙáõÃÇõÝÁ:
ê³Ï³ÛÝ ·Ý³óùÁ ³ßË³ïáõÙ ¿
»ñÏáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµ, ¹¿åÇ ³Ýó»³É »õ ¹¿åÇ ³å³·³Û, ÇÝãå¿ë
ýÇÉÙÇ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ, áñáÝù
óáõó³¹ñáõÙ »Ý ÑÇÝ áõ Ýáñ Â»Ññ³ÝÁ: Î³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É §Â»Ññ³ÝÁ
Éáõë³ÝÏ³ñãáõÃ»³Ý Ù¿çª Ã»Ññ³ÝóÇ ÙÇ Éáõë³ÝÏ³ñãÇ ½ÝÝáõÙÝ»ñÁ¦
Ars Poetica ¿, áñÁ ³é³Ýó ß»Õõ»Éáõ
í³õ»ñ³·ñáõÃ»³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇó, ³ßË³ïáõÃ»³ÝÁ ïõ»É ¿ ·»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý Ëáñù, Ýáñ Ùûï»ÚáÛë
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óáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝ: üÇÉÙÁ
ÛÇß»óÝáõÙ ¿ ¶ñÇ·áñ äÁÉï»³ÝÇ í¿å»ñÇ Ï³éáõóõ³ÍùÁ, áõñ ³éÏ³Û ¿
Ù³ëÝ³õáñÇó Ó·ïáõÙÁ ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÇÝ, ÇëÏ ýÇÉÙÁ áõÝ»Ý³Éáí ×³ñï³ñõ»ëïÇ ³õ»ÉÇ É³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñ, Ñ³Ï³é³Ï áõÕÕáõÃ»³Ùµ,
ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÇó ¿ Ó·ïáõÙ Ù³ëÝ³õáñÇÝ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï óáõó³¹ñ»Éáí
Ã¿ Ù³ëÝ³õáñÇó ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÇ Ó·ïáõÙÁ ÇÝãå¿ë ¿ Ï³ï³ñõáõÙ: ²Û¹
Ýå³ï³ÏÇÝ »Ý Í³é³ÛáõÙ Éáõë³ÝÏ³ñã³Ï³Ý »õ ÝÏ³ñ³Ñ³ÝÙ³Ý
ë³ñù»ñÁ, ÇÝãå¿ë »õ èáµ»ñÃ ê³ü³ñ»³ÝÇ ·ÇïáõÃÇõÝÁ ³Ûë Ñ³ñó»ñáõÙ: àõß³·ñ³õ ï»ë³ñ³ÝÝ»ñÇó ³é³çÇÝÁ ³ÛÝ ¿, áñ Éáõë³ÝÏ³ñã³Ï³Ý ë³ñùÁ ÝÏ³ñáõÙ ¿
Â»Ññ³ÝÇ Ñ³Ù³ÛÝ³å³ïÏ»ñÁ:

ê³Ï³ÛÝ ÝáÛÝ ¹ÇñùÇó, Ù¿Ï ù³ÛÉ Ñ»é³õáñáõÃ»³Ý íñ³Û, Û»ïÝ³ÏáÕÙáõÙ, ÝÏ³ñ³Ñ³ÝÙ³Ý ë³ñùÁ ÝÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙ ¿ Éáõë³ÝÏ³ñã³Ï³Ý
ë³ñùÇ ÝÏ³ñ³ÍÁ, Ý³»õ ÝáÛÝå¿ë
Ñ³Ù³ÛÝ³å³ïÏ»ñÁ: âÁñËÏ, ÝÏ³ñÁ ë³ÑÙ³ÝõáõÙ, ë³éáõÙ, ë»õ áõ
ëåÇï³Ï³ÝáõÙ ¿, ÇëÏ ÝÏ³ñ³Ñ³ÝáõÙÁ ß³ñáõÝ³ÏõáõÙ ¿ ·áõÝ³õáñ,
ÙÇ Ñ³ñóáõÙáí Ã¿ª ÇÝãá±õ »Ýù ÝÏ³ñáõÙ Â»Ññ³ÝÁ: ä³ï³ëË³ÝÁ,
Ñ³ñóáõÙÇÝ ½áõ·áñ¹õ³Í ï»ë³ñ³ÝÇ Ù¿ç ¿ª ³Ý»ñ»õ»ÉÇÝ »ñ»õ»ÉÇ
¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå¿ë ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÇó Ù³ëÝ³õáñÇ Ó·ïáõÙ:
ÜáÛÝÝ ¿ å³ñ³·³Ý ³ÛÝ ï»ë³ñ³ÝÇ, áõñ ë»õ áõ ëåÇï³Ï ÑÇÝ ÝÏ³ñÝ»ñÁ ß»ñï³õáñõáõÙ »Ý Ëáßáñ³óáÛóÇ ß³ñÅáõÙáí, ³Û¹ ß³ñÅáõÙÁ
³ñÓ³Ý³·ñáÕ
ÝÏ³ñ³Ñ³ÝÙ³Ý
·áñÍÇùáí, »õ ¹ñ³ »ï»õÇó ¹ÇïáÕ
Ùï³ÍáÕ ³ãùÇ ÉáÛëáí: Êáßáñ³óáÛóÁ ß³ñÅõ»Éáí, ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ
³ÝÏÇõÝÁ Ëáßáñ³óÝ»Éáí, ë³é³Í
å³ïÏ»ñÇÝ ï³ÉÇë ¿ ß³ñÅáõÙ »õ
Éáõë³ÝÏ³ñÇ ßñç³ÝÁ ³éÝ»Éáí
Ëáßáñ³óáÛóÇ ³õ»ÉÇ Ý»Õ ë³ÑÙ³ÝÇ Ù¿ç, ÏñÏÇÝ, ³ÏÝÛ³Ûï ¿ ¹³ñÓÝáõÙ ³Ý»ñ»õ»ÉÇÝ: ²é³çÇÝ Ñ³ñóáõÙÇÝ Û³çáñ¹áõÙ »Ý ³ÛÉ Ñ³ñóáõÙÝ»ñ »õ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁª
Ùß³ÏáÛÃÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ, Ï»Ýó³ÕÇ, å³ïÙáõÃ»³Ý, Û»Õ³÷áËáõÃ»³Ý, »õ å³ï»ñ³½ÙÇ
Éáõë³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ åñåïáõÙÝ»ñÝ
»Ý:
Ô³ç³ñÝ»ñÇ ¥1794-1925¤ ßñç³ÝáõÙ Éáõë³ÝÏ³ñã³Ï³Ý ³ñõ»ëïÇ ÙáõïùÁ Â»Ññ³Ý, ³Û¹ ßñç³ÝÇ
Éáõë³ÝÏ³ñã³Ï³Ý
µÝ»ñ·Ý»ñÁ,
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Éáõë³ÝÏ³ñÇãÝ»ñÇ íÏ³Û³ÏáãáõÙÁ, Éáõë³ÝÏ³ñã³ïÝ»ñÁ, Ññ³ï³ñ³Ïõ³Í ·ñù»ñÁ, ÅËï³ÝÏ³ñÝ»ñÇ Ãõ³ÛÝ³óáõÙÁ, Éáõë³ÝÏ³ñã³Ï³Ý Ï³Ûù¿ç»ñÁ,
Å³Ù³Ý³ÏÇ Ñ»ï Éáõë³ÝÏ³ñã³Ï³Ý µÝ»ñ·Ý»ñÇ ÷á÷áËáõÃÇõÝÁ
»õ í»ñç³å¿ë ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý
Éáõë³ÝÏ³ñãáõÃ»³Ý Í³ÕÏáõÙÁ,
ÑÇõëáõÙ »Ý ýÇÉÙÇ ï»ëáÕ³Ï³Ý
å³ïáõÙÁ: ²½¹»óÇÏ »Ý Û»Õ³÷áËáõÃ»³Ý áõ å³ï»ñ³½ÙÇ Éáõë³-

ÝÏ³ñÝ»ñÝ áõ ß³ñÅ³ÝÏ³ñÝ»ñÁ,
áñáÝù Ï³ñÍ»ë ÛáõßáõÙ »Ý Ùáé³óõ³Í ÇÝã-áñ µ³Ý: øë³Ý ï³ñáõó
³õ»É Â»Ññ³ÝÇó Ñ»éáõ ÉÇÝ»Éáí,
÷ÝïñáõÙ »ë ù»½ Í³ÝûÃ Ù³ëáõÝùÝ»ñ, ÙÇ ÷áÕáó, ÙÇ Ë³ÝáõÃ, Ã»ñ»õë è³ÑÇÙÇ Ë³ÝáõÃÇÏÁ, ÙÇ
Í³ÕÏ³í³×³éÇ Ïñå³Ï, ÙÇ Ï³Ùáõñç... µ³Ûó ³ÛÉ»õë ãÏ³Ý Ï³Ù ³ÛÉ³Ï»ñåõ»É »Ý ³ÛÝå¿ë, áñ Í³õ³ÉõáÕ ù³Õ³ùáõÙ ¹³ñÓ»É »Ý ³Ý×³Ý³ã»ÉÇ, Ï³ñÍ»ë Ã¿ »ñµ»ù ùáÝÁ
ã»Ý »Õ»É »õ ¹áõ Ýñ³ÝóÁ: È³õ,
³ë»Ýù §²½³ïáõÃ»³Ý¦ ²ßï³ñ³Ï, ¹»é å³Ñå³Ý»É ¿ áñáß Ñ³ñ³½³ïáõÃÇõÝ, ÇëÏ ãáñë Ñ³ñÇõñ
Ù»ÃñÇó ³ÝóÝáÕ §ØÇÉ³¹¦ ²ßï³ñ³ÏÁ »±ñµ ÍÉ»ó, Ç±Ýãå¿ë ÍÉ»ó: ¸³
³ñ¹¿Ý ùá Ñ³ñóÁ ã¿: Àëï ýÇÉÙÇ
å³ïÙáÕÇ, ¹³ ù³Õ³ùÇ ï»ë³ñ³ÝÝ ¿ »õ å³ñ½áõÙ ¿ ³ÛÉ ï»ë³ñ³ÝÝ»ñ ù³Õ³ùÇó: ²Û¹ ³éÝãáõÃ»³Ùµ ÇÝã áñ ï»Õ Ý³»õ ³ëõáõÙ ¿,
§ÞÇÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù¿Ï ÏáÕÙÇó Ñ³ëÝáõÙ »Ý »ñÏÇÝù, ÙÇõë ÏáÕÙÇó ÙïÝáõÙ »Ý ·»ïÝÇ ï³Ï¦: ²Ýßáõßï
ë³ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É »ñÏÇÙ³ëï, ë³Ï³ÛÝ å³ïÙÇãÇ ³ÏÝ³ñÏÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ù»ÃñáÛÇ Ï³Ý·³éÇ ßÇÝáõÃ»³ÝÁ: ²Û¹ Ñ³ïõ³ÍÇ í»ñçÇÝ Ù³ëáõÙ óáõó³¹ñõáõÙ ¿ Ï³Ý·³éÇ ë»õ
áõ ëåÇï³Ï ÙÇ Éáõë³ÝÏ³ñ, áõñ
»ñ»õáõÙ »Ý »ñÏáõ Ï³Ù »ñ»ù Ñá·Ç
ÙÇ³ÛÝ³Ï: Ú»ïáÛ »ñµ ýÇÉÙÁ ¹¿åÇ
»ï ¿ óáõó³¹ñõáõÙ, å³ñ½õáõÙ ¿ áñ
³Û¹ ë»õ áõ ëåÇï³Ï, ·ñ»Ã¿ ³Ù³ÛÇ
Éáõë³ÝÏ³ñÁ, Ù»ÃñáÛÇó ¹áõñë
ßï³åáÕ ËÇï ³ÙµáËÇ ß³ñÅ³ÝÏ³ñÇ í»ñçÇÝ å³ïÏ»ñÝ ¿: §²ÙµáËÇ Ù¿ç ³Ûë ¹¿Ùù»ñÇ »ñ»õáõÙÁ¦,
ýÇÉÙÇ áõ Ï»³ÝùÇ ûñÇÝ³Ïáí ³ñ¹»ûù, ÝáÛÝ ¹¿Ùù»ñÇ ³Ý»ñ»õ»ÉÇáõÃÇõÝÁ ã¿±:
Èáõë³ÝÏ³ñã³Ï³Ý ë³ñùÇ ãÁËÏáóÇ Ó³ÛÝÇó ÙÇÝã»õ ýÇÉÙÇ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ, å³ïÏ»ñÝ»ñÁ, ß³ñÅ³å³ïÏ»ñÝ»ñÁ, ß³ñ³¹ñ³ÝùÁ, µáÉáñÝ ¿É ÑÇõëõ³Í »Ý ×³ß³Ïáí »õ
áõÝÏÝ¹ñÇ Ùûï ·áÛ³óÝáõÙ »Ý
Ùï³ÍáõÙÇ, Ûáõ½áõÙÇ, ÛáõßÇ, ·Ý³óùÇ ³ñ³·áõÃ»³Ùµ ëáõñ³óáÕ ³ÝóáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ½·³óáõÙ: Àëï

³ëáÛÃÇ, Ù¿Ï ÝÏ³ñÁ ³ñÅÇ Ñ³½³ñ
µ³é: àõñ»ÙÝ Ý³»õ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿
Ñ³½³ñ µ³éÁ ³ñÅÇ Ù¿Ï ÝÏ³ñ, Ñ»-

ï»õ³µ³ñ, ³Ûë ýÇÉÙÁ ³ñÅ»õáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ß³ï µ³é»ñ »Ý å¿ïù:
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²ÞÊ²ðÐÆ ²Þ
Üáñ Ùñó³ÝÇß »õ ¸

²ÝóÝáÕ ùë³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝª ³ßï³ñ³ÏÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ëå³ñ¿½Á
Ñ³ñáõëï ¿ »Õ»É Çñ ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñáí, Ù³Ý³õ³Ý¹
Ð»é³õáñ ³ñ»õ»ÉùÇ »õ ØÇçÇÝ ³ñ»õ»ÉùÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ£ Þ³ñùÁ
»ñÏ³ñ ¿, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³ÝóÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿
Ãõ»É£
Þ¿Ý½¿ÝÇ
(âÇÝ³ëï³Ý,
ÐáÝÏáÝ·Ç Ùûï) §Shun
Hing Square¦ (Cheung
Design Associates,1994,
384 Ù»ïñ), øáõ³É³ È³ÙåáõñÇ (Ø³É³Û½Ç³) §Petronas¦ (Pelli Clarke Pelli,
1993-1998),
Þ³ÝÑ³ÛÇ
(âÇÝ³ëï³Ý) §Plaza 66¦
(2001, 288 Ù»ïñ) »õ §Sha
nghai Word Financial
Centre¦ (Kohn Pederson
Fox, 2008, 492 Ù»ïñ),
ÐáÝÏáÝ·Ç §Two International Finance Centre¦
(Pelli Clarke Pelli, 2004,
240 Ù»ïñ), Â³Û÷¿Ç (âÇÝ³ëï³Ý) §Taipei 101¦

´áõñç ³É ²ñ³µ
¸áõµ³Û
321Ù.
ÚáÛë
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(Lee & Partners, 2004,
508 Ù»ïñ), ´³ñë»ÉáÝ³ÛÇ
(Æëå³ÝÇ³) §Torre Agbar¦
(Jean Nouvel,2005) ³ßï³ñ³ÏÝ»ñáí, »õ í»ñç»ñë Çñ³·áñÍõ³Í ¸áõµ³ÛÇ §Khalifa¦ Ïáãõ³Í
ó³ñ¹ ³ßË³ñÑÇ µ³ñÓñ³·áÛÝ ³ßï³ñ³Ïáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ áñáß ã³÷áí ·³Õ³÷³ñ Ï³½Ù»É Ï³ï³ñõ³ÍÇ Ù³ëÇÝ£
²Ûë í»ñçÇÝáí Ýáñ Ùñó³ÝÇßÝ»ñ Ñ³ëï³ïõ»óÇÝ£
Ü³Ë Ýñ³ µ³ñÓñáõÃÇõÝÁª
818 Ù»ïñ (³ÛÉ ïõ»³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª 828 Ù»ïñ)£ ²ëõáõÙ ¿ Ã¿ ¸áõµ³ÛÇ
ó³ÝÏ³ó³Í Í³Ûñ³Ù³ëÇó
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÁÙµáßËÝ»É Ýñ³
·»Õ»óÏáõÃÇõÝÁ£
ìÇÃË³ñÇ ³Ûë Ï³éáõóõ³ÍùÇ »é³Ã»õ (hymenocallis Í³ÕÇÏÇ å³ïÏ»ñáí) Û³ïÏ³·ÍÇ Íñ³·ñáõÙÁ Ùï³ÛÕ³óáõÙÝ ¿
âÇù³·û ù³Õ³ùÇ ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý SOM
(Skidmore, Owings &
Mwrrill LLP) ·ñ³ë»-

¾Ù÷³Ûñ êÃ¿ÛÃ ´ÇÉ¹ÇÝ·
ä»ïñáÝ³ë
ÜÇõ ºûñù
³ßï³ñ³ÏÝ»ñ
448Ù.
Îáõ³É³ È³Ùåáõñ 452 Ù.
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Ý»³ÏÇ£
ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ ëÏëõ»É ¿ ÚáõÝõ³ñ
2004-ÇÝ, ³å³ Çñ ÉñáõÙÇÝ Ñ³ë»É »õ å³ßïûÝ³Ï³Ý µ³óáõÙÁ Ï³ï³ñõ»Éª
ÚáõÝõ³ñ 2010-ÇÝ£
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³Ëëª Ù¿Ï áõ
Ï¿ë ÙÇÉÇ³ñ¹ ¹áÉ³ñ£
Þ¿ÝùÝ áõÝÇ ÑÇõñ³Ýáó
(§Armani¦), µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñ »õ ³ßË³ï³ÝùÇ
Û³ïÏ³óõ³Í Û³ñÏ»ñ£
²Ûë µáÉáñÁª É³õ£
´³Ûó ÙÇõë ÏáÕÙÇó ¸áõµ³ÛÇ §Ê³ÉÇý³¦-Ý Ñ³ñ»õ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ áã å³Ï³ë Ñ³ñáõëï ¹ñ³Ù³ï¿ñ»ñÇ Ý³Ë³ÝÓÁ ³ñÃÝ³óñ»ó£ §ÆÝãá±õ Ý³, »õ áã
»ë¦£

õáõÙ ¿ñ áõ ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏõÇ
Ëûëõ»É ³ÛÉ ³ßï³ñ³ÏÇ
Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ, ³Ûë ³Ý·³Ù ß³ï ³õ»ÉÇ ÑÇõ³Ý¹³·ÇÝ£ ´áÉáñÇë Í³ÝûÃ
àõ³ÉÇï äÇÝ Â³É³ÉÇ Ý³Ë³Ó»éÝ³Í §Mile High
Tower¦-Ç (µ³é³óÇûñ¿Ýª
§Ø¿Ï ØÕáÝ ´³ñÓñ ²ßï³ñ³Ï¦) ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý
Íñ³·ÇñÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ ®
1,600 Ù»ïñÇ£ ²ÛÉ Ëûëùáí

Ú»ïáÛ Ç±Ýã
ì»ñáÛÇß»³É ³ÏÝ³ñÏÇó
Û»ïáÛª Ù»ñ ÙÇïùÁ ë»õ»é»Ýù ÙÇ Ñ³ñóÇ íñ³Û.
§Ú»ïáÛ Ç±Ýã¦, Ï³Ùª §ØÇÝã»õ á±õñ¦£
¸»é
í»ñç»ñë Ëûë-

êÇ»ñ½ ³ßï³ñ³Ï
âÇÏ³·á
527Ù.

Þ³ÝÑ³ÛÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ
Þ³ÝÑ³Û 492Ù.

Ü³ËÇÉ Ý³õ³Ù³ïáÛó
³ßï³ñ³Ï ¸áõµ³Û
³õ»ÉÇ ù³Ý 1 ÏÙ.

Þî²ð²ÎÜºðÀ
áõµ³ÛÇ ³ßï³ñ³Ï
¸áõµ³ÛÇ §Ê³ÉÇý³¦ Ùñó³Ý³Ï³ÏñÇ »ñÏáõ ³Ý·³ÙÁ, áñå¿ë½Ç, ·áÝ¿ ÙÇ
ù³ÝÇ ï³ñÇ, Ï³Ù áñáß
Å³Ù³Ý³Ï, áõñÇß ÙÇ ß¿Ýù
ãË³Ý·³ñÇ Çñ ³é³çÝáõÃÇõÝÁ£
Ìñ³·ñÇ í³ÛñÝ ¿ª
æ»¹¹³ (ê³áõ¹³Ï³Ý
²ñ³µÇ³) ù³Õ³ùÇ
Ùûï, Î³ñÙÇñ ÍáíÇ
³÷ÇÝ. ÇëÏ Ý³Ë³ï»ëõ³Í Í³Ëë»ñÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁª
8 ÙÇÉÇ³ñ¹ ¹áÉ³ñ£
²ßï³ñ³ÏÇ ·³·³ÃÇó ÑÝ³ñ³õáñ ÏÁ ÉÇÝÇ ¹Çï»É ²ýñÇÏ³ÛÇ
ÑÇõëÇë³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñÇó ÙÇÝã»õ ÐÝ¹Ï³Ï³Ý áíÏÇ³ÝáëÁ£
´³Ûó Û»ïáÛ Ç±Ýã®
´Ý³Ï³Ý³µ³ñ, »ñµ
³ÛÉ»õë ß¿Ýù»ñÁ ÙÕáÝÝ»ñá°í ÏÁ ã³÷»Ýù, Ù¿Ï ÙÕáÝ
µ³ñÓñ ³ßï³ñ³ÏÇÝ å¿ïù ¿ Û³çáñ¹Ç ® »ñÏáõ ÙÕáÝ
µ³ñÓñáõÃ»³Ùµ

»õ

øÇÝ·¹³Ù ³ßï³ñ³Ï
æ»¹¹³
³õ»ÉÇ ù³Ý 1 ÏÙ.

Ï³éáõóõ³ÍùÁ£
²ÛÝ ³ñ¹¿Ý ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ
Çµñ»õ Íñ³·Çñ, »õ ÏÝùõ³Í
¿ §Two-Mile High Sky City,
Ultima Tower¦ ³ÝáõÝáí,
áñ Çñ 3.200 Ù»ïñ µ³ñÓñáõÃ»³Ùµ, 150 ÙÇÉÇ³ñ¹
³ñÅ¿·Ýáí »õ Çñ Ù¿Ï ÙÇÉÇáÝ µÝ³ÏÇãÝ»ñáí, ³é³õ»É
ù³Ý ÙÇ å³ñ½ ³ßï³ñ³Ï, ÃõáõÙ ¿ ù³Õ³ùÇ
ï»ëù ¿ ëï³Ý³Éáõ£
Ú³Ù»Ý³ÛÝ ¹¿åë, »õ »Ã¿
ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÇõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»É áõ½»Ýùª Û³çáñ¹
Íñ³·ñáõÙÁ å¿ïù ¿ »ñ»ù
ÙÕáÝ ÉÇÝÇ (4.8 ÏÇÉáÙ»ïñ)
µ³ñÓñáõÃ»³Ùµ ÙÇ ß¿Ýù,
áñÇÝ Ñ³õ³Ý³µ³ñ ßáõïáí ÏÁ Û³çáñ¹Ç ãáñë
ÙÕáÝ (6.4 ÏÇÉáÙ»ïñ)
Ñ³ë³Ïáí ÙÇ ßÇÝáõÃÇõÝ£
´³Ûó, »Ã¿ åÇïÇ ·³Û ÙÇ
ûñ, »ñµ åÇïÇ åáéÃÏ³Ýùª §µ³õ³Ï³°Ý ¿¦,
Ñ³å³ ÇÝãá±õ ³Ûëûñ
ã¹Ý»Ýù
³Û¹ í»ñç³Ï¿ïÁ,

´áõñç ¸áõµ³Û
¸áõµ³Û
807Ù.(Ý³Ë³·Íõ³Í)

âÇÏ³·á ê÷³Ûñ
âÇÏ³·á
609.6Ù.

»õ ãÙï³Í»Ýù ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ÛÉ ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇ Ù³ëÇÝ, ÇÝãå¿ëª ß¿Ýù»ñÇ Ù¿ç í»ñ³Ýáñá·õáÕ
ç»ñÙáõÅÇ (energies renouvelables) ·áñÍ³ÍáõÃÇõÝÁ, »ñÏñ³ß³ñÅÇ íÝ³ëÝ»ñÇ ¹¿Ù å³Ûù³ñ»Éáõ ËÝ¹ÇñÁ, ³ÝïáõÝ
ÙÝ³ó³Í ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ
µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ áñáÝáõÙÁ, Ï»ÝëáÉáñï³ÛÇÝ ï³ù³óáõÙÁ »õ
³ÛÉÝ Ñ³ñó»ñ, áñáÝù Ï³ñûï »Ý ýÇÝ³Ýë³õáñÙ³Ý
»õ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ý£
ÊÝ¹ÇñÝ»ñ
Ð³Ù³éûï Ï»ñåáí ÏñÏÝ»Ýù£
êÏÇ½µÁª Ù³ñ¹ÇÏ ÷áñÓ»É
»Ý ³ßï³ñ³Ï Ï³éáõó»É
áñå¿ë½Ç ³ÛÝ ·áñÍ³Í»Ý
áñå¿ë í»ñ»É³Ïª ³é ²ëïõ³Í (´³µ»ÉáÝ)£ ²å³
ó³ÝÏ³ó»É »Ý Ýñ³Ý ï³É
³ÛÉ
ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý
Ñ ³ Ý · ³ Ù³Ýù (¾Û-

²µñ³ç³É ´¿ÛÃ
³ßï³ñ³ÏÝ»ñ
Ø»ùù³ 595Ù.

ü¿É)£ ÆëÏ í»ñç»ñë Ýñ³Ýù
³×»É »Ý áñå¿ë ÑÇõñ³Ýáó
Ï³Ù ×³ß³ñ³Ý (½µûë³ßñçáõÃ»³Ý í³Ûñ), µÝ³Ï³ñ³Ý, µ³Ûó Ù³Ý³õ³Ý¹
áñå¿ë ³ßË³ï³ï»ÕÇª
·ñ³ë»Ý»³ÏÝ»ñ£
²Ûë í»ñçÇÝÝ»ñÁ, Ñ»ï½Ñ»ï¿ ³õ»ÉÇ µ³ñÓñ, ÏÁ
µ³½Ù³Ý³Ý áõ ÏÁ ï³ñ³Íõ»Ý áñáß ßñç³ÝÝ»ñáõÙ, µÝáõÃ»³Ý Ó·áÕáõÃ»³Ý (pesanteur) ûñ¿ÝùÝ»ñÇ ¹¿Ù å³Ûù³ñ»Éáõ ÙÇ
ùÇã ËûÉ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñ
Ï³ñ¹³Éáí£
ÖÇ°ßï ¿£ Ú³ñ³ï»õ §³õ»ÉÇ µ³ñÓñ¦-ÇÝ Ó·ïáÕ ³Ûë
·³Õ³÷³ñÇ ÏáÕùÇÝª Ï³Ý
Ý³»õ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý »õ
³ÛÉ µÝáÛÃÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñ£
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ßï³ñ³ÏÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ÉÇÝ»É
Ý³Ë »õ ³é³ç ·áñÍÝ³Ï³Ý, µ³Ûó Ý³»°õ ÑÇ³óáõÙÇ ³é³ñÏ³Û »õ Ï»ÝëáÉáñï³ÛÇÝ
ûñ¿ÝùÝ»ñÇ
Ý Ï ³ ï Ù³Ùµª Ý³-

âÇÝ³ëï³ÝÇ
117 ³ßï³ñ³Ï
ÂÇ³ÝçÇÝ 570Ù.

²½³ïáõÃ»³Ý ³ßï³ñ³Ï
ÜÇõ ºûñù
541Ù.
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Plaza 66
Þ³ÝÑ³Û (âÇÝ³ëï³Ý)
Ë³ÝÓ³ËÝ¹Çñ (ÂáñáÝÃû
ù³Õ³ùÇ §CN Tower¦-Ç
íñ³Û ç³ñ¹õáÕ ·³ÕÃáÕ
ÃéãáõÝÝ»ñÇ ËÝ¹ÇñÁ µ³½Ù³ÃÇõ
ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇó
Ù¿ÏÝ ¿)£
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë, ³ßï³ñ³ÏÝ»ñÇ ³ñ³· »õ áãÍñ³·ñõ³Í Ï»ñåáí µ³½Ù³óáõÙÇÝ
³ñï³éáó
»ñ»õáÛÃÁ (pollution visuella) Û³ïáõÏ ¿ ïÝï»ë³å¿ë
³× ³ñÓ³Ý³·ñáÕ ù³Õ³ùÝ»ñÇÝ£ ´³Ûó ³ñ¹»±ûù Ýñ³Ýó µ³½Ù³óáõÙÁ Ñ»ï»õ³ÝùÝ ¿ ÙÇ³ÛÝ
ïÝï»ë³Ï³±Ý ³×Ç, Ã¿±
Ï³Ý Ý³»õ ³ÛÉ ¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñ£
ÆÝãå¿±ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ íëï³Ñ
ÚáÛë

22

ÉÇÝ»É, áñ ³ñ»õÙï»³Ý
»ñÏñÝ»ñÁ, ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ Ñ½ûñ³·áÛÝ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ, ã»Ý
å³ñï³¹ñ»É Ý³õÃ³ÛÇÝ
³ñ³µ³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇÝ
ÝÙ³Ý Ù»Í Íñ³·ñÝ»ñÇ
Ùß³ÏáõÙÁª Ç ß³Ñ ³Ù»ñÇÏ»³Ý-»õñáå³Ï³Ý µ³½Ù³½·»³Ý (multinationale)
ÑëÏ³Û ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ£
â¿± áñ ¸áõµ³ÛÇ §Ê³ÉÇý³¦ ³ßï³ñ³ÏÇ ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ áõ Û³ï³Ï³·ÍÇ Íñ³·ñáõÙÁ íëï³Ñõ³Í ¿ñ âÇÏ³·û ù³Õ³ùÇ ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý SOM ·ñ³ë»Ý»³ÏÇÝ£
ºõ Û»ïáÛ, ÇÝãá±õ Ý³õÃÇ
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ä»ïñáÝ³ë ³ßï³ñ³ÏÝ»ñ
Îáõ³É³ È³Ùåáõñ

÷»Ãñû-¹áÉ³ñÝ»ñÁ ÃáÕÝ»É ³ñ³µÇ Ó»éùÁ, »ñµ
³Ûë í»ñçÇÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ù³Õ³ù³-ïÝï»ë³Ï³Ý
íï³Ý· Û³ñáõó³Ý»É ³ñ»õÙï»³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ·ÉËÇÝ£
²Ûë µáÉáñÇ íñ³Û å¿ïù ¿
³õ»É³óÝ»É ßñç³ÝÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ
Ùï³Í»É³Ï»ñåÝ áõ ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ.Û³õ³ÏÝáïáõÃÇõÝ,
»ë³ÙáÉáõÃÇõÝ, óáõó³ÙáÉáõÃ»³Ý ÃÇñ³Ë ¹³éÝ³Éáõ ÙÝ³ÛáõÝ ï»Ý¹ áõ ×Ç·£
§º°ë áõÝ»Ù É³õ³·á°ÛÝ ÓÇÝ,
É³õ³·á°ÛÝ áõÕïÁ, É³õ³·á°ÛÝ ÇÝùÝ³ß³ñÅÁ, É³õ³·á°ÛÝ ³é³ÝÓÝ³ïáõÝÁ,
É³õ³·á°ÛÝ® ³ßï³ñ³°-

ÏÁ¦£
ä¿ïù ¿ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Ýù
Ý³»õ ßñç³ÝáõÙ ï³ñ³Íõ³Í ÏñûÝ³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù
ûñ¿ÝùÝ»ñ, áñáÝù ³ñ·»ÉáõÙ »Ý »õ Ù»Õù »Ý
Ñ³Ù³ñáõÙ ¹ñ³Ù³·ÉËÇ
ïáÏáëÇó û·ïõ»ÉÁ, áñÁ
ï³ñ³Íõ»É »õ ß³ï»ñÇ
ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝõ³Í ëáíáñáõÃÇõÝ ¿ ¹³ñÓ»É£ ¸³
¹ñ³Ù³ï¿ñ»ñÇÝ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ÙÕáõÙ ¿ ¹¿åÇ
ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï Íñ³·ñÝ»ñÇª Ù»Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ µ³ÝÏ»ñáõÙ ³ÝåïáõÕ ãÃáÕÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí£

öàðÎ²äàôÂÆôÜ
ä²îÖ²èÜºðÀ, ´àôÄàôØÀ

öáñÏ³åáõÃÇõÝÁ ï³ñ³Íõ³Í
ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝ ¿: ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ µÅÇßÏÝ»ñÁ ÷áñÏ³åáõÃ»³Ý
¹¿åù»ñÇ ³× »Ý ÝÏ³ïáõÙ: ÐÇÝ
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó ³ñÙ³ï³ó³Í
Ï³ñÍÇù Ï³Û, áñ ³ÕÇùÝ»ñÁ å¿ïù
¿ ¹³ï³ñÏõ»Ý ûñ³Ï³Ý Ù¿Ï ³Ý·³Ù: ²Ûë Ùï³ÛÝáõÃÇõÝÁ Û³Ý·»óÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý, áñ ÉñÇõ ³éáÕç Ù³ñ¹ÇÏ, áõÙ ³ÕÇùÝ»ñÁ ³Ù¿Ý ûñ ã»Ý
¹³ï³ñÏõáõÙ, ³ÝÑ³Ý·ëï³ó³Í
ëÏëáõÙ »Ý µáõÅõ»É ÷áñÏ³åáõÃÇõÝÇó` »ñµ»ÙÝ ã³ñ³ß³Ñ»Éáí ÃáõÉ³óÝáÕ ÙÇçáóÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ ³Ûëûñ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÝ ³ëáõÙ »Ý, áñ
³ÕÇùÝ»ñÇ ³Ù»Ýûñ»³Û ¹³ï³ñÏáõÙÁ å³ñï³¹Çñ å³ÛÙ³Ý ã¿
³ÕÇùÝ»ñÇ ÝáñÙ³É Ï»Ýë³·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: ÜáñÙ³É Ï³ñáÕ
¿ Ñ³Ù³ñõ»É ³ÕÇùÝ»ñÇ ûñ³Ï³Ý 3
³Ý·³ÙÇó ß³µ³Ã³Ï³Ý 3 ³Ý·³Ù
Û³×³ËáõÃ»³Ùµ ¹³ï³ñÏáõÙÁ:
öáñÏ³åáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
å³ï×³éÝ»ñÇó ¿ ³ÕÇùÝ»ñÇ
ÙÏ³ÝÝ»ñÇ
ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃ»³Ý
Ë³Ý·³ñáõÙÁ, ³ÕÇùÝ»ñáõÙ Ï³Ù
Û³ñ³ÕÇù³ÛÇÝ ûñ·³ÝÝ»ñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁ,
³ÕÇùÝ»ñÇ
å³ñáõÝ³ÏáõÃ»³Ý
ß³ñÅáõÙÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ ³ñ·»ÉùÝ»ñÁ, Ñ³ëï ³ÕÇùÇ ï³ñáÕáõÝ³-

ÏáõÃ»³Ý áõ å³ñáõÝ³ÏáõÃ»³Ý
³Ý Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³ Ýáõ ÃÇõ ÝÁ:
²ÕÇùÝ»ñÇ
ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃ»³Ý
Ë³Ý·³ñáõÙÁ, áñ Ýå³ëïáõÙ ¿
÷áñÏ³åáõÃ»³Ý ³é³ç³óÙ³ÝÁ,
Ï³ñáÕ ¿ µ³½áõÙ å³ï×³éÝ»ñ áõÝ»Ý³É: ²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ³ñÅ¿ Ýß»É
Ý»³ñ¹³ÍÇÝ ·áñÍûÝÝ»ñÁ. Ñá·»Ï³Ý ·»ñÉ³ñõ³ÍáõÃÇõÝ, ÏáÝýÉÇÏï³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ, ¹»åñ»ëÇ³, í³Ë»ñ, Ñ³Ý·ëïÇ Ï³Ù ûñõ³Û
Ï³ñ·Ç »ñÏ³ñ³ï»õ Ë³÷³ÝáõÙÝ»ñ »õÝ:
Ú³çáñ¹ ï³ñ³Íõ³Í å³ï×³éÁ ³Ýµ³õ³ñ³ñ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÏïÇõáõÃÇõÝÝ ¿: Ú³×³Ë³ÏÇ ½µûë³ÝùÝ»ñÇ, ëåáñï³ÛÇÝ Ù³ñ½áõÙÝ»ñÇ å³Ï³ëÁ ÝáÛÝå¿ë ³ÕÇùÝ»ñÇ
ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃ»³Ý íñ³Û µ³ó³ë³µ³ñ ¿ ³½¹áõÙ áõ Û³Ý·»óÝáõÙ
÷áñÏ³åáõÃ»³Ý ³é³ç³óÙ³Ý,
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ` ï³ñ»ó áõ Í»ñ
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùûï:
àñù³Ý ¿É ï³ñûñÇÝ³Ï ¿, áõß
³ñÃÝ³Ý³ÉÁ, ³ßË³ï³ÝùÇ ï³ñµ»ñ Ñ»ñÃ³÷áË»ñÁ, Ï»³ÝùÇ áõ
³ßË³ï³ÝùÇ ëáíáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ
÷á÷áËáõÃÇõÝÁ, ½áõ·³ñ³ÝÇ Ñ³Ï³ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ, »ñµ»ÙÝ ¿É ³ÙûÃÇ ½·³óáõÙÁ »õë Ï³ñáÕ »Ý ÷áñÏ³åáõÃ»³Ý å³ï×³é

¹³éÝ³É:
²Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ µ³½Ù³½³Ý
»Ý: ºñµ»ÙÝ ÑÇõ³Ý¹Ç ÙÇ³Ï µáÕáùÁ
÷áñÏ³åáõÃÇõÝÝ ¿, »ñµ»ÙÝ ¿É ³Û¹
µáÕáùÝ»ñÁ Ï³ñÍ»ë ÷áñÏ³åáõÃ»³Ý Ñ»ï áã ÙÇ ³éÝãáõÃÇõÝ ãáõÝ»Ý: ÐÇõ³Ý¹ÇÝ ³ÝÑ³Ý·ëï³óÝáõÙ ¿ ÷áñ³ó³õÝ áõ áñáí³ÛÝÇ
÷ùáõÙÁ, ÇÝãÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ ³ÕÇùÇ
¹³ï³ñÏÙ³Ý Ï³Ù ¿É ·³½»ñÇ
¹áõñëÙÕÙ³Ý Ñ»ï: ´³õ³Ï³ÝÇÝ
ï³Ýç³ÉÇó ³Ëï³Ýß³Ý ¿ ÷áñÇ
÷ùáõÙÁ (Ù»ï¿áñÇ½Ù), ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³õáñõ³Í ¿ ÏÕ³ÝùÇ` ³ÕÇÝ»ñáí ¹³Ý¹³Õ ß³ñÅÙ³Ý áõ, Ñ»ï»õ³µ³ñ, ³é³ï ·³½³é³ç³óÙ³Ý
Ñ»ï: öáñÇ ÷ùáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý³»õ
³ÛÉ ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñáí ¹ñë»õáñõ»É. ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ áõÕ»Ïóõ»É ëñïÇ
ó³õáí, ëñïË÷áóáí »õÝ: öáñÏ³åáõÃ»³Ý å³ï×³éáí ÑÝ³ñ³õáñ
¿` ÑÇõ³Ý¹Ç ³ËáñÅ³ÏÇ ³ÝÏáõÙ ÉÇÝÇ, µËÏáó, µ»ñ³ÝÇ ïÑ³× Ñ³Ù:
ºñµ»ÙÝ
³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃ»³Ý
³ÝÏáõÙ ¿ ÝÏ³ïõáõÙ, ³é³ç³ÝáõÙ
»Ý ·ÉË³ó³õ»ñ, ÙÏ³Ý³ÛÇÝ ó³õ»ñ,
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ý»³ñ¹³ÛÝáõÃÇõÝ,
ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý ³ÝÏáõÙ, Ë³Ý·³ñõáõÙ ¿ ùáõÝÁ: öáñÏ³åáõÃ»³Ý
Ñ»ï»õ³Ýùáí ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ
Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É Ý³»õ ³ñï³ùÇÃÇõ 97, º ï³ñÇ, Ø³ÛÇë 4 2011
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ÝáõÙ, Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë Ù³ßÏÁ
¹³éÝáõÙ ¿ ·áõÝ³ï, ÏáñóÝáõÙ ¿
³é³Ó·³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, ÇëÏ Ã¿ ÇÝãå¿ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹ÇÙ³Ï³Û»É ³Ûë µáÉáñ ³ÝÛ³ñÙ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ…
ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ
- Ð³Éõ¿Ý Ù»Õñáí. 150 ÙÉ Ñ³Éõ¿Ç
ÑÇõÃÁ Ë³éÝ»É 30 · Ù»ÕñÇ Ñ»ï:
Ð³Éõ¿Ý û·ï³·áñÍ»Éáõó ³é³ç 2
ß³µ³Ã ãçñ»É: ÆëÏ ß³ù³ñ³Ï³É³Í
Ù»ÕñÝ û·ï³·áñÍ»Éáõó ³é³ç Ñ³É»óÝ»É: êï³óõ³Í ÙÇçáóÝ ÁÝ¹áõÝ»É ûñ³Ï³Ý 2 ³Ý·³Ù` 1 ×³ßÇ
·¹³É (³é³õûï»³Ý ù³Õó³Í
ëï³ÙáùëÇÝ áõ ·Çß»ñÁ` ùÝ»Éáõó
³é³ç), çñÇ Ñ»ï: Ê³éÝáõñ¹Á å³Ñ»É ë³éÝ³ñ³ÝáõÙ:
- Ø¿Ï ×³ßÇ ·¹³É ·»ñã³ÏÇ ÇõÕÁ
Ë³éÝ»É ÓõÇ ¹»ÕÝáõóÇ áõ Ù»ÕñÇ
Ñ»ï, ³å³ 3/4 µ³Å³Ï çñáí µ³ó»É, ÁÝ¹áõÝ»É ÷áñÏ³åáõÃ»³Ý
¹¿åùáõÙ, ½áõ·³ñ³Ý ·Ý³Éáõó »ñÏáõ Å³Ù ³é³ç:
- Ø¿Ï µ³Å³Ï Ù³ÍáõÝÇ Ù¿ç Ù¿Ï
×³ßÇ ·¹³É Ó¿Ã Ë³éÝ»É áõ ùÝ»Éáõó
³é³ç ¹³Ý¹³Õ ËÙ»É:
- Ø¿Ï ×³ßÇ ·¹³É »ÕÇÝçÇ íñ³Û
200 ÙÉ »é³óñ³Í çáõñ ÉóÝ»É áõ ÃñÙ»É 20 ñáå¿, ù³Ù»É: ÊÙ»É ûñ³Ï³Ý 3 ³Ý·³Ù` 1 ×³ßÇ ·¹³É:
- º Ã ¿
÷áñ Ï³ åáõ -

ÚáÛë
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ÃÇõÝÁ ùñáÝÇÏ µ-ÝáÛÃ ãáõÝÇ,
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ßßÇ Ù¿ç 2-3 Ù³Ýñ
Ïïñ³ï³Í ëáË ÉóÝ»É, íñ³Ý
µ»ñÝ»µ»ñ³Ý ûÕÇ Ï³Ù ëåÇñï ÉóÝ»É áõ 10 ûñ ³ñ»õÇ ï³Ï Ï³Ù ¿É
ï³ù ï»Õ ¹Ý»É: ÀÝ¹áõÝ»É ×³ßÇó
³é³ç` 10 Ï³ÃÇÉ:
- øñáÝÇÏ ÷áñÏ³åáõÃ»³Ý ¹¿åùáõÙ 1 Ã¿ÛÇ ·¹³É íáõßÇ ë»ñÙ»ñÇ
íñ³Û Ù¿Ï µ³Å³Ï »é³óñ³Í çáõñ
ÉóÝ»É, ù³Ù»É å¿ïù ã¿, ³ÛÝ É³õ ÏÁ
ÉÇÝÇ ËÙ»É ë»ñÙ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ.
ëáíáñ³µ³ñ ³Ûë ÙÇçáóÝ û·ï³·áñÍáõÙ
»Ý ùÝ»Éáõó ³é³ç:

Ø²ð¼²Üø
´²ð êº Èà Ü²- è¾ ²È Ø²¸ ðÆ¸ 4 Øð òàô ÂÆôÜ 18 úðàôØ
Þ³ï Ñ³½õ³¹¿å ¿ ÉÇÝáõÙ, ÇÝã
áñ»õ¿ Ù³ñ½³Ï³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ »õ
Ñ³Ù³ßË³ñ³ÛÇÝ ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ, Çñ³ñ Ñ»ï Ùñó³Ïó»Ý ³Û¹
Ù³ñ½³Ó»õÇ É³õ³·áÛÝÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë ûñ»ñÇÝ ýáõïµáÉÇ ³ßË³ñÑáõÙ 4 ³Ý·³Ù Çñ³ñ ¹¿Ù
¹ÇÙ³ó ¹áõñë »Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ É³õ³·áÛÝ ýáõïµáÉÇ ³ÏáõÙµÝ»ñÁ`
´³ñë»ÉáÝ³Ý »õ è¿³É Ø³¹ñÇ¹Á:
´³ÝÝ ³ÛÝ ¿ñ áñ ³Ûë »ñÏáõ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Û³çáÕõ»É ¿ñ Ñ³ëÝ»É
Æëå³ÝÇ³ÛÇ ·³õ³ÃÇ »½ñ³÷³ÏÇã
»õ ºõñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃ»³Ý ·³õ³ÃÇ ÏÇë³»½ñ³÷³ÏÇã ÷áõÉÁ:
Üß»³É ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ãõ³Ï³ÝÁ
Ë³ã³Ó»õ»Éáí Æëå³ÝÇ³ÛÇ È³-ÈÇ·³ÛÇ ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, å³ï×³é ¹³ñÓ³õ áñ ýáõïµáÉ³ë¿ñÝ»ñÁ ÙÇ³Ý·³ÙÇó ¹Çï»Ý 4 ¾É-ÎÉ³ëÇÏû: ¾É-ÎÉ³ëÇÏû ¿ ÏáãõáõÙ ³Ûë
»ñÏáõ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙñóáõÃÇõÝÁ: ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ³Ûë 4 ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇó ³é³ç ï»ÕÇ ¿ñ áõÝ»ó»É 209 å³ßïûÝ³Ï³Ý ¾É-ÎÉ³ëÇÏû: ²Ûë ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ è¿³É
Ø³¹ñÇ¹Á Û³ÕÃ»É ¿ñ 85 ³Ý·³Ù,
ÇëÏ ´³ñë»ÉáÝ³Ý 82 ³Ý·³Ù: ÆëÏ
42 ³·³Ù Ë³ÕÁ ³õ³ñïõ»É ¿ñ áã
áùÇ: ´áÉáñ ¾É-ÎÉ³ëÇÏûÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ è¿³É Ø³¹ñÇ¹ÇÝ Û³çáÕõ»É ¿ Ë÷»É 350 ·áÉ, ÇëÏ ´³ñë»ÉáÝ³ÛÇÝ 338 ·áÉ: ºñÏáõ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ÙñóáõÃÇõÝÁ
ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É 1902 Ãõ³Ï³ÝÇ
Ø³ÛÇëÇ 13-ÇÝ, Æëå³ÝÇ³ÛÇ Îáå³-¸»É-è¿Û Ùñó³ß³ñÇ ÏÇë³»½ñ³÷³ÏãáõÙ, áñáõÙ ´³ñë»ÉáÝ³Ý
3-1 Ñ³ßõáí Û³ÕÃ»É ¿ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ: Ð»ï³ùñùÇñÝ ³ÛÝ ¿, áñ µ³õ³Ï³ÝÇÝ ß³ï »Ý »Õ»É ³ÛÝ ýáõïµáÉÇëïÝ»ñÁ, áñáÝù Çñ»Ýó Ù³ñ½³Ï³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ
Ë³Õ³ó»É »Ý 2 Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ, ³ÛÝ ÇÝã ß³ï ³õ»ÉÇ ùÇã ¿
ï»ëÝõáõÙ ÙÇõë »õñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ »ñÏáõ, ³Ûëå¿ë Ïáãõ³Í,
³õ³Ý¹³Ï³Ý Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ ³ÏáõÙµÝ»ñÇ Ù¿ç: Âõáí 35 Ñá·Ç »Ý

áÝ³É¿ ³ÏáõÙµ, ³å³ ¹ñ³ÝÇó Û»ïáÛ Ù»ÏÝ»ó è¿³É Ø³¹ñÇ¹: ê³Ï³ÛÝ »Õ»É »Ý Ý³»õ ¹¿åù»ñ, ÇÝã
³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ »Ý Ñ³Ù³ñ»É ³Ûë
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÇ »ñÏñå³·áõÝ»ñÁ: ²Û¹ ¹¿åù»ñÇó »Ý »Õ»É 1996
Ãõ³Ï³ÝÇ Çëå³Ý³óÇ ÈáõÇë ¾ÝñÇÏ¿Ç ï»Õ³÷áËáõÙÁ ´³ñë»ÉáÝ³ »õ
2000 Ãõ³Ï³ÝÇ åáñïáõ·³É³óÇ

»Õ»É ³ÛÝ ýáõïµáÉÇëïÝ»ñÁ, áñáÝù
Ë³Õ³ó»É »Ý Ã¿° ´³ñë»ÉáÝ³ÛÇ »õ
Ã¿° è¿³É Ø³¹ñÇ¹Ç Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñáõÙ: ²é³õ»É ³ãùÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ
³ÛÝ, áñ
´³ñë»ÉáÝ³ÛÇó è¿³É
Ø³¹ñÇ¹Ç ï»Õ³÷áËõ³Í ýáõïµáÉÇëïÝ»ñÁ Ãõáí Ùûï³õáñ³å¿ë
»ñÏáõ ³Ý·³Ù ³õ»ÉÇ ß³ï »Ý »Õ»É,
ù³ÝÇ áñ 23 ýáõïµáÉÇëï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¿ »Õ»É ï»Õ³÷áËõ»É è¿³É
Ø³¹ñÇ¹: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ³Ûë
ï»Õ³÷áËáõÙÝ»ñÁ ß³ï Ù»Í Ñ³Ï³Ý¹ñ³¹³ñÓ ãÇ áõÝ»ó»É »ñÏáõ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÇ »ñÏñå³·áõÝ»ñÇ ÙÇç»õ` ûñÇÝ³Ï µñ³½ÇÉ³óÇ
Û³ÛïÝÇ ³ëïÕ èáÝ³É¹ûÝ, áñÁ
ëÏ½µáõÙ ´³ñë»ÉáÝ³ÛÇó ï»Õ³÷áËõ»ó Çï³É³Ï³Ý ÆÝï»ñÝ³óÇ-

ÈáõÇó üÇ·áÛÇ Ñ»é³Ý³ÉÁ ´³ñë»ÉáÝ³ÛÇó: ÆëÏ ³Ûë ¹¿åù»ñÇó ³Ù»Ý³Ñ³ï³ùñùÇñÝ ¿ »Õ»É ³ñ·»ÝïÇÝó³Ç Ê³õÇ»ñ ê³õÇáÉ³ÛÇÝÁ:
ê³õÇáÉ³Ý, áñÁ Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ ´³ñë»ÉáÝ³ÛÇ ·»ñ³ëïÕÁ »õ µ³õ³Ï³Ý
»ñÇï³ë³ñ¹ Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñáÕ³ó»É ¿ñ É³õ ³ÝáõÝ Ó»éù µ»ñ»É, ÙÇ
³Ñé»ÉÇ ·áõÙ³ñÇ ¹ÇÙ³ó ï»Õ³÷áËõ»ó Ø³¹ñÇ¹, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝï»Õ ãÏ³ñáÕ³ó³õ ÷³ÛÉáõÝ ¹ñë»õáñõ»É, »õ í»ñç Ç í»ñçáÛ ëïåÇõ³Í
»Õ³õ Ù»ÏÝ»É äáñïáõ·³ÉÇ³ÛÇ
´»ÝýÇÏ³ ³ÏáõÙµ: ²Ûë ï»Õ³÷áËáõÙÁ Ï³ï³ñõ»ó 2007-ÇÝ »õ ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ »ñÏáõ
³ÏáõÙµÝ»ñÇ Ù¿ç Ï³ï³ñõ³Í í»ñçÇÝ ï»Õ³÷áËáõÙÁ:
ÃÇõ 97, º ï³ñÇ, Ø³ÛÇë 4 2011

25

ÚáÛë

¸áõµ³ÛáõÙ ³õ³ñïõ»ó ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ùñó³ß³ñÁ, áñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»óÇÝ ÙÇ ß³ñù Ñ³Û ß³ËÙ³ïÇëïÝ»ñ: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ ÃõáõÙ É³õ³·áÛÝ ³ñ¹ÇõÝùÁ óáÛó ïõ»ó ìÉ³¹ÇÙÇñ Ú³Ïáµ»³ÝÁ, áí 6.5 ÙÇ³õáñáí
Ñ³Ý·ñõ³Ý»ó 11-ñ¹ ï»ÕáõÙ£
ÜáÛÝù³Ý ÙÇ³õáñáí 14-ñ¹ ï»ÕÁ
½µ³Õ»óñ»ó îÇ·ñ³Ý øáÃ³Ýç»³ÝÁ: Ú³ÕÃáÕÇ ÏáãáõÙÁ 7.5 ÙÇ³õáñáí Ýõ³×»ó ÑÝ¹ÇÏ ²µÇÃç»ï
¶áõåï³Ý£

ìÈ²¸ÆØÆð
Ú²Îà´º²ÜÀ
Ö²Ü²âôºò
àðä¾ê
È²ô²¶àÚÜ

Ü²¸²ÈÀ ê²ÐØ²ÜºÈ ¾ Üàð èºÎàð¸Üºð

²åñÇÉÇ 17-ÇÝ, Û³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³õ
Ã»ÝÇëÇ ³Ûë Ùñó³ßñç³ÝáõÙ ³ÝóÏ³óõáÕ ³é³çÇÝ Ùñó³ß³ñÇª Monte
-Carlo Rolex Masters-2011« Ø³ëï»ñëÇ ïÇïÕáë³ÏÇñÁ: îÇïÕáëÁ
7-ñ¹ ³Ý·³Ù ³ÝÁÝ¹Ù¿ç Ýõ³×»É ¿
³ßË³ñÑÇ áõÅ»Õ³·áÛÝ Ã»ÝÇëÇëï
Çëå³Ý³óÇ è³ý³¿É Ü³¹³ÉÁ: º½ñ³÷³ÏãáõÙ Ý³ Ñ³Ý¹Çå»É ¿ñ Çñ
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇó 29-³Ù»³Û ¸³õÇ¹ ü»ñ»ñÇÝ: ü»ñ»ñÁ ³ñÅ³ÝÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÇõÝ ¿ óáõó³µ»ñ»É, ë³Ï³ÛÝ ãÇ
Ï³ñáÕ³ó»É Ï³Ý·Ý»óÝ»É íëï³Ñ
»õ ³ÝëË³É ·áñÍáÕ Ñ³Ï³é³Ïáñ-

â¶ÆîºØ ÆÜâä¾ê
Ú²ÔÂºòÆ
¶»ñÙ³Ý³óÇ Ã»ÝÇëÇëïáõÑÇ ÆõÉÇ³ ¶Çáñ·¿ëÁ, áñÁ ²åñÇÉÇ 24-ÇÝ Þïáõï·³ñïáõÙ ³ÝóÏ³óõáÕ Premier
Porsche Tennis Grand Prix-2011 Ùñó³ß³ñÇ »½ñ³÷³ÏãáõÙ ³é³õ»ÉáõÃ»³Ý ¿ Ñ³ë»É ³ßË³ñÑÇ áõÅ»Õ³·áÛÝ Ã»ÝÇëÇëïáõÑÇ Î³ñáÉÇÝ ìá½Ý»³óÏáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, Ëûë»É ¿ Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇó:
§ºë ·Çï»Ù ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ, áñ Û³ÕÃ»É »Ù£ ´³Ûó Ã¿ ÇÝãå¿ë
»Ù ¹³ ³ñ»É, ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ÙÇÝã ³ÛÅÙ ·³ÕïÝÇù ¿: ºñµ »ë
Ë³ÕáõÙ ¿Ç Î³ñáÉÇÝÇ Ñ»ï, ³ÛÝåÇëÇ ïå³õáñáõÃÇõÝ ¿,
áñ »ë µ³ñÓñ ë³ñ »Ù µ³ñÓñ³ÝáõÙ¦ - ¶Çáñ·¿ëÇ Ëûëù»ñÝ ¿
Ù¿çµ»ñáõÙ championat.ru-Ýª ÛÕáõÙ Ï³ï³ñ»Éáí AP-ÇÝ£
ÚáÛë
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¹ÇÝ: è³ý³Ý »ñÏáõ ë»Ã»ñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ 6:4, 7:5 Ñ³ßõáí ïûÝ»É ¿
Û³ÕÃ³Ý³Ï: Ð³Ý¹ÇåáõÙÁ ï»õ»É ¿ 2
Å³Ù 16 ñáå¿: ²ÛëåÇëáí, Ü³¹³ÉÁ
ë³ÑÙ³Ý»É ¿ ÙÇ³Ý·³ÙÇó ÙÇ ù³ÝÇ
é»Ïáñ¹. Ý³ ¹³ñÓ»É ¿ å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç ÙÇ³Ï Ã»ÝÇëÇëïÁ, áõÙ
Û³çáÕõ»É ¿ ÝáÛÝ Ùñó³ß³ñáõÙ ïûÝ»É 7 ³ÝÁÝ¹Ù¿ç Û³ÕÃ³Ý³Ï: ´³óÇ
¹ñ³ÝÇó, è³ý³Ý ³ñ¹¿Ý 19 ³Ý·³Ù
¹³ñÓ»É ¿ Ø³ëï»ñëÝ»ñÇ Û³ÕÃáÕ,
áñÁ Ã»ÝÇëÇ µ³ó ¹³ñ³ßñç³ÝÇ
³Ù»Ý³É³õ ³ñ¹ÇõÝùÝ ¿:

Ä²Ø²Üò
ÃÇõ 45
³ñù³Û³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇß£
13-´Ý³Ï³Ý ¹»Õ ç»ñÙÇ ¹¿Ù - Ù³ï³Õ³Ñ³ë ,
Ýáñ³Ñ³ë£
14-ºõñáå³ÛÇ çñ³é³ï ·»ï»ñÇó Ü.¼³ñ»³ÝÇ í¿å»ñÇó£
15-²ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝ - ßáõï - ßáõï ÏñÏÝáÕ£
àôÔÔ²Ð²Úº²ò

ÐàðÆ¼àÜ²Î²Ü
1-Îáã áõÕÕõ³Í ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ ½ûñ³íÇ· ÉÇÝ»Éáõ
µáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ùµ£
2-²ï³ÕÓ³·áñÍÇ ·áñÍÇùÝ»ñÇó ·ÇõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇó µ³ñµ³é³Ï³Ý á±õñ - ïÝ³ÛÇÝ
ÙÇç³ï£
3 -²å³Ñáí í³Ûñ - ÷áË³µ»ñ³Ï³Ý
ÇÙ³ëïáí ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³É£
4 -Øûñ ³Ýõ³ÝáõÙÝ»ñÇó ÷á×áÏ³õáñ µáÛë, áñÇ ÁÝï³ÝÇ
ï»ë³ÏÇó ëï³óõáõÙ ¿ ÇõÕ
·áñÍ³ÍõáÕ ÝÏ³ñãáõÃ»³Ý Ù¿ç£
5-Ê³Ý·³ñõ³Í å³ñ - ³é³Ýó áñÇ
·áÛáõÃ»³Ýª ¹Åõ³ñ ¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É

³ÝÑ³ïÇ Ï³Ù Ñ³õ³ù³Ï³Ý µçÇçÇ
·áñÍÝ³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ - ³ñ³Ï³Ý
Ïñ×³ï ³ÝáõÝ£
6- ²çÇó å³ñ½ Ãõ»ñÇó - Ã»ñÇ£
7-Æ·³Ï³Ý ³ÝáõÝ - Ñ»ï³ùñùÇñ,
ÑÇ³ëù³Ýã, ßßÙ»óáõóÇã£
8- ²ñÓ³Ï ûñ - Ù³ñÙÝÇ ß³ñÅÇã
³½¹³Ï£
9- ÊÇ× - ï³ñõ³Û ãáñë »Õµ³ÛñÝ»ñÇó
- »ñÏÇñ ²ýñÇÏ³ÛáõÙ£
10-ÈÇ³ó³Í - ÏñûÝ³Ï³Ý Í¿ë ÷áË³µ»ñ³µ³ñ ÏáãõáõÙ »Ý
ÙÇç³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ£
11-Â¿ áõÙ Ó»éùáí ëå³Ýõ»ó Êáëñáí
Ã³·³õáñÁ - µÝ³Ï³Ý Ï³ï³ñ»³É
Ï»ñ - Ë³ÕáÕÇ áÕÏáÛ½Á£
12-êñïÇ ½³ñÏÇ Ó³ÛÝÁ -

1-ºñ»õ³ÝáõÙ Û³ÛïÝÇ ¿ ¼õ³ñÃÝáó ³ÝáõÝáí óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝ£
2-Ø³ñï, Ù³ù³éáõÙ - ·Çñù, ïáÙ³ñ Ï³Ý³óÇ ½µ³ÕÙáõÝù£
3-ÐáÉáíõ³Í ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝ Ü»ñù»õÇóª ù³Õ³ù ÑÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝ£
4-àõÝ³ÛÝ - ³ÕçÏ³Ï³Ý ëáíáñáõÃÇõÝ Û³ÝÓÝ³éáõ ÉÇÝ»ÉÁ£
5-ê³éÁ ½¿Ýù ÑÝáõÙ - ËáÑ³Ýáó³ÛÇÝ
·áñÍ³Í³Ï³Ý Çñ - ²ñ³ùëÇ íÇå³ÏÝ»ñÇó£
6-ºñÏ³Ã¿ »ñÏ³ñ ÓáÕ, áñáí ùáõÕÁ Ñ³ÝáõÙ
»Ý Ññ³ó³ÝÇ ÷áÕÇó - Üáõñµ ë»éÇÝ
í»ñ³µ»ñáÕ£
7-äïáÛï, ßñç³Ý, Ý³»õ Ù³Ý»Éáõ
·»ñÍáÕáõÃÇõÝÁ - ³ñÇõÝ ÍÍáÕ ÙÇç³ï - ï³Ý
Ù¿ç Í³é³ÛáÕ ÏÇÝ£
8-úÅ³Ý¹³Ï µ³Û - Ù³ùñõ³Í Ï³É å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÝáõÝÁ£
9-ì³×³éáñ¹Ç »õ ·Ýáñ¹Ç ÙÇç»õ Í³õ³ÉõáÕ
³Ù»Ýûñ»³Û Ëûë³ÏóáõÃÇõÝ - ¹ñ³Ï³Ý
å³ï³ëË³Ý£
10-¸ñ³Ëï - ³Ýã³÷ Ùûï Çñ³Ï³ÝÇÝ ¹ñáßÙ³ïÇå£
11-Þ³ï ³ñ³·, ³ÝÙÇç³Ï³Ý - ó³ÍÇóª
ùÇÙÇ³Ï³Ý µ³Õ³¹ñáõÃÇõÝ ù³ó³Ë³ÃÃõÇ
³ÕáñÁ£
12-ØÇ µ³Ý ï³Ý»É - ÅËï³Ï³Ý ³Í³Ýó Ýûëñ ÙáÉ»ÏáõÉÝ»ñáí ùÇÙÇ³Ï³Ý
µ³Õ³¹ñáõÃÇõÝ - ó³ÍÇó áã ¹³ë³õáñõ³Í£
13-²Í³Ï³Ý ë³ëïÇÏ »õ Ûáñ¹³é³ï ³ÝÓñ»õÇ
Ñ³Ù³ñ - ËáÑ³Ýáó³ÛÇÝ ³Ù³Ý ³Ûëï»Õ
³é³Ýó ÏáÃÇ£
14-Ø³Ý»Éáõ ÙÇçáó - ó³õÇó Ù»ÕÙ Ó³ÛÝ Ñ³Ý»É
- ½áÑ£
15-ø³Õóñ³Ñ³Ù ÏáñÇ½³õáñ åïáõÕ - ëÇÙõáÉ
- ß³ï»ñÇ ïáõÝÁ ù³Ý¹áõÙ ¿£

²Ýó»³É Ñ³Ù³ñÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ
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شماره 97
 14اردیبهشت  1390سال پنجم قیمت  900تومان

ُرستُم ُوسکانیان
در تدارک انتشار کتاب
مجموعه آثارش

در این شماره
در صفحات ارمنی این شماره
2
تاسیس مرکز مدیریت بحران در ارمنستان 						
3
تورج خسروی
		
					
مصاحبه روزنامه آزگ با سفیر ارمنستان در تهران
4
هاسمیک هاروتونیان
		
کودک میتواند همزمان سه زبان بیاموزد 						
6
ناصر فکوهی
		
ُرس ُتم وسکانیان در تدارک انتشار کتاب مجموعه آثارش 					
8
ر .ص.
		
شمهای از تاریخ کلیسای ارمنی و ضرورت ترجمه دوباره کتاب جشنهای کلیسای ارمنی 		
10
گارون سارکسیان
		

شماره  14 ،97اردیبهشت 1390
سال پنجم

بخش ارمنی

اخبار جامعه ارامنه ایران
2
ارمنستان :به تعویق انداختن ضرب االجل مذاکره
4
							
ضربه به روبرت کوچاریان
5
هاکوپ بادالیان
		
پیام اوباما به مناسبت  24آوریل و بازتابهای آن
6

یکم ماه مه :روز کارگر
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول:
لئون آهارونیان
دبیر تحریریه :روبرت صافاریان

یکم ماه مه :روز کارگر
8
روبرت صافاریان
		
جنبش کارگری اصالحطلبانه و عکسهای لوئیس هاین
9
چه کسی شهر را میسازد؟
فیلم عصر جدید چارلز چاپلین

		
شورای نویسندگان:
کارمن آذریان
لیا خاچکیان 		
گارون سرکیسیان
آرمینه ملیک ایسرائلیان
مدیر هنری :لیا خاچکیان
ویراستار بخش فارسی :نسیم نجفی
وب سایت :كاجیك صافاریان

										
احداث کتابخانه کتب خطی توسط اجمیادزین						
14
آرمینه ملیک ایسرائلیان
		
				
نمایشگاه هنر آلترناتیو در مرکز هنرهای تجربی و نو ارمنستان
16
لیلیت امیرخانیان
		
			
نادیدنی :درباره فیلم مستند تهران در عکس ساخته روبرت صافاریان
17
گورگن آرزومانیان
		
برجهای مرتفع جهان
20
یبوست :دالیل و درمان آن
23
ورزش 									
25
آرمان استپانیان
		
سرگرمی
27

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

66495180
66492693

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

گوشههایی از آنچه در
صفحات ارمنی این شماره
هویس آمده است
حال ساخت بنای امپایر استیت بیلدینگ ،تصاویر
ملموس از زندگی و اوقات فراغت کارگران فراهم
آورد و سرانجام چارلز چاپلین در فیلم به یاد ماندنی
عصر جدید به وضعیتی که در آن انسان و کارگران
تابع ماشین و صرف ًا پیچ و مهرهای از آن به حساب
میآیند و عزت انسانیشان مورد بیتوجهی قرار
میگیرد ،اعتراض کرد.

روز کارگر و پایان اسطوره سازی
اول ماه مه برابر یازده اردیبهشت ،روز جهانی
کارگر است 125 .سال پیش ،از آغاز ماه مه ،در
سراسر آمریکا ،و بیش از همه در شهر شیکاگو،
کارگران برای کاهش ساعات کارشان از ده ساعت
به هشت ساعت به اعتراض برخاسته بودند .در
شیکاگو پلیس به روی تظاهرکنندگان آتش گشود و
چهار نفر را کشت .بعد از این رویداد چهار تن دیگر
به جرم قتل مأموران پلیس و تحریک کارگران به
شورش به اعدام محکوم شدند .سه تن از اینان
کارگران مهاجر آلمانیتبار بودند .در طی چند سال
اجتماعات بزرگی در سراسر جهان برای یادبود این
کارگردان برپا شد و چیزی نگذشت که روز اول
ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر شناخته شد.
مخصوصا احزاب سوسیالیست و کمونیست این
روز را با شکوه بسیار جشن میگرفتند.
روز کارگر و بزرگداشت این طبقه زحمتکش،
بخشی از ایدئولوژی جهانگیری شد که از کارگران
طبقهای با رسالت تاریخی ساخته بود .در اندیشه
مارکسیستی ،طبقه کارگر قرار بود نه تنها خود
را از وضعیت زندگی فالکتبارش نجات دهد،
بلکه همچنین با هدایت انسان به سمت جامعهای
بیطبقه و بری از بهرهکشی ،منجی تمامی بشریت
شود .گفته میشد طبقه کارگر چیزی ندارد از دست
دوهفته نامه

هویس 22
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بدهد جز زنجیرهایش را ،و بنابراین ادامه وضعیت
موجود هیچ سودی برای او ندارد و این پتانسیل
انقالبی او را برای دگرگون کردن جامعه کنونی
از بیخ و بن فراهم میکند .تحوالت آتی تاریخ،
البته ،بر این تصور خط بطالن کشیدند .با گسترش
جوامع صنعتی ،قشری از کارگران نسبت ًا مرفه در
این جوامع شکل گرفت .از سوی دیگر ،وقتی در
کشورهایی مانند روسیه و چین ،احزاب کمونیست
به نام طبقه کارگر قدرت را به دست گرفتند ،چنان
بالیی سر همه مردم ،از جمله کارگران ،آوردند و
به نام طبقه کارگر ،کارگران را چنان استثمار کردند،
که هرگونه توهم رستگاری از اذهان کارگردان
زدوده شد .امروز کارگران و روشنفکران با کنار
گذاشتن اسطورهسازی کاذب از طبقه کارگر ،به
نیازهای ملموستر آن میپردازند.
در کنار جنبش کارگری انقالبی ،همواره یک جنبش
اصالحطلبانه نیز با هدف بهبود شرایط زندگی و کار
کارگران وجود داشته است .در اواخر سده نوزدهم
و اوائل سده بیستم ،یکی از خواستهای این جنبش
ممنوعیت کار کودکان بود .در آمریکا عکاسی به
نام لوییس هاین با ثبت عکسهای کودکانی که
در کارخانهها و کارگاههای بزرگ کار میکردند
به این جنبش یاری رساند .عکاس ناشناسی با
گرفتن عکس از کارگران ساختمانی نیویورک در

اوباما در پیام خود به مناسبت سالگرد
قتلعام ارامنه ،از به کار بردن واژه
نسلکشی (  ) Genocideامتناع کرد
باراک اوباما در زمان انتخابات ریاست جمهوری
به ارامنه قول داد در ازای دریافت رأی آنها ،و
در صورت راه یافتن به کاخ سفید ،قتلعام ارامنه
را به عنوان نسلکشی (  ) Genocideبه رسمیت
خواهد شناخت .ناگفته نماند که جرج بوش نیز
همین وعده را داده و خلف وعده کرده بود .به هر
رو از زمان روی کار آمدن اوباما تا کنون چند نوبت
ح «به رسمیت شناختن قتلعام ارامنه» تا آستانه
طر 
مطرح شدن در کنگره پیش رفته ّاما با مخالفت
رئیسجمهور و وزیر امور خارجه ،در دستور کار
مجلس قانونگذاری آن کشور قرار نگرفته است.
اوباما البته هر سال به مناسبت سالگرد این فاجعه،
پیامی رسمی منتشر میکند و این کشتار را محکوم
میکندّ .اما فعاالن کارزا ِر «به رسمیت شناختن
نسلکشی ارامنه» در پارلمانهای کشورهای دنیا و

مهمتر از همه در کنگره آمریکا ،به این پیامها راضی
نیستند و خواهان به کار بردن کلمهی «نسلکشی» از
سوی رئیسجمهور ایاالت متحده هستندّ .اما اوباما
کلمه یِ ِقرن  yeghernرا به کار میبرد ،کلمهای ارمنی
به معنای فاجعه و سوگ بزرگ .البته خود ارامنه هم
این کلمه را برای اشاره به قتلعام بزرگ ارامنه در
سالهای جنگ جهانی ّاول در امپراتوری عثمانی به
کار میبرندّ ،اما معنای امتناع اوباما از بهکارگیری این
اصطالح را نیز به درستی در مییابند .رئیسجمهور
آمریکا با در نظر گرفتن منافع ملی کشورش،
نمیخواهد حاکمان ترکیه را برنجاند یا خشم آنها
را برانگیزد .آنها با همین پیامها هم مشکل دارند
و وزیر امور خارجه آن کشور به پیام اوباما اعتراض
کرده است .دیگر این که اوباما قصد دارد مسأله
نسلکشی ارامنه را به مسأله بهبود روابط دو کشور
ارمنستان و ترکیه ربط دهد و نمیخواهد ترکیه را از
پیگیری این روند بِ َرمانَد.
گردهمایی  28آوری��ل اپوزیسیون در
ایروان:
ِدرپطروسیان و ضرباالجلی تاز ه برای
گفتوگو
لئون ِدرپطروسیان ،نخستین رئیسجمهور ارمنستان
و رهبر کنگره ملّی ارمنستان (های آزگائین کنگرس)
که اپوزیسیون قدرتمند کنونی این کشور است ،در
گردهمایی بزرگ  11آوریل در ایروان اعالم کرده

بود که اجتماع بعدی اپوزیسیون ،روز تعیین تکلیف
ِ
حداقلی
خواهد بود؛ یا دولت به خواستهای
اپوزیسیون گردن مینهد ،یا اپوزیسیون راه دیگری
در پیش میگیرد .خواستهای حداقلی اپوزیسیون
عبارتند از :آزادی زندانیان سیاسی ،آزادی برگزاری
اجتماعات اپوزیسیون در میدان آزادی ،و پیگیری
جدی پرونده ح��وادث یکم مارس سال 2008
ّ
(روزی که پلیس به اجتماع معترضان به انتخابات
حمله کرد و هشت نفر کشته شدند).
در فاصله این دو گردهمایی ،سرژ سرکیسیان ،رئیس
مسببان
جمهور ارمنستان ،دستور پیگیری جدی ّ
حوادث یکم مارس را صادر کرد ،اجتماعات در
میدان آزادی عم ً
ال آزاد شد و زمزمههایی درباره
آزادی برخی از زندانیان سیاسی به گوش رسید.
ظاهراً این اقدامات برای اپوزیسیون تا حدودی قابل
قبول بود .برای همین ِدرپطروسیان در گردهمایی
اخیر اعالم کرد که بستن در مذاکره و گفتوگو در این
شرایط به صالح نخواهد بود و خواهان دادن فرصت
دیگری به دولت شد.
در ماههای اخیر ،آرایش صحنه سیاست داخلی
شدت متحول است .همهجا سخن از
ارمنستان به ّ
امکان مذاکره و گفتوگوست .امیدهای گفتوگو
بین نیروهای اپوزیسیون (کنگره ملّی ارمنستان به
رهبری ِدرپطروسیان ،حزب میراث به رهبری رافی
هوانسیان و حزب داشناکسوتیون) میتوان گفت بر
باد رفته استّ ،اما در مقابل ،احتمال گفتوگو و
توافق بین دولت و کنگره افزایش پیدا کرده است.
دسترسی به چنین توافقی ،صحنه سیاست داخلی
ارمنستان را به کلی دگرگون خواهد کرد.

تأسیس مركز مدیریت بحران در
ارمنستان
تحوالت اخیر خاورمیانه ،شمال آفریقا
و همچنین زلزله ژاپن مقامات حكومتی
ارمنستان را به فكر تأسیس مركزی تحت
عنوان «مركز مدیریت بحران» انداخت.
ساختمان این مركز با بودجه دولت ارمنستان
ساخته و پیشبینی میشود كه سایر تجهیزات
آن نیز به كمك سازمانهای مختلف بینالمللی
فراهم شود .این مركز تا سال  2013راهاندازی
خواهد شد و دارای سی ،چهل كارمند خواهد
بود .
تأسیس این مركز با همكاری ناتو در قالب
برنامه  IPAPدر نظر گرفته شده است و زیر
نظر وزارت ح��وادث غیر مترقبه فعالیت
خواهد كرد .قرارداد همكاری میان ارمنستان
و ناتو در قالب برنامه  IPAPهر دو سال یك
بار مورد توافق مقامات ارمنستان و ناتو قرار
میگیرد .این برنامه به روند گفتوگوهای میان
ناتو و ارمنستان بستگی دارد و از اصالحات
صنایع دفاعی و دموکراسی در ارمنستان
حمایت میکند .هزینه این پروژه 36/5
میلیارد درام است كه پیشبینی میشود از
اتحادیه اروپا ،ناتو ،صندوق بینالمللی پول
و دیگر سازمانهای خیریه بهدست آید.
این مرکز در صورت وقوع ترور ،جنگ،
خطرات طبیعی و مصنوعی و شرایط
اضطراری ،نیروهای ادارات و وزارتخانهها
را بسیج خواهد کرد و به كار خواهد گرفت
و همچنین با فنآوریها و تجربههای
بینالمللی ،از طریق پایگاه اطالعاتی
به م��ردم ،همكاران بینالمللی ،اعضای
فرمانداریهای محلی و مدیران دولتی هشدار
و خبررسانی می كند.
مركز مدیریت بحران نه تنها مسایل ذكر
شدهی باال را حل خواهد كرد بلكه به روند
مدیریت بحران ،كیفیت تازهای میبخشد و
كارایی آن را باال میبرد.
تورج خسروی
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دوهفته نامه
هویس

گفتوگوی روزنامه آزگ با سفير ارمنستان در جمهوری اسالمی ایران

روابط ما از عمق هزارهها سرچشمه میگيرد

هاسمیک هاروتیونیان

سال  گذشته مبادله کاالی ایران و ارمنستان  5/38درصد افزایش یافته است

سفیر ارمنستان در تهران درباره روابط ایران و
ارمنستان ،طرحها ،بازدیدهای متقابل ،نقش جامعه
ارمنی و برنامههای آتی ،مصاحبهای با روزنامه
آزگ انجام داده است كه در زیر میخوانید.

• ساخت راهآهن ایران-ارمنستان در
چه مرحلهای است و چه زمانی به پایان
میرسد؟
تحقق این طرح تنها در چارچوب برنامه
اقتصادی دو جانبه مشاهده نمیشود ،بلكه در
زمینه توسعه راههای ارتباطی منطقهای نیز قابل
اهمیت است .بنابراین مشکل ساخت راهآهن
صرفا برنامه اقتصادی نیست .در خصوص اهمیت
ث شده و حتی اظهارات
و فوریت برنامه ،زیاد بح 
ناخوشبینانهای صورت گرفته ،مبنی بر این که یک
برنامه تبلیغاتی است ،درست همانند زمانی که در
مورد غیر عملی شدن تأسیس خط لوله گاز سخن
میرفت .این سخنان پیش از ساخت پل مشترک بر
روی رودخانه ارس نیز ورد زبانها بود و بهطور
کلی ،این حرفها درباره همه طرحها و تعهدات
متقابل که بین دو کشور بهدست آمده یا میآید گفته
شده است .بهطور یقین میتوانم بگویم که در طرف
ایرانی باالترین سطح اراده برای اجرای این طرح
به چشم میخورد .این مسأله در کانون توجهات
رؤسای جمهوری هر دو کشور قرار دارد .این طرح
کامال در برنامه گسترش شبکههای خط آهن ایران
میگنجد .گواه این امر مالقاتی بود که به مناسبت
عید نوروز و به دعوت رئیسجمهور ایران ،رؤسای
جمهور دو کشور ایران و ارمنستان در  27مارس
امسال در تهران انجام گرفت و طی آن ساخت
راهآهن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
• پارسال وزیر آموزش و پرورش
دوهفته نامه

هویس 44
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ایران اعالمیهای منتشر کرد که دیپلم
علمی ارمنستان مورد تأیید نیست.
هنگام سفر آرمن آشوتیان وزیر آموزش
و پرورش ارمنستان به ایران توافق
شد که ایران همچنان مدارک تحصیلی
دانشکده مخیتار هراتسی ،دانشگاه
دولتی ایروان ،را به رسمیت بشناسد.
آیا این پیمان همچنان به قوت خود باقی
است و به اجرا در میآید؟
این اواخر در ایران برای مدارک تحصیلی
اهمیت بیشتری قائل هستند و کارهایی به منظور
باال بردن سطح علمی دانشجویانی که مدرک
تحصیلی عالی به دست میآورند صورت میگیرد.
مضاف بر این ،این تصمیم طرف ایرانی ،تنها به
دانشجویان ارمنستان مربوط نمیشد .به منظور
ساماندهی و بررسی مسائل مورد عالقه دوجانبه،
سال گذشته آرمن آشوتیان وزیر آموزش و پرورش

و علوم ارمنستان و هیأت همراه به تهران آمد .در
این دیدار پیرامون مسائل دو جانبه علمی -آموزشی
و دانشجویی ،طرحریزی برنامهها و گسترش
مبادله استاد و همچنین برنامهریزی جدید در زمینه
توگو به عمل آمد.
فرهنگی ،گف 
در رابطه با مسأله عدم پذیرش مدرک تحصیلی
ارمنستان از سوی وزارت آموزش عالی علوم و
تکنولوژی ایران مذاکراتی صورت گرفت .موافقت
شد در آینده در این مورد تجدید نظر شود .در این
دیدار میان دو وزارتخانه ،طرح برنامه همکاری
در زمینههای آموزش و علوم و تکنولوژی بین ایران
و ارمنستان در سالهای  2010الی ،2013به امضا
رسید .و اما یکی از اهداف سفر دو معاون وزیر
آموزش علوم و تکنولوژی به ایروان در تاریخ 29
دسامبر  2010مربوط به شناخت متقابل مدارک
تحصیلی بود که این موضوع در آینده نزدیک به
اطالع عموم مردم خواهد رسید.

• بر خالف این که در ایران بر علیه
خرید و فروش مواد مخدر به شدت
مبارزه میشود ،اما این امر شکوفاتر
میشود .ارمنستان به عنوان کشور
همسایه در مبارزه با گسترش این
امر ناخواسته مسأله دارد؟ مسؤولین
ذیربط دولت ایران در این راستا چه
کارهایی انجام میدهند و آیا در این
مورد با مسؤولین و مقامات ارمنستان
همکاری میكنند؟
ایران در رابطه با مبارزه در برابر خرید و
فروش و توزیع مواد مخدر کارهای جدی بهعمل
میآورد .در ایران ساالنه مقدار بسیار زیاد مواد
مخدر کشف ،ضبط و نابود میشود .افراد زیادی
از نیروهای انتظامی که در این راه مبارزه میكنند
جان خود را از دست میدهند و به لقب واالی
شهید نائل میشوند .توسعه روزافزون گردشگری
میان دو کشور با در بر داشتن نتایج مثبت آن بر
اقتصاد کشور ما ،مسائلی نیز در جهت پخش
غیرقانونی مواد مخدر در پی دارد .در این زمینه
به منظور گسترش فعالیتهای مشترک ،آلیک
سرکسیان رئیس پلیس ارمنستان و هیأت همراه
در اکتبر  2010به تهران آمد.
در این دیدارها تفاهمنامه همکاری بین
فرماندهی نیروهای انتظامی و مقامات ذیربط ایران
و هیأت ارمنی به امضا رسید که از مفاد مهم آن
مبارزه در برابر توزیع غیرقانونی مواد مخدر بوده
است .در این خصوص به منظور مبادله اطالعات
عملیاتی ،گروه کاری تشکیل شده است که حاصل
فعالیت آنها چشمگیر است .طبیعی است که
طرفین از دستآوردهای خود رضایت کامل
ندارند و سعی دارند که فعالیتهاشان به صورت
مطلوب انجام پذیرد.
• در ارمنستان چنین تلقی میشود
که قراردادهایی که با طرف ایرانی
منعقد میشود همچنان بر کاغذ
میمانند و یا با تعویق و کش دادنهای
طوالنی تحقق مییابد .آیا مقصرِ این
وضعیت طرف ارمنی است یا ایرانی؟
متأسفم از این که چنین تو ّهمی وجود دارد.
به نظر من اینچنین تصورات ،به خاطر تعدد
امور حقوقی و قراردادی است که به مرور زمان
به موجب مدارکی که به امضاء میرسد ،بر طرف
شده یا میشود.
• ارمنستان و ایران دارای میراث
فرهنگی گوناگون هستند .چون

کشورهای همسایه هستند ،به نظر
میرسید باید گفتوگوی فرهنگی و
تأثیرات متقابل شکل میگرفت .ولی
این امر مشاهده نشد .چرا؟
موافق نیستم که ایران و ارمنستان دارای
فرهنگهای متفاوت هستند .روابط ما پس از
پذیرش دین مسیحیت در ارمنستان و یا با قبول
دین اسالم در ایران شکل نگرفته است .روابط ما
از عمق هزارهها سرچشمه میگیرد .در نقشههای
جغرافیایی باستان ،ایران و ارمنستان همراه
دولتهای قدیمی که به تاریخ پیوستهاند ،در کنار
هم بودهاند .بر روی نقشههای کنونی نیز ایران و
ارمنستان همچنان به عنوان همسایه با واحدهای
دولتی جدید نمایان میشوند.
دو کشور همسایه مسیحی و مسلمان امروز
در جهان عالیترین نمونه گفتوگو و زندگی
مسالمتآمیز را به نمایش میگذارند .بهترین دلیل
روشن آن نیز شرکت رئیسجمهور ارمنستان با
هیأت بلندپایه همراه خود در جشن عید نوروز
بود .گواه دیگر آن ،جامعه شکوفای ارمنی در
ایران و روابط سطح باالی ما است.
• نقش جامعه ارمنی در پیشرفت
امور دولت را چگونه ارزیانی میکنید؟
ارامنهی ای��ران به منزله پلی بودند برای
گسترش روابط دو جانبه .نقش آنها در باالترین
سطوح روابط امروز به چشم میخورد .رابطه
میهن و جامعه ،امروز یکطرفه نیست .دولت ما
به خاطر ارامنهی خارج از کشور نیرومند است
و اما توانایی و پایداری ارامنهی دیاسپورا نیز به
نیرومندی کشور ارمنستان بستگی دارد .استحکام
و توانمندی مواضع ارامنهی ایران ،از منافع دولت
ارمنستان منشاء میگیرد.
• در سال  2010توسعه روابط ایران
و ارمنستان چگونه بود؟
در سال  2010روابط ما با افزایش دیدارها
در سطوح عالی مشخص میشود .در ژانویه،
نهمین نشست کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان
واقع شد که در آن آقای متکی وزیر امور خارجه
ایران و رئیس مشترک ایرانی شرکت کرده بود .در
ِ
ِ
معرفی فرصتهای
المللی
فوریه نیز کنفرانس بین
تجاری و سرمایهگذاری  )Armex( 2010برگزار
شد که در آن ششصد نفر از کارآفرینان و
سرمایهگذاران ایرانی شرکت داشتند .در ماه فوریه
مهدی مصطفوی مشاور عالی رئیسجمهور ایران
و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به
ایروان سفر کرد.

برنامهی عملیاتی همکاری در زمینههای
فرهنگ و هنر در سالهای  2012-2010میان
سازمان فرهنگ و ارتباطات ایران و ارمنستان به
امضاء رسید .سال گذشته نخستوزیر ارمنستان،
وزرای امور خارجه ،دفاع ،انرژی و منابع طبیعی
و اقتصاد و رئیس پلیس جمهوری ارمنستان
به تهران آمدند .ارمنستان نیز پذیرای رئیس
مجلس شورای اسالمی ،وزیر نیرو ،و رئیس اتاق
بازرگانی وصنایع و معادن ایران بود .سال 2010
مستغنی از تعدد برنامه های فرهنگی بود.
سال  2010به لحاظ شرایط مناسب از نظر
بسط و توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی ایران
و ارمنستان حائز اهمیت بود و رشدی بیسابقه در
حجم گردش کاال به ثبت رسید و كه نسبت به سال
پیش 35/5 ،درصد افزایش نشان میدهد.
در همین حال در این ترازنامه ،مسألهی قابل
مالحظه ،افزایش کاالی صادراتی ارمنستان به
ایران است که نسبت به سال پیش  57درصد رشد
نشان میدهد و کاالی صادراتی ایران به ارمنستان
نیز  33درصد افزایش یافته است .در برابر گردش
کاالی معادل  195میلیون دالری سال  ،2009در
سال  2010این مبلغ بیش از  270میلیون دالر
افزایش یافت که این امر در جریان کلی روابط دو
جانبه بیسابقه است .شاخص  260میلیون دالری
سال  2008نباید سوءتفاهم ایجاد كند ،چرا که این
امر به سبب مناقشه روسیه و گرجستان ایجاد شد
و ارمنستان الزاما بهطور موقت مقدار معینی کاالی
ضروری از ایران وارد کرد.
• آیا در سال  2011انتظار میرود
بازدیدهای متقابل انجام بگیرد؟
بازدیدهای متعددی انجام خواهد شد که ِ
اولین
آنها در  27مارس میالدی با سفر سرژ سرکسیان
رئیسجمهور ارمنستان و هیأت همراه وی آغاز
شد .وزیر امور خارجه ایران دعوت همتای ارمنی
خود ،ادوارد نعلبندیان ،را برای سفر به ایروان
پذیرفته است .انتظار میرود نشست کمیسیون
ِ
مشترک بیندولتی نیز در تهران برگزار شود ،و
از آنجایی که سال ،سال یادواره است ،لذا در
ِ
هنری فراوانی
سال  2011برنامههای فرهنگی و
به مناسبت بیستمین سالگرد استقالل ارمنستان به
اجرا در خواهد آمد.
ترجمه :ژیرایر خسرویان
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کودک
میتواند همزمان
زبان
بهآسانی
بیاموزد

سه

آیا آموزش
زبانهای محلی
مانع پیشرفت فرهنگی
افراد است؟

رابطه چالشبرانگیز میان زبانهای محلی
یا قومی از یکسو ،و زبان ملی از سوی دیگر،
تا پیش از وقوع انقالبهای ملی در اواخر قرن
هجده و در طول قرن نوزده چندان مطرح نبود ،هر
چند که حتی پیش از این نیز دولتهای سلطنتی
مطلقه از جمله فرانسه ،محو ِر یکسان سازی
زبانی را به یکی از مهمترین استراتژیهای خود
برای تقویت انسجام قدرت خویش و سلطه بر
مردم قرار داده بودند .با وصف این ،مسألهی زبان
ملی به مثابه پایهای اساسی برای وحدت ملی و
دولت مردمی ،از زمانی مطرح شد که انقالبهای
بورژوازی و در رأس آنها انقالب فرانسه در سال
 1789به وقوع پیوستند و از آنجا که در گفتمان
سیاسی خود بر آن بودند که مشروعیت دولت ملی
را به جای آن که ناشی از باال ( کلیسا ،اشرافیت)
بدانند ،آن را ناشی از پایین (مردم) معرفی کنند،
بنابراین به «مردم» نیز نیاز داشتند .این در حالی
بود که در اکثر کشورهای اروپایی یا سایر کشورها
در این زمان نه از «مردم» به مفهوم امروزین آن
خبری بود و نه به ویژه از «ملت» .و طبعا همهی
دوهفته نامه

هویس 66
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ناصر فکوهی

حواشی دیگری که بر اساس این مفاهیم خیالین
بنا شدند ،همانگونه که متخصص اصلی این بحث
یعنی بندیکت آندرسون مطرح میکند ،بر اساس
اسطورههایی بنا شدند که مبنای اصلی رمانتیسم
اروپایی قرن نوزدهمی و سپس روایتهای
استعماری و پسااستعماری قرن بعدی بودند .به
این ترتیب نیاز به آن وجود داشت که آموزش
ِ
انتقال دادهه��ای فرهنگی هنجارمند
همگانی،
و یکدست ،ایجاد حافظه «تاریخی» و ایجاد
ِ
«تعلق» ملی به وجود بیاید و برای همهی
احساس
اینها ،نیاز به یک ابزار اصلی بود که همان زبان
میانجی ملی به شمار میآمد .هم از این رو در
کشورهای اروپایی فرایندهای ملتسازی و
دولتسازی در قرن هجده و نوزده تقریبا همیشه
همراه با فرایندهای «زبان کشی» ( )glottocideو
«نابودی هویتهای قومی» ( )ethnocideبودند،
یعنی فرایندهایی که تالش میکردند زبانهای
محلی را از میان ببرند تا به همراه آنها هرگونه
احساس تعلق محلی غیرملی را نیز نابود کنند.
کشورهای اروپایی اغلب در این کار موفق بودند

و فرانسه به عنوان کشوری که الگوی اصلی را به
دیگران میداد در این کار نیز در رأس قرار داشت
و با خشونت تمام و غیرقابل تصور به ویژه در
مناطق شرقی این کشور ،به ضرب قتلعامهای
وسیع ،این پروژه را به پیش برد .با این وصف
این پروژه در کشورهای در حال توسعه و زیر
استعمار و یا وابسته به استعمار که دولتهای
بزرگ غربی پس از خروج از دوران استعمار
قصد ایجاد دولتهای ملی وابسته به خود را در
آنها داشتند ،اغلب با شکست روبهرو شد و بر
خالف این نظر که اقوام و زبانهای قومی ابداع
استعمارگران بود که تمایلی به آن که دولتهای
ملی بزرگ در کشورهای پیرامونی به وجود نیاید
نداشتند ،درست برعکس ،این کشورها اغلب به
صورت مستقیم و غیرمستقیم با تقویت قدرتهای
استبدادی قبیلهای یک قبیله یا خانواده خاص (مثال
در عربستان ،اردن ،و سایر کشورهای عربی ولی
از آن بدتر در مستعمرات آفریقایی) تالش کردند
فرایندهای زبان کشی و قوم کشی را همچون
کشورهای خود ،پیاده کنند اما با شکست روبهرو

شدند زیرا سطح سواد بسیار پایین بود و امکان
گسترش نظامهای آموزش همگانی و رایگان
همچون غرب در اکثر این کشورها یا وجود نداشت
و یا کارایی الزم را نداشت .از این رو شفاهی بودن
فرهنگهای کشورهای در حال توسعه ،از جمله
فرهنگهای «ملّی» آنها ،دلیلی اصلی بر آن
بود که فرایندهای زبان کشی و قوم کشی نتوانند
به سرانجام برسند .دلیل دیگر نیز تغییر وضعیت
جهان پس از جنگ جهانی دوم بود که امکان
دست زدن به قتلعامهای گسترده را برای چنین
اهدافی تقریبا ناممکن میکرد .اما اصل ماجرا
اصوال به صورتی که کشورهای استعمارگر پیشین
مطرح میکردند ،مورد توافق فرهنگشناسان
نبود و نیست .مسأله این بود که برای قدرتهای
بزرگ ،زبان ملی و میانجی بیشتر از آن که راهی
برای اعتالی فرهنگی و پیشرفت آن باشد ،ابزاری
بود برای یکسانسازی پهنههای ناهمگن و تسهیل
سلطه بر آنها .با حرکت از همین اصل اولیه بود
که فرهنگشناسان بر این نکته انگشت گذاشتند که
اصوال تضادی میان آموزش زبانها وجود ندارد
و این پیشداوری که آموزش یک زبان محلی به

آموزش زبان ملی ضربه میزند یک امر خیالین و
بیشتر یک اسطوره سیاسی است تا یک امر زبان
شناسانه یا فرهنگی .واقعیت آن است که تمام
مطالعات نشان میدهند که کودکان تا سن خاصی
میتوانند چندین زبان را به صورت همزمان
بیاموزند بدون آن که هیچ یک از این زبانها به
زبان دیگر ضربهای بزند .بنابراین یک سیاست
درست زبانی میتواند یک کودک را در ِ
آن واحد
به یک زبان محلی ،یک زبان ملی و یک زبان
جهانی ،مجهز کند بدون آن که مشکلی برای این
کودک به وجود بیاید .اما در نقطه معکوس با این
استدالل ،عدم آموزش چندگانه زبانی ،میتواند
و عمال این طور نیز شده است که افراد را از
لحاظ زبانی و فرهنگی فقیر کند .زیرا فرد نه زبان
میانجی ملی یا بینالمللی را خوب فرا میگیرد و نه
زبان مادری و محلی خویش را ،بلکه در مجموع
بیشتر به سوی نوعی زبان شفاهی با حداقلی از
واژگان سوق مییابد و قابلیتهای زبانشناختی
محدودی پیدا میکند که کمبود خود را در عدم
توانایی او در سخن گفتن و نوشتن به شیوهای قابل
قبول از لحاظ علمی و فرهنگی ناتوان میكند.

نگاهی به وضعیت دانشآموزان و دانشجویان
خود ما که به شیوهای نادرست ،زبان میانجی ملی
و بینالمللی را «آموختهاند» و زبانهای محلی
را نیز در ساختارهای خانوادگی و حلقههای
خویشاوندان فرا گرفتهاند نشان میدهد که هیچ
یک از این زبانها دارای توانایی باالیی برای
استفاده فرهنگی در گفتار و نوشتار خود نیستند.
بنابراین به نظر ما نه تنها تضادی میان آموزش
زبانهای محلی ،ملی و جهانی وجود ندارد،
بلکه درست بر عکس ،عدم آموزش هر یک از
این زبانها و یا آموزش غیر صحیح آنها ،همهی
ِ
فرهنگی
آنها را تخریب و از این راه مانع از رشد
درخور و شایسته برای فرد میشود .راهحل برای
این امر به نظر ما آن است که از سنین بسیار پایین
بتوان کودکان را با این سه گونه زبان آشنا کرد
و مخصوصا بسیار سریع به سوی سیستمهای
نوشتاری رفت که زبان را در قالبهای هنجارمند
تثبیت میکنند و مانع از فساد تدریجی آن در قالب
اشکال شفاهی میشوند.

زبان محلی
زبان ملی
زبان بیناللملی
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ُرستُم ُوسکانیان در تدارک انتشار کتاب مجموعه آثارش

ر.ص.

در سفر اخیرمان به آمریکا ،روزی هم به
دیدار ُرس ُتم ُوسکانیان رفتیم .رستم در آپارتمان
کوچکی در شهر کوچک بِربَنک در نزدیکی
لسآنجلس آمریکا زندگی میکند .در و دیوار
و کف و همه جای آپارتمان کوچکش پوشیده از
آثار او اعم از مجسمههای سرامیک و نقاشیها
و طراحیها و پاپیهماش ه (مجسمه از خمیر کاغذ)

دوهفته نامه
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است.
دو سال پیش ،در مهرماه سال ،1388
رستم وسکانیان به دعوت کانون مهندسان معمار
دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود .استادان و
دانشجویان رشته معماری در بزرگداشت او سنگ
تمام گذاشتند .یکی از مراسم این بزرگداشت در
سالن کلوب ارامنه که خود رستم طراحی کرده

است ،برگزار شد .استادان بزرگ و بزرگان قوم
در گرامیداشت هنر و شخصیت او سخن گفتند .و
وقتی در پایان او را برای ایراد سخنرانی به صحنه
خواندند ،تنها این ِ
شعر ه .الف .سایه را خواند:
نمیدانم چه میخواهم بگویم
زبانم در دهان باز ،بسته است
در تنگ قفس باز است ،افسوس
که بال مرغ آوازم شکسته است
نمیدانم چه میخواهم بگویم
این نمونهای است از رفتار فروتنانه او.
فروتنی حقیقی .این را در کالم و در شیوه زندگی
او نیز میتوان یافت .درجات علمی و هنری او
بسیار باالست ،و او به اندازهای که شایسته است
شناخته شده نیست.
در سال  1932در تبریز به دنیا آمده ،در
دبیرستان البرز تهران درس خوانده و بعد در
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران ،و در
ب��وزار پاریس .برنده جایزه و مدال و دیپلم
افتخار از دانشگاه پاریس ،دانشگاه گراتس وین
و بیینال تهران است ،و معمار ورزشگاه آرارات و
ساختمان کلوب ارامنه تهران و بناهای مسکونی و
عمومی دیگر در تهران ،تبریز و شیراز.
بعد از سالم و احوالپرسی و یادآوری دیدار
دو سال پیشمان در تهران ،از او میپرسم آیا
مایل نیست نمایشگاه نقاشیهای جدیدش را در
تهران برگزار کند .میگوید حال و حوصلهاش
نیست .راست میگوید .حال و حوصله سفر و
دنگ و فنگ تدارکات نمایشگاه در او نیستّ .اما
حال و حوصله کار هست .او مرتب کار میکند.
مرتب طراحی و نقاشی میکند و در حال حاضر
در ت��دارک انتشار مجموعهای کارهایش در
دورههای مختلف و در ژانرهای گوناگون است.
انتخابهایش را کرده و با حوصله عکسهای
بناها و نقاشی را مرتب کرده و پرینت گرفته و
کموبیش آماده چاپ کرده است .نخستین بخش
از این مجموعه به کارهای معماری او در تهران
و آثار گرافیکش در همین دوره اختصاص دارد
و آخرین بخش به نقاشیهای بزرگی که در چند
سال اخیر خلق کرده است؛ نقاشیهای انتزاعی با
حال و هوای بدوی و رنگهای شاد.
اگر بگویم رستم هنرمندی بیادعاست راست
نگفتهام .او قدر کار خود و آثارش را خوب
میداندّ .اما به گمانم ،نکته این است که برای او
کار کردن و خالقیت اولویت دارد ،در مقایسه با
موفقیت به معنای عام کلمه :یعنی شهرت و ثروت
و قرار گرفتن در کانون توجهات .او همچنان پویا
و زنده به خالقیت خود ادامه میدهد .اصل این
است و باقی همه فرع قضیه است.
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اخیراً ترجمه جدید کتاب ارزشمند جشنهای کلیسای ارمنی توسط انتشارات نائیری به بازار
نشر عرضه شده است .این کتاب فهرست جامعی است از اعیاد ارامنه و مناسبتها و زمینههای
تاریخی آنها .کتاب ،سالها پیش یک بار توسط هرایر خاالتیان ترجمه و منتشر شده است .دلیل
ترجمهی دوباره کتاب به همراه خالصهای از تاریخ کلیسای ارمنی ،در پیشگفتار مترجم کتاب،
گارون سرکسیان آمده است .توجه خوانندگان را به متن این پیشگفتار جلب میکنیم.

شمهای از تاریخ کلیسای ارمنی

و ضرورت ترجمه دوباره کتاب ارزشمند

جشنهای کلیسای ارمنی

اثر اسقف فقید آرداک مانوکیان
گارون سارکسیان

جشن را در زبان ارمنی «تن» مینامند .این
واژه برگرفته از واژهی «تونوس» یونانی ،به معنی
مراسم و آیین گروهی است .جشن در زبان فارسی
نیز به همین معناست؛ در کتاب اوستا ،این واژه به
صورت «یسنه» آمده و شکل پهلوی آن «یشن» و
«جشن» است.
ایرانیان باستان جشنهای بسیاری داشتند
که بیشتر آنها در پیوند با دین بود .مردم در
این جشنها گرد میآمدند و ایزدان را ستایش و
پرستش میکردند .بیشتر آن جشنها به مناسبت
شادی بوده است ،اما جشنها و مراسم ناشادی
نیز بودند که در آن سوگواری میکردند ،از این
رو ،میتوان گفت که جشن همواره به معنی شاد
کردن نبوده است .مواردی هرچند اندکشمار را
میتوان یاد کرد که جشن به رویدادی غمبار اشاره
داشته است مانند :سوگ سیاوش ،از آیینهای
کهن اقوام ایرانی که یکی از مشهورترین آنهاست.
پس جشن یعنی مراسمی جمعی که در بزرگداشت
رویدادی تاریخی و با آیینهایی خاص ،به ویژه
سرودخوانی و نیایش خوانی ،برگزار میشود.
ارمنیان نیز با پیشینه چندهزارساله خود،
همانند دیگر اقوام باستانی ،جشنهای گوناگونی
داشتهاند .بیشتر جشنها و ای��زدان ارمنی،
همانندیها و مشترکاتی با جشنها و ایزدان
اقوام ایرانی دارند و این سبب زندگی مشترک و
همسایگی دیرپای ایرانیان و ارمنیان بوده است.
مهمترین ایزدان ارمنستان باستان چنین بودند:
آرامازد ،آستغیک ،آناهید ،واهگن ،نانه.
دوهفته نامه
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آرامازد بزرگترین ایزد ارمنستان باستان بود.
او را آفریننده زمین و آسمان ،پشتیبان میوهدهی،
و پدر همه ایزدان دانستهاند .او همتای اهورامزدای
ایرانیان بود.
آستغیک ایزدبانوی عشق و زیبایی و آب بود.
او را دختر نوح و زاییدهی طوفان نیز دانستهاند.
آستغیک را دلدادهی واهاگن شمردهاند.
آناهید یکی دیگر از ایزدبانوان باستانی ارمنیان
بود .او ایزدبانوی مادری ،هوشیاری ،میوهدهی و
باروری بود .آناهید را دختر آرامازد گفتهاند و
با نامهایی چون «بانوی ارمن» «،بانوی بزرگ»
و «مادر زرین» خواندهاند .او همتای آناهیتای
ایرانیان بوده است.
واهاگن ایزد جنگ و دالوری و پیروزی بود.
او را لقب «اژدها کش» و «اژدها افکن» دادهاند.
نانه نیز از ایزدبانوان دوست داشتنی ارمنیان
بوده است .او را خواهر آستغیک و سومین
دختر آرامازد و ایزدبانوی دانایی و کدبانویی نام
نهادهاند.
با پیدایش و گسترش مسیحیت در سده
یکم میالدی ،آیین اساطیری و باورهای باستانی
اقوامی که در تماس با آن قرار گرفتند سست شد و
باورهای پیش از مسیحیت به آرامی رو به نابودی
نهاد .دین مسیح در محیطی یهودی پدید آمد،
سپس در میان مردمان غیریهودی گسترش یافت.
استانهای شرقی امپراتوری روم و آسیای خرد از
نخستین جاهایی بودند که مسیحیت در آن ریشه
دوانید ،پیروانی یافت و در نواحی پیرامون خود
گسترده شد.
مسیحیت مانند دیگر دینهای یکتاپرست
بر پایه پرستش خدای یکتا استوار است ،از
این رو پیکاری بیامان با دینهای چندخدایی
آغاز کرد .وحدانیت این دین و اعتقاد به خدای
یگانه ،مهمترین اصل مسیحیت است .دیگر مبانی
اعتقادی مسیحیت :باور به بخشایش و عفو از
سوی عیسای مسیح ،ظهور دوباره ایشان ،آمدن
روز بازخواست و رستاخیز ،پاداش اخروی و
برقراری ملکوت آسمانی.
نخستین جوامع مسیحی ساختاری ساده
داشتند و هنوز خط مشی روشن و اصولی که از
سوی همگان پذیرفته شده باشد پدید نیامده بود.
وجه اشتراک نخستین جوامع مسیحی ،احساس
نفرت از امپرتوری روم ،میل به سرنگونی آن،
چشم داشتن به آمدن هر چه زودتر مسیح ناجی و
اعتقاد به برقراری پادشاهی خداوند بر زمین بود.
مسیحیت پیش از هر چیز نماد و نمایش آرمان
دینداران ستمدیده بود و آرزوی رهایی بردگان
و تنگدستان را در خود میپرورانید .از این رو،

امپراتوران روم همواره در آزار و نابودی گروههای
مسیحی میکوشیدند و برای ایشان مجازاتهای
سنگینی وضع میکردند .با گسترش مسیحیت
به سرزمینهای همجوار فلسطین ،ارمنیان نیز
در تماس نزدیک با آن قرار گرفتند .ارمنیان در
همان سده یکم میالدی با این دین آشنا شدند.
نخستین کسانی که نوید مسیحیت را در ارمنستان
باستان بردند ،دو تن از شاگردان عیسای مسیح
به نامهای تادئوس و بارتلمیوس بودند .این دو
پس از بیرون آمدن از فلسطین به سوی ارمنستان
رهسپار شدند .تادئوس رسول به شهرستان آرتاز
پای نهاد و دعوت به دین جدید را آغاز کرد .با
گذشت زمان ،گروهی از مردمان به این دعوت
گرویدند .ساناتروک پادشاه اشکانی ارمنستان،
برای جلوگیری از گسترش مسیحیت ،فرمان به
دستگیری و کشتن مسیحیان داد و بسیاری از
ایشان ،از جمله تادئوس رسول را به شهادت
رسانید .پیکر این قدیس را به خاک سپردند و
پس از چندی بر مزار وی کلیسایی به نام تادئوس
مقدس برپا کردند .این کلیسا تاکنون پابرجاست و
در خاک ایران ،در نزدیکی شهر ماکو جای دارد و
زیارتگاه ایمانداران است.
بارتلمیوس حواری نیز پس از پیمودن راهی
دراز ،سرانجام به ارمنستان گام نهاد و به استان
سیونیک رسید و موعظه و دعوت را آغاز کرد.
سپس به شهرستان آغباک رفت و انبوه مردمان را
به دین مسیح خواند .اما این قدیس نیز به دست
ساناتروک دستگیر و سنگسار شد .بر مزار این
شهید نیز کلیسای نامدار بارتلمیوس مقدس را بنا
کردند ،که اکنون ویرانههای آن در باشقلعه ،در
شرق ترکیه جای دارد.
به این سان کلیسای ارمنستان با خون این دو
رسول گرامی سیراب شد و جوانه زد ،و کلیسای
رسولی ارمنستان نام گرفت.
پذیرش رسمی مسیحیت در ارمنستان
به سال  301میالدی روی داد .قدیسی که با
جانفشانیهای خود سبب این کار شد ،گریگور
پارتِو(پارتی) از دودمان پارتیان بود .در کتاب
تاریخ ارمنیان نوشته آگاتانگغوس ،تاریخنگار
ارمنی سده  5میالدی ،و دیگر روایات ارمنی آمده
است که تیرداد سوم ،پادشاه اشکانی ارمنستان،
که خود روزگاری به پیروی از دیوکلیتانوس،
امپراتور روم ،یک مسیحی ِ
ستیز سرسخت بود ،بر
اثر موعظه گریگور قدیس به دین مسیحیت گروید
و کشور را سراسر فرمان داد به این دین بگروند .به
این سان ارمنستان نخستین دولتی شد که مسیحیت
را رسما پذیرفت .آنگاه گریگور قدیس به رهبری
کلیسای ارمنستان گمارده شد و پس از او نیز تا

سال  439میالدی فرزندان و نوادگان وی رهبری
کلیسای ارمنستان را در دست داشتند.
اگرچه ارمنستان ،نخستین دولت مسیحی
جهان ،این دین را در سال  301میالدی پذیرفت،
اما بخشی از مردمانی که نسل اندر نسل با دین
باستانی ارمنیان زیسته و به آن خو گرفته بودند،
در گوشه و کنار ارمنستان در برابر آن پایداری
میکردند .آنها به ایزدان باستان و جشنهای
دیرین ارج مینهادند و آموزههای نوین مسیحیت
را آسان نمیپذیرفتند .گریگور مقدس برای
برچیدن این مانع بزرگ شیوهای خالق به کار
گرفت و جشنهای باستانی مهم ارمنیان را به
گونهای با جشنهای کلیسایی و مسیحیت پیوند
داد ،آداب و رسوم باستانی ارمنیان را در آیینها
و جشنهای کلیسا گنجاند و به آداب و آیینهای
چندهزارساله آنان جامهای مسیحی پوشاند .برای
مثال ،جشن «وارداوار» یا آبپاشی باستانی را با
جشن «درخشندگی سیمای عیسای مسیح» پیوند
داد و یکی ساخت .با گذشت زمان ،جشنهای
کلیسایی و دینی بر جشنهای باستای ارمنیان
چیره شدند و آنها را به فراموشی سپردند .اکنون
تنها نامی از آن جشنها بر جای مانده است.
ضرورت ترجمه دوباره کتاب
کتابی که پیش رو داری��د ،دومین ترجمه
فارسی جشنهای کلیسای ارمنی است .اصل
این کتاب به زبان ارمنی است و نخستین ترجمه
فارسی آن در سال  1360به نام اعیاد کلیسای
ارمنی به دست شادروان هرایر خاالتیان انجام شد
و توسط انتشارات نائیری به چاپ رسید.
هرایر خاالتیان از اندیشوران و روشنفکران
ارمنی ایرانی بود .او در سال  1308در کرمانشاه
زاده شد ،سپس به تهران آمد ،به فعالیتهای
سیاسی پرداخت و در دوران اختناق پس از
کودتای  28مرداد زندانی و ممنوعالقلم شد .او
بیش از بیست عنوان کتاب به زبانهای فارسی
و ارمنی نگاشته و ترجمه کرده است .از جمله:
سوسیالیسم عملی و اقتصاد ناخالص ،ترجمه
کتابهای حماسه یپرم و ارامنه در خاورمیانه.
هرایر خاالتیان در سال  1358از سوی ارمنیان
ایران به نمایندگی مجلس خبرگان برگزیده شد و
نقش مهمی در تدوین قانون اساسی ،به ویژه اصول
مربوط به حقوق و اختیارات اقلیتهای دینی ایفا
کرد .وی در دوره مجلس شورای اسالمی نیز
نماینده ارامنه تهران و شمال ایران بود .نطق پیش
از دستور او در مجلس شورای اسالمی ،به تاریخ
 31اردیبهشت  1360هنوز هم تازگی و اهمیت
خود را نگاه داشته است .در این نطق ،تحلیلی
موشکافانه از اوضاع جهان ،جنگ تحمیلی عراق
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علیه ایران ،نظام سرمایهداری نوین جهانی و نقش
ترکیه و اسرائیل در برنامههای تجاوزکارانه آمریکا
در منطقه ارائه شد.
هرایر خاالتیان سالها سردبیر روزنامههای
ارمنی زبان آلیک چاپ تهران بود و در راستای
خدمتگذاری به مطبوعات ارمنیزبان و انتشار
زبان و فرهنگ ارمنی کوششی بهسزا نمود .او در
سال  1367در تهران درگذشت .روانش شاد باد!
اکنون که بیش از  25سال از چاپ نخست
فارسی این کتاب گذشته است ،بنا بر چند دلیل
ترجمه دوباره آن ضروری شده است .نخست این
که چاپ نخست کتاب ،ترجمهی کامل متن ارمنی
نیست و در مقایسه با متن اصلی ارمنی کاستیهایی
در آن دیده میشود که مترجم پیشین آن را چندان
ضروری ندانسته و ترجمه نکرده است .در بسیاری
جاها نیز چندین جمله در هم ادغام و به صورت
یک جمله کوتاه درآمده و ترجمه شده است.
همچنین چاپ نخست بدون نمایه نامهای خاص
و پانوشت و توضیحات ضروری برای خوانندگان
غیرارمنی است .خوانندگان ارمنی که خود بارها
در مراسم کلیسا شرکت داشته و آن ها را به چشم
دیدهاند ،سابقهای ذهنی از این جشنها و آیینها
دارند و درک محتوای کتاب برای آنان آسانتر
است ،اما فارسیزبانان که شناختی از آن مراسم
ندارند ،نیازمند توضیحات ضروری هستند .اما
آنچه شاید بیش از دیگر موارد مهم باشد این
است که در چاپ نخست این کتاب ،نام بسیاری
جشنها و مراسم کلیسایی و غیره ،البته نه همهی
آنها ،با همان تلفظ ارمنی آمده و این درک مفهوم
را برای خواننده فارسیزبان بسیار دشوار کرده
است .واژههای دشواری چون آنواناگوچوتیون،
جراورهنک ،هامبارسوم ،آیالگربوتیون،
پایتساراگربوتیون و مانند آن ،برای فارسیزبانان
بس نامفهوم و نارسا است و درک محتوای
جشنها را دوچندان دشوار میکند .برخی از
این واژهها ریشه ایرانی دارند؛ مانند ناواگاتیک
و ناواسارد .و برخی دیگر به زبان ارمنی هستند
مانند جراورهنک و پایتساراگربوتیون .در این
کتاب واژگان ،گروه نخست به همان شکل ایرانی
خود باقی مانده و معنی آن توضیح داده شده
است ،اما برای واژگان گروه دوم ،کوشیده شده
است معادل فارسی ساخته شود ،تا خوانندگان از
روی همان نام و واژه بتوانند تا اندازهای به مفهوم و
مضمون جشن پی ببرند.
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آمادگی شرکتهای ایرانی
برای ساخت راه آهن و جاده
در ارمنستان
خبرگزاری موج  -قائم مقام وزارت راه و
ترابری با اشاره به عالقهمندی کشورمان برای
اتصال شبکه ریلی ایران و ارمنستان اعالم
کرد :شرکتهای ایرانی با ایجاد کنسرسیوم
برای ساخت راه آهن و جاده در ارمنستان و
اتصال شبکه ریلی این کشور به ایران آمادگی
دارند.
به گزارش موج به نقل از اداره کل روابط
عمومی وزارت راه و ترابری ،مهندس رضا
پیل پایه قائم مقام وزارت راه و ترابری ضمن
دیدار با گریگور آراکلیان سفیر ارمنستان در
تهران اظهار داشت :ارتباط با کریدورهای بین
المللی کشورهای همسایه از جمله ارمنستان
در چارچوب سیاستهای کلی وزارت راه و
ترابری قرار دارد.
وی ادامه داد :این پروژه حدود 540
کیلومتر است که حدود  480کیلومتر آن در
کشور ارمنستان قرار دارد و اگر ارمنستان این
قسمت را عملیاتی کند ،ساخت  60کیلومتر
راه آهن به منظور اتصال خطوط ریلی دو
کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.
قائم مقام وزارت راه و ترابری در این
دیدار خواستار بررسی شکل همکاری بین
دو کشور و طرح در کمیسیون مشترک ایران
و ارمنستان در آینده نزدیک شد.
گریگور آراکلیان سفیر ارمنستان در تهران
نیز در این دیدار با اظهار امیدواری به گسترش
همکاریها بین دو کشور به ضرورت ایجاد
کنسرسیوم مشترک اشاره و بیان کرد :در
جلسات و کمیسیون های مختلف که بین دو
ی
کشور برگزار شده ،توافقنامههای همکار 
امضا شده است و الزم است مفاد آنها اجرایی
شود.
وی اعالم کرد :ج��ادهای از مرز ایران
تا مرز گرجستان طراحی شده است که در

صورت احداث میتوان با امنیت بیشتر از
خاک ارمنستان عبور کرد و هزینه احداث آن
را بانک توسعه آسیایی پرداخت خواهد کرد.
سفیر ارمنستان در تهران اظهار کرد :این
جاده  624کیلومتر طول دارد که قرار است با
روسازی بتنی انجام شود و پیمانکاران ایرانی
میتوانند با ایجاد کنسرسیوم در ساخت آن
مشارکت کنند.
الزم به یادآوری است مرز زمینی ایران
و ارمنستان از طریق پایانه مرزی نوردوز
است که ساالنه نزدیک به  40هزار کامیون و
اتوبوس از آن عبور میکنند .برخی از کاالهی
ارمنستان نیز از طریق دریا به بندر عباس و
سپس از طریق ایران به خاک ارمنستان انتقال
می یابد.
مرز نوردوز در مسیر جاده مرزی جلفا
به خدا آفرین در نقطه مرزی مشترک ایران
و جمهوری ارمنستان قراردارد که از ابتدای
دهه  70بازگشایی و پایانه مرزی این منطقه
در زمینی به مساحت هشت هکتار طراحی و
در دست اجرا قرار گرفت که برای ساخت آن
تاکنون  35میلیارد ریال هزینه شده است.
ن��ورودوز منطقه ای در  65کیلومتری
شهرستان جلفا در مقابل شهر اگاراک ارمنستان
واقع شده است.
در حال حاضر ارتباط ریلی ارمنستان با
کشورهای دیگر فقط از طریق خط راه آهن
گرجستان صورت می گیرد.
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