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Ø³ÛÇëÇ 10-14-ÇÝ Â»Ññ³ÝÇ Ð³Ûáó Â»ÙÇ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ã»ÙÇ å³ï·³Ù³õáñ³Ï³Ý ÅáÕáíÇ ÝÇëï»ñÇ ß³ñ³ÝÁ, áñáÝó ÁÝÃ³óùáõÙ
Ã»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á Ý»ñÏ³Û³óñ»ó Çñ »ñÏ³Ù»³Û
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ½»ÏáÛóÁ, áñáí »õ å³ßïûÝ³å¿ë
³õ³ñï»ó Çñ ³ßË³ï³ÝùÁ: î»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ, ïñõ»óÇÝ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñ, í»ñ Ñ³Ýõ»óÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ³ñó»ñÁ, áñáÝó Ù³ëÇÝ å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÁ Û³ÛïÝ»óÇÝ Çñ»Ýó Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ:
ºñÏáõß³µÃÇ ûñÁ, Ø³ÛÇëÇ 16-ÇÝ, Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ
ï»ÕÇ »Ý áõÝ»Ý³Éáõ Ýáñ Ã»Ù³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: Â»Ù³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ïÝûñÇÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³éûñ»³Û Ï»³ÝùÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñÁ »õ
í³ñáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ ·áÛù»ñÇ ß³Ñ³õ¿ï û·ï³·áñÍáõÙÝ áõ å³Ñå³ÝáõÙÁ, »õ ³Û¹ ³éáõÙáí, áñå¿ë ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝ, ³õ»ÉÇ Ï³ñ»õáñ ¹»ñ ¿ Ï³ï³ñáõÙ
Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùáõÙ:

ÆÝãå¿ë ³ñ¹¿Ý ï»Õ»Ï³óñ»É ¿ÇÝù §ÚáÛë¦-Ç Ñ³Ù³ñ
95-áõÙ »õ ÇÝãå¿ë ³ñ¹¿Ý É³õ³ï»Õ»³Ï ¿ Çñ³Ý³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ, Ù»Í Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ ¹³¹³ñ»Éáõ ¿
²ØÜ-Ç Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ Ð²Ú²ê Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó Ï³½Ù³Ï»ñåõ³Í Æñ³ÝÇ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ²Ù»ñÇÏ³ ·³ÕÃ»Éáõ ¹ÇõñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ¸ñ³ å³ï×³éÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÝ ¿, áñÝ ³Û¹ »ñÏñÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ å³ñï³¹ñ»É ¿ ¹ÇÙ»É ËÝ³ÛáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ Ïñ×³ï»É Æñ³ÝÇ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ
·³ÕÃÇÝ Û³ïÏ³óõ³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÁ: Ð²Ú²ê-Ç Ï³ÛùáõÙ Ññ³ï³ñ³Ïõ³Í í»ñçÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ùÝÝ³ñÏõ»Éáõ »Ý ÙÇ³ÛÝ ÙÇÝã»õ ÚáõÝÇëÇ 1-Á
¹ÇÙ³Í ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ·áñÍ»ñÁ: ²Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ å³ï×³é ¿ ¹³ñÓ»É, áñ Ù»Í
Ãõáí Çñ³Ý³Ñ³Û»ñ ßï³å å³ïñ³ëï»Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ »õ Çñ»Ýó ¹ÇÙáõÙÁ Ý»Ï³Û³óÝ»Ý Û³é³çÇÏ³Û »ñÏáõ ß³µ³Ãõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ£

Æð²Ü-Ð²Ú²êî²Ü ºðÎ²Â¶ÌÆ Î²èàôòØ²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÀ ¸ºè
ØÆ²ÎàÔØ²ÜÆ ¾
Æð²ÜÀ ¸Ä¶àÐàôØ ¾ Ð²Ú²êî²ÜÆò
Æñ³ÝÇ ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ »õ ïñ³ÝëåáñïÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý »ñÏ³Ã·Í»ñÇ »õ ³õïá×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý í³ñãáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ Ðáõß³Ý· ö³ù¹»ÉÁ Çñ³Ý³Ï³Ý §Èñ³·ñáÕÝ»ñÇ ³ÏáõÙµ¦ å»ï³Ï³Ý Éñ³ïõ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý Ñ»ï ½ñáÛóáõÙ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý »ñÏ³Ã·ÍÇ Ï³éáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ` Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿. §¸Åµ³Ëï³µ³ñ, Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý »ñÏ³Ã·ÍÇ Ï³éáõóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ¹»é ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ »Ý: Æñ³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÝ ³õ³ñï»É ¿ »ñÏ³Ã·ÍÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ÝáÛÝÇëÏ Ù¿Ï ³ÙÇë ³Ýó Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý ÏáÕÙÇó Ý³ËÝ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åõ³Í áã ÙÇ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ ã»Ýù ëï³ó»É:
ì»ñçÇÝ ½»ÏáÛóÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ²ëÇ³Ï³Ý µ³ÝÏÁ å¿ïù ¿ 1.5 ÙÇÉÇáÝ ¹áÉ³ñ ïñ³Ù³¹ñ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ »ñÏ³Ã·ÇÍ Ï³éáõó»Éáõ Ý³ËÝ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó ÙÇÝã ûñë Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÏáÕÙÁ áã ÙÇ ³ßË³ï³Ýù ãÇ Çñ³Ï³Ý³óñ»É¦:
²ÕµÇõñ` 1in.am
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î²êÀ ØÆü
´ºÜ È²¸ºÜÆ
Ø²êÆÜ

½ûñù»ñÇ ¹¿Ù å³ï»ñ³½ÙáÕ
³ñ³µÝ»ñÇÝª áã ³Û¹ù³Ý ß³ï£
2. ´»Ý È³¹»ÝÁ ÙÇÉÇáÝ³ï¿±ñ ¿£
Æñ³Ï³ÝáõÙ Ý³ µ³ËïÇ ùÙ³Ñ³×áÛùÇÝ ¿ ÃáÕ»É áõÝ»óõ³ÍùÝ áõ

µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ßÇõÝ»ñÁ, »ñµ 1991Ã.
÷³Ë»É ¿ ê³áõ¹»³Ý ²ñ³µÇ³ÛÇó£
öáË³ñ¿ÝÁ ßÝáñÑÇõ Çñ Ï³å»ñÇª
Ñ»ßïáõÃ»³Ùµ Ñáí³Ý³õáñÝ»ñ ¿
·ï»É£

´ñÇï³Ý³Ï³Ý The Guardian
å³ñµ»ñ³Ï³ÝÁ Ãõ³ñÏ»É ¿ ï³ëÁ
åÝ¹áõÙ àõë³Ù³ µ»Ý È³¹»ÝÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝù Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ ÙÇý, »õ
÷áñÓ»É ¿ ¹ñ³Ýù Ñ»ñù»É£
1. ´»Ý È³¹»ÝÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
Ñ»ï³Ëáõ½áõÃ»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý
§ë³±Ý¦ ¿£ ²ÛÝù³Ý ¿É áã. ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñÁ í»ñ³å³ïñ³ëï»É áõ ýÇÝ³Ýë³õáñ»É »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
³ýÕ³ÝóÇ Ùáç³Ñ»¹Ý»ñÇÝ, ÇëÏ
²ýÕ³Ýëï³ÝáõÙ
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ
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3. ´»Ý È³¹»ÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿
²é»õïñÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ å³ÛÃÇ±õÝÁ 1993Ã.: ²Ñ³µ»ÏãáõÃÇõÝÝ Çñ³·áñÍ³Í è³Ù½Ç Æõë»ýÝ ³ßË³ï»É ¿ Ñ³õ³Ý³µ³ñ
Ê³É»¹ Þ¿ÛË ØáÑ³Ù»¹Ç Ñ³Ù³ñ,
ÇëÏ í»ñçÇÝë ëÏë»É ¿ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É §²É Ô³Ç¹³ÛÇ¦ Ñ»ï ÙÇ³ÛÝ
1996Ã.£
4. ´»Ý È³¹»ÝÁ ·áõÙ³ñ ¿ í³ëï³Ï»É ÃÙñ³ÝÇõÃ»ñÇ í³×³éùÇ±ó£
àã ÙÇ ³å³óáÛó ãÏ³Û£
5. ´»Ý È³¹»ÝÁ ÙÇßï Çñ»Ý Ñ»éáõ ¿ å³Ñ»É íï³Ý·Ý»ñÇ±ó£ Ü³
Ù³Ñ³óáÕ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ·»Ý»ñ³ÉÇó
³ÝÓ³Ùµ Î³É³ßÝÇÏáí ãÇ ËÉ»É, ÇÝãå¿ë »ñµ»ÙÝ ÇÝùÝ ¿ íëï³Ñ»óñ»É,
ë³Ï³ÛÝ µ³½Ù³ÃÇõ íÏ³Ý»ñ ÝßáõÙ
»Ý. 1989Ã. æ»É³É³µ³¹Ç Ñ³Ù³ñ
ÙÕõáÕ å³Ûù³ñáõÙ »Õ»É ¿ Ù³ñïÇ
Ï»ÝïñáÝáõÙ£
ä³ñµ»ñ³Ï³ÝÁ ³ÝÑÇÙÝ ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ N 6, 7 »õ 8 åÝ¹áõÙÝ»ñÝ ³é
³ÛÝ, áñ ´»Ý È³¹»ÝÁ ß³ï ¿ ³åñ»É
ù³ñ³ÝÓ³õÝ»ñáõÙ, å³ï³Ý»ÏáõÃ»³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ßõ³Ûï Ï»Ýë³Ï»ñå ¿ í³ñ»É »õ ï³é³å»É ¿ »ñÇ-

ÐÐ ²¶Ü. ´»Ý È³¹»ÝÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ý»ñ·ñ³õõ³Í ¿ »Õ»É
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ¹¿Ù ³·ñ»ëÇ³ÛáõÙ

Ø»ÏÝ³µ³Ý»Éáí ²É Ô³Ç¹³ ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý ó³ÝóÇ Õ»Ï³í³ñ àõë³Ù³ µ»Ý È³¹»ÝÇ áãÝã³óÙ³Ý ÷³ëïÁ, ÐÐ ²¶Ü Ù³ÙÉáÛ ËûëÝ³Ï îÇ·ñ³Ý ´³É³Û»³ÝÝ ³ë»É ¿.
§Ü»ñ·ñ³õõ³Í ÉÇÝ»Éáí ³Ñ³µ»ÏãáõÃ»³Ý ¹¿Ù ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý å³Ûù³ñáõÙ, Ù»Ýù ÏÇëáõÙ »Ýù ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñÇ »õ ³Ñ³µ»ÏãáõÃ»³Ý ¹¿Ù µáÉáñ å³Ûù³ñáÕÝ»ñÇ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ µ»Ý È³¹»ÝÇ áãÝã³óÙ³Ý ³éÝãáõÃ»³Ùµ:
Ø»½ Û³ïÏ³å¿ë Ùûï »Ý ³Û¹ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ, ù³ÝÇ áñ ³Ûë ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ñ»ï ³éÝãáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇÝù
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ý»ñ·ñ³õõ³Í »Ý »Õ»É È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ¹¿Ù ³·ñ»ëÇ³ÛáõÙ¦

Ï³ÙÝ»ñÇ Ù³Ñ³óáõ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ùµ£
9. Ü³ Ã³ùÝõ»±É ¿ ø³ßÙÇñáõÙ,
»Õ»±É ¿ ã»ã»Ý³Ï³Ý ËÙµ³õáñáõÙÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹, Ù»Õ³õá±ñ ¿ µéÝáõÃ»³Ý Ù¿ç üÇÉÇåÇÝÝ»ñáõÙ áõ ÆÝ¹áÝ»½Ç³ÛáõÙ, Ï³½Ù³Ï»ñå»±É ¿ Ø³¹ñÇ¹Ç ³Ñ³µ»ÏãáõÃÇõÝÝ»ñÁ 2004Ã.,
·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñÇ Ëáßáñ ó³±Ýó ¿ áõÝ»ó»É ä³ñ³·õ³ÛáõÙ, ºÝÃ³ë³Ñ³-

ñ³ÛÇÝ ²ýñÇÏ³ÛáõÙ áõ Ð³ñ³õ³ýñÇÏ»³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝáõÙ£
Î³é³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ áõ Û³ïáõÏ
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³Ûë µáÉáñ åÝ¹áõÙÝ»ñÝ ³ÝÑÇÙÝ »Ý£
10. ´»Ý È³¹»ÝÁ ãÇ »Õ»É §²ñë»Ý³ÉÇ¦ »ñÏñå³·áõ, Ã¿»õ Ýñ³ ³ÝáõÝÁ Çµñ»õ ÛÇß³ï³ÏõáõÙ ¿ ý³Ý³ïÝ»ñÇ Ï³ñ·³ËûëáõÙ£

´ºÜ È²¸ºÜ, ºê àô¼àôØ ºØ øº¼, ´²Úò àâ
²Ñ³ í»ñÇ ÝÏ³ñÇ ·ñáõÃ»³Ý Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ, áñÁ å³ï³ëË³ÝáõÙ
¿ ³ÛÝ Ñ³ñóÇÝ, Ã¿ ÇÝãáõ ´»Ý È³¹»ÝÁ ³Ûëù³Ý áõß ³Ù»ñÇÏ³óÇ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý áõÅ»ñÇ ×³ÝÏÝ ÁÝÏ³õ: ²ñ¹»ûù ¹ñ³ å³ï×³éÝ ³ÛÝ
ã¿±ñ, áñ ²ØÜ-Ç ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ,
Û³ïÏ³å¿ë æáñç ¸³µÉÇõ ´áõßÇ
ûñûù »õ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ,
³ÛÝù³Ý ¿É Ñ»ï³ùñùñõ³Í ã¿ÇÝ ´»Ý
È³¹»ÝÇ Ó»ñµ³Ï³ÉÙ³Ùµ: Üñ³Ýù
ÜÇõ ºûñùÇ 2001 Ãõ³Ï³ÝÇ ê»åï»Ùµ»ñÇ 11-Ç ³Ñ³µ»ÏãáõÃ»³Ý
å³ï×³éáí ¥Ï³Ù å³ïñõ³Ïáí¤
·ñ³õ»óÇÝ »ñÏáõ »ñÏÇñ, áñáÝóÇó
Ù¿ÏÁ` Æñ³ùÁ, µÝ³õ Ï³å ãáõÝ¿ñ
³Û¹ ·áñÍÇ Ñ»ï: ê³Ï³ÛÝ ³Û¹
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³ñ³ñùÇ å³ï³ëË³Ý³ïõáõÃÇõÝÁ
Û³ÝÓÝ ³é³Í ³ÝÓÝ³õáñáõÃ»³ÝÁ
·ïÝ»ÉÁ ï»õ»ó áã å³Ï³ë ù³Ý
ï³ëÁ ï³ñÇ, ÇëÏ »ñµ ·ï³Ý Ýñ³Ý,
å³ñ½õ»ó, áñ ³åñáõÙ ¿ ²ØÜ-Ç µ³ñ»Ï³Ù ä³ÏÇëï³ÝÇ é³½Ù³Û»Ý³ÏÇ Ñ³ñ»õ³ÝáõÃ»³Ùµ: ²Ûëûñ Ù»Õ³¹ñõáõÙ »Ý ä³ÏÇëï³ÝÇ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý áõÅ»ñÁª Çñ»Ýó
å³ëëÇõáõÃ»³Ý Ï³Ù Ù»Õë³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³ÙáõÉÁ Ñ³Ù³ñ»³ Éé»É ¿ ä³ÏÇëï³ÝÇ CIS-Ç »õ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ CIAÇ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ¹ñ³Ýó áõ
ê³áõ¹»³Ý ²ñ³µÇ³ÛÇ »õ ²É Ô³Ç¹³ÛÇ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý ÙÇç»õ ³éÏ³Û ³õ³Ý¹³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ºÃ¿ ä³ÏÇëï³ÝÇ

³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý áõÅ»ñÁ ³Ûëù³Ý
ï³ñÇ û·Ý»É »Ý ´»Ý È³¹»ÝÇÝ, »Ã¿
Ýñ³Ýù ë»ñï Ï³å»ñ áõÝ»Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý áõÅ»ñÇ
Ñ»ï, ³å³ ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñÁ, Ï³Ù
·áÝ¿ ³Û¹ »ñÏñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
áñáß ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ, Çñ»Ýù »õë
³ÝáõÕÕ³ÏÇ ¹»ñ »Ý áõÝ»ó»É ³Û¹
·áñÍáõÙ »õ Ù»Õë³ÏÇó åÇïÇ Ñ³Ù³ñõ»Ý: ÆëÏ »Ã¿ Ýñ³Ýù û·Ý»É »Ý
Ù»Í ³Ñ³µ»ÏãÇÝ ÷³Ëã»Éáõ ·áñÍáõÙ, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ Ñ³ñó ¿ Í³·áõÙ, áñ ³ñ¹»ûù Ýñ³Ýù ã»±Ý û·Ý»É
Ýñ³Ý Ý³»õ å³ÛÃ»óÝ»Éáõ ÜÇõ ºûñùÇ »ñÏõáñ»³Ï ³ßï³ñ³ÏÝ»ñÁ, »õ
ä»Ýï³·áÝÇ ß¿ÝùÁ: ê³ ³ÛÝ Ï³ñÙÇñ ·ÇÍÝ ¿, áñ ³ñ»õÙï»³Ý Éñ³ïõ³ÙÇçáóÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÃáÛÉ ã»Ý ï³-

²ØÜ Ý³Ë³·³Ñ ´³ñ³ù úµ³Ù³Ý,
ä»ïù³ñïáõÕ³ñ ÐÇÉ³ñÇ øÉÇÝÃáÝÁ »õ
³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý ËáñÑñ¹³ïáõÝ»ñÁ
áõÕÕ³ÏÇ ¹ÇïáõÙ »Ý ´»Ý È³¹»ÝÇ ï³Ý
íñ³Û ³Ù»ñÇÏ»³Ý áõÅ»ñÇ ·ñáÑÁ£

²ÚÜø²Ü Þ²î
ÉÇë ³ÝóÝ»É, ù³ÝÇ áñ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÇ Ñ³Ù³ñ ë³
ËÇëï ½·³ÛáõÝ Ñ³ñó ¿, áñÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, Ã¿ Çñ»Ýó ÇëÏ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹»ñ »Ý áõÝ»ó»É ³ÛÝåÇëÇ ³Ñ³µ»ÏãáõÃ»³Ý Ù¿ç, áñÇ å³ï×³éáí áã ÙÇ³ÛÝ ëå³Ýõ»É »Ý Ùûï 3000 ³Ù»ñÇÏ³óÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ, ³ÛÉ Ý³»õ Çñ»Ýó
»ñÏÇñÁ Ó»éÝ³ñÏ»É ¿ »ñÏáõ ÁÝ¹³ñÓ³Ï é³½Ù³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÇõÝ,
áñáÝóáõÙ ëå³Ýõ»É »Ý Ñ³ñÇõñ³õáñ
³Ù»ñÇÏ³óÇ ½ÇÝõáñÝ»ñ: ÆÑ³ñÏ¿ ³Ûë
µáÉáñÁ ³é³ÛÅÙ ÙÇ³ÛÝ Ñ³ñó»ñ »Ý »õ
ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï»õáõÃÇõÝÝ»ñ,
ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ³Ûë
Ñ³ñó»ñÁ å³ñ½ áõ Ûëï³Ï ã»Ý ¹ñõáõÙ
»õ ã»Ý ùÝÝ³ñÏõáõÙ, ³ñ¹¿Ý ÷³ëï ¿:
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êäàðî²ÚÆÜ ø²Ô²ø²Î²ÜàôÂÆôÜ Î²Ø Ð²Î²è²ÎÀ
ÐÐ »õ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÎáÝ·ñ»ëÇ
³é³çÇÝ Ý³Ë³·³Ñ È»õáÝ î¿ñä»ïñáë»³ÝÁ, ³ÛëáõÑ»ï ²ÜÈîä,
Ãõ³Ï³ÝÇë Ø³ñï 17-Ç Ñ³Ù³Ñ³õ³ùáõÙ ÐÐ Ý»ñÏ³ÛÇë Ý³Ë³·³Ñ
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ, ³ÛëáõÑ»ï Üêê,
¹¿Ù Û³Ûï³ñ³ñ»ó ß³ËÙ³ï³ÛÇÝ
ï³ÏïÇÏ³:
²ÜÈîä-Ç ³Ûë Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÁ
ÇÝãå¿ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ ëå³ë»É, ï³µ»ñ
áõ ½³Ý³½³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³éÇÃ ïõ»ó Ñ³Ûñ»ÝÇ, Ã¿ áã Ñ³Ûñ»ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ áã ù³Õ³ù³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:
îõ»³É
ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇó áÙ³Ýù
ËÇëï í»ñ³å³ÑáõÃ»³Ùµ, ã³ë»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ëÏ³Íáí »Ý ËûëáõÙ
²ÜÈîä-Ç
ß³ËÙ³ï³ÛÇÝ
ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ²ëõáõÙ ¿,
áñ Ý³
Û³ÝÓÝõáõÙ ¿ Ñ¿Ýó
³é³çÇÝ ß³ËÇó Û»ïáÛ, ³ÛÝ
¿É áã ³ÛÝù³Ý
·ñáë
·ñáëÙ³Ûë ï»ñ Ý» ñÇ
¹ÇÙ³ó, »õ áñ
³õ»ÉÇ Ûáõë³Ñ³ï»óÝáÕ ¿, Çõñ³ù³ÝãÇõñ
å³ñïáõÃÇõÝÇó, ã³ë»Éáõ
Ñ³Ù³ñ
÷³ËáõëïÇó Û»ïáÛ
Ý³ ³éÝõ³½Ý
10 ï³ñÇ å¿ïù
áõÝÇ Çñ áõÅ»ñÁ
ÚáÛë
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²½³ï Ø³Ã»³Ý
í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ »õ Ýáñ Ë³ÕÇ Ù¿ç
ÙïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãÁ, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, ß³ï Ã³ÝÏ ¿ ÝëïáõÙ Çñ»Ýó
³ÙµáÕç ÝÇõÃ³Ï³Ý Ã¿ µ³ñáÛ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹ñ³Ù³·ÉáõËÁ (ÇÙ³.
Ï³åÇï³É) Ýñ³ ÇÙÇçÇ íñ³Û Ý»ñ¹ñ³Í »ñÏñå³·áõÝ»ñÇ íñ³Û:
âÙáé³Ý³Ýù, áñ ²ÜÈîä ³é³çÇÝÁ Ý³Ñ³Ýç»ó Ñ¿Ýó ÐÐ ´ Ý³Ë³·³Ñ èáµ»ñï øáã³ñ»³ÝÇ (³ÛëáõÑ»ï ´Üèø) ¹ÇÙ³ó, áñÁ, ÇÝãå¿ë ·Çï»Ýù µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ
ëåáñïëÙ»Ý ¿ñ »õ Ñ³õ³ë³ñ Û³çáÕáõÃ»³Ùµ Çñ»Ý ¹ñë»õáñáõÙ ¿ñ, Ã¿
µ³ëÏ»ïµáÉÇ áõ ï»ÝÇëÇ (ë»Õ³ÝÇ
»õ áã ë»Õ³ÝÇ), Ã¿ ÉáÕÇ áõ Ññ³ó³Ý³Ó·áõÃ»³Ý »õ Ã¿, í»ñç³å¿ë, ¿·½áïÇÏ (²ýñÇÏ»³Ý í³·ñÇ áõ
³éÇõÍÇ) áñëáñ¹áõÃ»³Ùµ: Ð»ï³·³ÛÇÝ ²ÜÈîä-Ý ß³ï ÏÁ ½Õç³Û
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ´Üèø-Ç áõ Üêê-Ç
Ñ»ï ·áñÍ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ì»ñ³¹³éÝ³Éáí µáõÝ ÝÇõÃÇÝ,
áõñÇßÝ»ñ ²ÜÈîä-Ç ³Ûë ù³ÛÉÁ Ñ³Ù³ñáõÙ »Ý ãÙï³Íõ³Í »õ ³ÝÑ»é³ï»ë ï³ÏïÇÏ³Ï³Ý ëË³É, ÛÇß»óÝ»Éáí, áñ Ýñ³ ÃÇõ Ù¿Ï Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Áª Üêê-Ý Ý»ñÏ³ÛÇë ÐÐ ß³ËÙ³ïÇ ý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³ÑÝ
¿ »õ ¹Åõ³ñ Ã¿ Ý³ Çñ ³Ûë å³ßïûÝÁ, áñÁ Áëï Ýñ³Ýó Üêê-Ç ÇÙÇçÇ
·ÉË³õáñ é»ëáõñëÝ (³ÏáõÝù) ¿, ½ÇçÇ áñ»õ¿ Ù¿ÏÇÝ, »õ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ ËûëõáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ²ÜÈîä-Ç
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÇó Û»ïáÛ Üêê-Ý ³ÝÙÇç³å¿ë µ»ñÙ³Ý ¿ »ÝÃ³ñÏ»É ÐÐ
ß³ËÙ³ïÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ ³ÙµáÕç
Ï³½ÙÇÝ, »õ ÝáÛÝÇëÏ È»õáÝ ²ñáÝ»³ÝÇÝ Ýñ³Ýó Ñ»ï Ëï³óõ³Í é»ÅÇÙáí Ù³ñ½áõÙÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ: Î³Ý Ý³»õ, ÇÑ³ñÏ¿ Ï³ëÏ³ÍÝ»ñ, áñ ÇÝùÁ ²ÜÈîä-Ý »õë
Ù³ñ½õáõÙ ¿ ³ñï³ë³ÑÙ³Ý»³Ý
³Ýõ³ÝÇ ·ñáëÙ³Ûëï»ñÝ»ñÇ Ùûï,
áñáÝù, Çµñ Ã¿, í³ñÓ³ïñõáõÙ »Ý
ÝáÛÝå¿ë ³ñï³ë³ÑÙ³Ý»³Ý ³é³ÛÅÙë ³ÝÛ³Ûï ³ÕµÇõñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ²Ûë ï»ë³Ï¿ïÇ å³ßïå³ÝÝ»-

ñÁ íÏ³Û³ÏáãáõÙ »Ý Ý³»õ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ ·ÉË³õáñ Ù³ñ½³Ó»õÇ ý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³ÑÇ å³ßïûÝáõÙ
ÝáÛÝ Ù³ñ½³Ó»õÇ, áñ ÝáÛÝÝ ¿ Ã¿
Üêê-Ç ³ñÓ³Ý³·ñ³Í ÙÇ ß³ñù ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ýõ³×áõÙÝ»ñÁ »õ ³õ»É³óÝáõÙ, ³ÛÉ µ³Ý, »Ã¿ ²ÜÈîä-Ý
Üêê-Ç ¹¿Ù áñ¹»·ñ¿ñ ýáõïµáÉ³ÛÇÝ
ï³ÏïÇÏ³Ý, áñÁ Üêê-Ç, ³Ûëå¿ë
³ë³Í, ³ùÇÉÉ¿ë»³Ý ·³ñß³å³ñÝ
¿, »õ áñÇ Ù¿ç Ý³ Ë³Ûï³é³Ï å³ñïáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ Ïñ»É Ã¿° ë»÷³Ï³Ý »õ
Ã¿° Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç ¹³ßïáõÙ, Ã¿»õ
³Ûëï»Õ ¿É, ÛáÛë Ï³Û, áñ üÆü²-Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ å³ñ·»õ³ïñÇ ³Ù»Ý³³ñ¹³ñ³óÇ ýáõïµáÉ³ÛÇÝ Ë³ÕÇ Ùñó³Ý³Ï, ³ÛÉ Ëûëùáí, ÙÇ Ýáñ
µ³ñáÛ³Ï³Ý Û³ÕÃ³Ý³Ï Ñ³Û µ³½Ù³¹³ñ»³Ý ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ:
²é³õ»É å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñ Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÝÑ³ñÏÇ »õ ïÑ³× ÙÃÝáÉáñïÁ µ³ñ»Ë³éÝ»Éáõ ï»ë³Ï¿ïÇó ¹ñ³Ï³Ý
»Ý ·ïÝáõÙ ²ÜÈîä-Ç ù³Õ³ù³Ï³Ý
ÏáõñëÁ »õ áñå¿ë ËÝ¹ñÇ É³õ³·áÛÝ
»õ ³½·³ß³Ñ ÉáõÍáõÙ ³é³ç³ñÏáõÙ
»Ý ³ÛÝ, áñ ²ÜÈîä-Ý »õ Üêê-Ý ï»ï
³ ï»ï Ýëï»Ý ß³ËÙ³ï³ÛÇÝ ë»Õ³ÝÇ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñáõÙ »õ Û³ÕÃáÕ
ÏáÕÙÁ Çñ áõë»ñÇÝ í»ñóÝÇ Ï³Ù ß³ñáõÝ³ÏÇ Ïñ»É Ã¿ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý »õ Ã¿ ß³ËÙ³ïÇ ý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³ÑÇ Í³Ýñ »õ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ÉáõÍÁ: ²õ»ÉÇ É³õ³ï»ëÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³õáñ »Ý Ñ³Ù³ñáõÙ Ý³»õ ³ÛÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ, áñ ³Û¹ »ñÏáõ
ÉáõÍ»ñÁ Ýñ³Ýù ÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ùµ ù³ß»Ý »ñÏáõëáí,
áñáí ·áõó¿ Ã¿ ÑÝ³ñ³õáñ ÉÇÝÇ ó»ËáõÙ ÙÝ³ó³Í ë³ÛÉÁ ï»ÕÇó ß³ñÅ»É: ²ÝáõÕÕ»ÉÇ Ûáé»ï»ëÝ»ñÝ ¿É
åÝ¹áõÙ »Ý, Ã¿ ÝÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ
³Ù¿Ý Ù¿ÏÝ Çñ ÏáÕÙÁ ÏÁ ù³ßÇ »õ
ë³ÛÉÁ ³é³ç ß³ñÅõ»Éáí, ³Ûë ³Ý·³Ù ³ñ¹¿Ý í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë óñÇõ
ÏÁ ·³Û:
(´áÉáñ ¹¿åù»ñáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³Ý å³Ñ³ÝçáõÙ ¿, áñ ³Ù¿Ý ï»ë³ÏÇ ÃÇõñÇÙ³óáõÃÇõÝÝ»ñÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÝáÛÝ ·³·³Ã³ÙñóáÛÃÁ Ï³Û³Ý³Éáõ ¹¿åùáõÙ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ÑÝ³-

ñ³õáñáõÃÇõÝ ïñõÇ Ë³ÕÁ ¹Çï»É
²½³ïáõÃ»³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ Ñ³õ³ùõ³Í, áñáíÑ»ï»õ ²ÜÈîä-ÇÝ
Ùûï ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ ³ÛÝù³Ý ¿É íëï³Ñ ã»Ý, áñ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Á Çñ
³ñ¹¿Ý ÇëÏ ½µ³Õ»óñ³Í ½áÛ· å³ßïûÝÝ»ñÁ ãÇ ã³ñ³ß³ÑÇ ó³ÝÏ³ÉÇ
³ñ¹ÇõÝùÇ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ):
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ë³õ»ñÇÝ, ³å³ Ýñ³Ýó Ï³ñÍ»ë ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ¹áõñ ãÇ »Ï»É
²ÜÈîä-Ç ß³ËÙ³ï³ÛÇÝ ï³ÏïÇÏ³Ý, Ù³Ý³õ³Ý¹ áñ ËûëùÁ Ñ³ëï³ï, ³ñ³· ß³ËÙ³ïÇ Ù³ëÇÝ ã¿,
³ÛÉ ÉñÇõ ¹³ë³Ï³Ý îÇ·ñ³Ý ä»ïñáë»³Ý³Ï³Ý á×Ç Ù³ëÇÝ, áñÇ
¹¿åùáõÙ Çõñ³ù³ÝãÇõñ å³ñïÇ³Ý
Ï³ñáÕ ¿ Ó·Ó·õ»É ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï, ÙÇÝã¹»é Ø³ñïÇ 17-ÇÝ Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÇ ¹áõñë »Ï³Í ÅáÕáíáõñ¹Á ³Ý¹³¹³ñ í³ÝÏ³ñÏáõÙ ¿ñ.
§ÑÇÙ³, ÑÇÙ³¦: Ø¿Ï ¿É ÅáÕáíáõñ¹Á
³ëáõÙ ¿, É³°õ, »Ã¿ Çñ»Ýù åÇïÇ Ýëï»Ý í»ñ»õÝ»ñáõÙ ß³ËÙ³ï Ë³Õ³Ý, ¿É Ù»½ ÇÝãÇ »Ý ù³ñß ï³ÉÇë
÷áÕáóÝ»ñÁ, ·áÝ¿ ýáõïµáÉ Ï³Ù
µáùë ÉÇÝ¿ñ, Ã¿Ïáõ½ ÏáË µéÝ¿ÇÝ,
ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿É ÏÇëõ¿ñ µ³Å³Ýõ¿ñ
»ñÏáõ µ³Ý³ÏÇ, Ï³Ý·Ý¿ñ ÃÇÏáõÝùÇÝ ïÕ»ñ³Ýó Ù¿ÏÇ »õ Çñ ·áéáõÙ·áãÇõÙÝ»ñáí Ù³ëÝ³ÏÇó ÉÇÝ¿ñ ë»÷³Ï³Ý ×³Ï³ï³·ñÇ Ï»ñïÙ³ÝÁ,
Ã¿ ã¿ ß³ËÙ³ïÇ å³ñ³·³ÛÇÝ åÇïÇ Çñ»Ýù ëáõë-÷áõë Ýëï»Ý áõ
³Ù¿Ý ÇÝã áñáß»Ý:
´³Ûó á°ã, ²ÜÈîä-Á í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë »Ï»É ¿ ³ÛÝ »½ñ³Ï³óáõÃ»³Ý, áñ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ Ù»Ýï³ÉÇï»ïÇÝ, ³ÛëÇÝùÝª Ñ³ÛÇ Ë»ÉùÇÝ
ë³½³Ï³Ý ¿ ÙÇ³ÛÝ ß³ËÙ³ïÁ, ³ÛÝ
¿É §áõÕ»Õáí¦, áõëïÇ ÅáÕáíñ¹ÇÝ
³ÛÉ µ³Ý ãÇ ÙÝáõÙ, ù³Ý ·Ý³É ïáõÝ
»õ ï»ëÝ»É Çñ ·ÉËÇ ×³ñÁ Ï³Ù
ëå³ë»Éáí ¹¿åù»ñÇ µÝ³Ï³ÝáÝ
½³ñ·³óÙ³ÝÁ:
²õ»É³óÝ»Ýù, áñ Áëï áñáß Ù»ÏÝ³µ³ÝÝ»ñÇ, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ëåáñï³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ï³Ù
ù³Õ³ù³Ï³Ý ëåáñïÇ ³ëå³ñ¿½áõÙ í»ñçÝ³Ï³Ý ËûëùÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ÐÐ úÉÇÙåÇ³Ï³Ý ÎáÙÇï¿Ç
Ý³Ë³·³Ñª åñÝ. ¶³·ÇÏ Ì³éáõ-

Ï»³ÝÇÝ »õ ³Ûë ³ëå³ñ¿½áõÙ Çñ áõÅ»ñÁ ÷áñÓ»É ó³ÝÏ³óáÕ áñ»õ¿ ù³Õ³ù³óÇ å³ñï³õáñ ¿ Ñ³ßõÇ Ýëï»É Ýñ³ Ñ»ï: Æñ³Ï³ÝáõÙ Ý³ ¿
áñáßáõÙ, Ã¿ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÇÝãåÇëÇ Ù³ñ½³Ó»õ åÇïÇ ½³ñ·³Ý³Û »õ
Ë³ÕÇ ÇÝã Ï³ÝáÝÝ»ñáí, ÇëÏ Ý³
³é³ÛÅÙë Ïá³ÉÇóÇáÝ Ï³å»ñÇ Ù¿ç ¿
Üêê-Ç Ñ»ï, ÇÝãÁ »õ, Áëï Ù»ÏÝ³µ³ÝÝ»ñÇ, ËÇëï Ï³ëÏ³Í»ÉÇ ¿
¹³ñÓÝáõÙ ²ÜÈîä-Ç ß³ËÙ³ï³ÛÇÝ
ï³ÏïÇÏ³ÛÇ Û³çáÕáõÃÇõÝÁ, ³ëõáõÙ ¿, áñ íï³Ý· ½·³Éáõ ¹¿åùáõÙ,
¶Ì-Ý Ù¿Ï ¿É ï»ë³ñ ß³ËÙ³ïÁ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ³ñ·»É»ó Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ß³ËÙ³ïÇëïÝ»ñÇÝ Ó»éÝïáõ ·Ý»ñáí í³×³é»ó ³ñï³ë³ÑÙ³Ý»³Ý Çñ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ:
ø³Õ³ù³Ï³Ý ëåáñïÇ ³ÏÝ³éáõ ¹¿Ùù»ñÇó ¿ Ý³»õ ð³ýýÇ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÁ, áñÁ ãÝ³Û³Í Çñ
å³ïÏ³é»ÉÇ ÏßéÇÝ, ³ë»ë ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿, áñ Í³Ýñ ù³ß»ñáõÙ ³ÛÝù³Ý ¿É ß³Ýë ãáõÝÇ, áõëïÇ ÝáÛÝ
²½³ïáõÃ»³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙ Ñ³ó³¹áõÉ ¿ Û³Ûï³ñ³ñ»É Çñ ù³ßÁ
å³Ïë»óÝ»Éáõ ÛáÛëáí, ëñ³ Ñ³ëó¿ÇÝ ¿É, ³ëõáõÙ ¿, áñ Ý³ Éáõñç ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ ãÇ ½µ³ÕõáõÙ,
áñáíÑ»ï»õ, ³ÙµáÕç Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÅáÕáíáõñ¹Á ³Ûë ¿É ù³ÝÇ ï³ñÇ
Ñ³ó³¹áõÉÇ Ù¿ç ¿, ÇëÏ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ»ã í»çÝ ¿É ãÇ:
²Ûë ³Ù¿ÝÇ Ù¿ç ³Ù¿ÝÇó áÕµ»ñ·³½³õ»ßï³Ï³ÝÁ, ÇÑ³ñÏ¿, ÐÚ¸-Ç
íÇ×³ÏÝ ¿, áñ »Õ³Í ÃáÑáõµáÑÇ Ù¿ç
ãÏ³ñáÕ³Ý³Éáí ÁÝïñ»É ùÇã Ã¿
ß³ï Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù³ñ½³Ó»õ,
»õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ÙÝ³Éáí Ë³ÕÇó
¹áõñë íÇ×³ÏáõÙ, áñáß»É ¿ í»ñ³¹³éÝ³Éáí ³ÏáõÝùÝ»ñÇÝ, ÁÝïñ»É
³õ³Ý¹³Ï³Ý É³ñ³Ë³Õ³óáõÃÇõÝÁ
(ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
³ñï³Û³ÛïáõÃ»³Ùµ ù»³Ý¹ñµ³½áõÃÇõÝ), áñÁ
¹Åµ³Ëï³µ³ñ å³ßïûÝ³å¿ë ÁÝ¹áõÝõ³Í ã¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëåáñï³ÛÇÝ ³ï»³ÝÝ»ñÇ, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ
Ý³»õ åñÝ. ¶Ì-Ç ÏáÕÙÇó, ³ÛÉ Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ ïûÝ³ËÙµ³ÛÇÝ ½õ³ñ×³ÉÇù:
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²è²æÆÜ
Ð²Üð²äºîàôÂÆôÜª
¸²ð²ôàð ºð²¼²Üø
Â¾± . . .
èáµ»ñÃ ê³ý³ñ»³Ý
2008 Ãõ³Ï³ÝÇÝ Ññ³å³ñ³Ïõ»É
¿ îÇ·ñ³Ý Ê½Ù³É»³ÝÇ §ê³ñ¹³ñ³å³ï¦ í³õ»ñ³·ñ³Ï³Ý ýÇÉÙÁ,
áñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ³Ûë Û³ÕÃ³Ï³Ý
Ñ»ñáë³Ù³ñïÇÝ Ý³Ëáñ¹áÕ µáÉáñ
Ý³Ñ³ÝçÝ»ñÇ »õ ½ÇçáõÙÝ»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý
³Ûñ»ñÝ áõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÝ
¿ÇÝ, ÇëÏ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÁ` »Ï»Õ»óÇÝ áõ ÅáÕáíáõñ¹Á:
²Ñ³ ÙÇ Ñ³ïõ³Í ýÇÉÙÇ Ëûëù»ñÇó.
§ÎáñóÝ»Éáí ³ñï³ùÇÝ ³ßË³ñÑÇ
Ñ»ï »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ Ï³åÁ, Ñ»ï»õ³µ³ñ Ý³»õ ÂÇýÉÇëáõÙ Ééõ³Í Çñ
ïËñ³Ñéã³Ï Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ»ï,
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ý ëÏë»ó ·áñÍ»É
ÇÝùÝáõñáÛÝ, ³å³õÇÝ»Éáí ÙÇ³ÛÝ
ë»÷³Ï³Ý áõÅ»ñÇÝ£ Ð¿Ýó ¹³ ¿É
¹³ñÓ³õ ³½·³ÛÇÝ ÷ñÏáõÃ»³Ý ·ÉË³õáñ ËÃ³ÝÁ¦£ ²é³Ýó Ñ³ëï³ï»Éáõ ³Û¹ »½ñ³÷³ÏáõÙÁ, Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ ÝÏ³ï»É, áñ Áëï Ê½Ù³É»³ÝÇ, ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ, Ñ»ï»õ³ÝùÝ ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇ, áñ ÅáÕáíñ¹Ç Ï³åÁ
Ïïñõ»ó ÂÇýÉÇëáõÙ Ñ³ëï³ïõ³Í
Ñ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÇó: ê³ ÙÇ ï»ë³Ï¿ï: ØÇõë ÏáÕÙÇó, ¸³ßÝ³Ïó³Ï³Ý èáõµ¿ÝÁ, Çñ
Ûáõß»ñáõÙ ß»ßï³ÏÇûñ¿Ý ·ñáõÙ ¿, Ã¿
ÚáÛë
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ÇÝãå¿ë ÙÇÝã»õ 1917 Ãõ³Ï³Ý, áã ÙÇ
Ñ³Û Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ ã¿ñ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ëï»ÕÍ»É ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³Ý
èáõë³Ñ³Û³ëï³ÝáõÙ: ²õ»ÉÇÝ, Ý³
·ñáõÙ ¿, áñ ³ÝÏ³Ë »õ ÙÇ³ó»³É
Ð³Û³ëï³ÝÇ ·³Õ³÷³ñÁ ³é³çÇÝ
³Ý·³Ù ³é³ç³¹ñ»É »Ý Ãáõñù»ñÁ:
Â¿ ÇÝãå¿±ë »õ ÇÝãá±õ, Ï³ñ¹³ó¿ù
Û³çáñ¹ ¿ç»ñáõÙ í»ñ³ïåõ³Í
Ñ³ïõ³ÍÁ èáõµ¿ÝÇ Ûáõß»ñÇó: ÆëÏ
Ù»ñ ¹³ë³·ÇñùÁ, å³ñ½»óÝ»Éáí
³Ù¿Ý ÇÝã »õ ï»Õ³õáñ»Éáí Çñ³Ï³Ý
µ³ñ¹ ¹ñáõÃÇõÝÁ Ù»ñûñ»³Û Ý»Õ
·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, ³Ûëå¿ë ¿ ·ñáõÙ. §²Ûë
Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÇ (ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ,
´³ß³å³ñ³ÝÇ »õ Ô³ñ³ùÇÉÇë³ÛÇ)
³ñ¹ÇõÝùáõÙ, 1918 Ã. Ø³ÛÇëÇ 28-ÇÝ
ßáõñç í»ó ¹³ñ ·»ñáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ
Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ù»Í³·áÛÝ »ñ³½³ÝùÁ` í»ñ³Ï³Ý·ÝõáõÙ ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å»ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, áñáí Ð³Û³ëï³ÝÁ Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ ³½³ïáõÃÇõÝ »õ ÑÇÙÝõáõÙ ¿
²½³ï áõ ²ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ¦: î»ÕÇÝ ¿ Ñ³ñóÝ»É, áñ ³Û¹ ÇÝãåÇëÇ± »ñ³½³Ýù
¿ñ, áñ ÙÇÝã ³Û¹ áã ÙÇ Ñ³Û Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ ãÇ Ý»ñ³é»É Çñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ: ÆëÏ ÇÝãá±õ ÙÇÝã»õ

í»ñçÇÝ ûñ»ñÁ ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ
¹¿Ù ¿ñ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý Ñéã³ÏÙ³ÝÁ
»õ ÙÇ³ÛÝ íñ³óÇÝ»ñÇ »õ ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÇ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ
¿ å³ïñ³ëï ÉÇÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÁ
³ÝÏ³Ë Û³Ûï³ñ³ñ»É: Î³ñ»ÉÇ ¿
å³ï×³é³µ³Ý»É Ûû·áõï ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý »õ ³ÛÉ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ùûï»óÙ³Ý, áñáÝù Ëáõë³÷áõÙ ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ ³Ýç³ï»É èáõë³ëï³ÝÇó, »õ Ñ³Û ½ÇÝõ³Í
áõÅ»ñÇ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ã»ñÇ ¿ÇÝ
·Ý³Ñ³ïáõÙ Ãñù³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ
¹¿Ù ¹áõñë ·³Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ³éáõÙáí Ê½Ù³É»³ÝÇ Ùûï»óáõÙÁ` µáÉáñÇÝ Ù»Õ³¹ñ»É ½ÇçáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
áõ Û³ÝÓÝõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, å³ñ½³ÙïáõÃÇõÝ ¿: ê³Ï³ÛÝ Ñ³ñóÝ ³ÛÝ ¿,
áñ ³Û¹å¿ë ³Ýëå³-ë»ÉÇ Û³ÕÃ³Ý³Ï áõ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝ ÇÝãá±õ åÇïÇ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É áñå¿ë »ñÏ³ñ³ï»õ
Ýå³ï³Ï³ëÉ³ó å³Ûù³ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙ: Úáõëáí »Ýùª ëïáñ»õ Ý»ñÏ³Û³óõ³Í ÝÇõÃ»ñÁ, Ïû·Ý»Ý ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ` ³õ»ÉÇ Çñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»É Å³Ù³Ý³ÏÇ
µ³ñ¹ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:

²è²æÆÜ Ð²Üð²äºîàôÂº²Ü Ðèâ²ÎØ²Ü Ä²Ø²Ü²Î²¶ðàôÂÆôÜ

1917 ö»ïñõ³ñ

Ð³Ï³ó³ñÇëï³Ï³Ý Û»Õ³÷áËáõÃ»³Ý Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ èáõë³ëï³ÝáõÙ: êáóÇ³ÉÇëïÝ»ñÝ áõ½áõÙ ¿ÇÝ í»ñ³¹³éÝ³É ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëï³ïáõùáÛÇ »õ í»ñç ï³É å³ï»ñ³½ÙÇÝ: ²åñÇÉÇÝ
èáõë³ëï³ÝáõÙ Ýáñ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ×·Ý³Å³ÙÁ
³Ûë Ñ³ñóÇÝ ¿ñ í»ñ³µ»ñáõÙ:

1917 Ø³ÛÇë

È»ÝÇÝ. §ºÃ¿ ëáí»ïÝ»ñÁ í³ÕÁ Ó»éù µ»ñ»Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ, ...
Ù»Ýù ³ë»Éáõ »Ýù. ¶»ñÙ³ÝÇ³, µ³Ý³Ïáí¹ ¹áõñë È»Ñ³ëï³ÝÇó, èáõë³ëï³Ý, µ³Ý³Ïáí¹ ¹áõñë Ð³Û³ëï³ÝÇó. Ñ³Ï³é³Ï
¹¿åùáõÙ Ù»Ýù ëï³ËûëÝ»ñ »Ýù ÉÇÝ»Éáõ¦:

1917 ÐáÏï»Ùµ»ñ

èáõë³ëï³ÝÇ í³ñã³å»ï Î»ñ»ÝëÏÇÝ Ññ³Ù³ÛáõÙ ¿ èáõë³ëï³ÝÇ µ³Ý³ÏáõÙ Í³é³ÛáÕ 35000 Ñ³Û ½ÇÝõáñÝ»ñ ÷áË³¹ñõ»Ý
ÎáíÏ³ë: ÎáíÏ³ëáõÙ ÇÝãå¿ë ³Ù»Ýáõñ, éáõë ½ÇÝõáñÝ»ñÁ ³ñ¹¿Ý ëÏë»É »Ý ùõ¿³ñÏ»É Çñ»Ýó áïù»ñáí (Éù»É ×³Ï³ïÁ »õ í»ñ³¹³éÝ³É ïáõÝ):
´áÉß»õÇÏÝ»ñÁ ·ñ³õáõÙ »Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ:

1918 ÚáõÝõ³ñ 11

´áÉß»õÇÏÝ»ñÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ Âñù³Ñ³Û³ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ,
áñáí Ýñ³Ýù Ïáã »Ý ³ÝáõÙ éáõë³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ ÃáÕÝÇ ßñç³ÝÁ,
µ³Ûó Ý³»õ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý Ñ³Û ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñ³¹³ñÓÁ Âñù³Ñ³Û³ëï³Ý, ßñç³ÝáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÙÇÉÇóÇ³ÛÇ ëï»ÕÍáõÙ »õ ßñç³ÝÁ í³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÇ ëáí»ïÇ ÁÝïñáõÃÇõÝ:

1918 ö»ïñõ³ñ

ìñ³ëï³ÝÇ Ø»Ýß»õÇÏÝ»ñÁ »õ ¸³ßÝ³ÏÝ»ñÁ Ù»ñÅáõÙ »Ý ×³Ý³ã»É èáõë³ëï³ÝÇ ÐáÏï»Ùµ»ñÇ Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝÁ. Ýñ³Ýù
ëï»ÕÍáõÙ »Ý ³ÝÏ³Ë ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ ³Ý¹ñÏáíÏ³ë»³Ý
ÏáÙÇë³ñÇ³ï ³ÝáõÝáí: ö»ïñõ³ñÇÝ Ï³½ÙõáõÙ ¿ Ýñ³ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ, áñÁ ÏáãõáõÙ ¿ ê¿ÛÙ:

1918 Ø³ñï

´ñ»ëï ÈÇïáíëÏ å³ÛÙ³Ý³·ñáí È»ÝÇÝÝ áõ îñáïëÏÇÝ ÂáõñùÇ³ÛÇÝ »Ý Û³ÝÓÝáõÙ Î³ñëÁ, ²ñ¹³Ñ³ÝÁ »õ ´³ÃáõÙÇÝ:

1918 ²åñÇÉ 22

²Ý¹ÏáíÏ³ë»³Ý ³ÝÏ³Ë ü»¹»ñ³ïÇõ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ñéã³ÏáõÙ:

1918 ²åñÇÉ 25

Âñù³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ ·ñ³õáõÙ ¿ Î³ñëÁ:

1918 Ø³ÛÇë 15

Âñù³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ Ùáõïù ¿ ·áñÍáõÙ ºñ»õ³Ý Ý³Ñ³Ý·:

1918 Ø³ÛÇë 24

Ð³ÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ êÇÉÇÏ»³ÝÇ, ´»Ï öÇñáõÙ»³ÝÇ »õ ¸ñáÛÇ
Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃ»³Ùµ Û»ï ¿ ÙÕáõÙ Ãáõñù»ñÇ ³é³çË³Õ³óùÁ:

1918 Ø³ÛÇë 26

Ø»Ýß»õÇÏÝ»ñÁ ìñ³ëï³ÝÁ Ñéã³ÏáõÙ »Ý ³ÝÏ³Ë Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ:

1918 Ø³ÛÇë 28

²½»ñÇÝ»ñÁ ÝáÛÝå¿ë Û³Ûï³ñ³ñáõÙ »Ý Çñ»Ýó ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ:
¸³ßÝ³Ïó³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ ÂÇýÉÇëáõÙ »½ñ³Ï³óÝáõÙ
¿, áñ ÙÇ³Ï ×³ñÝ ³ÛÝ ¿, áñ Çñ»Ýù ¿É Ð³Û³ëï³ÝÁ ³ÝÏ³Ë
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ Û³Ûï³ñ³ñ»Ý:

1918 ÚáõÝÇë 4

Ð³Û ²½·³ÛÇÝ ÊáñÑáõñ¹Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý ¹³ßÝ³·Çñ »Ý ÏÝùáõÙ Ãáõñù»ñÇ Ñ»ï:

1918 ÚáõÉÇë 19

Î³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Ñ³ëï³ïõáõÙ ¿ ºñ»õ³ÝáõÙ: ºñ»õ³ÝÁ »õ
³ÙµáÕç »ñÏÇñÁ ³ÝÙËÇÃ³ñ íÇ×³ÏáõÙ ¿` ßñç³å³ïõ³Í ÃßÝ³ÙÇÝ»ñáí, ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáí, ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³ñó»ñáí:
ÃÇõ 98, º ï³ñÇ, Ø³ÛÇë 18 2011
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ØÇç³ÝÏ»³É ï³ñ³Íù
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²¹ñµ»ç³ÝÇ ÙÇç»õ íÇ×³ñÏ»ÉÇ ï³ñ³Íù
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ìñ³ëï³ÝÇ ÙÇç»õ íÇ×³ñÏ»ÉÇ ï³ñ³Íù
²¹ñµ»ç³ÝÇ »õ ìñ³ëï³ÝÇ ÙÇç»õ íÇ×³ñÏ»ÉÇ ï³ñ³Íù
²¹ñµ»ç³ÝÇ »õ È»éÝ³ÛÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ÙÇç»õ íÇ×³ñÏ»ÉÇ
ï³ñ³Íù
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñ»õÙï»³Ý ë³ÑÙ³ÝÁ Áëï ê»õñÇ ¹³ßÝ³·ñÇ (10
ú·áëïáë 1920) »õ ²ØÜ-Ç Ý³Ë³·³Ñ àõÇÉëáÝÇ

ê²ð¸²ð²ä²îÆ Ö²Î²î²Ø²ðîÀ îÆ¶ð²Ü Ê¼Ø²Èº²ÜÆ
ì²ôºð²¶ð²Î²Ü üÆÈØÆ ÜÎ²ð²¶ðàôÂº²Ø´
ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÇó »ûÃ ûñ ³é³ç, Ø³ÛÇëÇ
15-ÇÝ Ãáõñù»ñÁ í»ñçÝ³·Çñ »Ý
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Î³ñëÁ Û³ÝÓÝ³Í
»õ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÁ å³ßïå³ÝáÕ ·»Ý»ñ³É Ü³½³ñµ¿ÏáíÇÝ, ÁÝ¹
áñáõÙª Ëáñ³Ù³ÝÏûñ¿Ý ·ñõ³Í
å³ñëÏ»ñ¿Ý£ Ü³½³ñµ¿ÏáíÁ, áñÁ
Ñ³Û»ñ¿Ý ³Ý·³Ù ã·Çï¿ñ, ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ µ»ñ¹Ç å³ñ»ï ·Ý¹³å»ï º³ÝÏ»õëÏáõÝ Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõÙ ¿ ³ÛÝ Ã³ñ·Ù³Ý»É£ Ü³ ßï³å
å³ñëÏ»ñ¿Ý ÇÙ³óáÕ áã ÙÇ Ñ³Û
ëå³Û ãÇ ·ïÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ ¼³ïÏÇ
Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÇõÝÁ Ýñ³Ýó µ³ó ¿ñ ÃáÕ»É ù³Õ³ùª ïûÝÝ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ Ñ»ï
³ÝóÏ³óÝ»Éáõ£ ÚÇß»óÝ»Ýù, áñ
Ãáõñù»ñÁ 20 ûñ å³ß³ñ»É ¿ÇÝ
²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÁ »õ ³ñ¹¿Ý ù³Õ³ùÇó Ññ³ó³ÝÇ Ïñ³ÏáóÇ Ñ»é³õáñáõÃ»³Ý íñ³Û ¿ÇÝ£ ê³Ï³ÛÝ
áÕµ»ñ·³Ï³Ý ³Ý»Ï¹áïÁ Ýáñ ¿
ÚáÛë
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ëÏëõáõÙ£ Î³ï³ñ»Éáí Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ³é³ç³¹ñ³ÝùÁª ù³ç å³ñ»ïÁ ³õ»ÉÇ Ë»É³óÇ µ³Ý ãÇ ·ïÝáõÙ, ù³Ý Ãáõñù»ñÇ Ùûï ·Ý³ÉÁ,
áñå¿ë½Ç Ñ¿Ýó Ýñ³Ýù ¿É Ã³ñ·Ù³Ý»Ý ë»÷³Ï³Ý í»ñçÝ³·ÇñÁ£ î»ëÝ»Éáí å³ß³ñõ³Í µ»ñ¹Çª ëåÇ-

ï³Ï ¹ñûßáí Ùûï»óáÕ å³ñ»ïÇÝ,
Ãáõñù»ñÝ ³ÝÙÇç³å¿ë Û³ñÓ³ÏõáõÙ »Ý ³Ýå³ßïå³Ý ÙÝ³ó³Í
ù³Õ³ùÇ íñ³Û£ ¶»Ý»ñ³É Ü³½³ñµ¿ÏáíÁ Çñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³Ï³Ý
§Ø»ñë»¹»ëáí¦/ÇÝãå¿ë ï»ëÝáõÙ
»Ýùª ·»Ý»ñ³ÉÝ»ñÇ ×³ß³ÏÁ ãÇ
÷áËõáõÙ/, ÷³ËáõëïÇ ¿ ¹ÇÙáõÙ
¹¿åÇ æ³çáõé Ï³Û³ñ³Ý, ë³Ï³ÛÝ
÷³ËãáÕ ÅáÕáíñ¹Ç å³ï×³éáí
Ëó³ÝÙ³Ý Ù¿ç ¿ ÁÝÏÝáõÙ »õ éáõë»ñ¿Ý å³Ñ³ÝçáõÙ ×³Ý³å³ñÑÁ ½Çç»É Çñ»Ýª ·»Ý»ñ³É Ü³½³ñµ¿ÏáíÇÝ£ Èë»Éáí Ýñ³ ³ÝáõÝÝ áõ ÏáãáõÙÁª ÙÇ ³ÝÛ³Ûï ·ÇõÙñ»óÇ ÝáÛÝå¿ë
ÏÇë³éáõë»ñ¿Ý ëñ³ÙïáõÙ ¿ª. §îû°,
¹áõ Ç°Ýã ·»Ý»ñ³É ù³ç Ü³½³ñ µ¿Ïáí, ¹áõ ·»Ý»ñ³É Ü³½³¹ µ¿·áÙÝ
¿ë°°¦£ ²Ûë µ³é»ñÝ ³é³Ýó Ã³ñ·Ù³ÝãÇ Ñ³ëÏ³Ý³Éáíª Ññ³Ù³Ý³ï³ñÝ ³ÙûÃÇó Û»ï ¿ ¹³ñÓÝáõÙ
Ù»ù»Ý³Ý áõ í»ñ³¹³éÝáõÙ ù³Õ³ùª Ï³ñ·³õáñ»Éáõ ½ûñùÇ Ý³-

Ñ³ÝçÁ£
ì»ñçÇÝ µ»ñ¹³ù³Õ³ùÇ ³Ý÷³éáõÝ³Ï ³ÝÏáõÙÁ í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë Ï³½Ù³ÉáõÍ»ó Ñ³Ûáó ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ ½ÇÝõáñ³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ£
ê³Ï³ÛÝ Ñ¿Ýó ³Û¹ ÷³ÏáõÕ³ÛÇÝ
áõ ³Ý»É³Ý»ÉÇ Ãõ³óáÕ Çñ³íÇ×³ÏÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ½³ñÙ³Ý³ÉÇûñ¿Ý ëï»ÕÍ»ó ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ Ýáñ
Ï³óáõÃÇõÝ£ ÎáñóÝ»Éáí ³ñï³ùÇÝ
³ßË³ñÑÇ Ñ»ï »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ
Ï³åÁ, Ñ»ï»õ³µ³ñ Ý³»õ ÂÇýÉÇëáõÙ Ééõ³Í Çñ ïËñ³Ñéã³Ï Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ý
ëÏë»ó ·áñÍ»É ÇÝùÝáõñáÛÝ, ³å³õÇÝ»Éáí ÙÇ³ÛÝ ë»÷³Ï³Ý áõÅ»ñÇÝ£ Ð¿Ýó ¹³ ¿É ¹³ñÓ³õ ³½·³ÛÇÝ
÷ñÏáõÃ»³Ý ·ÉË³õáñ ËÃ³ÝÁ£
1918Ã. Ø³ÛÇëÇ 19-ÇÝ Ãáõñù
å³ïõÇñ³ÏáõÃ»³Ý
Õ»Ï³í³ñ
Ê³ÉÇÉ µ¿ÛÁ ´³ÃáõÙáõÙ Û³Ûï³ñ³ñ»ó, Ã¿ª Ñ³Û»ñÁ å³ñïõ³Í »Ý »õ
å¿ïù ¿ »ÝÃ³ñÏõ»Ý’’£ ÜáÛÝ ûñÁ Ñ³Û
å³ïõÇñ³ÏÝ»ñ Ê³ïÇë»³ÝÝ áõ
ø³ç³½ÝáõÝÇÝ Ñ»é³·ñ»óÇÝ ÂÇýÉÇëª ²½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹ÇÝª ËáñÑáõñ¹ ï³Éáí é³½Ù³Ï³Ý ¹ÇÙ³¹ñáõÃÇõÝ óáÛó ãï³É Ãáõñù»ñÇÝ’’£
Æñ Ñ»ñÃÇÝ, ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ
ËáñÑáõñ¹Ý ÁÝ¹áõÝ»ó ù³Õ³ù³·ÉáõË Âáõß»³ÝÇ ³é³ç³ñÏÁª ºñ»õ³ÝÝ ³é³Ýó ¹ÇÙ³¹ñáõÃ»³Ý
Û³ÝÓÝ»É Ãáõñù»ñÇ áÕáñÙ³ÍáõÃ»³ÝÁ£
Ø³ÛÇëÇ 20-ÇÝ ºñ»õ³ÝÇ ½ûñ³Ù³ëÇ å»ï ·»Ý»ñ³É Øáíë¿ë êÇÉÇÏáíÁ ½ûñùÇÝ Ññ³Ù³Û»ó ÃáÕÝ»É
êáõñÙ³ÉáõÝ áõ ¾çÙÇ³ÍÇÝÁ, ÇëÏ
ÇÝùÝ ³ÝÓ³Ùµ ·Ý³ó ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ï³ÃáÕÇÏáë ¶»õáñ· º êáõñ¿Ý»³ÝÇ Ùûï »õ ³é³ç³ñÏ»ó Çñ û·ÝáõÃÇõÝÁª Ø³Ûñ ²ÃáéÁ ê»õ³ÝÇ
í³Ýù ï»Õ³÷áË»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ê³Ï³ÛÝ ì»Ñ³÷³é Ñ³Ûñ³å»ïÁ ÏïñáõÏ Ññ³Å³ñõ»ó Ù»ÏÝ»É, ³ë»Éáí,
áñ »Ã¿ Ñ³Ûáó ½ûñùÁ ãÇ Ï³ñáÕ
å³ßïå³Ý»É Çñ ëñµáõÃÇõÝÝ»ñÁ,
³å³ ÇÝùÁ Ù»Ý³Ï ëáõñ ÏÁ í»ñóÝÇ
áõ ÏÁ Ù»éÝÇ ëáõñµ ï³×³ñÇ ß»ÙÇÝ, µ³Ûó ãÇ Ñ»é³Ý³Û ¾çÙÇ³ÍÝÇó£

ê³ µ»ÏáõÙÝ³ÛÇÝ å³Ñ ¿ñ Ñ³Ûáó Ýáñ å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç£ Î³ÃáÕÇÏáëÇ å³ï³ëË³ÝÁ Ï³ÛÍ³ÏÇ
³ñ³·áõÃ»³Ùµ ï³ñ³Íõ»ó µÝ³ÏãáõÃ»³Ý Ù¿ç »õ Ýñ³ ËÇ½³Ë Ï»óõ³ÍùÁ Ëáñ ïå³õáñáõÃÇõÝ ·áñÍ»ó ½ûñùÇ áõ áÕç ³½·Ç íñ³Û£
ö³ëïûñ¿Ý ·ÉË³ïõ³Í »ñÏñáõÙ, áõñ Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÁ Í³éÇó
åáÏõ³Í ï»ñ»õÇ å¿ë ù³ñß ¿ÇÝ
·³ÉÇë ÂÇýÉÇëáõÙ, áõñ ·ÉË³õáñ
Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ ½ûñùÇ Ù»Í Ù³ëÇ
Ñ»ï å³ïëå³ñõ»É ¿ñ ¸ÇÉÇç³ÝÇ
³Ýï³éÝ»ñáõÙ, áñÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ å³ïñ³ëïõáõÙ ¿ñ Û³ÝÓÝõ»É,
ÙÇ³Ï Ó³ÛÝÁ, áñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ Ïáã
³ñ»ó Ïéõ»É ÃßÝ³Ùáõ ¹¿Ùª »Ï»Õ»óáõÝÝ ¿ñ£
ºõ ³Û¹ Ó³ÛÝÁ ÑÝã»ó áã ÙÇ³ÛÝ
í»ñ³ó³Ï³Ý, µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý
ÇÙ³ëïáí£
Ø³ÛÇëÇ 22-Ç ³é³õûï»³Ý ì»Ñ³÷³é Ñ³Ûñ³å»ï ¶»õáñ· º-Ç
Ññ³Ù³Ýáí ²ñ³ñ³ï»³Ý ¹³ßïÇ
µáÉáñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ½³Ý·»ñÁ ÕûÕ³Ýç»óÇÝ, ¹ñ³Ýó ëÏë»óÇÝ Ó³ÛÝ³Ïó»É ÙÇõë »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ½³Ý·»ñÁ ¾çÙÇ³ÍÝÇó ÙÇÝã»õ ºñ»õ³Ý,
²ñ³·³ÍÇó ÙÇÝã»õ ê»õ³Ý£ àõÃ ûñ
áõ ·Çß»ñ ß³ñáõÝ³Ï, ³Ý¹³¹³ñ,
ÙÇÝã»õ Ø³ÛÇëÇ 29-Á£
451 Ãõ³Ï³ÝÇó Ç í»ñ, ²õ³ñ³ÛñÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÇó Û»ïáÛ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù, 15 ¹³ñ ³Ýó Ñ³Û ³½·Á ÝáñÇó í»ñ Ï³Ý·Ý»ó áõ Ñ³Ù³ËÙµõ»ó ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ Ñ³Ù³ñ£ ´³Ûó Ñ³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÝ ³Ûë å³Ûù³ñÇÝ ã¿ñ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏõáõÙ ½³Ý·»ñÇ ÕûÕ³Ýçáí£
Îáõë³Ïó³Ï³Ý áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ï³ñÏ³ËûëÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ý áõ ¹³ë³ÉùáõÃ»³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÇÝùÝ³å³ßïå³Ý³Ï³Ý å³Ûù³ñÁ ·ÉË³õáñ»óÇÝ
¾çÙÇ³ÍÝÇ ×»Ù³ñ³ÝÇ ï»ëáõã ¶³ñ»·ÇÝ »åÇëÏáåáë Úáíë¿÷»³ÝÁ,
¾ñ½ñáõÙÇ Ñá·»õáñ ³é³çÝáñ¹
¼³õ¿Ý »åÇëÏáåáë Ø³Ñï»ëÇ-´³µ³Û»³ÝÁ, í³ñ¹³å»ïÝ»ñ º½ÝÇÏÝ
áõ Â³¹»õáëÁ, ù³Ñ³Ý³Û ï¿ñ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë î¿ñ-ØÏñïã»³ÝÁ£

Ø³ÛÇëÇ 22-Ç í³Õ ³é³õûï»³Ý
¶³ñ»·ÇÝ »õ ¼³õ¿Ý »åÇëÏáåáëÝ»ñÁ ÓÇ»ñ Ñ»Í³Í ·Ý³óÇÝ
¾çÙÇ³ÍÝÇ ßñç³ÝÇ Ð³ÛÇ ¼¿Ûõ³ áõ
ø»ûñ÷³Éáõ ·ÇõÕ»ñ, áñï»Õ ï»Õ³Ï³Ûõ³Í ¿ñ ·Ý¹³å»ï äûÕáëµ¿Ï öÇñáõÙ»³ÝÇ ·ÉË³õáñ³Í 5-ñ¹
·áõÝ¹Á/ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³½Ùõ³Í
Õ³ñ³µ³ÕóÇÝ»ñÇó/ »õ Ï³åÇï³Ý
Êáñ¿Ý Æ·ÇÃË³Ý»³ÝÇ Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ Ù³ñïÏáóÁª 10 ÃÝ¹³ÝûÃáí£
ºñÏáõ »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñÝ ûñÑÝ»óÇÝ ½ÇÝõáñÝ»ñÇÝ »õ Ûáñ¹áñ»Éáí
ã»ÝÃ³ñÏõ»É Ý³Ñ³Ýç»Éáõ Ññ³Ù³ÝÇÝª ½ûñ³Ù³ëÁ í»ñ³Ýõ³Ý»óÇÝ
Ø³Ñ³å³ñïÝ»ñÇ ·áõÝ¹£ ²å³
Ë³ã»ñÁ µ³ñÓñ å³Ñ³Íª Ýñ³Ýù
½ûñùÝ ³é³çÝáñ¹»óÇÝ ¹¿åÇ Ø³ñïÇ ¹³ßï£ ²Ûëå¿ë ëÏëõ»ó ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ Ñ»ñáë³Ï³Ý ×³Ï³ï³Ù³ñïÁ£
ò»ñ»Ïõ³Û Å³ÙÁ áõÕÇÕ 12-ÇÝ
Ï³åÇï³Ý Æ·ÇÃË³Ý»³ÝÇ Ù³ñïÏáóÁ Ïñ³ÏÇ ï³Ï ¿ ³éÝáõÙ Ô³ÙßÉáõ /²ñ³ùë/ ÏÇë³Ï³Û³ñ³ÝÁ »õ
ÎáõÉÇµ¿ÛÉÇ ·ÇõÕÇ ï³ñ³ÍùáõÙ
å³ïëå³ñõ³Í Ãáõñù³Ï³Ý ½ûñù»ñÁ£ Ø³Ñ³å³ñïÝ»ñÇ ·áõÝ¹Á
·ñáÑÇ ¿ ³ÝóÝáõÙª µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ
»ñ·»Éáí °° ¶³óáÕÁ »ï ã»Ï³õ, ´³Ûµáõñ¹°°£ Ïáïáñ³ÍÇ Å³Ù³Ý³ÏÇ
ï³ñ³ÍáõÙ ·ï³Í »ñ·Á£ ²ç Ã»õÇó
Ýñ³Ý ÙÇ³ó³õ ²ÕÃ³Ù³ñÇ ÙÇ³µ³ÝáõÃ»³Ý í³ñ¹³å»ï º½ÝÇÏÇ
çáÏ³ïÁª Ï³½Ù³õáñõ³Í ×»Ù³ñ³ÝÇ 500 ë³Ý»ñÇó, áñáÝù Ù³ñïÇ
¹³ßï »Ï³Ý Çñ»Ýó å³ï³ÝùÝ»ñáí, Ýñ³Ýù ÝÙ³Ý ¿ÇÝ Ë³ã³ÏÇñ
³ëå»ïÝ»ñÇÝ£
Üñ³Ýó Ù¿ç Ï³ÛÇÝ ÑÙáõï Ýß³Ý³ÓÇ·Ý»ñ, áñáÝù ¹ÇåáõÏ Ïñ³ÏáóÝ»ñÝ ³Û¹ ûñÝ áõÕ»ÏóáõÙ ¿ÇÝ °°
²Ýï¿ñ ÙÝ³ñ Ð³ë³Ý Õ³É¿Ý, Ù»éÝÇ
¾Ýõ»ñ ÷³ßÇ µ³É¿Ý°° »ñ·áí£
Î³ñ»ÉÇ ¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É, Ã¿
Ãáõñù»ñÇ íñ³Û ÇÝã ïå³õáñáõÃÇõÝ ¿ÇÝ ÃáÕÝáõÙ Ó³ÛÝ»ñáí Ù³Ñ³å³ñïÝ»ñÇ áõ ÙÇ³µ³ÝÝ»ñÇ
ë»õ ßÕÃ³Ý»ñÁ, áñ Ù³Ñ³µ»ñ Ïñ³ÏÇ ï³Ï ÝáñÇó áõ ÝáñÇó ³ÝóÝáõÙ
¿ÇÝ ·ñáÑÇ£
Ð³Ù³ñ»³
ï³ñ»ñ³ÛÝûñ¿Ý
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ëÏëõ³Í ÏéõÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÝ
ëï³ÝÓÝ»ó Ù³ñïÇ ¹³ßïáõÙ ÏéõáÕ Ñ³Û ëå³Ý»ñÇó ³Ù»Ý³µ³ñÓñ
½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáãáõÙ áõÝ»óáÕ ·Ý¹³å»ï ¸³ÝÇ¿Éµ¿Ï öÇñáõÙ»³ÝÁ£
ÎéõÇ Ã¿Å å³ÑÇÝ Ý³ Û³ÝÏ³ñÍ Ñ³·Ç ÙáËñ³·áÛÝ ½ÇÝõáñ³Ï³Ý ßÇÝ»ÉÁ ßáõé ïõ»ó áõ Ñ³·³õ Ï³ñÙÇñ
³ëï³éÁ ¹¿åÇ ¹áõñë »õ ³Ûëå¿ë
á·»õáñ»Éáí ½ÇÝõáñÝ»ñÇÝª ³ÝÓ³Ùµ ³é³ç ï³ñ³õ Û³ñÓ³ÏõáÕ
½ûñùÁ£
ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ ¹³ßïáõÙ ³Û¹
ûñ»ñÇÝ Ï³ñÍ»ë Ý»ñÏ³Û³óõ³Í ÉÇÝ¿ÇÝ Ñ³Û ³½·Ç ³Ýó»³É, Ý»ñÏ³Û
áõ ³å³·³Û ÷³éùÁ£ ²å³·³Û
·ñáÕ ²Ïë¿É ´³ÏáõÝóÁ »õ ³å³·³Û
Ù³ñß³É ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ´³Õñ³Ù»³ÝÁ, ³å³·³Û ³Ï³¹»ÙÇÏáëÝ»ñ
²ñ³ñ³ï Ô³ñÇµ»³ÝÝ áõ ¶ñÇ·áñ
Ô³÷³Ýó»³ÝÁ£ Ø³ñïÇ ¹³ßïáõÙ
áõë-áõëÇ ÏéõáõÙ ¿ÇÝ ¹³ßÝ³ÏÝ»ñÝ
áõ µáÉß»õÇÏÝ»ñÁ, ÑÝã³Ï»³ÝÝ»ñÝ
áõ é³ÙÏ³í³ñÝ»ñÁ, Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñÝ áõ ³Ý·ñ³·¿ï ·ÇõÕ³óÇÝ»ñÁ£ ê³ñ¹³ñ³å³ïáõÙ Ñ³Ûáó
½ûñùÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ñ Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³åñáÕ µáÉáñ ³½·»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇó£ Æñ»Ýó
³Ýë³ÑÙ³Ý ù³çáõÃÇõÝÁ ¹ñë»õáñ»óÇÝ æÑ³Ý·Çñ ³Õ³ÛÇ Õ»Ï³í³ñ³Í »½¹Ç Ñ»Í»³ÉÝ»ñÁ, ÛáÛÝ Ï³åÇï³Ý ê³Ï»É»³ñÇÇ »õ éáõë Ï³åÇï³Ý ÎÇÉÇãÇ Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ
Ù³ñïÏáóÝ»ñÝ áõ ·Ý¹³óñ³ÛÇÝ
·áõÙ³ñï³ÏÝ»ñÁ, ·Ý¹³å»ï ä»ñ»ÏñáÛëïáíÇ å³ñïÇ½³Ý³Ï³Ý
·áõÝ¹Á »õ ÷áË·Ý¹³å»ï ÎáñáÉÚáÛë
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ÏáíÇ Ñ»Í»³É Ï³½³ÏÝ»ñÁ, ·»ñÙ³Ý³óÇ ²É»ùë ÞÝ¿áõñÁª ³Ñ³
ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ Ù»ñ Ù³ñï³Ï³Ý
»Õµ³ÛñÝ»ñÇ áã ³ÙµáÕç ó³ÝÏÁ£
ÆëÏ ³Û¹ ÝáÛÝ å³ÑÇÝª ×³Ï³ï³Ù³ñïÇ ëÏ½µÇó ÙÇ ù³ÝÇ Å³Ù
³Ýó, ºñ»õ³ÝáõÙ Ñ³õ³ùõ³Í Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ ¹»é»õë ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ñ ÃßÝ³ÙáõÝ ¹ÇÙ³¹ñ»Éáõ
Ýå³ï³Ï³Û³ñÙ³ñáõÃ»³Ý Ñ³ñóÁ£ ²Û¹ Ù³ëÇÝ íÏ³ÛáõÙ ¿ ºñ»õ³ÝÇ
³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ
².Þ³ÑË³ÃáõÝÇÝ, Çñ Ûáõß»ñáõÙ
³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí, áñ Ñ³õ³ùÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ê³ñ¹³ñ³å³ïÇó ÉëõáÕ
ÃÝ¹³ÝûÃÝ»ñÇ áñáïÇ »õ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ ½³Ý·»ñÇ Ó³ÛÝÇ Ý»ñùáÛ.°°ì»ñç³å¿ë Ñ³õ³ùõ»óÇÝù£ ºñÏáõ
í³ÛñÏ»³Ý Û»ïáÛ »Ï³õ ëå³ñ³å»ï Ü³½³ñµ¿Ï»³ÝÁ£ Ü»ñÏ³Û ¿ñ
Ý³»õ ·ÍÇó Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë »Ï³Í
½ûñ³í³ñ êÇÉÇÏ»³ÝÁ£ ºñÏáõ
Ñ³ñó Ï³ñª ³é³çÇÝÁ Ý³Ñ³Ýç»É áõ
Éù»É ºñ»õ³ÝÁ®, »ñÏñáñ¹Áª ¹ÇÙ»É
³Ù¿Ý ÙÇçáóÇ, áñå¿ë½Ç ÃáÛÉ ãïñõÇ
ï³×ÇÏÝ»ñÇÝ ÙïÝ»Éáõ ºñ»õ³Ý áõ
¾çÙÇ³ÍÇÝ°°£
ÚÇß»Ýù, áñ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ÝÇëïÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ñ Ø³ÛÇëÇ 22-ÇÝ,
×³Ï³ï³Ù³ñïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, »ñµ
ÅáÕáíáõñ¹Ý ³ñ¹¿Ý Ï³Û³óñ»É ¿ñ
Ù³ñïÝã»Éáõ Çñ áñáßáõÙÁ, áñÇó
³Û¹ù³Ý Ëáõë³÷áõÙ ¿ÇÝ å³ßïûÝ»³Ý»ñÁ£ ìñ³ó»³ÝÁ Éñ³óÝáõÙ ¿
å³ïÏ»ñÁ.
°°¸ÇÙ³¹ñáõÃÇõÝÁ
ß³ï»ñÇÝ
ÃõáõÙ ¿ñ ³ÝÑÝ³ñ áõ ³ÝÇÙ³ëï£
Ú³ÕÃáõÃ»³Ý íëï³ÑáõÃÇõÝ ã¿ÇÝ

Ý»ñßÝãáõÙ »õ ÙÇÝã»õ ³Û¹ µ³Ý³ÏÇó
Ñ³ëÝáÕ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ Úáé»ï»ë ½ûñ³í³ñ êÇÉÇÏ»³ÝÇ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ùé³ÛÉ ·áÛÝ»ñáí ¿ÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ½ûñ³Ù³ë»ñÇ ¹ÇÙ³¹ñ³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ®°°£
ê³Ï³ÛÝ ²é³ÝÓÝ³ë»Ý»³ÏÝ»ñÇó
í»ñ³¹³éÝ³Ýù
Ø³ñïÇ
¹³ßï£ úñõ³Û »ñÏñáñ¹ Ï¿ëÇÝ Ñ³ëÝáõÙ »Ý ÷áË·Ý¹³å»ï Î³ñ³ù»ßÇß»³ÝÇ »õ Ï³åÇï³Ý ÎÇÉÇãÇ
Ù³ñïÏáóÝ»ñÁª Çñ»Ýó 28 ÃÝ¹³ÝûÃÝ»ñáí, áñáÝù Ù³Ñ³µ»ñ Ïñ³Ï
»Ý µ³óáõÙ ê³ñ¹³ñ³å³ï Ï³Û³ñ³ÝáõÙ ¹Çñù³õáñõ³Í Ãáõñù»ñÇ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÅ»ñÇ íñ³Û£ èáõÙµ»ñÇó Ù¿ÏÁ å³ÛÃ»óÝáõÙ ¿ Ï³Û³ñ³ÝÇ çñÑ³Ý ³ßï³ñ³ÏÁ »õ çñÇó
½ñÏõ³Í Ãáõñù»ñÁ ÷áñÓáõÙ »Ý ï»Õ³÷áËõ»É ³õ»ÉÇ µ³ñ»Ýå³ëï
¹Çñù»ñ, ë³Ï³ÛÝ ÁÝÏÝáõÙ »Ý î³×³ï Úáí³ÏÇÙ»³ÝÇ »õ Â»õÇÏ
²é³ù»É»³ÝÇ ·Ý¹³óñ³ÛÇÝ í³ßï»ñÇ ÑÝÓÇã Ïñ³Ï³Ñ»ñÃ»ñÇ ï³Ï£
øÇã ³Ýó ·Ý¹³å»ï ä»ñ»ÏñáÛëïáíÇ å³ñïÇ½³Ý³Ï³Ý ·áõÝ¹Á
»ñÏ³Ã·ÇÍÁ Ñ³ñ³õÇó ßñç³ÝóÝ»Éáíª ³Ýëå³ë»ÉÇûñ¿Ý Ý»ñËáõÅáõÙ
¿ Ï³Û³ñ³ÝÇ »õ ·ÇõÕÇ ï³ñ³Íù,
ÇëÏ Ø³Ñ³å³ñïÝ»ñÇ ·áõÝ¹Á ×³Ï³ï³ÛÇÝ Û³ñÓ³ÏáõÙ ¿ ëÏëáõÙ ÃßÝ³Ùáõ íñ³Û£
Âáõñù»ñÁ Ëáõ×³å³Ñ³ñ Ý³Ñ³ÝçáõÙ »Ý ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ
áõÕÕáõÃ»³Ùµ »õ ÙÇÝã»õ Ï¿ë·Çß»ñ
ê³ñ¹³ñ³å³ïÇó
Ñ»é³ÝáõÙ
ßáõñç 20 ÏÇÉáÙ»ïñ£ Ø³ñïÇ ¹³ßïáõÙ ÙÝáõÙ ¿ 3500 ³ëÏ»³ñÇ ¹Ç³Ï, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ¿ÉÇï³ñ Ñ³Ù³ñõáÕ §¶³ÉÇµáÉáõ¦ ¹ÇõÇ½Ç³ÛÇó,
áñÁ 3 ï³ñÇ ³é³ç ¸³ñ¹³Ý¿ÉáõÙ
ç³Ëç³Ë»É ¿ñ µñÇï³Ý³-³õëïñ³ÉÇ³Ï³Ý ¹»ë³ÝïÁ, ÇëÏ ³Û¹
ûñÁ Ù³ÑÏ³Ý³óáõÝ ÏÝù»ó ê³ñ¹³ñ³å³ïáõÙ£ ²Û¹ ûñÁ Ãáõñù»ñÇ
ÏáñáõëïÝ»ñÝ ³õ»ÉÇ Ù»Í ¿ÇÝ, ù³Ý
Ý³Ëáñ¹ »ñ»ù ³Ùëõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ, »ñµ ¾ñ½ñáõÙÇó ÙÇÝã»õ ´³ÃáõÙ ³Ýó³Ý ½ÇÝõáñ³Ï³Ý ßù»ñÃáí£

Ð³ïõ³Í èáõµ¿ÝÇ
§Ð²Ú ÚºÔ²öàÊ²Î²ÜÆ ØÀ ÚÆÞ²î²ÎÜºðÀ¦ ·ñùÇó

àâ ØÆ Ð²Ú Îàôê²ÎòàôÂÆôÜ èàôê²Ð²Ú²êî²ÜÆ
²ÜÎ²ÊàôÂÆôÜÀ â¾ð ä²Ð²ÜæàôØ
ØÇÝã»õ 1917 Ãõ³Ï³ÝÁ, áã ÙÇ
Ñ³Û Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ µÝ³õ ã¿ Ó·ï³Í ºñ»õ³Ý»³Ý Ý³Ñ³Ý·Á µ³Å³Ý»É èáõë³ëï³ÝÇó »õ Ýñ³ÝÇó
Ï³½Ù»É Ð³Û³ëï³ÝÁ£ Ð³Û Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ³éÑ³ë³ñ³Ï
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Ó·ï³Í »Ý áõÝ»Ý³É ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³Ý, µ³Ûó áã
Ã¿ èáõë³ëï³ÝáõÙ, ³ÛÉ éáõë³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇó ³ÛÝ ÏáÕÙÁ, î³×Ï³ó Ð³Û³ëï³ÝáõÙ£ ØÇÝã»õ ³Û¹
Ãõ³Ï³ÝÁ, Ð³Û³ëï³Ý, ºñÏÇñ ÑáÙ³ÝÇß ¿ÇÝ î³×Ï³Ñ³Û³ëï³ÝÇÝ£
ºÃ¿ ãÑ³ßõ»Ýù êÇõÝ»³ó »õ ²ñó³Ëáõ Ù»ÉÇùáõÃ»³Ýó »õ Ü»ñë¿ë ²ßï³ñ³Ï»óáõ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ó·ïáõÙÝ»ñÁª ëï»ÕÍ»É ²ñ³ñ³ï»³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇó ³½³ï Ð³Û³ëï³Ý,
å¿ïù ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ³ë»É,
áñ ÝÙ³Ý ÙÇ Ýå³ï³Ï Ï°µ³ó³Ï³Û¿ñ Ñ³Û ÙïùÇ »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýó Íñ³·ÇñÝ»ñÇ Ù¿ç£
Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á éáõë³Ï³Ý
ïÇñ³å»ïáõÃ»³Ý ï³Ï ÁÝÏÝ»Éáí,
Çõñ Ó·ïáõÙÝ»ñÝ áõ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ
Ï°ë³ÑÙ³Ý³õáñ¿ñ Ñ»ï»õ»³É ·ÉË³õáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñáí. ÎñûÝ³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³½³ïáõÃÇõÝ, í³ñã³Ï³Ý ÇÝùÝ³í³ñáõÃÇõÝ (¼»ÙÁëïõû), »õ í»ñç³å¿ë
²Ý¹ñÏáíÏ³ë»³Ý ü»¹»ñ³óÇ³,
èáõë³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ£ ²Ûë
í»ñçÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÁ,
½áñ Ð.Ú ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ Ï³é³ç³¹ñ¿ñ 1914-Çó, ÁÝ¹ÇÙáõÃÇõÝÁ
Ï°·ïÝ¿ñ Ñ³Û Ã¿° ³ç »õ Ã¿° Ó³Ë Ñáë³ÝùÝ»ñÇ ÏáÕÙÇóª Ù¿çÝ ³éÝ»Éáí
»õ Ý»ñÏ³Û µáÉß»õÇÏ áõ Ù»Ýß»õÇÏ
Ñáë³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝù ³Ûëûñ µ³ËïÇ µ»ñÙáõÝùáí ²Ý¹ñÏáíÏ³ë»³Ý
ü»ï»ñ³ïÇõ å»ïáõÃ»³Ý í³ñÇãÝ»ñÁ Ï°Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý£ ÆÝã ¿É áñ ÉÇÝÇ, ÙÇÝã»õ 1917, ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÝ ¿ñ ³Ù»Ý³Í³Ûñ³Û»Õ ³½·³-

ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñ ¹ÝáÕÁ, µ³Ûó Ýñ³
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÁ ã¿ñ ³ÝóÝáõÙ ²Ý¹ñÏáíÏ³ë»³Ý ü»¹»ñ³óÇ³ÛÇó. Ý³ Ð³Û³ëï³Ý ³ÝáõÝÁ
Ï°½É³Ý³ñ ï³É ºñ»õ³Ý»³Ý »õ ³ÛÉ
·³õ³éÝ»ñÇÝ, í»ñ³å³Ñ»Éáí ³Û¹
î³×Ï³ó Ð³Û³ëï³ÝÇÝ£
²ñ³ñ³ï»³Ý
Ð³Û³ëï³Ý
ëï»ÕÍ»Éáõ ÙÇïùÁ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ï³×ÇÏÝ»ñÝ »Ý Ã»É³¹ñ³Íª
´ÇõñÑ³Ý»ïïÇÝ Þ³ùÇñÇ, úÙ³ñ
Ü³×ÇÇ »õ ÐÇÉÙÇ ä¿Û»ñÇ ÙÇçáóáí,
áñáÝù Çµñ»õ µ³Ý³ÏóáÕ, ÆÃÃÇÑ³ïÇ ÏáÕÙÇó »Ï³Í ¿ÇÝ ¾ñ½ñáõÙ
1914Ã. ú·áëïáëÇ í»ñç»ñÇÝ£
Üñ³Ýù Ï³é³ç³ñÏ¿ÇÝ ÑáÝ ·áõÙ³ñõáÕ ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý ÇÝÝÇ
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝª ëï»ÕÍ»Éáí Ð³Û³ëï³Ýª Ï»¹ñáÝ áõÝ»Ý³Éáí ¾çÙÇ³ÍÇÝÁª ÙÇ³óÝ»Éáí ¹ñ³Ý î³×Ï³Ñ³Û³ëï³ÝÇ áñáß Ù³ë»ñ£
¶áñÍÝ³Ï³Ý³å¿ë Ï³é³ç³ñÏõ¿ñ
ÙÇ³ó»³É Ð³Û³ëï³Ý, Ãáõñù»ñÇ
ÏáÕÙÇó, å³ÛÙ³Ý³õ, áñ Ù»Ýù å³Ñ³Ýç³ï¿ñ ¹³éÝ³ÛÇÝù »õ èáõë³ëï³ÝÇó, »õ ²Ý¹ñÏáíÏ³ëáõÙ
³é³ç³å³ÑÁ ¹³éÝ³ÛÇÝù ÎáíÏ³ë»³Ý ³åëï³ÙµáõÃ»³Ý, å³ï»ñ³½ÙÇ å³ñ³·³ÛÇÝ£
²é³Ýó Û»ïÇÝ Ãõáí ÙïÝ»Éáõ
³Û¹ å³ßïûÝ³Ï³Ý µ³Ý³ÏóáõÃ»³Ýó Ù¿ç, ³Ûëï»Õ Ï³ñ»õáñ ¿
ß»ßï»É ³ÛÝ, áñ ³ÝÏ³Ë »õ ÙÇ³ó»³É Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³ç³ñÏÁ Ï°-

·³ñ Ãáõñù»ñÇó. ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ å³ï×³éáí
Ï°ÙÝ³ñ Çõñ Ñ³Ù»ëï å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ
íñ³Û- ²Ý¹ñÏáíÏ³ëáõÙª ü»¹»ñ³óÇ³ éáõë³ó ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ,
î³×Ï³ëï³ÝáõÙª §³ï¿ÙÇ Ù»ñù»½Ç³Ã¦£ ºõ Ù»ñÅ»Éáí å³ï»ñ³½ÙÇ
Ù¿çª Ëáëï³Ý³Éáí ÉáÛ³É (ûñÇÝ³å³Ñ) ÙÝ³É, »ñÏáõ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ù³ë»ñáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇó ãËáõë³÷»Éáí£
Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, ³õ»ÉÇ ß»ßï Ï³éÝ¿
·³ÕáõÃ³Ñ³Û »õ éáõë³Ñ³Û ½³Ý·õ³ÍÝ»ñÇ Ù¿ç Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý Ó·ïáõÙÁ£ ²Ûë Ó·ïáõÙÁ
³õ»ÉÇ áõÅ Ï³éÝ¿ áã Ã¿ Û»Õ³÷áË³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýó, ³ÛÉ ³õ»ÉÇ ³ç³ÏáÕÙ»³Ý ï³ññ»ñÇ Ù¿çª
·ÉáõË áõÝ»Ý³Éáí ÏÕ»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, Ááï áñáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ
³½³ï³·ñáõÙ Áë»Éáí Ï°Ñ³ëÏóõ¿ñ
ÙÇ³ÛÝ î³×Ï³Ñ³Û³ëï³ÝÁ. èáõë³ó Ð³Û³ëï³ÝÇª Ý»ñÏ³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ í»ñ³µ»ñÙ³Ùµ áã ÙÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ³ÛÉ å³Ñ³Ýç ã¿ñ ³é³ç³ñÏõ¿ñ£ èáõë³Ï³Ý µ³Ý³ÏÝ»ñÁ
Ñ³Û Ï³Ù³õáñÝ»ñÇ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ùµ Ï°·ñ³õ»Ý, ÙÇÝã»õ 1917-Á,
Ñ³Ù³ñ»³ ³ÙµáÕç î³×Ï³ó Ð³Û³ëï³ÝÁ£ ØÇ³ó»³É Ð³Û³ëï³Ý
ëï»ÕÍõ³Í ¿ñ, µ³Ûó ³Û¹ ÙÇ³ó»³É
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ñ³Û»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý áñ»õ¿ Ó·ïáõÙ ã¿ñ µ³õ³ñ³ñõ³Í£ ì³ëåáõñ³Ï³Ý, î³ñûÝ,
´³ñÓñ-Ð³Ûù »õ ³ÛÉÝ, ¹³ñÓ³Í ¿ÇÝ
éáõë³Ï³Ý Ý³Ñ³Ý·Ý»ñ »õ ÷áË³Ý³Ï ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇª
Ï°Íñ³·ñõ¿ñ º÷ñ³ï»³Ý Ïá½³ÏáõÃ»³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ, ²ñ³Í³ÝÇÇ ÑáíïáõÙ£
§²ÉÇù¦ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝ, Â»Ññ³Ý,
1361, ¾ Ñ³ïáñÇó,1924Ã., ¿ç 125-128
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Ð²Ú ¶àðÌ²ð²ðÜºðÆ
ÄàÔàìÀ
ºðºô²ÜàôØ
È»õáÝ ²Ñ³ñáÝ»³Ý
²åñÇÉÇ 29-30-ÇÝ ºñ»õ³ÝáõÙ
Ï³Û³ó³õ Ð³Û ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ Çõñ³Û³ïáõÏ Ýå³ï³Ïáí£ ²Û¹ ÙÇïùÁ ÛÕ³ó»É ¿ÇÝ
Î³Ý³¹³ÛÇ ÂáñÁÝÃû ù³Õ³ùáõÙ
µÝ³ÏõáÕ Çñ³Ý³Ñ³Û ·áñÍ³ñ³ñ
ì³Ññ³Ù öÇñç³Ý»³ÝÁª Çñ ÉÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï, áñå¿ë½Ç ³ßË³ñÑÇ µáÉáñ »ñÏñÝ»ñáõÙ
·ïÝõáÕ Ñ³Û ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇÝ
Çñ³ñ ßáõñç Ñ³Ù³ËÙµ»Éáí áõ Í³ÝûÃ³óÝ»Éáí, Ï³ñáÕ³Ý³Ý Çñ»Ýó
³é»õïñ³Ï³Ý Ï³å»ñÝ ³Ùñ³åÝ¹»É ÙÇÙ»³Ýó Ñ»ï »õ ³å³ ÙÇ³Ý³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇÝª ½³ñ·³óÝ»Éáõ Ñ³Ûñ»ÝÇ ³ßË³ñÑÇ ³é»õïáõñÝ áõ ïÝï»ëáõÃÇõÝÁ:
²é Ç ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É,
áñ ßáõñç 35 ï³ñÇ ³é³çª Ý³Ëù³Ý Æñ³ÝÇ ÇëÉ³Ù³Ï³Ý Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝÁ ³Û¹åÇëÇ ÙÇ ÙÇïù ¿É
Â»Ññ³ÝáõÙ ÛÕ³ó³õ æ»Ùë ê³ÕÇÝª
Æñ³ÝáõÙ §øÉÇÝ»ùë¦ ³ÝáõÝáí
³é³çÇÝ ÃÕÃ¿ ³ÝÓ»éáóÇÏÝ»ñÇ
·áñÍ³ñ³Ý ÑÇÙÝáÕÝ áõ ³ñï³¹ñáÕÁª Þ³Ñ¿Ý Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ,
ÜÅ¹»Ñ ²ëÉ³Ý»³ÝÇ, ²Éýñ¿¹ ²Ûë¿Ç,
ì³ãÇÏ Ê³ã³ïñ»³ÝÇ »õ ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï, áñÇÝ Ù³ë ¿ñ Ï³½ÙáõÙ
Ý³»õ ïáÕ»ñÇë Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ: ê³Ï³ÛÝ 1979 ÃõÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
Û»Õ³÷áËáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí
Ï³½Ù³ÉáõÍõ»ó ³Û¹ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ »õ ÙÇáõÃ»³Ý
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ óñõ»óÇÝ ³ßË³ñÑáí
Ù¿Ï, »õ ³Û¹åÇëáí ³Ý¿³ó³õ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÇ Ù³ñÙÝ³óáõÙÁ:
²ÙÇëÝ»ñ ³é³ç åñÝ. ì³Ññ³Ù
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öÇñç³Ý»³ÝÇó, áñÁ ÙÇ ·áñÍáõÝ»³Û ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ ¿, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïáí ÙÇ Ý³Ù³Ï ëï³ó³Û, áñáí ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ñ, Ã¿
²åñÇÉÇ 29-30-ÇÝ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»Ý³Éáõ ÙÇ Ñ³Ù³Ñ³õ³ù ³é»õñï³Ï³Ý
å³É³ïÝ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ:
ÄáÕáíÁ Ï³Û³ó³õ áñáßõ³Í Å³Ù³Ý³ÏÇÝª ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ
ïÏÝ. Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ »õ ÐÐ ²é»õïñ³³ñ¹ÇõÝ³µ»ñ³Ï³Ý å³É³ïÇ í³ñÇã
åñÝ. Ø³ñïÇÝ ê³ñ·ë»³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ, áñÇÝ Ý»ñÏ³Û ¿ñ
Ý³»õ ÐÐ ²ñ¹ÇõÝ³µ»ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ åñÝ. ²ñë¿Ý
Ô³½³ñ»³ÝÁ:
ÜÇëïÇÝ µ³ñ»Ñ³×»É ¿ÇÝ Ý»ñÏ³Û ·ïÝõ»É Ý³»õ í³ñã³å»ï
åñÝ. îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ë»³ÝÁ, áñÁ »õ
É³ÛÝ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñ ïõ»ó
Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý »õ ·ÇõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇ »õ
Û³ïÏ³å¿ë µ³Ýç³ñ³µáëï³Ý³ÛÇÝ ³ñ¹ÇõÝ³µ»ñáõÃ»³Ý »õ ³ñ»õ³Ñ³Ù Ùñ·»ñÇª ÙÇç³½·³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ áõÝ»ó³Í å³Ñ³Ýç³ñÏÇ
Ù³ëÇÝ, áñáÝù Ý³»õ Ï³ñÇù áõÝ»Ý
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ, »õ áñ ³Ûë áõÕÕáõÃ»³Ùµ ×Çßï Ùûï»óáõÙ óáõó³µ»ñ»Éáí »õ å³ïß³× Íñ³·Çñ ·áñÍ³¹ñ»Éáí, ³å³·³ÛáõÙ ¹ñ³Ýù ÏÁ
¹³éÝ³Ý Ñ½ûñáõÃÇõÝÝ»ñ:
Ü³ ³ÛÝáõÑ»ï»õ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ ½µûë³ßñçáõÃ»³Ý áõ ùÇÙÇ³Ï³Ý ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý
áÉáñïÇ áõ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃ»³ÝÁ, áñáÝù µáÉáñÝ ¿É Ï³ñûïáõÙ »Ý ³½³ï ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ »õ ³ñ¹¿Ý

ÇëÏ ÁÝÃ³óù »Ý ïñõ»É:
ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ ïÏÝ.
Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÝ Çñ µ³óÙ³Ý
ËûëùáõÙ Ý³Ë áÕçáõÝ»ó áõ ·Ý³Ñ³ï»ó Ñ³Ù³Ñ³õ³ùÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáÕÝ»ñÇ Ùï³ÛÕ³óáõÙÝ áõ ³ßË³ï³ÝùÁ, ³å³ ÁÝ¹·Í»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ
ë÷Çõéù³Ñ³Û
·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇª
Ð³Û³ëï³ÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ Ï³ï³ñ³Í Ï³ñ»õáñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ, »õ ³õ»É³óñ»ó, áñ
ÝÙ³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ áõ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, ³Ýßáõßï ÏÁ ËÃ³Ý»Ý
»ñÏñÇ
ïÝï»ëáõÃ»³Ý
½³ñ·³óÙ³ÝÁ:
²å³ »ÉáÛÃ áõÝ»ó³õ ÐÐ ²é»õïñ³³ñ¹ÇõÝ³µ»ñ³Ï³Ý å³É³ïÇ
Ý³Ë³·³Ñ åñÝ. Ø³ñïÇÝ ê³ñ·ë»³ÝÁ, áñÁ áÕçáõÝ»Éáí Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ, Û³çáÕáõÃÇõÝ Ù³ÕÃ»ó
Ýñ³Ýóª Çñ»Ýó ³å³·³Û ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:
äñÝ. ì³Ññ³Ù öÇñç³Ý»³ÝÁ
»õë Çñ Ëûëù»ñÇ Ù¿ç ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ñ»ï³åÝ¹³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ, áñÇó
Û»ïáÛ ÅáÕáíÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕÝ»ñÁ
áñáß Ñ³ñóáõÙÝ»ñ ïõ»óÇÝ »õ Ù³Ý³õ³Ý¹ ·³Ý·³ïÝ»ñ ÑÝã»óñÇÝ
Ñ³Û³ëï³ÝóÇ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ
»õ ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï áõÝ»ó³Í
áñáß Ï³ñ·Ç ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ,
Û³ïÏ³å¿ë
³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³é³ùáõÙÝ áõß³óÝ»Éáõ Ï³Ù Ã¿ ·Ýõ³Í, µ³Ûó áñáßõ³Í ÝáÛÝ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ ãáõÕ³ñÏ»Éáõ í»ñ³µ»ñ»³É:
Î¿ëûñÇó Û»ïáÛ åñÝ. Ðñ³ã
¶³ëå³ñ»³ÝÁ
³Ý¹ñ³½·³ÛÇÝ

Ñ³Û ³é»õïñ³Ï³Ý ó³Ýó»ñÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ³Ýó»³ÉÝ áõ Ý»ñÏ³Ý, Áëï ¿áõÃ»³Ý áõ å³ïÏ»ñ³õáñ, óáõó³¹ñ»ó ¿Ïñ³ÝÇ íñ³Û, áñÁ
µ³õ³Ï³Ý Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ñ, ³å³
³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ µÇ½Ý»ëáõÙ Û³çáÕáõÃ»³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, Ñ»ï»õ»³É Ï³ñ·áíª
1. è³½Ù³í³ñáõÃ»³Ý ï»ëÉ³Ï³ÝÁ
2. Î³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ
3. Î³åÇï³ÉÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÇõÝÁ
4. ØñóáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ
5. ¶áñÍÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ
6. Ð³ë³Ý»ÉÇáõÃÇõÝ ï»Õ³Ï³Ý »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ
²Ûë ïõ»³ÉÝ»ñÁ ³Ù÷á÷»Éáí ÙÇ
·ñùáÛÏÇ Ù¿ç áñå¿ë Ýáñ³Ï³½Ù
ÙÇáõÃ»³Ý Ï³ÝáÝ³·Çñ å¿ïù ¿
ÙÇÝã»õ 2 ³ÙÇë ïñ³Ù³¹ñ»É Çõñ³ù³ÝãÇõñ ³Ý¹³ÙÇª ùÝÝ³ñÏ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ: ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí, áñ
ÛÇß»³É ÙÇáõÃ»³Ý Ï³½ÙáõÃ»³Ý
·³Õ³÷³ñÇ ÛÕ³óáõÙÝ áõ Ý³ËÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ñ Ï³Ý³¹³Ñ³Û
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ, áõëïÇ ÅáÕáíÁ ÙÇ³Ñ³Ùáõé áñáß»ó ÙÇáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ Ý³Ë³·³Ñ ÁÝïñ»É
åñÝ. ì³Ññ³Ù öÇñç³Ý»³ÝÇÝ,
áñÇó Û»ïáÛ 14 ßñç³ÝÝ»ñÇó Ù³ëÝ³Ïó³Í ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ Ù¿Ï ï³ñáí Ñ»ñÃ³Ï³Ýûñ¿Ý
ÏÁ Õ»Ï³í³ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, ÇëÏ ³Ù¿Ý ÙÇ ßñç³ÝÇ
³Ý¹³Ù-Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãª áñå¿ë
÷áËÝ³Ë³·³Ñª ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
Ï³å ÏÁ å³Ñå³ÝÇ Ï»ÝïñáÝÇ
Ñ»ï:
Àëï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óõ³Í Íñ³·ñÇ, ë÷Çõéù³Ñ³Û ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÁ ³ÙëÇ 30-ÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ áõÝ»ó³Ý ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ åñÝ. ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÇ Ñ»ï Çñ Ýëï³í³ÛñáõÙ, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ý³ µ³ñÇ
·³Éáõëï Ù³ÕÃ»Éáí å³ïõÇñ³ÏáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ áõ áÕçáõÝ»Éáí »ñ»õáÛÃÁ, ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ

Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ, Ûëï³Ï Ï»ñåáí µ³ó³ïñ»ó Ñ³ñÏ³ÛÇÝ »õ ïáõñù³ÛÇÝ
Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ,
Ï³åÇï³ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÇõÝÁ, »õ ³ÛÝ
³é³õ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñ ïñõáõÙ ¿
³ñï³ë³ÑÙ³Ý»³Ý Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇÝ, ³å³ ³ñÍ³ñÍ»ó ù³Õ³ù³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ, áñÇó Û»ïáÛ áõ½»ó
³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ Ï»ñåáí Ñ³ñóáõÙÝ»ñ
ï³É áñ»õ¿ Ñ»ï³ùñùñáÕ ËÝ¹ñÇ
ßáõñç:
²Ñ³ ³Ûë å³ÑÇÝ ¿ñ, áñ Ý³Ë³·³ÑÇ »õ Ý»ñÏ³Ý»ñÇ ÙÇç»õ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ Ùï»ñÙÇÏ ½ñáÛó ½³Ý³½³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ßáõñç, ÇÝãå¿ë
²ñó³ËÇ, ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ»ï µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÏáéáõåóÇ³ÛÇ »õ
Ý»ñù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ: ºë ¿É
ÙÇ Ñ³ñóáí ¹ÇÙ»óÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³ÑÇÝ, áñ í»ñç»ñë µ³ñÓ³ëïÇ×³Ý ÙÇ å³ßïûÝ»³Û Ñ»éáõëï³óáÛó³ÛÇÝ ÙÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý å³ÑÇÝ Ð³Û³ëï³Ý
µÝ³ÏáõÃÇõÝ Ñ³ëï³ïáÕ Ñ³ÛÇÝ
Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓ ¿ñ ÏáãáõÙ, áñÝ ³ÛÝù³Ý ¿É Ñ³×»ÉÇ »ñ»õáÛÃ ã¿ »õ ÙÇ Ó»õ
ï³ñ³Ýç³ïáõÙ ¿ ³é³ç µ»ñáõÙ
»ñÏñÇ ÅáÕáíñ¹Çó: äñÝ Ý³Ë³·³ÑÝ ¿É Ýß»ó, Ã¿ Çñ»Ý ¿É Õ³ñ³µ³ÕóÇ »Ý ³ëáõÙ »õ ÇÝã åÇïÇ
³Ý»É. ¹ñ³Ýù µ³Ý»ñ »Ý, áñ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÏÁ í»ñ³Ý³Ý:
ÆëÏ Ï³ß³é³Ï»ñáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ
Ýß»ó, Ã¿ Áëï íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
ïõ»³ÉÝ»ñÇ, ÅáÕáíñ¹Ç Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ ëáíáñ³Ï³Ý ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ
Ï³ß³éù ï³ÉÁ, »õ ÝÙ³Ý ÙÃÝáÉáñïáõÙ ÇÝã Ï³ñáÕ ¿ ³Ý»É Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ: úñÇÝ³Ï ÙÇ Ù³ñ¹ ¹ÇÙáõÙ ¿ ³ÝÓÝ³·Çñ ëï³Ý³Éáõ,
Ýñ³Ý ³ëáõÙ »Ý 20,000 ¹ñ³Ù åÇïÇ ÙáõÍÇ »õ »ñÏáõ ûñÇó ·³Û ëï³Ý³Û, ë³Ï³ÛÝ Ý³ ³ëáõÙ ¿ Çñ»Ý
í³ÕÝ ¿ å¿ïù »õ ï»ÕáõÙ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ 30,000 ¹ñ³Ù: ê³, ÇÑ³ñÏ¿,
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ï³ñáÕáõÃ»³Ý
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¿ »õ ÑÇÙ³ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ 10,000 ¹ñ³Ù ³õ»É ¿
·³ÝÓáõÙ »õ Ù¿Ï ûñáõÙ ³ÝÓÝ³·Çñ
ï³ÉÇë, áñå¿ë½Ç ³ÛëåÇëáí ÙÇ

Ï³ß³éùÇ ¹áõé ÷³ÏõÇ: Ü³Ë³·³ÑÁ Ëûë»ó Ý³»õ áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý
ÏáÕÙÇó ³åûñÇÝÇ ·³ÝÓáõÙÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ »õ ÇÝÓ³ÝÇó Ñ³ñóñ»ó, Ã¿
³Ûë ï³ñÇ Çñ³Ý³Ï³Ý Ýáñ ï³ñõ³Û ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇ ³éÇÃáí Ð³Û³ëï³Ý ³Ûó»É³Í Çñ³ÝóÇÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñ»³É áñ»õ¿ ÷á÷áËáõÃÇõÝ
ÝÏ³ïõ»±É ¿:
ºë ³ë³óÇ, áñ ³Û¹ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇÝ Ù¿Ï ³ÙÇë ÙÝ³ó³Í
Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý ²é»õïñ³Ï³Ý
å³É³ïÇ ³ÝáõÝÇó ³Û¹ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ 3 Ý³Ù³ÏÝ»ñ ¿ñ Ñ³ëó¿³·ñõ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ áëïÇÏ³Ý³å»ïÇÝ, Ù³ùë³ï³Ý Ï³é³í³ñãÇÝª ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ³õ»É³óÙ³Ý
»õ ·áñÍÁÝÃ³óÝ ³ñ³·³óÝ»Éáõ »õ
å³ïß³× í»ñ³µ»ñÙáõÝù óáõó³µ»ñ»Éáõ »õ ³ÝÓÝ³·ñ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ñÏÇ å»ïÇÝª íÇ½³ÛÇ Ñ³ñóÝ
³ñ³· Ï³ñ·³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, »õ
µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ, ÙÇÝã»õ ÑÇÙ³
³ÝÝß³Ý ·³Ý·³ïÝ»ñ »Ý »Õ»É ³Ûë
áõÕÕáõÃ»³Ùµ: ²ÝÃ³ùáÛó åÇïÇ
³ë»Ù, áñ ß³ï ½³ñÙ³ó³Û, ÇÙ³Ý³Éáí, áñ Ý³Ë³·³ÑÁ É³õ³å¿ë
ï»Õ»³Ï ¿ ³Û¹ µáÉáñÇÝ »õ ³Û¹
³éÇÃáí ßÝáñÑ³õáñ»óÇ Ýñ³Ý:
Ü³Ë³·³ÑÇ Ñ»ï ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ ï»õ»ó Ùûï
1:30 Å³Ù, áñï»ÕÇó Ñ»é³ó³Ýù
µ³ñÓñ ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ùµ áõ ÉÇóù³õáñõ³Í: ²ÛÝáõÑ»ï»õ å³ïõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ Ù»ÏÝ»ó êÇÉ ÑÇõñ³Ýáó
åñÝ. ²ñë¿Ý Ô³½³ñ»³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó
ïñõ³Í ×³ßÏ»ñáÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ, áñÇó Û»ïáÛ Ý»ñÏ³Û ·ïÝõ»ó
ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÝÇëï»ñÇ ¹³ÑÉÇ×áõÙª Û³çáñ¹ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý í³ÛñÝ áõ Ãõ³Ï³ÝÁ ×ßï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñÁ áñáßõ»ó ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Û 2012 Ã. Ø³ÛÇëÇ 9-10-ÇÝª
êï»÷³Ý³õ³ÝáõÙ: úñõ³Û í»ñçáõÙ
·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ ËáõÙµÁ »Õ³õ Ý³»õ ÐÇÝ ºñ»õ³Ý Ñ³Ù³ÉÇñáõÙª
Ññ³õÇñõ³Í ÉÇÝ»Éáí ÏáÏï¿ÛÉÇ:
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â²ðâÆ²Î²Ü Ðà¶º´²ÜàôÂÆôÜ
ì»ñç»ñë ÙÇ Ý³Ù³Ï ëï³ó³Û ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ µÝ³ÏõáÕ ÇÙ ·ñáÕ µ³ñ»Ï³ÙáõÑáõó: ºÉÝ»Éáí Ý³Ù³ÏÇ Ù¿ç ³ñÍ³ñÍõ³Í Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï µÝáÛÃ ÏñáÕ
Ã»Ù³ÛÇó, Û³ñÙ³ñ ÝÏ³ï»óÇ ³ÛÝ Û³ÝÓÝ»É Ñ³ÝñáõÃ»³Ý áõß³¹ñáõÃ»³ÝÁª Ý³Ë³å¿ë ³å³Ñáí»Éáí µ³ñ»Ï³ÙáõÑáõë ÃáÛÉïõáõÃÇõÝÁ: ²Ñ³ Ý³Ù³ÏÁ:
ÎáÉÇ³ î¿ñ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý
§²Ûëûñ, Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ, Û³ñ·»ÉÇ,
ÝõÇñ»³É, Ñ»é³ï»ë Ñ»ñáë È»õáÝ
î¿ñ-ä»ïñáë»³ÝÁ ÏñÏÇÝ ÙÇïÇÝ·
¿ ³ÝáõÙ, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ÁÝ¹¹¿Ù
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ áã Û³ÝáõÝ
ÅáÕáíñ¹Ç, Ã¿»õ Çñ³Ï³ÝáõÙª ÁÝ¹¹¿Ù ÅáÕáíñ¹Ç: ¸¿, Ë»Õ× ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿É, áñ Ñ³½³ñ³Ù»³ÏÝ»ñ
ß³ñáõÝ³Ï ÇëÏ³Ï³Ý ³é³çÝáñ¹Ç
Ï³ñÇù ¿ ½·³ó»É áõ ½·áõÙ, ·ÝáõÙ ¿
Ýñ³ Û»ï»õÇó ãÇÙ³Ý³Éáíª áõñ:
Ê»Õ× ÅáÕáíñ¹Ç ÇëÏ³Ï³Ý ½³õ³Ïª Ë»Õ× ï»Õ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÝ ¿É, »ÝÃ³ñÏõ»Éáí í»ñ»õÇó »ÏáÕ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñÇÝ, í³Õ
³é³õûïÇó ÷³ÏáõÙ »Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ ÙÇ³ÛÝ »ñÃáõÕ³ÛÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ (áñ
ß³ï Ù³ñ¹ÇÏ ÙÇïÇÝ·Ç ã·Ý³Ý),
µ³Ûó ÏÁ µ³ó»Ý »ñ»ÏáÛ»³Ý ÏáÕÙ,
³Û¹å¿ë ¿É ã³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí, áñ
³é³õûï»³Ý Ï³Ý Ý³»õ ·áñÍÇ
·Ý³óáÕ Ù³ñ¹ÇÏ, ÇëÏ ÙÇïÇÝ·Á
»ñ»ÏáÛ»³Ý ¿, ³ÛëÇÝùÝ ³é³õûï
Ï³ÝáõË ×³Ý³å³ñÑ ÷³Ï»ÉÁ
ÇÙ³ëï ãáõÝÇ, »Ã¿ »ñ»ÏáÛ»³Ý µ³ó»Éáõ »Ý:
ÆëÏ Ë»Õ× ÅáÕáíñ¹Ç ÇëÏ³Ï³Ý
½³õ³Ïª Ë»Õ× ï³ùëÇëïÝ»ñÝ ¿É
(áñáÝó Ñ³Ù³ñ ÙÇ³ÛÝ ×³Ý³å³ñÑÁ µ³ó ¿) »ÝÃ³ñÏõ»Éáí Ý»ñÏ³Û
¹³Å³Ý ù³Õ³ù³-ïÝï»ë³Ï³Ý
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ,
ëïÇåõ³Í
µ³ñÓñ³óÝáõÙ »Ý Ù¿Ï Ñá·áõ ×³Ý³å³ñÑ³í³ñÓÁ` 300-Çó ¹³ñÓÝ»Éáíª 500, »õ µáÕáù»Éáí µáÉáñÇó
»õ µáÉáñÇÝ, áñ ³Ù³ãáõÙ »Ý Çñ»Ýó
ÚáÛë
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Ùßï³Ï³Ý ÏÉÇ»ÝïÝ»ñÇó (§Û³×³Ëáñ¹Ý»ñÇó¦,-§ÚáÛë¦.),
áñáÝó
³Ù¿Ý ²ëïÍáÛ ûñÁ 300 ¹ñ³Ùáí
·áñÍÇ »Ý ï³ÝáõÙ, µ³Ûó ÙÇïÇÝ·Ç
ûñ»ñÇÝ ãáõ½»Éáí, ëïÇåõ³Í,
³Ù³ã»Éáíª 500 »Ý å³Ñ³ÝçáõÙ:
ä³ï×³éÝ ¿É ³ÛÝ ¿ ,- ³Û ù»½ Ïáõé
ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÇõÝ ,- áñ ³Û¹ ûñ»ñÇÝ ï³ùëÇÝ»ñÁ ã»Ý Ñ³ëóÝáõÙ
µáÉáñÇÝ
ï»Õ³÷áË»É, áõëïÇ
»ñ»õ³Ý »Ý ·³ÉÇë ·³é³Ý ÙáñÃÇ
Ñ³·³Í ·³ÛÉ»ñ, ³ÛÉ Ï»ñå ³ë³Íª
³ÝûñÇÝ³Ï³Ý,
ï³ùëÇëïÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó Ù»ñÅõ³Í ³ÛÉ ï³ùëÇëïÝ»ñ, áíù»ñ ³Ù»Ý»õÇÝ ¿É ï³ùëÇëï ã»Ý, ³ÛÉ åÕïáñ çñ»ñáõÙ
áõÕ»õáñ áñë³óáÕÝ»ñ, áñáÝù ³Ý³ÙûÃ³µ³ñ, Ë»Õ×, Ñ³ë³ñ³Ï
³ßË³ï³ÝùÇ ·Ý³óáÕ »õ ³ßË³ï³ÝùÇó áõß³óáÕ áõÕ»õáñÇó 500
¹ñ³Ù »Ý å³Ñ³ÝçáõÙ, ÇëÏ áõÕ»õáñÁ ï³ÉÇë ¿ª íëï³Ñ»Éáí ·³é³Ý
ÙáñÃáõÝ, ¹¿ Çñ»Ýù ¿Éª Ù»ñ ÝõÇñ»³É
ï³ëùÇëïÝ»ñÁ, ¿É ÇÝã ³Ý»Ý,
ëïÇåõ³Í Çñ»Ýù ¿É »Ý 500 ¹ñ³Ù
å³Ñ³ÝçáõÙ áñáíÑ»ï»õ áÝó ÏÁ
ÉÇÝÇ ï³ùëÇëïÇ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÇõÝÇó ÙÕáÝÝ»ñáí Ñ»éáõ ÇÝã-áñ
ÙÇ í³ñáñ¹ ÙÇïÇÝ·Ç ûñÁ Û³ÝÏ³ñÍ ÷áÕ ³ßË³ïÇ, ³ÛÝ ¿É ÇÝãù³¯Ýª Ù³ñ¹³·ÉáõË 500 ¹ñ³Ù,
ÇëÏ Çñ»Ýùª ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 300. µ³ á±õñ
¿ ³ñ¹³ñáõÃÇõÝÝ áõ Ï³ñ· áõ Ï³ÝáÝÁ, áõñ»ÙÝ Çñ»Ýù åÇïÇ ³Û¹
ûñÁ Çñ»Ýó Ùßï³Ï³Ý ÏÉÇ»ÝïÝ»ñÇó ³Ù³ã»Éáíª 500 ¹ñ³Ù í»ñóÝ»Ý...

ÂáÕ ãëï³óõÇ ³ÛÝ ïå³õáñáõÃÇõÝÁ, áñ ÙÇïÇÝ·Ç ûñ»ñÇÝ, áñáÝù
³ñ¹¿Ý ³éÛ³õ¿ï »õ ³Ï³Ù³Û ÛÇß»óÝáõÙ »Ý Ø³ñïÇ 1-Á, Ù³ñ¹Ï³Ýó,
¹ñ³Ýó ÃõáõÙª ÇÝÓ Ùï³Ñá·áõÙ ¿
ÙÇ³ÛÝ ï³ùëáõ ×³Ý³å³ñÑ³í³ñÓÁ, Ï³Ù “Ý³õëáõÙ »Ù” ï³ëùÇëïÝ»ñÇ ³ßË³ï³Í ÙÇ »ñÏáõ
Ïáå»Ï ÷áÕÁ, Ï³Ù Ó»éùë ¹áÕáõÙ ¿
×³Ý³å³ñÑ³Í³ËëÁ í×³ñ»ÉÇë:
ä³ñ½³å¿ë ³Ûë ·³ñß»ÉÇ »ñ»õáÛÃÁ »ñ»õ³Ý ¿ Ñ³ÝáõÙ Ù»ñ ÷³é³å³ÝÍ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ã³ñãÇ³Ï³Ý
Ñá·»µ³ÝáõÃÇõÝÁ, ³Ëñ ¹³ ÝÙ³Ý ¿
Ýñ³Ý, áñ ³Ù¿Ý ûñ Ë³ÝáõÃáõÙ ÙáÙÇ ·ÇÝÁ ÉÇÝÇ 300 ¹ñ³Ù, ¹áõ ³Ù¿Ý
ûñ ÙáÙ ·Ý»ë, Ï³ñ»õáñ ã¿ ÇÝã Ýå³ï³Ïáí, »õ ·Ýáñ¹Ý áõ í³×³éáÕÁ
·áÑ áõ ßÝáñÑ³Ï³É ÉÇÝ»Ý ÙÇÙ»³ÝóÇó. ÙÇ ûñ ¿É Û³ÝÏ³ñÍ ÙÇ ù³ÝÇ
Å³Ùáí ¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ Ë³÷³ÝõÇ áõ ÙáÙÇ ·ÇÝÁ ÃéÝÇ 500 ¹ñ³ÙÇ, áã Ã¿
³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ Ù»Í³ó³õ, ³ÛÉ ³ÛÝ, áñ ÇÝã-áñ
ßñçÇÏ í³×³é³Ï³Ý ÏáÕùÇ ÷áÕáóáõÙ Û³çáÕ³óñ»É ¿ ÙáÙÁ 500
¹ñ³Ùáí í³×³é»É...¦:

¾çÙÇ³ÍÇÝ
28.04.2011

´²Ü²êîºÔÌàôÂÆôÜ
Ü²ÐÆ¸ ø²´ÆðÆ
ºÃ¿ êáÑñ³µ ê»÷»ÑñÇÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÇëÏ³Ï³Ý ÝÏ³ñãáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý,
³å³ Ü³ÑÇ¹ ø³µÇñÇÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÙÇ ï»ë³Ï ½ñáÛó »Ý µÝáõÃ»³Ý Ñ»ï£
Ø³ñ¹Á Ë³éÝõáõÙ ¿ µÝáõÃ»³ÝÁ »õ ³Û¹ï»Õ ¿É ³é³ç³ÝáõÙ »Ý »ñÏËûëáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

²½·³ÛÇÝ ¼µûë³Û·Ç
²ëïÕÁ Ù³ñ³Í ¿ ³Ûë ó»Õ³ËÙµÇÝÁ, áñÇ »ñÏÇÝùÁ
Íõ¿Ý-Íõ¿Ý, å³ï³éáïõ³Í, ³Ùå»ñáí ¿ Éóõ»É.
³ëïÕÁ Ù³ñ»É ¿…
²¯… ëÇñáÛ ù³Ùáõ Ã»õÇÝ »Ù Û³ÝÓÝõ³Í
áÕç - áÕç Ã³Õ»óÇñ ÇÝÓ
áÕç - áÕç ·»ñ»½Ù³Ý ¹ñÇñ ÇÝÓ
ÆÝãå¿±ë Ñ»Ã³Ýáë Ïáã»Ù.
¶Çß»ñõ³Û Ñ³Ù³ñ »Ù Ùï³Ñá·
µ³é ³é µ³é Í»ñ³ÝáõÙ »Ù
½µûë³Û·áõ Ýëï³ñ³ÝÇÝ
ÝëïáõÙ »Ù ÇÙ ÏáÕùÇÝ
»õ ³ñ»õ³ÙáõïÇ ÙáõïùÇ Ã»õÇÝ
ëñïÝ»ÕáõÃ»³Ýë Ñ³óÁ
Ù³ÝñáõÙ »Ù
ÇÝã-áñ ÃéãáõÝÇ ³éç»õ£
²å³ëï³Ý»³É
ÞáõÏ³ÛÇ ·áÛÝ½·áÛÝ íñ³ÝÇ Ý»ñùáÛ
Ñ³óÝ áõ ÍáíÝ áõ ÓÇÃ³åïáõÕÁ
³ÝÓñ»õ³Ñ³ñ ËÝ¹áõÃÇõÝÝ»ñáí »Ý ß³ñ»É
ÏáÕù - ÏáÕùÇ »õ ³×áõñ¹Ç Ñ³Ý»É£
ÞñçÇÏ ·ÇÃ³éÇëïÇ Ýõ³·Ç Ó³ÛÝÁ
Ï³åáó - Ï³åáó Ï³ñÙÇñ µáÕÏ»ñÝ ³õ»ÉÇ ¿
Ï³ñÙñ³óÝáõÙ
»õ ¹³ÕÓ»ñÇÝ ÏåóÝáõÙ ×»ñÙ³Ï ëáËáõÏÝ»ñÇÝ£
è»Ñ³Ý »Ù ·ÝáõÙ, áñ ï³Ý ³Ûñõ³Í å³ñï¿½Ç µáÛñáí ¿
µáõñáõÙ£
Æñ³ñ Ë³éÝõ³Í Ùïù»ñ£ Ø³Ýñ áõ Ëáßáñ ·ñå³ÝÇóë
Ñ³ïÇÏ - Ñ³ïÇÏ ¹áõñë »Ý Ã³÷õáõÙ ÷áÕáóÇ
ë³É³Û³ï³ÏÇÝ
»õ Ñ³ë³ñ³Ï ÏûßÇÏÝ»ñÇë ï³ÏÁ ëÉåï³Ý ¹³ñÓÝáõÙ£
²ÝÓñ»õÁ ï»ÕáõÙ ¿ ³é³õûïÇó ÙÇÝã»õ ·³ñáõÝ
³é³õûïÇó ÙÇÝã»õ ×³ßÇó Û»ïáÝõ³Û ³Ûë »ñ·Ç áõ
áñáßÙ³Ý í³ÛñÏ»³ÝÁ
»õ ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý ÷áÕáóÁ µ³é ³é µ³é Ù³ùñáõÙ ¿
»ñÏáõ Ï³ñÙÇñ ËÝÓáñ ¿É »Ù ·ÝáõÙ,

»ñÏáõ ³Ï³ÝçûÕ»ñ,
»õ ÙÇ ÓÏÝÇÏ£
ì³×³éáñ¹Á, áñ Çñ »ñÏ³ñ Ù³½»ñÁ
Ñ³ëáõÝ ÉáÉÇÏÇ ÝÙ³Ý ·ÉËÇ Û»ï»õáõÙ ¿ Ñ³õ³ù»É
ÍÇÍ³ÕáõÙ ¿
ÍÇÍ³ÕáõÙ »Ù
»õ »ñµ Ý³ ÍÇÍ³ÕáõÙ ¿ »ë ³Ýó³·Çñë »Ù
Ã»ñÃ - Ã»ñÃ ³ÝáõÙ ï³ÝÓ»ñÇ µáÛñÇ Ù¿ç£
Ù¿Ï ³ÛÉ ³Ýõ³Ùµ »Ù ËÝÓáñ áõ ³Ï³ÝçûÕ áõ ÓÏÝÇÏ
·ÝáõÙ
Ù¿Ï ³ÛÉ ³Ýõ³Ùµ…
ûï³ñáõÃÇõÝÁ
Ý³ñÝçÇ Ñáï áõÝÇ »õ ëñïÝ»ÕáõÃ»³Ý.
ï³·Ý³åÇ`
³ÛÉ»õë á°ã£ âÇ ï³ÉÇë£
¶Çß»ñ
¶Çß»ñ ¿ ÇçÝáõÙ
¶Çß»ñ ¿ ÇçÝáõÙ
»õ ùÝ»óÝáõÙ
µáÉáñ ï»Ýã»ñÁ
Ó»éù»ñë µ³ó ã»Ý
Ó»éù»ñë µ³ó ã»Ý
áñ ³ñ»õÇ Ñ³ëáõÝ ³ñïÇó
³ñÃÝáõÃÇõÝ
ÑÝÓ»Ù£
²Ûñõ³Í ³ñï»ñ
¼³ÛñáÛÃÇ ÷áÃáñÇÏÁ
³ñ»õ»ÉùÇ áõÕÕáõÃÇõÝÇó ¿ñ ÷ãáõÙ
´³Ûó ¹áõ
Ïáïñõ³Í Ã»õ»ñ¹
ÁÝ¹ÙÇßï µ³ñÇ,
ÁÝ¹ÙÇßï ëåÇï³Ï£
¸³ßïáõÙ ÝëïáõÙ ¿Çñ
Ùïù»ñÇ ³Ý»É³Ý»ÉÇ ¹³ßï»ñáõÙ
»õ ³ñï³ëõáõÙ
³Ûñõ³Í ³ñï»ñÇ Ñ³Ù³ñ£
øá ³ñ»õ»É»³Ý ³ãù»ñÁ
³ñ»õ³ÙáõïÇ Ï³ñÙÇñ ÙÇ »ñÏÇÝù,
É³óÇ°ñ,
áñ ³ñóáõÝùÝ»ñÇ¹ Ïñ³ÏÁ
³éÏ³ÛÍáõÙ ¿
Í³ñ³õ ³Ýï³éÝ»ñáõÙ£

Â³ñ·Ù³ÝÇãª Ê³ãÇÏ Ê³ã»ñ
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ÆÜâä¾ê ¸ÆØ²ÜÎ²ðâàôÂÆôÜÀ ú¶î²¶àðÌôºò
Ðà¶º´àôÄàôÂº²Ü Ø¾æ

êÏ½µÝ³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇó Ù³ñ¹
³ñ³ñ³ÍÇ Ñ³Ù³ñ Ñ»ï³ùñùÇñ ¿
»Õ»É Ã¿ ÇÝã ³½¹»óáõÃÇõÝ »õ ÇÝã
³ñï³óáÉáõÙ ¿ áõÝ»ó»É Ù³ñ¹áõ
Ùïù»ñÁ Çñ ¹¿ÙùÇ íñ³Û: ²ÛÝ ·ÇïáõÃ»³ÝÁ áñ ³Ûëûñ ½µ³ÕõáõÙ ¿
³ÛÝ Ñ³ñóáí, áñ ¹¿ÙùÁ »õ Ñ³Û»³óùÁ ³ñï³óáÉáõÙ »Ý Ù³ñ¹áõ Ùïù»ñÁ »õ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ ÏáãõáõÙ ¿
¹ÇÙ³·ÇïáõÃÇõÝ Ï³Ù physiognomy: ¸ÇÙ³·ÇïáõÃÇõÝÁ ³é³ç³ó»É
¿ ÑÇÝ ÚáõÝ³ëï³ÝáõÙ, áñï»Õ Ë»É³·³ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó áõëáõÙÝ³ëÇñ»-
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Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÝÏ³ñáõÙ ¿ÇÝ
Ýñ³ó ¹¿Ùù»ñÁ: ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ
³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, ù³ÝÇ áñ ã¿ñ
ëï»ÕÍõ»É Éáõë³ÝÏ³ñã³Ï³Ý ë³ñù»ñÁ ¹ÇÙ³ÝÏ³ñãáõÃÇõÝÁ Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ñ ³Ûë ï»ë³Ï ÑÇõ³Ý¹Ý»ñÇ
¹¿Ùù»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý »õ Ýñ³Ýó
áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ÙÇ³Ï ÙÇçáóÁ:
²ÛëåÇëáí Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
ÙÇ Ýáñ ·»Õ³ñõ»ëï³Ï³Ý Ñá·»µáõÅ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÇõÝ ëï»ÕÍõ»ó:
ÆëÏ ³ÛÝ Ñ³ë³õ Çñ ·³·³ÃÝ³Ï¿ïÇÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ÙÇ

ýñ³ÝëÇ³óÇ ÝÏ³ñÇã î¿á¹áñ ¶ñÇÏáÉï ³ÝáõÝáí 10 ¹ÇÙ³ÝÏ³ñãáõÃÇõÝ ÝÏ³ñ»ó ³Û ÑÇõ³Ý¹Ý»ñÇó,
áñáÝù ï³é³åáõÙ ¿ÇÝ ÇÝã-áñ Ñá·»Ï³Ý ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÇó:
ê³Ï³ÛÝ Ñ¿Ýó ×Çßï ³Û¹ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¿ñ, áñ ëï»ÕÍõ»óÇÝ
³é³çÇÝ Éáõë³ÝÏ³ñã³Ï³Ý ë³ñù»ñÁ: ²ÛëåÇëáí, ³Ý·ÉÇ³óÇ Ñá·»µ³Ý üñ³ÝëÇë ¶³ÉïáÝÁ »õ Çï³É³óÇ ùñ¿³·¿ï ê»½³ñ ÈáÙµáñëûÝ
Ñ³Ù³ñõ»óÇÝ ³é³çÇÝ ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝù, ÝÏ³ñ»Éáí

Û³Ýó³·áñÍÝ»ñÇÝ, ëÏë»óÇÝ áõëÙÝ³ëÇñ»É Ýñ³Ýó ¹¿ÙùÇ »õ ·³Ý·Ç
Ï³éáõóõ³ÍùÇ »õ á×ñ³·áñÍáõÃ»³Ý ó³ÝÏáõÃ»³Ý Ï³åÁ: ÆÑ³ñÏ¿ å¿ïù ¿ Ýß»É, áñ Ýñ³Ýù »ñÏáõëÝ
¿É ³Ûëûñ Ù»Õ³¹ñõáõÙ »Ý ³Ï³Ù³Û
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·»Ý»ñÇ µ³ñ»÷áËÙ³Ý ·áñÍáõÙ:
²ÛëåÇëáí Ñá·»Ï³Ý ÑÇõ³Ý¹Ý»ñÇó
Éáõë³ÝÏ³ñ»ÉÁ 19-ñ¹ ¹³ñáõÙ Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ñ ß³ï ï³ñ³Íõ³Í »õñ»õáÛÃ: úñÇÝ³Ï ÈáÝ¹áÝÇ ß³ï
ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÝ»ñ
Ï³ÝáÝ³õáñ

ÙÇçáóáí: Ü³ ³é³çÇÝÝ ¿ñ, áí Ï³ñáÕ³ó³õ ÇÝã-áñ ã³÷áí Û³ÛïÝ³µ»ñ»É çÕ³ÛÇÝ »õ Ñá·»Ï³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÇ Ýß³ÝÝ»ñÁ: Üñ³ ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ
ß³ï Ù»Í ¹»ñ áõÝ»ó³õ Éáõë³ÝÏ³ñãáõÃÇõÝÁ, ³ÛÝù³Ý áñ Ýß»³É
ÑÇõ³Ý¹³ÝáóáõÙ Éáõë³ÝÏ³ñãáõÃ»³Ý ÙÇ Û³ïáõÏ µ³ÅÇÝ ëï»ÕÍõ»ó:
²é³õ»É Ñ»ï³ùñùÇñÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ
³ÛÝ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ ß³ï Û³ÛïÝÇ
¹³ñÓ³Ý, áñáÝù å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ÇÝ

³ÛÝ ÑÇõ³Ý¹Ý»ñÇÝ, áñ áã ÙÇ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý ³ñï³ùÇÝ Ýß³ÝÝ»ñ
ãáõÝ¿ÇÝ: Üß»³É ÑÇõ³Ý¹Ý»ñÁ Ù»Í
Ù³ë³Ùµ Ýñ³Ýù ¿ÇÝ, áíù»ñ ï³é³åáõÙ
¿ÇÝ
ÑÇëï»ñÇ³Ûáí:
¸ñ³Ýó Ù¿ç ³Ù¿ÝÇó Û³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³õ ²·áõëïÇÝ ³ÝáõÝáí ÙÇ ÏÇÝ,
áñÇ ÝÏ³ñÝ»ñÁ ·Çï³Ï³Ý ·ñù»ñáõÙ Ññ³ï³ñ³Ïõ»Éáõó µ³óÇ
ß³ï Ù»Í ³ÝáõÝ Ñ³Ý»ó ëáíáñ³Ï³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇç»õ:

ÝÏ³ñáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ÑÇõ³Ý¹Ý»ñÇÝ:
²Ûë Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ »õ å³ïÏ»ñÝ»ñÁ ï³ñÇÝ»ñ Û»ïáÛ èáµ»ñï
Ð³õ³ñ¹Ç »õ Î³ÉÇÝ ¶¿ÛÉÇ ·ñùáõÙ
Ññ³ï³ñ³Ïõ»ó: ê³Ï³ÛÝ Ýß»ÉÇ ¿
Ã¿ ³ÛÝ ÝÏ³ñÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ñéã³ÏáõÙ Ó»éù µ»ñ»óÇÝ »õ Ù»Í ³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Ý
·ÇïáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ù¿ç,
¹ñ³Ýù ö³ñÇ½Ç ê³åï»ñÇ¿ ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÇÝ ¿ÇÝ å³ïÏ³ÝáõÙ,
áñáÝù Éáõë³ÝÏ³ñõ»É ¿ÇÝ Û³ÛïÝÇ
Ý»ñõ³·¿ï Ä³Ý Ä³Ïáµ Þ³ñÏáÛÇ
ÃÇõ 98, º ï³ñÇ, Ø³ÛÇë 18 2011
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ÚÆÞàÔà
Îàðàôêî, êÊ²ÈÜºð
Ú³×³Ë å³ï³ÑáõÙ »Ý ³ÛÝåÇëÇ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ, áñ ³é³ç³¹ñõ³Í ³ßË³ï³ÝùÁ ¹Åõ³ñ³ÝáõÙ ¿ù Ï³ï³ñ»É, ÙÇÝã¹»é, Å³Ù³Ý³ÏÁ ëáõÕ ¿, ÇëÏ
ã·Çï»ë ÇÝãáõ, ÑÝ³ñ³õáñ ã¿
Ï»ÝïñáÝ³Ý³É: ØÇÝã ³Û¹
µ³½ÙÇóë Ï³ï³ñ³Í ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ ÃõáõÙ ¿, Ã¿
áõÕ»ÕÝ ³ÛÉ»õë áõÝ³Ï ã¿
ÁÝÏ³É»É: ÜÏ³ñ³·ñõ³Í
íÇ×³ÏÇó ¹áõñë ·³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë å¿ïù ¿ ÇÙ³Ý³É,
Ã¿ ÇÝã ¿ ³Û¹: ¶»ñÛá·Ý³ÍáõÃÇõÝ. ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñ »Ý`
ÛÇßáÕáõÃ»³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÁ, ³ßË³ï³ÝùáõÙ ëË³ÉÝ»ñÝ áõ íñÇå³ÏÝ»ñÁ, Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý,
ùÝÇ Ë³Ý·³ñáõÙÁ, ³ËáñÅ³ÏÇ ÏáñáõëïÁ, Ý»³ñ¹³ÛÝáõÃÇõÝÁ, ·ñ·éõ³ÍáõÃÇõÝÁ,
³å³ïÇ³Ý áõ í³ï ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÁ: ºÃ¿ Ãõ³ñÏõ³Í
íÇ×³ÏÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ Ó»½
Í³ÝûÃ »Ý, ³å³ å¿ïù ¿
Ùï³Í»É ¹ñ³Ýó å³ï×³éÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
øáõÝÁ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ·áñÍûÝ ¿ ³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃ»³Ý áõ
³éáÕçáõÃ»³Ý ÇÙ³ëïáí: àñå¿ë½Ç áõÕ»ÕÝ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï áõ
É³õ ³ßË³ïÇ, áõñ»ÙÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ùÝ»É ûñ³Ï³Ý 7-8 Å³Ù:
ä¿ïù ã¿ ³ÝÑ³Ý·ëï³Ý³É, Ã¿
·áñÍ»ñÁ ã¿ù Ñ³ëóñ»É ÉñÇõ Ï³ï³ñ»É: ÈÇ³ñÅ¿ù Ñ³Ý·ëïÇó Û»ïáÛ ¹áõù ÏÁ Ï³ñáÕ³Ý³ù ³õ»ÉÇ
³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ³ßË³ï»É: ÜáÛÝÇëÏ
ûñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ §Û³çáÕ»óñ³Í¦
20-30 ñáå¿³Ýáó ùáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿
í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ó»ñ áõÅ»ñÁ:
Øï³õáñ ·»ñÛá·Ý³ÍáõÃÇõÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ýå³ï³Ïáí å¿ïù ¿ ³ÛÝ
ÚáÛë
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àôÂº²Ü
ð, Üº²ð¸²ÚÜàôÂÆôÜ

ÁÝ¹ÙÇç»É ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýùáí: Øï³õáñ ³ßË³ï³ÝùÇ
¹¿åùáõÙ ·»ñ³½³Ýó ¿ Å³ÙÁ Ù¿Ï
ï³ëñáå¿³Ýáó ÁÝ¹ÙÇçáõÙ ³Ý»É,
µ³Ûó ÝáÛÝÇëÏ 5-ñáå¿³Ýáó í³ñÅáõÃÇõÝÝ ¿É ûñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ
Ïû·ÝÇ ûñ·³ÝÇ½ÙÇÝ` Ùï³õáñ ³ßË³ï³Ýù Ï³ï³ñ»É: Ú³×³Ë Ýáñ³Ó»õ ëÝÝ¹³Ï³ñ·»ñÇÝ Ñ»ï»õ»Éáí Ï³Ù ¿É å³ñ½³å¿ë ³ßË³ï³ÝùÇ Ù¿ç Ëáñ³ëáõ½õ»Éáí ã»Ýù
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ÉÇ³ñÅ¿ù ëÝõ»É, ÇÝãÁ
ÝáÛÝå¿ë Ï³ñ»õáñ ¿. ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÁ, ³ÍË³çñ»ñÁ, íÇï³ÙÇÝÝ»ñÝ
áõ ÙÇÏñáï³ññ»ñÁ ³½¹áõÙ »Ý
Ý»³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý íñ³Û: Üß³Ý³ÏáõÙ ¿` ³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÉÇ³ñÅ¿ù ëÝáõÝ¹ ¿
Ñ³ñÏ³õáñ:
Ü»ñ½³ïÇã Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÁ »õë Ï³ñáÕ »Ý µ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï»õ³Ýù áõÝ»Ý³É Ùï³õáñ ³ßË³ï³ÝùÇ íñ³Û, ÇÝãåÇëÇÝ
¿ ß³ù³ñ³ÛÇÝ ¹Ç³µ»ïÁ Ï³Ù ¿É
í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ ýáõÝÏóÇ³ÛÇ Ë³Ý·³ñáõÙÁ: ´³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÇõÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ ¹»åñ»ëÇõ Ï³Ù ¿É
Ý»³ñ¹³ÛÇÝ Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÝ áõ
ÑÇõÍáÕ ùñáÝÇÏ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÁ: ²Û¹ ¹¿åùáõÙ å¿ïù ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÁ í»ñ³óÝ»É:
àõÕ»ÕÇÝ ³ñ»³Ý Ï³ÝáÝ³õáñ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ
å³ÛÙ³Ý ¿, áñå¿ë½Ç Ùï³õáñ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ³ßË³ï³Ýù Ï³ï³ñ¿ù:
øñáÝÇÏ ³Ýµ³õ³ñ³ñáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí ¿É ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ÛÇßáÕáõÃ»³Ý Ïáñáõëï, áõß³¹ñáõÃ»³Ý ß»ÕáõÙ áõ ³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃ»³Ý Ë³Ý·³ñáõÙ:

¸¾Ü Üºî¾ø ÐÆÜ ÎúÞÆÎÀ
²ÝÁÝ¹Ñ³ï Ñ»ï³Ó·»Éáí ÑÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ß³ï ëÇñ»ÉÇ ÏûßÇÏÝ»ñÇó Ññ³Å³ñõ»ÉÁ Ù»Ýù, ÷³ëïûñ¿Ý íÝ³ë »Ýù Ñ³ëóÝáõÙ Ù»ñ
áÕÝ³ß³ñÇ ³éáÕçáõÃ»³ÝÁ:
²ñ»õÙáõïùÇ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ Ñ³õ³ëïÇ³óÝáõÙ »Ý, áñ ÑÇÝ
ÏûßÇÏÁ å¿ïù ¿ ³ÝÛ³å³Õ ³Õµ³ÝáóÁ Ý»ï»É, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³
³ÝÑ³Ù³ã³÷ Ù³ßõ³ÍáõÃ»³Ý å³ï×³éáí ù³ÛÉ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï ë³ëïÇÏ ÷áËõáõÙ áõ ëË³É ¿ µ³ßËõáõÙ áÕÝ³ß³ñÇ íñ³Û
ÁÝÏÝáÕ Í³ÝñáõÃÇõÝÁ: ºÃ¿ Ù³ßõ³Í ÏûßÇÏÝ»ñÁ
ÏñáõÙ ¿ù ³ÝÁÝ¹Ñ³ï, ³å³ ¹³ ÏÁ Û³Ý·»óÝÇ
áÕÝ³ß³ñÇ ÍéÙ³Ý, ÇÝãå¿ë Ý³»õ` áïù»ñÇ áõ
Ñ»ïáÛùÇ ÙÏ³Ý³ÛÇÝ ïáÝáõëÇ ³ÝÏÙ³Ý,
áñáÝó íñ³Û Í³Ýñ³µ»éÝõ³ÍáõÃÇõÝÁ
ÝáÛÝå¿ë ³ÝÑ³Ù³ã³÷ ¿ µ³ßËõáõÙ:
Ø³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ Ñ³õ³ï³óÝáõÙ »Ý,
áñ µáÉáñ Ù³ßõ³Í ÏûßÇÏÝ»ñÝ ¿É ÙÇ³ï»ë³Ï ³½¹»óáõÃÇõÝ »Ý ÃáÕÝáõÙ`
³ÝÏ³Ë ¹ñ³ ÏñáõÝÏÇ µ³ñÓñáõÃÇõÝÇó Ï³Ù ¿É µ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÇó:
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ÌÊºÈàô,
ÊØºÈàô ºô Þ²ø²ðÆ
ìÜ²êÜºðÀª Âôºðàì

Ð»ï³½ûï³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÝ
Ç ÙÇ µ»ñ»Éáí, »õñáå³óÇ ÷áñÓ³·¿ïÝ»ñÁ å³ñ½»É »Ý, Ã¿ íÝ³ë³Ï³ñ ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ áñù³Ýáí
»Ý íÝ³ëáõÙ Ù³ñ¹áõ ûñ·³ÝÇ½ÙÇÝ:
ÌË»É
´ñÇï³Ý³óÇ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÝ
³ëáõÙ »Ý, áñ ÍË³ËáïÇ ÍËÇ µ³ó³ë³Ï³Ý Ý»ñ·áñÍáõÃÇõÝÁ ëÏëõáõÙ ¿ ÍáõËÁ Ý»ñßÝã»Éáõó 3 ñáå¿
³Ýó: ÆëÏ ·»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁ ëÏëõáõÙ »Ý 15 ñáå¿
³Ýó: ÜÇÏáïÇÝÁ ·ÉËáõÕ»ÕÇÝ Ñ³ëÝáõÙ ¿ 7 íñÏ. Û»ïáÛ:
Þ³ù³ñ
öáñÓ³·¿ï ëÝÝ¹³µ³ÝÝ»ñÝ
³ëáõÙ »Ý, áñ ß³ù³ñÝ Çñ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÇõÝÁ ëÏëáõÙ ¿
ÝáÛÝÇëÏ ¹»é ÏáõÉ ãïõ³Í: ²ÛÝ µ»ñ³ÝÇ ËáéáãáõÙ ËÃ³ÝáõÙ ¿ íÝ³ë³Ï³ñ Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ ³×Á: ºÃ¿
ù³ÕóñÇó Û»ïáÛ áãÇÝã ã»Ýù áõïáõÙ, ³å³ µ»ñ³ÝáõÙ ÃÃõ³ÛÇÝ
ÙÇç³í³ÛñÁ í»ñ³Ï³Ý·ÝõáõÙ ¿ Ù¿Ï
Å³ÙÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ:
Þ³ù³ñÁ
Ýå³ëïáõÙ ¿ ³ñ»³Ý Ù¿ç ·ÉÇõÏá½³ÛÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ í³ÛñÏ»Ý³Ï³Ý
³õ»É³óÙ³ÝÁ, ÇëÏ Ù¿Ï Å³Ù ³Ýó
ù³ÕóÇ áõ Ûá·Ý³ÍáõÃ»³Ý ½·³óáõÙ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ: 20 ·¹³É ß³ù³ñÁ Ýõ³½»óÝáõÙ ¿ ³ñ»³Ý
ëåÇï³Ï ·Ý¹ÇÏÝ»ñÇ` Ù³Ýñ¿-
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Ý»ñÇ ¹¿Ù å³Ûù³ñ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ 40%-áí: ¸³ Û³ïÏ³å¿ë
ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ ¹³éÝáõÙ ù³ÕóñÇ û·ï³·áñÍáõÙÇó Û»ïáÛ,
áñÇ

³½¹»óáõÃÇõÝÝ ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ 5
Å³Ù ÙÝáõÙ ¿:
²ÉÏáÑáÉ
¶»ñÙ³Ý³óÇ ÷áñÓ³·¿ïÝ»ñÝ
³å³óáõó»É »Ý, áñ ³ÉÏáÑáÉÁ Ù»Í
íÝ³ë ¿ Ñ³ëóÝáõÙ ·ÉËáõÕ»ÕÇÝ 6
ñáå¿Ç ÁÝÃ³óùáõÙ: àñù³Ý Ù»Í ¿
³ñ»³Ý Ù¿ç ³ÉÏáÑáÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ³ÛÝù³Ý ó³Íñ ¿ áõÕ»ÕÁ å³ßïå³ÝáÕ ÙÇ³óáõÃÇõÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ: ²Ûë ïõ»³ÉÝ»ñÁ 2 ·³õ³Ã ·³ñ»çáõñ Ï³Ù 3 µ³Å³Ï ·ÇÝÇ ËÙ³Í
Ï³Ý³Ýó áõ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝù »Ý:
²Õ
²Ù»ñÇÏ³óÇ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ
Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝùáõÙ,
³ÕÁ 30 ñáå¿áõÙ Ýõ³½»óÝáõÙ ¿
½³ñÏ»ñ³ÏÝ»ñÇ ³é³Ó·³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ: ²ÛÝ ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ 2 ÉÇïñ
çáõñ ¿ å³ÑáõÙ` ³õ»É³óÝ»Éáí
Í³Ýñ³µ»éÝõ³ÍáõÃÇõÝÁ
ëñïÇ
íñ³Û: Æ ¹¿å, ÝáÛÝù³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¿
å³Ñ³ÝçáõÙ, áñ Ïáý¿ÇÝÁ §ÑáõÝÇó
Ñ³ÝÇ¦ ³ñ»³Ý ÑáëùÁ:

Ø²ð¼²Üø

´²ðêºÈàÜ²Ü
ä²îð²êîôàôØ ¾
Ú²ÔÂ²Ü²ÎÆ

²ñÙ³Ý êï»÷³Ý»³Ý
ºõñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃ»³Ý ÏÇë³»½ñ³÷³ÏÇãáõÙ è¿³É Ø³¹ñÇ¹Ç
¹ÇÙ³ó ï³ñ³Í Û³ÕÃ³Ý³ÏÇó Û»ïáÛ, ³ÏÝÛ³Ûïûñ¿Ý µ³ñÓñ³ó»É ¿
´³ñë»ÉáÝ³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ »õ
Ýñ³ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÁ: ²ÛëåÇëáí ´³ñë»É³Ý³ÛÇ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ å³ïñ³ëïõáõÙ ¿
È³-ÈÇ·³ÛÇ »õ »õñáå³Ï³Ý ³é³çÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ÉÇÝ»É ³ËáÛ»³Ý:
´³ñë»ÉáÝ³ÛÇ ·ÉË³õáñ Ù³ñ½Çã Êáë»å ¶õ³ñ¹ÇáÉ³Ý Æëå³ÝÇ³ÛÇ ³é³çÝáõÃ»³Ý 35-ñ¹ ïáõñáõÙ ¾ëå³ÝÇáÉÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ï³ñ³Í Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ Ù»ÏÝ³µ³Ý»ÉÇë
Ýß»É ¿, áñ §âÝ³Û³Í Ùñó³ßñç³ÝÇ
Û³çáÕ ÁÝÃ³óùÇÝ, ´³ñë³Ý ¹»é áã
ÙÇ Û³ÕÃ³Ý³Ï ãÇ ³Ùñ³·ñ»É: ²Ûë

³é³çÝáõÃÇõÝáõÙ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù
Ù»Ýù Ùûï »Ýù Û³çáÕáõÃ»³ÝÁ:
²ÛÅÙ ³Ù¿Ý ÇÝã Ù»ñ Ó»éù»ñáõÙ ¿,
Ê»ï³ý¿Ç Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ
å¿ïù ¿ Ñ³ëÝ»Ýù ³ÝÑñ³Å»ßï
³ñ¹ÇõÝùÇ: ºÃ¿ ³Ûë ÙñóáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ Ù»Ýù ãÛ³ÕÃ¿ÇÝù,
³å³ ã»ÙåÇáÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
å³Ûù³ñÁ ÏÁ í»ñëÏëõ¿ñ, áõ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ïõ¿ñ ÙÇÝã»õ í»ñçÇÝ ïáõñÁ:
ÐÝ³ñ³õáñÇÝë ßáõï »Ù áõ½áõÙ
³å³Ñáí»É ã»ÙåÇáÝÇ ÏáãáõÙÁ:
ØÇÝã ³ÛÅÙ áã ÙÇ Ùñó³ß³ñáõÙ Û³ÕÃ³Ý³Ï ¹»é ã»Ýù ïûÝ»É, µ³Ûó
ß³ï Ùûï »Ýù ¹ñ³Ý: ØÇ³Ï ÃÇÙÁ,
áñÇÝ Û³çáÕõ»É ¿ Ùñó³Ý³Ï Ýõ³×»É,
³é³ÛÅÙ è¿³ÉÝ ¿¦- ³ë»É ¿ ´³ñë»ÉáÝ³ÛÇ Ù³ñ½ÇãÁ: ÆëÏ ´³ñë³ÛÇ

ÏÇë³å³ßïå³Ý â³õÇÝ Ýß»³É ÙñóáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿,
áñ ³½·³ÛÇÝ ³é³çÝáõÃÇõÝáõÙ
Çñ»Ýó ÃÇÙÇ Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ ³ñ¹³ñ³óÇ ÏÁ ÉÇÝÇ, Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿
Marca-Ý: Î³ï³ÉáÝ³Ï³Ý ¹»ñµÇáõÙ« ´³ñë³Ý Ï³ñáÕ³ó³õ Ùñó³ÏóÇ ¹³ñå³ëÝ áõÕ³ñÏ»É »ñÏáõ ³Ýå³ï³ëË³Ý ·Ý¹³Ï: §Ø³¹ñÇ¹Ç
è¿³ÉÇ ·áñÍ³¹ñ³Í Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ×ÝßáõÙÇó Û»ïáÛ, Ù»ñ Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ ³é³çÝáõÃÇõÝáõÙ ³ñ¹³ñ³óÇ ÏÁ ÉÇÝÇ, Ù»Ýù ³ñÅ³ÝÇ »Ýù
¹ñ³Ý: ò³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù ÑÝ³ñ³õáñÇÝë ßáõï ³Ùñ³·ñ»É Ù»ñ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ, áñå¿ë½Ç Ï³ñáÕ³Ý³Ýù
³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ Ï»ÝïñáÝ³Ý³É
â»ÙåÇáÝÝ»ñÇ ÉÇ·³ÛÇ »½ñ³÷³ÏÇãáõÙ Ø³Ýã»ëÃ»ñ ÆõÝ³ÛÃ»¹Ç
Ñ»ï Ë³ÕÇÝ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿
¾ëå³ÝÇáÉÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ`
Ù»Ýù íëï³Ñ Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³Ýù, ÇÝãÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ,
áñ ´³ñë³ÛÇ ýáõïµáÉÇëïÝ»ñÁ
É³õ Ù³ñ½³íÇ×³ÏáõÙ »Ý¦,- ³ë»É ¿
â³õÇÝ:
²Ûë ¹¿åù»ñÁ Ï³Û³ó»É »Ý ³ÛÝ
µ³ÝÇó Û»ïáÛ ÇÝã, áõñµ³Ã, Ø³ÛÇëÇ
6-ÇÝ àõºü²-Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ ³Ûó»É»É ¿ÇÝ ´³ñë»ÉáÝ³ÛÇ µ³½³ ¹áåÇÝ·-Ã»ëï ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ: êïáõ·Ù³Ý ¿ÇÝ »ÝÃ³ñÏõ»É 10 ýáõïµáÉÇëïÝ»ñ` äÇÏ¿Ý,
äáõÇáÉÁ, ì³É¹¿ëÁ, ìÇÉ»³Ý, ÆÝÇ»ëï³Ý, ÎñÏÇãÁ, Ð»ýñ»ÝÁ, Î¿Ûï³Ý, ²¹ñÇ³Ýû Îáñ¿Û³Ý »õ ²µÇ¹³ÉÁ: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ³Ûë ³Ý·³Ù
»õë Ï³ï³ÉáÝ³óÇÝ»ñÁ Ý³Ë³å¿ë
³Ûë Ù³ëÇÝ ã¿ÇÝ ½·áõß³óõ»É:

îàîÆÜ Þðæ²Üòºò ´²æàÚÆÜ
èáÙ³ÛÇ ³õ³· üñ³Ýã»ëÏû îáïÇÝ ² ë»ñÇ³ÛÇ` ´³ñÇÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ ¹³ñÓ»É ¿ ¹áõµÉÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï »õ
Æï³ÉÇ³ÛÇ ³é³çÝáõÃ»³Ý É³õ³·áÛÝ éÙµ³ñÏáõÝ»ñÇ óáõó³ÏáõÙ ½µ³Õ»óñ»É 5-ñ¹ ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝÁ, Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿
AP-Á: Ü»ñÏ³Û å³ÑÇ ¹ñáõÃ»³Ùµ Ý³ 206 ·áÉ ¿ Ë÷»É »õ, ³Û¹åÇëáí, Ï³ñáÕ³ó»É ¿ ßñç³Ýó»É èáµ»ñïû ´³çáÛÇÝ,
áí Çñ ³ÏïÇõáõÙ 205 ·áÉ áõÝÇ: ² ë»ñÇ³ÛÇ É³õ³·áÛÝ éÙµ³ñÏáõÝ»ñÝ »Ý êÇÉõÇû äÇáÉ³Ý (274), ¶áõÝ³ñ Üáñ¹³ÉÁ
(225), æáõ½»å¿ Ø»³ó³Ý (216) »õ Êáë¿ ²Éï³ýÇÝÇÝ (216): Ú³õ»É»Ýù, áñ îáïÇÝ Çñ Ýáñ³ÙáõïÁ Æï³ÉÇ³ÛÇ
³é³çÝáõÃÇõÝáõÙ Ýß»É ¿ 1993Ã.: 16 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ Ý³ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ïñ»É ¿ èáÙ³ÛÇ Ù³ñ½³ß³åÇÏÁ »õ ÙÇÝã
³Ûëûñ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ñ³Ý¹¿ë ·³É ÑéáÙ¿³Ï³Ý ³ÏáõÙµáõÙ:
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Ð²Ú²êî²ÜÀ 4-ð¸ îºÔàôØ ¾

üÆ¸¾-Ý Ññ³å³ñ³Ï»É ¿ ß³ËÙ³ï³ÛÇÝ »ñÏñÝ»ñÇ í³ñÏ³ÝÇß³ÛÇÝ ³ÕÇõë³ÏÁ: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ
å³Ñå³Ý»É ¿ 4-ñ¹ ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝÁ: ì³ñÏ³ÝÇß³ÛÇÝ ³ÕÇõë³ÏÇ É³õ³·áÛÝ ï³ëÝ»³ÏáõÙ »Ý ³ÛÝ »ñÏñÝ»ñÁ,
áñáÝó ·ñáëÙ³Ûëï»ñÝ»ñÇ »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ í³ñå»ïÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ·áñÍ³ÏÇóÁ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ µ³ñÓñ ¿: ²Û¹
óáõó³ÝÇßáí µ³ó³Û³Ûï ³é³ç³ï³ñÁ èáõë³ëï³ÝÝ ¿: Ð³Û³ëï³ÝÝ ³Ûë å³ÑÇ ¹ñáõÃ»³Ùµ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 75 ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏáãáõÙ áõÝ»óáÕ ß³ËÙ³ïÇëï áõÝÇ, ë³Ï³ÛÝ ÙÇçÇÝ í³ñÏ³ÝÇßáí Ñ³Û ß³ËÙ³ïÇëïÝ»ñÁ É³õ³·áÛÝÝ»ñÇó »Ý:

î
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ºñÏÇñ
èáõë³ëï³Ý
àõÏñ³ÇÝ³
âÇÝ³ëï³Ý
Ð³Û³ëï³Ý
üñ³ÝëÇ³
ÐÝ¹Ï³ëï³Ý
ÐáõÝ·³ñÇ³
Æëñ³Û¿É
²ØÜ
²¹ñµ»ç³Ý

È³õ³·áÛÝ ï³ëÝ»³Ï

ì/Ï
2734
2696
2659
2654
2648
2645
2644
2640
2639
2639

¶Ø
204
77
27
33
42
24
51
37
70
19

Øô
478
196
20
19
91
73
102
46
118
15

ÀÝ¹.
2021
469
104
76
326
198
396
149
539
70

Þ²ðàôÜ²ÎôàôØ ¾ æàÎàìÆâÆ
Ú²ÔÂ²Ü²ÎÜºðÀ

²ßË³ñÑÇ »ñÏñáñ¹ áõÅ»Õ³·áÛÝ Ã»ÝÇëÇëï ë»ñµ Üáí³Ï æáÏáíÇãÁ ¹³ñÓ»É ¿ ATP 250 Serbia Open-2011 Ùñó³ß³ñÇ Û³ÕÃáÕ:
Ø³ÛÇëÇ 1-ÇÝ, »½ñ³÷³ÏãáõÙ 23-³Ù»³Û Üáí³ÏÁ Ñ³Ý¹Çå»É ¿ñ 29-³Ù»³Û Çëå³Ý³óÇ ü»ÉÇëÇ³Ýû Èáå»ëÇÝ: ºñÏáõ ë»Ã»ñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ 7:6(4), 6:2 Ñ³ßõáí Û³ÕÃ³Ý³Ï ¿ ïûÝ»É Üáí³ÏÁ: Ð³Ý¹ÇåáõÙÁ ï»õ»É ¿ 1 Å³Ù
56 ñáå¿: ²ÛëåÇëáí, Australian Open-Ç ÏñÏÝ³ÏÇ
Û³ÕÃáÕ ÜáÉ¿Ý Ýí³×»É ¿ Çñ Ï³ñÇ»ñ³ÛÇ 23-ñ¹ »õ
³Ûë Ùñó³ßñç³ÝÇ ÑÇÝ·»ñáñ¹ ïÇïÕáëÁª ³Ûë Ùñó³ßñç³ÝáõÙ Çñ
³ÝÁÝ¹Ù¿ç
Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÇ ÃÇõÁ Ñ³ëóÝ»Éáí
27Ç:Serbia
O p e n - 2 0 11 - Ç
Û³ÕÃáÕÁ ÏÁ ëï³Ý³Û 66,500
»õñá »õ 250 ÙÇ³õáñ`
ATP í³ñÏ³ÝÇßÇ Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ Èáå»ëÁ ÏÁ ëï³Ý³Û 35, 500 »õñá »õ 150 ÙÇ³õáñ:
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Ä²Ø²Üò

êáõ-¸û-øáõ

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

²Ýó»³É Ñ³Ù³ñÇ
å³ï³ëË³Ý
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شماره 98
 28اردیبهشت  1390سال پنجم قیمت  1200تومان

گفتوگو با ادمان آیوازیان

نقاشی هایی که در زندگی مردم جریان دارند

در این شماره
2

در صفحات ارمنی این شماره

گفتوگو با ادمان آیوازیان :نقاشیهایی که در زندگی مردم جریان دارند
4
ُ
لیا خاچیکیان ،آلوارت طروسیان
		
نامه رئیس انجمن نویسندگان ارمنستان به یک نویسنده ترک
12
لئون آنانیان
		

			

				

شماره  28 ،98اردیبهشت 1390
سال پنجم

بخش ارمنی
اخبار جامعه ارامنه
2
ده افسانه درباره بن الدن
3
تو را میخواهم بن الدنّ ،اما نه آن قدر زیاد
4
						
ارمنستان :سیاست ورزشی یا بالعکس
6
آزاد ماتیان
		
به مناسبت سالگرد استقالل نخستین جمهوری ارمنستان
8
رویای قرنها یا  ...؟								
8
روبرت صافاریان
		
وقایعنگاری اعالم استقالل
9
نبرد سارادارآباد به روایت گفتار فیلم مستند تیگران خزمالیان
10
از خاطرات روبن
12
همایش بازرگانان ارمنی در ایروان							
14
لئون آهارونیان
		
								
روحیه سوداگری
16
کولیا درهوانسیان
		
									
شعر
17
ناهید کبیری
		
نقاشی پرتره در خدمت روانپزشکی
18
نابودی حافظه
20
زیانهای سیگار ،مشروب و قند به زبان اعداد
22
ورزش 									
23
آرمان استپانیان
		
سرگرمی
26

به مناسبت سالگرد
استقالل نخستین
جمهوری ارمنستان

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول:
لئون آهارونیان

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

جمهوری نخست ارمنستان -1918
 :1920تحقق رویای قرنها یا  ...؟
سوم مینامند.
جمهوری ارمنستان امروز را جمهوری ّ
دوم جمهوری سوسیالیستی ارمنستان در
جمهوری ّ
چارچوب اتحاد جماهیر شوروی بودّ .اما پیش از
آن ،در فاصله سالهای  1918تا  ،1920حکومتی
جمهوری در ارمنستان بر سر کار بود که در تاریخ
به نخستین جمهوری ارمنستان مشهور است28 .
ماه مه ( 7خرداد) سالگرد اعالم استقالل جمهوری
اول ارمنستان است .به همین سبب صفحاتی از این
شماره هویس را به نوشتههایی درباره این رویداد
مهم اختصاص دادهایم.
جمهوری یکم در شرایط دشواری شکل گرفت.
بعد از وقوع انقالب در روسیه و سقوط حکومت
تزاری ،نفوذ روسیه در قفقاز سست شد و بعد از
پیروزی بلشویکها در اکتبر همان سال ،نیروهای
روسی که به عنوان عضوی از نیروهای متفقین قفقاز
را در تصرف خود داشتند ،عقب نشینی کردند.
شعار بلشویکها صلح و بازگشت سربازان از
جبهههای جنگ بود .در این شرایط ارامنه در برابر
نیروهای ترکیه که متحد آلمان بودند ،تنها ماندند.
نخست یک جمهوری قفقازی متشکل از آذریها،
گرجیها و ارمنیها شکل گرفتّ ،اما این حکومت
به سبب رقابتهای درونی و تضاد منافع ملتهای
دوهفته نامه

هویس 22
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تشکیلدهنده آن ضعیف بود و نمیتوانست (و گاهی
نمیخواست) جلوی پیشروی نیروهای ترکیه را به
سمت شرق بگیرد .با پیمان صلح برست لیتووسک
بین بلشویکها و آلمان ،روسها شهرهای قارص
و باتومی را به ترکیه واگذار کردند .در  25آوریل
 ، 1918ارتش ترکیه قارص را تصرف میکند و
در  15ماه مه وارد ایالت ایروان میشود .نیروهای
ارمنی به رهبری فرماندهانی چون سیلیکیان،
بِک پیرومیان و ِدرو موفق میشوند در منطقه
ساردارآباد در نزدیکی ایروان نیروهای ترک را به
عقب برانند .بدون این مقاومت نیروهای ترک به
احتمال زیاد ایروان را هم میگرفتند و سرنوشت
تاریکی در انتظار ارامنه بود .روز  26ماه مه
منشویکهای گرجستان اعالم استقالل میکنند.
روز  28ماه مه آذریها نیز جمهوری مستقل خود
را اعالم میکنند .جمهوری فدراتیو قفقاز عم ً
ال از
هم میپاشد و کمیته ملّی ارامنه مستقر در تفلیس،
ارمنستان را نیز جمهوری دموکراتیک و مستقل
اعالم میکند.
همان طور که از شرح رویدادهای منتهی به استقالل
جمهوری ارمنستان پیداست ،اعالم استقالل در
شرایط اضطراری و علیرغم میل رهبران سیاسی
ارمنی انجام میگیرد .دلیل این امر آن بود که ارامنه
هیچگاه خواهان جدایی از روسیه نبودند ،بلکه

در بهترین حالت خواهان حقوق دموکراتیک و
فرهنگی در چارچوب یک روسیه دموکراتیک و
فدراتیو بودند .در واقع در شرایط خالء سیاسی-
نظامی ناشی از عقبنشینی نیروهای روس از
قفقاز ،ارامنه ناچار شدند خود از خویش دفاع
کنند و پیروزی ساردارآباد ،و سپس گاراهیسار و
قرهکلیسا ،زمینه الزم را برای اعالم استقالل آنها
فراهم آورد .کتاب خاطرات روبن ،از چه رههای
سرشناس حزب داشناکسوتیون ،در این زمینه
بسیار گویاست.
گزیدهای از خاطرات روب��ن ،از سران حزب
داشناکسوتیون در نیمه نخست سده بیستم :هیچ
حزب ارمنی تا سال  1917خواهان استقالل
ارمنستان روسیه نبود
«تا سال  ،1917هیچیک از احزاب ارمنی هرگز
خواهان جدایی ایالت ایروان از روسیه و تشکیل
ازمنستان مستقل از آن نبوده است .احزاب ارمنی و
به طور کل ملت ارمنی مایل بودند ارمنستان مستقل
داشته باشند ،ولی نه در روسیه ،بلکه آن سوی مرز
روسیه در ارمنستان ترکیه .تا این تاریخ کشور
ارمنستان مترادف بود با ارمنستان ترکیه.
در سالهای جنگ جهانی نخست ،خواست آزادی
ارمنستان در میان ارامنه خارج و روسیه قوت
میگیرد .آن هم نه در میان احزاب انقالبی ارمنی،
بلکه در میان قشرهای دست راستی به رهبری
روحانیتّ .اما مقصود آنها از آزادی ارمنستان باز
هم ارمنستان ترکیه بود .در مورد ارمنستان روسیه،
یعنی ارمنستان کنونی ،هیچ خواست سیاسی و غیره
وجود نداشت .ارتش روس با کمک گروههای
داوطلب ارمنی تا سال  1917بیشتر اراضی
ارمنستان ترکیه را تصرف کرده بود .عم ً
ال ارمنستان
واحد به وجود آمده بودّ ،اما انگار این ارمنستان
متحد خواستهای سیاسی ارامنه را ارضا نمیکرد.
واسپوراکان ،دارون و غیره به والیتهای روسیه
تبدیل شده بودند و به جای ارمنستان مستقل برای
سازماندهی قزاقهای اطراف فرات برنامهریزی
میشد».
امروز از این که اعالم استقالل جمهوری نخست
ارمنستان در  28ماه مه  1918تحقق خواست
سدههای متمادی ارامنه بود سخن به میان
میآیدّ ،اما واقعیت همان است که در نوشته روبن
میخوانید .این نیز گفتنی است که تنها در سال

 1919تشکیل ارمنستان مستقل و متحد در برنامه
حزب داشناکسوتیون گنجانده شد.
نشستهای مجمع نمایندگان ارامنه
(پادگاماوراگان) و انتخابات
تهران
ُ
شورای خلیفهگری
نمایندگان ارامنه تهران و شمال کشور در چهار جلسه
پی در پی ( 20تا  24اردیبهشت) به گزارش عملکرد
دوساله شورای خلیفهگری تهران گوش دادند و روز
دوشنبه  26اردیبهشت شورای خلیفهگری جدید
را انتخاب خواهند کرد .گفتنی است که مجمع
(پادگاماوراگان) هر چهار سال یک بار
نمایندگان
ُ
با رای ارامنه مقیم تهران انتخاب میشود و در حکم
نهاد قانونگزاری جامعه ارامنه تهران است .شورای
خلیفهگری که امور جاری جامعه ارامنه را اداره و
داراییهایی جامعه را مدیریت میکند ،به عنوان
نهاد اجرایی ،از اهمیت فراوانی برخوردار است.
اعضای این نهاد توسط مجمع نمایندگان هر دو سال
یک بار انتخاب میشوند و در برابر آن پاسخگو
هستند .شورای خلیفهگری کنونی به ریاست دکتر
آیدا هوانسیان به پایان دوره دوساله فعالیت خود
رسیده بود ،لذا با ارائه گزارش عملکرد خود به
کارش خاتمه داد.
در شماره  96هویس ،آلبرت کوچاریان ،از
نمایندگان مجمع عمومی (پادگاماوراگان) شرح
داده است که به سبب تعلق اکثریت نمایندگان
مجمع به یک حزب ،شیوه کنونی انتخاب شورای
خلیفهگری توسط مجمع عمومی عم ً
ال جنبه صوری
دارد و در اصل نمایندگان شورای خلیفهگری پیش
از طرح در مجمع در مناسبات و رایزنیهای حزبی
برگزیده میشوند.
شاید به همین سبب ،نه محتوای مذاکرات مجمع
نمایندگان و نه انتخابات شورای خلیفهگری چندان
مورد توجه مردم کوچه و خیابان ارامنه قرار
نمیگیرد.
ورزش سیاسی یا بالعکس
آزاد ماتیان در مقالهای با عنوان باال ،به زبانی
طنزآمیز صحنه سیاسی ارمنستان امروز را معرفی
کرده است .حقیقت این است که بسیاری از
دولتمردان ارمنی ورزشکار بودهاند و تشبیه سیاست
به ورزش در رسانههای آن کشور رایج است .این

روزها از مذاکرات اپوزیسیون اصلی کشور (کنگره
ملی ارامنه) به رهبر لئون تر پطروسیان با رئیس
جمهور سرژ سرکیسیان به عنوان شطرنج سیاسی یاد
میشود و این در حالی است که سرکیسیان حقیقت ًا
رئیس فدراسیون شطرنج ارمنستان است .عالوه بر
این ،سیاست نزدیکی سرکیسیان به ترکیه و امضای
پروتکلهایی با آن کشور در زمینه بازگشایی مرز
دو کشور ،با تماشای مسابقات فوتبال تیمهای
ملی آنها توسط روسای جمهوریشان شروع و
در ادبیات سیاسی ارمنستان به سیاست فوتبالی
معروف شد .روبرت کوچاریان ،دومین رئیس
جمهور ارمنستان نیز در رشتههای ورزشی
گوناگون ،از جمله بسکتبال و تنیس تبحر داشته
است .نویسنده با اشاره به اعتصاب غذای رافی
هوانسیان در میدان آزادی ایروان ،میگوید که
رهبر حزب میراث (ژارانگوتیون) میخواسته به
این شیوه وزن کم کند تا شاید بتواند در وزنهای
پائینتر کاری از پیش ببردّ .اما در این ورزش
سیاسی دست باال را رهبر حزب ارمنستان مرفه
(بارگاواج هایاستان) دارد که برای خودش قدرتی
اقتصادی است و در ضمن ریاست فدراسیون
ورزش کشور را هم به عهده دارد .به قول ماتیان،
او اگر الزم ببیند همه رشتههای ورزشی یادشده
را ممنوع اعالم میکند و همه ورزشکاران کشور
را به شرکای خارجیاش میفروشد .و سرانجام
نویسنده از حزب داشناکسوتیون یاد میکند که در

میدان این سیاست ورزشی انگار جایی برای خود
پیدا نکرده و ناچار به ورزش سنتی بندبازی روی
آورده استّ .اما افسوی که این رشته در عرصه
جهانی هنوز به عنوان ورزش رسمی شناخته نشده
است.
همایش بازرگانان و اهالی کسب و کار
دیاسپورا در ایروان
روزهای  29و  30آوریل ( 9و  10اردیبهشت)
همایش بازرگانان و اهالی کسب و کار بازرگانان
دیاسپورای ارمنی در ایروان برگزار شد .لئون
آهارونیان ،مدیر شرکت حمل و نقل بینالمللی ستی
و رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان که
خود نیز در این همایش شرکت کرده بود ،در این
شماره هویس طی گزارش مفصلی به مذاکرات این
نشستها و دیدار شرکتکنندگان با رئیس جمهور
ارمنستان پرداخته است.
ابتکار برگزاری این همایش را واهرام پیرجانیان
به عهده داشته که از ارامنه ایران است و در حال
حاضر در تورنتوی کانادا اقامت دارد.
در نشستهای این کنفرانس تیگران سرکیسیان،
نخست وزیر ارمنستان و مارتیک سرکیسیان رئیس
اتاق بازرگانی و صنعت آن کشور نیز سخنرانی
کردند .عالوه بر امکانات فعالیت گستردهتر
بازرگانان ارمنی مقیم کشورهای دیگر در ارمنستان
و امکان تشکیل یک شرکت مشترک برای این
کار ،در این همایش به دشواریهای ساختارهای
اقتصادی آن کشور نیز که مانع گسترش فعالیتهای
ارامنه سایر کشورها در جمهوری ارمنستاناند
اشاره شد.
نویسنده شرح میدهد که در دی��دار با رئیس
جمهور ارمنستان در  10اردیبهشت ،گفتوگوی
صمیمانهای بین بازرگانان دیاسپورا و ایشان جریان
یافته است و عالوه بر مسائل اقتصادی ،مذاکرات
با ترکیه ،مسئله قرهباغ ،معضل فساد اقتصادی و
تحوالت صحنه سیاست داخلی ارمنستان نیز مورد
بحث قرار گرفتهاند.
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گفتوگو با ادمان آیوازیان
مهرماه سال گذشته نخستین نمایشگاه آثار ادمان آیوازیان بعد از  37سال ،در گالری آرت
سنتر تهران برگزار شد .ادمان این روزها دوست دارد بدون واسطهی فیگورهایش با مخاطب
خود سخن بگوید ،به همین سبب بخشی از نمایشگاه را به کارهای آبستره خود اختصاص
داده بود که تحت عنوان رباعیات به نمایش گذاشته شده بودند ،انتخاب این عنوان نیز
جالب و در خور توجه است .در کنار این مجموعه ،کارهای فیگوراتیو وی تحت عنوان نقش
خاطره عرضه شده بود .در روزهای برگزاری نمایشگاه نه تنها با آثار ادمان از نزدیک آشنا
شدیم ،بلکه فرصتی پیش آمد تا خود او را هم از نزدیک ببینیم و درباره زندگی و کارش با
ی و آشنا شدن او با نقاشی شروع
او گفتوگو کنیم .گفتوگو را از کودکی ،وضعیت خانوادگ 
کردیم.

لیا خاچیکیان ،آلوارت طروسیان

نقاشی هایی که در زندگی مردم جریان دارند

از کودکی و خانوادهتان تعریف کنید.
کجا به دنیا آمدید و در چه محیطی
بزرگ شدید؟
در سال  1310در تهران متولد شدهام و پدرم
راننده بود .آن وقتها رانندهها جایگاهی همچون
خلبانهای امروزی داشتند .خیلی زود پدرم را
از دست دادم .نه سال داشتم و بزرگترین فرزند
خانواده بودم .ما چهار تا بچه بودیم و مادر به
زحمت ما را بزرگ کرد .ناچار مرا به پرورشگاه
اصفهان فرستادند و سه سال آنجا در مدرسه
شاهعباس تحصیل کردم ،خوب آن زمان جنگ بود
و همه در مضیقه بودند ،دوران سختی بود .بعد از
سه سال به تهران بازگشتم .و به مدرسه مهر رفتم در
آنجا بهترین نمراتم در نقاشی بود .بعد به دبیرستان
تمدن رفتم .در زمانی که هنوز پدرم را از دست
نداده بودم در همسایگی ما خانوادهای از ارامنه
مهاجر ارمنستان زندگی میکردند ،و یکی از پسران
آن خانواده خوب نقاشی میکرد و مرا که کودک
کوچکی بودم در کنار خود مینشاند و من به دقت
به روش کار او مینگریستم ،شاید همین باعث شد
که تا دوران دبیرستان یکی از بهترین نمراتم در
کارنامه ،نمره نقاشی بود .یکی از همکالسیهام در
دبیرستان تمدن ،سیراک ملکونیان (نقاش معروف
معاصر) بود .من و سیراک با هم رفتیم برای کار
دوهفته نامه
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تابلو نویسی .آن زمان خیلیها در خیابان سعدی
این کار را میکردند .با این کار من کمکخرج
خانواده شدم ،چون در آن زمان مادرم خیاطی
میکرد و درآم��دی که من از این کار به دست
میآوردم از نگرانیهای مالی خانواده میکاست.
مدیر مدرسه تمدن هم مرا به عنوان دستیار به
نقاشان توصیه میکرد .برای نقاشی سقف سفارت
مصر ،ناصر مانی به دنبال جوانی برای دستیاری
میگشت و مدیر مدرسه تمدن مرا به وی پیشنهاد
ِ
زمان مصر ،اکنون به
کرد .ساختمان سفارت آن
موزه آبگینه تبدیل شده است .بعد انجمن مشاگویت
(فرهنگ) درست شد که عدهای از جوانان را برای
ادامه تحصیل به ارمنستان فرستاد .یکی از این
جوانان هوانس بادالیان (خواننده معروف ارمنی)
بود .در هر حال آنجا مارکار قارابگیان جمعی از
جوانان عالقمند به نقاشی را جمع کرده بود و ما
نمایشگاه نقاشی ترتیب دادیم .جایی بود که من و
دیگر دوستان نقاشم همدیگر را مالقات میکردیم
و همگی تالش میکردیم بهترین کار را ارائه دهیم
و بهترین استادها را داشته باشد ،ولی آن موقع
متأسفانه استادهای خوبی موجود نبودند و تنها
راهی که ما را با دنیا نقاشی مرتبط میکرد مجالت
خارجی بودند ،که البته آنها هم محدود و نایاب
بود .تنها جایی که این مجالت را داشت ،انجمن

ُوکس (انجمن دوستی ایران و شوروی) بود ،آن هم
با چه چاپی .کتابهای نقاشیشان آنچنان بوی
بدی میداد که هنوز هم در خاطرم هست .ولی با
چه عالقهای تصاویر آن را نگاه میکردیم .از طریق
آن مجالت با خیلی از نقاشان زمان و جریانهای
هنری روز آشنا شدیم ،یک گروهی هم درست
کرده بودیم و برای نقاشی به اطراف تهران میرفتیم

و نقاشی میکردیم .طوالنی ِ
ترین این سفرها به
اوشان بود که صبح زود حرکت کردیم .آنجا
نقاشیهامان را کشیدیم و شب دیروقت برگشتیم.
و این بهترین اوقاتمان بود که برای خودمان کار
میکردیم.
در این گروه شما چه کسانی بودند؟
به جز مارکار قارابگیان و میشا شهبازیان که از ما
بزرگتر بودند و به هر حال در کارشان جا افتادهتر
بودند ،آواک هایراپتیان ،آریس آسریان ،سرکس
زاکاریان ،واسپور ،مارکو ،سیراک ...االن فکر
میکنم خیلیها را یادم نمیآید ولی گروه بسیار
خوبی بودیم .گاهی هم آبراهام گورگیان میآمد
و با ما گپی میزد که برای ما مغتنم بود .میدانید
او سبکی منحصربهفرد دارد ،بسیار ارمنی و بسیار
زیبا .ویژگیهای مینیاتور چینی را در پوششی
ارمنی ارائه میدهد ،که من نظیر آن را در کار هیچ
کس ندیدهام .کارهایش در وهله اول ارمنی است
بعد مینیاتور.
اتفاق جالب بعدی ،نمایشگاهی بود که توسط
گروهی شامل وشکایی ،جوادیپور و ...در
ساختمانی در خیابان بهار برگزارشد .و این کار
در آن زمان پدیدهای تازه بود ،مردم میآمدند و

آث��ار آبستره ادم��ان
آی��وازی��ان متعلق به
دورههای مختلف
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مراحل طراحی و ساخت نوار موزاییکی گنبد مسجد فرودگاه سلطان خالد در ریاض عربستان سعودی ،ابعاد  2/5در  100متر
میترسیدند وارد گالری شوند و با تعجب نگاه
میکردند .اسم گالری را هم گذاشته بودند آپادانا.
بسیاری گفتند خوب پس میشود که آدم نقاشی کند
و بگذارد جایی بفروشد .ولی در هر حال نمیشد
با آن گذران زندگی کرد ،برای همین هم به کارهای
گرافیکی و معماری داخلی میپرداختیم تا بتوانیم
زندگی کنیم .بعدها تحصیالت در خارج مطرح
شد ،چیزی که بیشتر به رویایی دستنیافتنی
شبیه بود .از افرادی که در آن سالها برای تحصیل
به خارج رفتند باید در ابتدا به آلفونس هوانسیان،
وازگن میناسیان و مارکو گریگوریان ...اشاره کنم
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که به ایتالیا رفتند.
در کنار کار نقاشی و معماری ،در
طراحیهای داخلی که برای مساجد
انجام دادهاید میشود آشنایی شما را
به هنر اسالمی و خوشنویسی دید.
چهطور به خوشنویسی عالقهمند
شدید؟
همان موقع که بچه بودم و در اصفهان زندگی میکردم
هر وقت به کوچه و خیابان میرفتم ،کاشیکاریها
و خطاطیهایی که در تزیین مساجد و شهر وجود

داشت توجه مرا جلب میکرد .این تزیینات تا
جایی برایم جذاب بود که از روی الفباآموز لوسا
غبیور (چشمه نور) ،کتابی برای خودم طراحی
کرده بودم با همین تزیینات و گلهایی که در
کوچه و خیابانهای اصفهان میدیدم .حرف ز از
كلمه زاقیک (به معنی گل) و تصویر گل را نقاشی
میکردم .به این ترتیب همیشه به این تزیینات هنر
اسالمی حساس بودهام و همین طور به خطاطی،
و همین در زمانی که به کار تابلو نویسی اشتغال
داشتم برایم امتیاز خوبی بین همکارانم بود.
چون اغلب آنها با خوشنویسی فارسی آشنایی

ی آنها نوشتار تابلو را با
چندانی نداشتند ،من برا 
خط خوش طراحی میکردم و آنها با رنگ روغن
اجرا میکردند .بعدها در انگلستان فرصت خوبی
برایم پیش آمد تا انواع قلمهای خوشنویسی را
مطالعه کنم .در موزه بریتانیا گنجینه عظیمی از
نسخ خطی موجود بود ،شامل قرآنهایی با خط
خوشنویسان سدههای مختلف و سایر اسنادی که
در آنجا نگهداری میشد ،انواع خطوط را دیدم و
آنها را مورد مطالعه قرار دادم ،و شیفته خط ثلث
شدم که با چه زیبایی حرکت میکند.
بنابراین بعد از ای��ن که در تهران
تجربههایی کردید عازم خارج از کشور
شدید تا تحصیالت آکادمیک خود را
انجام دهید .قدری در این باره توضیح
دهید.

ادمان آیوازیان در کارگاهش
خوب آن زمان کار سادهای نبود که برای ادامه
تحصیل به یک کشور دیگر سفر کنی .باید حتما
کسی حمایت میکرد .به هر حال من در ابتدا به
انگلیس رفتم و در رشته معماری درس آموختم و
دیپلم معماری گرفتم .معماری را هم به این دلیل
انتخاب کردم که در سالهای آخری که ایران بودم
به این کار مشغول بودم ،چون آن زمان هم مانند
االن از نقاشی نمیشد گذران زندگی کرد .من
برای یک معمار کارهای تزینات داخلی میکردم
و به این ترتیب وارد عرصه معماری شدم .بعد
دوست معمار دیگرم از ایتالیا آمد و دو سال هم با
او همکاری کردم .و اینها باعث شدند آرام آرام

رشتهام را از نقاشی به معماری تغییر دهم.
بعد که از انگلستان بازگشتم مدرسه طهماسیان
در زرکش را که به همت بابیگ طهماسیان،
نیکوکار ،تأسیس شده بود طراحی و اجرا کردم
و بعد هتل گاجره دیزین را طراحی و اجرا کردم.
طراحی چندین خانه و ویال را نیز همان سالها
انجام دادم .این هتل گاجره که میگویم هتل قدیم
است .هتلی که در اطراف پیست اسکی دیزین
است قرار بود بخشی از یک پروژه بزرگ باشد،
طرحی که در آن محوطه پاتیناژ و چند تأسیسات
رفاهی دیگر نیز موجود بود .البته تا آنجا که من
مطلع هستم برخی از بخشهای پروژه هرگز عملی
نشد .مثل همین زمین پاتیناژ که قرار بود از سرریز
طبیعی آب نهرهای منطقه به وجود بیاید .شنیدهام
که آهنهای اسکلت این طرح هنوز هم به همان
صورت نیمهکاره مانده است و زنگ میزند.

کنم مثل کتابهای یک کتابخانه ،و آرشیو
مرتبی از این خاطرات تصویریام داشته باشم .در
نظر دارم تا در فرصتی ،کاتالوگی از این تصاویر
درست کنم .این آبرنگهایی که در طبقه پایین
هستند خاطرات من هستند از ایران ،من همین
کار را برای خاطراتی که از مصر و انگلیس داشتم
هم کردهام .معتقدم که خاطرات من در اینها
هستند .اما در مورد بخش آبستره میخواستم یک
حرکت یک موسیقی را با خالصهترین حالت و
به سادگی ثبت کنم ،تا حدی که پسزمینه را نیز
اغلب رنگگذاری نکردهام .و برای همین است که
نام آنها را رباعیات گذاشتهام ،زیرا با کمترین
المانها و بسیار خالصه ،یک دنیا سخن میگویم.
در رباعی ،شاعر به یک خالصه گویی و سادگی
و ایجاز میرسد .حال نمیدانم تا چه حد در این
امر موفق بودهام.

بخشی از طراحی داخلی مسجد جامع عمان
در این نمایشگاه ما همزمان شاهد دو
نوع متفاوت از کارهای شما هستیم:
کارهای آبرنگ که چشماندازهایی
از مناطق روستایی و شهرستانهای
ِ
روغن
ایران هستند و کارهای رنگ
ِ
بزرگ آبستره .این تفاوت از کجا نشأت
میگیرد؟
تصویرهای آبرنگی که در سالن پایین به نمایش
گذاشته شده در واقع برگهایی از دفتر خاطرت من
است .من به هر کجا که رفتم خاطرهای از آنجا
را در این تصاویر ثبت کردم و اکنون چند وقتی
است که سعی دارم همه این تصاویر را شمارهبندی

مناظر بومی تابلوهای نمایشگاه آنقدر
زیبا هستند که بیننده فکر میکند
زیبایی آنها برای جذاب توریست
است .آیا آنها را برای بیننده خارجی
کشیدهاید؟
میدانید ،این روزها همهچیز را میشود به جذب
توریست مرتبط کرد ،تا حدی که در مورد زیباترین
قالی نایین هم میشود گفت آن را برای این که
توریست خوشش بیاید بافتهاندّ .اما نمیشود همه
چیز را این گونه دید .در این مورد خاطره جالبی
در ذهن دارم که جا دارد برایتان تعریف کنم.
زمانی مینورو یاماساكی ()Minoru Yamasaki
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معمار ژاپنیاالصل معروفی که برجهای دوقلوی
نیویورک را طراحی کرده ،از من پرسید چهطور
است که در دل کویرهای بیآب و علف ایران این
همه فرشهای زیبا و رنگارنگ خلق میشود .و
من گفتم انسان آن چیزی را که ندارد خودش خلق
میکند .انسان در بیابانی که نه گلی وجود دارد و نه
درخت و گیاهی ،همه اینها را در خیال خودش
خلق میکند و به صورت فرشی در اتاقش پهن
میکند .تا با آن به زندگیاش چیزی را بیفزاید که
ندارد .دلیل محکمی وجود داشته که آن را به آن
زیبایی ببافند ،نه دلیلی مثل توریست یا خریدار
خارجی.
من احترام بسیاری برای نقاشان مکتب آبرنگ
اصفهان مثل سمبات و یرواند قائلم .آنها
نقاشهایی بودند که کار آبرنگ میکردند ،و
کارشان به این ترتیب بود که میرفتند تک تک،
همه المانهای یک منظره را نقاشی میکردند .اما
من شیوه کارم به گونه دیگر است ،من میخواهم
با یک خط بیشترین حرف ممکن را با مخاطبم
بگویم .و وارد جزئیات به این ریزی نشوم .بلکه
یک کلیتی را به مخاطب ارائه دهم.
بین تابلوهای این مجموعه هستند مکانهایی که
بیشتر یک معماری را به بیننده عرضه میکنند؛
گنبدهای گلی که هر کدام یک رنگی دارند و یک
حال و هوایی را به بیننده القا میکنند .یا همین
روستاهای ارمنی نشینی که نقاشی کردهام .سال
 1962به روستای نماگرد رفتم و نقاشی کردم.
بهترین و پرلذتترین زمان در آن سفر ،برایم
مواقعی بود که مینشستم پای صحبت کشیش
دهکده یا از خانمی خواهش میکردم لباس محلی
و زیورآالت مخصوص آن ناحیه را بپوشد تا آن
را بکشم ،و آنها این کار را با حوصله برای من
انجام میدادند .حتی یادم هست خانم مسنی بود
که لباس بسیار زیبایی داشت و از او خواهش کردم
بایستد تا او را بکشم ،و او گفت اگر خروسم را هم
بکشی حاضرم .میدانید احساسات و ماجراهای
زیبایی آنجا وجود داشت .زندگی خاصی در
کالم و رفتار آنها جریان داشت .ولی من همه
اینها را با جزئیات بازسازی نکردهام بلکه یک
تصویر کلی از آن ارائه دادهام و سعی کردهام همان
زندگی جاری را به تصویر بکشم ،برای همین
است که به آن میگویم دفتر خاطرات.
طراحی و اجرای این تابلوها را همزمان
در طبیعت انجام دادهاید؟
بله همانند همان روزهای نوجوانیام كه قبال اشاره
کردم ،حاال هم هرگاه به جایی سفر میکنم کاغذ و
جعبه رنگم را با خود میبرم و نقاشی میکنم .گاهی
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بعد از این که کاری را نگاه میکنم از خود میپرسم
این را من انجام دادهام؟ و میخواهم قلم در آن
ببرم ولی معموال کار خراب میشود و آن چیزی
نمیشود که میخواهم ،و چیز دیگری میشود.
و آن حسی که در آن لحظه در اثر وجود داشته
از بین میرود .بنابراین تصمیم گرفتهام هر جوری
که هست همانگونه باقیش بگذارم .هنوز هم در
روستاهای انگلیس همین کار را انجام میدهم.

پادشاهم و حرف حرف من است .به این ترتیب
من مشغول کار شدم و تا روز دوم کار را تمام
کردم .حاصل آن تابلویی است که هم اکنون در
خانه -موزه وی قرار دارد .خاچاطوریان خیلی
اصرار داشت که آن را به وی بدهم ولی گفتم من
دینی به تو ندارم ،تو آنجا مشغول کارت بودی و
من هم مشغول کارم .به هم چیزی مدیون نیستیم.
خاچاطوریان عالقهمند بود آن را از من بخرد ولی
من زیر بار نمیرفتم .دوست مشترکی داشتیم که
میگفت این دعوا را باید به نوعی خاتمه داد ،به
خاچاطوریان پیشنهاد کرد که برای ادمان چند
خط آهنگ خلق کن .خاچاطوریان قبول کرد
که برود مسکو این کار انجام دهد ولی رفت و
فراموش کرد .دو سال بعد اسقف اعظم آمد و گفت
خاچاطوریان میگوید پیش تو یک تابلو دارد.
دیگر نمیشد روی حرف اسقف چیزی گفت .آن
را به موزه اجمیادزین بردند و بعد به خانه -موزه
آرام خاچاطوریان اهدا شد .اینها را گفتم تا به
این نتیجه برسم كه هر وقت هنرمند با طبیعت کار
میکند و همواره در حال طراحی است ،در کارش
حس و ویژگیهای آن لحظهی بهخصوص ایجاد
میشود و کار اتفاقی نیست ،بلکه گویای حس و

گاهی تغییراتی الزم بوده ،كه انجام دادهام.
یکی از جالبترین تجربههای من درباره اهمیت
حس در لحظهی نقاشی ،مربوط به پرترهی آرام
خاچاطوریان بود .او از من خواسته بود پرترهاش
را بکشم .پرسیدم برای این کار چهقدر وقت آزاد
دارد و او گفت نیم ساعت .گفتم استاد فکر کنم اشتباه
سراغ من آمدهاید ،میروم یک عکاس پیدا میکنم
تا بیاید از شما عکس بگیرد .ایشان گفتند آخر من
بسیار گرفتارم .گفتم چه کار دارید که گرفتارید.
گفتند در فالنجا ضبط دارم .از او پرسیدم چند
وقت آنجا کار دارد گفت دو روز آنجا هستم
و من هم گفتم بسیار خوب میآیم آنجا .به این
ترتیب رنگها و وسایلم را برداشتم و به استودیو
رفتم ،و او مرا در وسط ارکستر نشاند .گفتم اینجا
مزاحم کسی نیستم؟ خاچاطوریان گفت اینجا من

اتمسفر آن لحظه است .من دوست ندارم نقاشی
اتفاقی باشد مثل نقاشانی که رنگ میپاشند و
معتقدند كه نقاشی کردهاند .درحالی که موضوع در
اینجا اتفاق است .و نقاشی آبستره با این فرق
دارد.
من از مجموعه جاهایی که زندگی کردهام تأثیر
پذیرفتهام .مثال در لندن زندگی میکنم ّاما مثل یک
ایرانی تعارف میکنم .این را هم بگویم که دوست
داشتم یک ارمنی بهتری بودم.

ب��ه ج��ز ای��ن آبرن���گه���ا ،از شما
لیتوگرافیهایی دیدهایم که در آنها هم
موضوعاتی نظیر طبیعت و روستاها
دیده میشود .لطفا تکنیک کار آن را
توضیح دهید.
وقتی به جاهای مختلف میرفتم و این گواشها
را انجام میدادم شاید انجام هر یک از آنها  2تا
 3ساعت طول میکشید ،و اگر گاهی این فرصت
را نداشتم و همراهانم صبر نمیکردند ،طراحی
از منظره را به سرعت بر روی کاغذی با مداد یا
هر وسیلهای که در اختیار داشتم انجام میدادم.
بعدا که به کارگاه برمیگشتم ،طرحی از بین آنها
انتخاب میکردم و اجرا میکردم .در این مورد

منظورتان از ارمنی بهتر چیست؟
من ارمنستان زیاد رفتهام ،وقتی به این کشور
میروی هم خوشحال میشوی هم غمگین .گاهی
آن چیزی را که انتظار داری نمیبینی و غمگین
میشوی .یا مثال برمیگردم ایران و ارامنه ایران

2001
بندر روردام،2001 ،

پرتره آرام خاچاطوریان1977 ،
را میبینم .ارامنه ایران را ارمنی کاملتری میبینم.
یک جور ایثار در بین ارامنه ایران هست .ببینید
ارمنیهای ایران چهقدر در انجمنهای مذهبی
یا فرهنگی داوطلبانه کار میکنند .این مسأله در
جاهای دیگر به این کیفیت پیدا نمیشود.
فکر نمیکنید شناخت شما از ارامنه ایران
کمی قدیمی است؟ و این ایثاری که شما
میگویید ،دیگر در اینجا هم کمرنگ شده
است؟
شاید .به هر حال منظور من این است که اگر به طور
جدی میتوانستیم بین نیازهای مادی و هویت ارمنی
اصیلمان آشتی خوبی ایجاد کنیم فوقالعاده بود.
ببینید من در یک کمیته در ارتباط با مراسم بزرگداشت
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سلف پرتره1948 ،
کشتهشدگان قتلعام ارامنه شرکت داشتم .مثال یک
خواننده میگوید من میآیم برایتان میخوانم و
پولم را میگیرم .شما هرچه از درآمد این کنسرت
کسب کردید برای کارهای کمیته خرج کنید .کاش
آن خواننده میخواند بدون این که توقع پولی داشته
باشد .به هر حال من همیشه میخواهم برای آن
هویت ارمنیام کاری بکنم .مثال حدود  200نقاشی
از چهره کومیتاس کشیدهام .حدود  20نقاشی پرتره
کومیتاس برای یک نمایشگاه در کانادا ،که برای
معرفی کومیتاس بود کشیدم که در ارتباط با قتلعام
و تأثیرات آن بود .و هنوز احساس میکنم ما یک
جای تاریک در ناخودآگاهمان داریم .و احساس
میکنم برای هویت ارمنیام کم کار کردهام .هویت
ما ارزشمند است .ما در هرجا زندگی میکنیم به هر
حال با آن ملت ارتباط برقرار میکنیم ولی مجبور
نیستیم هویتمان را کنار بگذاریم.
شما نقاشیهای کلیسای حضرت
سرکیس مقدس (کریمخان نبش خیابان
ویال) را انجام دادهاید .ما ارامنه تهران
به بهانههای مختلف مثل عروسی یا عزا
یا عید به آنجا میرویم .این نقاشیها
بخشی از فضای گذشته و حال ما است
و نسبت به آن نوستالژی پیدا میکنیم،
شاید بخشهایی از آنها در عکسهای
خانوادگی خیلی از ما وجود دارد و
به نوعی در حافظهی بصری جمعی
ما حضور دارد .شاید این آثار شما
پربینندهترین آثارتان باشد ،و طیف
وسیعی از مخاطبان با سواد بصری
متفاوت با آن ارتباط برقرار کرده.
دوهفته نامه
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را با صحبت با اسقف مرحوم انتخاب میكردیم
و من در نهایت برداشت خودم را میکشیدم.
نقاشیهای کلیسای سرکیس مقدس را نیز به
خاطر این که از داستانهای تاریخی ما اقتباس
شده دوست داشتم.

بخشهایی از نقاشیهای داخلی کلیسای سرکیس مقدس تهران
چهطور شد این کارها را انجام دادید؟
در آن زمان اسقف آرداک یک مسابقهای برای
طراحی کلیسای مزبور گذاشت .فکر کنم  4-3ماه
کار کردم که طرح کلیسا را ارائه دهم .اما آقای
سرکیسیان ،نیکوکاری که بودجه کلیسا را تأمین
کرده بود ،گفت من ترجیح میدهم آقای آفتاندیلیان
این کار را انجام دهد و همینطور هم شد .من با
اسقف آرداک آشنایی داشتم .ایشان میدانست از
این موضوع که خودشان پیشنهاد مسابقه را داده
بودند و بعد مسابقه را به هم زده بودند آزرده بودم.
من طرح مدرنی داده بودم که با نیازهای روز
همخوانی داشت .در طرح من ،کلیسا بر روی
یک کرسی با ارتفاع بیست متر بود و محلی برای
ورود ماشین عروس،پارکینگ و غیره داشت.
کلیساهای ارمنی در طول تاریخ تغییرات بسیاری
به خود دیده و این تغییرات به فراخور نیازهای
زمانه بوده؛ در گذشته کلیساها مثل کلیسای
ساقموس و غیره روی زمین مینشستند ولی
بعدا با نیازهای روز این امکانات به آنها اضافه
شده است .به هرحال بعدها در مرحله تزیینات
داخلی ،اسقف اعظم آرداک مانوکیان مرا به جلسه

دعوت کردند و به نوعی میخواستند موضوع را
از دلم دربیاورند ،گفتند تو نقاشیهای داخلی را
به عهده بگیر .من هم قبول کردم .البته در طرح
معماری هم تغییراتی پیشنهاد کردم که اجرا شد.
یک پنجره بسیار بزرگ در محراب پیشبینی شده
بود که به علت عدم تناسب نور ،پیشنهاد حذف
آن را دادم .موضوع نقاشیها انتخاب شد .یکی
موضوع بازگشت مسروپ ماشتوتش (روحانی
طراح حروف ارمنی) و دیگری وارتانانس (دفاع
ارامنه از دین خود در مقابل ساسانیان) .اما نقاشی
اصلی قوس محراب ،مربوط به مسیحیت و ایمان
و وجدان شخصی است .هر کس این موضوع را
به گونهای میبیند و من آن را با برداشتی که خودم
از ایمان مذهبی یا وجدان داشتم کشیدم .برای
طراحی این تصویرها با اسقف اعظم جلسههای
زیادی داشتیم .ایشان موضوع و صحنه واقعه را
به خوبی تشریح میکردند و من تمام سعیام را
انجام دادم تا از لحاظ تاریخی بناها و البسه آن
دوره ارمنه را مطالعه کرده و در تصویر ارائه دهم.
البته ظاهرا بعد از انقالب اسالمی کمی تغییر کرده و
پارچهای روی پاها کشیدهاند.

نمونههایی از تابلوهایی چهره کومیتاس در
شهر موگتان کانادا2010 ،

خود شما تغییرات را انجام دادید؟
خیر از من خواستند انجام بدهم .گفتم من نقاش
هستم نه خیاط ،و قبول نکردم .ولی این مسألهای
که گفتید مرا تحت تأثیر قرار داد؛ مسؤولیت
بزرگیست که نقاشیهایم در زندگی مردم جریان
داشته باشد .اگر عمری دوباره داشتم نقاشیهای
بهتری میکشیدم و جایگزین میکردم .من چندان
تربیت مذهبی ندارم .سه سالی که در اصفهان
بودم هفتهای سه روز دینی داشتیم که یکبار در
اثر سؤالی که از معلم دینی کردم اخراج شدم و
معلم دینی گفت دیگر الزم نیست در کالس شرکت
کنی .در دو ِ
سال بعد از آن در زمان کالس او در
حیاط بازی میکردم .موضوعهای نقاشی مذهبی

نقاشیهای تزیینی مساجد عربستان
را چهگونه انجام دادید؟
آنج��ا بیشتر طرحهای تزیینی ب��ود .مثل
موتیفهای تکراری سرامیکها ،موزاییکها،
درها ،پنجرهها و غیره .در مساجد طراحی داخلی
را هم انجام دادهام ،از این نظر که کجا کفش در
آورند و منبر چهگونه باشد و غیره .
میشود در مورد رنگ در نقاشیهاتان
هم صحبتی بکنید؟ چون رنگهای به
کار رفته در آثار شما چه در نمایشگاه
رباعیات و چه در نقش خاطره به نوعی
با جسارت و قوی هستند و بر تماشاگر
تأثیر میگذارند.
برای من رنگ و خط هر دو اهمیت دارد .اگر
نقاشیای رنگ ندارد باید خطوط خیلی قوی داشته
باشد .نقاشی از رنگ و خط تشکیل میشود.
برای من رنگ هم جای خود را دارد .وقتی رنگ
و خط هردو استفاده میشود تأثیرش قویتر
است .رنگ در طبیعت وجود دارد و اگر خوب
نگاه کنیم آنها را بهتر کشف میکنیم .در بیابان
هم میبینید که زمین به آسمان پیوند خورده ،ولی
در عمق میبینید یک خط کمانی تشکیل شده که
باید آن را یا با خط یا رنگ نشان دهید .به نظر من
رنگ بسیار اهمیت دارد .باید رنگ را دید و آن را
تأکید کرد .با رنگ حرف بسیار میشود زد.
سؤال آخر این که چه برداشتی از دیدن
مجدد ایران دارید؟
محل تولد من ایران است و آن را نمیتوانم با جایی
عوض کنم .خیابان ارامنه ،خیابان امیریه و حمام
رفتن و غیره همه خاطرات کودکی من هستند.
ولی این شهر امروز کامال جای دیگری است.
ِ
تغییر بیهویت
خیلی ناراحتم که با بیتوجهی و
آثار معماری گذشته ،به نوعی کودکی من را
گرفتهاند .و از این بابت ناراحتم که گذشتهام را از
من گرفتهاند .وقتی از این کالف سردرگم شهری
میروی بیرون ،در کوهها و بیابانها انگار آرام
میگیری و احساس آسایش میکنی.
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نامه سرگشاده ِل ُون آنانیان ،رئیس انجمن نویسندگان ارمنستان ،به یک نویسنده ترک

به خاطر نسلهای آينده
دوستان و همسایگان محترم و عزیز ایرانی ،عنایت فرموده و پیش از خواندن این نامه به کتابهای تاریخ
موجود در دسترستان مراجعه كنيد و به نقشههای ایران نگاهی بیاندازید تا در شمال و شمال غرب آن
سرزمین ارمنستان را شناسایی نمایید .جایی که هیچگونه اثری از ترک و عثمانی وجود نداشته است.
							
مترجم

کمیته ترکان جوان که با شعار عوامفریبانه
«مساوات و ب���رادری» ،سلطان عبدالحمید
خونآشام را سرنگون و حکومت ترکیه «مدرن» را
ِ
امپراطوری در حال اضمحالل
در بخش بزرگی از
عثمانی پایهگذاری کرده بود ،در سال  1914چون
دول دنیا با مسأله جنگ درگیر بودند فرصت
اکثر َ
جنگ جهانی اول را مغتنم شمرد و با آرمان
دگرکشی پانترکیسم و ترکگرایی ،فرمانی صادر
ِ
ارمنیان ساکن در
نمود که طبق آن میبایست تمام
خاک اجدادی خود یعنی ارمنستان که چند قرن
پیش ،از طریق یورش بیرحمانه ترکان عثمانی به
خاک و خون کشیده شده بود ،به هر صورت و هر
قیمت ممکن قتلعام شده و یا به سرزمینهای دور
نقل مکان داده شوند.
نسخه اصلی این فرمان موجود است:
«گرچه من ب��رای شخص خ��ودم شهادت
میدهم ،ولی شهادت من بیخطاست ،میدانم
که از کجا میآیم و به کجا میروم» .کتاب مقدس
هوهانس ،باب هشتم14 ،
دوهفته نامه
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برادر همقلم من
من افتخار آشنایی با جنابعالی را در یک
کنفرانس بینالمللی ادبی پیدا کردم .در فرصت
کوتاه ب ه دست آمده متأسفانه امکان آشنایی و
تبادل نظر بیشتر وجود نداشت .حال میخواهم
باب صحبت بیشتر را باز نموده و به همراه شما،
همسایهوار ،و نه از موضع زور و قدرت که مردان
حکومتی ترکیه تا به حال پیش گرفتهاند ،درباره
قتلعام فجیع سال  1914با شما گفتوگویی داشته
باشم.
راستش را بخواهید حرفهای ناگفته من
مانند مشتی ِگل به گلویم چسبیده و راه تنفس را
بر من بسته است .قصد دارم از طریق گفتمان با
جنابعالی در صورت امکان ،آنچه را در قلبم
انباشته شده و باعث ایجاد تنفر و انزجار از همسایه
میشود پاک نموده و دیگر همسایه غربی کشور
کوچکم را دشمن دیرینه و غاصب خاک میهنم،
و ننگباران کننده هزاران کلیسا و محل عبادت
ملتی که نخستین بار در دنیا در سال  301میالدی
مسیحیت را به عنوان دین رسمی خود پذیرا شده

است ،به شمار نیاورم.
ارمنیان  96سال است که زمان حال را در
گذشته میزیند .ولی از صمیم قلب میخواهند با
گذشت و ادراک متقابل ،الاقل آینده را از چنگال
گذشته برهانند.
میدانی که اسم فامیل من آنانیان (آن ـ آنی
ـ یان) است .مسلما میدانی که شهر هزارویک
کلیسای آنی که یازدهمین پایتخت ارمنستان
محسوب میشود ،دیرزمانیست به صورت
ویرانهای مخروبه در محدوده ترکیه قرار گرفته
است .اجداد من از این شهر برخاستهاند .و شرایط
وحشتناک زندگی ،آنها را از موطنشان رانده
است .دو سیالب اول اسم فامیلم «آن ـ آنی» در
زبان ارمنی به ِ
معنی «بدون ـ آنی» (بدون شهر آنی)
است .همه اعضاء خانواده ما از من گرفته تا نوه
یکسالهام که نامش را «آنی» گذاشتهایم ،هر وقت
از البهالی سیمهای خاردا ِر مرزی که ِ
آنی ما را از
ما جدا میکند نگاهی به خرابههای آنی میاندازیم
بالدرنگ به دنبال خانه پدری خود میگردیم...
دوست من مرا درست درک کنید! این دود

همان نوستالژی است که در ژن ملی ارمنیان
رسوخ کرده است و هیچگونه ارتباطی با آن
«بازپسخواهی» که بیش از نُه دههی متوالیست
ِ
شهید
خواب و آسایش را از روح یکونیم میلیون
به خون غلتیده و چشمان اشکآلود بازماندگان
میلیونی این عمل غیر انسانی گرفته است ،ندارد.
آمار و ارقام قابل اطمینان نشان میدهند
که جمعیت یکونیم میلیونی آن زمان ،امروز
میتوانست حداقل به رشدی برابر با پنج میلیون
نفر رسیده باشد ،و در نتیجه تعداد ارمنیان در
جهان  9یا 10میلیون ،بلکه  15میلیون نفر شده
باشد .لطف فرموده و این رقم را برای ارمنستان
امروزی در نظر بگیرید .چه تفاوت بزرگی است!
بله؟ برای ملت کوچکی چون ملت ما ،افسانهای
که شما آنرا به دار آویختهاید.
بگذارید برای روشن شدن مطابقتها مثال
دیگری بیاورم .در کتابهای چاپ کشور شما
آمده است که جمعیت ترکیه در اوایل قرن بیستم
حدود  17میلیون نفر بوده است ،حال اگر جمعیت
ارمنیان در آن زمان دو میلیون نفر هم بوده باشد،
ِ
ِ
ِ
نسبت درصدی
درصدی بزرگی در مقابل
نسبت
چه
کنونی كه  75میلیون به حد اکثر  200000است...
و اگرسعی نمایید کمی از حافظه صد سال خودتان
ِ
درست پس از
استفاده نمایید نسبت درصدی
نژادکشی را یک بار هم که شده مرور نمایید...
پس به نا ِم ده میلیون ارمنی جهان ،به اضافه
پنج میلیون ارمنیای که مطابق قوانین آمار و ارقام
محاسبه میشوند و شما آنها را از صحنه تاریخ
حذف نمودید ،از جنابعالی میخواهم آهنگی را
که مقامات ترکیه نزدیک به یک قرن است مرتبا از
هر تریبون و آنتیتریبونی تکرارش میکنند تکرار
نکنید ،عالیجنابان ترک اعتقاد دارند که «آنچه
در سالهای  1915تا  1923اتفاق افتاده است
هیچ ربطی به نسلکشی ندارد ،و اینها فقط و فقط
کشتارهای تأسفبار بودهاند »...و «این ارمنیان
بودند که ترکهای بیدفاع را به قتل میرساندند»!
نیشخندی واقعی به تاریخ! و مخصوصا تکیهکالم
منتخب این مقامات« :حقیقتیابی را باید به
تاریخدانان سپرد».
و این ملودی وقتی زیر گوش جهانیان نواخته
میشود که دولتهای ترک هرساله بودجه هنگفتی
را صرف رشوه دادن و خریدن سناتورهای
آمریکایی میکنند تا نسلکشی ارمنی از طرف
آمریکا به رسمیت شناخته نشود.
تاریخ ،رأی خود را مدتهاست که صادر
نموده است.
نگاهی ب��ه گ��واه�یه��ا و شهادتهای
چندینهزار صفحه ِ
ای شاهدان عینی بیاندازید،

عکسها و فیلمهای بیشماری را که از فجایع
نسلکشی گرفته شدهاند تماشا نمایید ،کتابهایی
را که نویسندگان بزرگ ترک مانند فتحیه چتین و
دیگران ،از روایاتی که از مادربزرگان خودشنیدهاند
نوشتهاند ...صحنههایی از حکایتهای پر
وحشت و اسفناک و ترسناکی که در صفوف
ِ
ناپذیر کوچ داده شدهگان در کوهستانها و
پایان
صحراها اتفاق افتاده-...مادر بزرگهای ارمنیای
که «به طور اعجابانگیزی» از مرگ حتمی نجات
یافتهاند -عنایت فرموده و یكی از آنهارا مطالعه
فرمایید!
براد ِر همقلم من ،شهادتی از این روشنتر و
مستدلتر؟ تاریخیتر؟ چه تاریخدانی باید این
ِ
احادیث وحشتناکتر از صحنههای کشتارهای
هیتلری را انکار نماید؟
آقای محترم ،اگر فرصتی دست داد و در پی
یافتن حقیقت برآمدید ،سری به کویر بیکران
سوریه بزنید تا در دیرالزو ِر آن هنوز بازتاب
ِ
فسفری هزاران اسکلت قربانی نسلکشی را با
چشمهای خود ببینید.
مقامات ترکیه خود خوب میدانند چه اتفاق
افتاده است .حاکمان واشنگتن نیز به آن به خوبی
واقف هستند ولی سیاست بازیهای زیرکانه کاخ
سفید آنها را وا میدارد هر سال در روز عزاداری
بزرگ ارمنیان ،یعنی  24آوریل ،به جای استفاده
از کلمه رایج  Genocideدر زبان انگلیسی ،مترادف
ارمنی آن  Tzegh) espanutyunیا )Yeghernرا به
ِ
رضایت زمامداران ترک را برای یک
کار ببرند تا
سال دیگر جلب کرده باشند.
ولی خواهش میکنم اج��ازه بدهید تا به
خیمهشببازیها پایان بدهیم! برای دونپاشی
جلوی پارلمان اروپا ،جهت هموار کردن راه ورود
به بازار مشترک اروپا ،زمامداران ترک به بازسازی
کلیسای سورپخاچ آختامار در جزیرهای به
همین نام در دریاچه وان دست میزنند! ولی اجازه
نمیدهند مطابق رسم کلیسای ارمنی ،صلیبی بر
گنبد آن نصب گردد و کلیسا با نیایش و آواز کُر
کلیسایی مخصوص افتتاح کلیسای ارمنی ،پس از
یک قرن سکوت اجباری بازگشایی شود.
دوست گرامی فکر نمیکنید امروزه دیگر
زمان نامیدن چیزها به نام اصلی خودشان فرا
رسیده باشد؟ امروز زمانی است که دیگر نباید
با نصایح ظاهرسازانه وراج��ی نمود ،امروز
باید شرافتمندانه زیست .همین شعار نیز اصلِ
ِ
انکارناپذیر «جلوگیری از جنایت نسلکشی و
مجازات این عمل» است (كه در سال  1948به
تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده
است) .این مصوبه که با در نظر گرفتن قتلعام

ارمنیان نگاشته شده است ،با امضاء نماینده دولت
ترکیه نیز مزین شده است.
ولی دلیل اصلی نوشتن این نامه به جنابعالی،
ی��ادآوری بندهای موجود در دایرةالمعارفها
نیست .وقتی چند ماه پیش به ایروان تشریف
آورده بودید سؤال جالبی کردید:
 تنفراز ترکها چهقدر عمیق است در ارامنه!مگر در قرن  21هنوز امکان تقدیس یک فاجعه
وجود دارد؟ خصوصا که کشوری تازهاستقاللیافته
دارید و پایتختی به این زیبایی!
این سؤال شما چهقدر همنوا بود با تعجب
عمیق خبرنگار روزنامه حوریت:
 چهگونه باید این مسأله را توضیح داد که کوهآرارات در کشوری دیگر افتاده است ولی شعرای
ارمنی در مدح آن شعر میسرایند؟
من جوابش را دادم:
 آرارات در وجود ماست! شاید هم اینوجود ماست که هیچکس نمیتواند آنرا از
ما بگیرد! آرارات سمبل حافظه و تولد دوباره
ماست .مگر ماهی که تصویر آن بر پرچم شما
نقشآفرینی میکند متعلق به شماست؟ من حقیقتی
را میدانم که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود،
من آ ن را از بر میدانم همانطور که الفبای ارمنی
را همواره به یاد دارم .این را همه ارمنیان اعم
از دهقان و کارگر تا رئیسجمهورمان میدانند؛
نژادکشی هرگز مشمول زمان نمیشود! همانطور
که حافظهی درد ملی ما هیچگونه احتمال تیره
شدن و فراموشگرایی ندارد .حال به نظر شما
با این پیشنهاد «به فراموشی سپردن همهچیز» از
جانب «شما» ما چه باید بکنیم؟
چهگونه میتوان یکونیم میلیون قربانی
بیگناه ،اطفال ،زنان و مردان را مطابق میل
طراحان و مجریان آن به فراموشی سپرد؟
چهگونه میتوان خواستهی بهحق و بهجای
میلیونها بازمانده نژادکشی برای بازگشت به میهن
آبااجدادی خود را ،به درخواست نسل جدیدی از
عامالن آن بیتوجه به فراموشی سپرد .آیا با انکار
وحیله و تهدید و تزویر و رشوه و زور میتوان
این امید را در قلب میلیونها بازمانده نسلکشی
سوزاند و از بین برد؟
فراموش كنیم؟ شب پر ظلمت  24آوریل
 1915را ،شبی كه با یك ضربهی ِ
تبر دیگر ُزدایان،
ِ
ارمنی ارمنستان غربی،
گلچین عظیم روشنفكران
سربهنیست شد؟ كدام یك را نام ببریم و كدام یك را
نام نبریم ..روبن سواك ،واروژان ،سیامانتو...
آیا باید فراموش كرد رفتار بشردوستانه
انسانهای عربی را كه نان روزان��ه خود را با
مظلومان كوچ داده شده تقسیم كردند و آنها را در
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خانهها و كاشانههای خود پناه دادند؟
آیا باید فراموش كنیم فردریك نانسن نروژی،
این ابرمرد انساندوستی را كه موفق به كسب
اجازه از جامعه مللِ آن زمان شد تا «پاسپورت
نانسنی» بین آوارگان وطنگمكرده ارمنی تقسیم
كند ،تا انسانها كرامت انسانی یابند و 320000
ِ
ارمنی رانده شده از خاك اجدادی خود كه از
آواره
كشوری به كشور دیگر به دنبال مأوی میگشتند،
از مرگ حتمی نجات یابند؟
فراموش كنیم سخن فرمانده كل آدمكشان
نازی ،جناب آدلف هیتلر را كه قبل از حمله به
لهستان ( )1938و شروع آدمكشی و آدمسوزی
در رژه نظامیانش جار میزد «چه كسی امروز به
نژادكشی ارمنیان فكر میكند؟».
اگر راه گریزی بود و كشوری میتوانست از
همسایه چپاولگر خود بگریزد ،اصال شك نكن
كه ملت ما تمام ارزشه��ای فرهنگی را كه به
بشریت هدیه كرده است جمع میكرد و رخت
سفر میبست ...ولی متأسفانه همسایه خودمان
را نه ما انتخاب كردهایم و نه امكان دوری از او
را داریم!
آیا شما میدانید كه نظر انداختن و دیدن كوه
آرارات در خاك غیر ،چه زجر بزرگیست برای
هر ارمنی؟ آیا ترتیبدهندگان و برنامهریزان
نسلكشی و اخالف آنها اگر توانایی الزم را در
خود حس میكردند ،بدون یك لحظه درنگ،
كلنگ بر ریشه كوه آرارات نمیزدند و آن را با
خاك یكسان نمیكردند تا ارمنیان دیگر ،كوهی
برای سمبل موجودیت خود نداشته باشند؟
همین چند روز قبل یكی از پایگاههای
اینترنتی متعلق به یك وكیل دادگستری ترك،
مطلب قابل توجهی را مطرح كرده بود؛ آقای
اِروز اِاُ ُلكرآی میپرسید كه چرا قتلعام در تركیه
و برای تركها هنوز به صورت تابویی بس قوی
باقی مانده است؟ مگر نه این كه تركیه امروزی و
بنیانگذار جمهوری تركیه آقای كمال آتاتورك،
خود مسؤولیتی در مقابل اَعمال فجیع تركان جوان
(طراحان و مجریان قتلعام) نداشته است؟
او به سه دلیل ،تركیه اوایل قرن بیستم را از
طریق بند ناف به تركیه امروزی وصل میكند؛
نخست آن كه به زعم این وكیل دادگستری،
برنامهی «تركیه برای تركها» كه توسط تركهای
جوان (براندازان سلطان عبدالحمید در )1907
آغاز شد و توسط آن آناتولی شرقی (همان
ارمنستان غربی) از وجود ارمنیان و یونانیها و
كلیمیان و غیره پاكسازی شد ،در ِ 96
سال گذشته
بعد از قتلعام ارمنیان باز هم ده قتلعام دیگر در
این سرزمین به اجرا گذاشته است .كه مهیبترین و
دوهفته نامه
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وحشتناكترین آنها قتلعام ارمنیان است.
دلیل دوم به جنگهای «آزادی طلبانه» تركیه
پیوند میخورد كه منابع مالی آن توسط رهبر
انقالب بلشویكی ،عالیجناب لنین كبیر ،تأمین
میشده و خدمات آن جناب در راه برپاسازی
تركیه «مدرن» و پایمال كردن ،فراموشی ،چپاول
و حقكشی ارمنیان ،كمتر از گناه تركان جوان
نیست!
و باالخره دلیل سوم آن؛ سهیم بودن مجموعه
جنایتكاران خونآشام قتلعام در حكومت تركیه
«مدرن» از طریق پُستهای نسبتا پر اهمیت و
بلندمرتبه است.
حال به وضوح میتوان دریافت كه چرا
حكومت فعلی تركیه از قتلعام ارمنیان این همه
وحشت دارد .این را دیگر ارمنیان نمیگویند؛ این
گفته یك وكیل دادگستری ترك است!
این وكیل دادگستری ترك در پایان گفتارش
اضافه میكند كه حكومت تركیه تنها و تنها یك
راه برای رهایی از بنبست انكار قتلعام دارد و
ِ
زالل «كفاره پس دادن» است!
آن پناه آوردن به
در غیر این صورت هر بار كه سخنی از قتلعام
به میان آید به جنون مبتال خواهد شد و پرواضح
است كه حكومتی كه به جنون مبتال شده باشد ،با
شعارهای كذایی دموكراسی ،هرگز برای ورود به
مجموعه اروپا ،د ِر بازی نخواهد یافت.
ما نویسندگان وظیفه داریم با كمك قلمهامان
جوامع خود را به یكدیگر بشناسانیم ،با كمك
قلم برای جامعه ترك توضیح دهیم كه شناسایی
قتلعام ،هیچ پَستی و دونصفتی به همراه نخواهد
آورد بلكه برعكس ،آنها را در چشم جهانیان
محترمتر و واالتر نشان خواهد داد.
دوست عزیز مطمئن باشید كه تا نورنبرگ
قتلعام ارمنیان در روح و روان تركها به اجرا
در نیامده باشد و به هر قیمتی راه انكار و سكوت
مرگبار در پیش گرفته شود ،عم ً
ال گناه جدیدی بر
گناهان قدیم افزوده خواهد شد و گناهكاران جدید
ِ
پیشین گناه درخواهند
نیز به زمره اجرا كنندگان
آمد.
در مراسم رونمایی كتابتان از فتح دروازهها
صحبت به میان آوردید .حرفهای دلپسندی بود؛
گفتید «دروازههایی بین كشورها و ملتها وجود
دارند كه نه تنها نباید مانعی برای عبور باشند ،بلكه
باید نقطه عبور باشند» .مرز ارمنستان و تركیه
هنوز بسته است و شما زمان زیادی از دست داده
بودید تا از آنكارا به ایروان برسید .خواست قلبی
شما ،سریعتر رسیدن به ایروان بود و گفته بودید
كه اگر گشودن دروازهای زیاد طول بكشد تبدیل
به مرض خواهد شد .ولی خود نیز اذعان دارید كه

برای گذشتن از دروازهای ،اول باید آن را باز كرد.
ولی خود خوب میدانید كه تركیه مرزهای خود
را بر روی ارمنستان با هزار قفل و زنجیر بسته
است!
یك چیز بسیار مبرهن و روشن است؛ این
كه اگر سنای آمریكا فردا نسلكشی ارمنیان را
به همراه سایر مللی كه خود را به كری و اللی
میزنند ،به رسمیت بشناسد ،باز هم این ارمنستان
و تركیه هستند كه باید پای میز مذاكره بنشینند و
آخرین حرف ،حرف جامعه ترك خواهد بود.
خوشبختانه دیوار انكار تركیه امروزه دیگر
تَ َرك برداشته و تعداد چشمگیری از روشنفكران
و نویسندگان صاحبنام ترك مانند اورهان پاموك
(برنده جایزه نوبل) ،تاریخدان نامی تانر آكچام،
ناشر معروف رادپ زارك اوغلی و صدها شجاعان
دیگر كه نمیخواهند از عذاب وجدان رنح ببرند
نسلكشی ارمنیان را به رسمیت شناختهاند.
قتل هراند دینك دنیا را تكان داد .در روز
خاكسپاریاش صدهاهزار نفر فریاد بر آوردند
كه «من هراند دینك هستم ،من ارمنی هستم» .
تظاهرات از همان ایستگاهی در استانبول آغاز شد
كه در سال  1915روشنفكران ارمنی قطار قطار
به كام مرگ فرستاده شدند.
به عقیده من این گفتمان دیگر آغاز شده
است ،پس بیایید یك صدای دیگر هم به صدای
این شجاعان اضافه نماییم؛ صدای شما!
به خاطر حقیقت تاریخی
به خاطر آنهایی كه وجدان خود را در طبق
فروش و حراج نگذاشتهاند.
به خاطر نسلهای آیندهای كه با وجدان پاك
به همسایگی خود ادامه خواهند داد.
همسایه دیوار به دیوار شما
وون آنانیان
لِ ُ
رئیس انجمن نویسندگان ارمنستان
ترجمه آزاد :خاچیک خاچر
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