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Çñ³Ï³Ý³óí³Í Íñ³·ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ËÃ³Ý»É 
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µ³é»ñÝ »Ý, ÇëÏ ³Ûë Íñ³·ÇñÝ ³ÛÝåÇëÇÝ ¿, áñ ÙÇïí³Í ¿ ËÃ³Ý»Éáõ ³Ýíï³Ý· áõ Ï³ÛáõÝ 
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º²ÐÎ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ï³ñ³ÍáõÙÁ` 
ºíñáå³ÛáõÙ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»Éáõ ¨ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: º²ÐÎ 
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ËÃ³Ý»Éáõ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³ÝÝ »Ý 
³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ º²ÐÎ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ÙÇ ß³ñù ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ 1990Ã. Üáñ 
ºíñáå³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ö³ñÇ½Ç Ë³ñïÇ³Ý, áñáõÙ ³ëí³Í ¿. §ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý µáÉáñ ËÙµ»ñÇ Ñ³Ý¹»å Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ 
Ñ³Ù³ñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý [...] É³í³·áõÛÝ »ñ³ßËÇùÝ ¿¦: 
Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ ËÃ³Ý»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ º²ÐÎ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 
Ù»Ï ³ÛÉ ûñÇÝ³Ï ¿ 2005Ã. Îáñ¹áí³ÛÇ Ñéã³Ï³·ÇñÁ, áñï»Õ §Ù³ëÝ³ÏÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
í»ñ³Ñ³ëï³ï»óÇÝ, áñ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÏ»ñ 
¿ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ñ³ñóáõÙ, ¨, 
áñ Ù³ëÝ³ÏÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ 
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí 
³ñ³·³óÝ»É å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ...¦:   

²Ûë Íñ³·ÇñÁ ó³ÛïáõÝ Ï»ñåáí óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, Ã» ÇÝãå»ë »Ý Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ 
ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÏáïñáõÙ ³Ýíëï³ÑáõÃÛ³Ý áõ ÃßÝ³Ù³ÝùÇ ë³éáõÛóÁ ¨ Ùï»ñÙ³ÝáõÙ 
ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï` ëáíáñ»Éáí ÙÇÙÛ³Ýó ÷áñÓÝ áõ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ: ²Ûë ·ñùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í 
Ãáõñù ¨ Ñ³Û áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ß³ñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ 
ÙÇ¨ÝáõÛÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ áõÝ»Ý Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¨ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: 

Ðáõëáí »Ù, áñ ³Ûë Íñ³·ÇñÝ áõ ³Ûë ·ñùáõÛÏÁ ̈ ë Ù»Ï §ÑÇÙÝ³ù³ñ¦ ÏÑ³Ý¹Çë³Ý³Ý »ñÏáõ 
Ñ³ñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ §µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³ÙáõñçÁ¦ Ï³éáõó»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:  

º²ÐÎ »ñ¨³ÝÛ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ Õ»Ï³í³ñ
¸»ëå³Ý ê»ñ·»Û Î³åÇÝáë

àÕçáõÛÝÇ Ëáëù»ñ
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Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ ¿: Ð³Û»ñÝ áõ Ãáõñù»ñÁ Ñ³Ý¹Çå»ÉÇë Ñ³×³Ë 
½³ñÙ³ÝáõÙ »Ý, Ã» áñù³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÝ»ñ áõÝ»Ý` ÉÇÝÇ ¹³ áõï»ëïÁ, »ñ·Ý áõ å³ñÁ, 
Ï³Ù ³ÛÝ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ, áñ Ýñ³Ýù ï³ÉÇë »Ý ÁÝï³ÝÇùÇÝ ¨ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ: ÆÑ³ñÏ» 
Ï³Ý Ý³¨  ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ³ÑÑñ³Å»ßï ¿ ùÝÝ³ñÏ»É ¨ ù³ÛÉ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É, áñ 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÕÙ Ï³ñáÕ³Ý³ ³í»ÉÇ É³í Ñ³ëÏ³Ý³É ÙÛáõëÇ ï»ë³Ï»ïÁ:

²Ûë Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ ¨ »ñÏáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ ÙÇ³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³éáõó»É Ï³ÙáõñçÝ»ñ ¨ ËÃ³Ý»É Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ:

§²å³·³Ý ùáÝÝ ¿¦ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ý³Ë³Ó»éÝí³Í 
§Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ̈  Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí¦ Íñ³·ÇñÁ 
Ï³ñ¨áñ ù³ÛÉ ¿ñ Ç Ýå³ëï Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ Ñ³Û ̈  Ãáõñù »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ 
ÙÇç¨, ÇÝãÁ Ýñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ»é»ó ³í»ÉÇ É³í ×³Ý³ã»É ̈  ·Ý³Ñ³ï»É ÙÇÙÛ³Ýó 
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ:

ØÇ³óÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÁ Ëñ³ËáõëáõÙ ¿ ÝÙ³Ý³ïÇå ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ¨ 
·áÑáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ Ñáí³Ý³íáñ»ó ³Ûë Íñ³·ÇñÁ: Ø»Ýù Ï³ñ¨áñáõÙ »Ýù »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ 
¿³Ï³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙÁ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç, ù³ÝÇ áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ýáñ ë»ñáõÝ¹ 
³é³ç ¿ ù³ßáõÙ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ÝáñáíÇ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ: Ðáõëáí »Ýù, áñ Íñ³·ñÇÝ 
Ù³ëÝ³Ïó³Í »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ Ó»éù Ïµ»ñ»Ý ³Ùáõñ Ï³å»ñ, ÏÝå³ëï»Ý »ñÏáõ 
»ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ ¨ É³í ÑÇÙù ÏÑ³Ý¹Çë³Ý³Ý Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:  

Ø³ñÇ Úáí³ÝáíÇã
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ²ØÜ ¸»ëå³Ý
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àÕçáõÝ»ÉÇ ¿ §Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý »ñÏËáëáõÃÛ³Ý 
ÙÇçáóáí¦ Íñ³·ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙÁ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿  Ñ³Û ¨ Ãáõñù »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨ 
»ñÏËáëáõÃÛ³Ý Í³í³ÉáõÙÁ: 

Ð³Û»ñÇ ¨ Ãáõñù»ñÇ ÙÇç¨ ÷áË³¹³ñÓ ß÷áõÙÝ»ñÝ áõÝ»Ý ¹³ñ³íáñ å³ïÙáõÃÛáõÝ: 
ä³ïÙáõÃÛáõÝ, áñÝ áõÝ»ó»É ¿ Ã» Çñ µÝ³Ï³ÝáÝ ¨ Ã» Çñ áÕµ»ñ·³Ï³Ý ¿ç»ñÁ: ºí 
Ý»ñÏ³ÛáõÙë Ñ³Û ¨ Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ, Ñ³ïÏ³å»ë Ýñ³Ýó »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÁ, 
ûñ³Ï³ñ·³ÛÇÝ ËÝ¹Çñ áõÝ»Ý ³é³ç ß³ñÅí»Éáõ, Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ó¨³íáñ»Éáõ Ñ»Ýó 
Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: Ð³Û, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ãáõñù ÅáÕáíñ¹Ç ÙÇ Ñ³ïí³ÍÁ 
Ù»Í ó³í ³åñ»óÇÝ, »ñµ  ³ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý ½áÑÁ ¹³ñÓ³í  ³Ýí³ÝÇ 
Ñ³Û³½·Ç Éñ³·ñáÕ, Ãáõñù Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã Ðñ³Ýï ¸ÇÝùÁ:

ÐáõÛë »Ýù Ñ³ÛïÝáõÙ, áñ ³Ûë ³éáõÙáí  ÐÐ Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ÂáõñùÇ³ÛÇ 
Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ýáñ áñ³Ï Ñ³Õáñ¹»Éáõ ç³Ýù»ñÁ ÏáõÝ»Ý³Ý Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñÅ»ù 
³ñÓ³·³ÝùÁ: Ø»ñ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ó¨³íáñáõÙÁ ¨ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ µ³óáõÙÁ µËáõÙ »Ý Ù»ñ »ñÏáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ß³Ñ»ñÇó:

ä³ïÙáõÃÛ³Ùµ Ù»Ýù ¹³ñÓ»É »Ýù ¨ ÏÙÝ³Ýù Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñ: ºí áñù³Ý ßáõï Ù»ñ 
ÙÇç¨ Ó¨³íáñí»Ý 21-ñ¹ ¹³ñÇÝ Ñ³ñÇñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ÛÝù³Ý  Ù»Í ÏÉÇÝ»Ý Ù»ñ 
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ¸»é¨ë 1990-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñç»ñÇó 
Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý µ³½Ù³ÃÇí Íñ³·ñ»ñ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý »Õ»É Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ 
»ñÏËáëáõÃÛ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ  ÙÇçáóáí »ñÏáõ 
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÃÝáÉáñï Ó¨³íáñ»ÉáõÝ:

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ:

ÐÐ êåáñïÇ ¨ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ ÷áËÝ³Ë³ñ³ñ
²ñë»Ý ø³ñ³ÙÛ³Ý

àÕçáõÛÝÇ Ëáëù»ñ
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ÜÐÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù áÕçáõÝ»É 

§²å³·³Ý ùáÝÝ ¿¦ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý 
ÏáÕÙÇó ¨ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ²ØÜ ¸»ëå³Ý³ï³Ý, º²ÐÎ »ñ¨³ÝÛ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ áõ 
î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ê¨ÍáíÛ³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ 
Ù»ÏÝ³ñÏ³Í  §Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý »ñÏËáëáõÃÛ³Ý 
ÙÇçáóáí¦ Íñ³·ÇñÁ ̈  Ýñ³ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ë³ Ãáõñù »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ 
³é³çÇÝ ËáõÙµÝ ¿, áñáÝó Ñ»ï »ë Ñ³Ý¹Çå»É  »Ù ÐÐ ²¶Ü-áõÙ:  ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ »Ù 
Ñ³ÛïÝáõÙ Ý³¨ ÝÙ³Ý³ïÇå Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý ¨ Ð³Û³ëï³Ý ³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:  Ø»Ýù 
Ñ³í³ï³ó³Í »Ýù, áñ ³ÛëåÇëÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÝ áõ  ß÷áõÙÝ»ñÁ  Ù»Í Ý»ñ¹ñáõÙ Ï³ñáÕ 
»Ý áõÝ»Ý³É Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý  ·áñÍáõÙ: ÈÇ³ÑáõÛë »Ù, 
áñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ß÷áõÙÝ»ñÇ ¨  »ñÏËáëáõÃÛ³Ý  Í³í³ÉÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí Ù»Ýù Ç ½áñáõ 
»Ýù Ñ³ëÝ»É »ñÏáõëï»ù Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ  Ñ³ñó»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÁ: 
Ð³Û³ëï³ÝÁ Ùßï³å»ë ë³ï³ñ»É ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝ` áõÕÕí³Í 
ÇÝãå»ë ÙÇç³½·³ÛÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÝ áõ 
Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ: ²Ûë ³éáõÙáí Ù»Ýù áÕçáõÝáõÙ »Ýù  ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ 
Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ¨ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ï³ñíáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝ: Ð³í³ïáõÙ »Ýù Ý³¨, áñ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
Ñ³×³Ë³ÏÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÝ áõ  ß÷áõÙÝ»ñÁ É³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý ÁÝÓ»é»É 
ÇÝãå»ë ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É Ù»ñ »ñÏáõ ÅáÕáíñ¹Ý»ñÇ 
ÙÇç¨   µ³ñÇ¹ñ³óÇ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ: 

ÐÐ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ ÷áËÝ³Ë³ñ³ñ
²ñÙ³Ý ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý
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Ü Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý  ·áÛ³ï¨Ù³Ý 

Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñ »Ý: Üñ³Ýù Çñ»Ýó Ù»ç ÏñáõÙ 
»Ý ¹ñ³Ï³Ý ÉÇóù»ñÇ ³ÛÝ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
Ñ³Ï³½¹»Éáõ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõ ÃßÝ³Ù³ÝùÇÝ, ³å³Ñáí»Éáõ 
¹ñ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñ: Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ßË³ñÑÁ Ëáñ³å»ë ·Çï³ÏóáõÙ ¨ ÁÝ¹áõÝáõÙ 
¿ ³Ûë ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¨ Çñ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ù³Ý Ñ³ñó»ñáõÙ 
Ñ»ÝíáõÙ ¿ Ñ»Ýó ¹ñ³Ýó íñ³: ²ëí³ÍÇ í³é ûñÇÝ³Ï ¿ ºíñáå³Ï³Ý ØÇáõÃÛáõÝÁ, áñÇ 
÷áñÓÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ »ñÏñÝ»ñÇ 
÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ù³Ý ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇÝ 
¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÙÇçáó: Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý 
³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³ Ñ»Ýí³Í ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ Ý³¨ Ù»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ 
µáÉáñ »ñÏñÝ»ñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ Ó»ñµ³½³ïí»É ³ÝóÛ³ÉÇó »ÏáÕ ÙÇÙÛ³Ýó 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ áõÝ»ó³Í ³ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó ¨ ³Ýíëï³ÑáõÃÛáõÝÇó: 21-ñ¹ 
¹³ñÇ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³ÑáõÝã ·áñÍ»É³Ï»ñåÁ Å³Ù³Ý³ÏÇ 
Ññ³Ù³Û³Ï³Ý ¿, ¨ å³ñï³íáñ»óÝáõÙ ¿ Ù»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ »ñÏñÝ»ñÇÝ ëÏë»É 
Ï³éáõó»É Ýáñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ` ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ 
µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¨ óáõó³µ»ñ»É ÙÇÙÛ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ 
÷áË³¹³ñÓ íëï³ÑáõÃÛáõÝ, áñÁ Ïµ»ñÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ 
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÃÝáÉáñïÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ ¨ Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ:

Ð³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µÝ³Ï³ÝáÝ ÑáõÝ ï»Õ³÷áË»Éáõ 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ  Ù»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ³Ù»Ý³ó³íáï ̈  Ññ³ï³å ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÝ 
¿: ÊÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñíáÕ 
ù³ÛÉ»ñÇÝ »ñÏáõ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ ¨ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ 
Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ï³ñ¨áñ å³ÛÙ³Ý ¿: ¶Çï³Ïó»Éáí ³Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ¨ Ñ»Ýí»Éáí 
Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³` 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·áñÍáÕ §²å³·³Ý ùáÝÝ ¿¦ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³Ó»éÝ»ó ¨ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ ·áñÍáÕ §Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
Ï³Ù³íáñÝ»ñ¦ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ùµ` º²ÐÎ »ñ¨³ÝÛ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ, 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ²ØÜ ¹»ëå³Ý³ï³Ý ¨ î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý 
ê¨ÍáíÛ³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ §Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí¦ Íñ³·ÇñÁ: 

§²å³·³Ý ùáÝÝ ¿¦ ´êÐÎ-Ç 
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ, 

÷áñÓ³·»ï ¶³·ÇÏ ê³ñ·ëÛ³Ý 

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ
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ÜÌñ³·ÇñÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ »ñ»ù ÷áõÉáí` 

ËÙµ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙ ¨ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÷áË³Ûó»ñÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ, 1. 
ºñ¨³Ý ¨ êï³ÙµáõÉ ÷áË³Ûó»ñ2. ,
Ìñ³·ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ, ³Ù÷á÷Çã ·ñùáõÛÏÇ ïå³·ñáõÃÛáõÝ ¨ ßÝáñÑ³Ý¹»ë, 3. 

Íñ³·ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ýáñ Ý³Ë³·Í»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÙ ̈  Ñ»éáõëï³Ï³ÙáõñçÇ 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ: 

Ìñ³·ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ËáõÙµÁ Ó¨³íáñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ñ³Ûï³ñ³ñí»É ¿ 
ß³ñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙñóáõÛÃ §ÆÝãå»ë ëï»ÕÍ»É µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç¦ 
Ã»Ù³Ûáí: ÀÝïñí³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É »Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ`  
ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ, Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ 
ÂáõñùÇ³ÛÇ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:

2009 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 27-Çó û·áëïáëÇ 2-Á ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ 
ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ÂáõñùÇ³ÛÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ËÙµÇ ³ÛóÁ ºñ¨³Ý ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ËÙµÇ ³ÛóÁ êï³ÙµáõÉ: ²Ûó»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É »Ý 
¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ, ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ, ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ, »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ 
³Ûó»É»É »Ý å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ í³Ûñ»ñ ¨ Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñ, áñáí ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ 
ëï»ÕÍí»É »ñÏáõ ËÙµ»ñÇ ÙÇç¨ ÙÇçÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ, Ñ»Ýí»Éáí 
÷áË³¹³ñÓ Ñ³ñ·³ÝùÇ íñ³` »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ, Éë»Éáí ÙÇÙÛ³Ýó 
Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ, Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, µ³ó³Ñ³Ûï»Éáí ³éÏ³ É³í³·áõÛÝ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ 
¨ óáõó³µ»ñ»Éáí å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ËáñÁ ½·³óáõÙ, Ï³ñáÕ³ó³Ý ëï»ÕÍ»É 
Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý Ï³Ùáõñç:

Ìñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ÂáõñùÇ³ÛÇ 
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÝ ³ñï³Ñ³Ûï»É »Ý  Çñ»Ýó µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñáõÙ ̈  ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñáõÙ, 
áñáÝù Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý Íñ³·ñÇ ÑÇÙùáõÙ ¹ñí³Í ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ Çñ³í³óÇáõÃÛáõÝÁ  ¨ 
÷³ëïáõÙ, áñ ³ÛÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ Ñ³ë»É ¿ Çñ Ýå³ï³ÏÇÝ: 

Ìñ³·ñÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝ
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²Ù»Ý ÇÝã µËáõÙ ¿ áõñÇßÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇó 
¨ ¹ñ³Ýù Ñ³ñ·»Éáõ ÇÙ Ùßï³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó:

¾Ù³Ýáõ»É È»íÇÝ³

Ð³Ý¹áõñÅ»É Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ 

Ö³Ý³ã»É-¹³ Ïû·ÝÇ ï»ëÝ»É áõñÇßÇ Ù»ç Ñ»Ýó áõñÇßÇÝ, ³ÛÉ áã Ã» ù»½ ÝÙ³ÝÇÝ, ï»ëÝ»É 
áõñÇßÇÝ, áñå»ë áõñÇß ³ñÅ»ùÝ»ñ, Ùï³Í»É³Ï»ñå ¨ í³ñí»É³Ï»ñå áõÝ»óáÕÇ:

ÀÝ¹áõÝ»É-ë³ ³ñ¹»Ý ¹ñ³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝù ¿ í»ñÁ Ýßí³Í ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 

Ð³ëÏ³Ý³É- Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ï³ñáÕ³Ý³É ï»ëÝ»É ÙÛáõëÇ Ý»ñ³ßË³ñÑÁ, Ý³Û»É Ýñ³ 
³ßË³ñÑÇÝ »ñÏáõ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó` Ó»ñ ¨ Ýñ³:

²ÛëåÇëáí` Ñ³Ý¹áõñÅ»É Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ñ³ñ·»É, ÁÝ¹áõÝ»É ¨ ÁÝÏ³É»É Ù»ñ ³ßË³ñÑÇ 
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ñáõëï µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ, ¹ÇÙ³óÇÝÇÝ ÁÝ¹áõÝ»É ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë áñ 
Ï³:

 Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ, ãå»ïù ¿ ß÷áÃ»É ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï: 
Ð³Ý¹áõñÅ»É` ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ Ñ³ßïí»É ³ÛÝåÇëÇ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï, ÇÝãåÇëÇù »Ý 
³ÝûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ëáõïÁ, Ï»ÕÍÇùÁ ¨ ³ÛÉÝ:

Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ áã Ã» ÷áË½ÇçáõÙ ¿, ³ÛÉ áõñÇßÇÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ¨ ×³Ý³ã»Éáõ 
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ, Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ñ·³Ýù ¿ Ù³ñ¹áõ ï³ñµ»ñí»Éáõ Çñ³íáõÝùÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ¸ÇÙ³óÇÝÇ Ï³ñÍÇùÁ Ñ³Ý¹áõñÅ»ÉÁ µáÉáñáíÇÝ ¿É ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ Ññ³Å³ñí»É 
ë»÷³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÇó Ï³Ù ùÝÝ³¹³ï»É ¹ÇÙ³óÇÝÇ Ï³ñÍÇùÁ:  

Ø³ñ¹ÇÏ ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë »Ý ÷áËáõÙ Çñ»Ýó µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÁ, ³Ûó»ÉáõÙ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñ, 
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñÇ: ²Û¹ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¹ñë¨áñíáõÙ »Ý 
Ù³ñ¹Ï³Ýó ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ, ëáíáñáõÛÃÝ»ñÇ, ³åñ»É³Ï»ñåÇ ¨ Ùï³Í»É³Ï»ñåÇ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

Ø³ñ¹Ï³Ýó ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý íñ³ ÑÇÙÝí³Í 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ýå³ëï»É ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, »Ã» ¹ñë¨áñíÇ 
Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ:

Ð³ßïáõÃÛáõÝÁ, Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý»ñ³ÝÓÝ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ` 
ïíÛ³É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ý»ñëáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ÙÇçÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, 
½³ñ·³óÙ³Ý ̈  ³é³çÁÝÃ³óÇ Ï³ñ¨áñ å³ÛÙ³Ý »Ý: ̧ ñ³Ýù Ó»éù µ»ñ»ÉÁ ç³Ýù ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ, 
Ùï³Íí³Í í³ñù³·ÇÍ, ·Çï³ÏóáõÙ, áñ ³Ù»Ý ³ñ³ñù, ³Ù»Ý Ëáëù Çñ ³ñÓ³·³ÝùÝ áõÝÇ: 
àñå»ë½Ç ù»½ Ñ³ëÏ³Ý³Ý ̈  ÁÝ¹áõÝ»Ý, Ý³Ë ÇÝù¹ å»ïù ¿ å³ïñ³ëï ÉÇÝ»ë Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ 
¨ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ: àñå»ë½Ç ù»½ ½Çç»Ý, ¹áõ å»ïù ¿ å³ïñ³ëï ÉÇÝ»ë ½Çç»Éáõ:

Ø»½ ßñç³å³ïáÕ ³ßË³ñÑÁ µ³½Ù³½³Ý ¿: ´³½Ù³½³Ý »Ý Ý³¨ ³ÛÝ µÝ³Ï»óÝáÕ 
Ù³ñ¹ÇÏ` Çñ»Ýó ÁÝÏ³ÉáõÙÝ»ñáí: ØÇç³í³ÛñÁ, áõñ ³åñáõÙ »Ýù, Ùß³ÏáõÛÃÁ, ï³ñÇùÁ, 
ë»éÁ, ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ³ÛÝ ·áñÍáÝÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù Ó¨³íáñáõÙ »Ý Ù»ñ ÁÝÏ³ÉáõÙÝ»ñÁ 
¨ å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ ¹ñ³Ýó ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ: Þ³ï Ï³ñ¨áñ ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É, áñ Ù»ñ 
Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Çñ»ñÝ áõ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÝ ³ÛÉ Ï»ñå ÁÝÏ³É»É, ù³Ý Ù»Ýù »Ýù ÁÝÏ³ÉáõÙ: 
²Ûë ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ëÏ³Ý³Éáí ¨ ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÙÇ³ÛÝ ÷áË³¹³ñÓ 
Ñ³ñ·³ÝùÇ Ñ³ëÝ»É: 

Ø»ñ »ñÏñ³·Ý¹Ç Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ ³Ù»Ý³Ù»Í Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÝ 
áõ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ Ó»éùµ»ñáõÙÝ ¿: Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç 
Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛáõÝ ·ïÝ»Éáõ µ³Ý³ÉÇÝ ¿, ÅáÕ³íñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÁ: 

Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³ñÅ³ÝÇù ¿, áñáí ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ¹³éÝáõÙ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý 
Ó»éùµ»ñáõÙÁ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ Ý³¨ Ñ³ñ·³Ýù ¿ ̈  Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ·Çï³ÏóáõÙ, Ññ³Å³ñáõÙ 
·»ñÇßË³ÝáõÃÛáõÝÇó ¨ µéÝáõÃÛáõÝÇó:

Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ·áÛ³ï¨Ù³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ëï»ÕÍáõÙ 

Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
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µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ´³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í 
Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ:

Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ëÏëíáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ 
³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý ·Çï³ÏóáõÙÇó ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ý¹»å Ñ³ñ·³ÝùÇó:

úñ»óûñ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ Ù»ñÓ»óáÕ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ù»ç í³Ûñ»ñÁ, ¹»åù»ñÁ, Ù³ñ¹ÇÏ áõ 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝñµÇÝ áõ µ³ñ¹ áëï³ÛÝ »Ý Ï³½ÙáõÙ: ²Ûë ÷áË³¹³ñÓ 
Ï³åí³ÍáõÃÛ³Ý ·Çï³ÏóáõÙÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë, áñ Ù³ñ¹ÇÏ ³ßË³ñÑÁ, áñï»Õ ³åñáõÙ »Ý, 
ÁÝ¹áõÝ»Ý áñå»ë ÙÇ Ïáõé Ñ³Ù³Ï³ñ·:

ÆÝãå»ë Ý³¨ Ï³ñ¨áñ ¿ ·Çï³Ïó»É, áñ ÝáõÛÝÇëÏ ³ÝÝß³Ý å³ï×³éÁ Ï³ñáÕ 
¿ ÙÇçÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÃÛáõñÁÙµéÝáõÙÝ»ñ ³é³ç³óÝ»É ¨ ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ å³ï×³é 
Ñ³Ý¹Çë³Ý³É: ²Ûë ³Ù»ÝÝ ³é³í»É ¨ë Ï³ñ¨áñí»É ¿ ³Ûëûñ, »ñµ ³ßË³ñÑÁ áëï³ÛÝÇ å»ë 
÷áËÏ³å³Ïóí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¿ í»ñ³Íí»É, »ñµ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙÁ ̈  ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ, 
×³Ù÷áñ¹»ÉÁ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ Ù³ïã»ÉÇ »Ý ¹³éÝáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ, ¨ Ëáñ³ÝáõÙ »Ý 
ß÷áõÙÝ»ñÁ »ñÏñÝ»ñÇ, ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ áõ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ ÙÇç¨:

²ßË³ñÑÇ Ù³ñ¹ÇÏ µáÉáñÝ ¿É ÙÇ³ï»ë³Ï Ï»Ýë³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñ áõÝ»Ý` ëÝÝ¹Ç, 
Ï³ó³ñ³ÝÇ, ³éáÕçáõÃÛ³Ý, ëÇñá, µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉÝ: ØÇÝã¹»é Ñ³×³Ë ³Ûë 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÁ ã»Ý µ³í³ñ³ñíáõÙ:

²Ù»Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ Ù»Í ÑáõÛë»ñ ¿ Ï³åáõÙ Çñ »ñÇï³ë³ñ¹ ë»ñÝ¹Ç Ñ»ï` 
Ñ³í³ï³Éáí, áñ Ýñ³Ýù ÏÉÇÝ»Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ ¨ Ç íÇ×³ÏÇ ÏÉÇÝ»Ý 
·áñÍ»É Ç Ýå³ëï Çñ»Ýó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ Ç µ³ñûñáõÃÛáõÝ áÕç ³ßË³ñÑÇ:



12

Ð²
Ú

º
ð

º
Ü

ê³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ 

ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ •	 å»ï³Ï³Ý ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛáõÝ ¿£ 

ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ •	 ³½³ï ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ 
ÁÝïñ»Éáõ ÅáÕáíñ¹Ç Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ ¿£ 

ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ •	 Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ñ·³Ýù ¿:

ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ •	 µ³½Ù³Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿, áñï»Õ 
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý å³ßïå³Ý»É Çñ»Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ 
Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÝáõÙ£ 

ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ •	 Ó»éÝ»ñ»óáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ëÝ³íáñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
³½³ïáõÃÛáõÝÝ ¿£ 

ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ •	 Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ ËÕ×Ç ³½³ïáõÃÛáõÝ ¿£ 

ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ¿áõÃÛáõÝÁ

ÄáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÛÝ å»ïáõÃÛáõÝÁ, áñÇ Ï³éáõóí³ÍùÝ áõ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ÅáÕáíñ¹Ç Ï³ÙùÇÝ, Ù³ñ¹áõ ¨ ù³Õ³ù³óáõ 
Ñ³Ýñ³×³Ý³ã Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ áõ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ 
å»ïáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ÙÇ³Ï Ï³ñ·Ý ¿, áñÁ É³í³·áõÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ ¿ ëï»ÕÍáõÙ 
Ù³ñ¹áõ µáÉáñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

ä»ïáõÃÛáõÝÁ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ñéã³Ï»ÉÁ ¹»é¨ë µ³í³ñ³ñ ã¿ ³Û¹åÇëÇ 
å»ïáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:

¸»ÙáÏñ³ïÇ³ µ³éÁ Ó¨³íáñí»É ¿ ÐÇÝ ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ ¨ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹Ç 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ Ï³Ù ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ: ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ 
Çñ³Ï³ÝáõÙ ß³ï µ³ñ¹ áõ ÁÝ¹·ñÏáõÝ ¿, Ýñ³ Ù³ëÇÝ ãÏ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñ. 
ï³ñµ»ñ Ùáï»óáõÙÝ»ñ ß»ßï³¹ñáõÙ »Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ÏáÕÙ»ñ:

ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ù»ÏÝ³µ³ÝíáõÙ ¿ áñå»ë ³ßË³ñÑ³Û³óù` ÑÇÙÝí³Í 
³½³ïáõÃÛ³Ý, Çñ³í³Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý, Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³: 

²Ýßáõßï, ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ý³¨ Ùï³Í»É³Ï»ñå ¿ ¨ ¹ñ³Ýáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í` 
·áñÍ»É³Ï»ñå: ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ÝáñÙ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍ»É, »Ã» Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý 
µÝáõÛÃ, »Ã» Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ áõ Ýñ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ 
»Ý áñå»ë ³ñÅ»ù ¨ ·áñÍáõÙ »Ý Ýñ³ ×ßÙ³ñÇï å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ áõ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³½· ÁÝïñáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ ï»ë³ÏÁ` Ï³Ëí³Í 
Çñ å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÇó, Ñ»ï¨³µ³ñ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ 
ÅáÕáíñ¹³í³ñ ¿ ÛáõñáíÇ: ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ µ³ñÇù ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹Ç Ùß³ÏáõÛÃÇÝ, Ùï³Í»É³Ï»ñåÇÝ ¨ Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³ÝÁ:

ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¨ ³é³ç³¹ÇÙ³Ï³Ý ³ñÅ»ù ¿, áñÝ û·ÝáõÙ 
¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó å³ßïå³Ýí»Éáõ ù³Õ³ù³Ï³Ý óÝóáõÙÝ»ñÇó, ³ÛÝ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý 
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï»Õ³÷áË»Éáí ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý íñ³ ¨ ¹ñ³Ýó 
ï³Éáí ÷áË½ÇçáõÙ³ÛÇÝ ÉáõÍáõÙÝ»ñ, Ï³ÝËáõÙ ¿ óÝóáõÙÝ»ñÇ Ïáñëï³µ»ñ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ, 
Ýå³ëïáõÙ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÇßË³Ý³÷áËáõÃÛ³ÝÁ:

ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ

ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ
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ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÝ ÇÝùÁ áãÇÝã ãÇ »ñ³ßË³íáñáõÙ: Ü³ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ã» 
Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý, ¨ Ã» Ó³ËáÕÙ³Ý íï³Ý·Á: 

ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÝ ³ÛëåÇëáí Ã» ÑáõÛë ¿, Ã» Ù³ñï³Ññ³í»ñ: ÐáõÛë ¿, áñ 
Ù³ñ¹ÇÏ ÙÇ³ëÇÝ ·áñÍ»Éáí, Ï³ñáÕ »Ý ÇÝùÝ³í³ñ ÉÇÝ»É ¨ Ù³ñï³Ññ³í»ñ ¿, áñáíÑáï¨ 
ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ó»éÝ³ñÏÙ³Ý Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÁ ¹ñí³Í ¿ áã ³ÛÉ Ù»ÏÇ, ù³Ý Ýñ³ 
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ áõë»ñÇÝ:

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ë»ñáõÝ¹ å»ïù ¿ í»ñëïÇÝ 
Ï³½Ù³Ï»ñåÇ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ·áñÍÁ` Ûáõñ³óÝ»Éáí ³ÝóÛ³ÉÇ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ, 
ÏÇñ³é»Éáí ¹ñ³Ýù Ýáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ áõ Ùßï³å»ë ÷á÷áËíáÕ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 
ÏÛ³ÝùáõÙ:

Â»¨ ãÏ³Ý ÉÇáíÇÝ Çñ³ñ ÝÙ³Ý »ñÏáõ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ 
ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ù³ñ¹ÇÏ Ñ»ï¨áõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 
ÙÇ¨ÝáõÛÝ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ, áñáÝù ÏáãíáõÙ »Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñ: 

ø³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ  ²ÛëÇÝùÝ Ýñ³Ýó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³é³í³ñÙ³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÇÝ, ¹³ Ýñ³Ýó ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹»ñÝ ¿: ¸³ áã ÙÇ³ÛÝ Ýñ³Ýó Çñ³íáõÝùÝ ¿, ³ÛÉ¨ 
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ï³ñµ»ñ` ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Å³Ù³Ý³Ï áñå»ë Ã»ÏÝ³Íáõ ³é³ç³¹ñí»ÉÁ, ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ùí»³ñÏ»ÉÁ, 
Çñ³½»Ïí»ÉÁ, µ³Ý³íÇ×»ÉÁ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³Ý¹³Ù³Ïó»ÉÁ, 
Ñ³ñÏ»ñ í×³ñ»ÉÁ ¨ ÝáõÛÝÇëÏ µáÕáù»ÉÁ:

Ð³í³ë³ñáõÃÛáõÝ ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ µáÉáñÁ Ñ³í³ë³ñ »Ý, áõÝ»Ý Ñ³í³ë³ñ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ýñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ãÇ ÏÇñ³éíáõÙ ÏñáÝ³Ï³Ý, é³ë³Û³Ï³Ý, 
¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý, ë»é³ÛÇÝ, ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 

Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ÄáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
ù³Õ³ù³Ï³Ý³å»ë Ñ³Ý¹áõñÅáÕ »Ý: ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ Ã»¨ Õ»Ï³í³ñáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹Ç 
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ å³ßïå³ÝíáõÙ 
»Ý: ø³Õ³ù³Ï³Ý ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÇ ï»ë³Ï»ïÁ Ï³ñáÕ  
¿ ï³ñµ»ñí»É Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï»ïÇó:  ê³ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ý³¨ ³ÝÑ³ï 
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ, ù³ÝÇ áñ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ÉÇÝáõÙ 
ï³ñµ»ñ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ, é³ë³Û³Ï³Ý, ÏñáÝ³Ï³Ý ¨ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛáõÝ 
áõÝ»óáÕ Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó, áñáÝó ï»ë³Ï»ïÝ»ñÁ Ï³ñáÕ  »Ý ï³ñµ»ñí»É µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇó: 

Ð³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ÄáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ ÁÝïñí³Í 
å³ßïáÝÛ³Ý»ñÝ Çñ»Ýó ³ñ³ñùÝ»ñáí å»ïù ¿ Ñ³ßí»ïáõ ÉÇÝ»Ý ÁÝïñáÕÝ»ñÇ ³é³ç: 
Üñ³Ýó å»ïù ¿ ³é³çÝáñ¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç ß³ÑÁ,  áã Ã» ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ï³ÙùÁ:

Â³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝ àñå»ë½Ç ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßí»ïáõ ÉÇÝ»Ý ÅáÕáíñ¹ÇÝ, 
ÅáÕáíáõñ¹Á å»ïù ¿ ï»ÕÛ³Ï ÉÇÝÇ, Ã» ÇÝã ¿ Ï³ï³ñíáõÙ »ñÏñáõÙ: ê³ ÏáãíáõÙ ¿ 
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝ, Ã³÷³ÝóÇÏ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ 
¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ: ÄáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ Ù³ÙáõÉÁ ¨ 
ÅáÕáíáõñ¹Á Ï³ñáÕ »Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, Ã» ÇÝã áñáßáõÙÝ»ñ »Ý 
Ï³Û³óíáõÙ ¨ ÇÝãáõ:

Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¸ñ³Ýù ³ÛÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù ³ñï³óáÉáõÙ »Ý Ù³ñ¹áõ 
ÏÛ³ÝùÇ ¨ ³ñÅ³Ý³å³ïíáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³ñ·³ÝùÁ: ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç 
Ù³ñ¹Á ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ áñå»ë ·»ñ³Ï³ ³ñÅ»ù:

úñ»ÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝ ´áÉáñÁ å»ïù ¿ »ÝÃ³ñÏí»Ý ûñ»ÝùÇÝ ¨ Ïñ»Ý 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ, »Ã» Ë³Ëï»É »Ý ûñ»ÝùÁ: àã áù ãÇ Ï³ñáÕ ûñ»ÝùÇó µ³ñÓñ 
ÉÇÝ»É, ÝáõÛÝÇëÏ Ý³Ë³·³ÑÁ Ï³Ù Ã³·³íáñÁ:

ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ
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Ø»½³ÝÇó áÙ³Ýó Ñ³Ù³ñ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝÝ ³Ù»ÝûñÛ³ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿: Ø»ñ ÷áÕáóÝ»ñÝ 
³Ýíï³Ý· »Ý, »ñ»Ë³Ý»ñÁ ¹åñáó »Ý Ñ³×³ËáõÙ: ²ÛÝï»Õ, áñï»Õ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 
ÑÇÙù»ñÁ Ï³ÛáõÝ »Ý, Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ã³ÝÏ³·ÇÝ å³ñ·¨Ý»ñÁ Ñ³Ù³ñÛ³ Ã» ÝÏ³ï»ÉÇ ã»Ý:

´³Ûó ³Ûëûñ ³ßË³ñÑÇ ß³ï Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ ³Û¹ å³ñ·¨Ý»ñÁ ëáëÏ Ñ»ùÇ³Ã³ÛÇÝ 
»ñ³½³Ýù »Ý: Üñ³Ýù ³åñáõÙ »Ý ßÕÃ³Ûí³Í` ³Ý³å³ÑáíáõÃÛ³Ý և í³ËÇ ÙÃÝáÉáñïáõÙ: 

Ø³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ, ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí, Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
³ñÅ»ùÝ»ñáí ³é³çÝáñ¹í»Éáõ ¨ »ñÏËáë»Éáõ ÙÇçáóáí, µ³½Ù³ï»ë³ÝÏÛáõÝ Ùáï»óÙ³Ùµ 
ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ÉáõÍáõÙÁ ÝáõÛÝå»ë Çñ Í³Ýñ³ÏßÇé Ýå³ëïÁ Ïµ»ñÇ 
Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý, Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÛ³Ý, ÷áËÁÙµéÝÙ³Ý ¨ É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý Ýí³½Ù³ÝÁ, 
ÇÝãå»ë Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñëáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñ áõÝ»óáÕ  Ù»ñ 
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ:

Î³ñ»ÉÇ ¿ Ëáõë³÷»É Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇó, ë¨ áõ ëåÇï³Ï, ã³ñ áõ µ³ñÇ 
ë³ÑÙ³Ý³½³ïáõÙÝ»ñÇó… ºí ë³ å»ïù ¿ Ûáõñ³óíÇ, ¹³éÝ³ ³åñ»É³Ï»ñå, Ù»ñ ³Ù»ÝûñÛ³ 
ÏÛ³ÝùÇ ³Ýµ³Å³Ý Ù³ëÁ: ºí ³Ñ³ ³Ûëï»Õ »ñÇï³ëñ¹Ý»ñÝ áõÝ»Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ. 
÷áË³Ýó»É áõ ½³ñ·³óÝ»É ÑáõÙ³ÝÇ½ÙÇ ¨ ÙÇçÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÝ 
áõ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÝ` ³í»ÉÇ É³í, Ë³Õ³Õ áõ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï ³ßË³ñÑ áõÝ»Ý³Éáõ ³ÏÝÏ³ÉÇùáí:

Ê³Õ³ÕáõÃÛáõÝ
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Ð³Û³ëï³ÝÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ  í³Ûñ»ñ

§Ð³Û³ëï³ÝÁ Ã³Ý·³ñ³Ý ¿ µ³ó »ñÏÝùÇ ï³Ï¦,-³ë»É »Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ³Ï³Ý³íáñ 
·áñÍÇãÝ»ñ ¨ ã»Ý ëË³Éí»É:

²ÛëåÇëÇÝ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÁ…
Ð³½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ù»ñ Ý³ËÝÇÝ»ñÁ Ð³Ûáó ³ßË³ñÑÇ µÝ³Ï³Ý 

·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³í»É³óñ»É »Ý Ý³¨ ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý Ññ³ß³ÉÇ ÏáÃáÕÝ»ñ:

¶³éÝÇ

¶³éÝáõ ³ÙñáóÁ Ñ»ÉÉ»Ý³Ï³Ý á×Ç ¿ ¨ Ï³éáõóí»É ¿ Ù.Ã.³. 3-2-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÙ: ²ÙñáóÇ 
Ñ³ÙÉÇñÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ å»ñÇåï»ñáë (ÑáõÝ³Ï³Ý ï³×³ñÇ ï»ë³Ï) ïÇåÇ ï³×³ñÇó, 
å³É³ï³Ï³Ý ß»Ýù»ñÇó áõ µ³ÕÝÇùÇó: Ð³Ù³ÉÇñáõÙ ïÇñ³å»ïáÕÁ ÑáõÝ³-ÑéáÙ»³Ï³Ý 
á×Ç ï³×³ñÝ ¿, áñÁ Ï³éáõóí»É ¿ Ù.Ã. 77 Ã. îñ¹³ï ² Ã³·³íáñÇ ûñáù: ²ÛÝ Çñ ï»ë³ÏÇ 
Ù»ç ÙÇ³ÏÝ ¿ ³ÙµáÕç ²ñ¨»ÉùáõÙ: Î»ñïí³Í ¿ µ³½³Éï» ÑëÏ³ ù³ñ»ñÇó, ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ ¿ 
Çñ Ýñµ³·»Õ ½³ñ¹³ù³Ý¹³ÏÝ»ñáí, ËáÛ³ÏÝ»ñáí, Ï³Ù³ñÝ»ñáí: êÛáõÝ³½³ñ¹ ï³×³ñÁ 
ÝíÇñí³Í ¿ »Õ»É ³ñ¨Ç ³ëïí³Í ØÇÑñÇÝ, Ýñ³ 24 ëÛáõÝ»ñÁ ËáñÑñ¹³Ýß»É »Ý ûñí³ 24 
Å³Ù»ñÁ:

¶»Õ³ñ¹

¶ïÝíáõÙ ¿ ²½³ï ·»ïÇ ³÷ÇÝ` ¶³éÝÇÇó 9 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: 
Ü³Ë³ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³Ûëï»Õ Ñ»Ã³Ýáë³Ï³Ý ëñµ³í³Ûñ ¿ »Õ»É` çñÇ 
å³ßï³ÙáõÝùÇ Ù»ÑÛ³Ýáí:

²ÝóÛ³ÉáõÙ Ïáãí»É ¿ ²ÛñÇí³Ýù` ù³ñ³Ûñ³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ å³ï×³éáí, 13-ñ¹ ¹³ñÇó` 
¶»Õ³ñ¹³í³Ýù, í³ÝùáõÙ å³Ñí³Í êáõñµ ¶»Õ³ñ¹Ç ³ÝáõÝáí (³Û¹ ·»Õ³ñ¹áí Ññ»³Ý»ñÁ 
Ëáó»É »Ý ÐÇëáõë øñÇëïáëÇÝ` ëïáõ·»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñ¹Ûáù Ý³ ¹»é Ï»Ý¹³ÝÇ± ¿):

Àëï ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý` ÑÇÙÝ³¹ñí»É ¿ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ å»ï³Ï³Ý ÏñáÝ 
Ñéã³Ïí»Éáõ ³é³çÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ (4-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏÇ½µ): ì³ÝùÇ ÑÇÙÝ³¹ñáõÙÁ í»ñ³·ñíáõÙ 
¿ ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇÝ:

ì³ÝùÁ Å³Ûé³÷áñ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ µ³ñ¹ Ñ³Ù³ÉÇñ ¿` Ï³½Ùí³Í ·ÉË³íáñ ï³×³ñÇó, »ñÏáõ 
·³íÇÃÝ»ñÇó ¨ »ñÏáõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇó, áõÝÇ Ý³¨ ÙÇ ß³ñù Ëáõó»ñ  áõ ¹³Ùµ³ñ³ÝÝ»ñ:

¼í³ñÃÝáó

¶ïÝíáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¹³ßïáõÙ, Ý³ËÏÇÝáõÙ Ïáãí»É ¿ ²é³å³ñÇ êáõñµ ¶ñÇ·áñ,  
ÝíÇñí³Í ÉÇÝ»Éáí »ñÏÝ³ÛÇÝ ½í³ñÃáõÝ»ñÇÝ` Ññ»ßï³ÏÝ»ñÇÝ, ï³×³ñÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ 
Ñ³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³í ¼í³ñÃÝáó (Ðñ»ßï³Ï³Ýáó) ³ÝáõÝáí: Î³éáõóí»É ¿ 7-ñ¹ ¹³ñáõÙ` Ü»ñë»ë 
¶ î³Û»óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ (641-661) ûñáù, áñÇÝ ÞÇÝ³ñ³ñ Ù³Ï³ÝáõÝÝ »Ý ïí»É: ¼í³ñÃÝáóÇ 
·ÉË³íáñ ×³ñï³ñ³å»ïÁ ÐáíÑ³ÝÝ ¿ñ, áñÁ å³ïÏ»ñí³Í ¿ ½³ñ¹³ù³Ý¹³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÇ 
íñ³` ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ·áñÍÇùÁ Ó»éùÇÝ:

¼í³ñÃÝáóÇ ï³×³ñÇ í»Ñ³ï»ëÇÉ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝå»ë ¿ ÑÙ³Ûí»É ³Ûëï»Õ 
Å³Ù³Ý³Í µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý Ï³Ûëñ Îáëï³Ý¹ÇÝ ºññáñ¹Á, áñ Ï³éáõóáÕ í³ñå»ïÇÝ 
ï³ñ»É ¿ Çñ Ñ»ï Îáëï³Ý¹Ý³åáÉÇë, áñ Ý³ Çñ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ ¨ë ½³ñ¹³ñÇ ÙÇ ³Û¹åÇëÇ 
ï³×³ñáí:

¼í³ñÃÝáóÇ ï³×³ñÁ Ï³Ý·áõÝ ¿ »Õ»É 300 ï³ñÇ, ³í»ñí»É ¿ 10-ñ¹ ¹³ñáõÙ: ¼í³ÃÝáóÇ 
³í»ñ³ÏÝ»ñÁ ÙÇÝã¨ 1900-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ (ßáõñç 1000 ï³ñÇ) Í³ÍÏí³Í ¿ÇÝ ÑáÕÇ 
Ñ³ëï ß»ñïáí: ä»ÕáõÙÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É »Ý å³ïÙ³Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇí 
³ñÅ»ù³íáñ ÝÛáõÃ»ñ, áñáÝù å³ÑíáõÙ »Ý ³í»ñ³ÏÝ»ñÇÝ ÏÇó ëï»ÕÍí³Í Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ:

Øß³ÏáõÛÃ
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¾çÙÇ³ÍÝÇ Ø³Ûñ ï³×³ñÁ

øñÇëïáÝ»³Ï³Ý ³é³çÇÝ Ø³Ûñ ï³×³ñÝ ¿: Î³éáõóí»É ¿ ùñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÁ å»ï³Ï³Ý 
ÏñáÝ Ñéã³Ïí»Éáõó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá (301-303 ÃÃ.): 

²·³Ã³Ý·»ÕáëÁ µ»ñáõÙ ¿ ï³×³ñÇ ³ÝáõÝÁ µ³ó³ïñáÕ ÙÇ ³í³Ý¹áõÃÛáõÝ, áñÇ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` êµ. ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñÇãÁ ï»ëÇÉù ¿ áõÝ»ÝáõÙ. øñÇëïáëÁ Éáõë³íáñ 
Ï»ñå³ñ³Ýùáí ÇçÝáõÙ ¿ »ñÏÝùÇó áõ Ññ»Õ»Ý Ùáõñ×áí óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ³ÛÝ ï»ÕÁ, áñï»Õ 
å»ïù ¿ Ï³éáõóíÇ ³é³çÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿, áñ »Ï»Õ»óÇÝ Ïáãí»É 
¿ ¾çÙÇ³ÍÇÝ, áñÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Çç³í ØÇ³ÍÇÝÁ, ³ÛëÇÝùÝ` ÐÇëáõë øñÇëïáëÁ: î³×³ñÇ 
Ý»ñëáõÙ` ·ÉË³íáñ ·Ùµ»ÃÇ ï³Ï, Ï³ ³í³Ý¹³Ï³Ý ÙÇ ë»Õ³Ý, áñ §ÆçÙ³Ý ë»Õ³Ý¦ 
¿ ÏáãíáõÙ: Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ûë ³é³çÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ ³é³çÇÝÝ»ñÇó ¿ Ý³¨ µáí³Ý¹³Ï 
ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ³ßË³ñÑáõÙ:

î³×³ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÛ³Ûó ³é³ù»É³Ï³Ý ëáõñµ »Ï»Õ»óáõ å³ïÙ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ ¿:

Ø³ï»Ý³¹³ñ³Ý

Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ºñ¨³ÝÇ Ï»ÝïñÝÇ ë³ñ³É³ÝçÇ ·»Õ³ï»ëÇÉ µ³ñÓáõÝùÇÝ, 
»½ñ³÷³ÏáõÙ ¿ Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇ åáÕáï³Ý: ä³É³ï-³ÙñáóÁ Ï³éáõóí»É ¿ 1945-1957 
ÃÃ., ·ÉË³íáñ ï³×³ñÇ ³éç¨ Ñ³Û ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ³ñí»ëïÇ, ·ÇïáõÃÛ³Ý 
Ù»Í ·áñÍÇãÝ»ñÇ` Øáíë»ë Êáñ»Ý³óáõ, ØËÇÃ³ñ ¶áßÇ, üñÇÏÇ, ²Ý³ÝÇ³ ÞÇñ³Ï³óáõ, 
¶ñÇ·áñ î³Ã¨³óáõ, Âáñáë èáëÉÇÝÇ µ³½³Éï» ³ñÓ³ÝÝ»ñÝ »Ý, ÇëÏ ¹ñ³ÝóÇó ó³Í` ÷áùñ 
Ññ³å³ñ³ÏáõÙ, Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇ ¨ ÎáñÛáõÝÇ ³ñÓ³ÝÝ»ñÁ: 

Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÁ ³ßË³ñÑÇ ÑÝ³·áõÛÝ ¨ Ñ³ñáõëï Ó»é³·ñ³ïÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: 
²ßË³ñÑáõÙ 25000 Ñ³Û»ñ»Ý Ó»é³·ñ»ñÇó ³Ûëï»Õ Ñ³í³ùí³Í »Ý ßáõñç 16000 Ó»é³·Çñ 
Ù³ïÛ³ÝÝ»ñ, áñáÝù ÁÝ¹·ñÏáõÙ »Ý Ñ³Û ÑÇÝ ¨ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý áõ Ùß³ÏáõÛÃÇ 
·ñ»Ã» µáÉáñ µÝ³·³í³éÝ»ñÁ` å³ïÙáõÃÛáõÝ, ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝ, Çñ³íáõÝù, µÅßÏáõÃÛáõÝ, 
Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³, ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ:

Ø³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ Ó»é³·ñ»ñáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ å³ïÙ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ·ïÝ»É áã 
ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û, ³ÛÉ¨ áõñÇß ß³ï ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ: Ð³Û»ñ»Ý Ó»é³·ñ»ñÇó µ³óÇ ³Ûëï»Õ 
å³ÑíáõÙ »Ý Ùáï 2500 Ó»é³·ñ»ñ` å³ñëÏ»ñ»Ý, ³ñ³µ»ñ»Ý, ÑáõÝ³ñ»Ý, ³ëáñ»ñ»Ý, 
É³ïÇÝ»ñ»Ý, »Ãáíå»ñ»Ý ¨ ³ÛÉ É»½áõÝ»ñáí:
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²Û³ êáýÇ³Ý (Âáõñù»ñ»Ý` Ayasofya, ÑáõÝ³ñ»Ý Aγία Σοφία-Çó` §êáõñµ ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ¦« 
É³ïÇÝ»ñ»Ý` Sancta Sophia Ï³Ù Sancta Sapientia) Ý³ËÏÇÝ å³ïñÇ³ñËÇÏ Ï³éáõÛó 
¿« Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ù½ÏÇÃ« ³ÛÅÙ` Ã³Ý·³ñ³Ý êï³ÙµáõÉáõÙ£ ²ÛÝ Ñ³ïÏ³å»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿ Çñ 
ÑëÏ³Û³Ï³Ý ·Ùµ»ÃÇ å³ï×³éáí« áñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
ëÏ½µÝ³·³Õ³÷³ñÁ« ¨ ³ÛÝ §÷áË»É ¿ ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ¦£ ²ÛÝ ÙÝáõÙ 
¿ñ ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³Ù»Í ï³×³ñÁ Ñ³½³ñ³íáñ ï³ñÇÝ»ñ ÙÇÝã¨ ê»íÇÉ ï³×³ñÇ ³í³ñïÁ  
1520 Ã©-ÇÝ£ Ü»ñÏ³ÛÇë Ï³éáõÛóÁ ëÏ½µáõÙ áñå»ë »Ï»Õ»óÇ ¿ Ï³éáõóí»É Ù©Ã© 532 ¨ 537ÃÃ© 
µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý ÐáõëïÇÝÇ³Ýáë Ï³ÛëñÇ Ññ³Ù³Ýáí© ³ÛÝ Çñ³Ï³ÝáõÙ ïíÛ³É ï³ñ³ÍùáõÙ 
·ïÝíáÕ »ññáñ¹ êáõñµ ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý »Ï»Õ»óÇÝ ¿ñ (Ý³ËÏÇÝ »ñÏáõëÁ ù³Ý¹í»É ¿ÇÝ 
³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï)£ ²ÛÝ Ý³Ë³·Íí»É ¿ »ñÏáõ ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñÇ` ØÇÉ»ÃÇ 
Æ½³¹áñÇ ̈  Âñ³ÉÉÇ ²ÝÃ»ÙÇáõëÇ ÏáÕÙÇó£ ºÏ»Õ»óÇÝ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ñ ëáõñµ Ù³ëáõÝùÝ»ñÇ 
Ù»Í Ñ³í³ù³Íáõ ¨ Ñ³ïÏ³å»ë ³ãùÇ ¿ñ ÁÝÏÝáõÙ  15 Ù ³ñÍ³ÃÛ³ ÇÏáÝáëï³ëÇëáí£ ²ÛÝ 
Îáëï³Ý¹Ý³åáÉëÇ å³ïñÇ³ñù³ÝÇëï »Ï»Õ»óÇÝ ¿ñ ¨ ²ñ¨»ÉÛ³Ý áõÕÕ³÷³é »Ï»Õ»óáõ 
ÏñáÝ³Ï³Ý  Ï»ÝïñáÝÁ ³í»ÉÇ ù³Ý Ñ³½³ñ ï³ñÇ£  

1453 Ã©-ÇÝ úëÙ³ÝÛ³Ý Ãáõñù»ñÁ ·ñ³íáõÙ »Ý Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉÇëÁ, ¨ êáõÉÃ³Ý ²ÑÙ»¹ 
II-Á Ññ³Ù³ÛáõÙ ¿ ßÇÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ³÷áË»É Ù½ÏÇÃÇ£ ¼³Ý·»ñÁ« ëñµ³í³ÛñÁ« ÇÏáÝáëï³ëÇëÁ 
¨ ½áÑ³µ»ñíáÕ Í³é³Ý»ñÁ Ñ³Ýí»óÇÝ« ¨ Ñ³í³Ý³µ³ñ« Ù³Ýñ³å³ïÏ»ñÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ 
Ý»ñÏí»óÇÝ£ ØáõëáõÉÙ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ÙÇÑñ³µÁ, ÙÇÝµ³ñÁ ¨ ¹ñëÇ 
ãáñë ÙÇÝ³ñ»ÃÝ»ñÁ ³í»É³óí»É »Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ` úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý 
Å³Ù³Ý³Ï£ ²ÛÝ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ñ ÙÝ³É Ù½ÏÇÃ ÙÇÝã¨ 1935 Ã©-Á, »ñµ ³ÛÝ í»ñ³÷áËí»ó 
Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó£ 

Ð³Ù³ñÛ³ 500 ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ êï³ÙµáõÉÇ ·ÉË³íáñ Ù½ÏÇÃÁ` ²Û³ êáýÇ³Ý« 
ûñÇÝ³Ï ¿ñ Í³é³ÛáõÙ ³ÛÝåÇëÇ úëÙ³ÝÛ³Ý Ù½ÏÇÃÇ Ñ³Ù³ñ« ÇÝãåÇëÇÝ ¿ êáõÉÃ³Ý ²ÑÙ»¹Ç 
Ù½ÏÇÃÁ (êï³ÙµáõÉÇ Î³åáõÛï Ù½ÏÇÃÁ)£

êáõÉÃ³Ý ²ÑÙ»¹Ç Ù½ÏÇÃÁ

êáõÉÃ³Ý ²ÑÙ»¹Ç Ù½ÏÇÃÁ (Ãáõñù»ñ»Ý` Sultanahmet Camii) ÂáõñùÇ³ÛÇ ³½·³ÛÇÝ Ù½ÏÇÃÝ 
¿ ̈  å³ïÙ³Ï³Ý Ù½ÏÇÃ ¿ êï³ÙµáõÉáõÙ` ÂáõñùÇ³ÛÇ ³Ù»Ý³Ù»Í ù³Õ³ùáõÙ« áñÁ úëÙ³ÝÛ³Ý 
Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ ¿ñ 1453-1923 ÃÃ©: Ø½ÏÇÃÁ ß³ï Ñ³ÛïÝÇ ¿ Î³åáõÛï 
Ù½ÏÇÃ ³Ýí³ÝÙ³Ùµ` Çñ ÇÝï»ñÇ»ñÇ å³ï»ñÁ ½³ñ¹³ñáÕ Ï³åáõÛï ë³É³å³ïÇÏÝ»ñÇ 
å³ï×³éáí£ 

²ÛÝ Ï³éáõóí»É ¿ 1609 ¨ 1616ÃÃ© ²ÑÙ»¹ I-Ç ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ûñáù£ ÆÝãå»ë ß³ï ³ÛÉ 
Ù½ÏÇÃÝ»ñ, ³ÛÝ ÝáõÛÝå»ë µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ÑÇÙÝ³¹ñÇ ¹³Ùµ³ñ³ÝÇó« Ù»¹ñ»ë»Çó ̈  Éá·³ñ³ÝÇó£ 
êáõÉÃ³Ý ²ÑÙ»¹Ç Ù½ÏÇÃÁ ¹³ñÓ»É ¿ êï³ÙµáõÉÇ ³Ù»Ý³Ñ³ÛïÝÇ ·ñ³íãáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ 
³Ûó»ÉáõÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£    

´áëýáñ

´áëֆáñÁ (ÑáõÝ³ñ»Ý` Βόσπορος, ÝáõÛÝå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿ ÇÝãå»ë êï³ÙµáõÉÇ Ý»ÕáõóÁ« 
Ãáõñù»ñ»Ý` İstanbul Boğazi), Ý»Õáõó ¿« áñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ ÂáõñùÇ³ÛÇ »íñáå³Ï³Ý (Âñ»Ûë) 
¨ ³ñ¨»ÉÛ³Ý (²Ý³ïáÉÇ³) Ù³ë»ñÇ ÙÇç¨ »Õ³Í ë³ÑÙ³ÝÇ ÙÇ Ù³ëÁ£ ²ÛÝ Ãáõñù³Ï³Ý 
Ý»ÕáõóÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ ¸³ñ¹³Ý»ÉÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ£ ²ÛÝ ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³Ý»Õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
Ý³í³·Ý³óáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáÕ Ý»ÕáõóÝ ¿, áñÁ ÙÇ³óÝáõÙ ¿ ê¨ ÍáíÁ Ø³ñÙ³ñÇ 
ÍáíÇ Ñ»ï (áñÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ ¸³ñ¹³Ý»ÉÇ ÙÇçáóáí ÙÇ³ÝáõÙ ¿ ¾·»Û³Ý ÍáíÇÝ ¨ ³ÝóÝáõÙ 
¹»åÇ ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý Íáí): àõÝÇ Ùáï 30 ÏÙ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝ` ³é³í»Ï³·áõÛÝÁ 3700 Ù 

ÂáõñùÇ³ÛÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ í³Ûñ»ñ
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É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ¨ Ýí³½³·áõÛÝÁ 700 Ù É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ Ê³Ý¹ÇÉáõ ¨ ²ëÇÛ³ÝÇ ÙÇç¨« ÇÝãå»ë 
Ý³¨ 750 Ù ²Ý³¹áÉáõÑÇë³ñáõ ¨ èáõÙ»ÉÇÑÇë³ñáõ ÙÇç¨£ ÊáñáõÃÛáõÝÁ 36-124 Ù ¿ ÑáëùÇ 
ÙÇçÝ³Ù³ëáõÙ. Ý»ÕáõóÇ ³÷»ñÁ ã³÷³½³Ýó µÝ³Ï»óí³Í »Ý, ù³ÝÇ áñ êï³ÙµáõÉ ù³Õ³ùÁ 
Çñ 11 ÙÇÉÇáÝ³Ýáó µÝ³ÏãáõÃÛ³Ùµ ÷éí³Í ¿ Ý»ÕáõóÇ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñáõÙ£ 

´áëֆáñÇ íñ³Ûáí ³ÝóÝáõÙ ¿ »ñÏáõ Ï³Ùáõñç£ ²é³çÇÝÁ` ´áëֆáñÇ Ï³ÙáõñçÝ ¿, áñÝ áõÝÇ 
1074 Ù »ñÏ³ñáõÃÛáõÝ ¨ ³í³ñïí»É ¿ 1973 Ã©-ÇÝ£ ºñÏñáñ¹Á` ü³ïÇÑ êáõÉÃ³Ý Ø»ÑÙ»¹Ç  
(»ñÏñáñ¹ ´áëýáñ) Ï³ÙáõñçÝ ¿© ³ÛÝ 1090 Ù »ñÏ³ñáõÃÛáõÝ áõÝÇ« ³í³ñïí»É ¿ 1988-ÇÝ ¨ 
·ïÝíáõÙ ¿ ³é³çÇÝ Ï³ÙáõñçÇó Ùáï 5 ÏÙ ÑÛáõëÇë£ ºññáñ¹ Ï³ÙáõñçÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ, áñÁ ÃáõÛÉ 
Ïï³ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³ÝÁ Ëáõë³÷»É ù³Õ³ù³ÛÇÝ »ñÃ¨»ÏáõÃÛáõÝÇó« Ñ³ëï³ïí»É 
¿ îñ³ÝëåáñïÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó£ Î³ÙáõñçÁ ÉÇÝ»Éáõ ¿ §ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ Ø³ñÙ³ñÛ³Ý 
×³Ý³å³ñÑÇ¦ ÙÇ Ù³ëÁ« áñÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ÏÙÇ³Ý³ ê¨ Íáí³÷ÝÛ³ ³ñ³·ÁÝÃ³ó 
×³Ý³å³ñÑÇÝ£ ²ÛÝ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ÏÉÇÝÇ »ñÏáõ ·áñÍáÕ Ï³ÙáõñçÝ»ñÇó ÑÛáõëÇë« ë³Ï³ÛÝ 
ëïáõÛ· ³ÝóáõÙÁ ·³ÕïÝÇ ¿ å³ÑíáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ×³Ý³å³ñÑÇ ÑáÕ»ñÁ í³×³é»Éáõ Ù³ëÇÝ 
ëË³É µ³Ùµ³ë³ÝùÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ 

Ø»Ï ³ÛÉ ³ÝóáõÙ ¿ Ø³ñÙ³ñ³ÛÁ« áñÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ 13,7 ÏÙ ¿© ³ÛÝ ÍáíÑ³ï³ÏÛ³ 
»ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ ÃáõÝ»É ¿« áñÝ ³ÛÅÙ Ï³éáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¿« ¨ ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿« áñ 
Ï³í³ñïíÇ 2012 Ã©-ÇÝ£ Øáï 1400 Ù »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ ̈  55 Ù ËáñáõÃÛ³Ùµ ÃáõÝ»É ¿ ³ÝóÝ»Éáõ 
Ý»ÕáõóÇ ï³Ïáí£

¸áÉÙ³µ³Ñã» ä³É³ïÁ
Âáõñù³Ï³Ý áëÏáõ ³ñ·»É³ÝáóÁ

¸áÉÙ³µ³Ñã» å³É³ïÁ (Ãáõñù»ñ»Ý` Dolmabahçe Saray) Ï³éáõóí»É ¿ 1843 ¨ 1856 
ÃÃ©-Ç ÙÇç¨ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ñ³Û ×³ñï³ñ³å»ï Î³ñ³å»ï ´³ÉÛ³ÝÇ 
ÏáÕÙÇó êáõÉÃ³Ý ²µ¹áõÉÙ»óÇ¹Ç Ñ³Ù³ñ« áñÁ úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý 31-ñ¹ ëáõÉÃ³ÝÝ ¿ñ£ 
ä³É³ïÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ ̈  ¹»ÏáñÁ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ »íñáå³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ 
Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ úëÙ³ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý íñ³£ Ü»áÏÉ³ëÇóÇ½ÙÁ« µ³ñáÏÏáÝ« éáÏáÏáÝ ̈  
ûëÙ³ÝÛ³Ý á×»ñÁ µáÉáñÁ ÙÇ³Ë³éÝíáõÙ »Ý Çñ³ñ Ñ»ï` ëï»ÕÍ»Éáí  ßáÕ³óáÕ ßù»ÕáõÃÛáõÝ 
¨ í»ÑáõÃÛáõÝ£ 45000 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ ·ñ³íáÕ å³É³ïÁ ³ñÅ»ó³í Ùáï ÑÇÝ· ÙÇÉÇáÝ 
úëÙ³ÝÛ³Ý áëÏ» ýáõÝï, áñÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ 35 ïáÝÝ³ áëÏáõ« áñÇó 14 ïáÝÝ³Ý Í³Ëëí»É ¿ 
ÙÇ³ÛÝ ¹»Ïáñ³óÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ£ 

Ü³Ë³·ÇÍÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ³ñ¨ÙïÛ³Ý á× áõÝÇ© Ý»áÏÉ³ëÇóÇ½ÙÇ« µ³ñáÏÏáÛÇ 
¨ éáÏáÏáÛÇ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÁ ÙÇ³Ë³éÝí³Í »Ý ûëÙ³ÝÛ³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ ¨ 
Ùß³ÏáõÛÃÇ Ñ»ï` ëï»ÕÍ»Éáí Ýáñ Ùáï»óáõÙ£ ØÛáõë ÏáÕÙÇó` ·áñÍ³é³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó 
³ÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¿ ³í³Ý¹³Ï³Ý ûëÙ³ÝÛ³Ý å³É³ïÇ ÏÛ³ÝùÇÝ ¨ Ãáõñù³Ï³Ý 
³Ù»ÝûñÛ³ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇÝ£ ²ÛÝ ÂáõñùÇ³ÛÇ ³Ù»Ý³Ù»Í å³É³ïÝ»ñÇó ¿« áñÇ ÙáÝáµÉáÏ 
ß»ÝùÁ ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ 15000 ù.Ù.£

¸áÉÙ³µ³Ñã»Ç ï»Õ³ÝùÁ Ç ëÏ½µ³Ý» »Õ»É ¿ Íáí³Íáó ´áëýáñáõÙ« áñÁ 18-ñ¹ ¹³ñÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ ÉóíáõÙ ¿ñ ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ å»ïù ¿ ¹³éÝ³ñ Ã³·³íáñ³Ï³Ý 
³Û·Ç,  ·Ý³Ñ³ïí»ñ ûëÙ³ÝÛ³Ý ëáõÉÃ³ÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó£ ¸áÉÙ³µ³Ñã» ³ÝáõÝÝ ³é³ç³ó»É 
¿  ¹áÉÙ³« áñÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ §Éóí³Í¦ ¨ µ³Ñç»« áñÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ §³Û·Ç¦¦ µ³é»ñÇó£ 
Ü»ñÏ³ÛÇë å³É³ïÁ Ï³éáõóí»É ¿ ÑÇÝ Íáí³÷ÝÛ³ å³É³ï ´»ßÇùÃ³ßÇ ï»Õ³ÝùáõÙ Ñ³Û 
×³ñï³ñ³å»ï Î³ñ³å»ï ²ÙÇñ³ ´³ÉÛ³ÝÇ ¨ Ýñ³ áñ¹Ç ÜÇÏáÕ³Ûáë ´³ÉÛ³ÝÇ ÏáÕÙÇó£ 
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Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ÂáõñùÇ³ÛÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ß³ñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
§ÆÝãå»ë Ï³éáõó»É µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç¦

Ã»Ù³Ûáí

èáõ½³ÝÝ³ æ³·³ñÛ³Ý

Þ³ï Ñ³×³Ë »ñÏñÇ¹ å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ Í³ÝáÃ³Ý³ÉÇë՝ ù»½ Ùáï µ³½Ù³ÃÇí Ñ³ñó»ñ 
»Ý  ³é³ç³ÝáõÙ: ºñµ»ÙÝ ³Û¹ Ñ³ñó»ñÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ ÷ÝïñáõÙ »ë áÕç ÏÛ³ÝùÇ 
ÁÝÃ³óùáõÙ: ²Û¹åÇëÇ Ñ³ñó»ñÇó ¿ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ Ñ³ñóÁ, Ã» ÇÝã՞áõ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñ, 
ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Ñ³ñ¨³Ý ÉÇÝ»Éáí, ³Û¹ù³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý 
Çñ»Ýó Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: öáñÓ»Éáí å³ï³ëË³Ý ï³É ³Ûë Ñ³ñóÇÝ՝ »Ï³ ³ÛÝ 
»½ñ³Ï³óáõÃÛ³ÝÁ, áñ »ñµ»ÙÝ Ù»Ýù Ë³éÝáõÙ »Ýù ÏáÝÏñ»ï ËÝ¹ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ 
µ³ñáÛ³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý íñ³ µáÉáñáíÇÝ ¿É µ³ñ¹ ã¿ 
·ïÝ»É Ù»Õ³íáñÇÝ ¨ å³ï³ëË³Ý³ïáõÇÝ, ÇÝãÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ³ë»É Ñ³ñóÇ µ³ñáÛ³Ï³Ý  
ÏáÕÙÇ Ù³ëÇÝ: ²é³çÇÝ ¹»åùáõÙ ·ÉË³íáñ ¹»ñáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÝ »Ý, 
»ñÏñáñ¹áõÙ՝ Ù»Ýù ÇÝùÝ»ñë:

ÆÙ Ï³ñÍÇùáí, µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³ÙáõñçÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
ÝÙ³Ý»óÝ»É Ýáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñ Ó»éùµ»ñ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ: ØÇÝã¨ ãÍ³ÝáÃ³Ý³ë, ãß÷í»ë, 
ã»ë ÇÙ³Ý³` ÇÝãåÇëÇ Ù³ñ¹ ¿ ¹ÇÙ³óÇÝ¹: ò³ÝÏ³ó³Í ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í 
¿ »ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ, »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ³é³çÇÝ ù³ÛÉÁ: Èñ³ïí³Ï³Ý 
ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ (Ñ³ïÏ³å»ë ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ¹ñ³Ýù ³ÝÏ³Ë ã»Ý ¨ ß³ï 
Ñ³×³Ë Ñ»ï³åÝ¹áõÙ »Ý áñáß ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ß³Ñ»ñÁ) Ù»Ýù ã»Ýù Ï³ñáÕ å³ñ½ 
å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»É, Ã» ÇÝãåÇëÇ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ »Ý ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ Ù»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ: 
²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÝ áõ ß÷áõÙÝ»ñÁ Ñ³ñóÇ É³í³·áõÛÝ 
ÉáõÍáõÙÝ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ: Ð³Ùá½í³Í »Ù, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÙÇç¨ ³éÏ³ 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉáõÍí»Ý áã ÙÇ³ÛÝ å»ï³Ï³Ý ̈  ù³Õ³ù³Ï³Ý, ³ÛÉ Ý³¨ ù³Õ³óÇ³Ï³Ý 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí, áñï»Õ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇë ¹»ñÁ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ: ê»÷³Ï³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý ·Çï³ÏóáõÙÁ  Ñ½áñ áõÅ ¿ 
ëï»ÕÍáõÙ, ³ÛÝåÇëÇ áõÅ, áñ µáÉáñÇë ÙÇ³íáñáõÙ ¿: ØÝáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ û·ï³·áñÍ»É ³Û¹ áõÅÁ: 
ºí »Ã» Ù»Ýù ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù Ï³éáõó»É ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, ³å³ 
³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ å»ïù ¿ ÃáõÛÉ ï³Ýù ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»É 
µáÉáñ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ: ØÛáõë Ñ½áñ áõÅÁ, áñ Ù»½ ÙÇ³íáñáõÙ ¿՝ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 
½·³óáõÙÝ ¿: ºÃ» ÇÝÓ Ñ³ñó ï³Ý, Ã» ÇÝãå»՞ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³éáõó»É µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý 
Ï³Ùáõñç, ³å³ Ïå³ï³ëË³Ý»Ù. ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÇ íñ³, Ù»Ýù 
ã»Ýù Ï³ñáÕ ·Ý³É »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ³é³Ýó Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: Î³ñÍáõÙ »Ù, áñ 
Ù»ñ ¹»åùáõÙ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³ñ·³ÝùÇ ½·³óáõÙÝ ¿ ¹ÇÙ³óÇÝÇ¹ 
Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ³ÛÉ Ý³¨ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ·Ý³Éáõ 
ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ áõ å³ïñ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ:     

²Ûë Íñ³·ÇñÝ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ÑÇ³Ý³ÉÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éáõÙ ëÏÇ½µ ¹Ý»É 
»ñÏËáëáõÃÛ³ÝÁ, ¨ Çµñ¨ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇó՝  áõñ³Ë »Ù, áñ Ï³ñáÕ »Ù ÇÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ 
áõÝ»Ý³É ³Ûë Ï³ñ¨áñ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ: Ð³í³ïáõÙ »Ù, áñ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³Ýù Ñ³ëÝ»É áñáß ³é³çÁÝ³óÇ:

Ø²Î-Ç Ý³ËÏÇÝ ·ÉË³íáñ ù³ñïáõÕ³ñ ÎáýÇ ²Ý³ÝÝ ³ë»É ¿. §ºñÏËáëáõÃÛáõÝÁ »ë 
ï»ëÝáõÙ »Ù Çµñ¨ ÙÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³ñµ»ñ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñ ¨ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñ áõÝ»óáÕ 
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ, áñå»ë½Ç ÙÇÙÛ³Ýó ¿É ³í»ÉÇ É³í ×³Ý³ã»Ý, ³ÝÏ³Ë ³ÛÝ µ³ÝÇó, 
Ã» ³åñáõÙ »Ý ³ßË³ñÑÇ Ñ³Ï³é³Ï ÏáÕÙ»ñáõÙ, Ã» ÙÇ¨ÝáõÛÝ ÷áÕáóáõÙ¦: ²Ûë Ëáëù»ñÁ 
ß³ï Ñ³Ù³ÑáõÝã »Ý Ù»ñ Ã»Ù³ÛÇÝ, ù³ÝÇ áñ, áõÝ»Ý³Éáí ï³ñµ»ñ Ùß³ÏáõÛÃ, ÏñáÝ ¨ 
·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝ, Ù»Ýù ³åñáõÙ »Ýù ÏáÕù ÏáÕùÇ:
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²ñÙÇÝ» ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý 

Ð³Û ¨ Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨ ³ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ ¹³ñ»ñÇ 
å³ïÙáõÃÛáõÝ: ê³Ï³ÛÝ ³Ûëûñ, ÇÝãå»ë »ñµ¨¿, »ñÏáõ ³½·»ñÇ Ñ³Ù³ñ ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¨áñ 
¿ ÙÇÙÛ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ ·ïÝí»É:

Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ã»° ÂáõñùÇ³ÛáõÙ ¨ Ã»° Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³Ý ß³ï Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ 
å³ïñ³ëï³Ï³Ù »Ý û·ÝáõÃÛ³Ý Ó»éù Ù»ÏÝ»É ÙÇÙÛ³Ýó` Ñ³ñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ »ñÏÏáÕÙ 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù, áñ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïû·Ý»Ý Ù»ñ »ñÏñÝ»ñÇÝ ¨ 
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ` µ³ñ»É³í»Éáõ ³ñï³ùÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ÛÇë íÇ×³ÏÁ: 
Ø»Ýù` áñå»ë Ýáñ ë»ñÝ¹Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ, Ï³ñáÕ »Ýù Ù»Í ¹»ñ áõÝ»Ý³É ÝÙ³Ý ËñÃÇÝ 
Çñ³íÇ×³ÏáõÙ: 

Ø»ñ »ñÏñÝ»ñÝ ÁÝïñ»É »Ý Çñ³å»ë ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ 
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³éáõó»Éáõ ×ß·ñÇï áõÕÇ: öáËÁÙµéÝÙ³Ý 
¨ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ëÝ»É ÙÇ³ÛÝ ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¨ 
ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÇ íñ³: Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝå»ë   Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É 
Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³çáÕí³Í ÙÇçáó, ³ÝÏ³Ë ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, 
Ã» ³Û¹ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ áñ µÝ³·³í³éáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ` ·Çï³Ï³Ý, 
ïÝï»ë³Ï³Ý, Ã» ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý:

ÜÙ³Ý³ïÇå Ï³å»ñÁ ÏÁÝ¹É³ÛÝ»Ý íëï³ÑáõÃÛáõÝÝ áõ Ñ³ñ·³ÝùÁ, ¨ ÙÇÙÛ³Ýó ÃßÝ³ÙÇ 
Ñ³Ù³ñáÕ Ñ³ñ¨³Ý ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ Ïí»ñ³Ý³Û»Ý Çñ»Ýó ï»ë³Ï»ïÝ»ñÁ:  

ºë Ñ³Ùá½í³Í »Ù, áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÝ Ç í»ñçá ÏÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»Ý Çñ»Ýó 
Ï³ñÍñ³ïÇå³ÛÇÝ Ùï³Í»É³Ï»ñåÁ ¨ ÏÁÝ¹áõÝ»Ý Çñ»Ýó Ý³ËÝÇÝ»ñÇ ·áñÍ³Í ëË³ÉÇ 
÷³ëïÁ: ¸³ µÝ³í ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ Ù»Ýù ã»Ýù Ï³ñáÕ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É µáÉáñ ³Ûë 
¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ̈  áñ ½ñÏí³Í ÏÉÇÝ»Ýù ÙÇÙÛ³Ýó Ùß³ÏáõÛÃÝ áõ Ï»Ýë³Ï»ñåÁ ×³Ý³ã»Éáõ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇó:

Ø»ñ` ³ßË³ñÑ³·ñáñ»Ý Ñ³ñ¨³Ý ÉÇÝ»Éáõ ÷³ëïÝ ³ÝÑ»ñù»ÉÇ ¿: àñå»ë ÙÇ¨ÝáõÛÝ 
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñ, áñáÝù ÏáÕù ÏáÕùÇ ³åñ»É »Ý »ñÏ³ñáõÓÇ· ¹³ñ»ñ, 
Ù»Ýù áõÝ»Ýù µ³½áõÙ ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ³ñï³óáÉí³Í »Ý Ù»ñ É»½íáõÙ, 
ëáíáñáõÛÃÝ»ñáõÙ, ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñáõÙ, »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ ³ÛÉÝ:

âÝ³Û³Í Ù»ñ »ñÏ³ñ³ï¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý í»×»ñÇÝ áõ ÃßÝ³Ù³ÝùÇÝ` Ù»Ýù Ý³¨ áõÝ»Ýù 
»ñÏÏáÕÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ß³Ñ»ñ:

ºë Ñáõëáí »Ù, áñ Ù»Ýù ßáõïáí Ïµ³ó»Ýù Ù»ñ ëñïÇ ¹éÝ»ñÁ ÙÇÙÛ³Ýó ³é³ç ¨ 
Ï÷áË³¹ñ»Ýù »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ ÙÇçå»ï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ñÃáõÃÛ³Ý 
íñ³, »ñµ íëï³ÑáõÃÛ³Ý, Ñ³í³ïÇ ÙÃÝáÉáñïÝ áõ Ñ³ñ·³ÝùÁ ³½·³ÛÇÝ áõ Ñá·¨áñ 
³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñç³å»ë Çñ³Ï³Ý Ï¹³éÝ³Ý:

Â³·áõÑÇ ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý 

²Ûëûñ Ù»Ýù µáÉáñë ³åñáõÙ »Ýù ·Éáµ³ÉÇ½³óÙ³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝï»·ñ³óÙ³Ý 
åñáó»ëáõÙ ·ïÝíáÕ ³ßË³ñÑáõÙ ¨, Ñ»ï¨³µ³ñ, ³Ûëå»ë Ã» ³ÛÝå»ë ·ïÝíáõÙ »Ýù ¹ñ³Ýó 
³½¹»óáõÃÛ³Ý Ý»ñùá: ²Û¹ åñáó»ëÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ·Çï»Ýù, Ýå³ëïáõÙ »Ý ïÝï»ë³Ï³Ý 
³×ÇÝ, ·ÇïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇÝ 
í»ñ³µ»ñíáÕ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ï³ñ³ÍÙ³ÝÁ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ å»ïáõÃÛáõÝ ·Éáµ³ÉÇ½³óÙ³Ý 
¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝï»·ñ³óÙ³Ý åñáó»ëÝ»ñÇÝ Ý»ñ·ñ³íí»ÉÁ å»ïù ¿ ëÏëÇ Çñ Ñ³ñ¨³Ý 
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³å»ñÁ Ï³ÛáõÝ³óÝ»Éáõó ̈  ³Ùñ³åÝ¹»Éáõó: ́ Ý³Ï³Ý³µ³ñ, ÝáõÛÝÁ 
í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ¨ ÂáõñùÇ³ÛÇÝ: 

²Ûëûñ` 21 ¹³ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, »ñÏáõ ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÷³Ï 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ, ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, ÙÇÙÛ³Ýó 
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Ù³ëÇÝ Çñ»Ýó ³åñ³Í ̈  Ë»Õ³ÃÛáõñí³Í å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÝ, ÇÙ Ï³ñÍÇùáí, 
³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿: àõñ»ÙÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿ í»ñ³Ý³Û»É ëï»ÕÍí³Í Çñ³íÇ×³ÏÁ: Ð³Û ¨ Ãáõñù 
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç ï»Õ ·ï³Í ÷áË³¹³ñÓ ïñ³Ù³¹ñí³ÍáõÃÛáõÝÝ 
³ÛÝù³Ý Ëáñ ³ñÙ³ïÝ»ñ ¿ Ó·»É, áñ ß³ï»ñÁ ã»Ý ¿É ÷áñÓáõÙ ¨ë Ù»Ï ³Ý·³Ù ×³Ý³ã»É 
ÙÇÙÛ³Ýó: ØÇÝã¹»é ³Ûëûñ ³ñ¹»Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÏáÕùÇ ¹Ý»É Ý³Ë³å³ß³ñÙáõÝùÝ»ñÝ áõ 
÷áñÓ»É Í³ÝáÃ³Ý³É ÙÇÙÛ³Ýó Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ·Çï³Ï³Ý ̈  Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ýí³×áõÙÝ»ñÇÝ, 
÷áñÓÇ ÷áË³Ý³ÏáõÙ Ï³ï³ñ»É ³ÛÝåÇëÇ áÉáñïÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñáí, ÇÝãåÇëÇù »Ý 
ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛáõÝÁ, Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ µÝ³·³í³éÝ»ñÁ: 
ÆëÏ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ` »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÷áñÓ»Ý ×³Ý³ã»É 
Çñ³ñ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ß÷Ù³Ý ÙÇçáóáí` Ñ³ëÏ³Ý³Éáí, áñ ·áñÍ áõÝ»Ý Ýáñ ë»ñÝ¹Ç Ñ»ï: ºÃ» 
Ù»Ýù áõ½áõÙ »Ýù ÙÇ ûñ áõÝ»Ý³É ÙÇçå»ï³Ï³Ý ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ³Ûëûñ å»ïù ¿ ëÏë»Ýù ÷áËÁÙµéÝáõÙÇó:

Â»° ÂáõñùÇ³Ý, Ã»° Ð³Û³ëï³ÝÁ ³Ûëûñ ÷áñÓáõÙ »Ý Ï³éáõó»É ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý 
å»ïáõÃÛáõÝ ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ: ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ µ³ñÓñ Ç¹»³ÉÝ»ñÁ, 
µ³óÇ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ÇÝãåÇëÇù »Ý 
Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÝ, ûñ»ÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, µ³ó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ý³¨ 
ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÛáõÝ, ÇÝãå»ë Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý µ³ñÓñ ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ 
Ýñ³ µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÁ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ, ÉÇÝÇ ¹³ 
Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõñÇß ³½·»ñÇ, ¹³í³Ý³ÝùÇ, Ã» ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 
Ð»Ýó ¹³ å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³Ý Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ ¨ Ñ»Ýó ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ß³ñÅí»Ý 
µ³Ûñ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç ¨ Ýáñ ³å³·³ Ï»ñï»Éáõ ×³Ý³å³ñÑáí: ÆÑ³ñÏ», 
Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÝ áõÝ»Ý Ù»Ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÝóÛ³É, ³ÝóÛ³É, áñÁ á°ã Ñ³Û, á°ã ¿É Ãáõñù 
ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛ³Ý É³í ¿ç»ñÇó ã¿: ê³Ï³ÛÝ Ýáñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ëÏë»ÉÁ ãÇ 
Ýß³Ý³ÏáõÙ Ùáé³Ý³É Ï³Ù ÅËï»É ³ÝóÛ³ÉÁ: ¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ ¨ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ 
µ³ñÓñ ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: 

ºí ³Ñ³ í»ñç»ñë Ù»Ýù ³ñ¹»Ý ¹ñ³Ï³Ý ß³ñÅ Ï³ñáÕ »Ýù ï»ëÝ»É Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ÁÝ¹ áñáõÙ ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³: 

²ñ¹»Ý ÝßÙ³ñíáõÙ »Ý Ãáõñù–Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ 
µÝ³·³í³éáõÙ: ̧ ñ³Ï³Ý ß³ñÅ ¿ ÝÏ³ïíáõÙ Ñ³ïÏ³å»ë ³í»ÉÇ ×ÏáõÝ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý 
ßñç³ÝáõÙ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÝ ³Ûëûñ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛ³Ùµ 
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ »Ý Ãáõñù»ñ»Ý É»½áõÝ, Í³ÝáÃ³ÝáõÙ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ÏÛ³ÝùÇÝ, 
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÂáõñùÇ³ÛÇÝ` ÝáõÛÝÝ ³ÏÝÏ³É»Éáí Ý³¨ Ãáõñù Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛáõÝÇó:

²ÛëåÇëáí, ³é³çÁÝÃ³óÝ ³ÏÝÑ³Ûï ¿, áõñ»ÙÝ »Ï»ù ·Ý³Ñ³ï»Ýù ¨ ½³ñ·³óÝ»Ýù ³ÛÝ:
Ä³Ù³Ý³ÏÇÝ èáÙ»Ý èáÉ³ÝÁ Ýß»É ¿. §ÖßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ Ù»ÏÝ ¿, ë³Ï³ÛÝ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 

ÅáÕáíáõñ¹ áõÝÇ Çñ ëáõïÁ, áñÁ ÏáãíáõÙ ¿ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝ¦: àõñ»ÙÝ »Ï»ù µáÉáñë, 
Ã»° Ñ³Û ¨ Ã»° Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñë, Ó»ñµ³½³ïí»Ýù Ù»ñ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù»ç ï»Õ ·ï³Í ³Ý×ßïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ Ï³éáõó»Ýù ÙÇ ³Ùáõñ Ï³Ùáõñç Ù»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ 
¨ Ïáã»Ýù ³ÛÝ µ³Ûñ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý, ³å³·³ÛÇ Ï³Ùáõñç:

ê»· ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý

ØÇ° ÃáõÝ³íáñ»ù Ó»ñ ³ñÛáõÝÝ ³ï»ÉáõÃÛ³Ùµ…
§ØÇ° ÃáõÝ³íáñ»ù Ó»ñ ³ñÛáõÝÁ Ñ³Û»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ áõÝ»ó³Í ³ï»ÉáõÃÛ³Ùµ¦. ë³ Ðñ³Ýï 

¸ÇÝùÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ ¿: Æñ³Ï³ÝáõÙ ÑÕáõÙÝ áõÕÕí³Í ¿ñ áã ÙÇ³ÛÝ Ãáõñù»ñÇÝ, ³ÛÉ¨ 
µáÉáñ ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó, áíù»ñ Çñ»Ýó Ý»ñëáõÙ ÏñáõÙ »Ý ³ï»ÉáõÃÛ³Ý ë»ñÙÁ áñ¨¿ »ñ¨áõÛÃÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ:

ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ó»éù »Ù µ»ñ»É ³ÛÉ³½·Ç µ³½Ù³ÃÇí ÁÝÏ»ñÝ»ñ: 
ì»ñç»ñë Ý³¨ ³éÇÃ áõÝ»ó³ Ó»éù µ»ñ»É Ãáõñù ÁÝÏ»ñÝ»ñ: ²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÂáõñùÇ³ÛÇ 
ù³Õ³ù³óáõ Ñ»ï Í³ÝáÃ³ó»É »Ù ³Ýó³Í ï³ñÇ` §àëÏ» ÌÇñ³Ý¦ ÏÇÝá÷³é³ïáÝÇ 
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Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ÙÇç³½·³ÛÇÝ í³ñå»ïáõÃÛ³Ý ¹³ëÇ Å³Ù³Ý³Ï, áñÁ í³ñáõÙ ¿ñ 
ÏÇÝáé»ÅÇëáñ ²ïáÙ ¾·áÛ³ÝÁ: Î³ñ×³ï¨ ß÷áõÙÇó Ñ»ïá »ë ÑÇ³ó³Í ¿Ç` ³é³çÝ³Ñ»ñÃ 
Ýñ³Ýó Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áñ³ÏÝ»ñáí: Ð»ï³·³ÛáõÙ Ù³ëÝ³Ïó»óÇ Ð²Ú²êî²Ü-ÂàôðøÆ² 
ÏÇÝáåÉ³ïýáñÙÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ýáñáõÙÇÝ ¨ Í³ÝáÃ³ó³ ²Ý³ïáÉÇ³ÛÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 
ÏÇÝá÷³é³ïáÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇ Ñ»ï:

Èë»É »Ù ÂáõñùÇ³ÛáõÙ Ñ³Û»ñÇ ëå³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ. ¹³ ÇÑ³ñÏ» ó³í³ÉÇ ¿ ÇÝÓ 
Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ »Ã» ¹ñ³Ýù å³ï×³é ¹³ñÓÝ»Ýù ÙÇçå»ï³Ï³Ý ¨ ÙÇç³½³·³ÛÇÝ 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ µ³ó³ë³Ï³Ý µ»ÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ³å³ ¹ñ³Ýáí ³í»ÉÇ ß³ï 
Ï³ç³Ïó»Ýù áñáß ã³ñ³·áñÍÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ: ´³óÇ ³Û¹ èáõë³ëï³ÝáõÙ ¨ë Ñ³Û»ñ 
»Ý ïáõÅáõÙ ³½·³ÛÝ³ÙáÉáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí: ê³ Ï³ÝË»Éáõ ¨ í»ñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
Ñ³ñÏ³íáñ ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ³é³çÝáñ¹»É ¹»åÇ Ýáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ, 
áñå»ë½Ç Ýñ³Ýù í»ñ³Ý³Û»Ý Çñ»Ýó Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ»ñÝ áõ Ï³ñáÕ³Ý³Ý ó³ÝÏ³ó³Í 
Ñ³ñóÇ ßáõñç ë³éÁ ¨ ûµÛ»ÏïÇí »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ³Ý»É: ì»ñç³å»ë, ÇÝãå»ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
ã·Ý³Ñ³ï»É Ãáõñù ·ñáÕ úëÙ³Ý ÎáÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³½Ù³Í §Ð³Û»ñÁ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ 100 
ï³ñÇ ³é³ç¦ ·ÇñùÁ, áñï»Õ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù ¿ñ ï³ñí³Í` Ñ³Û»ñÇ ¹ñ³Ï³Ý 
ÏáÕÙ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

²Ûëûñ ÇÙ »ñ³½³ÝùÝ»ñÇ ÃíáõÙ ¿ Ý³¨ ÂáõñùÇ³ ³Ûó»É»ÉÝ áõ Ýáñ Ãáõñù³µÝ³Ï ÁÝÏ»ñÝ»ñ 
Ó»éù µ»ñ»ÉÁ: ÆÙ ³é³çÇÝ ³ÛóÇ Å³Ù³Ý³Ï »ë Ý³¨ ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ù Í³ÝáÃ³Ý³É ÂáõñùÇ³ÛÇ 
ï³ñ³ÍùÇÝ, ¨ Ñáõëáí »Ù ÙÇ ûñ ³éÇÃ ÏáõÝ»Ý³Ù ³ÛÝï»Õ ýÇÉÙ ÝÏ³ñ³Ñ³Ý»Éáõ` áñå»ë 
»ñÏáõ »ñÏñÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ µ³ñÇ Ï³ÙùÇ ËáñÑñ¹³ÝÇß:

ØÇÝã¨ ë³ÑÙ³ÝÇ µ³óáõÙÁ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÙÇç¨ ëï»ÕÍ»É 
µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý µ³½Ù³ÃÇí Ï³ÙáõñçÝ»ñ, ³ÛÉ³å»ë ³Û¹ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ ß³ï 
µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³: 

ºë ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù Çñ³Ï³Ý³óí³Í ï»ëÝ»É ³ÛÝ ·áñÍÁ, áñÝ Çñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí ¨ 
³ñÛ³Ùµ ëÏ½µÝ³íáñ»ó Ðñ³Ýï ¸ÇÝùÁ:

²ñÙ³Ý Ø»ÉùáÝÛ³Ý

Î³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñ, áñáÝó Ù³ëÇÝ ËáëáõÙ »Ý ·ñ»Ã» µáÉáñÁ՝ áñå»ë ÉáÏ Ëáëù, µ³Ûó 
ùã»ñÝ »Ý ·áñÍáõÙ ¨ ³åñáõÙ՝ Ñ³í³ï³ñÇÙ ÙÝ³Éáí ³Û¹ ·³Õ³÷³ñÇÝ։

´³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝ՝ í»Ñ áõ ·»Õ»óÇÏ ÙÇ µ³é, áñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í »Ý µ³ñáõÃÛáõÝÝ 
áõ Ï³Ù»óáÕáõÃÛáõÝÁ։ ú, »Ã» ³Ù»Ý áù ûÅïí³Í ÉÇÝ»ñ í»Ñ³ßáõù ³Ûë Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí, 
»ñÏñ³·áõÝ¹Á Ï¹³éÝ³ñ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ¹ñ³Ëï, áõñ »ñ·»óÇÏ ÃéãáõÝÝ»ñÇ ¹³ÛÉ³ÛÉÇ 
Ý»ñùá, »ñ³Ý·³Íáõ÷ å³ñï»½Ý»ñÇ ëù³Ýã³µáõÛñ Í³ÕÇÏÝ»ñÇó ³ñµ»ó³Í, »ñ· áõ ÍÇÍ³Õ 
Ïï³ñ³Í»ÇÝ Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ, Ñ³ßï áõ Ë³Õ³Õ Ï³åñ»ÇÝ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÁ՝ ³Ùáõñ å³Ñ»Éáí 
µ³Ûñ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³ÙáõñçÁ, áñÁ ÏÓ·í»ñ áÕç »ñÏñ³·Ý¹áí։

Ø³ñ¹ÇÏ ³åñ»É »Ý Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ, ³åñ»É ÏáÕù–ÏáÕùÇ, ÏÇë»É Ñ³ó áõ ³Õ, ë³ï³ñ»É 
ÙÇÙÛ³Ýó, Ï³éáõó»É,  ½³ñ·³ó»É áõ ÏñÃí»É։ ê³Ï³ÛÝ å³ïÙáõÃÛ³Ý ¿ç»ñÁ ÷³ëïáõÙ »Ý  Ý³¨ 
Ñ³Ï³é³ÏÁ՝ ³í»ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ñÑ³íÇñùÝ»ñ, å³ï»ñ³½ÙÝ»ñ, ÃßÝ³Ù³Ýù, Ëéáíù... 

ÆÝãáõ±։ ØÇÝã¨ »±ñµ։ à±í ¿ ï³Éáõ ³Ûë Ñ³ñó»ñÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ։
²Ûëûñ å³ïÙáõÃÛ³Ý ¿ç»ñÁ Ù»½ »Ý Ñ³ë»É, ¨ Ù»Ýù՝ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñë, ³ÝÏ³Ë Ù»ñ 

³½·³ÛÇÝ å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛáõÝÇó, å»ïù ¿ ßÇï³Ï Ý³Û»Ýù ³ÝóÛ³ÉÇ ÇñáÕáõÃÛ³ÝÁ, Ñ³ñ·»Ýù 
Ù»ñ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, ³åáõå³å»ñÇ ³Ýó³Í áõÕÇÝ, Ýñ³Ýó ÑÇß³ï³ÏÁ, ãËáõë³÷»Ýù 
Çñ³Ï³Ý ÷³ëï»ñÇó՝ ëï»ÕÍ»Éáí Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÃÝáÉáñï, áñï»Õ ã»Ý 
áïÝ³Ñ³ñíáõÙ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, áñï»Õ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý 
×Çßï ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ, áñï»Õ ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ ¿ ß³Ñ»ñÇó։

²Ûëûñ Ù»ñ՝ »ñÏñ³·Ý¹Ç áÕç »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇë Ó»éù»ñáõÙ ¿ ÙáÉáñ³ÏÇ ×³Ï³ï³·ÇñÁ։ 
ºÏ»ù ×³Ý³ã»Ýù ÙÇÙÛ³Ýó, ÁÝÏ»ñ³Ý³Ýù, µ³ñ»Ï³Ù³Ý³Ýù, ßÇï³Ï Ý³Û»Ýù ÙÇÙÛ³Ýó 
³ãù»ñÇ, ¹³ï»Ýù áõ ·áñÍ»Ýù՝ í³Û»É ХХI ¹³ñÇ »ñÇï³ë³ñ¹ÇÝ։ ºÏ»ù Ó»éÝ³ÙáõË ÉÇÝ»Ýù  
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µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³ÙáõñçÇ Ï³éáõóÙ³ÝÁ։ ²Ûëï»Õ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍÇùÝ»ñ, 
ù³ñ áõ »ñÏ³Ã å»ïù ã»Ý, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÅ, ó³ÝÏáõÃÛáõÝ, Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ áõ 
Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ։

ºÏ»ù µéáõÝóù ¹³éÝ³Ýù. ã¿± áñ Ù»½³ÝÇó ¿ Ï³Ëí³Í ³ÝÍ³Ûñ³ÍÇñ ïÇ»½»ñùáõÙ  
ÏÛ³ÝùÇ Ïáãí³Í Ù»ñ ÙáÉáñ³ÏÇ Ñ³Ý·Çëï áõ Ë³Õ³Õ åïáõÛïÁ, µ³½Ù³½· ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ 
³å³·³Ý։

ìñáõÛñ Â³¹¨áëÛ³Ý

ºñÏñ³·áõÝ¹Á ÙÇ Ù»Í ïáõÝ ¿ µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ, áñï»Õ Ù³ñ¹ÇÏ »Ý ³åñáõÙ: ´³Ûó ³Û¹ 
ïáõÝÁ Ï³ñá±Õ ¿ »ñÏ³ñ Ï³Ý·áõÝ ÙÝ³É, »ñµ ³ÛÝï»Õ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ÏéíáõÙ »Ý ÇÝã-áñ µ³ÝÇ 
Ñ³Ù³ñ, å³Ûù³ñáõÙ »Ý ³ñ¨Çó ³í»ÉÇ ß³ï ç»ñÙáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:  àñï»ÕÇ±ó 
¿ ëÏëíáõÙ ³Û¹ å³Ûù³ñÁ, ÙÇÝã¨ »±ñµ ¿ ³ÛÝ ß³ñáõÝ³Ïí»Éáõ: ²ñ¨Á µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ ¿ 
÷³ÛÉáõÙ… 

²Û¹ å³Ûù³ñÁ »ñ¨Ç ëÏëí»É ¿ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ Ù³ñ¹ÇÏ ÷áñÓ»É »Ý Çñ»Ýó Ù»ç 
³é³í»ÉáõÃÛáõÝ ÷Ýïñ»É` Ùáé³Ý³Éáí, áñ µÝáõÃÛáõÝÁ µáÉáñÇÝ Ñ³í³ë³ñ ¿ ëï»ÕÍ»É…  

²ßË³ñÑáõÙ Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇí Ñ³ñó»ñ, áñáÝó ³Ýí»ñç Ï³ñáÕ »Ýù å³ï³ëË³Ý»É, 
µ³Ûó ³Û¹ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ ÙÇ³ÛÝ í»ñ³ó³Ï³Ý áõ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ÏÉÇÝ»Ý: Ø³ñ¹ÇÏ 
å³ñ½³å»ë ã·Çï»Ý, Ã» ÇÝã »Ý áõ½áõÙ ÙÇÙÛ³ÝóÇó áõ, áñ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÝ ¿` ³ßË³ñÑÇó: 
²Ûëûñ Ùáé³ÝáõÙ »Ýù ³ÛÝ ³Ù»ÝÇ Ù³ëÇÝ, ÇÝãÁ ÙÝ³Éáõ ¿ ¹³ñ»ñáí Ù»ñ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ. Ë³Õ³Õ åïïíáÕ »ñÏñ³·áõÝ¹` µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³í³ë³ñ ßáÕ³óáÕ ÙÇ¨ÝáõÛÝ 
ç»ñÙ ³ñ¨áí:

´³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç ëï»ÕÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³é³çÇÝ Ï³ñ¨áñ å³ÛÙ³ÝÁ Ù»Ïë 
ÙÛáõëÇÝ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÝ ¿, ¹»Ù ³é ¹»Ù Ñ³Ý¹Çå»ÉÁ: ²Ûëûñ Ñ³Û ¨ Ãáõñù »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ 
Ï³ñÇù áõÝ»Ý Ñ³Ý¹Çå»Éáõ, ½ñáõó»Éáõ ÙÇ³ëÇÝ, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ 
Ï³ñáÕ »Ý å³ñ½»É ³ÛÝ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÁ, áñáÝù ³éÏ³ »Ý µ³ñÛ³ó³Ï³Ù í»ñ³µ»ñÙáõÝù 
ëï»ÕÍ»Éáõ ×³Ý³å³ñÑÇÝ: ²Û¹ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ ³é³í»É³·áõÛÝë ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÏÉÇÝ»Ý, 
»Ã» ³ÝóÏ³óí»Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¹³ßïáõÙ: Øß³ÏáõÛÃÁ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ ãáõÝÇ, ÃßÝ³Ù³Ýù áõ 
¹³Å³ÝáõÃÛáõÝ ãÇ ù³ñá½áõÙ: Øß³ÏáõÛÃÝ ëï»ÕÍáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñ, 
³é³Ýó áñáÝó ·ñ»Ã» ³ÝÑÝ³ñ ¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÁ: 
Øß³ÏáõÛÃÁ ÙÇ³íáñáõÙ ¿ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ` Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ ï³Éáí Ù³ñ¹áõÝ: ²ÛÝï»Õ, 
áñï»Õ Ï³ Ñ³Û³óùÝ»ñÇ, Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ»ñÇ, Ç¹»³ÉÝ»ñÇ áõ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝ, 
Ï³ Ý³¨ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝ: ́ ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝ` Ñ³ëÝ»Éáõ Ù»Ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ýå³ï³ÏÇ 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ: 

ºÃ» Ï³ñáÕ³Ý³Ýù Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñë Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ¥ÂáõñùÇ³ÛáõÙ ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ¤ Ëáñ³óÝ»É Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ù»Ýù Ý³¨ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý 
×³Ý³å³ñÑÁ ÏÑ³ñÃ»Ýù: Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ áã Ã» í³ï »ñ¨áõÛÃÁ ³Ýï»ë»ÉÝ ¿, 
³ÛÉ ÁÝ¹áõÝ»ÉÝ áõ ³ÛÝ ßïÏ»ÉÁ: Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ã¿, ³ÛÉ µ³ñÇ 
Ï³ÙùÇ ¹ñë¨áñáõÙ: Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝù áõÝ»Ý³Éáí` Ù»Ýù  ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ 
³Ù»Ý ÇÝãÇó í»ñ »Ýù ¹³ëáõÙ Ù³ñ¹ ·³Õ³÷³ñÁ, áñáíÑ»ï¨ Ñ»Ýó Ù³ñ¹ÇÏ »Ý ³åñáõÙ áõ 
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÙ ³Û¹ Ë³Õ³Õ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:

ºÃ» Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ¿, ³å³ ³ÛÝï»Õ ³å³Ñáíí³Í ¿ Ý³¨ 
³ñï³Ñ³Ûïí»Éáõ ³½³ïáõÃÛáõÝÁ: ÆëÏ ¹³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý 
Ï³Ùáõñç ëï»ÕÍ»Éáõ ·áñÍáõÙ Ù»Í ¹»ñ áõÝ»Ý Ý³¨ Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÁ, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýó 
ËáëùÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý áñáß³ÏÇ Ýå³ï³Ï áõÝÇ ¨ Ñ³ëÝáõÙ ¿ Çñ Éë³ñ³ÝÇÝ: ²Ûëûñ ùÇã ¿ ³ÛÝ 
Éñ³·ñáÕ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÇí ³ßË³ï³ÝùÁ, áñÁ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³ÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë Çñ ¹»ñÁ 
Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ: 

ÈÇÝ»Éáí Éñ³·ñáÕ` »ë ÇÝùë ½·áõÙ »Ù ¹ñ³ å³Ï³ëÁ áõ ·Çï³ÏóáõÙ, áñ ÇÙ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ë å»ïù ¿ û·ï³·áñÍ»Ù ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí: Ðáõëáí »Ù` áñ¨¿ 
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û·ÝáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ »Ù óáõó³µ»ñ»É, áñáíÑ»ï¨ áñù³Ý ã³ñ³ó³Í ÉÇÝ»Ýù, ³Û¹ù³Ý ³í»ÉÇ 
ÏÓ·ï»Ýù å³Ûù³ñÇ áõ µéÝáõÃÛ³Ý` Ëáñ³óÝ»Éáí ÃßÝ³Ù³ÝùÁ: ºñÏñ³·Ý¹Ç íñ³ Ù³ñ¹ÇÏ 
å»ïù ¿ ³åñ»Ý Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý, ëÇñá áõ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÃÝáÉáñïáõÙ, ÇëÏ ¹ñ³ 
ÙÇ³Ï »ñ³ßËÇùÁ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝÝ ¿: ÆÝãáõ ãëÇñ»Ýù Ù³ñ¹Ï³Ýó, áíù»ñ Ù»ñ ÏáÕùÇÝ 
»Ý ³ÝÏ³Ë Çñ»Ýó Ù³ßÏÇ ·áõÛÝÇó, ÏñáÝÇó, Ùß³ÏáõÛÃÇó: ÆÝãáõ± ãÁÝ¹áõÝ»Ýù Ýñ³Ýó: ÆÝãáõ± 
³ï»Ýù, »Ã» Ï³ñáÕ »Ýù ëÇñ»É… 

Üí³ñ¹ Ø³ñ·³ñÛ³Ý

ÂáõñùÇ³ÛÇ ̈  Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹³ñ»ñÇ  ÁÝÃ³óùáõÙ   µ³½Ù³ÃÇí ³Ý·³Ù 
»Ý Ë³ã³Ó¨í»É: Ð³ñÛáõñ³íáñ ï³ñÇÝ»ñ ³åñ»Éáí ÙÇÙÛ³Ýó ß³ï Ùáï ï³ñ³Í³Ï³Ý 
Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³` »ñÏáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÝ ¿É ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ½·³ó»É »Ý ³ÛÝ 
å³ïÝ»ßÝ»ñÇ ̈  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñáÝù Ñ³ï»É, ë³Ï³ÛÝ, Ýñ³Ýù  »ñµ¨Çó¿ ã»Ý 
Ï³ñáÕ³ó»É` ÷áË³¹³ñÓ ¹³ñå³ëí³Í ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí: ÆëÏ ³ÛÅÙ, »ñµ ³ñ¹»Ý  
»ñÏáõ Ñ³ñ¨³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿É ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ã¨³ÏáË»É »Ý ÙÇ Ýáñ Ñ³½³ñ³ÙÛ³Ï, 
áñï»Õ ³é³çÝ³ÛÇÝ ̈  ·ÉË³íáñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇó ̈  ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 
·Éáµ³É³óáõÙÁ, ÙÇçÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³íáõÙÁ, Ã»’ 
Ð³Û³ëï³ÝÁ, Ã»’ ÂáõñùÇ³Ý ãáõÝ»Ý ëï»ÕÍ³Í Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÝåÇëÇ ÙÇ ÑÇÙù, 
áñÇ íñ³ ÑÇÙÝí»ÇÝ Ñ»ï³·³ µáÉáñ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
³ÛÝåÇëÇ µ³ñáÛ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇß ¿, áñÁ µÝáñáßáõÙ ¿ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ³ÛÉ Ù³ñ¹Ï³Ýó 
Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ»ñÇ, Ñ³í³ï³ÉÇùÝ»ñÇ, ëáíáñáõÛÃÝ»ñÇ ¨ í³ñùÇ 
í»ñ³µ»ñÛ³É, ÇÝãÁ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ÷áË³¹³ñÓ Ñ³ëÏ³óí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ ï³ñ³µÝáõÛÃ 
Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç, Ù»Í³Ù³ë³Ùµ` ³é³Ýó ×ÝßÙ³Ý 
·áñÍ³¹ñÙ³Ý, µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ùá½áõÙÝ»ñÇ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ: 

ºñÏáõ Ñ³ñ¨³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ ÙÃÝáÉáñïÇ ̈  µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý 
Ï³ÙáõñçÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É  ÷áË³¹³ñÓ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ 
Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ»ñÇ, Ñ³í³ï³ÉÇùÝ»ñÇ, 
ëáíáñáõÛÃÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ÇÝãÝ ³Ûëûñ áñáß³ÏÇ  ÷áË³¹³ñÓ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ 
áõÝÇ: ØÇçÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ß÷áõÙÝ»ñÝ, Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³Ý ï³ñµ»ñ 
ï³ñÇùÇ, ë»éÇ,  ï³ñµ»ñ ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ, ï³ñµ»ñ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ï 
áõÝ»óáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ µ³ñÇ¹ñ³óÇ³Ï³Ý ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ëï»ÕÍÙ³Ý, ÷áË³¹³ñÓ Ñ³ëÏ³óí³ÍáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ß³ï Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ 
¨ ¹³ñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ëï»ÕÍí³Í Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ áã ³Û¹ù³Ý Ùáï ³é³ëå»ÉÝ»ñÇ 
Ñ»ñùÙ³Ý: ê³ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ ÑÝ³ñ³íáñ ¿, áñ ¹³éÝ³ Ýáñ` Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íñ³ 
ÑÇÙÝí³Í, ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý, áñÝ Çñ 
ÑÇÙùáõÙ ÏáõÝ»Ý³ ³ÛÝåÇëÇ ³ñÅ»ùÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý Ñ³ñ·³Ýù ¹ÇÙ³óÇÝÇ ³½·áõÃÛ³Ý, 
ÏñáÝÇ, Ñ³í³ï³ÉÇùÝ»ñÇ, Ùß³ÏáõÛÃÇ, ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å, ³Ýí»ñ³å³Ñ ¹ñ³Ï³Ý 
ÁÝ¹áõÝáõÙ, ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ: 

Üñ³ Ñ³Ù³ñ, áñå»ë½Ç ÑÝ³ñ³íáñ ÉÇÝÇ ëï»ÕÍ»É µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç ¨ Ç 
í»ñçá ÉáõÍ»É ³éÏ³ ÏáÝýÉÇÏïÁ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áñå»ë½Ç Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¹Çï³ñÏíÇ áã 
ÙÇ³ÛÝ Ý»Õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:  ²ÛëÇÝùÝ ËÝ¹ñÇ ÉáõÍáõÙÁ áã ÙÇ³ÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý 
ÏáÕÙ»ñÇ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ, ³ÛÉ Ý³¨ »ñÏáõ 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß÷Ù³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ÏáÝýÉÇÏïÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý 
ó³ÝÏ³ó³Í ·áñÍÁÝÃ³ó Çñ»ÝÇó »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý, 
÷áË³¹³ñÓ ß÷áõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ ¨ Ëáñ³óáõÙ, ÇÝãÝ ¿É å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ïÇï³Ý³Ï³Ý 
ç³Ýù»ñ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÇó ¿É: ê³ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Çñ³·áñÍ»É ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ 
÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í  íëï³ÑáõÃÛ³Ý Ù»Í ¹³ßï Ï³:

ÆÝã¨¿, »ë Ñ³Ùá½í³Í »Ù, áñ Ï·³ ÙÇ ûñ, áñ  Ð³Û³ëï³ÝÇ ̈  ÂáõñùÇ³ÛÇ ÙÇç¨  Ïëï»ÕÍíÇ 
Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³ÙáõñçÁ, áñ ÙÇ ûñ ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ 
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³é³Ýó ³í»Éáñ¹ ³ñ·»ÉùÝ»ñÇ Ù»ÏÝ»É ¨ ï»ëÝ»É Ù»ñ Ý³Ë³å³å»ñÇ å³ïÙ³Ï³Ý 
Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ ¨ ³ÛÝù³Ý »ñ³½í³Í ²ñ³ñ³ïÇ ÙÛáõë ÏáÕÙÁ, ³é³Ýó ³ñ·»ÉùÝ»ñÇ  ¨ í³ËÇ 
ß÷í»É Ãáõñù ÅáÕáíñ¹Ç, »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï:

ÐéÇ÷ëÇÙ» ¶ñÇ·áñÛ³Ý

Þ³ï ³Ý·³Ù, »ñµ ËáëáõÙ »Ýù Ñ³ñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ` Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ÂáõñùÇ³ÛÇ 
Ñ»ï µ³ñÛ³ó³Ï³Ù Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ÃíáõÙ ¿` áã é»³É, Ñ»é³íáñ áõ 
³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ Ã»Ù³ »Ýù ßáß³÷áõÙ: ÆëÏ »Ã» ùã»ñÝ ¿É ËáëáõÙ »Ý µ³ñÛ³óÏ³ÙáõÃÛ³Ý 
Ù³ëÇÝ` áñå»ë Çñ³Ï³Ý³Ý³ÉÇ, §ÝÛáõÃ³Ï³Ý¦ ·³Õ³÷³ñ, ³å³ ÝßáõÙ »Ý, áñ å»ïù ¿ 
ëÏë»É µ³ñÇ¹ñ³óÇ³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝù óáõó³µ»ñ»É, µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý ù³ÛÉ»ñ ³Ý»É 
¨ ³ÛÉÝ: ØÇÝã¹»é, Áëï Çë, ó³ÝÏ³ó³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ ß³ï ³í»ÉÇ Ñ»ßï ¿ ß³ñáõÝ³Ï»É, 
ù³Ý ëÏë»É: ´³½Ù³ÃÇí »Ý ³ÛÝ áÉáñïÝ»ñÁ, áñï»ÕÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ í»ñëÏë»É ë³é»óí³Í 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: úñÇÝ³Ï, »Ã» í»ñóÝ»Ýù ³Ù»Ý³å³ñ½ µÝ³·³í³éÁ` Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
¨ Ãáõñù³Ï³Ý Ï»Ýó³ÕÁ, ÏÝÏ³ï»Ýù, áñ ³Ûëï»Õ ½áõ·³Ñ»éÝ»ñÁ ÙÇÝã¨ ³Ûëûñ µ³½Ù³ÃÇí 
»Ý: ê³Ï³ÛÝ Ý³Ëù³Ý µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ, Ï³ñÍáõÙ »Ù, Ï³ ÙÇ §Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý¦` 
Ñ³Ý¹áõÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝ ëï»ÕÍíáõÙ  ¿ Çñ³ñ Éë»É Ï³ñáÕ³Ý³Éáõ ¨ ÙÇÙÛ³Ýó 
Ï³ñÍÇùÁ Ñ³ñ·»Éáõ áã µ³ñ¹ ¨ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñáÝù ë³Ï³ÛÝ, áñáß³ÏÇ 
ÑÙïáõÃÛáõÝ »Ý å³Ñ³ÝçáõÙ: ÆëÏ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ã»Ù³Ý»ñÁ É³í³·áõÛÝÝ »Ý »ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ 
ëÏë»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë Ùß³ÏáõÛÃÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ` Çµñ¨ µáÉáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ 
(³ÝÓÝ³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý, ÙÇç³½·³ÛÇÝ) ß÷áõÙÝ»ñ Ñ³ëï³ï»Éáõ ³é³çÝ³ÛÇÝ 
µÝ³·³í³é, å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿: ÆÝãå»ë ÙÛáõë å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ÂáõñùÇ³ÛÇ ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ñ³·³ÛáõÙ, ³½·»ñÇ ³åñ»É³Ï»ñåÁ ¨ Ùï³Í»É³Ï»ñåÁ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý 
³ñï³óáÉí³Í »Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù»ç: àւëïÇ` ÇÝãåÇëÇÝ ÏáÝÏñ»ï Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ 
³½·Ç Ùß³ÏáõÛÃÝ ¿, ³Û¹åÇëÇÝ »ñÏñÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ í³ñáÕ 
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñçÇÝ Ñ³ßíáí ³Û¹ ÅáÕáíñ¹Ç Ù³ëÝ »Ý: 

ºÃ» áñáß Å³Ù³Ý³Ï ³é³ç ï³ï³ÝíáõÙ ¿Ç, Ã» áñï»ÕÇó å»ïù ¿ ïñíÇ Ñ³Û-
Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹³ÏÁ ¨ ³í»ÉÇ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿ñ ÃíáõÙ í»ñ¨Çó` 
³ÛëÇÝùÝ å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ý³Ë³Ó»éÝ»Éáõ ï³ñµ»ñ³ÏÁ, 
³å³ ³ÛÅÙ Ñ³Ùá½íáõÙ »Ù, áñ ³½¹³ÏÝ»ñÁ å»ïù ·³Ý Ý»ñù¨Çó` ÅáÕáíñ¹Çó: ºí 
³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ, »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÇó: êÏë»Éáí Ãáõñù³Ï³Ý ÏáÕÙÇó` Ýß»Ù, áñ í»ñç»ñë 
Ï³ï³ñí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ, Ñ³ïÏ³å»ë 
ù³Õ³ù³ÛÇÝ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³×áÕ ÙÇïáõÙ` ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë 
ÂáõñùÇ³ÛÇ å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ù³ëÝ³íáñå³»ë Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ  
í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñÇ ßáõñç µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ: ²Ûëûñ ³ñ¹»Ý 
Ñëï³Ï Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ ³í»ÉÇ ù³Ý Ï»ë ¹³ñ ºíñáå³ÛÇ ¹áõéÁ µ³ËáÕ ÂáõñùÇ³Ý, 
»Ã» »ñµ¨¿ ºØ ³Ý¹³Ù ã¹³éÝ³ ¿É, Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ ¿ Ï³ï³ñ»É í»ñçÇÝ 
ï³Ýë³ÙÛ³ÏÝ»ñáõÙ, áñáÝù Ù»Í ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ó»É ÂáõñùÇ³ÛÇ 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ù³Õ³ù³óáõ Ñ³Ù³ñ: Ð»Ýó »íñáå³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ×³Ý³ãáÕáõÃÛ³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ ³×»ó Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇ ë»ñáõÝ¹, áñÁ Ã»¨ 
Ñ³É³ÍíáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ë³Ï³ÛÝ Ñ³ëóñ»É ¿ ß³ï µ³Ý ÷áË»É 
Çñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ùï³Í»É³Ï»ñåÇ Ù»ç: ÆÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ ëïáñ³·ñ³Ñ³í³ùÁ, áñ 
í»ñç»ñë Ý³Ë³Ó»éÝ»óÇÝ ãáñë Ãáõñù Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, Ñ³Ù³ñáõÙ »Ù Ù»Í ¹ñ³Ï³Ý 
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝ ¨ ³é³çÁÝÃ³ó: ¶³Éáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇÝ, Ï³ñ¨áñ »Ù Ñ³Ù³ñáõÙ 
Ýß»É Ù»ñ »ñÏñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ³Ûëûñ 
¹ñíáÕ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ë³ÕÙ»ñÁ: Ø»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ë ³ñ¹»Ý 
·Çï³ÏóáõÙ ¿, áñ Ñ³ñ¨³Ý å»ïáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ å³Ñå³Ý»É Ùßï³å»ë ÷³Ï 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ ¨ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

ö³ëïáñáÝ, Ç ÙÇ µ»ñ»Éáí, Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ ÑÇÙ³ áõÝ»Ýù »ñÏáõëï»ù ÙÇÙÛ³Ýó Éë»Éáõ 
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å³ïñ³ëï Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý áñáß ß»ñï»ñ: ÊÝ¹ÇñÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù ÁÝ¹³ñÓ³Ï»Éáõ, 
³×»óÝ»Éáõ Ù»ç: ¸³ å»ïù ¿ ³ñíÇ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, 
ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³¹ÇÝ³ÙÇÏ, Çñ Ñ³Û³óùÝ»ñáõÙ 
Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ Ñ³Ý¹»å ³é³í»É ¹ÇÙ³¹ñáÕáõÝ³Ï ¨ ¹»åÇ ³é³ç ÙÇïí³Í Ñ³ïí³ÍÁ: 

Բ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³ÙñçÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ³ëå»ÏïÝ»ñից Ï³é³ÝÓÝ³óÝ»Ù, Áëï Çë, 
µ³í³Ï³ÝÇÝ Ñ³ë³Ý»ÉÇ »ñÏáõëÁ, 

ºñ³ÅßïáõÃÛáõÝ – àñù³Ý ¿É ß³ï»ñÁ Ñ»ñù»Ý, Ñ³Û ¨ Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ 	
Ù»Õ»¹ÇÝ»ñáõÙ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ï³ññ»ñÇ ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÁ ã³÷³½³Ýó Ù»Í ¿: ²ÛóÛ³É ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í »ñ³Åßï³Ï³Ý Ï³ÙáõñçÇ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ù»Ï-»ñÏáõ Ñ³Ù»ñ·Ý»ñÁ 
óáõÛó ïí»óÇÝ, Ã» áñù³Ý Ù»Í ¿ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: ä»ïù ¿ ³í»ÉÇ 
Ñ³×³Ë Ï³½Ù³Ï»ñåí»Ý ³Û¹ûñÇÝ³Ï ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, ÷³é³ïáÝÝ»ñ, »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý 
ÙñóáõÛÃÝ»ñ:

ÎñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ – ´³í³Ï³ÝÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï  ¨ Ñ»ï³ùñùÇñ Ï³ñáÕ ¿ 	
ÉÇÝ»É »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñáõÙ ³Ù³é³ÛÇÝ (Ùáï »ñÏáõ ß³µ³Ã) ¹åñáóÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ` 
³é³çÇÝ-»ñÏñáñ¹ Ïáõñë»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Ü³¨ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ùß³Ï»É ÏñÃ³Ãáß³Ïáí 
áñáß Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ, ³ëåÇñ³Ýïáõñ³ÛÇ ¹³ÁÝÃ³óÝ»ñÇ  
÷áË³Ý³ÏÙ³Ý Íñ³·ñ»ñ:

ÆÙ ÏáÕÙÇó Ý»ñ¹ñáõÙ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ  ï»ëÝáõÙ »Ù Ñ»Ýó 
ÏñÃ³Ï³Ý áÉáñïáõÙ:  Îáõñë³ÛÇÝ ̈  ¹ÇåáÉÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇë µ»ñáõÙáí (§ÂáõñùÇ³ÛÇ 
ºØ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ¦, §ÎÇåñ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÁ ³ñ¹Ç ÷áõÉáõÙ¦) ÇÝï»ñÝ»ïáí ß÷í»É 
»Ù Ãáõñù »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï: ä³ïñ³ëï »Ù ï³ñµ»ñ Ã»Ù³Ý»ñáí Ï³½Ù³Ï»ñå»É 
ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñ, ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ, ³ÛÉ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï Ùß³Ï»É ÝÙ³Ý³ïÇå ÷áË³Ûó»ñÇ 
Íñ³·ñ»ñ:

ì»ñçáõÙ Ù»çµ»ñáõÙ »Ù Ñ³Û ¨ Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ù»Ï³Ï³Ý ³ë³óí³Íù (¹ñ³Ýù 
ÝáõÛÝÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùÝ »Ý »ñÏáõ É»½áõÝ»ñáí).

ÎáõÅ, ù»½ »Ù ³ëáõÙ,ÏáõÉ³ ¹áõ ÉëÇ°ñ : 
²ÕçÇÏë, ù»½ »Ù ³ëáõÙ, Ñ³ñë ¹áõ ÉëÇ°ñ:  -  Kizim sana soyluyorum, gelinim sen dinle. 

²ñ÷»ÝÇÏ ²Ã³µ»ÏÛ³Ý 

ºÃ» ³ßË³ñÑáõÙ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ Ï³ñáÕ³Ý³ÛÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ûï³ñ³ñÇ ·³É, ³å³ 
å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÁ í³Õáõó ¹³¹³ñ³Í ÏÉÇÝ»ÇÝ, ÇëÏ ·áõó» ¨ ã¿ÇÝ ÉÇÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë: 
²Ûë ³ßË³ñÑÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÝÏÛáõÝáõÙ, µáÉáñ »ñÏñÝ»ñáõÙ, ÉÇÝÇ ùñÇëïáÝÛ³, Ã» 
Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý, Ù³ñ¹ÇÏ Ó·ïáõÙ »Ý Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý: ºÃ» ãÉÇÝÇ ³Ûë §Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ¦ 
µ³éÁ, ³ßË³ñÑáõÙ áãÇÝã ãÇ ½³ñ·³Ý³: ºñÏñÇ íñ³ ³Ù»Ý ÇÝã ëÇñá íñ³ ¿ ÑÇÙÝí³Í, 
ÙÇÝã¹»é å³ï»ñ³½ÙÁ ·³ÉÇë ¿ ÏáñÍ³Ý»Éáõ ³Û¹ ë»ñÁ ¨ ã³ñáõÃÛáõÝ, áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝ áõ 
³·ñ»ëÇ³ ë»ñÙ³Ý»Éáõ: ÂßÝ³Ù³ÝùÁ Ïáõñ³óÝáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõÝ, å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÁ ÙÃ³·ÝáõÙ 
»Ý µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÍÝáõÙ ³ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 

²Ûëûñ ³Ù»Ýáõñ Ïáã »Ý ³ÝáõÙ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ë³Õ³Õ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ·ïÝ»ÉáõÝ, ½»ÝùÇ 
É»½íáí Ëáë»Éáõó Ññ³Å³ñí»ÉáõÝ, µéÝáõÃÛ³ÝÁ í»ñç ï³ÉáõÝ, ÇÝãÁ å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³Ý 
µáÉáñÁ ¨ ëÏë»Ý Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É: ÆÑ³ñÏ», ¹³ ¿ ×Çßï ×³Ý³å³ñÑÁ, áñáíÑ»ï¨ 
³ï»ÉáõÃÛ³Ùµ áãÝãÇ Ñ³ëÝ»É ãÇ Ï³ñ»ÉÇ, ̈  ë³ å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³Ý µáÉáñÁ ̈  ³é³çÝáñ¹í»Ý 
Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ ÷áËíëï³ÑáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ´éÝáõÃÛáõÝÁ 
µéÝáõÃÛáõÝ ¿ ÍÝáõÙ. ë³ ÙÇ ÷³Ï ßÕÃ³ ¿, áñÇó ³½³ïáõÙ ãÇ ÉÇÝÇ, »Ã» ³ßË³ñÑÁ ×Çßï 
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ï³Ý· ã³éÝÇ: 

ºí ³Ñ³ ³Ûë íÇ×³ÏáõÙ ÙÇÙÛ³Ýó Ó»éù »Ý Ù»ÏÝáõÙ Ñ³ë³ñ³Ï Ù³ñ¹ÇÏ, »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ, 
áíù»ñ áõ½áõÙ »Ý Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ̈  ÷áËÁÙµéÝáõÙ, áíù»ñ áõ½áõÙ »Ý` Çñ»Ýó »ñÏÇñÁ Í³ÕÏÇ, 
ÇëÏ Çñ»Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÁ ¨ ·³ÉÇù ë»ñáõÝ¹Ý»ñÁ Ë³Õ³Õ »ñÏÝùÇ ï³Ï ³åñ»Ý: ²Ûëï»Õ 
·ïÝíáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ¹ Ù»Í Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ ¿ Çñ³Ï³ÝáõÙ ¨ Éáõñç ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ ¿ 
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Ï³ï³ñáõÙ Çñ »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ: 
Àëï ÇÙ ï»ë³Ï»ïÇ` áñå»ë Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã, Ð³Û³ëï³Ý-

ÂáõñùÇ³ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹»é¨ë ë³ÕÙÝ³ÛÇÝ ÷áõÉáõÙ »Ý ·ïÝíáõÙ: ²Ûë 
í»ñçÇÝ ï»ñÙÇÝÁ ·áõó» ¨ ï³ñûñÇÝ³Ï Ãí³ »ñÏáõ Ñ³ñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó 
×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ ¹³ ¿: ø³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ Ùß³ÏáõÛÃÁ ³éÑ³ë³ñ³Ï ï³ñµ»ñ 
Ñ³ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ·ïÝíáÕ »ñ¨áõÛÃÝ»ñ »Ý: àñ¨¿ »ñÏÇñ ×³Ý³ã»Éáõ Ñ³Ù³ñ å»ïù 
¿ Ý³Ë ³Ûëå»ë Ïáãí³Í §Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ½µáë³ÝùÝ»ñ¦ ³ÝóÏ³óÝ»É: ÆëÏ Ùß³ÏáõÛÃÁ 
³½·áõÃÛáõÝ áõ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ ãÇ ×³Ý³ãáõÙ: àõñ»ÙÝ å»ïù ¿ ³í»É³óÝ»É Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ 
ß÷áõÙÝ»ñÝ áõ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÑ³ñÏ», ãÙáé³Ý³Éáí ë»÷³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ, 
ÇÝùÝáõÃÛáõÝÝ áõ ¿áõÃÛáõÝÁ: 

àõëïÇ ÃáÕ ³Ûë ù³ÛÉÁ ÉÇÝÇ ³é³çÇÝ Ë³Õ³Õ³ñ³ñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ Ï³ï³ñáõÙ 
»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ÂáõñùÇ³ÛÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ, áíù»ñ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ïëï»ÕÍ»Ý 
÷áË³¹³ñÓ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý, Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ áñ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÝ ¿` 
Ñ³ñ·³ÝùÇ ÙÇ ·áïÇ, ûÕ³Ï, áñï»ÕÇó Ý»ñë ã»Ý Ã³÷³ÝóÇ á°ã å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÁ, á°ã 
ã³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ áã ¿É µéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

ÆëÏ ³Ûë Ý³Ù³ÏÁ ÃáÕ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝ ÉÇÝÇ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÇÝ 
¨ Ù³ñ¹Ï³Ýó, áíù»ñ Ï³ñ¹³Éáõ »Ý ³ÛÝ, ÃáÕ ÑáõÛëÇ áõ µ³ñáõÃÛ³Ý ßáÕ ï³ñ³ÍÇ ³ÙµáÕç 
Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç áõ Ñ³Ý·»óÝÇ µáÉáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ë³Õ³Õ ÉáõÍÙ³ÝÁ:      

ºÃ» ÑÝ³ñ³íáñ ¿ áñáßáõÙÝ»ñ ÁÝ¹áõÝ»É Ë³Õ³Õ, µ³ñÛ³ó³Ï³Ù ÙÃÝáÉáñïáõÙ, ³å³ 
³Ûëûñí³ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÁ ÁÝïñ»É ¿ ³Û¹ ×³Ý³å³ñÑÁ:         

           
èáõµ»Ý ¼³ù³ñÛ³Ý

ÆÙ É³í³·áõÛÝ ÁÝÏ»ñÁ` ²ÑÙ»¹Á, Ãáõñù ¿: Ü³ »ñµ»ÙÝ ·ñáõÙ ¿ Ñ³Û»ñ»Ý ëÇñ³ÛÇÝ 
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ß³ï ¿ ëÇñáõÙ ýáõïµáÉ` ×Çßï »Õµáñë ÝÙ³Ý:  Üñ³Ýù ÝÙ³Ý »Ý 
Ý³¨ µÝ³íáñáõÃÛ³Ùµ. ³Ù»Ý ³Ý·³Ù Çñ³ñ Ñ³Ý¹Çå»ÉÇë Ý³Ë Ùé³ÛÉíáõÙ »Ý, ³å³ ëÏëáõÙ 
»Ý Ï³ï³Ï»É ¨ Ë³Õ³É ÇÝÓ Ñ»ï, Ã³ùáõÝ Ñ»ï¨»Éáí ÙÇÙÛ³Ýó: ²ÑÙ»¹Á ³åñáõÙ ¿ ³ñ¨áï 
ì³Ý³ É×Ç ³÷ÇÝ ¨ ÙÇßï ÇÝÓ ÝíÇñáõÙ ¿ ·»ï³÷ÇÝ ·ï³Í ·»Õ»óÇÏ ù³ñ»ñ, Ë»óÇÝ»ñ, 
»ñµ»ÙÝ Ý³¨ ÑÇÝ ¹ñ³ÙÝ»ñ ¨ ³é³ñÏ³Ý»ñ, áñáÝù û·ï³·áñÍ»É »Ý ³é³ç  ³Û¹ï»Õ ³åñáÕ 
ÑÇÝ Ñ³Û»ñÁ: Ü³ ·ÇïÇ Ý³¨ ß³ï ³é³ëå»ÉÝ»ñ ¨ Ñ»ùÇ³ÃÝ»ñ Ã³ùÝí³Í ·³ÝÓ»ñÇ, µ³ñÇ 
áõ ã³ñ á·ÇÝ»ñÇ, Ã³·³íáñÝ»ñÇ ¨ ³ëå»ï³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ²ÑÙ»¹Á 
å³ïÙáõÙ ¿ Ý³¨, áñ Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùáõÙ Ï³ ÑÇÝ ³í³Ý¹áõÃÛáõÝ, Ã» ÇÝãå»ë ¿ Çñ»Ýó 
ïáÑÙÇ ÑÇÙÝ³¹ÇñÁ ÷ñÏ»É Ïáïáñ³ÍÇó ¨ í³Ûñ»ÝÇÝ»ñÇó ÙÇ Ñ³Û ³ÕçÏ³ ¨ ³ÙáõëÝ³ó»É 
Ýñ³ Ñ»ï, ¨ Ã» ÇÝãå»ë »Ý Ññ»ßï³ÏÝ»ñÁ û·Ý»É Ýñ³Ýó:

ºñµ  Ñ³ÛñÇÏë ÇÙ³ó³í ³Û¹ Ù³ëÇÝ, ÇÝÓ ÝíÇñ»ó Ñ³Û»ñ»Ý ¨ Ãáõñù»ñ»Ý ·ñí³Í 
å³ïÙáõÃÛ³Ý ¹³ë³·ÇñùÁ, áñï»Õ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ÝÏ³ñ³·ñíáõÙ »Ý ³é³çÇÝ 
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÐÇÙ³ »ë ¨ ²ÑÙ»¹Á ÙÇ³ëÇÝ 
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ »Ýù ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ, áñ ·ïÝ»Ýù ²ÑÙ»¹Ç Ý³ËÝÇÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ 
ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ:  Ü³ áñáß»É ¿ ·ñ»É Ñ³Û ̈  Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ëáõÙ ¿, áñ å»ïù ã¿ ß÷áÃ»É Ù³ñ¹Ï³Ýó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ¨ áñ 
Ñ³ë³ñ³Ï Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ï ³í»ÉÇ Ñ»ï³ùñùÇñ »Ý ¨ Ï³ñ¨áñ:

Ð³Ù³ó³ÝóÇ ·»Õ»óÇÏ ³ÝÏÛáõÝÝ»ñáõÙ ÙÇ³ëÇÝ ½µáëÝ»ÉÇë Ý³ Ñ³×³Ë ¿ å³ïÙáõÙ Ý³¨ 
ùñ¹»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝù ³åñáõÙ »Ý Ñ³ñ¨³Ý ÷áÕáóáõÙ: ²ÑÙ»¹Ý ³ëáõÙ ¿, áñ Ýñ³Ýù ß³ï 
»Ý ÝÙ³Ý Ñ³Û»ñÇÝ ¨ Ãáõñù»ñÇÝ, ¨ áñ Ýñ³Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÁ ß³ï É³í »Ý ýáõïµáÉ Ë³ÕáõÙ: 
Üñ³Ýù ²ÑÙ»¹ÇÝ ËÝ¹ñ»É »Ý, áñ ÇÝÓ áõ »Õµáñë Ññ³íÇñÇ ì³Ý, Çñ³Ï³ÝáõÙ Í³ÝáÃ³Ý³Éáõ 
Ñ³Ù³ñ, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýó ß³ï ¿ ¹áõñ »Ï»É »Õµáñë ýáõïµáÉ³ÛÇÝ ÑÝ³ñùÝ»ñÇó Ù»ÏÁ:

²ÑÙ»¹Á Ë»É³óÇ ¨ ³ÏïÇí Ù³ñ¹ ¿: Ü³ áõ½áõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñå»É áïùáí ³ñß³í 
êï³ÙµáõÉÇó ÙÇÝã¨ ºñ¨³Ý ¨ »ë ³Ýå³ÛÙ³Ý áõÕ»Ïó»Éáõ »Ù Ýñ³Ý, »Ã» ÙÇÝã ³Û¹ Éñçáñ»Ý 
Ù³ñ½í»Ù ¨ Ïá÷í»Ù, áñ Ï³ñáÕ³Ý³Ù ¹ÇÙ³Ý³É ×³Ý³å³ñÑÇ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: 
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Ü³ ³ëáõÙ ¿, áñ ¹³ Ïû·ÝÇ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç ëï»ÕÍ»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¨ 
ÂáõñùÇ³ÛáõÙ ³åñáÕ µáÉáñ ³½·»ñÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÙÇç¨: Ü³ ÝáõÛÝÇëÏ Ñá¹í³Í ¿ ·ñ»É 
§ÆÝãå»±ë ëï»ÕÍ»É µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç áÕç ³ßË³ñÑÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨¦ 
í»ñÝ³·ñáí, áñÁ ß³Ñ»É ¿ ³é³çÇÝ Ùñó³Ý³ÏÁ Çñ»Ýó ¹åñáóáõÙ:

²ÑÙ»¹ÇÝ ß³ï ¿ ¹áõñ ·³ÉÇë ÇÙ ·ñ»Éáõ á×Á ¨ Ý³ ÇÝÓ ËÝ¹ñ»É ¿ ·ñ»É Çñ Ù³ëÇÝ 
ß³ñ³¹ñáõÃÛáõÝ, áñÁ Ý³ Ëáëï³ó»É ¿ Ññ³ï³ñ³Ï»É Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ Çñ»Ýó ¹åñáóÇ 
Ã»ñÃáõÙ, Ý³¨ ²ñ³ñ³ï É»é³Ý Ï³ï³ñÇÝ, Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý ÓÛáõÝ»ñÇ Ù»ç »ñÏáõëÇë 
ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ Ó»é³·Çñ ÙÇ ûñÇÝ³Ï Ã³Õ»É, áñå»ë Ù»ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇß: 
Ü³ Ï³ñÍáõÙ ¿, áñ ¹³ ÝáõÛÝå»ë Ïû·ÝÇ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç ëï»ÕÍ»É ³ßË³ñÑÇ 
µáÉáñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨:

ºÃ» ¹áõù Ï³ñ¹áõÙ »ù ³Ûë ß³ñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ, áõñ»ÙÝ ÇÙ ¨ ²ÑÙ»¹Ç ³ßË³ï³ÝùÁ 
Ñ³çáÕí»É ¨ ·Ý³Ñ³ïí»É ¿: ºë Ñáõëáí »Ù, áñ Ù»Ýù ÙÇ³ëÇÝ ÏÇñ³Ï³Ý³óÝ»Ýù Ù»ñ µáÉáñ 
»ñ³½³ÝùÝ»ñÁ:

ºë Ñå³ñï »Ù, áñ ÇÙ É³í³·áõÛÝ ÁÝÏ»ñÁ ²ÑÙ»¹Ý ¿:

 2029Ã.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Þ³ñ³¹ñáõÃÛ³Ý ³Ûë Ó¨Á ̈  á×Á ÁÝïñ»É »Ù, áñå»ë½Ç ÷áË³Ýó»Ù ÙÇçÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ̈  Ñ³Û-

Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³å³·³ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë 
»ñ»Ë³Ý»ñÇ: ÆÙ ÑÝ³ñ³íáñ Ý»ñ¹ñáõÙÁ §µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³ÙáõñçÇ¦ ëï»ÕÍÙ³Ý 
·áñÍáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É, ÇÝãå»ë Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý` Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý ¨ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë 
í»µ-Íñ³·ñ³íáñÙ³Ý áÉáñïáõÙ (ûñÇÝ³Ï, ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý í»µ-Ï³Ûù»ñÇ 
ëï»ÕÍáõÙÁ, ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý, ù³ñá½ãáõÃÛáõÝÇó ½áõñÏ ÇÝýáñÙ³óÇáÝ ¹³ßïÇ ëï»ÕÍáõÙÁ Ï³Ù 
¹ñ³Ý Ýå³ëï»ÉÁ), ³ÛÝå»ë ¿É ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý: 
Üß»Ù, áñ áõÝ»Ù µ³½Ù³ÃÇí Ãáõñù ÁÝÏ»ñÝ»ñ, áñáÝó Ñ»ï Í³ÝáÃ³ó»É »Ù ÇÝï»ñÝ»ïáí: 
Þ³ï »Ù Ï³ñ¨áñáõÙ Ý³¨ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ ³åñáÕ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ, Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ»ï 
Ýñ³Ýó Ï³å»ñÇ ³Ùñ³åÝ¹áõÙÁ ¨ Ýñ³Ýó ¹»ñÁ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
µ³ñ»É³íÙ³Ý Ù»ç: ØÇÝã ³ÛÅÙ áõÅ»ñÇë Ý»ñ³ÍÇÝ ã³÷áí ÷áñÓ»É »Ù Ù»ÕÙ»É ßñç³å³ïÇë 
Ù³ñ¹Ï³Ýó Í³Ûñ³Ñ»Õ Ñ³Û³óùÝ»ñÁ. »ë Ï³ñÍáõÙ »Ù, áñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ß÷áõÙÁ, Çñ³ñ ×³Ý³ã»ÉÝ 
áõ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÁ åÇïÇ ÉÇÝ»Ý µ³ñÛ³ó³Ï³Ù Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³ù³ñÁ:

²Ýáõß ´³·ñ³ïáõÝÛ³Ý

ÆÝãå»±ë Ï³éáõó»É µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç »ñÏáõ ¹³ñ³íáñ Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨, 
¨ ³ñ¹Ûá±ù ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ï³éáõó»É ³Û¹ Ï³ÙáõñçÁ: ºë µ³í³Ï³ÝÇÝ »ñÏ³ñ »Ù Ùï³Í»É 
³Û¹ Ñ³ñóÇ ßáõñç ¨, Ñ³ÝÏ³ñÍ ÑÇß»Éáí ÙÇ ¹»åù, »Ï³ ³ÛÝ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³ÝÁ, áñ, ³Ûá, 
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ï³éáõó»É µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç ³Û¹ »ñÏáõ ÑÇÝ³íáõñó ³½·»ñÇ 
ÙÇç¨:

î³ñÇÝ»ñ ³é³ç ÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ·Ý³ó»É ¿ñ ÂáõñùÇ³ áñå»ë ½µáë³ßñçÇÏ: 
Üñ³Ý ß³ï ¿ñ Ñ»ï³ùñùñáõÙ ÂáõñùÇ³Ý, Ýñ³ Ùß³ÏáõÛÃÁ: ¶Ý³Éáõó ³é³ç Ýñ³ Ùáï 
Ý»ñùÇÝ É³ñí³ÍáõÃÛáõÝ Ï³ñ, »ë ÝáõÛÝÇëÏ í³Ë ÝÏ³ï»óÇ Ýñ³ ³ãù»ñáõÙ, ù³ÝÇ áñ, Ç 
í»ñçá, ÂáõñùÇ³ ¿ñ ·ÝáõÙ: ê³Ï³ÛÝ, »ñµ í»ñ³¹³ñÓ³í ³ÛÝï»ÕÇó, ³Ûë ³Ý·³Ù ÁÝÏ»ñáçë 
³ãù»ñáõÙ Ñ³Ý·ëïáõÃÛáõÝ ï»ë³: ÂáõñùÇ³ÛáõÙ ·ïÝí»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï Ý³ »ï ¿ñ ÙÝ³ó»É 
½µáë³ßñçÇÏÝ»ñÇ ËÙµÇó ¨ ÙáÉáñí»É ¿ñ: Üñ³Ý Ãí³ó»É ¿ñ, áñ »Ã» ÇÙ³Ý³Ý, áñ ÇÝùÁ Ñ³Û 
¿, ³å³ áã áù Çñ»Ý ãÇ û·ÝÇ, µ³Ûó å³ñ½í»É ¿ñ, áñ ëË³ÉíáõÙ ¿: ØÇ Ãáõñù »ñÇï³ë³ñ¹, 
ï»Õ»Ï³Ý³Éáí, Ã» ÇÝã ¿ å³ï³Ñ»É ÁÝÏ»ñáçë Ñ»ï, û·ÝáõÃÛ³Ý Ó»éù ¿ñ Ù»ÏÝ»É Ýñ³Ý: 
ø³ÝÇ áñ ß³ï áõß ¿ñ »Õ»É, Ãáõñù »ñÇï³ë³ñ¹Á ÁÝÏ»ñáçë Ññ³íÇñ»É ¿ñ Çñ»Ýó ïáõÝ, 
ãÝ³Û³Í ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ ·Çï»ñ Ýñ³ Ñ³Û ÉÇÝ»ÉÁ, Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ñ ç»ñÙ ÑÛáõñ³ëÇñáõÃÛáõÝ 
¨ ÃáõÛÉ ¿ñ ïí»É, áñ Çñ»Ýó ï³ÝÁ ·Çß»ñÇ, ÇëÏ ³é³íáïÛ³Ý û·Ý»É, áñ ÝáñÇó ÙÇ³Ý³ 
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½µáë³ßñçÇÏÝ»ñÇ ËÙµÇÝ:
ÀÝÏ»ñë ÙÇÝã¨ ûñë ßáÛí³Í ¿ ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇó ¨ µ³ñÇ Ï³ÙùÇó, áñ 

¹ñë¨áñ»É ¿ÇÝ Ãáõñù »ñÇï³ë³ñ¹Á ¨ Ýñ³ ÁÝï³ÝÇùÁ Çñ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:
²Ûë å³ïÙáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá Ñ³ëÏ³ó³, áñ ³Ûë »ñÏáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨ ÑÝ³ñ³íáñ 

¿, ³í»ÉÇ  ×Çßï ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ëï»ÕÍ»É µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç, ¨ ß³ï ³í»ÉÇ 
Ñ»ßï ¿ Ï³ÙáõñçÝ»ñ Ï³éáõó»É Ñ³ë³ñ³Ï ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨: Þ³ï Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇ, áñ 
å»ï³Ï³Ý ³Ûñ»ñÁ Éë»Ý ÅáÕáíñ¹Ç Ó³ÛÝÁ, ÇëÏ ÅáÕáíáõñ¹Á ÇÙ³ëïáõÝ ¿, Ý³ áõÝÇ µ³ñÇ 
Ï³Ùù ¨ Ï³ñáÕ ¿ ·ïÝ»É ³Û¹ Ï³ÙáõñçÁ Ï³éáõó»Éáõ ×³Ý³å³ñÑÁ: âå»ïù ¿ Ùáé³Ý³É, áñ 
³Ûë Ù³ñ¹ÇÏ ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ³åñ»É »Ý ÏáÕù ÏáÕùÇ` ÏÇë»Éáí Çñ»Ýó áõñ³ËáõÃÛáõÝÝ»ñÝ 
áõ Ñá·ë»ñÁ, ¨ ³Ûë  »ñÏáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨ Ùß³ÏáõÛÃÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ ËáñÁ ¹ñáßÙ ¿ 
ÃáÕ»É: 

ÆëÏ³å»ë, Ï³ñ Å³Ù³Ý³Ï, áñ Ýñ³Ýù ³åñáõÙ ¿ÇÝ ÏáÕù ÏáÕùÇ áõ Ýñ³Ýó ÙÇç¨ Ï³ñ 
¨° ë»ñÁ, ¨° Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ¨° µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝ ÙÇÙÛ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 
ä³ïÙáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ïí»É, áñ ß³ï Ñ³×³Ë å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ë³ñ³Ï 
Ãáõñù ¨ Ñ³Û Ù³ñ¹ÇÏ Çñ³ñ û·Ý»É »Ý áõ ÷ñÏ»É, ãÝ³Û³Í ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ å³ï»ñ³½ÙáõÙ ¿ÇÝ 
ÙÇÙÛ³Ýó ¹»Ù: ìëï³Ñ »Ù, áñ ³Ûëûñ ¿É »ñÏáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨ Ï³ Ù»Í ó³ÝÏáõÃÛáõÝ 
Ï³éáõó»É µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³ÙáõñçÁ, ³Ûë ·áñÍáõÙ ß³ï Ù»Í ¿ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý 
¹»ñÁ, ã¿± áñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñÅÇã áõÅÁ Ñ»Ýó Ýñ³Ýù »Ý: ìëï³Ñ »Ù, áñ 
Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÛ³Ý, µ³Ûñ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý, Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ÙáõñçÁ 
»ñÏáõ ¹³ñ³íáñ Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÏÏ³éáõóíÇ ¨ ³Ýå³ï×³é ÏÏ³éáõóíÇ Ë³Õ³Õ 
×³Ý³å³ñÑáí, µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí, ÏÉáñ ë»Õ³ÝÇ ßáõñç, ¨ ³Û¹ ×³Ý³å³ñÑáí 
µáÉáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÏÑ³ñÃí»Ý, áñáíÑ»ï¨ ÙÇ³ÛÝ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí Ï³ñáÕ »Ýù 
Ñ³ëÝ»É Ù»ñ Ýå³ï³ÏÇÝ ¨ Ï³éáõó»É µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý ³Ùáõñ Ï³Ùáõñç:

Î³ñÍáõÙ »Ù, áñ ÅáÕáíñ¹Ç, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ç³Ýù»ñáí 
³Ûë ³Ù»ÝÁ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ï¹³éÝ³: 

Ð³ÛÏ³Ýáõß âáµ³ÝÛ³Ý

Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ï»ñïÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ µáÉáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¿É Ç Ñ³Ûï »Ý 
·³ÉÇë ËáãÁÝ¹áïÝ»ñ, áñáÝù ³ñ·»É³ÏáõÙ »Ý ³éáÕç Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙÁ: 
ÆëÏ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ Ï³ÛáõÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ 
ï³ñµ»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨: ²Ýí»ñç å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÝ áõ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ñ³ßïáõÃÛ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ½ñáÛ³óÙ³Ý »Ý Ñ³ëóÝáõÙ: ¸ñ³ ÷áË³ñ»Ý 
å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ÛïÝÇ »Ý ß³ï ¹»åù»ñ, »ñµ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³ëï³ïÙ³Ý ¨ µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ  Ç í»çá ¹³ñ³íáñ 
Ñ³Ý·áõÛóÁ ÉáõÍ»É »Ý: ²Ûëûñ Ñ³Ý·áõó³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Çñ ³ÝÉáõÍ»ÉÇ 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ« ³é³ïáõÃÛ³Ùµ ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ ¿ Ñ³ïÏ³å»ë  ÎáíÏ³ëÛ³Ý ï³ñ³Í³ßñç³ÝÁ, 
áñï»Õ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ï³Ý ãÉáõÍí³Í µ³½áõÙ ËÝ¹ÇñÝ»ñ: ²Ù»Ý 
¹»åùáõÙ ù³ÛÉ ³é ù³ÛÉ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍ³¹ñ³Í ç³Ýù»ñÁ ÑáõÛë »Ý Ý»ñßÝãáõÙ, áñ ÙÇ 
ûñ ³Ûëï»Õ Í³·³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ÏÉáõÍí»Ý:

ºë ÇÝùë ÏáÕÙ »Ù ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý  ¨ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ÙÃÝáÉáñïÇ 
Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ, áñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÙÇ ß³ñù ·áñÍáÝÝ»ñáí: î³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³ñÃáõÙÁ  ÙÇ³ÛÝ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó ·áñÍÁ ã¿. ¹³ 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÝÑ³ïÇ å³ñïùÝ ¿ »ñÏáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³ßïáõÃÛ³Ý »½ñ»ñ 
÷Ýïñ»ÉÝ áõ ¹ñ³Ýù ½³ñ·³óÝ»ÉÁ: â¿՞ áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñë ¿É Ç íÇ×³ÏÇ »Ýù Ýå³ëï»É 
»ñÏÏáÕÙ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÁÝÃ³óÇÝ áõ µ³ñ·³í³×Ù³ÝÁ: ÆëÏ ÐÐ-Ç 
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Ñ³Ù³ñ ³Ûëûñí³ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ  ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý ¨ ³éáÕç 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ Ñ³ñ¨³Ý å»ïáõÃÛ³Ý` ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ»ï:

ò³ÝÏ³ó³Í å»ïáõÃÛ³Ý Ù»ç »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÁ ÙÇßï ¿É »Õ»É ¿ ¨ ÏÙÝ³ ³ÛÝ 
ß³ñÅÇã áõÅÁ, áñÝ Ç  íÇ×³ÏÇ ¿ Ýáñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ, Ùïù»ñÇ ³é³ç³¹ñÙ³Ý ¨ ¹ñ³Ýó 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ×³Ý³å³Ñáí Ñ³ëÝ»É Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:ØÇçÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï³å»ñÇ 
½³ñ·³óáõÙÁ, »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ Í³ÝáÃ³Ý³ÉÁ 
Ï³ñáÕ ¿ µ³í³Ï³Ý Ñáõë³¹ñáÕ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ ³å³Ñáí»É: ØÇ ß³ñù ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ 
¨ Ñ³í³ùÝ»ñÁ  Ù»½ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏÁÝÓ»é»Ý É³í Ñ³ëÏ³Ý³É ÙÇÙÛ³Ýó, ·ïÝ»É Ù»½ 
Ï³åáÕ ûÕ³ÏÝ»ñ ¨ ï»ÕÛ³Ï ÉÇÝ»É »ñÏáõëï»ù Ñáõ½áÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ: Ø»Ýù, ³åñ»Éáí 
ÝáõÛÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ, áõÝ»Ýù ·ñ»Ã» ÝáõÛÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, Ñ»ï¨³µ³ñ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ 
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇ, Ï³ñÍÇùÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí Ï³ñáÕ »Ýù ·ïÝ»É 
Ù»ñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ: ²éÑ³ë³ñ³Ï áõë³ÝáÕáõÃÛáõÝÁ áõÝÇ Ù»Í 
åáï»ÝóÇ³É ̈  Ï³ñáÕ ¿ Éáõñç Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ áõÝ»Ý³É Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
ÑÇÙùÇ ×Çßï Ï³éáõóÙ³Ý ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³ñ¹»Ý µ³ñ»É³íÙ³Ý ·áñÍáõÙ: Î³ñÍáõÙ »Ù, áñ 
ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñÁ  ¨  ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ Ñ³Û ¨ Ãáõñù áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÙÇç¨ û·ï³Ï³ñ ÏÉÇÝ»Ý 
»ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³ñ. ³Ûëï»Õ Ïßáß³÷í»Ý µ³½Ù³ÃÇí Ñ³ñó»ñ, »ÉáõÛÃÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ë 
Ï·³Ý Ñ³Û ¨ Ãáõñù áõë³ÝáÕÝ»ñ, áñáÝù, ³ñï³Ñ³Ûï»Éáí Çñ»Ýó Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ ³Ûë Ï³Ù 
³ÛÝ Ñ³ñóÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, ³é³ç³ñÏ»Éáí Ùï³Ñ³Õ³óáõÙÝ»ñ ¨ ·³Õ³÷³ñÝ»ñ, Ç í»ñçá 
Ï³ñÍáõÙ »Ù ÷áùñÇß³ï» Ï·ïÝ»Ý Ù»½ Ñáõ½áÕ Ñ³ñó»ñÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ: ²Ûë ³Ù»ÝÇó 
µ³óÇ, å»ïù ¿ Ù»½ Çñ³ñ Ï³åáÕ ³ÛÉ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ ·ïÝ»É: ÆëÏ ¹ñ³Ýó Ù»ç, ³Ýßáõßï, 
Çñ ï»ÕÝ áõÝÇ ³ñí»ëïÁ, áñÁ  ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï Ï³å»ñ Ñ³ëï³ï»Éáõ É³í³·áõÛÝ »Õ³Ý³ÏÝ 
¿: Ð³ïÏ³å»ë »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷áñÓ»É Ñ³ëÏ³Ý³É ÙÇÙÛ³Ýó: â¿՞ áñ 
»ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ ³½·áõÃÛáõÝ, É»½áõ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ ãÇ ×³Ý³ãáõÙ, ³Ûëï»Õ 
ß³Ñ»ñÇ µ³ËáõÙ ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»ÝáõÙ: Î³ñ»ÉÇ ¿ ëï»ÕÍ»É »ñ³Åßï³Ï³Ý ³ÏáõÙµÝ»ñ, áñï»Õ 
Ñ³Û ¨ Ãáõñù »ñ³Åßï³ë»ñÝ»ñÁ ÏÍ³ÝáÃ³Ý³Ý Ù»ñ »ñÏáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ùß³ÏáõÛÃÇÝ, 
Ï³½Ù³Ï»ñå»É óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñ, áñï»Õ ÏÝ»ñÏ³Û³óí»Ý ³ñÅ»ù³íáñ ÝÏ³ñã³Ï³Ý 
·áñÍ»ñ: Î³ñ»ÉÇ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ÷áË³¹³ñÓ ³Ûó»ñ ¹»åÇ Ð³Û³ëï³Ý ¨  ÂáõñùÇ³: 
¾ùëÏáõñëÇ³Ý»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³Ý Í³ÝáÃ³Ý³É å³ïÙ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ, 
áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý ÏáÃáÕÝ»ñÁ ̈  Ñáõß³ñÓÝÝ»ñÁ: ºñÇï³ë³ñ¹ ·ñáÕÝ»ñÇ 
ËÙµ³ÏÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ßÝáñÑÇí Ù»Ýù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³Ýù áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõ 
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó »ñÇï³ë³ñ¹ ·ñáÕÝ»ñÇ ·áñÍ»ñ ¨ Ï³ï³ñ»É ÷áñÓÇ ÷áË³Ý³ÏáõÙ: 
Èáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÇ óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ù»Ýù Ù»ñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ Ï³ñáÕ »Ýù 
³ñï³Ñ³Ûï»É  Ù»½ Ñáõ½áÕ ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³ñóÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: Î³ñáÕ »Ýù ëï»ÕÍ»É ³ÛÝåÇëÇ 
ÝÏ³ñÝ»ñ, áñáÝóáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ¹ Ï·ïÝÇ Çñ»Ý Ùï³Ñá·áÕ Ñ³ñóÇ å³ï³ëË³ÝÁ: 
ºí áñ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÝ ¿. ó³ÝÏ³ó³Í Éáõë³ÝÏ³ñ å»ïù ¿ ù³ñá½Ç ³ÛÝ µ³ñáõÃÛáõÝÁ, 
Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÙÇÙÛ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³ñ·³ÝùÁ, ÑáõÛëÁ ³å³·³ÛÇ Ñ³Ý¹»å, 
áñÁ ß³ï ¿ å³Ï³ëáõÙ ³Ûëûñí³ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ:

²Ûëûñ` 21-ñ¹ ¹³ñáõÙ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ã¨³ÏáË»É »Ý áñ³Ï³Ï³Ý 
ÙÇ Ýáñ  ÷áõÉ ¨ »ñµ»ÙÝÇ ³ÝÉáõÍ»ÉÇ Ãí³óáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ ÉáõÍáõÙ »Ý 
ëï³ÝáõÙ: ÖÇßï ¿, ¹»é Ï³Ý ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ·ïÝíáõÙ »Ý Ñ³ñÃÙ³Ý 
÷áõÉáõÙ, µ³Ûó »Ã» Ù»½³ÝÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ Ã»Ïáõ½ ÷áùñ Ý»ñ¹ñáõÙ Ï³ï³ñÇ »ñÏáõ 
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³ÝÁ Ýå³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ï³ñÍáõÙ 
»Ù` Ù»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù áñáß³ÏÇ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñÓ³Ý³·ñ»É: ä»ïù ¿ áñ¹»·ñ»É 
Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ Ñ³ëÏ³Ý³É, áñ Çñ³ñ å³ñë³í»ÉÁ áã 
ÙÇ ³ñ¹ÛáõÝù ãÇ ï³Éáõ: Ø³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ å»ïù ¿ ó³ÛïáõÝ ¹ñë¨áñí»Ý 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇë Ù»ç, ¨ ³Ù»Ý ÙÇ ³ÝÑ³ï å»ïù ¿ ·Çï³ÏóÇ, áñ Ñ³Û-Ãáõù³Ï³Ý 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝ³óáõÙÁ Ù»½ÝÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ËÝ¹ÇñÝ ¿: 
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¼³ñáõÑÇ ²Ûí³½Û³Ý

21-ñ¹ ¹³ñáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ³åñ»É  ÷³Ï  ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáí, ÉÇÝ»É ßñç³÷³Ïí³Í 
¨    Ñ³ñ¨³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï  áõÝ»Ý³É  í³ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ä»ïù  ¿ 
³ñí»Ý ÷áñÓ»ñ    µ³ñÇ ¹ñ³óÇ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³åñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
ºñÏáõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ  ¿É å»ïù ¿ ³ßË³ï³Ýù ï³Ý»É ÅáÕáíñ¹ÇÝ Çñ³½»Ï»Éáõ, 
Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

ºñÏáõ »ñÏñÝ»ñÝ ¿É  áõÝ»Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: ÆÙ Ï³ñÍÇùáí ¹³  Ï³åí³Í ¿  
»ñÏáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇ Ñ»ï. ³é³çÇÝÁ` Ãáõñù»ñÁ ̈  Ñ³Û»ñÁ ÉÇÝ»Éáí ³ëÇ³Ï³Ý  ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ 
áõÝ»Ý áñáß³ÏÇ ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, »ñÏñáñ¹` Ýñ³Ýù »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ³ëÇÝ »Ý ³åñ»É: 
ÆëÏ Ùß³ÏáõÛÃÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ̈  Ñá·¨áñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÙÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·, 
áñÝ ³ÝÁÝ¹Ù»ç  Ýáñ³óíáõÙ ¿, ³í»É³ÝáõÙ »Ý Ýáñ³Ýáñ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñ  Ï³Ëí³Í ïíÛ³É 
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇó:

ÆÙ³Ý³Éáí ¨ ß³ï É³í ·Çï³Ïó»Éáí ³Ûë ³Ù»ÝÁ` ³ÛÅÙ å»ïù ¿ ÷Ýïñ»Ýù ¨ ·ïÝ»Ýù 
×³Ý³å³ñÑÝ»ñ, áñå»ë½Ç Ï³éáõó»Ýù µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç: Î³ñ¨áñ³·áõÛÝ  
Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ãáõñù »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï ß÷áõÙÝ ¿, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ýù ÉÇ³ñÅ»ù å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»É »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ  Ùï³Í»É³Ï»ñåÇ, 
Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý, Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Û³óùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:

Ðëï³Ï  å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»É  Çñ³Ï³ÝáõÙ ïÇñáÕ Çñ³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ ¹Åí³ñ 
¿, Ñ³ïÏ³å»ë »Ã» Ñ³ßíÇ ³éÝ»Ýù, áñ Ñ³×³Ë  Ù»ñ  áõÝ»ó³Í ÇÙýáñÙ³óÇ³Ý  ãÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ØÇÙÛ³Ýó Ñ»ï Ñ³Õáñ¹³Ïóí»Éáõ, Çñ³ñ ³í»ÉÇ 
É³í ×³Ý³ã»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ Ù»½ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³  Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ Ã»  ÇÝãåÇëÇ 
ù³ÛÉ»ñ å»ïù ¿ ³Ý»É Ñ»ï³·³ÛáõÙ  Ñ³Û–Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  µ³ñ»É³íÙ³Ý  
×³Ý³å³ñÑÇÝ:

âå»ïù ¿ Ùï³Í»É, áñ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç ëï»ÕÍ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ùáé³ÝáõÙ 
»Ýù Ù»ñ ¹Åí³ñÇÝ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, áã ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ` µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝ Ï³éáõó»Éáí 
ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ýù å³Ñå³Ý»É ÂáõñùÇ³ÛáõÙ ¹»é¨ë å³Ñå³Ýí³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ 
³ñÅ»ùÝ»ñÁ: ´³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáí ÏÑ³ëÝ»Ýù ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ 
Ñ³Û»ñÁ Ï³åñ»Ý` ÇÙ³Ý³Éáí, áñ å³ßïå³ÝíáõÙ »Ý Çñ»Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ  ¨ Ç í»ñçá  
Ïëï»ÕÍíÇ  Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÃÝáÉáñï: ºí  Ç í»ñçá Ñ³ëÝ»Ýù Ýñ³Ý, áñ ³ÛÉ¨ë 
»ñµ»ù »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ ãÏñÏÝ»Ý Çñ»Ýó å³å»ñÇ ëË³ÉÝ»ñÁ: àã ÙÇ »ñÏñáõÙ ãáïÝ³Ñ³ñí»Ý 
Ù³ñ¹áõ ¨ ù³Õ³ù³óáõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ:

ºÏ»ù ³åñ»Ýù µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý, Ñ³í³ë³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ, 
Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:   

¶¨áñ· ²Õ³ç³ÝÛ³Ý

Ð³Û³ëï³ÝÇ ̈  ÂáõñùÇ³ÛÇ ÙÇçÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ß÷áõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÇë Ïó³ÝÏ³Ý³ÛÇ 
áõß³¹ñáõÃÛáõÝÝ áõÕÕ»É å³ïÙáõÃÛ³Ý ý»ÝáÙ»ÝÇÝ։ Ø»ñ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ß³ï µ³ñ¹ áõ áÕµ»ñ·³Ï³Ý ¿։ Î³ñÍáõÙ »Ù, áñ »ñµ¨¿ å»ïù ã¿ Ùáé³Ý³É 
»ñÏñÇ¹ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, å»ïù ã¿ ÙÇ³ÛÝ »ï Ý³Û»É, å»ïù 
¿ ï»ëÝ»É Ý³¨ Ý»ñÏ³Ý Çñ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñáí։ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ 
³Ûëûñí³ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ ¿ ëÏÇ½µ ¹Ý»É Ýáñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³ÝÁ 
Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÷áËÁÙµéÝÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³։ 

Æ՞Ýã Ï³ñáÕ »Ýù ³Ý»É Ù»Ýù՝ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñë՝ ë³ ¿ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ³Ûëûñí³ 
ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÁ։ 

ÆÙ Ï³ñÍÇùáí å»ïù ¿ Ùß³ÏíÇ ÙÇ Ùáï»óáõÙ, áñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ Çñ íñ³ Ïí»ñóÝ»ñ 
»ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÁ։ ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ù ³ÛÝ, áñ ³é³çÇÝ ù³ÛÉÁ å»ïù ¿ ³Ý»Ý 
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ։ ÆÙ å³ïÏ»ñ³óÙ³Ùµ, 
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Ü å»ïù ¿, áñ µ³½Ù³ÃÇí »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ, ÏáÝý»ñ³ÝëÝ»ñ, ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñ, 

ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý Íñ³·ñ»ñ 
Çñ³Ï³Ý³óí»Ý։ Üå³ï³ÏÁ ï»ëÝáõÙ »Ù ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï Í³ÝáÃ³Ý³Éáõ Ù»ç, ÙÇÙÛ³Ýó 
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ¨ Ùß³ÏáõÛÃÁ ×³Ý³ã»Éáõ Ù»ç, áñå»ë½Ç Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¹³éÝ³, Ã» áñÝ ¿ Ù»ñ 
»ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³éÏ³ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³éÁ։ ºñµ Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ý»ñùáõëï å³ïñ³ëï ÉÇÝ»Ý »ñÏËáëáõÃÛ³ÝÁ, ³å³ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý 
åñáó»ëÁ ¿É ³í»ÉÇ ÏÑ»ßï³Ý³։ Î³ñÍáõÙ »Ù, í»ñ¨Çó (ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó) »ÏáÕ ó³ÝÏ³ó³Í 
áñáßáõÙ ÙÇ³Ù·³ÙÇó ãÇ ÁÝ¹áõÝíÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÏáÕÝÇó, »Ã» í»ñçÇÝë å³ïñ³ëï ã¿ 
¹ñ³Ý Ñá·»µ³Ýáñ»Ý։ ²ÛëåÇëáí, Ù»Ýù å»ïù ¿ å³ïñ³ëï»Ýù Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
·³ÉÇù ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝó Ï³ï³ñáÕÝ»ñÁ Ù»Ýù ÇëÏ å»ïù ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ýù։

àÕç å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùµ Ï³ñáÕ »Ù ³ë»É, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÁ 
å³ïñ³ëï ¿ ³ÛëåÇëÇ ¹»ñ Çñ íñ³ í»ñóÝ»É, ù³ÝÇ áñ Ù»Ýù ·Çï³ÏóáõÙ »Ýù ÇÝï»·ñ³óÇ³ÛÇ 
¨ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ։ ÊáñÇÝ Ñ³Ùá½í³Í »Ù, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëáóÇ³É³Ï³Ý, 
ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³å³·³Ý »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ó»éù»ñáõÙ ¿՝ 
Ù»՜ñ Ó»éù»ñáõÙ։

²ñ·³Ù ä»ïñáëÛ³Ý

Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÙÇç¨ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ. ÙÝáõÙ ¿ ³ÏÝÏ³É»É ³í»ÉÇÝ: 
ÆÙ Ï³ñÍÇùáí, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ »ñÏáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ³ÝóÛ³ÉÁ ãÙáé³Ý³Éáí` ëï»ÕÍ»É 
µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ÷áË³¹³ñÓ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ù³ÝÇ áñ Ù»Ýù Ñ³ñ¨³Ý 
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ýù ¨ ¹»é  ÏáÕù ÏáÕùÇ Ï³åñ»Ýù ¹³ñ»ñ ¨ ¹»é ³í»ÉÇ: Ø»Ýù 
³åñáõÙ »Ýù ÙÇÙÛ³Ýó ³ÛÝù³Ý Ùáï ¨ Ù»½ µ³Å³ÝáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ·Íí³Í ë³ÑÙ³Ý³·ÇÍÁ: ²Ûë 
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý Çñ³ñ Ùáï, µ³Ûó ÙÇÙÛ³Ýó Ù³ëÇÝ ·ñ»Ã» áãÇÝã ã·Çï»Ý, ÇÝãÁ 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ßïÏ»É` Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáí ³ÛÝåÇëÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, áñáÝù ÏÝå³ëï»Ý »ñÏáõ 
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ß÷áõÙÝ»ñÇÝ, ÙÇÙÛ³Ýó Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ,  ³í³¹áõÛÃÝ»ñÇ, ëáíáñáõÛÃÝ»ñÇ, 
å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ßË³ñÑÁÝÏ³ÉÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÇÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ ÷áË³ÝóÙ³ÝÁ: 
Øß³ÏáõÛÃÁ ¨ µáÉáñ í»ñáÑÇßÛ³ÉÝ»ñÁ Ù»½ Ïû·Ý»Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»É ³Ûë 
»ñÏñÝ»ñÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù³ëÇÝ, óáõÛó Ïï³Ý Ýñ³Ýó ¹»ÙùÝ áõ Ñá·ÇÝ:

Î³ñáÕ ¿ Ñ³ñó Í³·»É. ÇëÏ ÇÝãå»±ë ÇÙ³Ý³É ³Ûë ³Ù»ÝÁ: ÆÑ³ñÏ» ¹Åí³ñ ¿ ³Ûë ³Ù»ÝÇ 
Ù³ëÇÝ ÇÙ³Ý³É ÙÇ³ÛÝ ·ñù»ñ ¨ Ã»ñÃ»ñ Ï³ñ¹³Éáí: ÄáÕáíñ¹ÇÝ ×³Ý³ã»Éáõ É³í³·áõÛÝ 
ï³ñµ»ñ³ÏÁ Ýñ³ Ñ»ï ³ÝÙÇç³Ï³Ý ß÷áõÙÝ ¿: Ø»Ýù áõÝ»Ýù ï³ñµ»ñ É»½áõÝ»ñ, ÏñáÝÝ»ñ, 
å»ï³Ï³Ý-Çñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·, µ³Ûó ³Ûë ³Ù»ÝÁ ãÇ Ë³Ý·³ñáõÙ Ù»½ ëï»ÕÍ»É 
É³í ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ùáõñç: êï»ÕÍ»Éáí É³í Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ` 
Ù»Ýù ½³ñÏ Ïï³Ýù ¨ ËÃ³Ý ÏÑ³Ý¹Çë³Ý³Ýù Ù»ñ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 
Ø»Ýù ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ »Ýù, Ù»Ýù áõÝ»Ýù ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, µ³Ûó Ù»Ýù Ù³ñ¹ÇÏ »Ýù, ÇëÏ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ¹ 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³ßË³ñÑÇ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ÙÇ Ù³ë ¨ ÙÇ Ù³ëÝÇÏ ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇ, áñÁ Ù»ñ 
µáÉáñÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇ³ÏÝ ¿: àõñ»ÙÝ »Ï»ù ÙÇÙÛ³Ýó ³í»ÉÇ É³í ×³Ý³ã»Ýù, ¹³éÝ³Ýù ³í»ÉÇ 
Ñ³Ý¹áõñÅáÕ ¨ ûñÇÝ³Ï Í³é³Û»Ýù ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÇÝ: 

è³ý³»É î»ñ-ê³ñ·ëÛ³Ý

Æ՞Ýã ¿ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ: ºë Ï÷áñÓ»Ù ³Ûë µ³éÇ ÇÙ ë»÷³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÁ 
ï³É: ´³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç É³íÁ ï»ëÝ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ ¿: 
Þñç³å³ïáÕ ³ßË³ñÑáõÙ å»ïù ¿ ï»ëÝ»É ¹ñ³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñ, ³Ý·³Ù, »Ã» ³Ù»Ý ÇÝã í³ï 
¿ ÃíáõÙ (áñáß Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí): 
ºí ³Ñ³, ÇÝãáõ՞ ¿ Ù»½ Ñ³ñÏ³íáñ ³ÛëåÇëÇ µ³ñ¹ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ: ÆÝãáõ՞ ¿ Ñ³ñÏ³íáñ 
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Üëï»ÕÍ»É µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç:

Þ³ï å³ï×³éÝ»ñ Ï³Ý: ²Ñ³ ¹ñ³ÝóÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ: 
ÈÇÝ»É å³ïñ³ëï Ñ³Õáñ¹³Ïóí»Éáõ ³Ý·³Ù ûï³ñÇ Ñ»ï: ØÇ³ëÝáõÃÛáõÝÁ ß³ï ³í»ÉÇ 

Ñ»ßï ¿ ëï»ÕÍ»É, »ñµ ¹ÇÙ³óÇÝÇ¹ ã»ë í»ñ³µ»ñíáõÙ ÇÝãå»ë ÃßÝ³Ùáõ, ³Û¹å»ë ã¿՞։ Ø»Ï ³ÛÉ 
å³ï×³é ÝáõÛÝå»ë` ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ö³Ï Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ½³ñ·³Ý³Éáõ 
áã ÙÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ: Ø»Ýù å»ïù ¿ Ñ³Õáñ¹³Ïóí»Ýù Ù»ñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ 
¨ Ùß³ÏáõÛÃÁ Ñ³ñëï³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ØÇ³ëÝáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³óÙ³Ý µ³Ý³ÉÇÝ ¿: àã 
ÙÇ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý, ³ÛÉ Ý³¨ ³½·Ç ¨ ³ÙµáÕç å»ïáõÃÛ³Ý: ÆÝãù³՞Ý µ³Ý 
»Ýù Ù»Ýù ÏáñóÝáõÙ՝ Ù»ñ ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝÁ Ïñ×³ï»Éáí: ²Ûë ³ßË³ñÑáõÙ ³åñáÕ Ù³ñ¹ÇÏ 
ÝáõÛÝå»ë ÷áËíáõÙ »Ý: ºí »ë áõ½áõÙ »Ù Ñáõë³É, áñ ³Ù»Ý ÇÝã ÷áËíáõÙ ¿ ¹»åÇ É³íÁ: 
Ø»Ýù ÙÇßï å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ýù ³Û¹ ÷á÷áËÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ: Ø»Ýù å»ïù ¿ í»ñç ¹Ý»Ýù 
Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇÝ, áñáÝù ëï»ÕÍí»É »Ý ï³ñÇÝ»ñ ¨ ¹³ñ»ñ ³é³ç: 

Ø»Ýù ã»Ýù Ï³ñáÕ Ï³éáõó»É Ù»ñ ³å³·³Ý ÙÝ³Éáí ³ÝóÛ³ÉáõÙ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, 
¹³ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ Ù»Ýù å»ïù ¿ Ùáé³Ý³Ýù Ù»ñ ³ÝóÛ³ÉÁ: Ø»Ýù å»ïù ¿ ëáíáñ»Ýù 
Ù»ñ å³ïÙáõÃÛáõÝÇó ¨ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ý»Ýù: ä³ïÙáõÃÛáõÝÁ ãå»ïù ¿ ¹³éÝ³ 
å³ï»ñ³½ÙÇ ½»Ýù (ÇÝãå»ë ß³ï ³Ý·³Ù »Õ»É ¿ ï³ñµ»ñ ³½·»ñÇ Ñ»ï): 

Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ßË³ñÑáõÙ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙù Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É 
ÙÇ³ÛÝ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ºë áõ½áõÙ »Ù ï»ëÝ»É 
³ßË³ñÑÇ ³å³·³Ý Ýñ³ ï³ñµ»ñ Ù³ë»ñÇ Ñ³Ù³ÑáõÝã ½³ñ·³óÙ³Ý Ý»ñùá, áñáÝù 
Éñ³óÝáõÙ ¨ Ñ³Õáñ¹³ÏóíáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï: ØÇ³ÛÝ ³Ûë ¹»åùáõÙ áñáß Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó 
Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ ³½·»ñÇÝ µ³Å³ÝáÕ ÙÇ³Ï å³ï×³éÁ ÏÉÇÝ»Ý ï³ñµ»ñ É»½áõÝ»ñÁ:   ´³Ûó 
³Ûë ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ»ßï ¿ ÉáõÍ»É: Ø»Ýù å»ïù ¿ ÙÇ³ÛÝ ëï»ÕÍ»Ýù ÑÇÙù, áñÁ ÏÙÇ³óÝÇ 
ï³ñµ»ñ Ù³ë»ñ. Ï³Ùáõñç՝ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç: ºÏ»՛ù å³ïÏ»ñ³óÝ»Ýù 
³é³Ýó ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ³ßË³ñÑ: Æ՞Ýãáõ áã: ¾éÝ»ëïá ¶»í³é³Ý ³ë»É ¿.§ºÕÇ՛ñ Çñ³ï»ë, 
å³Ñ³ÝçÇñ ³ÝÑÝ³ñÇÝÁ¦:

¸»ÝÇ½ âÁùÁß

ºÏ»՛ù Ùï³Í»Ýù Ù»ñ Ù³ëÇÝ՝ Ãáõù»ñÇ ¨ Ñ³Û»ñÇ: ºñÏáõ ³½·, áñáÝù ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï 
ß³ï µ³Ý ¿ÇÝ ÏÇëáõÙ, ³ñï³ëíáõÙ ¿ÇÝ ÙÇ³ëÇÝ ê³ñÇ ¶»ÉÇÝ ÑÇ³ëù³Ýã »ñ·Ç ï³Ï: 
¸Åµ³Ëï³µ³ñ Ù»ñ »Õµ³Ûñ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ï í³Õáõó ³ÝÑ»ï³ó»É »Ý, 
¨ ¹³ ÇÝÓ ÙÇßï ïËñ»óñ»É ¿՝ ³é³çÇÝÁ ÇÝãå»ë Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¿³ÏÇ, ¨ »ñÏñáñ¹Á` ÇÝãå»ë 
ÂáõùÇ³ÛÇ ù³Õ³ù³óáõ: ºñµ ÇÝùë ÇÝÓ Ñ³ñóÝáõÙ »Ù. §Æ՞ÝãÝ ¿ñ ëË³É¦, å³ï³ëË³ÝÁ 
ÙÇ³Ý·³ÙÇó Ñ³ÛïÝíáõÙ ¿ ÇÙ ÙïùáõÙ: Þ³ï µ³Ý ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ó»É, ß³ï ï³Ýç³ÝùÝ»ñ »Ý 
»Õ»É, µ³½Ù³ÃÇí ëË³ÉÝ»ñ ³ñí»É ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ, ¨ Ç í»ñçá Ù»ñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ñ³ë»É »Ý Ý»ñÏ³ÛÇë íÇ×³ÏÇÝ:  

²ÛëåÇëáí, ÙÇ՞Ã» Ù»Ýù å»ïù ¿ ³ë»Ýù. §ÆÝã »Õ»É ¿ ³ÝóÛ³ÉáõÙ ¿¦ ̈  ÁÝ¹áõÝ»Ýù Ý»ñÏ³ÛÇë 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë Ï³: Àëï Çë, áã Ù»ñ ëñï»ñÁ, áã ¿É ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ 
ã»Ý ÃáõÛÉ ï³ Ù»½ ³Û¹å»ë ³Ý»É: 

âÝ³Û³Í, Çñ³íÇ×³ÏÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí, Ñ³×»ÉÇ ¿ ï»ëÝ»É »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ 
¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ, Ï³ëÏ³Í Ï³, Ã» áñù³Ýáí ³ÛÝ 
û·ï³Ï³ñ ÏÉÇÝÇ ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÆÝãå»ë ·Çï»Ýù, ËÝ¹ÇñÁ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ՝ 
²µ¹áõÉ³Ñ ¶ÛáõÉÇ ¨ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ÙÇç¨ ãÇ, ³ÛÉ »ñÏáõ ³½·»ñÇ ÙÇç¨ ¿: ØÇÝã¨ ËÝ¹ÇñÁ 
ã¹Çï³ñÏíÇ ³Û¹ Ñ³ñÃáõÃÛáõÝáõÙ, µáÉáñ ç³Ýù»ñÁ ³å³ñ¹ÛáõÝ »Ý Ãí³Éáõ: ºí Ç՞Ýã å»ïù 
¿ ³Ý»Ýù Ù»Ýù: 

Ø»Ýù å»ïù ¿ ëÏë»Ýù Ïáïñ»É »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ »Õ³Í Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÁ։
²ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó, Ã» ÇÝã »Ý Ù»½ ³ëáõÙ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó û·áõï ù³ÕáÕÝ»ñÁ, 

ÙÇßï å»ïù ¿ ÑÇß»É, áñ ÙÛáõë ÏáÕÙáõÙ Ññ»ßÝ»ñ ã»Ý, ³ÛÉ Ù³ñ¹ÇÏ »Ý` Çñ»Ýó í³Ë»ñáí, 
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³ñÅ»ùÝ»ñáí ¨ ëÇñ»ÉÇ Ù³ñ¹Ï³Ýóáí, Ñ»Ýó Ù»½ å»ë։  
²Ýµ³Å³Ý»ÉÇ, ÁÝ¹³ñÓ³Ï, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ ³ÝóÛ³ÉÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ ÏÑ»ßï³óÝÇ 

Ý»ñÏ³ÛÇë ³Ý»ÉÇùÁ։ ²ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ ³ñï³ëí»É ¨ ÍÇÍ³Õ»É »Ý, ó³í³Ïó»É ¨ »ñ·»É »Ý 
ÙÇ³ëÇÝ Ï³ñáÕ »Ý ÝáñÇó Ñ³ëÏ³Ý³É ÙÇÙÛ³Ýó։ 

ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ ̈  »ñ»Ë³Ý»ñÁ, áñáÝó Ùïù»ñÁ ¹»é ³Õïáïí³Í ã»Ý Ï³ñÍñ³ïÇå»ñáí 
¨ ³ï»ÉáõÃÛ³Ùµ, å»ïù ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý Ù»ÏÝ³ñÏ³ÛÇÝ ù³ÛÉÇ ³é³çÇÝ ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ 
ËáõÙµÁ։ 

²Ûë ù³ÛÉÇÝ Ñ³çáñ¹áÕ ÷áõÉ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ñ³ëÝ»É »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ ÑÇß»Éáõ ÙÇçáóáí։ ¸³ ÙÇ ËÝ¹Çñ ¿, áñáí »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÁ, Ñ³ïÏ³å»ë` 
ÂáõùÇ³Ý, å»ïù ¿ ½µ³ÕíÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ï»ñåáí։ 

Ø»½ å»ïù ¿ ³é³çÝáñ¹Ç §¸»Ù ³é ¹»Ù Ï³Ý·Ý»Ýù¦ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ։
ÆÝãå»ë Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý µáÉáñ ËÙµ»ñÁ, Ù»Ýù å»ïù ¿ ÙÇ ÏáÕÙ ¹Ý»Ýù Ù»ñ 

Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÁ, Ù»ñ ÇÝùÝ³ÏáõñáõÃÛáõÝÁ ¨ ³½·³ÛÇÝ å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛ³Ý ½·³óÙáõÝùÁ 
¨ å»ïù ¿ ëÏë»Ýù ÙÇ É³ÛÝ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï ¨ å³ïÙ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ñ³ñóáõÙ՝ ÉÇáíÇÝ 
Ñ³ëÏ³Ý³Éáí, ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ »Ýù å³Ûù³ñáõÙ Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñÇ Ý»ñùá։ 
²Ûë ³Ýã³÷ áõß³ó³Í ³ÝóÛ³ÉÇÝ ¹»Ù ³é ¹»Ù Ï³Ý·Ý»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÁ ãå»ïù ¿ ³ÛÉ¨ë 
Ñ»ï³Ó·íÇ, ù³Ý½Ç Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñá·ÇÝ»ñáõÙ ³åñáõÙ ¿ ËáñÁ íÇñ³íáñ³Ýù՝ 
·áÛ³ó³Í ³Ûë ËÝ¹ñÇ ×ÝßáõÙÇó. ³Ûë Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³å³ùÇÝí»É ÙÇ³ÛÝ 
¹»Ù ³é ¹»Ù Ï³Ý·Ý»Éáí:

ØÇÝã¨ ãÉáõÍ»Ýù Ù»ñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, ÂáõùÇ³ÛÇ ¨ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇç¨ ÙÇ Ù»Í, µ³Ûó ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ å³ï Ï³Ý·Ý³Í ÏÉÇÝÇ։ Ø»ñ 
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ ãå»ïù ¿ ³ÛÉ¨ë Ñ»ï³Ó·»Ý ³ÙáÃÁ, Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÛáõÝÁ ̈  Ý»ñáõÙÁ, ù³Ý½Ç 
¹³ Ù»½ ³í»ÉÇ ÏÑ»é³óÝÇ ÙÇÙÛ³ÝóÇó։ 

ºÃ» Ï³ñáÕ³Ý³Ýù Ñ³ëÝ»É ³Ûë ³Ù»ÝÇÝ, ³ÛÉ¨ë Ë³Ý·³ñáÕ å³ï×³é ãÇ ÉÇÝÇ »ñÏáõ 
»ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³éáÕç, áõÅ»Õ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³éáõó»Éáõ Ñ³Ù³ñ։  

ºì Ñ»ïá, á՞í ·Çï», ÙÇ·áõó» Ù»Ï ûñ ÝáñÇó ÙÇ³ëÇÝ Ï»ñ·»Ýù ê³ñÇ ¶»ÉÇÝ:

¶Ûáùë»É â»É»µÇ

âÏ³ áãÇÝã Ùßï³Ï³Ý, µ³óÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÇó: ê³ É³í ×³Ý³ãí³Í ¹³ë³Ï³Ý 
»ñ¨áõÛÃ ¿, ¨ Ù³ñ¹ÇÏ ³Ù»Ý ûñ ³éÝãíáõÙ »Ý ¹ñ³ Ñ»ï: ²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ å»ïù ¿ Ñ»ï¨»É 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÏÛ³ÝùÇ µáÉáñ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ: öá÷áËáõÃÛáõÝÁ Çñ Ñ»ï 
µ»ñáõÙ ¿ å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝ Ýáñ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ̈  ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³ñÙ³ñí»Éáõ. 
³ÛëåÇëáí` Ù³ñ¹ÇÏ å³ñï³íáñí³Í »Ý ïÇñ³å»ï»É Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý, 
ïÝï»ë³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý ̈  ·Çï³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇÝ: öá÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ 
å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛ³Ý ÝáõÛÝ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ áõÝ»óáÕ Ù³ñ¹ÇÏ Ï³Ù 
ÝáõÛÝ ËÙµáõÙ ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ ëïÇåí³Í Ï³Ù Ï³Ù³íáñ,   å»ïù ¿ ÏÇë»Ý Çñ»Ýó ÷áñÓÁ, 
ÙÇÙÛ³Ýó ×³Ý³ã»Ý ¨ ³ßË³ï»Ý ÙÇ³ëÇÝ Ù»Ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ýå³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ: ²ÛëåÇëáí, 
Ï³ñ¨áñ ¿ Ýß»É, áñ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù û·áõïÝ»ñÇ µ³ËáõÙÁ µÝ³Ï³Ý ¿, ù³Ý½Ç 
Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³ÏáõÙ áõÝ»Ý ÙÛáõëÝ»ñÇ Ñ»ï ãÑ³Ù³Ó³ÛÝ»Éáõ: ́ ³Ûó ÇÑ³ñÏ» ëñ³Ý Ñ»ï¨áõÙ ¿ Ù»Ï 
³ÛÉ Ñ³ñó. ÙÇ՞Ã» Ï³ñáÕ »Ý ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÉáõÍí»É: ºÃ» ³Ûá, ³å³ ÇÝãå»՞ë: 
¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý µáõÅÙ³Ý ¨ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý »ñÏáõ 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙ` µáÉáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ½áñ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ·áñÁÝÃ³óÁ ¨ 
Ù³ÝÏáõÃÛáõÝÇó Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÇ ë»ñÙ³ÝáõÙÁ:

´³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ½·³óÙáõÝù ãáõÝ»Ý³Éáõ ³é³çÇÝ 
¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÁ Çñ³Ï³Ý »ñÏËáëáõÃÛ³Ý å³Ï³ëÝ ¿։ ²ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, 
áñÁ ·³ÉÇë ¿ í³ï Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙÇó ¨ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý å³ï×³é ¹³éÝ³É, 
Ýí³½»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ñ¹ÇÏ å»ïù ¿ Ñ³ñ·»Ý ÙÛáõëÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ։ ²ÛÉ Ï»ñå 
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³ë³Í, ³ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó ÁÝÏ³ÉáõÙ »ë ¨ ×Çßï »ë Ñ³Ù³ñáõÙ ³ñ¹Ûáù ÙÛáõëÇ Ùïù»ñÁ, 
Ñ³í³ï³ÉÇùÝ»ñÁ, Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ, Ã» áã, å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³ë Ýñ³Ý µ³ó³ïñ»Éáõ 
¨ ÑÇÙÝ³íáñ»Éáõ։ ê³Ï³ÛÝ, »ñµ ³ñ¹»Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ ëÏëí³Í ¿, Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý 
ËÝ¹ÇñÝ»ñ ß³ï Ñ³×³Ë »Ý Í³·áõÙ, ù³ÝÇ áñ Ñ³Ï³Ù³ñïáÕ Ù³ñ¹ÇÏ ëáíáñ³µ³ñ ã»Ý 
ß÷íáõÙ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï ³Û¹ù³Ý Ñ³×³Ë, ³½³ï ¨ Ñëï³Ï. ³ÛëåÇëáí` å»ïù ¿ Ëáõë³÷»É 
ÑÝ³ñ³íáñ µ³ËáõÙÝ»ñÇó Ñ»Ýó ëÏ½µÇó։  ºì ù³ÝÇ áñ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙÁ ¿³Ï³Ý ¿ ËÝ¹ñÇ 
ÉáõÍÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ, ¨ ³í»ÉÇ É³ÛÝ ÇÙ³ëïáí Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É ÙÛáõëÝ»ñÇÝ, Ù³ñ¹ÇÏ 
å»ïù ¿ áã Ã» å³ñ½³å»ë Éë»Ý, ³ÛÉ áõß³¹Çñ ¨ ÁÝÏ³É»Éáí áõÝÏÝ¹ñ»Ý ÙÇÙÛ³Ýó:

ä»ïù ¿ Ýß»É Ý³¨, áñ µ³ñÛ³ó³Ï³Ù í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ Çñ³Ï³ÝáõÙ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ 
ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ ̈  ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙáí։ ØÇ Ñ³ÛïÝÇ Ãáõñù»ñ»Ý ³ë³óí³Íù 
µ³ó³ïñáõÙ ¿ ³Ûë Çñ³íÇ×³ÏÁ. §ÐÝ³ñ³íáñ ã¿ ëáíáñ»óÝ»É Í»ñ ß³ÝÁ Ýáñ ÑÝ³ñù¦։ 
î³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùï³Í»É³Ï»ñåÝ áõ ³ßË³ñÑ³Û³óùÁ, 
ÇÝãù³Ý ³ÝóÝáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÁ, ³Û¹ù³Ý ³í»ÉÇ ¹Åí³ñ ¿ ÷áË»É Ùïù»ñÁ, Ñ³í³ï³ÉÇùÝ»ñÁ, 
ù³ÝÇ áñ Ù³ñ¹ÇÏ ³í»ÉÇ ùÇã »Ý Ñ³Ïí³Í ÉÇÝáõÙ Ýáñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ̈  ß³ï ³í»ÉÇ ¹Åí³ñ 
»Ý Ñ³ñÙ³ñíáõÙ Ýáñ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ։  ²Ñ³ Ã» ÇÝãáõ, Í³éÝ ³í»ÉÇ Ñ»ßï ¿ Íé»É, »ñµ 
³ÛÝ ¹»é ÷áùñ ¿, ¨ Ñ»Ýó ë³ ¿ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý, ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý ¨ »Õµ³ÛñáõÃÛ³Ý Ùá·³Ï³Ý 
·áñÍÇùÁ։

Î³ñ× ³ë³Í՝ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ëáõë³÷»É Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñáíÑ»ï¨ 
³ÛÝ ·³ÉÇë ¿ Ù³ñ¹áõ µÝáõÛÃÇó, µ³Ûó ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙÁ ÏÛ³ÝùÇ µáÉáñ 
µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ, ç³Ýù»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ ¨ Ù³ñ¹Ï³Ýó` ³å³·³Ý Ï»ñï»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
×Çßï å³Ñ»É³Ó¨Ç Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý ·Çï³ÏóáõÙÁ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ÉáõÍáõÙ ¿ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ 
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ËÙµ»Éáõ ÑÇÙÝ³ù³ñ` ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý, Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ¨ 
³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³։  ÆÙ Ï³ñÍÇùáí, áñå»ë ³ÝÑ³ïÝ»ñ, Ù»Ýù å»ïù ¿ û·ÝáõÃÛ³Ý 
Ï³Ýã»Ýù µáÉáñ Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ, µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇÝ, ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ, ù³Õ³ù³Ï³Ý 
·áñÍÇãÝ»ñÇÝ ¨ ÙÝ³ó³Í µáÉáñÇÝ Ï³å³ÏóÙ³Ý ¹»ñ Ë³Õ³Éáõ Ñ³Ù³ñ։ ê³ ÙÇ ÷áùñ ù³ÛÉ 
¿ Ù»½ Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ ÙÇ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ÃéÇãù Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ։ ²ÛÉ³å»ë, ³é³Ýó 
µ³ñÛ³ó³Ï³Ù ½·³óÙáõÝùÇ, ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ÷ñÏ»É ³ßË³ñÑÁ։

ú½»Ý öáõÉ³Ã

§î³ñµ»ñ¦ µ³éÁ ß³ï Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç: 
´³é³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ³ÛÝ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. §ÙÛáõëÇÝ Ï³Ù ÙÇÙÛ³Ýó áã 
ÝÙ³Ý¦, ¨ »Ã» Ù»Ýù ³ÛÝ ·áñÍ³Í»Ýù »ñÏñÝ»ñÇ áõ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ Ù³ëáí, ÏÑ³ëÏ³Ý³Ýù, 
áñ Çñ³Ï³ÝáõÙ Ï³ ³í»ÉÇ ËáñÁ ÇÙ³ëï, ù³Ý ÙÇ³ÛÝ µ³é³ñ³Ý³Ï³Ý ÇÙ³ëïÁ:  
ºñÏËáëáõÃÛáõÝÁ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ¨ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÙÇ Ñ³ñÃáõÃÛáõÝ ¿, áñï»Õ Ï³Ý 
µ³½Ù³ÃÇí ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ÷áñÓ»ñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: î³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ 
ÙÇç¨ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ÇÙ³ëïÁ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³ÙñçÇ ëï»ÕÍáõÙÝ 
¿:

´³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¿áõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³³ÝÑñ³Å»ßï Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó 
¿։ ²ÛÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç, áñï»Õ µáÉáñÁ »ñ³½áõÙ »Ý Çñ»Ýó ÑáõÛë»ñÇ 
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ։ ²ÛëåÇëÇ ÏÛ³ÝùÁ áõïáåÇ³ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ß³ï»ñÇ Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó 
»Ã» µáÉáñÁ Ï³ï³ñ»Ý Çñ»Ýó å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Çñ³½»Ï ÉÇÝ»Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 
³ÛÉ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Çñ³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ, Ï³ï³ñÛ³É ÏÛ³ÝùÁ ÏÉÇÝÇ ³ÛÝù³Ý Ñëï³Ï, ÇÝãù³Ý 
Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿։  ²ÛëåÇëáí, µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ ¿³Ï³Ý ¿. ¨ Ï³ï³ñÛ³É ÏÛ³Ýù 
ë»ÕÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ µáÉáñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý µ³ñÛ³ó³Ï³Ù ÙÛáõëÝ»ñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 
ï³Éáõ Ñ³ñóáõÙ։ 

ºÃ» ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñ Ý»ñ·ñ³íí³Í »Ý »ñÏËáëáõÃÛ³Ý Ù»ç, µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ 
¹³éÝáõÙ ¿ ¿É ³í»ÉÇ Ï³ñ¨áñ, áñáíÑ»ï¨ ³ÛÝ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ï³Ùáõñç »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨։  ²Ûë 
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Ï³ÙñçÇ ëï»ÕÍáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹Åí³ñ ÉÇÝ»É ëÏ½µáõÙ, µ³Ûó ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ 
³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ÝÑ»ï³ÝáõÙ »Ý, ¨ »ñÏñÝ»ñÁ 
ëÏëáõÙ »Ý û·ï³·áñÍ»É Ï³ÙáõñçÝ ³Ùáõñ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ó¨³íáñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí։ 

§ÆÝãå»±ë ëï»ÕÍ»É µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç¦. Ð³ñó, áñÇ ßáõñç Ï³ñ»ÉÇ ¿ ß³ï 
»ñÏ³ñ Ëáë»É, ù³Ý½Ç ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ »Ý՝ Ù³ñ¹Ï³Ýó ï³ñµ»ñ ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇó 
»ÉÝ»Éáí:

Î³ñ¨áñ ¿ ·ïÝ»É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÇ Ï»ï, áñÁ Ñ³ñÙ³ñ³í»ï ÉÇÝ»Éáõó µ³óÇ ÏÉÇÝÇ 
Ý³¨ ³ñ·³ë³µ»ñ ¨ Çñ³ï»ë³Ï³Ý։ ºí ÇÝãå»ë ³ñ¹»Ý Ýß»óÇ, »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ 
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ µ³Õ³¹ñÇã ¿ µ³ñÛ³ó³Ï³Ù Ï³ÙáõñçÇ ëï»ÕÍÙ³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óáõÙ։ ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ Ñ³Õáñ¹³Ïóí»É ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï, 
Ýñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý ÁÝ¹áõÝ»É ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ՝ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÷áñÓ»Éáí û·ï³Ï³ñ 
ÉÇÝ»É Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇÝ։ ²Ûë ù³ÛÉ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÙÇçáóáí 
ÏëÏë»Ý ÷áË³Ý³Ïí»É Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñ ¨ Ï³ñÍÇùÝ»ñ։ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï Ï»ï»ñÁ 
·ïÝ»Éáõó Ñ»ïá, ß³ï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ ÏëÏë»Ý µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í 
Íñ³·ñ»ñ Ùß³Ï»É. Ä³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ Ï³ñ»Ïó³Ýù 
Ï½·³Ý ¨ Ïóáõó³µ»ñ»Ý Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ÙÇÙÛ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ։

²ÛëåÇëáí`µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³ÙáõñçÝ ëï»ÕÍáõÙ ¿ ³Ùáõñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ 
»ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ¨ ³Ûë ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í »Ý áã ÙÇ³ÛÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÛÉ 
Ý³¨ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ՝ Ý»ñ³éÛ³É »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ, áõ ³Ûë Ï³ÙñçÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ »ñÏñÝ»ñÁ 
Ó¨³íáñáõÙ »Ý ³Ùáõñ ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝ ¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ` ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³í³ë³ñ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÁÝÓ»é»Éáí µáÉáñÇÝ:

²ÑÙ»¹ Â³ÑÇñ øáõçáõñ  

ºñµ»ÙÝ Ñ»ßï ã¿ ëï»ÕÍ»É ¨ Ï³éáõó»É Ýáñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ýáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó 
Ñ»ï, ³é³í»É¨ë, »ñµ  Ýáñ »ë Ñ³Ý¹Çå»É Ýñ³Ýó: Ø³ñ¹ÇÏ ëáíáñ³µ³ñ ã»Ý íëï³ÑáõÙ 
ÙÇÙÛ³Ýó, »Ã» ã»Ý ×³Ý³ãáõÙ, Ñ³ïÏ³å»ë, »Ã» ³Ûë Ù³ñ¹ÇÏ Çñ³ñÇó ï³ñµ»ñ »Ý, ¿É ³í»ÉÇ 
¿ ¹Åí³ñ³ÝáõÙ Ñ³Ù³ï»Õ ß÷áõÙÁ: ²Ûë å³ï×³éáí ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ¨ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ 
Ù³ñ¹ÇÏ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ËÝ¹ÇñÝ»ñ »Ý áõÝ»ÝáõÙ:

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ß÷Ù³Ý ëÏ½µáõÙ Ù³ñ¹ÇÏ áõÝ»ÝáõÙ »Ý Ñ³ñó»ñ: êáíáñ³µ³ñ, Ù»Ýù 
Ùï³ÍáõÙ »Ýù Ù³ñ¹áõ µ³ó³ë³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñÇ Ù³ëÇÝ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ ÷áñÓáõÙ ¿ ×³Ý³ã»É 
¹ÇÙ³óÇÝÇÝ Ýñ³ ï»ëùÇ Ï³Ù Ýñ³ Ñ³Ûñ»ÝÇ »ñÏñÇ ÙÇçáóáí: Ð³×³Ë ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ×Çßï 
Ï³ñÍÇù Ï³½Ù»É Ù³ñ¹áõ Ù³ëÇÝ ³é³çÇÝ Ñ³Û³óùÇó: ºÃ» Ï³ñáÕ³Ý³Ýù ³í»ÉÇ É³í³ï»ë 
ÉÇÝ»É ÙÛáõëÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ³å³ ÙÇÙÛ³Ýó íëï³Ñ»Éáõ ËÝ¹Çñ ãÇ ³é³ç³Ý³:

ºñÏËáëáõÃÛáõÝ ëÏë»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ³åñáõÙ³ÏóáõÙÝ ¿, ÙÇÙÛ³Ýó 
ó³íÁ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÁ: ºÃ» Ñ³ëÏ³Ý³Ýù ÙÇÙÛ³Ýó  Ï³ñÇùÝ»ñÁ, ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ ¨ 
Ùïù»ñÁ, ³í»ÉÇ É³í³ï»ë ÏÉÇÝ»Ýù ¨ ³í»ÉÇ µ³ó ÙÇÙÛ³Ýó Ñ³Ý¹»å: Ø»Ýù å»ïù ¿ ç³Ýù 
·áñÍ³¹ñ»Ýù Çñ³ñ Ñ»ï »ñÏËáëáõÃÛáõÝ ëÏë»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñå»ë½Ç ÙÇ³ëÇÝ Ñ³×áõÛùÁ 
½·³Ýù: ä»ïù ¿ Ñ³í³ï³Ýù, áñ ÙÇ³ëÇÝ É³í, ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý ¨ Ñ³Ýñû·áõï ³ñ³ñùÝ»ñ 
Ï³Ý»Ýù: ²Ûë Ñ³Ù³ï»Õ Ñ³çáÕáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ëÝ»Éáõ ³é³çÇÝ ù³ÛÉÁ ÙÛáõëÝ»ñÇÝ íëï³Ñ»ÉÝ 
¿ ¨ Çñ»Ýó Ñ»ï ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ÷áË³Ý³ÏáõÙÝ ¿: ê³ Ïû·ÝÇ Ù»½ ÙÇ³ëÇÝ ³åñ»É ¨ ¹³éÝ³É 
³í»ÉÇ É³í Ñ³ÝñáõÃÛáõÝ:

Ø»Ýù å»ïù ¿ ÑÇß»Ýù, áñ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã ëáíáñáõÙ »Ýù ÏÛ³ÝùÇ, µ³ñáÛ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù 
¿ÃÇÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ, áõÝÇ Ù»Ï Ýå³ï³Ï՝ ³åñ»É ÙÇ³ëÇÝ ³í»ÉÇ É³í ³ßË³ñÑáõÙ։ ²Ûë ³Ù»ÝÁ 
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÁÝÏ³É»Ýù »ñÏñ³·áõÝ¹Á, ÇÝãå»ë Ù»ñ ïáõÝÁ, ÇëÏ 
³ßË³ñÑÇ µáÉáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó, ÇÝãå»ë Ù»ñ ÁÝï³ÝÇùÁ։ ºÃ» Ï³ñáÕ³Ý³Ýù ³Ûëå»ë ï»ëÝ»É 
³ßË³ñÑÁ, »ñµ»ù ËÝ¹ÇñÝ»ñ ã»Ýù áõÝ»Ý³ ³ÛÉ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï ¨ ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ýù Ù»Ï ù³ÛÉ 
³é³ç ·Ý³É »ñÏËáë»Éáõ ï³ñµ»ñ ³½·»ñÇ ¨ »ñÏñÝ»ñÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï։ Ø»Ýù Ï³ñáÕ 
»Ýù ÏÇë»É ³Ù»Ý ÇÝã ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï ¨ ëáíáñ»É ß³ï µ³Ý»ñ ï³ñµ»ñ ³½·»ñÇó, »ñµ û·Ý»Ýù 
Çñ³ñ ¨ ß÷í»Ýù ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï։
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 ¾ëñ³ Î³ñ³µ»É» 

Ø»Ýù µáÉáñë՝ µáÉáñ Ù³ñ¹ÇÏ, ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇó »Ýù՝ üñ³ÝëÇ³ÛÇó, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇó 
Ï³Ù ÂáõñùÇ³ÛÇó: ²Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ å³ÛÙ³ÝÁ ³ÛÝ ã¿, áñ Ù»Ýù ï³ñµ»ñ ³½·»ñÇó »Ýù, ³ÛÉ 
³ÛÝ, ÇÝãÁ Ù»½ ÙÇ³íáñáõÙ ¿: Ø³ñ¹Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ¨ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙÝ»ñÁ 
Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É å³ï×³é: Ø³ñ¹Á ß³ï ³í»ÉÇ áõÅ»Õ ¿ Ù»Ï ³ÛÉ Ù³ñ¹áõ Ñ»ï, ù³Ý 
ÙÇ³ÛÝ³Ï: ØÇ³ëÝ³Ï³Ý Ï³Ù³íáñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³í»ÉÇ Ù»Í û·áõï Ïï³Ý Ï³ñÇù 
áõÝ»óáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó:   

Ð»ï¨³µ³ñ, å»ïù ¿ ³ÛÝå»ë ³Ý»Ýù, áñå»ë½Ç ³Ûë µ³ñÛ³ó³Ï³Ù Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³Ý¹Çå»Ý 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑÇÙùÇ íñ³: Î³ÙáõñçÁ å»ïù ¿ ÑÇÙÝ³¹ñíÇ Ù»Ï Ï»ïáõÙ ¨ ³í³ñïíÇ ÙÛáõë 
Ï»ïáõÙ: Ð³ñ³íÇó ÑÛáõëÇë, ³ñ¨»ÉùÇó ³ñ¨Ùáõïù, ³Ûë ³ÙµáÕçÁ ³ßË³ñÑÝ ¿: Î³ÙñçÇ 
Ï³éáõóí³ÍùÁ å»ïù ¿ ³ÛÝù³Ý ³Ùáõñ ÉÇÝÇ, áñ »ñµ»ù ã÷ÉíÇ: ²ÛëåÇëÇ Ï³éáõÛó 
ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ñ¹áõ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ ¨ Ù³ñ¹Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙÁ å»ïù 
¿ û·ï³·áñÍíÇ: 

²Ûë Ï³ÙñçÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·ïÝíáÕ Ù³ñ¹Á Ï³ñáÕ ¿ Éë»É âÇÝ³ëï³ÝáõÙ 
·ïÝíáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó û·ÝáõÃÛ³Ý Ó³ÛÝÁ: Ø»ñ ³½·áõÃÛáõÝÁ, ÏñáÝÁ ¨ ë»éÁ ãå»ïù ¿ 
ËáãÁÝ¹áï Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý  Ù³ñ¹Ï³Ýó û·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²ÛëåÇëáí, Ù³ñ¹ÇÏ å»ïù ¿ 
ÙÇ³ëÇÝ Ñ³í³ùí»Ý Ï³ÙñçÇ ÙÇ Ù³ëáõÙ:

Æ՞ÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ å³ï×³é Ñ³Ý¹Çë³Ý³É, áñå»ë½Ç Ù³ñ¹ÇÏ ÙÇ³ëÇÝ Ñ³í³ùí»Ý Ï³ÙñçÇ 
ÙÇ Ù³ëáõÙ: 

¶áñÍáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É µÝ³Ï³Ý ³Õ»ïÝ»ñÁ: ²ÛëåÇëÇ 
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ý»ñùá µáÉáñÁ ³Ýû·Ý³Ï³Ý »Ý: Üñ³Ýù áãÇÝã ã»Ý Ï³ñáÕ ³Ý»É, 
Ñ»ï¨³µ³ñ ÙÛáõëÇ û·ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ß³ï û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É: ²ÛëåÇëÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ 
Ù»Ýù ï»ë»É »Ýù Ù»ñ »ñÏñáõÙ 1999 Ã.-Ç »ñÏñ³ß³ñÅÇ Å³Ù³Ý³Ï: Ø»½ û·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÇó Ù³ñ¹ÇÏ ¿ÇÝ »Ï»É: 

Ø»Ýù՝ áñå»ë áõë³ÝáÕÝ»ñ, ß³ï Ñ³çáÕ³Ï »Ýù, ù³Ý½Ç Ù»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù áõë³Ý»É 
É³í³·áõÛÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ¨ ¹åñáóÝ»ñáõÙ, ÇÝãÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ ãáõÝ»Ý ß³ï 
»ñ»Ë³Ý»ñ:  ºì »Ã» Ù»Ýù áõ½áõÙ »Ýù Ïï³Ï»É Ù³ùáõñ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³Ûñ Ù»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, 
Ù»Ï ³ÛÉ å³ï×³é Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÙÇç³í³ÛñÇ Ù³ùñáõÙÁ: Î³ñáÕ »Ýù Ã³ï»ñ³Ë³Õ 
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÙÇ³ëÇÝ, ¨ Ñ³í³ù³·ñí³Í ·áõÙ³ñÁ ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝ ³Ý»É µ³ñÛ³ó³Ï³Ù 
ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: Ø»Ï ³ÛÉ ·áñÍáÝ Ù»½ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ ¿ 
Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ³ÝÁÝï³ÝÇù »ñ»Ë³Ý»ñÇ ¨ Ï³ñÇù³íáñ Ù»Í»ñÇ Ñ»ï ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, Ï³Ù ëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ 
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ: 

ØÇ³ëÝ³Ï³Ý ¹³éÝ³Éáõ å³ï×³éÝ»ñÁ ³ÛÝù³Ý ß³ï »Ý, ÙÝáõÙ ¿ áõñÇßÝ»ñÇÝ û·Ý»Éáõ 
ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ÉÇÝÇ: ²ÛëåÇëáí, ÙÇ՞Ã» ã»ù áõ½áõÙ, áñ Ï³ÙáõñçÁ Ó·íÇ Ý³¨ ¹»åÇ Ó»ñ 
»ñÏÇñ:     

ü³ÃÙ³ öÇñ 

Þ³ï ¹Åí³ñ ¿ ëï»ÕÍ»É Ï³Ùáõñç, µ³Ûó ³ÝÑÝ³ñÇÝ ã¿։ ºñÏ³ñ ¨ Ñ»ïùñùñ³ß³ñÅ 
·áñÍÁÝÃ³óÁ ëå³ëáõÙ ¿ Ù»½։ ØÇÙÛ³Ýó Éë»ÉÁ ³é³çÇÝ ù³ÛÉÝ ¿ ³Ûë ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ։ Ø»Ýù 
å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³Ýù, áñáÝù »Ý Ù»ñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ։ ÆÝãå»ë Ý³¨ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ ³Ûë Íñ³·ñáõÙ 
ûµÛ»ÏïÇí ÉÇÝ»ÉÁ։ Ø»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù ¹ÇÙ»É Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ 
Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ë»ñÙ³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí։ ¸³ Ï³Ëí³Í ¿ Ù»ñ »ñ¨³Ï³ÛáõÃÛáõÝÇó։ âÝ³Û³Í 
³Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÁ ¹Åí³ñ ¿, »ë Ñ³í³ïáõÙ »Ý, áñ Ù»Ýù Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ ÏÑ³ëÏ³Ý³Ýù 
ÙÇÙÛ³Ýó ¨ Ïëï»ÕÍ»Ýù µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç։ 

Ø»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù Ï³½Ù³Ï»ñå»É ë»ÙÇÝ³ñ ÙÇÙÛ³Ýó Éë»Éáõ Ñ³Ù³ñ։ ºë Ï³ñÍáõÙ 
»Ù ÏñÃáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛáõÝÁ Ù»½ Ïû·ÝÇ ³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñå»É։ Ø»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù 
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å³ïñ³ëï»É Ù»ñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõÙ։ ä»ïù ¿ »ñÏáõ ÏáÕÙÇÝ ¿É 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³É µ³ó³ïñí»Éáõ։ ²Ù»Ý ÇÝã å»ïù ¿ å³ñ½ ÉÇÝÇ ³Ûë å³ÑÇÝ։ Ø»ñ 
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ å³ïÙ»Éáõ ¨ ÙÛáõëÝ»ñÇÝ Éë»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ³Ý³ã³é 
ÉÇÝ»Ýù։ âå»ïù ¿ ¹³ï»Ýù áã áùÇ։ ä»ïù ¿ ÷áñÓ»Ýù Ñ³ëÏ³Ý³É ¹ÇÙ³óÇÝÇÝ ¨ å»ïù ¿ 
×Çßï ³ñï³Ñ³Ûïí»Ýù, áñå»ë½Ç Ýñ³Ýù ¿É Ù»½ Ñ³ëÏ³Ý³Ý։ 

Ø»Ï ³ÛÉ ÑÝ³ñ³íáñ ï³ñµ»ñ³Ï Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ¹ÇÙ»ÉÁ։ Øß³ÏáõÛÃÇ 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ û·Ý»É Ù»½ ¨ ëï»ÕÍ»É »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇÝ 
ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï ß÷í»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ։ Ø»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ýáñ 
Íñ³·ñ»ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¨ Ãáõñù³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: ÆÑ³ñÏ» »ë ÝÏ³ïÇ ãáõÝ»Ù, 
Ã» ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ù³ëÝ³Ïó»Ý ³Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ։ Î³ñ¨áñ µÝáñáßÇã 
·ÇÍÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ, áã Ã» ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÁ, áíù»ñ Ùï³ÍáõÙ 
»Ý ùí»Ý»ñÇ ¨ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ։ ºÃ» ãÏ³ñáÕ³Ý³Ýù Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ·³É, ³Ûë 
Ù³ëÁ Ï³ñáÕ »Ýù µ³ó ÃáÕÝ»É։ Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÷áË³ñ»Ý Ù»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù û·ÝáõÃÛáõÝ 
ËÝ¹ñ»É ³ÛÝåÇëÇ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇó, ÇÝãåÇëÇÝ ¿ ´³ëÏÇÝ úñ³ÝÁ։ ºë Ñ³Ùá½í³Í »Ù, Ý³ 
Ñ³×áõÛùáí Ù»½ Ïû·ÝÇ։ 

º½ñ³÷³Ïí»Éáí՝ áõ½áõÙ »Ù Ýß»É, áñ ÇÝãå»ë ³ñ¹»Ý ³ë³óÇ ³Ù»Ý ÇÝã Ï³Ëí³Í ¿ Ù»ñ 
»ñ¨³Ï³ÛáõÃÛáõÝÇó։ ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù, áñ Ù»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³Ûë Íñ³·ÇñÁ 
Ë³Õ³Õ ÙÃÝáÉáñïáõÙ։ ²Ûë ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹»é ëÏÇ½µÝ »Ý։ ºë ³ÏÝÏ³ÉáõÙ »Ù Ù»Í 
ù³ÛÉ»ñ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ë»ñÙ³Ý»Éáõ Ñ³ñóáõÙ։ Ø»Ýù Ïëï»ÕÍ»Ýù 
µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç։

üáõÉÛ³ ê³ù³ñÛ³

ºë Ñ³í³ïáõÙ »Ù ÏÛ³ÝùÇ µáÉáñ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ áã Ã» û·Ý»Éáõ, ³ÛÉ áõÕÕáñ¹»Éáõ 
Ñ½áñáõÃÛ³ÝÁ։ ú·ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ ¿, áñÁ µ³ó³ë³Ï³Ý ¿ ³½¹áõÙ ëáíáñ»Éáõ 
·áñÍÁÝÃ³óÇ íñ³, ³ÛÝ ÷áñÓÇ ÷áË³Ý³ÏáõÙ ã¿, ³ÛÉ ÑÇÙÝí³Í ¿ ï³É-³éÝ»Éáõ 
·áñÍáÕáõÃÛ³Ý íñ³, áñÝ ¿É ³Ýû·áõï ¿ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¿íáÉÛáõóÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ։ êñ³Ý 
Ñ³Ï³é³Ï՝ áõÕÕáñ¹»ÉÁ ÙÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ ¿, áñÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë Ù³ñ¹Ï³Ýó ¹»åÇ 
Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÁ, ËÝ¹ñÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ×³Ý³å³ñÑ, 
áã Ã» ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ:

Æñ³Ï³ÝáõÙ ë³ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÝ ¿, áñÁ ÑÇÙÝ»É ¿ 
²ñÇëïáï»ÉÁ ÐÇÝ ÐáõÝ³ëï³ÝáõÙ՝ ëï»ÕÍ»Éáí ³ÛÉÁÝïñ³ÝùÝ»ñ ̈  Ë³÷³Ý»Éáí û·Ý»Éáõ 
·³Õ³÷³ñÇ ï³É-³éÝ»Éáõ ³ÝÑ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ՝ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ÝáõÛÝ³óÝ»Éáí ³ÛÝ 
÷áË³Ý³ÏÙ³Ý ·³Õ³÷³ñÇ Ñ»ï։

ÆÑ³ñÏ», ³Ûë ³Ù»ÝÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, ÇÝãÁ Ï³Ëí³Í ¿ áñáß Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇó։ 
²Ûë ³Ù»ÝÇó Ñ»ïá å»ïù ¿ Ýß»É, áñ Ù»ñ ³ÝÑ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Çï³ÏóáõÙÁ 
Ù»½ áã ÙÇ Ï»ñå ãÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ, å»ïù ¿ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáí µ³½Ù³·Çï³ÏóáõÃÛáõÝ 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³ëÝ»Éáí ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ 
³ëå»ÏïÇÝ՝ Ù³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³ÝÁ։   

²é³çÝ³ÛÇÝ ¨ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñÁ ÙÇ³óÝáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ÑáÕ»ñ ¨ 
ï³ñµ»ñ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¿³Ï ÉÇÝ»ÉÝ ¿։ ºñµ Ù»Ýù ï»ëÝáõÙ »Ýù ³í»ÉÇÝ, ù³Ý 
Ñ³ë³ñ³Ï Ñ³Û³óùÁ, »ñµ Ù»Ýù ÉëáõÙ »Ýù ³í»ÉÇÝ, ù³Ý ÑÝãáõÙ ¿, ¨ Ù»Ï ³ÏÝÃ³ñÃáõÙ Ù»ñ 
Ý³Ë³Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ»ñÁ í»ñ³ÍíáõÙ »Ý Ñ³Ùá½ÙáõÝùÝ»ñÇ, áñáÝó Ù»Ýù Ñ³í³ïáõÙ »Ýù ̈  
å³ßïå³ÝáõÙ։  ²Ûë ¹»åùáõÙ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙÁ ¨ Ï³ñ»Ïó³ÝùÁ ëÏëáõÙ 
»Ý ·áÛ³ï¨»É ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ՝ §³åñ»Éáí 
ÙÇ³ëÇÝ¦ ¨ §ÁÝÏ³É»Éáí ÙÛáõëÝ»ñÇ µ³ñáõÃÛáõÝÁ ÇÝãå»ë Ù»ñÁ¦։       
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Ø»ñÇã ú½ÃÛáõñù 

Ø³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõÝ»Ý, áíù»ñ áõ½áõÙ »Ý ÇÝã-áñ µ³Ý 
÷áË»É ³Ûë ³ßË³ñÑáõÙ, ÷áñÓáõÙ »Ý ëï»ÕÍ»É µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç։ Üñ³Ýù 
³ßË³ïáõÙ »Ý, ÇÝãå»ë Ï³Ù³íáñÝ»ñ։ Î³ñáÕ »Ýù Ýñ³Ýó Ñ³ñóÝ»É. §¸áõù ÑÇÙ³՞ñ 
»ù¦։ ´³Ûó Ù»Ýù å»ïù ¿ ·Çï³Ïó»Ýù Ý³¨, áñ ³Ù»Ý ³Ý·³Ù ÑÇÙ³ñÝ»ñÝ »Ý ÷áËáõÙ 
³ßË³ñÑÁ։ 

ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù, ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ µ³ÝÁ, áñÁ Ë³÷³ÝáõÙ ¿ Ù»ñ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝÝ 
³ÛÝ ¿, áñ Ï³Ù³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñíáõÙ »Ý ëáõµÛ»ÏïÇíáñ»Ý։ ²Ù»Ý áù Çñ ÇëÏ 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ ¿, ¨ »Ã» ÇÝã-áñ Ù»ÏÝ áõÝÇ ëáõµÛ»ÏïÇí í»ñ³µ»ñÙáõÝù 
ûï³ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ¹³ ÙÇ³ÛÝ ³ÝÑ³ïÇ ËÝ¹ÇñÁ ã¿, ³ÛÉ Ñ³ëñ³ÏáõÃÛ³Ý 
ËÝ¹ÇñÝ ¿ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï։ 

ºñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÁ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ÝÃ³ñÏíáÕ ³Ù»Ý³×ÏáõÝ ËáõÙµÝ ¿։ ºñµ 
ëÏë»Ýù ÷áË»É ÇÝùÝ»ñë Ù»½, Ù»Ýù ÏÏ³ñáÕ³Ý³Ýù ÷áË»É Ý³¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý í³ï 
ÏáÕÙ»ñÁ։ 

ÐÎ-Ý»ñÁ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ ·áñÍÇùÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù Ï³ñ³·³óÝ»Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 
½³ñ·³óáõÙÁ ¨ ÷á÷áËáõÙÁ։ ºñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿, 
ù³Ý½Ç Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ëÏëí»É ÙÇ³ÛÝ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇó։ ºí »ë 
Ï³ñÍáõÙ »Ù, áñ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù µ³ÕÏ³ó³Í 
»Ý »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇó Ï³ñáÕ »Ý ÷áË»É Ù»½ ¨ ëáíáñ»óÝ»É Ù»½ ËÙµ³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù, 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù ÉÇÝ»É, áõÝ»Ý³É å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ։ ºí ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ýù 
Ï³ñáÕ »Ý ëáíáñ»óÝ»É Ù»½, áñ ëáõµÛ»ÏïÇí í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ÑÇÙ³ñáõÃÛáõÝ ¿, ¨ ÙÇ³ÛÝ 
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇó Ï³½Ùí³Í ÐÎ-Ý Ï³ñáÕ ¿ ëáíáñ»óÝ»É Ù»½ ÏñÏÝ»É. §µáÉáñÁ ï³ñµ»ñ 
»Ý, µáÉáñÁ Ñ³í³ë³ñ »Ý¦ µáÉáñ É»½áõÝ»ñáí։   

²ñ¹ÛáõÝùáõÙ` ³½·»ñÇ ÙÇç¨ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç ëï»ÕÍ»Éáõ ÙÇ³Ï Ó¨Á 
ëáõµÛ»ÏïÇí í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ ¹»Ù å³Ûù³ñ»ÉÝ ¿ ¨ ³ÛÉ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇÝ Í³ÝáÃ³Ý³ÉÁ։ ê³ 
Ï³ñáÕ ¿ ¹Åí³ñ Ãí³É, µ³Ûó »Ã» Ù»Ýù áõ½áõÙ »Ýù ÷áË»É ³ßË³ñÑÁ, å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³Ýù, 
áãÇÝã Ñ»ßï ã¿ ¨, Ñ³ïÏ³å»ë` Ñ»ßï ã¿ ÷áË»É Ù³ñ¹Ï³Ýó։

´áõñã ø³ñ¹³ß

Ø»ñ ûñ»ñáõÙ, Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³×³Ë ËáëáõÙ ̈  ·ñáõÙ »Ý Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù³ëÇÝ, áñÁ ëáíáñ³µ³ñ í³ï ¿ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ÂáõñùÇ³ÛÇ íñ³։ Øáï Ù»Ï ³ÙÇë ³é³ç 
Ãáõñù ·ñáÕÝ»ñÁ, Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ ¨ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ Ñ³í³ùí»óÇÝ ÙÇ í»µ Ï³ÛùáõÙ ¨ 
³ë³óÇÝ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÇÝ, áñ Ù»Ýù ÁÝ¹áõÝáõÙ »Ýù é³ëë³Û³Ï³Ý áãÝã³óáõÙÁ, ¨ ³ÛÉ 
ï»ë³Ï»ï áõÝ»óáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ß³ï µ³ñÏ³ó»É ¿ñ ³Ûë ÷³ëïÁ։ Æñ³Ï³ÝáõÙ ë³ Ï³ñáÕ ¿ 
Ñ³Ý¹Çë³Ý³É µ³ñÛ³ó³Ï³Ù Ï³å»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ëÏÇ½µ։ ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ð³Û³ëï³ÝÁ 
¨ ÂáõñùÇ³Ý ÷áñÓáõÙ »Ý É³í Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ  ëï»ÕÍ»É։ àñáß »ñÏñÝ»ñ, ·ñáÕÝ»ñ, 
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ áõÝ»Ý ï³ñµ»ñ Ï³ñÍÇùÝ»ñ ³Ûë ³Ù»ÝÇ Ù³ëÇÝ. Ýñ³ÝóÇó »ñ»ùÁ ß³ï 
³½¹»óÇÏ »Ý՝

1. ÂáõñùÇ³ÛÇ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇç¨ Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ
2. ä³ïÙ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ëï»ÕÍáõÙÁ é³ëë³Û³Ï³Ý áãÝã³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É 
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
3. ú·ï³Ï³ñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇ Ó¨, áñÁ Ïµ³í³ñ³ñÇ ÂáõñùÇ³ÛÇÝ, Ð³Û³ëï³ÝÇÝ 

¨ ²¹ñµ»ç³ÝÇÝ։ 
ØÛáõë ÏáÕÙÇó ÂáõùÇ³ÛÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ ³Û¹ù³Ý ¿É ã»Ý ·áÑ³óÝáõÙ ³Ûë ³ÏÝ³ñÏÝ»ñÁ։ 

Ð³ñóÝ ³ÛÝ ¿, Ã» ÇÝãáõ å»ïù ¿ Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ ³Ýó Ï³óíÇ Þí»Ûó³ñÇ³ÛáõÙ. ³Ý·³Ù, »Ã» 
³Ûë ³Ù»ÝÁ ³ñíáõÙ ¿ µáÉáñÇÝ ·áÑ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ։ ØÛáõë ËÝ¹ÇñÝ ³ÛÝ ¿, Ã» ÇÝã Çñ³í³Ï³Ý 
Çñ³íÇ×³Ï Ïëï»ÕÍíÇ ³Ûë Ñ³Ù³ÅáÕáíÇó Ñ»ïá։ ´áÉáñ ·Çï»Ý, áñ Ãáõñù ù³Õ³ù³Ï³Ý 
·áñÍÇãÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³Ýã³÷ ½·áõÛß ÉÇÝ»Ý ÂáõùÇ³ÛÇÝ »ñÏ³ñ³ï¨ íÝ³ë ãÑ³ëóÝ»Éáõ 
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Æ í»ñçá, Ù»Ýù µáÉáñë ·Çï»Ýù, áñ »Ã» »Õ»É »Ý ëË³ÉÝ»ñ ³ÝóÛ³ÉáõÙ, ¹ñ³Ýù Ù»ñ 

(Ãáõñù»ñÇ ¨ Ñ³Û»ñÇ) ëË³ÉÝ»ñÁ ã»Ý։ ²ÛëåÇëáí, Ç՞Ýãáõ »Ýù Ù»Ýù ÙÇÙÛ³Ýó Ù»Õ³¹ñáõÙ, 
Ù»Ýù å»ïù ¿ ß÷í»Ýù ¨ Ñ³ëÏ³Ý³Ýù. §Ø»Ýù ã»Ýù Ï³ñáÕ ÙÇÙÛ³Ýó ëå³Ý»É, ³Ý·³Ù »Ã» 
áõÝ»Ý³Ýù ³ïñ×³Ý³ÏÝ»ñ¦։

ºÏ»՛ù óáõÛó ï³Ýù ³ßË³ñÑÇÝ, áñ µáÉáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÉáõÍ»É ß÷Ù³Ý 
ÙÇçáóáí։

´áõñçáõ ´»ÏÃ³ß 

Ø»Ýù ³åñáõÙ »Ýù ³ÛÝåÇëÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, »ñµ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝÁ, ÙÇ³ëÇÝ ³åñ»ÉÁ 
¨ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ³ëÏ³Ý³ÉÁ ³Ùã³÷ Ï³ñ¨áñ »Ý։ ØÇçÇÝ ²ñ¨»ÉùáõÙ ̈  ²ñ¨»ÉÛ³Ý ²ëÇ³ÛáõÙ ï»ÕÇ 
áõÝ»óáÕ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÁ, Å³Ýï³ËïÁ ̈  í³ñ³ÏÇã ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ø»ñÓë³Ñ³ñÛ³Ý 
²ýñÇÏ³ÛáõÙ ËÉáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏÛ³Ýù»ñÁ։ Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¿³Ï ³ë»Éáí՝ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ 
»Ýù Ýñ³Ýó, áíù»ñ ëå³ÝíáõÙ »Ý ¨ ³Ýû·Ý³Ï³Ý »Ý, Ý³¨ Ýñ³Ýó, áíù»ñ ëå³ÝáõÙ »Ý։ 
Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ ̈  ³ÙµÇóÇ³Ý»ñÁ ûñ ûñÇ ³í»ÉÇ »Ý µ³ñ¹³óÝáõÙ ÏÛ³ÝùÁ ³Ûë 
³ßË³ñÑáõÙ։   

 Ø»ñ ³Ù»ÝûñÛ³ ÏÛ³ÝùáõÙ ³Ù»Ý ÙÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É 
Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ë։ àã ÙÇ³ÛÝ ¹Çí³Ý³·Çï³Ï³Ý, ³ÛÉ Ý³¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ù 
¿ ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»Í ¨ ÷áùñ ËÙµ»ñÇ ÙÇç¨։ ÆÑ³ñÏ», Ï³Ý ß³ï Ù³ñ¹ÇÏ, 
áíù»ñ áõ½áõÙ »Ý ëï»ÕÍ»É Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ¨ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝ։ ºñÏñÝ»ñÁ, ÑÝ³ñ³íáñ 
¿, Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ ¹³éÝ³Ý ÙÇÙÛ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³ïÙ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ¨ 
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí, µ³Ûó ¹³ ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ, áñ Ù³ñ¹ÇÏ ã»Ý Ï³ñáÕ ³åñ»É 
ÙÇ³ëÇÝ ³Û¹ ³Ù»ÝÇó Ñ»ïá։ 

 ÆÑ³ñÏ», Ù³ñ¹ÇÏ å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³Ý ÙÇÙÛ³Ýó ̈  ³ñï³Ñ³Ûïí»Ý ÙÇçÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ 
Íñ³·ñ»ñÇ ÙÇçáóáí։ ²ÛëåÇëáí` Ïëï»ÕÍíÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý É»½áõ, áñÁ Ïû·ÝÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É 
å³ïÙ³Ï³Ý µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ։ ºí Ù³ñ¹ÇÏ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³Ý ëï»ÕÍ»É 
µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý íñ³ ÑÇÙÝí³Í Ýáñ Ï³ÙáõñçÝ»ñ։ 

¾ëñ³ ´³ÛÑ³Ý

Î³ÙáõñçÝ»ñ. ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇ³óÙ³Ý Ï»ï, ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ³óÙ³Ý Ï»ï։ ÆÝãå»ë 
ØáëÃ³ñÁ, áñÁ ÙÇ³óÝáõÙ ¿ Ù»Ï ù³Õ³ùÇ »ñÏáõ ï³ñµ»ñ Ù³ë»ñÁ, ÇÝãå»ë º¹Ñ»·Ý³ÓáñÁ, 
áñÁ ÙÇ³óÝáõÙ ¿ Ù»Ï »ñÏñÇ ï³ñµ»ñ Ù³ë»ñ, ÇÝãå»ë ´áëýáñÁ, áñÁ ÙÇ³óÝáõÙ ¿ »ñÏáõ 
ï³ñµ»ñ Ù³Ûñó³Ù³ùÝ»ñ։ Î³ÙáõñçÝ»ñÁ ÙÇ³óÝáõÙ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ ÑáÕ»ñ, ³ÛÉ Ý³¨ Ù³ñ¹Ï³Ýó, 
Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ. Ï³ÙáõñçÝ»ñÁ ÙÇ³ÛÝ ù³ñÇó ¨ ó»Ù»ÝïÇó ã»Ý Ï³éáõóí³Í։ àñáß 
Ï³ÙáõñçÝ»ñ Ï³éáõóí³Í »Ý ³ñí»ëïáí, ëÇñáí ¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ùµ։ ²ÛëåÇëáí ·áÛáõÃÛáõÝ 
áõÝ»Ý ÙÇÉÇáÝ³íáñ Ï³ÙáõñçÝ»ñ։ Î³ñ× ³ë³Í՝ ³Ù»Ý ÑåáõÙ ëï»ÕÍáõÙ ¿ Ýáñ Ï³Ùáõñç։ 
úñÇÝ³ÏÁ Ñ»Ýó Ó»ñ Ó»éù»ñáõÙ ¿ ³ÛÅÙ։ ²Ûë ïáÕ»ñÁ Ï³Ùáõñç »Ý Ò»ñ ¨ ÇÙ ÙÇç¨... 

ºÏ»՛ù Ùï³Í»Ýù ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ։ ºñµ¨¿ ï»ë»՞É »ù »ñÏáõ ÝÙ³Ý Ù³ñ¹áõ։ 
ºë »ñµ»ù ã»Ù ï»ë»É։ ºñµ »ë ï»ëÝáõÙ »Ý Ù»ÏÇÝ, áñÁ ÝÙ³Ý ¿ ÙÛáõëÇÝ, Ù»Ï í³ñÏÛ³Ý Ñ»ïá 
»ë ÝÏ³ïáõÙ »Ý ÙÇ ³ÏÝÑ³Ûï ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ։ î³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý, áñ ³Ù»Ý Ù»ÏÇÝ 
³ÝÑ³ï »Ý ¹³ñÓÝáõÙ։ ²Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÁ ëÏëíáõÙ ¿ Ù»ñ ¸ÜÂ-Çó, ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ Ù»ñ 
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý µÝáñáßÇãÝ»ñáí՝ ³ãù»ñÇ ·áõÛÝáí, Ù³½»ñÇ ·áõÛÝáí Ï³Ù Ù³ïÝ³Ñ»ïù»ñáí։  
Ø»ñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù»ñ ³ÝÓÇ ×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý ù³ñïÝ »Ý. áã ÙÇ³ÛÝ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý, 
³ÛÉ Ý³¨` Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ÏñáÝ³Ï³Ý, ë»é³Ï³Ý, ³½·³ÛÇÝ։ Ø»Ýù ï³ñµ»ñ »Ýù, ³Ûá՛, Ù»Ýù 
áõÝ»Ýù ÙÇÉÇáÝ³íáñ ï³ñµ»ñ³ÏÇã µÝáñáßÇãÝ»ñ։ âÝ³Û³Í Ù»Ýù µáÉáñë ¿É Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ 
»Ýù, Ù»Ýù áõÝ»Ýù ÝáõÛÝ µÝáñáßÇãÝ»ñÁ։ Ø»Ýù µáÉáñë ¿É Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¿³ÏÝ»ñ »Ýù ¨ Ù»Ýù 
ëÇñá, ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý, Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»Ýù ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë çñÇ, û¹Ç ¨ ëÝÝ¹Ç 
Ï³ñÇù։
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ºë ëÏëáõÙ »Ù Ùï³Í»É, Ã» ÇÝã Ï³ñáÕ ¿ Ýß³Ý³Ï»É ³Û¹ Ï³ÙáõñçÁ։ ÆÝãáõ՞ »Ý Ù³ñ¹ÇÏ 
³ÛÝ Ï³éáõóáõÙ։ Î³ÙáõñçÁ Ï³éáõóíáõÙ ¿, ù³Ý½Ç µ³Å³Ýí³Í »ñÏáõ ï»Õ³Ù³ë»ñÁ áõ½áõÙ 
»Ý ÙÇ³íáñí»É։ Ìáí»ñÁ, ·»ï»ñÁ ¨ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ »Ý, ¹ñ³ å³ï×³éáí 
¿É Ýñ³Ýù ½·áõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó Ï³ñÇùÁ։ Üñ³Ýù áõ½áõÙ »Ý Ñ³Ý¹Çå»É ¨ ÑÇÙÝ³¹ñ»É 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ։ ê²ÐØ²Ü։ àã áù ã·ÇïÇ, ÇÝãáõ »Ý ëï»ÕÍíáõÙ ³Ûë ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ։  ê³ 
³í»ÉÇ Ï³ñ¨áñ ¿, ù³Ý Ï³ÙáõñçÝ»ñÁ։ Üñ³Ýù ë³ÑÙ³ÝÇÝ ÙáïÇÏ »Ý ¨ ÙÇ³óÝáõÙ »Ý »ñÏáõ 
ï³ñµ»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñ։ ºñµ Ï³éáõóíáõÙ »Ý Ï³ÙáõñçÝ»ñÁ, Ýñ³Ýù å»ïù ¿ Ï³éáõóí»Ý 
Áëï Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ̈  ÙÇ³óÝ»Ý ßñç³ÝÝ»ñ։ êÏ½µÇó ³ñíáõÙ ¿ ·Í³·ÇñÁ, Ñ»ïá ëÏëíáõÙ ¿ Ñ³×»ÉÇ 
¨ ù³Õóñ ³ßË³ï³ÝùÁ ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñÇ, Ï³éáõóáÕÝ»ñÇ ¨ ×³ñï³ñ³·»ïÝ»ñÇ Ñ»ï՝ 
Ñ³×³Ë ß³ï Ù»Í ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí։ ´áÉáñÁ áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ ëå³ëáõÙ »Ý ³í³ñïÇÝ, 
áñáíÑ»ï¨ ³Ûë ³ßË³ï³ÝùÁ û·ï³Ï³ñ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ Ý³¨ 
µáÉáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ։ ´³ñÛ³ó³Ï³Ù Ï³ÙñçÇ ëï»ÕÍáõÙÁ ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ µáÉáñÇ 
Ñ³Ù³ñ։ àñáß Ù³ñ¹ÇÏ ã»Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÙ Ï³éáõóÙ³ÝÁ, µ³Ûó ÙÇ¨ÝáõÛÝ ¿ ³Ûë ³ßË³ï³ÝùÁ 
Ï³ñ¨áñ ¿ Ý³¨ Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ։ ÐÝ³ñ³íáñ ã¿ Ñ³ëÝ»É ÇÝã-áñ µ³ÝÇ ³é³Ýó Ñ³Ùµ»ñáõÃÛ³Ý 
¨ Ñá·³ï³ñáõÃÛ³Ý։ ºÃ» áõ½áõÙ »Ýù, áñ ÑÇÙù»ñÁ ãù³Ý¹í»Ý, å»ïù ¿ Ñëï³Ï ù³ÛÉ»ñ 
³Ý»Ýù։ Ø³ñ¹ÇÏ ë»ÕÙí³Í »Ý Çñ³ñ Ó»éù-Ó»éùÇ ïí³Í։ Î³ÙáõñçÁ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ ÙÇÙÛ³Ýó 
×³Ý³ã»Éáí, Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ ëÇñáí։ ²Ûë Î²ØàôðæÀ 
Ï·áÛ³ï¨Ç Ñ³í»ñÅ։  

Üáõé ÚÁÉ¹ÁñÁÙ

§²Ù»Ý³Ù»Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ³ÛÝ »ñÏáõ Ó»éù»ñÇ ÙÇç¨ ¿, áñáÝù ÙÇÙÛ³Ýó ã»Ý 
Ñ³ëÏ³ÝáõÙ¦,- ³ë»É ¿ ÙÇ µ³Ý³ëï»ÕÍ։ ê³ Ð³Ûëï³ÝÇ ̈  ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù³ëÇÝ ¿։ Þ³ñáõÝ³Ï»Éáí Ëáë»É åá»ïÇÏ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç՝ å»ïù ¿ Ýß»É, áñ 
âÇÝ³ëï³ÝÁ (áñÁ ëáíáñ³µ³ñ Ù»Í Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝ ¿ Ù³ïÝ³ÝßáõÙ) Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ù³ñí»É 
³í»ÉÇ ÙáïÇÏ ù³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ։ Ð»ï¨³µ³ñ åÝ¹áõÙÁ, áñ Ð³Ûëï³ÝÁ ÂáõñùÇ³ÛÇ 
³Ù»Ý³Ñ»éáõ Ñ³ñ¨³ÝÝ ¿, ³ÏÝÑ³Ûï ¿ ¹³éÝáõÙ։

î³ñÇÝ»ñáí ÷³Ï ÉÇÝ»Éáí՝ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ë³ÑÙ³ÝÁ Ñ³ëï³ó»É áõ 
åÝ¹³ó»É ¿։ âÝ³Û³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý 
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó »ÉÝ»Éáí Ñ³Õáñ¹³ÏóíáõÙ »Ý, Ù³ñ¹ÇÏ ãáõÝ»Ý ß³ï 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ß÷í»Éáõ ¨ å³Ñå³Ý»Éáõ ³Û¹ ß÷áõÙÁ։ ê³ Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ³ÛÝ 
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ý¹»å, áñáÝù ³åñ»É »Ý ÏáÕù-ÏáÕùÇ: ºÃ» ãÉÇÝ»ñ Ýñ³ÝóÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ, 
³å³ »ñÏáõëáí ã¿ÇÝ ÉÇÝÇ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï։ ºë ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ù, áñ ³ñ¹»Ý ß³ï í³Õáõó 
Ï³ Ï³ÙáõñçÁ, ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ Éñçáñ»Ý íÝ³ëí»É ¿։ ²ÛÅÙ Ù»Ýù ëï»ÕÍáõÙ »Ýù ÝáñÁ։ ºí Ù»ñ 
Ï³åÁ û·ï³Ï³ñ ÏÉÇÝÇ Ù»ñ ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí։

²åñ»Éáí ²Ý³ïáÉÇ³ÛáõÙ՝ ÙÇ »ñÏÇñ, áñï»Õ ¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ÙÇ³ëÇÝ µÝ³Ïí»É »Ý 
ï³ñµ»ñ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛ³Ý, ³½·áõÃÛ³Ý, É»½áõÝ»ñ ¨ ÏñáÝÝ»ñ ÏñáÕ Ù³ñ¹ÇÏ, 
21-ñ¹ ¹³ñáõÙ Ù»Ýù å»ïù ¿ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ Çñ³ñ Ñ³ëÏ³Ý³Ýù։ ÆÝãå»ë ·Çï»Ýù, ³ÛëåÇëÇ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ï³½áõë µ»ÉÇ (å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ å³ï×³é), µ³Ûó 
Çñ³Ï³ÝáõÙ Ýñ³Ýù Ï³½áõë µ»É» »Ý (·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý å³ï×³é)։  

ºí Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ, áíù»ñ µ³Å³Ýí³Í »Ý, Ù»Ýù áõÝ»Ýù Ï³ÙáõñçÝ»ñ։
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´»ùÇñ ö³ñÉ³ù (Î³Ûë»ñÇ, ÂáõñùÇ³)

ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Íñ³·ÇñÁ  
Î³ï³ñÛ³É ¨ û·ï³Ï³ñ Íñ³·Çñ ¿ñ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ։ Ð³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ 

»ë ß³ï µ³Ý ëáíáñ»óÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ։ 

²Ù»Ý³ïå³íáñÇã Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñ »ë ÑÇßáõÙ »Ù
ºñµ å³ñáõÙ ¿ÇÝù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ å³ñÁ, áñÁ ß³ï ÝÙ³Ý ¿ñ Ãáõñù³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ 

å³ñÇÝ։ Ü³¨ ³Ýã³÷ ïå³íáñÇã ¿ñ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ²ñ³ñ³ï É»é³Ý ï»ë³ñ³ÝÁ։ 

²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ »ñ¨áõÛÃÁ, áñ Ù»Ýù ï»ë³Ýù
ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ ³Ù»Ý³ïå³íáñÇãÁ ²ñ³ñ³ï É»éÝ ¿ñ, áñáíÑ»ï¨ ï»ë³ñ³ÝÝ Çñáù 

·»Õ»óÇÏ ¿ñ։ 

öáË³Ý³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ³ÛÅÙ »ë ÷áË»É »Ù ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ
ÆÙ Ùïù»ñÁ ÷áËí»óÇÝ, áñáíÑ»ï¨ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ ³Ýã³÷ ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý »Ý 

¨ µ³ñÇ։ ºí »ë Ñ³í³ïáõÙ »Ù, áñ Ù»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù ÉáõÍ»É »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ »Õ³Í 
³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ: ºÃ» ë³ÑÙ³ÝÁ µ³óíÇ, »ë ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïñáí Ï½µ³Õí»Ù ÇÙ 
ÁÝÏ»ñ è³ý³Û»ÉÇ Ñ»ï։ 

ÆÙ ³Ù»Ý³í³ï í³ÛñÁ /ÙÇçáó³éáõÙÁ/ Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÛÝ ¿ñ
ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ í³ï ÙÇçáó³éáõÙ ãÏ³ñ։ 

Ìñ³·ñÇó Ñ»ïá »ë ëáíáñ»óÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ՝
Þ³ï µ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ 

³å³·³ÛÇ ï»ëÉ³Ï³ÝÇ Ù³ëÇÝ։ Ü³¨ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù³ëÇÝ։ 

²ÛÝ, ÇÝãÁ »ë Ïå³ïÙ»Ù ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ 
Ð»ï³ùñùÇñ Ñ³ñó ¿։ ²Ûë å³ÑÇÝ ³ÙáõëÝ³Ý³Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ù, ³Û¹ å³ï×³éáí 

¿É å³ï³ëË³Ý ãáõÝ»Ù ³Ûë Ñ³ñóÇÝ։ ´³Ûó »Ã» ³ÙáõëÝ³Ý³Ù, Ï³ë»Ù ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ, áñ 
ëÇñ»Ý ÙÇÙÛ³Ýó ¨ Ïáïñ»Ý Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÁ։  

Ð»Û, µ³óÇ Ýñ³ÝÇó, ÇÝã áñ ³ë³óÇ, Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³í»É³óÝ»É, áñ
Îáõ½»Ý³ÛÇ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»É Íñ³·ñÇ µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ù»ñ 

Ã³ñ·Ù³ÝãÇÝ՝ ä»ïñáë â³íÇÏá·ÉáõÇÝ։

²Ýáõß ´³·ñ³ïáõÝÛ³Ý (ºñ¨³Ý,Ð³Û³ëï³Ý)

ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Íñ³·ÇñÁ  
ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ ̈  ³Ù»Ýû·ï³Ï³ñÁ Ñ»Ýó ÇÝùÁ 

Íñ³·ÇñÝ ¿ñ։ ºë ëáíáñ»óÇ ß³ï Ýáñ µ³Ý»ñ Ãáõñù»ñÇ ¨ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ։ ²Ûë 
Íñ³·ÇñÝ ÇÝÓ û·Ý»ó ¹³éÝ³É ³í»ÉÇ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ ¨ µ³ñÛ³ó³Ï³Ù։ Ìñ³·ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ 
»ë Í³ÝáÃ³ó³ Ý³¨ ß³ï Ýáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï, áñáÝù ÑÇÙ³ ÇÙ É³í ÁÝÏ»ñÝ»ñ »Ý։ 

²Ù»Ý³ïå³íáñÇã Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñ »ë ÑÇßáõÙ »Ù
´áëýáñáí ¾ùëÏáõëÇ³Ý ¿ñ, ù³ÝÇ áñ Ù»Ýù ÑÇ³Ý³ÉÇ Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó Ï³óñ»óÇÝù ¨ 

í³Û»É»óÇÝù ³Û¹ ¿ùëÏáõñëÇ³Ý։ ¸³ ÇÙ ÏÛ³ÝùÇ ³Ù»Ý³³ÝÙáé³Ý³ÉÇ ûñÝ ¿ñ ։ 

Ìñ³·ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ Áëï Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ 



43

Ð²
Ú

º
ð

º
Ü

²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ »ñ¨áõÛÃÁ, áñ Ù»Ýù ï»ë³Ýù
êáõÉÃ³Ý ²ÑÙ»¹Ç Ø½ÏÇÃÝ ¿ñ, áñÁ êï³ÙµáõÉÇ ³½·³ÛÇÝ ¨ å³ïÙ³Ï³Ý Ù½ÏÇÃÝ ¿, µ³óÇ 

³Û¹ ³Ù»Ý³ïå³íáñÇã í³ÛñÝ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ²Û³ êáýÇ³ÛÇ ï³×³ñÝ ¿ñ։ 

öáË³Ý³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ³ÛÅÙ »ë ÷áË»É »Ù ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ
Âáõñù»ñÇ Ù³ëÇÝ, ¨ ³ÛÅÙ »ë Ñ³Ùá½í³Í »Ù, áñ Ù»Ýù՝ Ñ³Û»ñÁ ¨ Ãáõñù»ñÁ Ï³ñáÕ »Ýù 

Ï³éáõó»É µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç։ 

ÆÙ ³Ù»Ý³í³ï í³ÛñÁ /ÙÇçáó³éáõÙÁ/ Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÛÝ ¿ñ
²ÛÝ ûñÁ, »ñµ µáÉáñë û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝáõÙ ¿ÇÝù, µáÉáñÇ ³ãù»ñáõÙ ³ñóáõÝùÝ»ñ ¿ÇÝ, 

ù³ÝÇ áñ ß³ï ¹Åí³ñ ¿ñ í»ñ³¹³éÝ³É ïáõÝ ³é³Ýó Ù»ñ Ãáõñù ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ։ 

Ìñ³·ñÇó Ñ»ïá »ë ëáíáñ»óÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ՝
ºë ëáíáñ»óÇ, áñ ³Ù»Ý áù å»ïù ¿ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ ÉÇÝÇ ̈  å»ïù ¿ Ñ³ñ·Ç ÙÛáõëÇ Ùß³ÏáõÛÃÁ, 

³½·³ÛÇÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ։ ÆÝãå»ë ³ñ¹»Ý Ýß»É »Ù, »ë ß³ï µ³Ý ëáíáñ»óÇ Ãáõñù³Ï³Ý 
å³ïÙáõÃÛ³Ý ¨ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ։ 

²ÛÝ, ÇÝãÁ »ë Ïå³ïÙ»Ù ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ 
²Ûë Íñ³·ÇñÁ ³Ýã³÷ Ï³ñ¨áñ ¿ñ Ãáõñù ¨ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³ÛÝ û·Ý»ó 

Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇë ß³ï µ³Ý ëáíáñ»É Ãáõñù»ñÇ ¨ Ãáõñù³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ û·Ý»ó Ãáõñù»ñÇÝ ß³ï µ³Ý ëáíáñ»É Ñ³Û»ñÇ ̈  Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ։ 
ºë ËáñÑáõñ¹ Ïï³Ù ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ ³Ûó»É»É êï³ÙµáõÉ։ 

Ð»Û, µ³óÇ Ýñ³ÝÇó, ÇÝã áñ ³ë³óÇ, Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³í»É³óÝ»É, áñ
ºë ß³ï áõñ³Ë »Ù, áñ Ù³ëÝ³Ïó»óÇ ³Ûë Íñ³·ñÇÝ ¨ Ñ³Ùá½í³Í »Ù, áñ ³ÛÝ ÏÉÇÝÇ 

ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý։ ²Ûë Íñ³·ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ »ë ß³ï µ³Ý ëáíáñ»óÇ, ß³ï É³í Å³Ù³Ý³Ï 
³Ýó Ï³óñ»óÇ ¨ ³ÛÅÙ »ë áõÝ»Ù µ³½Ù³ÃÇí É³í ÁÝÏ»ñÝ»ñ։ ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ ³Ù»Ý ÇÝãÇ 
Ñ³Ù³ñ։

²ñ·³Ù ä»ïñáëÛ³Ý (²ñÙ³íÇñ, Ð³Û³ëï³Ý)

ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Íñ³·ÇñÁ  
Î³ï³ñÛ³É ¿ñ։ ²ÛÝ ÙÇ Ù»Í Íñ³·Çñ ¿ñ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ëï»ÕÍ»É µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝ 

¨ Ñ³Ý¹áõÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ »ñÏáõ ³½·»ñÇ ÙÇç¨, ¨ »ë Ï³ñÍáõÙ »Ù, Ù»½ Ñ³çáÕí»ó ¹³ 
³Ý»É ·áÝ» 20 Ñá·áõ Ñ³Ù³ñ։ ²ÛëåÇëáí ë³ É³í ëÏÇ½µ ¿, ¨ »ë ÑáõÛë áõÝ»Ù, áñ ³å³·³ÛáõÙ 
³Ù»Ý ÇÝã É³í ÏÉÇÝÇ։ 

²Ù»Ý³ïå³íáñÇã Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñ »ë ÑÇßáõÙ »Ù
êï³ÙµáõÉáõÙ՝ ¿ùëÏáõñëÇ³Ý ́ áëýáñáí։ ÐÇ³Ý³ÉÇ ¿ñ։ ºë í³Û»ÉáõÙ ¿Ç ÍáíÇ ï»ë³ñ³ÝÁ։ 

´³óÇ ³Û¹, ÇÝÓ ¹áõñ »Ï³í Ðñ³Ýï ¸ÇÝùÇ ³Ýí³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ ¨ ¸ÇÝùÇ ¹áõëïñÁ` 
ä³ÛÍ³éÁ։ 

²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ »ñ¨áõÛÃÁ, áñ Ù»Ýù ï»ë³Ýù
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ¨ Ãáõñù³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ßË³ñÑ³Û³óùÝ»ñÇ, 

ËáÑ³ÝáóÇ ÙÇç¨ ¨ ³ÛÉÝ։ 

öáË³Ý³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ³ÛÅÙ »ë ÷áË»É »Ù ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ
ºñÏáõ Ñ³ñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ։ ØÇÝã ³Û¹ »ë ã¿Ç Ï³ñáÕ 

å³ïÏ»ñ³óÝ»É, áñ ÙÇ ûñ »ë Ï³ñáÕ »Ù ÇÝã-áñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý³É Ãáõñù»ñÇ 
Ñ»ï, µ³Ûó ÑÇÙ³ »ë áõÝ»Ù µ³½Ù³ÃÇí É³í Ãáõñù ÁÝÏ»ñÝ»ñ։
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àñ »ë É³í ã¿Ç ËáëáõÙ ³Ý·É»ñ»Ý ¨ ã¿Ç Ï³ñáÕ µáÉáñÇ Ñ»ï Ñ³Õáñ¹³Ïóí»É։ ´³Ûó »ë 
áõÝ»Ù É³í ÁÝÏ»ñÝ»ñ, áñáÝù ÇÝÓ ß³ï û·ÝáõÙ ¿ÇÝ։ 

Ìñ³·ñÇó Ñ»ïá »ë ëáíáñ»óÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ՝
Æñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ, Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝ, ÙÇ ùÇã 

Ãáõñù»ñ»Ý ¨ ³ÛÉÝ։ 
²ÛÝ, ÇÝãÁ »ë Ïå³ïÙ»Ù ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ 
ÐÝ³ñ³íáñ ¿, áñ å³ïÙ»Ù ÇÙ Ñ»ï³ùñùÇñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, »ë ÑáõÛë áõÝ»Ù։ 

²ñÙÇÝ» ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý (ºñ¨³Ý, Ð³Û³ëï³Ý)

ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Íñ³·ÇñÁ  
Þ³ï ¹ñ³Ï³Ý, ù³Ý½Ç Ù»Ýù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Ýù É³í ÁÝÏ»ñÝ»ñ ¹³éÝ³É ¨ 

Ñ³ëÏ³ó³Ýù, áñ Ù»Ýù ß³ï ÝÙ³Ý »Ýù։ 

²Ù»Ý³ïå³íáñÇã Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñ »ë ÑÇßáõÙ »Ù
ºñµ Ãáõñù³Ï³Ý ËáõÙµÁ å³ñáõÙ ¿ñ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ å³ñ»ñÁ, ¨ Ù»Ýù å³ñáõÙ ¿ÇÝù 

Ãáõñù³Ï³Ý å³ñ»ñÁ։ ÆÝãå»ë Ý³¨, »ñµ Ù»Ýù »ñ·áõÙ ¿ÇÝù ÝáõÛÝ »ñ·Á Ñ³Û»ñ»Ý ¨ 
Ãáõñù»ñ»Ý։ 

²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ »ñ¨áõÛÃÁ, áñ Ù»Ýù ï»ë³Ýù
§Ø³ñ³ß ¹³Ý¹áõñÙ³¦ å³ïñ³ëï»Éáõ ÁÝÃ³óùÁ։ ºë Ï³ë»Ç ¹³ ³Ù»Ý³½í³ñ×³ÉÇ 

»ñ¨áõÛÃÝ ¿ñ։ 

öáË³Ý³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ³ÛÅÙ »ë ÷áË»É »Ù ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ
Âáõñù»ñÇ Ùï³Í»É³Ï»ñåÇ Ù³ëÇÝ։ 

ÆÙ ³Ù»Ý³í³ï í³ÛñÁ /ÙÇçáó³éáõÙÁ/ Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÛÝ ¿ñ
ØÇÙÛ³Ýó Ññ³Å»ßï ï³Éáõ å³ÑÁ։ 

Ìñ³·ñÇó Ñ»ïá »ë ëáíáñ»óÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ՝
Âáõñù»ñÁ ß³ï ÑÛáõñ³ë»ñ »Ý, Ù»Ýù áõÝ»Ýù ÝáõÛÝ Ùï³Í»É³Ï»ñåÁ, ¨ ³Ûë ³Ù»Ýáí 

Ù»Ýù ß³ï ÝÙ³Ý »Ýù։ 

²ÛÝ, ÇÝãÁ »ë Ïå³ïÙ»Ù ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ 
Æ í»ñçá µ³ñáõÃÛáõÝÁ, µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ ¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÕÃ»óÇÝ։ ä»ïù ¿ 

áõ½»Ý³É ¹³, Ù»Ýù ó³ÝÏ³ó³Ýù ¨ Ñ³ÕÃ»óÇÝù։ 

Ð»Û, µ³óÇ Ýñ³ÝÇó, ÇÝã áñ ³ë³óÇ, Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³í»É³óÝ»É, áñ
ºë Ïáõ½»Ý³ÛÇ, áñ Ù»ñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³í»ÉÇ ç»ñÙ³Ý³ÛÇÝ, Ýáñ ËÙµ»ñ Ý»ñ³é»ÇÝ, 

¨ »ë ÑáõÛë áõÝ»Ù, áñ Ù»ñ ëï»ÕÍ³Í Ï³ÙáõñçÁ áõÅ»Õ Ï³å»ñáí ÏÙÇ³íáñÇ Ù»ñ ³½·»ñÁ։

²ñ÷Ç ²Ã³µ»ÏÛ³Ý (ºñ¨³Ý, Ð³Û³ëï³Ý)

ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Íñ³·ÇñÁ  
Þ³ï É³íÝ ¿ñ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï։
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²Ù»Ý³ïå³íáñÇã Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñ »ë ÑÇßáõÙ »Ù
ºñ¨³ÝáõÙ, »ñµ ï»ë³Ýù ²ñ³ñ³ïÁ։  

²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ »ñ¨áõÛÃÁ, áñ Ù»Ýù ï»ë³Ýù
²ÙµáÕç êï³ÙµáõÉÁ։ 
öáË³Ý³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ³ÛÅÙ »ë ÷áË»É »Ù ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ
ºí՛ Ãáõñù³Ï³Ý, ¨՛ ùñ¹³Ï³Ý »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ։ 

ÆÙ ³Ù»Ý³í³ï í³ÛñÁ /ÙÇçáó³éáõÙÁ/ Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÛÝ ¿ñ
àã ÙÇ í³ï µ³Ý ãÇ »Õ»É ÇÝÓ Ñ»ï ³Ûë 7 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ։ 

Ìñ³·ñÇó Ñ»ïá »ë ëáíáñ»óÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ՝
Âáõñù³Ï³Ý ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÛ³Ý, áõï»ÉÇùÇ ¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ

²ÛÝ, ÇÝãÁ »ë Ïå³ïÙ»Ù ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ 
àã Ã» Ù»Ï µ³Ý Ïå³ïÙ»Ù ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ, ³ÛÉ ³Ù»Ý ÇÝã։ 

Ð»Û, µ³óÇ Ýñ³ÝÇó, ÇÝã áñ ³ë³óÇ, Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³í»É³óÝ»É, áñ
ºë áõ½áõÙ »Ù ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»É µáÉáñÇÝ ³Ûë Íñ³·ñáõÙ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ 

Ñ³Ù³ñ, Ñ³ïÏ³å»ë Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇÝ։ ºë Ó»½ µáÉáñÇ¹ ëÇñáõÙ »Ù ¨ Ï³ñáïáõÙ։ 

´áõñçáõ ´³Û³Ã (²ÝÏ³ñ³, ÂáõñùÇ³)

ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Íñ³·ÇñÁ  
Ðñ³ß³ÉÇ ¿ñ, ³í»ÉÇ ù³Ý Ï³ï³ñÛ³É։ ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù, Ù»Ýù Ññ³ß³ÉÇ ³ßË³ï³Ýù 

Ï³ï³ñ»óÇÝù áã Ã» 30 Ñá·áõ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ »ñÏáõ ³½·»ñÇ ³å³·³ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

²Ù»Ý³ïå³íáñÇã Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñ »ë ÑÇßáõÙ »Ù
ºñµ Ù»Ýù ³Ûó»É»óÇÝù Ù³ÙÉá ß»ÝùÁ, »ë ³Ýã³÷ ïå³íáñí»É ¿Ç։ 

²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ »ñ¨áõÛÃÁ, áñ Ù»Ýù ï»ë³Ýù
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³Ûó»É³Í Ã³Ý·³ñ³ÝÝ ¿ñ:

öáË³Ý³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ³ÛÅÙ »ë ÷áË»É »Ù ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ
ºë ã»Ù ÷áË»É ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ, µ³Ûó »ë ß³ï ïå³íáñí³Í »Ù ¨ Çñáù ïËñ»óÇ »ñÏáõ 

³½·»ñÇ ÙÇç¨ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í áÕµ»ñ·áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ։ 

ÆÙ ³Ù»Ý³í³ï í³ÛñÁ /ÙÇçáó³éáõÙÁ/ Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÛÝ ¿ñ
ºñµ µáÉáñÇÝ Ññ³Å»ßï ¿ÇÝù ï³ÉÇë։

Ìñ³·ñÇó Ñ»ïá »ë ëáíáñ»óÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ՝
……Çñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ, Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝ, ÙÇ ùÇã 

Ñ³Û»ñ»Ý ¨ ³ÛÉÝ։ 
ºë ëáíáñ»óÇ, áñ »Ã» Ù»Ýù Ñ³Ý·Çëï ÉÇÝ»Ýù ¨ ëáíáñ»Ýù Ñ³Ý¹áõñÅ»É, Ù»Ýù Ï³ñáÕ 

»Ýù ß³ï µ³Ý»ñÇ Ñ³ëÝ»É ÙÇ³ëÇÝ։ 

²ÛÝ, ÇÝãÁ »ë Ïå³ïÙ»Ù ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ 
ºë ÑÇ³Ý³ÉÇ Å³Ù³Ý³Ï »Ù ³Ýó Ï³óñ»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¨ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ, ¨ »Ã» 

ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³ë, ³Ûó»ÉÇñ Ð³Û³ëï³Ý։
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Ð»Û, µ³óÇ Ýñ³ÝÇó, ÇÝã áñ ³ë³óÇ, Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³í»É³óÝ»É, áñ
ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ µáÉáñÇÝ, áí Å³Ù³Ý³Ï ¿ Í³Ëë»É ³Ûë Íñ³·ñÇ íñ³։ ²ÛÝ Ññ³ß³ÉÇ 

¿ñ։ ºÃ» ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Ù ÝáñÇó Ù³ëÝ³Ïó»É ³Ûë Íñ³·ñÇÝ, ÏÙ³ëÝ³Ïó»Ù 
³é³Ýó Ùï³Í»Éáõ։ ²ÏÝÏ³ÉáõÙ »Ýù Ýáñ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ։

Ð³ÛÏ³Ýáõß âáµ³ÝÛ³Ý(ì³Ý³Óáñ, Ð³Û³ëï³Ý)

ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Íñ³·ÇñÁ  
ÐÇ³Ý³ÉÇ ¿ñ։ È³í ¿ñ ³ÛÝ, áñ Ýáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñ Ó»éù µ»ñ»óÇÝù, Ù»ñ Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ ÏÇë»óÇÝù 

ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï, Ù»Ýù ³ñ»óÇÝù ³Ù»Ý ÇÝã ³Ûë 7 ûñÁ Ñ»ï³ùñùÇñ ¨ Ñ³×»ÉÇ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ։ ºí í»ñç³å»ë Ù»Ýù í³Û»É»óÇÝù Ù»ñ ß³µ³ÃÁ ¨ ³ñ»óÇÝù ³Ù»Ý ÇÝã ³Ý·³Ù ÙÇ 
³ÏÝÃ³ñÃ ãÏáñóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ։

²Ù»Ý³ïå³íáñÇã Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñ »ë ÑÇßáõÙ »Ù
Ø»ñ Ë»ÝÃ ³ÝÓñ¨áï ûñÁ ëÇñí³Í êï³ÙµáõÉáõÙ։ Ø»ñ Ååï»ñ»ë ¹»Ùù»ñÁ ¨ ÑÇ³ëù³Ýã 

¿ùëÏáõñëÇ³Ý ´áëýáñÇ íñ³Ûáí։ 

²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ »ñ¨áõÛÃÁ, áñ Ù»Ýù ï»ë³Ýù
êáõÉÃ³Ý ²ÑÙ»¹Ç Ø½ÏÇÃÁ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ³Ù»Ý³Ññ³ß³ÉÇ ¨ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ í³ÛñÝ ¿ñ 

êï³ÙµáõÉáõÙ։

öáË³Ý³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ³ÛÅÙ »ë ÷áË»É »Ù ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ
Âáõñù»ñÇ Ù³ëÇÝ. »ë ã·Çï»Ç, áñ Ýñ³Ýù ³Û¹ù³՛Ý ÑÛáõñ³ë»ñ »Ý։ 

ÆÙ ³Ù»Ý³í³ï í³ÛñÁ /ÙÇçáó³éáõÙÁ/ Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÛÝ ¿ñ
ú՛, ÏÝ»ñ»ù, »ë ã»Ù Ï³ñáÕ ÑÇß»É, ³ÝÏ»ÕÍáñ»Ý áã ÙÇ í³ï µ³Ý ãÏ³ñ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ։ 

Ìñ³·ñÇó Ñ»ïá »ë ëáíáñ»óÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ՝
È³í ÁÝÏ»ñÝ»ñ ¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ É»½áõÝ Ï³ñ¨áñ ã¿, ¹áõ ÙÇ³ÛÝ å»ïù ¿ ÷áñÓ»ë 

Ñ³ëÏ³Ý³É, Ñ³ñ·»É, ÉÇÝ»É Ñ³Ý¹áõñÅáÕ ¨ ÷áñÓ»É ëÇñ»É ùá ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ։

²ÛÝ, ÇÝãÁ »ë Ïå³ïÙ»Ù ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ 
ÆÙ ÏÛ³ÝùáõÙ »Õ»É »Ý 7 ûñ»ñ, áñáÝù »ë »ñµ¨¿ ã»Ù Ùáé³Ý³։ ØÇ ³Ý·³Ù Ãáõñù»ñÁ ¨ 

Ñ³Û»ñÁ áñáß»óÇÝ Ùáé³Ý³É ³Ù»Ý ÇÝã ¨ Ï³éáõó»É ÙÇ ÷áùñÇÏ Ï³Ùáõñç։ úñ»ñÁ ³ÝóÝáõÙ 
¿ÇÝ, ¨ Ï³ÙáõñçÁ Ï³éáõóíáõÙ ¿ñ: ØÇ ûñ Ýñ³Ýù Ï³éáõó»óÇÝ ³ÛÝ։ 

Ð»Û, µ³óÇ Ýñ³ÝÇó, ÇÝã áñ ³ë³óÇ, Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³í»É³óÝ»É, áñ
ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ, Ç՛Ù ÁÝÏ»ñÝ»ñ։ 
Â»ß»ÏÛáõÉ³ñ։

ÐéÇ÷ëÇÙ» ¶ñÇ·áñÛ³Ý (ºñ¨³Ý, Ð³Û³ëï³Ý)

ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Íñ³·ÇñÁ  
Ð³Ù³ñÛ³ Ï³ï³ñÛ³É։ ºñÏáõ ÏáÕÙÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇÝ Ñ³çáÕí»É ¿ñ Ï³½Ù»É ËÙµ»ñ, 

áñáÝù ÇëÏ³å»ë Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¿ÇÝ Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³ñ։ ê³ ·ÉË³íáñ å³ï×³éÝ»ñÇó 
Ù»ÏÝ ¿, áñ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ¹³ñÓñ»ó Íñ³·ÇñÁ Ñ³çáÕí³Í։ êÏ½µáõÙ »ë Ï³ñÍáõÙ ¿Ç, áñ É³í 
ÏÉÇÝ»ñ ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñ, ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ ¨ µ³Ý³í»×»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»É 
Íñ³·ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ (»ë ·Çï»Ù µ³óÇ ÇÝÓ³ÝÇó ³ÛÉ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ ÝáõÛÝå»ë ³Û¹å»ë 
¿ÇÝ Ùï³ÍáõÙ. ³Ûë ³ëáõÙ »Ù Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ), µ³Ûó ÑÇÙ³ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ù, áñ »ë ëË³É 
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¿Ç, ù³Ý½Ç Ù»ñ ³é³ç ¹ñí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ Íñ³·ñÇ 
³ÛÝåÇëÇ Ï³éáõóí³Íù, áñÁ ·áñÍ³Íí»ó։ ²ÛÉ³å»ë Ù»Ýù ã¿ÇÝù Ï³ñáÕ Ñ³Ùá½í³Í ÉÇÝ»É, 
áñ ³ÛëåÇëÇ ç»ñÙ ¨ ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñï Ïëï»ÕÍí»ñ Íñ³·ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨։  

¾ùëÏáõñëÇ³Ý ´áëýáñáí։ ²ÛÝ ÑÇ³Ý³ÉÇ ¿ñ։ ºë »ñµ¨¿ ã¿Ç í³Û»É»É ³Û¹ù³Ý µ³Ý 
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï՝ ï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ»ñÁ, ù³ÙÇÝ, »ñ»ÏáÝ, Ñ³Ù»Õ Ï»ñ³ÏáõñÁ, »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ 
¨ ÇÑ³ñÏ» ÑÇ³ëù³Ýã Ù³ñ¹Ï³Ýó ÇÙ ßáõñçÁ ̈  ³Ûë ³Ù»ÝÁ ÍáíáõÙ։ Ø»ñ µáÉáñ ½µáë³ÝùÝ»ñÁ 
»ñ»ÏáÛ³Ý ¨ ·Çß»ñÁ, ½µáë³ÝùÝ»ñÁ ¨ ½ñáõÛóÝ»ñÁ։ 

²Ù»Ý³ïå³íáñÇã Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñ »ë ÑÇßáõÙ »Ù
Ø³ñ³ß å³Õå³Õ³ÏÇ óáõó³¹ñáõÙÁ:

²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ »ñ¨áõÛÃÁ, áñ Ù»Ýù ï»ë³Ýù
²Ù»Ý³½³ñÙ³Ý³Ññ³ß í³ÛñÁ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ²Û³ êáýÇ³Ý ¿ñ։ ²ÛÝ ³Ñé»ÉÇáñ»Ý Ù»Í ¿ñ ¨ 

ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ·»Õ»óÇÏ։ ²ÝÑÝ³ñ ¿ñ ï»ëÝ»É ³ÙµáÕç ï»ë³ñ³ÝÁ Ù»Ï Ñ³Û³óùáí։ Ø»Ï ³ÛÉ 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ í³Ûñ ¿ñ Ï³ÙáõñçÁ. ³ÛÝ Ññ³ß³ÉÇ ¿ñ ¨՛ ó»ñ»ÏÁ, ¨՛ ·Çß»ñÁ։  

öáË³Ý³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ³ÛÅÙ »ë ÷áË»É »Ù ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ
àã ß³ï µ³Ý։ ºë í»ñ³Ñ³ëï³ï»óÇ ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ³Ûëûñí³ ë»ñáõÝ¹Á 

(·áÝ» ³ÛÝ Ù³ëÁ, áñáÝó »ë ×³Ý³ã»óÇ) ÉÇ ¿ ¿Ý»ñ·Ç³Ûáí, ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ¿ ̈  µ³í³Ï³ÝÇÝ 
Ñ»éáõ ¿ Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇó։ ºë Ñ³í³ïáõÙ »Ù, áñ Ýñ³Ýù ÂáõñùÇ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 
Çñ³Ï³Ý ³å³·³Ý »Ý։ ºë áõ½áõÙ »Ù Ñ³í³ï³É, áñ ÂáõñùÇ³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý, 
½³ñ·³óÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ ¿։ ²ÛëåÇëáí »ë í»ñ³Ñ³ëï³ï»óÇ ÇÙ ÑáõÛë»ñÁ Ýñ³Ýó Ñ»ï 
Í³ÝáÃ³Ý³Éáõó Ñ»ïá։ 

ÆÙ ³Ù»Ý³í³ï í³ÛñÁ /ÙÇçáó³éáõÙÁ/ Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÛÝ ¿ñ
Ä³Ù³Ý³ÏÇ å³Ï³ëÁ։ ºë Çñáù Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ ÙÝ³É ¨ ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ 

Å³Ù³Ý³Ï áõÝ»Ý³É »ñÏñÇ ï³ñµ»ñ ÏáÕÙ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³í»ÉÇ ß³ï µ³Ý ëáíáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ։. 

Ìñ³·ñÇó Ñ»ïá »ë ëáíáñ»óÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ՝
1. ä»ïù ¿ Ëáõë³÷»É ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óÝ»Éáõó ¨ íÇ×³Ï³·ñáõÃÛáõÝÇó ³½·ÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ 

³Ù»Ý Ñ³ñóáõÙ։ 
2. ÂáõñùÇ³ÛáõÙ Ï³ ß³ï É³í ¨ Ñ½áñ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ՝ 

Âà¶-Á։ 
3. àñáß Ãáõñù»ñ ³Ý·³Ù ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Û»ñÇÝ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ÏåÝ»Éáõ ¨ 

Çñ»Ýó Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³é³ç³ñÏ»Éáõ ³éáõÙáí։ 
4. êï³ÙµáõÉÁ ÙÇ ù³Õ³ù ¿, áñÁ å»ïù ¿ ³Ûó»É»É Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ ³Ý·³Ù։ 

²ÛÝ, ÇÝãÁ »ë Ïå³ïÙ»Ù ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ 
ÆÝãå»ë ³Ûë ³Ù»ÝÁ ëÏëí»ó։ ºë ÑáõÛë áõÝ»Ù, áñ ÙÇÝã ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ »ë ÏáõÝ»Ý³Ù 

ÃáéÝÇÏÝ»ñ, Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ï ³í»ÉÇ ½³ñ·³ó³Í ÏÉÇÝ»Ý (µ³ó 
ë³ÑÙ³Ý, ÷áËß³Ñ³í»ïáõÃÛáõÝ)։ ²ÛëåÇëáí »ë Ïå³ïÙ»Ù Ýñ³Ýó, áñ Ñ³ñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇó 
30 »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ ëÏë»óÇÝ ëï»ÕÍ»É Çñ»Ýó å³ÛÍ³é ³å³·³Ý՝ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý 
Ï³ÙáõñçÇ ³é³çÇÝ ù³ñ»ñÁ ¹Ý»Éáí։ 

Ð»ïá »ë Ýñ³Ýó óáõÛó Ïï³Ù Ù»ñ ÝÏ³ñÝ»ñÁ ¨ Ó³ÛÝ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñå»ë½Ç Ýñ³Ýù 
Ï³ñáÕ³Ý³Ý Ï³½Ù»É Çñ»Ýó ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÁ Ù»ñ ë»ñÝ¹Ç Ãáõñù »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý 
Ù³ëÇÝ։ ºë Ýñ³Ýó óáõÛó Ïï³Ù, áñ »ñÏáõ ³½·»ñÁ áõÝ»Ý ß³ï ³í»ÉÇ ß³ï ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ 
ù³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¨ áñ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³Ù»Ý µ³ñ¹áõÃÛáõÝ ¨ ËáãÁÝ¹áï Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É, »Ã» Ï³ áõÅ»Õ Ï³Ùù (ÇÑ³ñÏ» áñáß ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñ ÝáõÛÝå»ë)։ 

Ð»Û, µ³óÇ Ýñ³ÝÇó, ÇÝã áñ ³ë³óÇ, Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³í»É³óÝ»É, áñ
ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇÝ՝ §²å³·³Ý øáÝÝ ¿¦ ¨ §Âá÷ÉáõÙ 
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¶áÝáõÉÉáõÉ»ñÇ¦։ ÆÙ Ï³ñÍÇùáí ³ÛëåÇëÇ Íñ³·ñ»ñ å»ïù ¿ ÝáñÇó ̈  ÝáñÇó Çñ³Ï³Ý³óí»Ý՝ 
Ý»ñ³é»Éáí ³í»ÉÇ Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ µ³ñÓ³óÝ»Éáí 
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·Çï³ÏóáõÙÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Íñ³·ñ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³óÝ»Éáõ 
Ýå³ï³Ïáí։

Ð³µÇ÷ ø»Ù³É ¾ÉãÇ (²¹ÇÛ³Ù³Ý, ÂáõñùÇ³)

ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Íñ³·ÇñÁ  
Ìñ³·ÇñÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ½³ñÙ³Ý³Ññ³ß ¿ñ։ ºë Ñ³í³ïáõÙ »Ù, áñ Ù»Ýù ³ñ»óÇÝù 

³é³çÇÝ ù³ÛÉ»ñÁ Ãáõñù-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ûë 
Íñ³·ñÇ ÙÇçáóáí։ Ìñ³·ÇñÁ ³Ýã³÷ É³íÝ ¿ñ, ̈  »ë ÑÇÙ³ áõÝ»Ù ß³ï Ñ³Û ÁÝÏ»ñÝ»ñ, »ë ß³ï 
áõñ³Ë »Ù ëñ³ Ñ³Ù³ñ, ù³ÝÇ áñ Ù»ñ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÁ ³ÛÝù³Ý ÝÙ³Ý »Ý, ë³Ï³ÛÝ Ù»Ýù áãÇÝã 
ã·Çï»ÇÝù ÙÇÝã¨ ³Ûë Íñ³·ÇñÁ։ Ø»Ýù ÇÙ³ó³Ýù, áñ Ñ³Û»ñÁ ³ÛÝù³Ý áõñ³Ë, ÑÛáõñ³ë»ñ ¨ 
Ñ³×»ÉÇ Ù³ñ¹ÇÏ »Ý։ ºë ë³ ã·Çï»Ç ÙÇÝã¨ Ð³Û³ëï³Ý ·³ÉÁ։ ́ ³Ûó ÙÛáõë ÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ¹»é 
ã·Çï»Ý ëñ³ Ù³ëÇÝ։ Ð»Ýó ³Ûë å³ï×³éáí ¿É Ù»Ýù ëï»ÕÍ»óÇÝù Ï³Ùáõñç Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ 
ÂáõñùÇ³ÛÇ ÙÇç¨։ ºë ·Çï»Ù, áñ Ù»Ýù Ïù³ÛÉ»Ýù Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí Ñ³í»ñÅ։ 

²Ù»Ý³ïå³íáñÇã Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñ »ë ÑÇßáõÙ »Ù
ºñµ Ù»Ýù »Ï»Õ»óáõÙ ¿ÇÝù։ ºë ³Ûó»É»É »Ù ß³ï ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, µ³Ûó ³ÛëåÇëÇÝÁ 

»ñµ»ù ÏÛ³ÝùáõÙë ã»Ù ï»ë»É։ ²Ûë ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá, »ñµ Ù»Ýù å³ñáõÙ ¿ÇÝù, ÙÇ 
Ù»Í³Ñ³ë³Ï Ù³ñ¹ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñó ïí»ó Ù»ñ Ù³ëÇÝ ¨ ÇÙ³ó³í, áñ ÂáõñùÇ³ÛÇó »Ýù։ 
Æ՞Ýã ³ë³ó Ý³ Ù»½։ Ü³ ³ë³ó Ù»½, áñ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝÁ ³Ûëï»Õ ¿, áñ ß³ï Ñ³×»ÉÇ ¿ 
ï»ëÝ»É Ãáõñù»ñÇ։ ºí Ý³ ³ë³ó Ù»½, áñ ³Ûëå»ë ¿É ß³ñáõÝ³Ï»Ýù, áñ Ù»ñ á·¨áñáõÃÛáõÝÁ 
¨ Ñáõ½ÙáõÝùÁ ãí»ñç³Ý³ Ñ³ÝáõÝ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý։ 

ºë ã»Ù Ï³ñáÕ Ùáé³Ý³É ³Ûë Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÁ։
Ø»Ýù áõÝ»Ýù ³ÛÝù³Ý ÝÙ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñ։ ØÇÝã¨ Ð³Û³ëï³Ý ·³ÉÁ »ë ·Çï»Ç, áñ 

Ù»ñ »ñ·»ñÁ ÝÙ³Ý »Ý, µ³Ûó »ë ï»ë³, áñ Ù»ñ Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñÁ, Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ, Ù»ñ 
ï³ñ³½Ý»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ß³ï ÝÙ³Ý »Ý։ Ø»Ýù ÙÇ³ëÇÝ ¿ÇÝù ³åñáõÙ ²Ý³ïáÉÇ³ÛáõÙ։ 
Ø»Ýù ß³ï µ³Ý ¿ÇÝù ÏÇëáõÙ։ àãÇÝã ãÇ Ë³Ý·³ñáõÙ Ù»½ ³Ûë ³Ù»ÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»É: ºë ã»Ù 
Ñ³ëÏ³ÝáõÙ, Ã» ÇÝãáõ »Ýù ëå³ë»É ÙÇÝã¨ ÑÇÙ³, ¨ áãÇÝã ã»Ýù ³ñ»É։ 

öáË³Ý³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ³ÛÅÙ »ë ÷áË»É »Ù ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ
Ð³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÙÇç¨։ ØÇ³ëÇÝ Ï³ñáÕ »Ýù ³Ù»Ý 

í³ï ÙÇïù ÷áË»É։ ºÃ» Ù»Ýù Ñ³í³ï³Ýù, »Ã» ó³ÝÏ³Ý³Ýù, »Ã» ÏÇñ³é»Ýù Ù»ñ 
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù Ñ³ëÝ»É ³Ù»Ý ÇÝãÇ։ ²ÛÝ ëÏëí»É ¿։ Ø»Ýù ß³ï 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÏáõÝ»Ý³Ýù ³Ûë Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³ñ»É³í»Éáõ։ ØÇ Ñ³å³Õ»ù, 
ß³ñáõÝ³Ï»ù µ³ñ»É³í»É Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³Ûë ÝÙ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨։ 

ÆÙ ³Ù»Ý³í³ï í³ÛñÁ /ÙÇçáó³éáõÙÁ/ Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÛÝ ¿ñ
ºë ß³ï ËÙÇãù ³é³ Ð³Û³ëï³ÝÇó։ ́ ³Ûó »ë ß³ï ïËáõñ »Ù, áñ ³í»ÉÇ ß³ï ãí»ñóñ»óÇ։ 

ºë Ï³ñáÕ »Ù ·³É Ð³Û³ëï³Ý ÝáñÇó Ó»½ ï»ëÝ»Éáõ ¨ ËÙÇãù ³éÝ»Éáõ։ 

Ìñ³·ñÇó Ñ»ïá »ë ëáíáñ»óÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ՝
ºÃ» áõ½áõÙ »Ýù ëï»ÕÍ»É µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨, Ù»Ýù 

×³ñï³ñ³å»ïÇ Ï³ñÇù ãáõÝ»Ýù, Ù»Ýù ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñÇùÁ ãáõÝ»Ýù։ Ø»Ýù 
ÙÇ³ÛÝ å»ïù ¿ Ù³ñ¹ ÉÇÝ»Ýù ̈  ³Ù»Ý ÇÝã ³Ý»Ýù ÙÇ³ëÇÝ։ ºë ëáíáñ»óÇ, áñ Ù»Ýù ³Ýï³ñµ»ñ 
Ù³ñ¹Ï³Ýó å»ë ëå³ë»É »Ýù ÙÇÝã¨ ÑÇÙ³։  

²ÛÝ, ÇÝãÁ »ë Ïå³ïÙ»Ù ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ 
²Ûë Íñ³·ñÇó Ñ»ïá Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ÏÑ³ëÏ³Ý³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ ³Ûë »ñÏáõ ÝÙ³Ý 
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Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ ÙÇç¨ ¨ Ïå³ïÙ»Ý ³Ûë ³Ù»ÝÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó, ³Ûë Ù³ñ¹ÇÏ ¿É Ïµ³ó³ïñ»Ý ³ÛÉ 
Ù³ñ¹Ï³Ýó, ³Û¹ Ù³ñ¹ÇÏ ¿É Ïµ³ó³ïñ»Ý µáÉáñáíÇÝ áõñÇß Ù³ñ¹Ï³Ýó։ ºë ÑáõÛë áõÝ»Ù, áñ 
»ë ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ Ï³ë»Ù. §î»ëÝáõÙ »ù՝ ë³ÑÙ³ÝÁ µ³óí»ó Ù»ñ Íñ³·ñÇ ßÝáñÑÇí¦։ ºí 
áã ÙÇ³ÛÝ ÇÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ։

´áÉáñÁ Ïï»ëÝ»Ý։ 

Ð»Û, µ³óÇ Ýñ³ÝÇó, ÇÝã áñ ³ë³óÇ, Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³í»É³óÝ»É, áñ
²Ù»Ý µ³Ý ³ÛÝù³Ý É³í ¿ñ։ ºë Ñ³í³ïáõÙ »Ù, áñ Ù»Ýù ÏÇñ³·áñÍ»Ýù ß³ï Ññ³ß³ÉÇ 

Íñ³·ñ»ñ ÙÇ³ëÇÝ։ ´³í³ñ³ñ ¿ áõÝ»Ý³É »ñ»ù Ï³ñ¨áñ µ³Ý՝ Ñ³í³ïù, ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ¨ 
ëÏÇ½µ։ ²Ýï³ñµ»ñ ÙÇ »Õ»՛ù ³å³·³ÛáõÙ. »Ï»՛ù »ñ·»Ýù Ñ³ÝáõÝ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ¨ »Ï»՛ù 
å³ñ»Ýù ÙÇ³ëÇÝ։ ²Ûë Ñ³ñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ µ³Å³Ýí³Í ÉÇÝ»É ÙÇÙÛ³ÝóÇó։ ØÇ 
Ùáé³ó»՛ù, áñ ³Ù»Ý ÇÝã Ù»ñ Ó»éù»ñáõÙ ¿։ ºë ëÇñáõÙ »Ù Ó»½՝ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ։ 
ºë ÙÇßï Ï»ñ·»Ù §ê³ñÇ ¶»ÉÇÝ¦։

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ò»½՝ §²å³·³Ý ùáÝÝ ¿¦ ¨ §Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³Ù³íáñÝ»ñ¦։

Üáõé ÚÁÉ¹ÁñÁÙ (²ÝÏ³ñ³, ÂáõñùÇ³)

ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Íñ³·ÇñÁ 
Ð³çáÕ³Ï ¿ñ ¨ Ñ³ë³í Çñ Ýå³ï³ÏÇÝ։ ²Ýã³÷ á·¨áñí³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ, áñáÝù 

ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ ÙÇÙÛ³Ýó ×³Ý³ã»ÉáõÝ, Ñ»Ýó ³é³çÇÝ ûñí³ÝÇó ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ¹³ñÓ³Ý։ 
Ð»ï¨³µ³ñ, Ù»Ýù ÙÇ ß³ñù µ³Ý»ñ ³ñ»óÇÝù (¿ùëÏáõñëÇ³Ý»ñ, Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ, å³ñ»ñ, 
Ë³Õ»ñ ¨ ³ÛÉÝ) µ³í³Ï³ÝÇÝ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³ÏáõÙ (7 ûñáõÙ)։ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ²ØÜ ¹»ëå³Ý³ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ù³ÙÉá ³ëáõÉÇëÁ 
ß³ï É³í Ý³Ë³å³ïñ³ëïí³Í ¿ÇÝ, ¨ Ù»ñ Íñ³·ÇñÁ Ñ³ÛïÝÇ ¹³ñÓñ»óÇÝ, Ù»ñ Ó³ÛÝÁ 
Éë»ÉÇ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ µ³ñÓñ³óñ»ó Ù»ñ Íñ³·ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ։ 

²Ù»Ý³ïå³íáñÇã Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñÁ »ë ÑÇßáõÙ »Ù
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý Ñáõß³Ñ³Ù³ÉÇñÇ ¹ñëáõÙ, ²ñ³ñ³ï É»é³Ý ¹ÇÙ³óÁ (ÙÛáõë ÏáÕÙáõÙ), 

»ñµ »ë ½·³óÇ Ù³Ñ³ó³ÍÝ»ñÇ íÇßïÁ ̈  ÇÝùë ÇÝÓ Ñ³ñóÝáõÙ ¿Ç, Ã» áí ¿ å³ï³ëË³Ý³ïáõ 
³Ûë ³Ù»ÝÇ Ñ³Ù³ñ... ì»ñçáõÙ, »ñµ ·Çï³ÏóáõÙ »ë, áñ áã áù Ñ»ï ãÇ µ»ñÇ ³Û¹ Ù³ñ¹Ï³Ýó, 
¹Åí³ñ ¿ ¹³éÝáõÙ ß³ñáõÝ³Ï»É ³åñ»É ̈  ·áÛ³ï¨»É ÇÝãå»ë Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ¿³Ï Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý 
ÏáÕÙÇó ³Ûëù³Ý Ù³Ñ»ñ å³ï×³é³Í Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç։ ¸³ ³ÙáÃ ¿ñ, ¨ ³Ý·³Ù ½áñ»Õ 
²ñ³ñ³ïÁ ãÏ³ñáÕ³ó³í å³Ûù³ñ»É ¹ñ³ ¹»Ù։  

´³óÇ ³Û¹, Ý³Ë³í»ñçÇÝ ûñÝ ¿ñ, »ñµ ×³ßáõÙ ¿ÇÝù ¶³É³Ã³ Ï³ÙñçÇ íñ³, ËÙµÇ µáÉáñ 
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ É³óáõÙ ¿ÇÝ, ³Ý·³Ù ³Ù»Ý³áõÅ»ÕÝ»ñÁ: ²Ûë ³Ù»ÝÁ ÉáÕ³í³½³ÝÇ ùÉáñ³óí³Í 
çñÇó ã¿ñ, ³ÛÉ Ùáï»óáÕ í»ñçÇ ·Çï³ÏóáõÙÇó։ 

²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ »ñ¨áõÛÃÁ, áñ Ù»Ýù ï»ë³Ýù
Ø»ñ ÑÇ³ëù³Ýã Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËáõÙµÁ։ ´áÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ³Ýã³÷ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛ³Ý 

Ù»ç ¿ÇÝ: ºë µáÉáñÇ Ñ»ï Ëáë»É »Ù ¨ ÇÙ³ó»É, áíù»ñ »Ý Ýñ³Ýù ¨ ÇÝãù³Ýáí »Ýù Ù»Ýù 
ÝÙ³Ý ÙÇÙÛ³Ýó: Üñ³ÝóÇó ³Ù»Ý Ù»ÏÁ Çñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ áõÝ»ó³í ³Ûë ·áñÍÁ ÑÝ³ñ³íáñ 
¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Âáõñù-Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñ·Á, Ó»éùÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: Þ³ï Ñ»ï³ùñùÇñ 
¿ñ ï»ëÝ»É, áñ Ýñ³Ýù ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë µ³ñÏ³ó³Í ã¿ÇÝ Ù»½ íñ³, ÇÝãù³Ý É³í »Ý Çñ»Ýù 
å³ñáõÙ, ³é³Ýó Ñá·Ý»Éáõ, ÇÝãù³Ý ³ñ¨»É³Ù»ï »Ý Ýñ³Ýù ¨ áõÝ»Ý ÝáõÛÝ ²Ý³ïáÉÇ³Ï³Ý 
³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¨ ëáíáñáõÛÃÝ»ñÁ, áñáÝù ß³ï ÑÝ³ñ³íáñ ¿` Ýñ³Ýù ³í»ÉÇ É³í å³Ñå³Ý³Í 
ÉÇÝ»Ý, ù³Ý Ù»Ýù: 

Ü³¨ Ãáõñù³·ÇïáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ, Ãáõñù»ñ»Ý ËáëáÕ ³ÕçÇÏÁ, Ã³ñ·Ù³ÝÇãÁ 
ÂáõñùÇ³ÛÇó ¨ Ýñ³ µáÉáñ ³ë³ÍÝ»ñÁ, ï»Õ³óÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 
²ñ³ñ³ïÇ ï»ë³ñ³ÝÁ ¨ »ë Ï³í»É³óÝ»Ç ³Ûµáõµ»ÝÁ: 
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öáË³Ý³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ³ÛÅÙ »ë ÷áË»É »Ù ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ
ºë å³ïÏ»ñ³óáõÙ ãáõÝ»Ç Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó µÝ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ß³ï 

ùÇã Ù³ñ¹ ·ÇïÇ ëïáõÛ· ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ýñ³Ýó ¨ ³ÛÝï»ÕÇ Ù³ëÇÝ, ù³Ý½Ç ë³ÑÙ³ÝÁ 
÷³Ï ¿: ²ÛëåÇëáí Ñ³Ù³ñÛ³ ³é³ëå»ÉÁ Çñ³Ï³Ý ÷áñÓ ¿ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ³ÛÅÙ. Ð³Û³ëï³ÝÁ, 
Ñ³Û»ñÁ, Çñ»Ýó Ùß³ÏáõÛÃÁ, ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝÁ, áõï»ÉÇùÁ, ëáóÇ³É ïÝï»ë³Ï³Ý 
¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý ¨ ³ÛÉÝ:  

ºí ³ÛÝ í»×»ñÇ Ù³ëÇÝ, ³ñ¹Ûá՞ù Ù³Ñ»ñÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ Ã» áã: ºë Ï³ñáÕ »Ù 
³ë»É, áñ ³ÛÅÙ »ë ÷áË»É »Ù ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ: Æ՞Ýã ¿ Ù³ÑÁ, ·³ÕÃÁ ̈  ó³íÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ: 
²Ûë ³Ù»ÝÇ Ãí»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ýí³½»óí»É Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ºÃ» µ³é»ñÁ ¨ 
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ í»ñ³ó³Ï³Ý »Ý, ³å³ ó³íÁ Çñ³Ï³Ý ¿: 

ÆÙ ³Ù»Ý³í³ï í³ÛñÁ /ÙÇçáó³éáõÙÁ/ Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÛÝ ¿ñ
²ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÁ, »ñµ å»ïù ¿ ÃáÕÝ»ÇÝù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËÙµÇ áñáß ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ 

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ (»ë ³Ý·³Ù ãÏ³ñáÕ³ó³ Ññ³Å»ßï ï³É Ýñ³ÝóÇó áÙ³Ýó) ¨ ÇÑ³ñÏ»՝ 
µ³Å³ÝáõÙÁ êï³ÙµáõÉáõÙ: ºñµ ³í³ñïí»ó ³Ûëå»ë Ïáãí³Í Ñ»ùÇ³ÃÁ, ³í³ñïí»ó Ý³¨ 
Ù»ñ Íñ³·ñÇ ³ßËáõÛÅ Ù³ëÁ: 

Ìñ³·ñÇó Ñ»ïá »ë ëáíáñ»óÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ՝
Î³ñáÕ »Ù ß³ï »ñÏ³ñ Ãí»É. µ³óÇ ³ÛÝ ³Ù»ÝÇó, ÇÝã ³ë³óÇ ÙÇÝã¨ ÑÇÙ³, »ë ÇÙ³ó³ 

Ý³¨, áñ Ñ³Û»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ³ëáõÙ »Ý §ç³Ý¦ Çñ»Ýó ë»ñÁ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ºë 
ÇÙ³ó³ ÇÙ ³Ýí³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÇÙ³ëïÁ, Ýñ³ ·áñÍ³ÍáõÙÁ ¨ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ (Ýáõé). ºë 
·Çï»Ç, áñ ê³ñÇ ¶»ÉÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ »ñ· ¿, ³ÛÅÙ »ë ·Çï»Ù ß³ï ³í»ÉÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ »ñ·»ñ: 
ºë ëáíáñ»óÇ áñáß Ñ³Û»ñ»Ý µ³é»ñ ¨, ³ëáõÙ »Ý, áñ »ë Ýñ³Ýù É³í »Ù ³ñï³ë³ÝáõÙ: ºë 
ß³ï µ³Ý ëáíáñ»óÇ ÇÝùë ÇÙ Ù³ëÇÝ, ÇÙ Ýáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ (¨՛ Ãáõñù, ¨՛ Ñ³Û): ºí 
³ÛÝù³Ý, ÇÝãù³Ý Ù»Ýù Ï³å å³Ñå³Ý»Ýù, ³Ûë ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ïß³ñáõÝ³ÏíÇ:  

²ÛÝ, ÇÝãÁ »ë Ïå³ïÙ»Ù ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ 
àñ ³Ûë Íñ³·ÇñÁ ³é³çÇÝ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý Íñ³·ÇñÝ ¿ñ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ¨ áñ 

ÇÝÓ å»ïù ¿ñ Ñ³ïáõÏ ÃáõÛÉ³ïíáõÃÛáõÝ íÇ½³ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ: ºë ÑáõÛë áõÝ»Ù, áñ 
³å³·³ÛáõÙ, Ýñ³Ýó å»ïù ãÇ ÉÇÝÇ ³Û¹ ÃáõÛÉ³ïíáõÃÛáõÝÁ, ¨ Ýñ³Ýù ÏÇÙ³Ý³Ý ß³ï 
³í»ÉÇ ß³ï ¨ ÇÙ ÷áË³ñ»Ý Çñ»Ýù ÇÝÓ Ïå³ïÙ»Ý: 

Ð»Û, µ³óÇ Ýñ³ÝÇó, ÇÝã áñ ³ë³óÇ, Ïáõ½»Ý³Û ³í»É³óÝ»É, áñ
âÝ³Û³Í ³ñ¹»Ý ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù Ýß»É »Ù í»ñ¨áõÙ, µ³Ûó ³Ûëï»Õ Ïáõ½»Ý³ÛÇ ÏñÏÝ»É՝ »ë 

ß³ï áõñ³Ë ¨ Ñ³çáÕ³Ï »Ù, áñ »Õ³ ³Ûëï»Õ, Ñ³Ý¹Çå»óÇ Ó»½ ¨ í»ñ³åñ»óÇ ³ÛëåÇëÇ 
Ï»Ýë³÷áñÓ: ºë Ó»½ ëÇñáõÙ »Ù ¨ áõ½áõÙ »Ù ³ë»É, áñ §¹áõù ÇÝÓ ëïÇåáõÙ »ù ó³ÝÏ³Ý³É 
¹³éÝ³É ³í»ÉÇ É³í Ù³ñ¹¦: ²Ûë ³ë³óí³ÍùÁ, Áëï áñáß ·Çï³ÏÝ»ñÇ, ³Ù»Ý³É³í 
Ñ³×áÛ³ËáëáõÃÛáõÝÝ ¿ ³ßË³ñÑáõÙ:

Üí³ñ¹ Ø³ñ·³ñÛ³Ý (â³ñ»Ýó³í³Ý, Ð³Û³ëï³Ý)

ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Íñ³·ÇñÁ  
Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý, ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý, Ï³Ù³íáñáõÃÛ³Ý, 

ï³ñµ»ñ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÇ ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¿ñ: ²ÙµáÕç Íñ³·ÇñÁ 
ÑÇ³Ý³ÉÇ ¿ñ ¨ É³í Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í:

²Ù»Ý³ïå³íáñÇã Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñÁ »ë ÑÇßáõÙ »Ù
ÂáõñùÇ³ÛáõÙ, »ñµ ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝù ´áëýáñÇ íñ³ÛÇ Ï³Ùñçáí: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ù»Ýù 

¨ ºíñáå³ÛáõÙ ¿ÇÝù, ¨ ²ëÇ³ÛáõÙ: Ø»Ýù ¹³ »ñÏáõ ³Ý·³Ù ³ñ»óÇÝù, ¨ »ñÏáõëÝ ¿É ß³ï 
ïå³íáñÇã ¿ÇÝ:
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²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ »ñ¨áõÛÃÁ, áñ Ù»Ýù ï»ë³Ýù
ºñÏáõ ³½·»ñÇ ÙÇç¨ »Õ³Í ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ´³óÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, 

Ù³ñ¹ÇÏ ÝáõÛÝå»ë ß³ï ÝÙ³Ý »Ý: ºë ÝÏ³ï»É »Ù, áñ Ãáõñù»ñÇ ¨ Ñ³Û»ñÇ ¹»ÙùÇ 
³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ß³ï å³ñ½ ¿: ´³óÇ ³Û¹, ß³ï ³ÛÉ ³Ù»ÝûñÛ³ »ñ¨áõÛÃÝ»ñ »Ù ï»ë»É, 
áñáÝù ß³ï ÝÙ³Ý ¿ÇÝ:

öáË³Ý³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ³ÛÅÙ »ë ÷áË»É »Ù ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ
Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: êÏ½µáõÙ »ë å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ ¿Ç Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 

ÙÇ³ÛÝ µ³é»ñáí, ëáíáñ»É ¿Ç ß³ï ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ, ¨ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ ¹³ñÓ»É ¿ñ 
Ñ³ë³ñ³Ï ÙÇ µ³Ý: ´³Ûó ³ÛÅÙ »ë Ï³ñáÕ »Ù Ñ³Ùá½í³Í ÉÇÝ»É, áñ »ë Ñ³Ý¹áõñÅáÕ »Ù, ¨ 
Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ »ñ³½ ã¿, ³ÛÝ Çñ³Ï³Ý ¿:

ÆÙ ³Ù»Ý³í³ï í³ÛñÁ /ÙÇçáó³éáõÙÁ/ Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÛÝ ¿ñ
ºë ÑÇí³Ý¹³ó»É ¿Ç ¨ ãÏ³ñáÕ³ó³ Ù³ëÝ³Ïó»É Íñ³·ñÇ 1-ÇÝ ¨ 2-ñ¹ ûñ»ñÇÝ:

Ìñ³·ñÇó Ñ»ïá »ë ëáíáñ»óÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ՝
´³½Ù³ÃÇí É³í Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ 

ê»½áÛÇÝ, µ³½Ù³ÃÇí Ýáñ µ³Ý»ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, µ³½Ù³ÃÇí Ýáñ Ãáõñù»ñ»Ý µ³é»ñ: 
ºë ã»Ù Ï³ñáÕ ·ñ»É ³Û¹ µáÉáñ µ³é»ñÁ, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýù ß³ï ß³ï »Ý: 

²ÛÝ, ÇÝãÁ »ë Ïå³ïÙ»Ù ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ 
ØÇ·áõó» ²Û³ êáýÇ³ÛÇ, êáõÉÃ³Ý ²ÑÙ»¹Ç Ø½ÏÇÃÇ, ÇÙ Ýáñ ¨ ³é³çÇÝ Ãáõñù ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ 

Ù³ëÇÝ, Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ²ÏáëÇ Ù³ëÇÝ, ¸áÉÙ³µ³Ñã» å³É³ïÇ Ù³ëÇÝ ¨ 
³ÛÉÝ: 

Ð»Û, µ³óÇ Ýñ³ÝÇó, ÇÝã áñ ³ë³óÇ, Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³í»É³óÝ»É, áñ
ºë áõ½áõÙ »Ù ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»É Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇÝ, ÇÙ µáÉáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ 

³ÛÝ ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ µáÉáñÇÝ:

è³ý³Û»É î»ñ-ê³ñ·ëÛ³Ý (¶ÛáõÙñÇ, Ð³Û³ëï³Ý)

ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Íñ³·ÇñÁ
ÆÙ Ù³ëÝ³Ïó³Í »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇó ³Ù»Ý³Ññ³ß³ÉÇÝ ¿ñ:

²Ù»Ý³ïå³íáñÇã Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñÁ »ë ÑÇßáõÙ »Ù
Ü³íáí ¿ùëÏáõñëÇ³Ý ¿ñ (³Û¹ »ñ»Ïá Ù»Ýù µáÉáñë Ñ³ëÏ³ó³Ýù, áñ Ù»Ýù ÁÝÏ»ñÝ»ñ »Ýù 

¨ ß³ï áõÅ»Õ ËáõÙµ):

²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ »ñ¨áõÛÃÁ, áñ Ù»Ýù ï»ë³Ýù
´³ñ¹ Ñ³ñó ¿: Ð³Ù³ñÛ³ Ã» ³Ù»Ý ÇÝãÝ ¿É ß³ï Ñ»ï³ùñùñÇ ¿ñ, ¨ »ë ã»Ù Ï³ñáÕ 

³é³ÝÓÝ³óÝ»É áñ¨¿ µ³Ý, áñÁ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñÝ ¿ñ: 

öáË³Ý³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ³ÛÅÙ »ë ÷áË»É »Ù ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ
ºë áãÝãÇ Ù³ëÇÝ ã»Ù ÷áË»É ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ: ºíë Ù»Ï ³Ý·³Ù »ë Ñ³ëÏ³ó³, áñ ï³ñµ»ñ 

Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ »ñÏËáëáõÃÛáõÝÁ ¨ ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¨ Ï³ñ¨áñ 
·áñÍáÝ ¿ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¿É: 

ÆÙ ³Ù»Ý³í³ï í³ÛñÁ/ ÙÇçáó³éáõÙÁ/ Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÛÝ ¿ñ
ú¹³Ý³í³Ï³Û³ÝáõÙ Ññ³Å»ßï ï³Éáõ å³ÑÁ: 
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Ìñ³·ñÇó Ñ»ïá »ë ëáíáñ»óÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ՝
Þ³ï Ýáñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ù³ëÇÝ, ëï³ó³ ËÙµ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ Ýáñ 

ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

²ÛÝ, ÇÝãÁ »ë Ïå³ïÙ»Ù ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ 
Ò»ñ å³åÇÏÁ ³Ýó ¿ Ï³óñ»É ß³ï ½í³ñ×³ÉÇ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ »ñÇï³ë³ñ¹ ¿ñ ¨ ³í»ÉÇ 

É³í ³éáÕçáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ: 
Ð»Û, µ³óÇ Ýñ³ÝÇó, ÇÝã áñ ³ë³óÇ, Ïáõ½»Ý³Û ³í»É³óÝ»É, áñ
ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ §²å³·³Ý øáÝÝ ¿¦-ÇÝ ¨ §Âá·¦-ÇÝ: êå³ëáõÙ »Ýù Ýáñ Íñ³·ñ»ñÇ:

è»ç»÷ øÛáõãÛáõÏ (¾¹ÇñÝ», ÂáõñùÇ³)

ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Íñ³·ÇñÁ  
Þ³Ñ³í»ï ¨ Ñ³çáÕ³Ï: Ø³ñ¹ÇÏ, áñáÝù Ù³ëÝ³Ïó»óÇÝ Íñ³·ñÇÝ ³ÛÝù³Ý Ñ³×»ÉÇ ¿ÇÝ 

¨ áõÝ»ÇÝ Ù»Í³·áõÛÝ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ: Ìñ³·ÇñÁ ëïÇå»ó 
ÇÝÓ Ñ³í³ï³É »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³ÝÁ, Ë³Õ³ÕáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³ßËáõÅáõÃÛ³ÝÁ ÝáñÇó ¨ ÝáñÇó: 
²ÛëåÇëÇ Íñ³·ñ»ñÇ ÙÇçáóáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý³Û»É ³å³·³ÛÇÝ ³í»ÉÇ µ³ñ»ï»ëáñ»Ý: ºí »ë 
·Çï»Ù, áñ Ù»Ý³Ï ã»Ù Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ: 

²Ù»Ý³ïå³íáñÇã Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñÁ »ë ÑÇßáõÙ »Ù
è»ëïáñ³ÝáõÙ ¿ñ, »ñµ µáÉáñë ÙÇ³ëÇÝ »ñ·»óÇÝù Íñ³·ñÇ »ñ·Á: ²Ûë Ý»ñ¹³ßÝ³Ï å³ÑÁ 

Ñ³Ù³Éñ»ó ¨ Ï³å»ó Ù»½ áõÅ»Õ ßÕÃ³Ý»ñáí: 

²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ »ñ¨áõÛÃÁ, áñ Ù»Ýù ï»ë³Ýù
Â» ÇÝãù³Ýáí »Ý »ñ·»ñÁ ÙÇÙÛ³Ýó ÝÙ³Ý: ºë Ï³ñáÕ »Ù Ñ³ëÏ³Ý³É, áñ ³Ûë »ñÏáõ 

³½·»ñÁ ß³ï ï³ñÇÝ»ñ ³åñ»É »Ý Çñ³ñ ÏáÕù ¨ ëï»ÕÍ»É ³Ûëù³Ý ß³ï µ³Ý ÙÇ³ëÇÝ: 
²ÛëåÇëáí, ¹Åí³ñ ã¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ³Ûë »ñÏáõ ³½·»ñÁ Ï³ï³ñÛ³É Ï»ñåáí Ï³ñáÕ »Ý 
ÙÇ³ëÇÝ ³åñ»É:

öáË³Ý³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ³ÛÅÙ »ë ÷áË»É »Ù ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ
ÐÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ: àãÇÝã ³ÝÑÝ³ñ ã¿: ²Ù»Ý ÇÝã ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É, 

»Ã» ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ÉÇÝÇ: ºë Ï³ñáÕ »Ù Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ Ñ³ëï³ï»É, áñ ³Ûë »ñÏáõ ³½·»ñÇ 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³íáõÙÁ ¹³ñÓ»É ¿ ÇÙ ÏÛ³ÝùÇ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ: 

ÆÙ ³Ù»Ý³í³ï í³ÛñÁ /ÙÇçáó³éáõÙÁ/ Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÛÝ ¿ñ
ºñµ Ù»Ýù Ïáñóñ»óÇÝù 2 Å³Ù Ð³Û³ëï³Ý ÇÝùÝ³ÃÇéáí Å³Ù³Ý»Éáõó Ñ»ïá: 2 Å³ÙÇ 

ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ï³ñ. ³ÛëåÇëáí, ³Û¹ ãû·ï³·áñÍí³Í »ñÏáõ Å³ÙÁ ³Ýó³Ý ÇÙ ÏÛ³ÝùÇ 
ÏáÕùáí:

Ìñ³·ñÇó Ñ»ïá »ë ëáíáñ»óÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ՝
Ð³Õáñ¹³ÏóáõÙÁ Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÁ Ïáïñ»Éáõ ³Ù»Ý³×Çßï Ó¨Ý ¿: Ê³Õ³ÕáõÃÛáõÝÁ 

³Ù»Ý³Ã³ÝÏ µ³ÝÝ ¿ ÇÙ ÏÛ³ÝùáõÙ: ºí »Ã» áõ½áõÙ »ù µ³ó³Ñ³Ûï»É ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÁ 
ï³ùëÇ í»ñóñ»ù, ³ÛÝ ³ÛÝù³՜Ý ¿Å³Ý ¿: 

Ð»Û, µ³óÇ Ýñ³ÝÇó, ÇÝã áñ ³ë³óÇ, Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³í»É³óÝ»É, áñ
ÜÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ·ïÝ»ÉÁ ß³ï Ñ³×»ÉÇ ̈  Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ñ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ: ºí ë³ Ù³ñ¹Ï³Ýó 

ÏÛ³ÝùÁ ³í»ÉÇ ¿ Ñ»ßï³óÝáõÙ: ´³Ûó ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ ³ÛÝ ¿, áñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí 
³åñ»ÉÁ ß³ï ³í»ÉÇ ¹Åí³ñ ¿: ÆÝãå»ë ·Çï»Ýù՝ µáÉáñë ¿É ï³ñµ»ñ »Ýù, ¨ ³ÛëåÇëáí 
å»ïù ¿ ¹³ë»ñ ù³Õ»Ýù Ù»ñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñÝ ¿É ß³Ñ³í»ï ÏÉÇÝÇ: ÆÝãå»ë Ý³¨ 
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Ñ³ñ·³ÝùÁ, íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ, Ï³ñ»Ïó³ÝùÁ û·ÝáõÙ »Ý Ù»½ ÙÇ³ëÇÝ ³åñ»É:

èáõµ»Ý ¼³ù³ñÛ³Ý (ºñ¨³Ý, Ð³Û³ëï³Ý)

ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Íñ³·ÇñÁ 
Þ³ï Ñ³çáÕ³Ï, ¨ »ë Ñ³Ùá½í³Í »Ù, áñ Íñ³·ÇñÁ Ïß³ñáõÝ³ÏíÇ ³å³·³ÛáõÙ: 

Ø»Ýù Ñ³ë³Ýù Ù»ñ Ýå³ï³ÏÇÝ: Î³ÙáõñçÁ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ³ÛÅÙ, Ù»Ýù Ñ³ë³Ýù 
³í»ÉÇÇÝ. Ñ³Û ¨ Ãáõñù »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³ëï³ïí»ó Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, 
µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝ: Ø»Ýù ³å³óáõó»óÇÝù, áñ Ñ³Û ¨ Ãáõñù »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨ 
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿: 

²Ù»Ý³ïå³íáñÇã Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñÁ »ë ÑÇßáõÙ »Ù
ºñ»ÏáÝ»ñÝ ¿ÇÝ: ºë ³ÛÅÙ ·Çï»Ù, áõñ Ï³ñáÕ »Ù ·Ý³É »ñ»ÏáÛ³Ý, »ñµ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ 

ÉÇÝ»Ù ¨ »ë áõÝ»Ù ÁÝÏ»ñÝ»ñ, áñáÝù ÇÝÓ ³ÛÝï»Õ Ï¹ÇÙ³íáñ»Ý: ºí Ýñ³Ýù ·Çï»Ý, áñ »ë 
áõñ³Ë ÏÉÇÝ»Ù Ýñ³Ýó ï»ëÝ»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: 

²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ »ñ¨áõÛÃÁ, áñ Ù»Ýù ï»ë³Ýù
Âáõñù»ñÇ Ï»Ýë³Ï»ñåÁ, ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ̈  ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Û»ñÇ ³åñ»É³Ó¨Ç 

Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ï: ÆÝãå»ë Ý³¨ ³Ý·É»ñ»ÝÇÝ ãïÇñ³å»ïáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇç¨ ½ñáõÛóÝ»ñÝ ¿ÇÝ 
ß³ï Ñ»ï³ùñùÇñ: Üñ³Ýù ã¿ÇÝ ËáëáõÙ ³Ý·É»ñ»Ý, µ³Ûó ÙÇÙÛ³Ýó ß³ï É³í Ñ³ëÏ³ÝáõÙ 
¿ÇÝ: 

öáË³Ý³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ³ÛÅÙ »ë ÷áË»É »Ù ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ
²Ù»Ý µ³ÝÇ Ù³ëÇÝ՝ ÂáõñùÇ³ÛÇ ¨ Ãáõñù»ñÇ Ù³ëÇÝ: ºë ³é³ç ëË³É Ï³ñÍÇù áõÝ»Ç: 

ÆÙ ³Ù»Ý³í³ï í³ÛñÁ /ÙÇçáó³éáõÙÁ/ Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÛÝ ¿ñ
²÷ëáë³ÝùÇ ³ÛÝ ½·³óáõÙÁ, áñ ß³ï ³í»ÉÇ ß³ï Ù³ñ¹ Ï³ñáÕ ¿ñ Ù³ëÝ³Ïó»É Ã»՛ 

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, Ã»՛ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ¹³ ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿ñ: 

Ìñ³·ñÇó Ñ»ïá »ë ëáíáñ»óÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ՝
Ð³ñ·»É ¨ Ñ³Ý¹áõñÅ»É ³ÛÉ Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ Ýñ³Ýó ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
êï»ÕÍ»É Ýáñ Í³ÝáÃáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ßË³ï»É ³ÛÝåÇëÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï, áñáÝù 

áõÝ»Ý Ï³ñÍñ³ïÇå»ñ ùá Ù³ëÇÝ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý 
ÙÃÝáÉáñïáõÙ: 

êï»ÕÍ»É Ñ³çáÕí³Í ÃÇÙ ¨ ³ßË³ï»É ÃÇÙÇ µ³½Ù³½· ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï: 
¶ñ»É Ýáñ Íñ³·ñ»ñ, ëï»ÕÍ»É Ýáñ Ùïù»ñ՝ ·ïÝ»Éáí ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ ¹ñ³Ýù 

Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
àñáß Ãáõñù»ñ»Ý µ³é»ñ ¨ ß³ï, ß³ï ³ÛÉ ·»Õ»óÇÏ µ³Ý»ñ, áñáÝó Ù³ëÇÝ ³Ûëï»Õ ã»Ù 

áõ½áõÙ ·ñ»É:

²ÛÝ, ÇÝãÁ »ë Ïå³ïÙ»Ù ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ 
²Ûë å³ïÙáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¨ Ãáõñù³Ï³Ý »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ï³ï³ñÛ³É ËÙµÇ 

Ù³ëÇÝ, áñÁ ëï»ÕÍ»ó ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³É³í Ï³ÙáõñçÁ՝ §´³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³ÙáõñçÁ¦: 
ºí Ý³¨ Ïå³ïÙ»Ù ³Û¹ ËÙµÇ ³ÛÉ Íñ³·ñ»ñÇ Ù³ëÇÝ:

Ð»Û, µ³óÇ Ýñ³ÝÇó, ÇÝã áñ ³ë³óÇ, Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³í»É³óÝ»É, áñ
ºë ÑÇÙ³ Ï³ßË³ï»Ù ß³ï ç³Ý³ëÇñ³µ³ñ ¨ ÇÝï»ÝëÇí, áñå»ë½Ç ëï»ÕÍ»Ù ³ÛëåÇëÇ 

Ýáñ³Ýáñ Ï³ÙáõñçÝ»ñ µáÉáñ ³ÛÝ Ñ³Û»ñÇ áõ Ãáõñù»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áíù»ñ ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ý 
Ñ³Ý¹Çå»É ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï, Í³ÝáÃ³Ý³É, ½ñáõó»É: ºí »ë Ñ³Ùá½í³Í »Ù, áñ ÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ¨ 
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ß³ï ³ÛÉáù Ïû·Ý»Ý ÇÝÓ ³Ûë Ñ³ñóáõÙ: 
ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ §²å³·³Ý ùáÝÝ ¿¦ ¨ §Âá÷ÉáõÙ ¶áÝáõÉáõ»ñÇ¦, áñ ÇÝÓ ³éÇÃ 

ÁÝÓ»é»óÇù Ù³ëÝ³Ïó»É ³Ûë Íñ³·ñÇÝ:

èáõ½³ÝÝ³ æ³·³ñÛ³Ý (Ð³Û³ëï³Ý, ºñ¨³Ý)

ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Íñ³·ÇñÁ  
Þ³ï, ß³ï É³íÝ ¿ñ, ß³ï É³í Ý³Ë³å³ïñ³ëïí³Í ̈  Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í: ºí՛ §²å³·³Ý 

øáÝÝ ¿¦, ¨՛ §Âà¶¦-Á Ù»Í ·áñÍ ³ñ»óÇÝ: Ìñ³·ÇñÁ ß³ï û·ï³Ï³ñ ¿ñ, ¹ñ³Ï³Ý, ÉÇ ¿ñ Ýáñ 
½·³óÙáõÝùÝ»ñáí: ºë ³ÛÅÙ ·Çï»Ù ÁÝÏ»ñÝ»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáõ ³Ù»Ý³É³í Ó¨Á:

²Ù»Ý³ïå³íáñÇã Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñÁ »ë ÑÇßáõÙ »Ù
ÐÙÙÙÙ, ³Ý·³Ù ã·Çï»Ù ÇÝã ³ë»Ù. ³ÛÝù³Ý ß³ï ¿ÇÝ ïå³íáñÇã µ³Ý»ñÁ: ²é³çÇÝ 

Ñ»ñÃÇÝ՝ Âà¶-Ç å³ñï»½áõÙ ³Ýó Ï³óñ³Í ÁÝÃñÇùÁ ËáïÇ íñ³, ³½·³ÛÇÝ Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñÇ 
Ñ³Ùï»ëáõÙÁ (÷³ËÉ³í³Ý ³ÝÑ³í³ï³ÉÇ Ñ³Ù»Õ ¿ñ), ¿ùëÏáõñëÇ³Ý ´áëýáñáí, ³½·³ÛÇÝ 
»ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý ï³Ï å³ñ»ÉÁ ̈  ³ÛÝ Éë»ÉÁ, ÆëïÇÏÉ³ñ ÷áÕáóáí ù³ÛÉ»ÉÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ²Û³ 
êáýÇ³Ý ¨ Î³åáõÛï Ø½ÏÇÃÁ, ÎÇÉÇÏÇ³ é»ëïáñ³ÝáõÙ ³Ýó Ï³óñ³Í ÁÝÃñÇùÁ, ÙÇ³ëÇÝ 
Ù»ñ »ñ·»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ ¨ ß³ï ß³ï ³ÛÉ µ³Ý»ñ:

²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ »ñ¨áõÛÃÁ, áñ Ù»Ýù ï»ë³Ýù
¾íñ»ÝÇ ¨ ê»½áÛÇ ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÁ, »ë Çñáù í³Û»ÉáõÙ ¿Ç ¹ñ³Ýù: 

öáË³Ý³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ³ÛÅÙ »ë ÷áË»É »Ù ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ
ºë ã»Ù ÷áË»É ÇÙ ÙÇïùÁ, µ³Ûó »ë áñáß»É »Ù ³Ý»É ³Ù»Ý ÇÝã, áñå»ë½Ç Ýáñ Ù³ñ¹ÇÏ 

³ÝóÝ»Ý ³Ûë ³Ù»ÝÇ ÙÇçáí, ÝáõÛÝ µ³ÝÁ ½·³Ý, ù³Ý½Ç ë³ ÷áËáõÙ ¿ ³Ù»Ý ÇÝã: Ø³ñ¹áõ 
Ùï³Í»É³Ï»ñåÁ, Ï»Ýë³Ï»ñåÁ: Ð³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ·ïÝ»É ¨՛ 
ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¨՛ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù³ñ¹Á ëÏëáõÙ ¿ ·Ý³Ñ³ï»É áã ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ý, 
³ÛÉ Ý³¨ ëÏëáõÙ ¿ ï»ëÝ»É ̈  Ùï³Í»É ³í»ÉÇ É³ÛÝ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÇÝÓ, »ë Ù»Ï ³Ý·³Ù ̈ ë 
Ñ³ëÏ³ó³, ÇÝãù³Ý Ù»Í áõÅ ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, Ñ³Ý¹áõñÅáÕ ¨ »ñÇï³ë³ñ¹ ÉÇÝ»ÉÁ:  

ÆÙ ³Ù»Ý³í³ï í³ÛñÁ /ÙÇçáó³éáõÙÁ/ Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÛÝ ¿ñ
ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ³í»ÉÇ É³í ÏÉÇÝ»ñ ß³ï ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñ, ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ ÉÇÝ»ÇÝ Ýñ³ 

Ù³ëÇÝ, ÇÝã Ù»Ýù՝ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ, Ï³ñáÕ »Ýù ³Ý»É ÙÇ µ³Ý ÷áË»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ: ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù, áñ ¹³ ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ Ù»ñ ÙÛáõë Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 
(áõ½áõÙ »Ù Ñáõë³É, áñ ÙÛáõë Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³): ºí Ý³¨ »ë ß³ï ó³íáõÙ »Ù, áñ 
ãÏ³ñáÕ³ó³Ýù ß÷í»É Ãáõñù³Ï³Ý Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï: 

Ìñ³·ñÇó Ñ»ïá »ë ëáíáñ»óÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ՝
ºë ëáíáñ»óÇ ¨ Ñ³ëÏ³ó³, áñ Ù»Ýù å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ýù ÙÇ³ëÇÝ, Ù»ñ »ñÏñÝ»ñÁ, Ù»ñ 

ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ (Ï³ñáÕ ¿ ß³ï Ù³ÝÏ³ÙÇï Ãí³É, µ³Ûó »ë Ñ³í³ïáõÙ »Ù ¹ñ³Ý):

²ÛÝ, ÇÝãÁ »ë Ïå³ïÙ»Ù ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ 
Ø»Ï ³Ý·³Ù, »ñµ »ë 20 ï³ñ»Ï³Ý ¿Ç, »ë ÇÙ³ó³ ÙÇ Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ, áñÁ ÏáãíáõÙ 

¿ñ §Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí¦ ¨ 
áñáß»óÇ Ù³ëÝ³Ïó»É: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï »ë ³Ý·³Ù ã¿Ç Ï³ñáÕ å³ïÏ»ñ³óÝ»É, ÇÝã Ï³ñáÕ 
¿ ÇÝÓ ï³É ³Û¹ Íñ³·ÇñÁ: ´³Ûó ³Û¹ Å³Ù³Ý³ÏÇó Ç í»ñ »ë áõÝ»ó³ ß³ï ÁÝÏ»ñÝ»ñ 
³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ, »ë ëÏë»É »Ù Ùï³Í»É ·Éáµ³É: ºë ëÏë»É »Ù ÇÝÓ ½·³É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý 
ÙÇ Ù³ë, áñáíÑ»ï¨ Ù»Ýù Ñ³ë³Ýù Íñ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÇÝ: 
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Ð»Û, µ³óÇ Ýñ³ÝÇó, ÇÝã áñ ³ë³óÇ, Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³í»É³óÝ»É, áñ
ºë áõ½áõÙ »Ù ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»É µáÉáñÇÝ ³ÛëåÇëÇ ÑÇ³ëù³Ýã ß³µ³Ãí³ 

Ñ³Ù³ñ, ³ÛëåÇëÇ Ññ³ß³ÉÇ ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÇÙ ÏÛ³ÝùáõÙ:

ê»· ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý (Ð³Û³ëï³Ý, ºñ¨³Ý)

ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Íñ³·ÇñÁ  
Ðñ³ß³ÉÇ ¿ñ: ºë áõÝ»Ç Ãáõñù ÁÝÏ»ñÝ»ñ ³Ûë Íñ³·ñÇó ³é³ç, µ³Ûó Ýñ³Ýù ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ÇÝ 

ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë Íñ³·ÇñÁ ³é³çÇÝÝ ¿ñ, áñÁ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï»ó ï³ñµ»ñ 
Ùï³Í»É³Ï»ñå áõÝ»óáÕ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨: Ìñ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÁ ·»ñ³Ï³ï³ñí»É ¿. 
Ñ³ëï³ïí»ó áã ÙÇ³ÛÝ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛáõÝ, µ³Ûó Ý³¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ¨ ë»ñ: 

²Ù»Ý³ïå³íáñÇã Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñÁ »ë ÑÇßáõÙ »Ù
ÀÝÃñÇùÁ Ý³íÇ íñ³: ÆÝãå»ë Ý³¨ ïå³íáñÇã ¿ÇÝ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÇ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, 

»ñµ µáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ½ëå»É Çñ»Ýó ³ñóáõÝùÝ»ñÁ: 

²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ »ñ¨áõÛÃÁ, áñ Ù»Ýù ï»ë³Ýù
Âáõñù Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ՝ Ñ³Û»ñÇ å»ë Ë³ã³ÏÝùáõÙÁ: ºë »ñµ»ù ã¿Ç Ï³ñáÕ å³ïÏ»ñ³óÝ»É, 

áñ Ãáõñù»ñÁ Ï·³Ý ¾çÙÇ³ÍÇÝ,  ÏË³ã³ÏÝùí»Ý ¨ Ï³ÕáÃ»Ý: ºë Ý³¨ áõñ³Ë »Ù, áñ ï»ë³ 
²Û³ êáýÇ³ »Ï»Õ»óÇÝ, êáõÉÃ³Ý ²ÑÙ»¹ Ù½ÏÇÃÁ, êï³ÙµáõÉÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ... 

öáË³Ý³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ³ÛÅÙ »ë ÷áË»É »Ù ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ
êï³ÙµáõÉÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù³ëÇÝ: Üñ³Ýù áõñ³Ë³ÝáõÙ ¿ÇÝ, »ñµ ÇÙ³ÝáõÙ ¿ÇÝ, áñ Ù»Ýù 

Ð³Û³ëï³ÝÇó »Ýù, »ë ãï»ë³ áã ÙÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ïñ³Ù³¹ñí³Í Ù³ñ¹ êï³ÙµáõÉáõÙ: 

ÆÙ ³Ù»Ý³í³ï í³ÛñÁ /ÙÇçáó³éáõÙÁ/ Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÛÝ ¿ñ
ºë áã ÙÇ í³ï µ³Ý ã»Ù Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Ùï³µ»ñ»É: 

Ìñ³·ñÇó Ñ»ïá »ë ëáíáñ»óÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ՝
1. Ð³ñ·»É ¹ÇÙ³óÇÝÇ Ùï³Í»É³Ï»ñåÁ ¨ ³Ù»Ý ¹»åùáõÙ ùÝÝ³ñÏ»É Ýñ³ 

ï»ë³ÝÏÛáõÝÁ:
2. ²Ù»Ý³·ÉË³íáñ µ³ÝÁ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ. å»ïù ¿ ÉÇÝ»É É³í ù³Õ³ù³óÇ:
3. Ê³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ë»ñÙ³Ý»ÉÁ ³Ù»Ý³É³í Ó¨Ý ¿ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý 

Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

²ÛÝ, ÇÝãÁ »ë Ïå³ïÙ»Ù ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ 
æ»ñÙ ÙÃÝáÉáñïÇ ¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, áñÁ Ù»Ýù Ï³ñáÕ³ó³Ýù ëï»ÕÍ»É ÷³Ï 

ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:

Ð»Û, µ³óÇ Ýñ³ÝÇó, ÇÝã áñ ³ë³óÇ, Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³í»É³óÝ»É, áñ
ºë Ïáõ½»Ý³ÛÇ, áñå»ë½Ç ³Ûë Íñ³·ÇñÁ ³í»ÉÇ É³ÛÝ ßñç³Ý³ÏÝ»ñ ëï³Ý³ñ, ¨ 

Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý É³í Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá Ù»Ýù Ùáï ³å³·³ÛáõÙ ï»ëÝ»ÇÝù 
å³ßïáÝ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨: 

ìñáõÛñ Â³¹¨áëÛ³Ý (âáñ³Ã³Ý, Ð³Û³ëï³Ý)

ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Íñ³·ÇñÁ  
Þ³ï Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ñ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï:
  
²Ù»Ý³ïå³íáñÇã Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñÁ »ë ÑÇßáõÙ »Ù 
ºñµ Ù»Ýù µáÉáñë ÙÇ³ëÇÝ »ñ·áõÙ ¿ÇÝù՝ ÷áñÓ»Éáí ·ïÝ»É Ù»ñ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ØÛáõë ïå³íáñÇã å³ÑÁ ³ÛÝ ¿ñ, »ñµ ³Ûó»É»óÇÝù ²Û³ êáýÇ³ ¨ 
Î³åáõÛï Ù½ÏÇÃ: 
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²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ »ñ¨áõÛÃÁ, áñ Ù»Ýù ï»ë³Ýù
²Û³ êáýÇ³ÛÇ ï³×³ñÝ ¿ñ, Î³åáõÛï Ù½ÏÇÃÁ ¨ ²Ïáë ËÙµ³·ñ³ïáõÝÁ: ºí ÇÑ³ñÏ»՝ 

êï³ÙµáõÉÁ: 

öáË³Ý³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ³ÛÅÙ »ë ÷áË»É »Ù ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ
Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý, ëÇñá, Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ̈  ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý: 

ºë ·Çï»Ù, áñ ÇÙ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ã»Ý, µ³Ûó Ñ»Ýó ¹ñ³ÝáõÙ ¿ Ï³Û³ÝáõÙ 
³Ûë Íñ³·ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·³ÕïÝÇùÁ, ¨ áã áù ãÇ Ï³ñáÕ Ñ»ñù»É ¹³:

ÆÙ ³Ù»Ý³í³ï í³ÛñÁ /ÙÇçáó³éáõÙÁ/ Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÛÝ ¿ñ
´³Å³ÝÙ³Ý å³ÑÁ: 

Ìñ³·ñÇó Ñ»ïá »ë ëáíáñ»óÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ`
²Ù»ÝÇó ³é³ç »ë ëáíáñ»óÇ ß³ï µ³Ý ÂáõñùÇ³ÛÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý, Ùï³ÛÝáõÃÛ³Ý, 

Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ Ï»Ýë³Ï»ñåÇ Ù³ëÇÝ: 

²ÛÝ, ÇÝãÁ »ë Ïå³ïÙ»Ù ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ 
ºë Ïå³ïÙ»Ù ³Ù»ÝÁ, ÇÝã ÏÑÇß»Ù ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï:

Ð»Û, µ³óÇ Ýñ³ÝÇó, ÇÝã áñ ³ë³óÇ Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³í»É³óÝ»É, áñ
ÆÙ ëÇñ»ÉÇ ÁÝÏ»ñÝ»՛ñ, Ù»ñ ³½·»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇáõÃÛáõÝÁ 

Çñáù Ï³Ëí³Í ¿ Ù»½³ÝÇó: Ø»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù ÷áË»É ³ßË³ñÑÁ ¨ åïï»É ³ÛÝ ÇÝãå»ë 
ó³ÝÏ³Ý³Ýù: Ø»Ýù ³ñ¹»Ý ³ñ»É »Ýù ¹³, ÇÝãáõ՞ ã÷áñÓ»Ýù ÝáñÇó ¨ ÝáñÇó:

¼³ñáõÑÇ ²Ûí³½Û³Ý (ºñ¨³Ý, Ð³Û³ëï³Ý)

ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Íñ³·ÇñÁ  
ØÇÙÛ³Ýó Ùß³ÏáõÛÃÇ ÙÇçáóáí ÑÝ³ñ³íáñÇÝë É³í ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ ¿ñ: ÆÝãå»ë Ý³¨ 

Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ÂáõñùÇ³ÛÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ Ù³ëÇÝ 
¿ñ: ºñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ »Õ³Í ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù»ñ ¨ Çñ»Ýó 
Ùï³Í»É³Ï»ñåÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»Éáõ ¨ µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç ëï»ÕÍ»Éáõ Ù³ëÇÝ ¿ñ:

²Ù»Ý³ïå³íáñÇã Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñÁ »ë ÑÇßáõÙ »Ù
Âà¶-Ç ·ñ³ë»ÝÛ³ÏáõÙ Ï³Û³ó³Í ¹³ëÁÝÃ³óÁ ¨ ³å³·³ÛÇ Ñ³Ù³ñ Ýáñ Íñ³·ñ»ñ 

ëï»ÕÍ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÁ:  

²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ »ñ¨áõÛÃÁ, áñ Ù»Ýù ï»ë³Ýù
²Û³ êáýÇ³Ý ¨ Î³åáõÛï Ù½ÏÇÃÁ, áñáÝù Ñ³ÛïÝÇ ×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñ 

»Ý ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑáõÙ: 

öáË³Ý³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ³ÛÅÙ »ë ÷áË»É »Ù ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ
Âáõñù »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ: 

ÆÙ ³Ù»Ý³í³ï í³ÛñÁ /ÙÇçáó³éáõÙÁ/ Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÛÝ ¿ñ
²ÛÝ, áñ µ³óÇ Âà¶-Çó áã áù ã·Çï»ñ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ: 

Ìñ³·ñÇó Ñ»ïá »ë ëáíáñ»óÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ՝
Ø³ñ¹ÇÏ Ï³ñáÕ »Ý ¹³éÝ³É É³í ÁÝÏ»ñÝ»ñ ³ÝÏ³Ë Çñ»Ýó ¹³í³Ý³ÝùÇó, Ùß³ÏáõÛÃÇó, 

Ùï³Í»É³Ï»ñåÇó: ÆÝãå»ë Ý³¨ »ë Ñ³ëÏ³ó³, áñ ³å³·³Ý Ù»ñ Ó»éù»ñáõÙ ¿, ¨ Ù»Ýù 
å»ïù ¿ áñáß»Ýù, Ã» ÇÝãå»ë »Ýù Ù»Ýù áõ½áõÙ ³åñ»É Ù»ñ Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï՝ µ³ó Ã» 
÷³Ï ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáí:
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²ÛÝ, ÇÝãÁ »ë Ïå³ïÙ»Ù ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ 
Î³ÙáõñçÁ ̈  ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ù»Ýù ëï»ÕÍ»óÇÝù՝ ÉÇÝ»Éáí ³Ýï»ÕÛ³Ï 80 ï³ñÇÝ»ñÇ 

ÁÝÃ³óùáõÙ ÙÇÙÛ³Ýó Ùï³Í»É³Ï»ñåÇ ¨ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù³ëÇÝ:

Ð»Û, µ³óÇ Ýñ³ÝÇó, ÇÝã áñ ³ë³óÇ, Ïáõ½»Ý³Û ³í»É³óÝ»É, áñ
Ø»Ýù µáÉáñë »ñÇï³ë³ñ¹ »Ýù ̈  Ù»Ýù Ñ½áñ áõÅ »Ýù Ù»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ 

³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

¶Ûáùë»É â»É»µÇ (êï³ÙµáõÉ, ÂáõñùÇ³)

ºë Ï³ñÍáõÙ »Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Íñ³·ÇñÁ  
ØÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ·»ñ³½³Ýó ¿ñ, Ñ³×»ÉÇ ¨ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ñ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ 

»Õ³Í ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ: ²Ù»Ý³ïå³íáñÇã Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñÁ »ë ÑÇßáõÙ »Ù ÇÙ Ã³ÝÏ³·ÇÝ 
ÁÝÏ»ñÝ»ñ ²ñÙÇÝ»Ç ¨ ÐéÇ÷ëÇÙ»Ç »ñ·Ý ¿ñ »Ï»Õ»óáõÙ: ºí ÇÑ³ñÏ» ÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ 
ÑÛáõñ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ: 

²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñ »ñ¨áõÛÃÁ, áñ Ù»Ýù ï»ë³Ýù  
²Ýã³÷ ÝÙ³Ý ¿ÇÝ ÂáõñùÇ³ÛÇ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ùß³ÏáõÛÃÝ»ñÁ ¨ Ï»ñ³Ïñ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ:
 
öáË³Ý³ÏáõÙÇó Ñ»ïá ³ÛÅÙ »ë ÷áË»É »Ù ÇÙ Ï³ñÍÇùÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ
Ð³Û³ëï³Ý ·Ý³ÉÁ ³Û¹ù³Ý ¿É ¹Åí³ñ ã¿: ØÇÝã ³Û¹ »ë Ï³ñÍáõÙ ¿Ç, áñ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ 

·Ý³É Ð³Û³ëï³Ý áñå»ë ³Ûó»Éáõ: 

ÆÙ ³Ù»Ý³í³ï í³ÛñÁ /ÙÇçáó³éáõÙÁ/ Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÛÝ ¿ñ
ÀÝÏ»ñÝ»ñÇÝ Éù»ÉÝ ¿ñ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï: ÆÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ Ññ³Å»ßï ï³ÉÁ Çñáù ó³í³·ÇÝ 

¿ñ: 

Ìñ³·ñÇó Ñ»ïá »ë ëáíáñ»óÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ՝
Ð³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ ³Ýã³÷ ï³Õ³Ý¹³íáñ ¨ ÏñÃí³Í »Ý: Ø»Í ÑáõÛë»ñ áõÝ»Ù, áñ 

Ù»ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ïß³ñáõÝ³ÏíÇ:

²ÛÝ, ÇÝãÁ »ë Ïå³ïÙ»Ù ÇÙ ÃáéÝÇÏÝ»ñÇÝ ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ 
§ºë ºñ¨³ÝáõÙ ¿Ç ̈  ³í»ÉÇ Ñ³Ý·Çëï ¿Ç ÇÝÓ ½·áõÙ, ù³Ý áñ¨¿ ³ÛÉ »ñÏñáõÙ: öáñÓ»ù ÉáõÍ»É 

Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »Ã» ¹»é ¹ñ³Ýù ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý` ³é³Ýó Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, 
÷áñÓ»Éáí Ñ³ëÏ³Ý³É ÙÇÙÛ³Ýó ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦: 

Ð»Û, µ³óÇ Ýñ³ÝÇó, ÇÝã áñ ³ë³óÇ, Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³í»É³óÝ»É, áñ
âÏ³ Ù»Ï ³ÛÉ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛáõÝ, Ï³Ù »ñÏÇñ, áñÁ ÏÉáõÍÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ÂáõñùÇ³ÛÇ 

ÙÇç¨ »Õ³Í Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¨ ³Ý·³Ù Ï³ñÇù ¿É ãÏ³: 
ºí í»ñçÇÝÁ. »ë Ïáõ½»Ý³ÛÇ Ý»ñÏ³ ÉÇÝ»É ÇÙ ëÇñ»ÉÇ ÁÝÏ»ñ ìñáõÛñÇ ÍÝÝ¹Û³Ý 

ï³ñ»¹³ñÓÇÝ ³ÛÝù³Ý, ÇÝãù³Ý Ïáõ½»Ý³ÛÇ Ý»ñÏ³ ÉÇÝ»É ÇÙ Î³ñëáõÙ ³åñáÕ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ 
ÍÝÝ¹Û³Ý ï³ñ»¹³ñÓÝ»ñÇÝ:
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Ð³ñ·»ÉÇ §ä³ïñ³ëï³Ï³ÙÝ»ñ¦`

ø³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÁ« ¼ÈØ-Ý»ñÁ »ñµ»ù ã»Ý Ýå³ëïáõÙ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù 
µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ« áñÝ ÇÑ³ñÏ» áõÝÇ ¨ ÙáõÃ ¨ ó³í³·ÇÝ å³Ñ»ñ£

ºë Ñ»Ýó Ýáñ Ñ³ëÏ³ó³« áñ ÝÙ³Ý ç³Ýù»ñÇó áã Ù»ÏÁ ãÇ Ï³ñáÕ ù³Ý¹»É ³ÛÝ Ï³ÙáõñçÁ« 
áñÁ Ù»Ýù ëï»ÕÍ»óÇÝù Ù»ñ ëñï»ñÇ ÙÇçáóáí© »ñ·»Éáí ÝáõÛÝ »ñ·»ñÁ, áõï»Éáí ÝáõÛÝ 
Ï»ñ³ÏáõñÁ£ ²Ù»Ý ÇÝã ÑÇ³Ý³ÉÇ ¿ñ£

ºë Ïáõ½»Ý³ÛÇ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»É Ó»½ ³Ù»Ý³ÛÝ ³ÝÏ»ÕÍáõÃÛ³Ùµ« áñ ³ÛëåÇëÇ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ»é»óÇù Ù»½ ½·³Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÝ` Çñ µáÉáñ ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí 
¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ÇÝãÝ ³í»ÉÇ ·áõÝ³íáñ ¹³ñÓñ»ó Ù»ñ ÏÛ³ÝùÁ£ Ðáõë³Ýù« 
Ù»ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ¨ »Õµ³ÛñáõÃÛáõÝÁ ³Ýí»ñç ÏÉÇÝÇ« ÇÝãåÇëÇÝ Ù»ñ ë»ñÝ ¿ ÙÇÙÛ³Ýó 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ£

ìáÉÏ³Ý äÇñÇÝãÇ
§Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³Ù³íáñÝ»ñ¦ 

ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù

Ð³ñ·»ÉÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñ,

²ÛÅÙ »ë Ýëï³Í ²ñ³ñ³ïÇ ï»ë³ñ³ÝÇ ³éç¨ ·ñáõÙ »Ù Ó»½ ³Ûë µ³é»ñÁ: ºë ã»Ù ï»ë»É 
³ÛÝ ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, µ³Ûó ³Ûë ÏáÕÙÇó ³ÛÝ ÑÇ³ëù³Ýã ï»ëù áõÝÇ: 

ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ Ñ³×»ÉÇáñ»Ý ½³ñÙ³Ý³ÉÇ ¿ñ ï»ëÝ»É Ó»ñ ³ãù»ñÇ ÷³ÛÉÁ, ß³ï ³ÝÏ»ÕÍ 
Ñ³Û³óùÝ»ñÁ: §ÜíÇñí³Í Ñ³Ù³ÛÝù¦ ï»ñÙÇÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éí»É Ó»ñ Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÇë, 
ù³ÝÇ áñ ¹áõù Ù»½ Ñ³í³ïáÕ Ë³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ³Õ³íÝÇÝ»ñ »ù: ºñ¨³ÝáõÙ Ó»½ Ñ»ï 
³ÝóÏ³óí³Í ³Ûë »ñ»ù ûñ»ñÇó á·¨áñí³Í` »ë ³ÏÝÏ³ÉáõÙ »Ù å³ÛÍ³é ³å³·³ ¨ ÑáõÛë 
áõÝ»Ù, áñ Ù»Ýù ÏáõÝ»Ý³Ýù ³ÛÝ Ï³åÁ, ³é³Ýó áñÇ Ù»Ýù ã¿ÇÝù ÉÇÝÇ ³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù 
Ï³Ýù:  ²ÛëåÇëáí »ë Ñ³çáÕ³Ï »Ù, áñ »Õ³ ³Ûëï»Õ ¨ ¹³ñÓ³ ³Ûë Ï³ÙáõñçÇ ÙÇ Ù³ëÁ:

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ µáÉáñÇÝ ³ÛëåÇëÇ ÙÇç³í³Ûñ ëï»ÕÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

 Üáõé ÚÁÉ¹ÁñÁÙ
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Ìñ³·ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ áõÕ»ñÓÝ»ñÁ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇÝ

ÐáõÉÇë-û·áëïáë 2009

Âàôðø²Î²Ü Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ü²Ê²¶²Ð՝
²´¸àôÈ²Ð ¶ÚàôÈÆÜ

Ø»Í³ñ·á å³ñáÝ Ü³Ë³·³Ñ, 

Ø»Ýù՝ §Ð³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí¦ 
Íñ³·ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñë՝ ÉÇ ÉÇÝ»Éáí ÑáõÛëáí áõ Ñ³í³ïáí, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ Ù»ñ 
»ñÏñÝ»ñÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý ß÷í»Éáõ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï, ùÝÝ³ñÏ»Éáõ Ù»ñ 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ï³ñµ»ñ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ 
¨ ÷áñÓ»Éáõ Ï³éáõó»É ³í»ÉÇ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ áõ ÅáÕáíñ¹³í³ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ:  ²Û¹ 
ÇëÏ Ýå³ï³Ïáí ³ÏÝÏ³ÉáõÙ »Ýù Ó»ñ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ:  Ìñ³·ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ 
³ÝáõÝÇó ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ýù Ù»ñ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ, ÇÝãå»ë 
Ý³¨  Ý³Ë³Ó»éÝ»Éáõ ó³ÝÏ³ó³Í ÙÇçáó³éáõÙ, áñÁ ÏÝå³ëï»ñ Ñ³Û-Ãáõñù³Ï³Ý 
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ:

Ð³ñ·³Ýùáí՝

Ìñ³·ñÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËÙµÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ

´³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáõñç

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ØºÌ²ð¶à Ü²Ê²¶²Ð,

Ø»Ýù, ³ÝóÏ³óÝ»Éáí »ñ»ù ûñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, Ñ³ëÏ³ó³Ýù, áñ µ³óÇ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»Ýù Ý³¨ áõÝ»Ýù µ³½Ù³ÃÇí ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Ø»Ýù՝ ÂáõñùÇ³ÛÇ ̈  Ð³Û³ëï³ÝÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñë, ëï»ÕÍ»óÇÝù µ³ñÛ³ó³Ï³ÙáõÃÛ³Ý 
Ï³Ùáõñç: ²Ûë å³ÑÇó Ç í»ñ Ù»Ýù ³ÏÝÏ³ÉáõÙ »Ýù, áñ ¸áõù Ïëï»ÕÍ»ù µ³½Ù³ÃÇí 
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ՝ µ³ñ»É³í»Éáõ »ñÏáõ՝ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ 
Ñ³ñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

Ð³ñ·³Ýùáí՝

Ìñ³·ñÇ Ãáõñù³Ï³Ý ËÙµÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ
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§²å³·³Ý ùáÝÝ ¿¦
µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ

²å³·³Ý ùáÝÝ ¿, 
ºÕÇñ ÇÙ³ëïáõÝ ¨ Ýå³ï³Ï³ëÉ³ó, 

Î»ñïÇñ ³ÛÝ ³Ûëûñ. 
Ø»Ýù å³ïñ³ëï »Ýù ³ç³Ïó»É ù»½…

§²å³·³Ý ùáÝÝ ¿¦ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý 
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ëÏë»É ¿ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ 2003 Ãí³Ï³ÝÇó:

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿ ³ç³Ïó»É`
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý áÉáñïáõÙ ³éÏ³ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ•	
²×áÕ ë»ñÝ¹Ç ÏñÃ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ•	
ºñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ ÙÇçÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ•	
Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ ¨ •	
Ù³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ï³Ù³íáñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ, •	
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ù³ÝÝ áõ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ
î³ñ³Í³ßñç³ÝÇ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ ÏñÃ³Ï³Ý •	
»ñÏËáëáõÃÛ³ÝÁ

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ ÙÇïí³Í ¿ ³ç³Ïó»É ß³Ñ³éáõÝ»ñÇÝ 
Çñ»Ýó ³é³ç Ï³Ý·Ý³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ, ³ÛÉ áã Ã» ÉáõÍ»É ¹ñ³Ýù Ýñ³Ýó 
÷áË³ñ»Ý:

§Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³Ù³íáñÝ»ñ¦ 
ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù

Ø»ñ ï»ëÉ³Ï³ÝÁ ¨ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ

Ø»Ýù ëÏë»É »Ýù Ù»ñ ×³Ý³å³ñÑÁ 2002 Ã©-Ç ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ` ë»ñÙ³Ý»Éáõ ëáóÇ³É³Ï³Ý 
Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ« Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÛáõÝ ̈  ÷á÷áËáõÃÛáõÝ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý 
¨ ³é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí£ Ø»Ýù Ýå³ï³Ï áõÝ»Ýù`

¼³ñ·³óÝ»É ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É µ³½Ù³ÃÇí Íñ³·ñ»ñ ëáóÇ³É³Ï³Ý •	
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
Ü»ñ³é»É Ù»Í³Ñ³ë³Ï Ï³Ù³íáñÝ»ñÇ« áñáÝù íëï³Ñ »Ý »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ •	
áõÅ»ñÇ íñ³ ¨ Ï³ñáÕ »Ý ýÇÝ³ÝëÝ»ñ Ï³Ù ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñ Ý»ñ¹Ý»É ëáóÇ³É³Ï³Ý 
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Íñ³·ñ»ñáõÙ
Üå³ëï»É ÇÝùÝ³íëï³Ñ« Ý³Ë³Ó»éÝáÕ ¨ Ë»É³óÇ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý •	
½³ñ·³óÙ³ÝÁ« áñáÝù ½ÇÝí³Í ÏÉÇÝ»Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ 
ÙÇçáóÝ»ñáí  
ê»ñÙ³Ý»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ ëáóÇ³É³Ï³Ý •	
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É

Ø»Ýù ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ýù Ù»ñ ëÏë³Í ×³Ý³å³ñÑÁ` §áã ÙÇ³ÛÝ ùÝÝ³¹³ï»Éáí« ³ÛÉ Ý³¨ 
÷áË»Éáí¦£ Ø»Ýù ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ýù ÏÇñ³é»É »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý »é³Ý¹Á ëáóÇ³ÉÇ³Ï³Ý 
û·áõïÇ Ñ³Ù³ñ£ 
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Bu kitap, AGİT Erivan Ofisi desteğiyle bölgede kültürel diyalog, güven ve  hoşgörü 
ortamının şekillenmesini teşvik amacıyla gerçekleştirilen projenin ürünüdür. ‘Güvenlik’ ve 
‘Hoşgörü’ kuruluşumuzun esaslı kelimeleridir; bu proje ise güvenli ve istikrarlı ortam ve AGİT 
üyesi ülkelerde işbirliğini teşvike yöneliktir. Dahası demokrasi, insan hakları ve hoşgörü ortak 
değerlerini teşvik etmiştir.

AGİT bölgesinde hoşgörü düşüncelerinin yayılması, Avrupa’da istikrarın temini ve 
demokratik kurumların savunulması yükümlülük ve koşullarından biridir.  AGİT bölgesinde 
hoşgörüyü teşvikin önemine AGİT’in önemli bir dizi belgesinde rastlanmaktadır. Bunlardan 
1990 tarihli Yeni Avrupa İçin Paris Şartı’nda şunlar söylenmektedir: “ Demokrasi toplumun 
tüm gruplarına yönelik hoşgörü ve herbiri için eşit fırsat eşitliğinin [...] en iyi garantisidir “. 
Hoşgörü düşüncesini teşvik amacıyla AGİT çalışmalarına bir başka örnek 2005 tarihli Cordoba 
Deklerasyonu’dur. Burada “ katılımıcı devletler ayrımcılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı mücadele 
sorununda, sivil toplumun esaslı bir partnör olduğunu, ve devlet ve sivil toplum arasında 
iletişim ve diyaloğun genişletilmesinin ulusal düzeyde yükümlülüklerin icrasını ve pratikte 
gerçekleştirilmesini  hızlandırabileceğini tekrar teyid ettiler...”  denmektedir.

Bu proje insanların benzerlikleri nasıl ortaya çıkardıklarını, güvensizlik ve düşmanlık 
buzunu nasıl kırdıklarını ve birbirlerinin deneyim ve geleneklerinden öğrenerek birbiriyle 
samimileştiklerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu kitapta sunulan Türk ve Ermeni 
öğrencilerin kompozisyonları, Ermeni ve Türk toplumları arasındaki ilişkilerin şekillendirilmesi 
zorunluluğu ve metodlarına ilişkin  gençlerin aynı kanılara sahip olduğunu göstermektedir.

Bu proje ve kitapçığın iki komşu üleler arasında ‘iyiniyet köprüsü ’ inşası yönünde bir ‘temel 
taşı’ daha olacağı umudundayım.

AGİT Erivan Ofisi yöneticisi
Elçi Sergey Kapinos

İYİ DİLEK MESAJLARI
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Komşular arasıda iyi ilişkiler, bu bireyler veya milletler arasında olsun, büyük bir değer 
temsil etmektedir. Bu amaca ulaşmak için en önemli sır hoşgörünün yansıtılmasındadır. 
Ermeniler ve Türkler birbirleriyle karşılaştıklarında, ki  bu nesiller arasında, şarkı veya dans, 
veya onların aile ve arkadaşlara verdikleri önemle ilgili olsun, ne kadar çok benzerliklere sahip 
olduklarına şaşmaktalar. Tabii ki tartışılası gerekli olan ve her bir tarafın, diğerinin görüşünü 
daha iyi anlaması için girişimlerde bulunulması gereken, farklılıklar da var.

Bu amaçlara ulaşmak ve iki halkın birleştirilmesi için köprüler inşa edilmesi ve kültürel 
diyaloğun teşvik edilmesi zorunludur. ‘Gelecek Senindir’ toplumsal kuruluşu girişimiyle 
gerçekleştirilen ‘Eğitim ve Kültürel Diyalog Aracılığıyla Hoşgörü’ programı Ermeni ve Türk 
gençleri arasında yapıcı davranışa katkı yönünde önemli bir adımdı; bu onlara birbirlerinin 
kültürel değerlerini daha iyi tanıma ve takdir etme olanağı  sundu.

Birleşik Devletler benzeri etkinlikleri teşvik etmektedir ve bu programı memnuniyetle 
himaye etmiştir.Her bir yeni neslin, sorunların çözümüne yeni alternatifler getirmesinden ötürü, 
biz toplum içinde gençlerin esaslı rolünü önemsemekteyiz. Programa katılan gençlerin sıkı 
bağlar kuracağı, iki ülke arasında işbirliğine katkıda bulunacağı ve Ermeni-Türk ilişkilerinin 
iyileşmesi için iyi bir temel oluşturmaları umudundayız.

Marie Yovanovich
ABD Ermenistan büyükelçisi
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Saygıdeğer çalışma arkadaşları, gençler,

Ermeni ve Türk gençleri arasında diyaloğun yoğunlaştırılmasını amaçlayan Kültürel ve 
Eğitsel Diyalog Aracılığıyla Hoşgörü Projesinin gerçekleştirilmesini kutluyorum.

Ermeniler ve Türkler arasındaki karşılıklı temasların asırlara dayanan bir tarihi var. Tarih 
hem kendi doğal hem de trajik sayfalara sahip olmuştur. Ve şu anda Ermeni ve Türk halkları, 
özellikle onların gençleri gündemlerinde ilerleme konusuna, ilişkileri kesinlikle hoşgörü 
temelinde şekillendirme sorununa sahipler. Ermeniler gibi, Türk halkının bir bölümü de, 
tanınmış Ermeni asıllı gazeteci, Türk toplum adamı Hrant Dink’in hoşgörüsüzlük kurbanı 
olmasına büyük acı yaşadı.

Bu bağlamda, Ermenistan Cumhuriyeti devlet başkanı Serj Sarkisyan’ın, Türkiye’yle 
ilişkilere yeni bir kalite kazandırma yolundaki gayretlerinin, eşdeğer yankısını bulacağı 
konusunda umudumuzu ifade ederiz. Bizim iki ülkelerimiz  arasında diplomatik ilişkilerin 
şekillenmesi ve sınırların açılması her iki halkın menfaatlerinden kaynaklanmaktadır.

Tarihin tecellisi olarak biz komşularız ve komşular olarak kalacağız. Ve aramızda 21. yy.’a 
yakışır ilişkiler ne kadar çabuk şekillenirse, gençlerimizin olanakları o ölçüde çok olur. Daha 
1990’lı yılların sonlarından başlamak üzere kültürel diyalog yanısıra, gençlik programları 
aracılığıyla iki halk arasında hoşgörü ortamının şekillenmesini amaçlayan bir çok proje 
gerçekleştirildi.

Teşekkürler.

Ermenistan Cumhuriyeti
Spor ve Gençlik Meseleleri Bakan Yard.

Arsen Karamyan
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Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri bakanlığı adına hayri, sosyal ve toplumsal amaçlı 
‘Gelecek Senindir’ kuruluşu tarafından tertiplenen ve ABD Ermenistan elçiliği, AGİT 
Erivan Ofisi ve Karadeniz Bölgesel İşbirliği Vakfı desteğinde start alan  ‘Kültürel ve Eğitsel 
Diyalog Aracılığıyla Hoşgörü’ programı ve katılımcılarını selamlıyorum. Bunun EC Dışişleri 
Bakanlığında kabul edilen ve benim buluştuğum ilk Türk gençler grubu olduğunu vurgulmak 
gerekir. Böylesi bir girişim ve Ermenistan’ı ziyaret için  teşekkürümü ifade ederim. Biz benzeri 
buluşma ve temasların Ermeni-Türk ilişkilerinin tesisi işine önemli bir katkı getirebileceğine 
inanmaktayız. Bireysel temaslar ve diyaloğun yoğunlaştırılması yoluyla, iki taraf için endişe 
ifade eden meselelerin çözümüne ulaşabilecek durumda olduğumuz yönünde, tam bir umuda 
sahibim. Ermenistan; uluslararası olduğu gibi, bölgesel istikrarın pekişmesi ve barışın tesisine 
yönelik her etkinliği daimi surette desteklemiştir. Bu anlamda biz, bölgesel barış ve istikrarın 
tesisine yönelik herbir girişimi selamlıyoruz. Diplomatik ilişkiler, sıklıkla gerçekleşen 
buluşma ve  temasların bölgesel meselelerin çözümüne olduğu gibi, aynı şekilde bizim iki ülke 
halkları arasında, iyi komşuluk ilişkilerinin tesisi yolunda, geniş olanaklar sunabileceğine de 
inanıyoruz. 

Ermenistan Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakan yard.

Arman Kirakosyan
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Hoşgörü ve iyiniyet insanlığın varlığının devamının ana şartlarını oluşturan esas değerlerdir. 
Onlar kendi içlerinde evrensel bütünlüğün öylesi olumlu havasını taşımaktalar ki, bu olumlu gelişimin 
temini için insani hoşgörüsüzlük ve düşmanlığa karşı koymada, zorunludur. Günümüz dünyası bu 
değerlerin derinen bilincine varmış ve kendi ilişkilerini düzenleme meselesinde işte bunların üzerine 
dayanmaktadır. Bunun en belirgin örneği Avupa Birliği olup, onun deneyimi dünyanın farklı bölge 
ülkeleri münasebetlerinin düzenlenmesi ve günümüz sorunlarıyla mücadelede, verimli bir araç 
olabilir. Hoşgörü ve iyiniyet değerleri üzerine kurulmuş münasebetlerin yaratılması, aynı zamanda 
bölgemizdeki tüm ülkelere geçmişten gelen birbirine yönelik hoşgörüsüzlük ve güvensizikten 
kurtulma imkanı verir. XXI. yy.’ın mantık ve taleplerine uyumlu çalışma stili artık zamanın emredici 
hükmüdür ve bölgemiz ülkelerini evrensel hoşgörü ve iyiniyet değerlerini esas kabul ederek ve 
birbirine yönelik karşılıklı güven göstererek, ki bu bölgede güvenlik ve işbirliği ortamı yaratılması 
ve ilerdeki gelişimi getirir, yeni ilişkiler inşa etmekle yükümlü kılmaktadır.

Ermeni-Türk ilişkilerini doğal mecrasına nakletme zorunluluğu bölgemizin en sancılı ve acil 
sorunlarından biridir. Sorunun çözümü yolu nda iki ülke hükümetleri tarafından atılan adımlara iki 
toplumun katılımının sağlanması ve desteğinin temini, başarıya ulaşmada önemli bir koşuldur. Bu 
koşulun bilinciyle ve hoşgörü ve iyiniyet evrensel değerleri bazında Ermenistan’da faaliyet gösteren 
‘Gelecek Senindir’ hayri, sosyal, toplumsal kuruluşu girişimiyle; Türkiye’de faaliyet gösteren 
‘Toplum Gönüllüleri Vakfı’yla işbirliği içinde, ‘Kültürel ve Eğitsel Diyalog Aracılığıyla Hoşgörü’ 
programı ABD Ermenistan büyükelçiliği, AGİT Erivan Ofisi ve Karadeniz Bölgesel İşbirliği Fonu 
desteğiyle gerçekleştirilmektedir.

‘Gelecek Senindir STÖ’ Bölgesel programlar 
koordinatörü, uzman Gagik Sargsyan 

Giriş
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Program üç aşamada gerçekleştirilmiştir:

Grupların şekillenmesi ve katılımcıların karşılıklı ziyarete hazırlanması,1. 
Erivan ve İstanbul karşılıklı ziyaretler,2. 
Programın değerlendirilmesi, özetleyici kitabın basımı ve kutlaması, program katılmcıları 3. 

tarafından yeni proje taslaklarının sunumu ve video konferansın organize edilmesi 

Program katılımcıları grubu oluşturulması amacıyla ‘İyiniyet Köprüsü Nasıl Oluşturulmalı?’ 
başlıklı bir kompozisyon yarışması duyurusu yapılmıştır. Seçilen katılımcılar için; demokrasi 
ilkeleri, hoşgörü, Ermenistan ve Türkiye kültürleri tarihi ve karşılıklı ilişkilere dair seminerler 
düzenlenmiştir. 

27 Temmuz-2 Ağustos 2009 tarihleri arasına Türkiye gençler grubunun Erivan ve Ermenistan 
gençler grubunun İstanbul ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ziyaretler esnasında seminerler, tartışmalar, 
etkinlikler, buluşmalar organize edilmiş; gençler tarihi-kültürel mekanları ve müzeleri ziyaret etmiş, 
böylece iki grup arasında kültürlerarası diyalog yaratılmıştır. Sonuçta, karşılıklı saygıya dayanarak, 
iki ülke gençleri birbirlerinin düşüncelerini, endişelerini duyarak; varolan en iyi dışavurum ve derin 
bir sorumluluk hissi göstererek, gerçek bir hoşgörü  ve iyiniyet köprüsü oluşturabildiler. 

 Ermenistan ve Türkiye’nin gençleri programa ilişkin izlenim ve düşüncelerini kendi 
keşif ve değerlendirmelerinde ifade etmişlerdir; bunlar programın temelinde yer alan düşüncelerin 
haklılığını ortaya koymakta ve tamamıyle amacına ulaştığını kanıtlamaktadır. 

Programın betimi
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Herşey başkalarının haklarından ve benim onlara saygı yükümlülüğümden kaynaklanmakta
Emmanuel Levina

Hoşgörü şu anlamlara gelmekte:
Tanımak: Bu ötekinin içinde, senin benzerini değil, ötekini görmeye, ötekini farklı değerler, 

düşünce biçimi ve tutuma sahip biri olarak görmeye yardım eder. 
Kabul etmek: Bu yukarda ifade edilen farklılıklara yönelik olumlu tutumu ifade etmekte.
Anlamak: Diğerinin iç dünyasını görebilmeyi, onun dünyasına sizin ve onun bakış açısıyla 

bakmayı ifade eder.
Böylece hoşgörü, saygı göstermek, kabul etmek ve dünyamızın kültürel çeşitliliğini algılamak, 

karşımızdakini olduğu gibi kabul etmek demektir.
Ancak hoşgörüyü ilgiszlikle karıştırmamak gerekir. Hoşgörü yasadışılık, yalan ve sahtekarlık 

gibi olaylara göz yumulacağı anlamına gelmez. 
Hoşgörü taviz değil, başkasını kabul etme ve tanıma kabiliyeti, insanın farklı olma hakkına 

yönelik saygıdır. Karşısındakinin düşüncelerine hoşgörü gösterme, hiç te bireysel kanaatlerden 
vazgeçme veya karşısındakinin düşüncesini eleştirme anlamına gelmemektedir.

İnsanlar ikamet alanlarını sıklıkla değiştirmekte, farklı ülkeleri ziyaret etmekte, yabancılarla 
buluşmaktadır. Bu buluşmalar esnasında insanların gelenek, alışkanlık, yaşam biçimi ve düşüne 
biçimi farklılıkları dışa yansımaktadır. 

İnsanların şahsiyet ve ulusal kimliği üzerine kurulu farklılıklar, eğer hoşgörü gösterilirse, 
gelişime katkıda bulunabilirler.

Uzlaşma, huzur, bireyin iç ilişkilerinde olduğu gibi, yaşanan toplumun içinde de, kültürlerarası 
ilişilerde de gelişim ve ilerlemenin önemli koşullarındandır. Bunları elde etmek her bir eylemin, 
herbir sözün yankı bulacağından ötürü, düşünülmüş bir tutum, bilinç çaba gerektirmektedir. Seni 
anlamaları ve kabul etmeleri için , öncelikle sen anlamaya ve kabul etmeye hazır olmalısın.

Bizi çevreleyen dünya renklidir. Üzerinde yaşayan insanlar da, sahip oldukları algılarla 
aynı şekilde renklidir. İçinde yaşadığımız çevrede, kültür, yaş, cins, eğitim algılamalarımızı 
şekillendirmekte ve onların farklı olmasını koşullamaktadır. Komşularımızın nesne ve görünümleri, 
bizim algıladığımıdan daha farklı şekilde algılayabileceklerini anlamak önemlidir. Ancak bu 
farklılığı anlayarak ve kabul ederek karşılılı saygıya ulaşabiliriz.

Yerküremizdeki kültürel zenginlik en büyük zenginliğimiz ve en önemli kazanımımızdır. 
Hoşgörü, çeşitlilik içinde uyum bulmanın anahtarı, demokratik toplumun temelidir.

Hoşgörü, aracılığıyla barışa ulaşılmasını olası kılan bir değerdir, zira o saygıdır, eşit olmanın 
bilincinde olma ve egemenlikten ve şiddetten feragattir.

Hoşgörü, çeşitliliğin devamlılığı için fırsat yaratmaktadır. Hoşgörü zorunluluğu, çeşitliliğin 
varlığından kaynaklanmaktadır.

Hoşgörü, insanların temel hak ve özgürlüklerinin önemli olduğu bilincinden ve onlara yönelik 
saygıdan başlamaktadır.

Günden güne daha fazla giriftleşen kamusal alan olayları, insanlar ve sorunları hassas ve 
komplike bir ağa dönüştürmektedir. Bu karşılıklı bağımlılık bilinci, insanların yaşadıkları dünyayı 
bütünsel bir sistem olarak algılamaları olanağı sağlamaktadır.

Önemsiz sebeplerin bile kültürlerarası yanlış algılamalara ve çatışmalara sebep olabileceğinin 
bilincinde olmak da önemlidir. Bütün bunlar dünyanın bir ağ gibi karşılıklı bağımlı bir sisteme 
dönüştüğü; iletişim ve enformasyonun, seyahat etmenin  insanlar için daha da kolaylaştığı; ülkeler, 
halklar ve kültürler arasında temasların derinleştiği bir zamanda, bugün daha da önemsenmektedir.

Dünya insanlarının hepsinin de besin, konut, sağlık, sevgi, dostluk vb. gibi aynı tür yaşamsal 
ihtiyaçları bulunmaktadır. Ancak bu temel ihtiyaçlar çoğunukla tatmin edilmemektedir.

Her toplum kendi genç nesline karşı büyük umutlar beslemekte, onların sorumlu yurttaşlar 
ve kendi toplum ve tüm dünyanın refahı yararına çalışabilecek sorumlu insanlar olacaklarına 
inanmaktadır.

Hoşgörü
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Tanımlamalar

Demokrasi devlet egemenliğidir.•	

Demokrasi serbest seçimler aracılığıyla, halkın temsilcilerini seçme hakkıdır.•	

Demokrasi insan haklarına saygıdır.•	

Demokrasi azınlıkların, haklarını temsilcileri aracılığıyla yasama organında •	
savunabildikleri çok partili bir sistemdir.

Demokrasi teşebbüs ve özel mülkiyet özgürlüğüdür.•	

Demokrasi kültür ve vicdan özgürlüğüdür.•	

Demokrasinin özü
 Yapısı ve işlevleri halkın iradesine, insan ve yurttaşların kamuca tanınan hak ve 

özgürlüklerine uyan devletler demokratik sayılmaktadır. Demokrasi, insanların tüm haklarının 
savunulması için en iyi koşulları yaratan tek devlet düzenidir.

Devletin demokratik olduğunun ilânı, demokratik bir devlete sahip olmak için yeterli 
değildir.

Demokrasi Anlayışı

Demokratia kelimesi Eski Yunanistan’da şekillenmiş olup, halk iktidarı veya demokrasi 
anlamına gelmektedir. Demokrasi anlayışı gerçeklikte oldukça komplike ve kapsamlı olup, ortak bir 
tanımlamaya sahip değildir. Farklı yaklaşımlar demokrasinin müstakil yönlerini vurgulamaktadır.

Demokrasi özgürlük, hukukî eşitlik, insan hakları üzerine kurulmuş, bir dünya anlayışı olarak 
yorumlanmaktadır.

Tabii ki demokrasi, aynı zamanda bir düşünce biçimi ve bununla koşullanmış bir işlemler 
manzumesidir. Anayasal demokrasi normları, toplumsal bilincin demokratik bir doğaya sahip 
olması, toplum ve onun üyelerinin demokrasiyi bir değer olarak kabul edip, onun gerçek talepleri ve 
ilkelerine eşdeğer uyguldıkları durumda verimli işleyebilir.

Herbir millet, kendi tarih ve gelişim koşullarına bağlı olarak kendi demokrasi türünü seçmekte, 
dolayısıyla herbirinin demokrasisi özgündür. Demokrasi sadece halkın kültür, düşünce biçimi ve 
pskolojisine uygun olduğu zaman bir nimettir.

Demokrasi, insanların siyasi çalkalantılardan korunmasına yardım eden, sivil çatışmaları anayasal 
düzeye taşıyan ve onlara karşılıklı tavizlerle çözümler bulan, çatışmalar sonucunda meydana 
gelebilecek kayıpları önleyen, iktidarın değişimi yanısıra siyasi istikrarı destekleyen evrensel ve 
ilerici bir değerdir. 

Demokrasinin kıstasları

Demokrasinin kendisi hiçbir şeyi garanti etmemektedir. İçinde hem başarı hem de başarısızlık 
tehlikesi taşımaktadır.

Demokrasi bu anlamda hem umut hem de öncelikli bir sorundur. İnsanların birlikte çalışarak, 
daha özgür olabilmeleri açısından umut, demokrasi deneyiminin başarısının, herhangi birinin değil 
ilgili toplum yurttaşlarının sorumluluğunda olması anlamında öncelikli bir sorundur.

Her toplumda herbir nesil demokrasi işini, geçmişin ilkelerini özümseyerek, onları yeni zamanlar 
ve devamlı değişen toplum hayatında uygulayarak, tekrar örgütlemelidir. 

Demokrasi
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Tamamıyla birbirine bezeyen iki demokratik devlet olmamakla beraber, demokratik toplumlarda 

insanlar temelde, demokrasi kıstasları olarak anılan aynı ilkeleri izlemektedir.
Yurttaş katılımı: Yurttaşların, temel rolleri olan, yönetim sürecine katılımını ifade eder. Bu 

sadece onların hakkı değil, aynı zamanda görevleridir. Yönetime katılım seçimler esnasında adaylığını 
koyarak, seçimlerde oy kullanarak, bilgilenme, tartışmalara katılım, toplumsal kuruluşlara üyelik, 
vergi ödeme hatta protesto etkinliklerine katılım şekillerinde olabilir.

Eşitlik: Bu herkesin eşit olduğu, eşit olanaklar ve onlara yönelik dinî, ırksal, etnik, cinsel, 
cinsiyet ayrımcılığı uygulanmadığı anlamına gelmektedir.

Hoşgörü: Demokratik toplumlar siyasi olarak hoşgörülüdür. Bu halkın çoğunluğunun yönetmesine 
rağmen, azınlık haklarının korunduğu anlamına gelmektedir. Siyasi azınlıklar azınlık olup görüşü, 
toplumun çoğunluğundan farklı olabilir. Bu bireysel düzeyde vatandaşları da ilgilendirmektedir, 
zira demokratik toplum farklı kültürel, ırksal, dinî ve etnik orjine sahip insanlardan oluşmakta olup, 
bunların görüşleri toplumun çoğunluğundan farklı olabilmektedir. 

Hesap verebilirlik: Demokratik toplumda seçilmiş görevliler, işlemlerinden ötürü seçmenlerine 
karşı sorumludurlar. Onlara bireysel iradeleri değil, halkın çıkarları öncülük etmelidir.

Şeffaflık: İktidarların halka karşı hesap vermeleri için, halk ülkede neler olup bittiğinden 
haberdar olmalı. Bu idarî şeffaflıktır; şeffaf  hükümet halkla buluşmalar tertiplemektedir. Demokratik 
toplumda basın ve halk, hangi kararların niçin alındığı konusunda bilgi alabilirler.

İnsan hakları: Bunlar insan yaşam ve onuruna yönekik saygıyı yansıtan değerlerdir. Demokraside 
insan en üst değer olarak değerlendirilmektedir.

Hukukun üstünlüğü: Herkes yasalara uymalı ve ihlâl etmeleri durumunda sorumluluk 
taşımalıdır. Hiçkimse, hatta başkan veya kral bile hukukun üstünde olamaz.  

Barış

Bizlerden bazıları için barış gündelik bir gerçektir. Sokalarımız güvenlidir; çocuklar 
okula gitmektedir. Toplumun temellerinin istikrarlı olduğu yerde, barışın sunduğu nimetler 
farkedilmemektedir.

Fakat bugün Dünya’da birçok insan için bu olanaklar sadece hikayemsi birer rüyadır. Onlar 
güvensizlik ve korku ortamında zincirlenmiş halde yaşamaktadırlar.

İnsan hakları, demokrasi ilkeleri, evrensel değerlerden hareket etme; diyalog aracılığıyla, çok 
açılı yaklaşımla çatışmaların analizi ve çözümlenmesi de aynı şekilde barış ve huzurun, karşılıklı 
anlayış ve gerilimin azaltılması toplumların iç bünyesine olduğu gibi, çatışmalarla yoğun bölgemizde 
de katkısını getirecektir. 

Stereotiplerden, siyah-beyaz, kötü-iyi gibi sınırlayıcı tanımlamalardan kaçınmak mümkündür...
Bu özümlenmeli, yaşam biçimine dönüşmeli, hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Ve işte 
burada gençler hümanizmi ve daha iyi, barışçı ve uyumlu bir dünya talebiyle kültürlerarası düşünce 
ve ilkeleri  nakletemek ve geliştirmek konusunda bir misyona sahipler.
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Ermenistan’ın kültürel mekanları

‘Ermenistan gökyüzü altında açık müzedir’ diyen tanınmış kültür adamları 
yanılmamışlardır.

İşte böyledir Ermenistan...

Garni

Garni kalesi Hellenistik stile sahip M.Ö. 3-2. yy.larda inşa edilmiştir. Kale kompleksi peripteros 
(bir Yunan tapınak tipi) bir tapınak, saray binaları ve hamamdan oluşmaktadır. Komplekste hakim 
olan Yunan-Roma stili tapınak olup, M.S. 77’de Trdat I döneminde inşa edilmiştir. Türü içinde tüm 
Doğu’da benzersizdir. Büyük bazalt taşlardan yapılan tapınak, ince bezemeleri, sütun başları ve 
kemerleriyle özgündür. Sütunlarla süslü tapınak Güneş tanrısı Mihre, 24 sütun ise günün 24 saatini 
sembolize etmektedirler.

Geghart

Azat nehri yakasında, Garni’den 9 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Hristiyanlık öncesi dönemde, 
burası suya tapınılan bir ateşgâhın da olduğu, bir pagan kutsal mekanıdır.

Kaya yapılarından ötürü geçmişte Ayrivank olarak anılırken, XIII. yy.’dan itibaren manastırda 
muhafaza edilen Kutsal Mızrak’a (Bu mızrakla Yahidiler İsa Mesih’in bedenini darp ederek hala 
canlı olup olmadığını kontrol etmişlerdir) izafeten Geghardavank adıyla anılmaktadır.

Efsaneye göre, Hristiyanlığın Ermenistan’da devlet dini olara kabul edilmesinin ilk yıllarında 
(IV. yy. başı) inşa edilmiştir.  Manastırın kuruluşu Az. Grigor Aydınlatıcı’ya mal edilmektedir.

Manstır kayalara oyulmuş yapılarıyla, ana kilise, iki narteks, iki kilise, bir dizi inziva odaları ve 
kabirlerden oluşan komleks bir yapıdır.

Zvartnots

Ararat ovasında bulunmakta olup, önceleri gökyüzü meleklerine ithaf edilmiş olmasından 
‘Arapar’ın Az. Grigor’u’ olarak anılmış, daha sonra mabed Zvatnots (Melekler mekanı) adıyla ün 
salmıştır. VII. yy.da katolikos Tay’lı Nerses II (641-661) döneminde  inşa edilmiş ve katolikosun 
İmarcı sanını almasına vesile olmuştur. Zvartnots’un baş mimarı Hovhan olup, bezemelerden biri 
üzerine, aleti eline olduğu halde resmedilmiştir.

Zvartnots mabedi heybetli güzelliğiyle burayı ziyaret eden Bizans imparatoru Konstantin 
II’yi o ölçüde etkilemiştir ki, başkentini de benzeri bir mabedle süslemesi için imparator, mimarı 
Konstantinopolis’e beraberinde götürmüştür.

Zvartnots mabedi 300 yıl ayakta kalmış ve X. yy.’da taprip edilmiştir. Zvartnots’un kalıntıları 
1900’lü yıllara kadar (1000 yıl kadar) kalın bir toprak katmanıyla örtülü haldeydi. Kazılar sayesinde 
ortaya çıkarılan tarihi birçok buluntu, harabelerin yakınında bulunan müzede korunmaktadır.

Eçmiadzin Ana Katedrali

İlk Hristiyan kilisesidir. Hristiyanlığın devlet dini olara kabul edilmesinin hemen sonrasında 
(301-303) inşa edilmiştir.

Agatangeghos’un mabedin adını açıklayan efsanesi şöyledir: Az. Grigor Aydınlatıcı hayalinde, 
ışıklar içindeki  Mesih’i, gökten inerken elinde ateşî bir çekiçle ilk Emeni kilisesinin yapılacağı 
mekanı gösterir halde görür. Bundan ötürü  kilise ‘Rabbani olan (İsa Mesih) indi’ anlamında 
Eçmiadzin olarak anılmaktadır. Mabed içinde ana kubbe altında, ‘İniş altarı’ olarak anılan bir sunak 
bulunmaktadır. Ermenistan’daki bu ilk kilise, tüm Hristiyan dünyasındaki ilk kiliselerdendir.

Kilise, Ermeni Kutsal Apsolik Kilisesi’nin tarihî merkezidir.

Kültür
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Matenadaran

Matenadaran, Erivan merkezindeki manzaralı bir yamaç üzerinde olup, Mesrop Maştots 
caddesinin son kısmında yer almaktadır. Saray-kale 1945-1957 yıllarında inşa edilmiş olup; Ermeni 
Ortaçağ edebiyat, sanat, biliminin büyük isimleri Khoren’li Movses, Mkhitar Goş, Frik, Şirak’lı 
Ananya, Tatev’li Grigor, Toros Roslin’in bazalt heykelleri ana mabedin önünde, onların altındaki bir 
düzeyde yer alan küçük meydanda ise Mesrop Maştots ve Koryun’un heykelleri yer almaktadır.

Matenadaran, Dünya’nın en eski ve zengin elyazması kütüphanelerinden biridir. Dünya’daki 25 
000 Ermenice elyazmasından 16 000 civarı burada muafaza edilmekte olup; bunlar Ermeni eski ve 
Ortaçağ bilim ve kültürünün Tarih, Felsefe, Hukuk, Tıp, Matematik, Edebiyat, Minyatür sanatı gibi 
hemen tüm alanlarını içermektedir.

Matenadaran elyazmalarından, sadece Ermenilere değil, başka halklara ilişkin de bilgi edinmek 
mümkündür. Ermenice elyazmaları dışında, burada Farsça, Arapça, Yunanca, Asurice, Latince, 
Etopya dili vd. dillerde yaklaşık 2500 eser korunmaktadır.
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Ayasofya 

Ayasofya (Yunanca: Αγιά Σοφιά, tam adı: Ναός τς γίας το Θεο Σοφίας, Latince: Sancta Sophia 
ya da Sancta Sapientia), Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından M.S. 532 - 537 yılları arasında 
İstanbul’un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik 
katedrali olup, 1453 yılında İstanbul’un Türkler tarafından fethedilmesiyle Fatih Sultan Mehmet 
tarafından camiye dönüştürülmüştür ve günümüzde müze olarak hizmet vermektedir. Ayasofya, 
mimari bakımdan, bazilika planı ile merkezî planı birleştiren, kubbeli bazilika tipinde bir yapı olup 
kubbe geçişi ve taşıyıcı sistem özellikleriyle mimarlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak 
ele alınır.

1453’de kilise camiye dönüştürüldükten sonra Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmet’in gösterdiği 
büyük hoşgorüyle mozayiklerinden insan figürleri içerenler tahrip edilmemiş (içermeyenler ise 
olduğu gibi bırakılmıştır), yalnızca ince bir sıvayla kaplanmış ve yüzyıllarca sıva altında kalan 
mozayikler bu sayede doğal ve yapay tahribattan kurtulabilmiştir. Cami müzeye dönüştürülürken 
sıvaların bir kısmı çıkarılmış ve mozayikler yine gün ışığına çıkarılmıştır. Kısaca günümüzde tüm 
dünya insanları bu mozayikleri görmelerini iki kişiye borçludur: Biri, sanatı seven ve diğer dinlere 
saygı gösteren Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmet, diğeri caminin müzeye çevrilmesine ve 
mozayiklerin tekrar gün ışığına çıkarılmasına karar veren Mustafa Kemal Atatürk’tür. Günümüzde 
görülen Ayasofya binası aslında aynı yere üçüncü kez inşa edilen kilise olduğundan Üçüncü 
Ayasofya olarak da bilinir. İlk iki kilise isyanlar sırasında yıkılmıştır. Döneminin en geniş kubbesi 
olan Ayasofya’nın merkezî kubbesi, Bizans döneminde birçok kez çökmüş, Mimar Sinan’ın binaya 
istinat duvarlarını eklemesinden itibaren hiç çökmemiştir.

Sultan Ahmet Camii

Sultan Ahmet Camii, 1609-1616 yılları arasında sultan I. Ahmet tarafından İstanbul’daki tarihi 
yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa’ya yaptırılmıştır. Cami Mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik 
çinileriyle bezendiği için ve yarım kubbeleri ve büyük kubbesinin içi de gene mavi ağırlıklı kalem 
işleri ile süslendiği için Avrupalılarca “Mavi Cami (Blue Mosque)” olarak adlandırılır. Ayasofya’nın 
1934 yılında camiden müzeye dönüştürülmesiyle, İstanbul’un ana camisi konumuna ulaşmıştır. 
Aslında Sultan Ahmet Camisi külliyesiyle birlikte, İstanbul’daki en büyük yapı komplekslerinden 
biridir. Bu külliye bir cami, medreseler, hünkar kasrı, arasta, dükkânlar, hamam, çeşme, sebiller, 
türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalardan oluşmaktadır. Bu yapıların bir 
kısmı günümüze ulaşamamıştır.

Yapının mimari ve sanatsal açıdan dikkate sayan en önemli yanı, 20.000’i aşkın İznik çinisiyle 
bezenmesidir. Bu çinilerin süslemelerinde sarı ve mavi tonlardaki geleneksel bitki motifleri 
kullanılmış, yapıyı sadece bir ibadethane olmaktan öteye taşımıştır. Caminin ibadethane bölümü 
64 x 72 metre boyutlarındadır. 43 metre yüksekliğindeki merkezi kubbesinin çapı 23,5 metredir. 
Caminin içi 260 pencereyle aydınlatılmıştır. Yazıları Diyarbakırlı Seyyid Kasım Gubarî tarafından 
yazılmıştır. Çevresindeki yapılarla birlikte bir külliye oluşturur ve Sultanahmet, Türkiye’nin altı 
minareli ilk camisidir.

Boğaziçi

İstanbul Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizi’ni birleştiren su yoluna verilen isim. 
İstanbul’un Rumeli (Avrupa) ve Anadolu (Asya) yakalarını birbirinden ayırır. Uzunluğu düz olarak 
32 kilometredir. Girintileri ve çıkıntıları hesaba katılınca kıyılarının uzunluğu ortaya çıkar. Rumeli 
yakasında Rumeli Feneri’nden Haliç kıyılarını dolaşarak Ahırkapı Feneri’ne kadar olan uzunluğu 
55 kilometre, Anadolu yakasında Anadolu Feneri ile Kız Kulesi arasındaki uzunluğu 35 kilometre, 
Selimiye önündeki Kayak Burnu’na kadar olan uzunluğu 36 kilometredir. İstanbul Boğazı’nın 
en geniş yeri Anadolu Feneri ile Rumeli Feneri arasında 3600 metre, en dar yeri Anadolu Hisarı 

Türkiye’nin kültürel mekanları
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ile Rumeli Hisarı arasında 760 metredir. Boğazın en derin yeri Bebek ile Kandilli arasında 120 
metredir.

İstanbul Boğazı’nda su yüzünde Karadeniz’den Marmara’ya, su altında Marmara’dan Karadeniz’e 
akıntılar vardır. Su yüzeyinde yer yer ters akıntılar da görülür.

İstanbul Boğazı üzerinde 1973 yılında hizmete açılan 1073 metre boyundaki Boğaziçi Köprüsü ve 
1986 yılında hizmete giren 1090 metre boyundaki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yakayı birbirine 
bağlamaktadır. Boğazı alttan geçecek Marmaray projesinin 2013’te tamamlanması beklenmektedir.

Dolmabahçe Sarayı

Dolmabahçe Sarayı’nın bugün bulunduğu alan, bundan dört yüzyıl öncesine kadar Osmanlı 
Kaptan-ı Derya’sının gemileri demirlediği, Boğaziçi’nin büyük bir koy’u idi. 

18. yüzyıl’ın ikinci yarısına doğru, Türk mimarisinde Batı tesirleri görülmeye başlanmış ve 
“Türk Rokokosu” denilen süsleme şekli, gene Batı tesiri altında kalarak yapılan barok tarzı köşk, 
kasır ve sebillerde kendini göstermeye başlamıştır. III. Selim, Boğaziçi’nde Batı tarzında ilk binaları 
inşa ettiren padişahtır. 

Sultan I. Abdülmecit tarafından yaptırılan sarayın cephesi, İstanbul Boğazı’nın Avrupa kıyısında 
600 metre boyunca uzanmaktadır. Avrupa mimari üsluplarının bir karışımı olarak, Ermeni olan 
Garabet Amira Balyan ve oğlu Nigoğos Balyan tarafından 1843-1855 yılları arasında inşa edilmiştir. 
1855 yılında tamamıyla bitirilen Dolmabahçe Sarayı’nın açılış töreni Ruslar’la yapılan Paris 
Antlaşması (30 Mart 1856)’dan sonra olmuştur.. 

Abdülmecit döneminde üç milyon kese altın olan sarayın borcu, Maliye Hazinesi’ne aktarılınca, 
zor durumda kalan maliye, aylıkları, ay başı yerine ay ortalarında, sonraları da 3-4 ayda bir ödemek 
durumunda kalmıştır. 5.000.000 altına mal olan Dolmabahçe Sarayı’nda Sultan Abdülmecit sadece 
altı ay yaşayabilmiştir. 

1952’de Dolmabahçe Sarayı, Millet Meclisi İdare Amirliği’nce haftada bir gün olmak üzere 
halka açılmıştır. 

Dolmabahçe Sarayı’nın kendine has, belirli ekollere giren bir mimari üslubu olmamasına karşın 
Fransız Baroku, Alman Rokokosu, İngiliz Neo Klasizmi, İtalyan Rönesansı karışık bir şekilde 
uygulanmıştır. 
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 ‘İyiniyet köprüsünü nasıl inşa etmeli’ 
temalı 

Ermenistan ve Türkiye’li gençlerin kompozisyonları

Ruzanna Djagaryan

Çok sıklıkla kendi ülke tarihinle tanıştıkça, sende birçok soru işaretleri oluşuyor. Bazen bu 
soruların yanıtlarını tüm yaşamın boyunca arıyorsun. Benim için işte böylesi sorulardan biri, ‘niçin 
iki ülke yıllardır komşu olmalarına rağmen, ilişkilerinde bu ölçüde sorun ve çelişkilere sahipler’. 
Bu soruya yanıt vermeye çalışırken, bazen bizlerin net olarak sorunun siyasi ve ahlaki taraflarını 
karıştırdığımız sunucuna ulaştım. Dahası siyasal düzlemde suçluyu ve sorumluyu bulması o kadar 
da zor değilken, sorunun ahlaki yönüne ilişkin olarak aynısını söylemek mümkün değil. İlk durumda 
başrolde siyaset adamları, ikincisindeyse biz kendimiziz.

Bence, iyi niyet köprüsünün oluşturulması süreci, yeni arkadaşlıklar kurulması sürecine 
benzetilebilinir. Tanışmayıp temas kurmadan, karşındakinin nasıl bir insan olduğunu anlayamazsın. 
Herhangi bir sorunun çözmünün temelinde diyalog yatmakta; diyalog ilk adım olmalı. Kitle 
iletişim araçları aracılığıyla (özellikle , onların bağımsız olmadığı ve çok sıklıkla belli siyasi 
güçlerin çıkarlarını takip ettiği durumda) ülkemizde ne gibi süreçlerin süregittiği konusunda bir 
kanı oluşturamayız. Bu durumda bireysel buluşma ve temaslar sorunun en iyi çözümü olmaktadır. 
Ermenistan ve Türkiye arasında varolan sorunlar sadece devlet ve siyaset düzeyinde değil, aynı 
zamanda, herbirimizin  sorunun çözümünde önemli rol oynadığı sivil toplum düzeyinde de 
çözümlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Bireyin öneminin bilinci, hepimizi birleştiren  muazzam 
bir güç oluşturmakata. Geriye sadece bu gücü kullanması kalmakta. Ve eğer biz demokratik bir 
toplum oluşturmak istiyorsak, ilk elde sivil topluma tüm süreçlere katılım izni vermeliyiz. Bizi 
birleştiren diğer muazzam güç, hoşgörü hissidir. Eğer bana ‘iyiniyet köprüsü nasıl oluşturulabilir?’ 
diye sorsalar şöyle yanıtlarım: Sadece hoşgörü zemininde; hoşgörü olmadan diyaloğa giremeyiz. 
Zannediyorum bizim durumumuzda höşgörü karşısındakinin ilgi ve kanaatlerine sadece saygı hissi 
değil, yanı zamanda diyalog için arzu ve buna hazır olduğunu da ifade etmekte. 

Bu proje bana diyaloğa başlangıç için harika bir fırsat vermekte ve projenin katılımcısı olarak 
bu önemli sürece katkı verebileceğimden ötürü mutluyum.  Diyalog sayesinde belli bir ilerleme 
kaydetme olanağına sahip olacağımıza inanıyorm.

BM eski genel sekreteri Kofi Annan şöyle diyor: ‘Diyaloğu farklı kültürler ve geleneklere sahip 
insanla için, dünyanın öbür tarafında veya aynı sokakta yaşamalarından bağımsız olarak, birbirlerini 
daha iyi tanımaları için bir olanak olarak görmekteyim. ’

Armine Hovhannisyan

Ermeni ve Türk halkları arasındaki höşgörüsüzlüğün asırlara dayanan bir tarihi var. Fakat bugün, 
her iki ulusun birbirine karşı hoşgörü göstermesi  herzaman olduğundan daha fazla önemli. 

Şu anda hem Türkiye’de hem de Ermenistan’da, komşu ülkeler arasında ikili ilişkilerin kurulması 
için, yardım eli uzatmaya hazır birçok insan bulunmakta.

Zannediyorum kültürel ilişkiler, ülkelerimiz ve halklarımıza, dış ilişkilerdeki halihazırdaki 
durumu düzeltmelerinde yardımcı olurlar. Bizler, yeni neslin temsilcileri olarak, benzeri komplike 
durumda, büyük rol sahibi olabiliriz. 

Ülkelerimiz, demokratik devlet ve sivil toplum inşası yönünde, doğru yolu seçmiş bulunmaktalar. 
Karşılıklı anlayış ve hoşgörüye, sadece benzer koşullar ve demokrasi zemininde ulaşmak mümkündür. 
İşbirliği de işbirliğinin bilim, ekonomi veya teknik alanlarda gerçekleştirilmesinden bağımsız olarak, 
hoşgörüye ulaşma yolunda başarılı bir araç olabilir.
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Benzeri bağlar karşılıklı güven ve saygı alanını genişletir ve birbirlerini düşman sayan komşu 

halklar kendi görüşlerini gözden geçirirler. 
Ben halklarımızın en nihayetinde şablon düşünce biçimlerini ve atalarının işlediği yanlışlar 

gerçeğini aşacağı kanaatindeyim. Bu hiç te bütün bu zorlukları aşamıyacağımız ve birbirlerimizin 
kültür ve yaşam biçimlerini tanıma olanağından mahrum kalacağımız  anlamına gelmemekte.

Coğrafi olarak birbirimize komşu olduğumuz gerçeği reddedilemez. Aynı bölgenin, yan yana 
uzun yüzyıllar yaşamış sakinleri olarak bizler, dilimizde, alışkanlıklarımızda, geleneklerimizde, 
müziğimizde vb. yansıyan birçok ortak noktalara sahibiz. 

Uzun süreli siyasi sorunlara ve düşmanlığa reğmen, biz aynı zamanda iki tarflı  ekonomik 
çıkarlara sahibiz. 

Bizlerin gönül  kapılarını birbirine karşı çok yakın zamanda açacağı ve devletlerararsı ikili 
ilişkileri, ulusal ve manevi değerlere yönelik saygının en nihayetinde gerçek olduğu, karşılılı güven 
ve inanç ortamına taşıyabileceğimiz umudunu taşımaktayım. 

Taguhi Grigori Hovhannisyan

Bugün hepimiz globalizasyon ve uluslararası entegrasyon sürecinde bulunan bir dünyada 
yaşıyoruz ve dolayısıyla, şöyle veya böyle onların etkisi altında bulunmaktayız. Bu süreçler, 
bildiğimiz gibi ekonominin büyümesine, bilimin gelişmesine, insan haklarına, kültürel hayata 
ilişkin değerlerin yayılmasına katkıda bulunmakta. Herbir devlet, globalizasyon ve uluslararası 
entegrasyon sürecine, komşu ülkelerle bağlarını istikrarlaştırıp pekiştirdikten sonra katılmalı. Doğal 
olarak, aynısı Ermenistan ve Türkiye için de geçerli.

Bugün 21. yy. koşullarında, iki sınırdaş ülke arasında kapalı sınırlar, diplomatik ilişki eksikliği, 
birbirlerine yönelik yaşanan ve tahrif edilmiş tahayyüllerin korunması, bence kabul edilemez. 
Öyleyse oluşan durumun gözden geçirilmesinin zamanıdır. Ermeni ve Türk halklarının bilincinde 
yer bulan karşılıklı tavırların o kadar çok derin kökleri bulunmakta ki, çokları bir kez daha birbirlerini 
tanımayı denememekte. Oysa bugün artık önyargıları bir yana bırakarak, birbirinin modern bilim 
ve kültürel kazanımlarını tanımaya çalışmak; ekonomi, insan haklarının savunulması vb. gibi 
alanlarda deneyim alışverişinde bulunmak zorunlu. En önelisiyse, iki ülke temsilcileri birbirlerini 
doğrudan temas aracılığıyla tanımaya çalışmalı, ve karşılarında yeni bir nesil olduğunu anlamalılar. 
Eğer birgün devletlerarası diplomatik ilişkiye sahip olmak istiyorsak, bu bugün karşılıklı anlayıştan 
başlamamız gerektiği anlamına gelmekte.

Bugün hem Türkiye hem Ermenistan demokratik devlet ve sivil toplum inşa etmeye çalışmakta. 
Fakat bu yüce idealler, eşitlik, hukukun üstünlüğü, açık toplum gibi ortak öneme sahip çelişkiler 
dışında, toplumsal yüksek bilinç ve onun unsurlarından başka milletlere, dinlere veya düşüncelere 
yönelik hoşgörü düşüncesi gibi bir anlayışı da içermekte. İşte halklarımız bunu anlamalı ve bu 
doğrultudan iyiniyet köprüsüne ve yeni bir gelecek inşasına yönelmeli. Tabii ki halklarımız ortak bir 
geçmişe sahipler, öyle bir geçmiş ki ne Ermeni ne de Türk halkının tarihinin iyi sayfalarından değil 
bunlar. Fakat yeni ilişkilere başlamak, geçmişi unutmak veya reddetmek anlamına gelmemekte. Bu 
ulusal ve insani yüksek bilinç ve hoşgörünün varlığı anlamına gelmekte.

Ve işte son zamanlarda Ermeni-Türk ilişklerinde, hatta farklı düzey ve zeminlerde, biz artık 
olumlu hareketlilik görebiliriz. 

Kültürel alanda Türk-Ermeni işbirliğinin emareleri gözlemlenmekte. Özellikle daha esnek genç 
çevrelerde olumlu hareketlilik fark edilmekte. Özelikle Ermeni gençleri, aynısını Türk toplumundan 
da bekleyerek, bugün Türk dilini ilgiyle öğrenmekte, edebiyatıyla, Modern Türkiye’nin yaşam 
biçimiyle tanışmakta.

Böylece ilerleme barizdir, öyleyse gelin bunu değerlendirelim ve geliştirelim. 
Zamanında Romain Roland ‘Gerçek bir, fakat herbir halk, ideoloji denen kendi yalanına sahip’ 

demişti. Öyleyse gelin hepimiz, hem Ermeni hem Türk halkları olarak, ideolojilerimizde yer bulan 
doğru olmayan şeylerden sıyrılalım ve ülkelerimiz arasında güçlü bir köprü inşa edelim ve bunu iyi 
niyet, gelecek köprüsü olarak adlandıralım. 
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Seg Kirakosyan

Kanınızı nefretle kirletmeyin...
‘Kanınızı Ermenilere yönelik nefretle kirletmeyin’.  Bu Hrant Dink’in ifadesidir. Gerçekte bu 

ifade sadece Türklere yönelik değil, aynı zamanda kendi içlerinde herhangi birşeye karşı nefret 
tohumu taşıyanlara yönelikti. 

Uluslararsı buluşmalar esnasında yabancı asıllı birçok arkadaşlıklara sahip oldum. Son zamanlarda 
Türk arkadaşlar edinmeye de fırsatım oldu. İlk defa bir Türkiye vatandaşıyla, geçen yıl ‘Altın Kayısı 
Film Festivali’nin organize ettiği ve sinema rejisörü Atom Egoyan’ın yönettiği  ‘uluslararası ustalık 
derslerleri’ esnasında tanıştım. Kısa süreli temasım sonrasında, öncelikle onların insani niteliklerine 
hayran kaldım. Daha sonra ERMENİSTAN-TÜRKİYE Sinema Platformu oluşturulması forumuna 
katıldım ve Anadolu Uluslararası Film Festivali organizatörleriyle tanıştım.

Türkiye’de Ermenilerin öldürülmesi olaylarına ilişkin duydum. Bu benim için tabbi ki acı, fakat 
bunları devletlerarası ve uluslararası ilişkilerin olumsuz ilişkilerine tahvil edersek, bununla daha 
çok kötü niyetlilerin amaçlarına destek oluruz. Bunun dışında, Rusya’da da bağnaz milliyetçilik 
yüzünden Ermeniler zarar görmekte. Bunu önlemek ve ortadan kaldırmak, onların kendi kanaatlerini 
gözden geçirmeleri ve herhangi bir sorun karşısında soğukkanlılıkla ve objektif çıkarsamalarda 
bulunmaları için toplum üyelerini ‘Yeni Zamanlar’a yönlendirmek zorunlu. En nihayetinde, Türk 
yazar Osman Köker tarfından hazırlanan, Ermenilerin olumlu yönlerini gösterme doğrultusunda 
devasa bir çalışmanın gerçekleştirildiği ‘Yüz Yıl Önce Türkiye’de Ermeniler’ kitabını takdir 
etmemek mümkün mü?

Bugün Türkiye’yi ziyaret etmek ve Türkiye’de yaşayan arkadaşlara sahip olmak hayallerim 
arasında. İlk ziyaretim esnasında çevreyi tanıma olanağına da sahip olacağım, ve bir gün, iki ülke 
halklarının iyi niyet sembolü olarak, film çekmeye olanağım olacağı umudunu taşıyorum.

Sınırın açılmasına kadar iki ülke yurttaşları arasında  birçok dostluk köprüleri oluşturulması 
zorunlu; aksi takdirde bu olay, daha çok olumsuz etkide bulunur.

Dileğim, Hrant Dink’in düşünceleriyle ve kanıyla başlattığı işi gerçekleşmiş olarak görmek.

Arman Papini Melkonyan

Öyle düşünceler var ki çokları sadece söz olarak konuşmakta, fakat azı bunu gerçekleştirmekte 
ve bu düşünceye sadık kalarak yaşamakta.

İyiniyet yüce ve güzel bir kelime, kökünde iyi ve niyet kelimeleri yer almakta. Ve eğer herkes 
bu yüce özelliklere sahip olsaydı, kuşların şakıdığı, envai bahçelerde ıtırlı çiçeklerden mest olmuş 
olarak çocuklar şarkı ve kahkahalar yayar, yeryüzünün her tarafında iyi niyet köprüsünü içlerinde 
güçlü tutan nesiller, barış ve huzur içinde yaşar, yeryüzü ilahi bir cennete dönüşürdü.  

İnsanlar binlerce yıl yan yana yaşamışlar, birbirleriyle ekmek ve tuzlarını bölüşmüşler, birbirlerine 
destek olup, inşa etmişler, gelişmiş ve eğitilmişler. Ancak tarih sayfaları tersini de otaya koymakta, 
yıkımlar, felaketler, savaşlar, düşmanlık, arabozuculuk...

Niçin? Nereye kadar? Bu soruların yanıtlarını kim verecek? 
Bu tarih sayfaları bize ulaşmış durumda ve biz gençler, ait olduğumuz ulustan bağımsız olarak, 

geçmişin gerçekliğine doğruca bakmalı, tarihimize, atalarımızın geçtiği yola, onların hatırasına 
saygı duymalı, gerçek kanıtlardan imtina etmeyip, insan haklarının çiğnenmediği, sorumlulukların 
doğru ve zamanında yerine getirildiği, halkçılığın tüm menfaatlerden yüce olduğu, hoşgörü ortamı 
oluşturmalıyız.

Gezegenimizin alın yazısı, yeryüzündeki biz tüm gençlerin elindedir bugün. Gelin birbirimizi 
tanıyalım, arkadaş dost olalım, birbirimizin gözlerine doğruca bakıp, XXI. yy. gencine yakışır 
şekilde değerlendirelim ve işleyelim. Gelin iyiniyet köprüsünün inşaası girişiminde bulunalım. 
Burada iş aletleri, taş demir değil, sadece güç, arzu, işbirliği ve hoşgörü gerekli.

Uçsuz bucaksız evrende hayat bulan gezegenimizin huzurlu ve barışçıl döngüsü, çok etnik yapılı 
halkların geleceği, değil mi ki bize bağlı; gelin bir yumruk olalım.
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Vruyr Tadevosyan

Yerküre, insanların yaşadığı hepimiz için büyük bir evdir. Fakat bu ev, herhangi birşey için 
devamlı kavga edildiği, Güneş’ten daha fazla ısı elde etmek için mücadele edildiği durumda, uzun 
süre ayakta kalabilir mi? Bu mücadele nereden başlamakta, ne zamana kadar devam edecek? Güneş 
herkes için parıldıyor...

Bu mücadele görüldüğü kadarıyla, insanların doğanın herkesi eşit yarattığını unutara, kendilerinde 
ayrıcalık aramaya başladıklarında başladı...

Dünyada birçok sorun var ve bunlara sonu gelmez yanıtlar verebiliriz, fakat bu yanıtlar 
sadece soyut ve tek taraflı olur. İnsanlar, sade bir deyişle birbirlerinden ve en önemlisi dünyadan 
ne istediklerini bilmemekteler. Bugün, yüzyıllar esnasında gelece nesillere kalacak olan şeyleri 
unutmaktayız: Herkes için eşit parıldayan aynı sıcak Güneş ve barışla dolanan Yerküre.

İyiniyet köprüsü yaratmak için ilk önemli koşul birbirimizi anlamak, karşı karşıya gelmektir. 
Bugün Ermeni ve Türk gençleri birbirleriyle buluşma, sohbet etme ihtiyacı hissetmekte, ki 
bunun sonucunda gençler, iyi niyetli tutum oluşturma yolundaki engelleri ortaya çıkarabilirler. 
Bu buluşmalar, eğer kültürel alada gerçekleştirilirlerse azami ölçüde verimli olurlar. Kültür sınır 
tanımamakta, düşmanlık ve şiddet vaaz etmemekte. Kültür öylesine evensel değerler yaratmakta 
ki, bunlar olmadan iletişimi tahayyül etmek hemen hemen imkansız. Kültür, insana önem vererek 
halkları birleştirmekte. Perspektiflerde, kanaat, ideal ve amaçlarda birliktelik olduğu yerde, iyiniyet 
de vardır. Ortak amacın gerçekliğe dönüşmesi için iyiniyet.

Eğer her birimiz kendi toplumu içinde (Türkiye’de ve Ermenistan’da) hoşgörüyü pekiştirirse, 
biz aynı zamanda iyiniyet yolunu aşarız. Hoşgörü olumsuz görünümleri görmemezlikte gelme 
değil, aksine bunu kabul etme, onu düzeltmedir. Hoşgörü ilgisizlik değil, aksine iyi niyetin dışa 
yansıtılmasıdır. Hoşgörülü tutumla, biz ilk elde insan düşüncesini herşeyin üstüne tutmaktayız; 
çünkü insanlar bu barışçı koşullarda yaşamakta ve üretmektedirler.

Eğer toplum demokratsa, orada söz özgürlüğü de garanti edilmiş demektir. Bu ise, iyi niyet 
köprüsü yaratma işinde haber araçlarının önemli rolü olduğu anlamına gelmekte, zira onların 
sözünün belli bir amacı bulunmakta ve bu kitleye ulaşmaktadır. Bugün Ermeni-Türk ilişkilerinin 
inşası sürecinde, gençlerin oynadığı rolü gösteren objektik basın çalışmaları az bulunmakta.

Kendim de muhabir olduğumdan, bunun eksikliğini hissetmekte, kendi olanaklarımı da bu 
amaçla kullanmam gerektiği bilincindeyim. Herhangi bir destek gösterebileceğim umudundayım, 
çünkü ne kadar negatif olursak,  o ölçüde düşmanlığı derinleştirerek mücadele ve şiddete meylederiz. 
İnsanlar yeryüzünde barış içinde, sevgi ve hoşgörü ortamında yaşamalı, bunun tek güvencesi ise iyi 
niyettir. Ten renginden, dininden, kültüründen bağımsız olarak, yanıbaşımızda bulunan insanları 
neden sevmeyelim? Niye onları kabul etmeyelim? Eğer sevebileceksek, neden nefret edelim..?

Nvard Margaryan

Türkiye ve Ermenistan tarihleri yüzyıllar esnasında birçok kereler karşı karşıya geldiler. Asırlarca 
mekansal olarak birbirine çok yakın uzaklıkta yaşayan iki halk, her ikisi de, karşılıklı sınır duvarları 
sebebiyle hiçbir zaman geçemedikleri duvar ve sınırların varlığını aynı zamanda hissetmekteler. 
Bugün ise, her iki devlet de aynı zamanda, evrensel globalizasyonun, kültürlerarası ilişkilerin 
iyileştirilmesinin öncelikli ve başlıca değer ve sorun sayıldığı yeni bir binyıla girdiği bu süreçte, ne 
Ermenistan ne de Türkiye, tüm ilişiklerini üzerine kuracakları bir hoşgörü zeminine sahip değiller.  
Hoşgörü öylesine ahlaki bir özellik ki, diğer insanların ilgi, kanaat, inanç, alışanlık ve tutumlarını 
tanımlamakta, ki bu çoğunlukla herhangi bir baskı uygulamadan, açıklama ve kanaat metodlarının 
uygulanmasıyla karşılıklı anlayış ve farklı ilgilerin uyumlaştırılmasını ifade etmekte. 

İki komşu ülke arasında hoşgörü ortamı ve iyi niyet köprüsünün yaratılması için komşuların ilgi, 
kanaat, inanç ve alışkanlıklarına ilişkin karşılıklı bilgi sahibi olmak gerekli, ki bugün bu konuda belli  
sınırlamalar bulunmakta. Kültürlerarası temaslar, farklı yaş, cins, farklı sosyal gruplar, farklı sosyal 
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statü  sahibi insanlar arasında iyi komşuluk ilişkilerinin yaratılması, karşılıklı birbirini anlama aynı 
zamanda birçok stereotipin ve yüzyıllar esnasında oluşmuş gerçeklikle yakından alakası olmayan 
efsanelerin tekzibine olanak hazırlarlar. Bu da, temelinde karşısındakinin milliyetine, dinine, inancına, 
kültürüne, geleneklerine yönelik koşulsuz olumlu kabul, destek vb. değerler bulunduran hoşgörü 
üzerine kurulu karşılıklı yeni ilişkilerin oluşturulması ve geliştirilmesine dönüşümü sağlayabilir. 

Bunun için, iyiniyet köprüsünün oluşturulması ve en nihayetinde varolan sorunların çözümünün 
olası olması için, gerçekliğin sadece dar siyasi çevrelerce gözlemlenmemesi gerekli. Yani, sorunun 
çözümü sadece siyasi tarafların müzakereleri üzerine değil, aynı zamanda iki toplumun temasları 
zemininde gerçekleştirilmeli. Genellikle sorun çözümüne ilişkin herhangi bir süreç, toplumsal 
katılım, karşılıklı temasların genişletilmesi ve derinleştirilmesini gerektirmekte, ki bu da her iki 
taraftan devasa çabalar talep etmekte. Bunu karşılıklı ilişkilerin zemininde güven sahası varolduğu 
durumda gerçekleştirmek mümkündür.

Herneyse, ben bir gün Ermenistan ve Türkiye arasında hoşgörü ve iyiniyet köprüsünün 
oluşturulacağından, bir gün ekstra engeller ve Türk halkı ve gençleriyle korkudan uzak atalarımızın 
tarihî vatanını ve o kadar hayal edilen Ararat’ın öbür tarfını göreceğime eminim. 

Hripsime Grigoryan

Çoğu kere, komşu ülkeler hakkında özellikle Türkiye’yle iyiniyet ilişkileri hakkında 
konuştuğumuzda, gerçeçi olmayan, uzak ve erişilmez bir konunun konuşulduğu zannına kapılınır. 
Çok azı iyi niyete ilişkin, bunun gerçekleşmesi mümkün ‘somut’ bir düşünce olarak konuşuyorsa da, 
ardından iyi komşuluk gösterilmesi gerektiğinden başlanması, dostluk adımları atılması gerektiğini 
belirtmekte. Oysa, bence, herhangi bir işleme devam etmek başlamaktan daha kolaydır. Dondurulmuş 
ilişkiler tekrar başlayanacağı birçok alan bulunmakta. Örneğin en basiti Ermeni ve Türk gündelik 
hayatını dikkate aldığımızda, bu alanda bugüne dek birçok paralelliklerin çok fazla olduğunu fark 
ederiz. Fakat iyiniyet konusundan önce, zannediyorum bir ‘önkoşul’ var: hoşgörü. Bu birbirini 
duyma yetisini ve birbirinin düşüncesine saygı duymaya ilişkin komplike olmayan erişilebilir 
işlemlerle yaratılmakta, fakat bunlar  belli bir ustalık gerektirmektedir. Kültürel temalarsa diyaloğa 
başlamak için en iyisidir. Genellikle, kültürün tüm düzeyerde (bireysel, sosyal, uluslararası) temaslar 
tesis edilmesinde öncelikli  alan olarak seçilmesi, rastlantı değildir. Diğer devletlerin olduğu gibi, 
Türkiye ve Ermenitan durumunda da, ulusların yaşam ve düşünce biçimi, kültürlerinde doğrudan 
yansımaktadır. Öyle ki, belli bir zaman diliminde milletin kültürü nasıl ise, o ülkenin siyaseti de 
aynıdır, zira en nihayetinde onu yönlendiren iktidarlar o halkın bir parçasıdır.  

Eğer belli bir süre önce Ermeni-Türk ilişklerinin başlangıcının nerede verilmesi gerektiği 
konusunda tereddüt içindeyken, ki bunun yukardan yani sürecin devlet yöneticileri girişimiyle  olması 
alternatifi daha olası zannedilirken, şimdi bu etmenlerin aşağıdan halktan  gelmesi gerektiğine ikna 
olmaktayım. Ve ilk elde gençlerden. Türk tarafından başlarsak   vurgulayayım ki, son zamanlarda 
gerçekleştirilen araştırmalar Türkiye’de özellikle kent sakinleri arasında, genel olarak Türk tarihi 
ve özellikle Ermeni-Türk ilişkilerine dair konularda çokyölü bilgi alma ihtiyacının artma eğilimi 
gösterdiğini ortaya koymakta. Bugün artık net olarak denebilir ki, yarım yüzyılı aşkın bir süredir 
Avrupa’nın kapısını çalan Türkiye, eğer hiçbir zaman AB üyesi olamasa da, son onyıllarda önemli 
reformlar gerçekleştirmiş ve bunlar herbir Türk vatandaşı üzerinde olumlu etkide bulunmuştur. 
Türkiye’de Avrupa değerlerini tanıma sürecinde bir aydınlar nesli yetişti, ki bunlar kendi devlet 
yöneticileri tarafından eziyete uğrasa da, kendi toplumunun düşünce biçiminde birçok şeyin 
değişmesini sağladı. Kısa bir süre önce dört Türk aydınının girişiminde bulunduğu İnternet İmza 
Kamanyası’nı büyük-olumlu bir girişim ve ilerleme olarak kabul ediyorum. Ermeni tarafına gelince, 
ülkemizde meydana gelen olumlu değişimleri, özellikle bugün tohumları atılan sivil toplumu 
vurgulamayı, önemli kabul ediyorum. Bizim toplumumuz da, komşu ülkeyle daimi olarak kapalı 
sınırlar ve varolmayan ilişkiler durumunun korunmasının artık mümkün olmadığının bilincindedir.

Fiiliyatta, özetle, şimdi her iki tarftan da birbirini dinlemeye hazır belli toplumsal katmanlara 
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sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Sorun, bunların genişletilmesi ve büyütülmesindedir. Bu ilk elde 
gençler tarafından, ki onlar toplumun daha dinamik ve perspektifleriyle stereotiplere karşı daha 
dayanıklı ve ileriye yönelmiş kesimini oluşturmaktadırlar. 

İyiniyet köprüsünün yaratılması cephesinden özellikle iki erişilebilir konuyu vurgulayabilirim:
Müzik: Çokları reddetse de, Ermeni ve Türk halklarının melodilerinin benzerliği oldukça 	

fazladır. Geçen Aralık ayında Ermenistan’da gerçekleştirilen ‘Müzik Köprüsü’nin bir-iki konseri, 
kültürel benzerliklerin etkisinin ne kadar fazla olduğunu gösterdiler. Benzeri etkinlikler, festivaller, 
gençlik yarışmaları daha sık tertiplenmelidir.

Eğitim programları: İki ülkede, üniversite birinci ve ikinci sınıf öğrencileri için (yaklaşık 	
iki hafta süren) yaz okullarının organize edilmesi oldukça verimli ve ilginç olabilir. Aynı zamanda, 
belli uzmanlık alanlarında master ve doktora değişim programları geliştirilebilinir.

Ben, kendi tarafımdan Ermeni-Türk ilişkilerine katkı olarak, eğitim alanını görmekteyim. Yıllık 
ve mezuniyet çalışmalarım gereği (‘Türkiye’nin AB üyeliği’, ‘Günümüzde Kıbrıs sorunu’) internette 
Türk gençleriyle temas kurdum. Farklı konularda seminerler, tartışmalar, diğer gençlerle karşılıklı 
ziyaret programları geliştirmeye hazırım. 

En nihayetinde, Ermeni ve Türk halklarından birer atasözüyle (her iki dilde de aynı anlamı ifade 
etmekte):

Testi sana söylüyorum, sürahi sen anla.
Kızım sana söylüyorum, gelinim sen dinle.

Arpenik Atabekyan

Eğer dünyada insanlar ortak bir paydaya gelselerdi, savaşlar çoktan son bulmuş olur, belki de 
hiç olmazlardı. Bu dünyanın her köşesinde, tüm ülkelerde, Hristiyan olsun Müslüman olsun insanlar 
barışa yönelmekteler. Eğer bu ‘barış’ kelimesi olmasaydı, dünyada hiçbir şey gelişmezdi. Dünya 
üzerinde herşey sevgi üzerine kurulmuştur, ancak savaşlar bu sevgiyi tahrip etmekte ve kötülük, 
trajedi ve saldırganlık tohumları ekmektedir. Düşmanlık insanı kör etmekte, savaşlar insan aklını 
karartmakta ve hoşgörüsüzlük doğurmaktadırlar.

Bugün her yerde sorunlara barışçı çözüm bulunmasından, silahların diliyle konuşulmasına nokta 
konması ve şiddete son verilmesi çağrılarında bulunulmakta; ki bunu herkes anlamalı ve işbirliğine 
başlamalıdır. Tabii ki, bu doğru yoldur, çünkü nefretle hiçbir şeye ulaşmak mümkün değildir ve bunu 
herkes anlamalı, hoşgörü ve karşılıklı güven ilkesinden hareket etmeli. Şiddet şiddeti doğurmaktadır; 
bu kapalı bir döngü olup, eğer dünya doğru zamanda durmazsa bundan kurtuluş yoktur. 

İşte bu durumda, barış ve karşılıklı anlayış isteyen gençler, kendi ülkelerinin gelişmesini, 
çocuklarının ve gelecek nesillerinin barış dolu bir gökkube altında yaşamasını isteyenler, sıradan 
insanlar birbirine yardım eli uzatmakta. Burada bulunan herbir insan, gerçekte büyük bir vatansever 
ve ülkesi için ciddi bir misyon gerçekleştirmektedir.  

Görüşümce, Ermeni gençliğinin bir temsilcisi olarak, Ermenistan-Türkiye ilişkileri belki de 
katalizasyon aşamasında bulunmakta. Bu son terim belki de iki ülke için garipsenebilir, fakat 
gerçeklik budur. Genellikle siyaset ve kültür farklı düzlemlerde bulunmaktadırlar. Herhangi bir 
ülkeyi tanımak için öncelikle ‘kültürel tenefüsler’ gerçekleştirilmesi gerekir. Kültür milliyet ve 
sınırlar tanımamaktadır. Öyleyse kültürel temasları ve tabii ki kendi değerlerini, kimlik ve varlığını 
unutmadan karşılıklı ilişkileri artırmalıdır.

Dolayısıyla bu adım, iki ülke arasında dostluk, hoşgörü ve en önemlisi ne savaşların ne kötü 
sözlerin ve ne de şiddetin içine sirayet edemediği bir çember, bir kuşak oluşturacak olan Ermenistan 
ve Türkiye gençlerinin ilk barışçıl işlemi olsun. 

Bu mektupsa tüm dünyaya, bunu okuyacak olanlara bir barış mesajı olsun, tüm insanlık için de 
umut ve iyilik ışınları yaysın, tüm sorunların barıçı çözümüyle sonuçlansın.

Eğer barışçı, iyiniyetli bir ortamında kararlar almak mümkünse, bugünün gençleri bu yolu 
seçmişlerdir.  
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Ruben Zakaryan

Benim en iyi arkadaşım Ahmet, Türktür. O bazen Ermenice sevgi şiirleri yazmakta ve aynen 
kardeşim gibi futbolu çok sevmeke. Onlar içerik açısından da aynılar; her zaman birbirleriyle 
karşılaştıklarında önce durgunlaşmakta, daha sonra birbirlerini gizlice takip ederek şaka yapmaya 
ve benimle oynamaya başlamaktalar. Ahmet, güneşli Van Gölü sahilinde yaşamakta ve bana hep 
sahilde bulduğu güzel taşları, toprak kapları, bazen orada yaşayan eski Ermenilerin kullandığı eski 
para ve eşyaları armağan etmekte. O saklanmış hazinelere ilişkin birçok efane ve hikayeler,  iyi 
ve kötü ruhlar, krallar ve şövalyeler hakkında bilmekte. Ahmet kendi ailelerinde eski bir gelenek 
olduğunu, kendi sülalelerinin kurucusunun kırımlar esnasında bir Ermeni kızını vahşilerin elinden 
kurtararak onunla evlendiğini, ve meleklerin onlara nasıl yardım ettiğini de alatmakta. 

Babam bu konuda duyduğunda, bana Birinci Dünya Savaşı olaylarının ayrıntılı anlatıldığı 
Ermenice ve Türkçe bir tarih ders kitabı hediye etti. Şimdi ben ve Ahmet, Ahmet’in atalarına ilişkin 
hatıratlar bulmak için o dönemi araştırmaktayız. Ahmet, Ermeni ve Türk halklarının ilişkileri tarihine 
dair bir tarih kitabı yazmaya karar verdi ve insanları devletlerle karıştırmamak gerektiğini ve sıradan 
insan ilişkilerinin çok daha ilginç ve önemli olduğunu söylemekte.

İnternet’in güzel kıyılarında birlikte gezerken o, bitişik sokakta yaşayan Kürtler hakında 
sıkça anlatmaktadır. Ahmet onların Ermeniler ve Türklere çok benzediklerini ve Kürt çocukların 
çok iyi futbol oynadıklarını söylemekte. Onlar Ahmet’ten, beni ve kardeşimi, kardeşimin futbol 
hünerlerinden birini çok beğendiklerinen, gerçekte tanışma için Van’a davet etmesini rica etmişler.

Ahmet aktif ve akıllı bir insandır. O İstanbul’dan Erivan’a kadar, eğer o zamana dek cidden 
antreman yapıp, yolun güçlüklerine dayanabilecek kadar güçlenirsem muhakkak benim eşliğimde, 
bir yaya yürüyüşü organize etme istiyor. Ahmet bunun, Ermenistan ve Türkiye’de yaşayan tüm 
milletlerin çocukları arasında iyi niyet köprüsü yaratılmasına katkıda bulunacağını söylemekte. O 
hatta, ‘İyiniyet köprüsünü tüm dünya halkları arasında nasıl yaratmalı’ başlıklı bir makale yazdı ve 
bununla okulunda birincilik ödülü kazandı.

Benim yazı tarzım Ahmet’in çok hoşuna gitmekte. O benden, kendisi hakkında bir kompozisyon 
yazmamı, bunu İnternet’te okullarının gazetesinde yayımlama ve her ikimizin imzasını taşıyan bir 
örneğini, dostluğumuz sembolü olarak Ararat Dağı’nın zirvesine, sonsuz karlar arasına gömme sözü 
de verdi. O bunun da aynı şekilde tüm dünya halkları arasında iyiniyet köprüsünün oluşturulmasına 
katkıda bulunacağını zannediyor.

Eğer siz bu kompozisyonu okuyorsanız ben ve Ahmet’in çalışmaları başarılı olmuş ve takdir 
edilmiştir. Ben, birlikte tüm hayallerin gerçekleştirileceği umudundayım.

Ben Ahmeti’in en iyi arkadaşım olmasından gurur duyuyorum.

2029 yılı
Bu kompozisyon biçim ve tarzını, kültürlerarası ve Ermen-Türk ilişkilerini gelecek nesillerin 

–özellikle çocukların- bakış açısıyla nakledebilmek için seçtim. ‘İyiniye köprüsü’nün yaratılması 
işinde benim olası katkım uzamanlığım olan programcılıkla ve özellikle  web-programcılık  alanında 
(örneğin farklı türde Ermen-Türk web sayfalarının yaratılması, birlikteci, propagandadan uzak 
enformasyon sahasının oluşturulması veya buna katkıda bulunulması) olabileceği gibi, yaratıcı 
ve toplumsal faaliyetler şeklinde de olabilir. Birçok Türk arkadaşım olduğunu, onlarla İnternet 
aracılığıyla tanıştığımı da kaydedeyim. Türkiye’de yaşayan Emenilerin sorunlarını, onların aavatanla 
bağlarının pekiştirilmesi ve Ermeni-Türk ilişkilerinin iyileştirilmesindek rolünü önemsiyorum. 
Şu ana dek gücümün elverdiği ölçüde çevremdeki insanların fanatik bakış açılarını yumuşatmayı 
denedim. Zannediyorum insani temaslar, birbirini tanıma ve anlama iyiniyet köprüsünün temel 
taşları olacaklar.
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Anuş Bagratunyan

Geçmişi yüzyıllara dayana iki komşu arasında iyiniyet köprüsünü nasıl inşa etmeli? Ve acaba bu 
köprüyü inşa etmek olası mı? Ben bu mesele etrafında oldukça uzun düşündüm ve aniden bir olayı 
hatırlayarak o sonuca vardım ki, evet iki eski millet arasında iyi niyet köprüsü inşaa etmek olasıdır.

Yıllar önce bir akadaşım Türkiye’ye turist olarak gitmişti. Türkiye ve kültürü onu çok 
ilgilendirmekteydi. Gitmeden önce içinde bir gerginlik vardı, hatta ben onun gözlerinde korku 
hissettim, zira, en nihayetinde Türkiye’ye gidiyordu. Fakat oradan döndüğünde, bu kez arkadaşımın 
gözlerinde bir rahatlık gördüm. Türkiye’de bulunduğu süre esnasında turist kafilesinden geride 
kalmış, yolunu şaşırmış. Ermeni olduğunu duyunca kimsenin ona yardım etmiyeceği hissine 
kapılmış, ancak bunun ynlış olduğu daha sonra ortaya çıkmış. Bir Türk genç, arkadaşımın başına 
geleni duyunca, ona yardım eli uzatmış. Geç vakit olduğundan, onun Ermeni olmasını bilmesine 
rağmen, Türk genç onu kendi evlerine davet etmiş, sıcak bir misafirperverlik ortamında evlerinde 
gecelemesine izin vermiş, sabahsa turist kafilesine tekrar katılması için yardım etmiş.

Arkadaşım, bugüne dek, kendisine yönelik, o insanların o Türk gencinin ve ailesinin tutumundan 
ve iyi niyetinden teveccühünü belirtmekte.

Bu hikayeden sonra anladım ki, bu iki halk arasında olası, dostluk köprüsünün yaratılması olası 
hatta zorunludur; sıradan insanlar arasında bu köprünün oluşturulması çok daha kolaydır. Devlet 
adamlarının, iyi niyete sahip olan ve o köprüyü inşa edecek yolu bulabilecek olan halkın sesini 
-ki halk bilgedir, duymasını çok arzu ederdim. Unutmamalı ki, bu insanlar asırlar boyunca yan 
yana yaşadılar; kendi mutluluk ve tasalarını paylaştılar ve kültür bu iki halk arasında önemli bir iz 
bırakmış durumdadır.

Gerçekten bir zamanlar onlar yan yana yaşamakta ve onlar arasında, birbirlerine yönelik ve 
sevgi ve hoşgörü ve iyi niyet vardı. Tarih, çok sıkça savaşlar esnasında, birbirlerine karı savaşlar 
yapmalarına rağmen, sıradan Türk ve Ermeni insanının birbirlerine yardım edip kurtardıklarını 
göstermektedir. Bugün her iki halk arasında dostluk köprüsü inşa edilmesi yolunda büyük arzu 
olduğuna, bu işte gençlerin rolünün büyük olduğuna –değil mi ki toplumların hareket gücü onlardır- 
eminim. İki, geçmişi asırlara dayanan bu millet arasında huzur, iyi niyet, hoşgörü köprüsü inşa 
edilir ve mutlaka müzakereler aracılığıyla, yuvarlak masa etrafında, barışçı yolla ve bu yolla tüm 
sorunlar aşılır, çünkü sadece barış aracılığıyla amaçlarımıza ulaşabilir ve güçlü iyi niyet köprüsünü 
inşa edebiliriz. 

Zannediyorum halk ve hükümetlerin ortak çabaları sayesinde bütün bunlar gerçekliğe dönüşür.

Haykanuş Çobanyan

İnsani değerlerin yartılması yolunda, tüm zamanlarda sağlıklı ilişkilerin yapılanması önünde 
engeller ortaya çıkmaktadır. Farklı halklar arasında istkrarlı ilişkilerin yaratılması insanlığın 
öncelikli sorunlarından biridir. Sonu gelmez savaşlar ve anlaşmazlıklar, uzlaşma olasılığını 
sıfır düzeyine indirgemektedir. Buna karşılık tarihte diplomatik ilişkinin tesisi ve müzakereler 
aracılığıyla devletlerin en nihayetine kördüğüm olmuş asırlık sorunlar yumağını çözdükleri örnekler 
de bilinmektedir. Bugün, halihazırda farklı ülkeler arasında, çözülemez sorunlarının çokluğuyla 
özellikle Kafkasya bölgesi dikkati çekmektedir. Her halukarda devletlerin uyguladığı gayretler, 
birgün burada doğan sorunların çözüleceği yolunda umut vermektedir.

Ben, bir dizi etmenlere bağlı olan, bölgede barış ve istikrar ortamının tesisine taraftarım. Fikir 
ayrılıklarının aşılması sadece hükümetler ve resmi şahsiyetlerin işi değil,  iki halk arasında uzlaşma 
noktaları arama ve onları geliştirme herbirinin borcudur. Değil mi ki herbirimiz, iki taraflı ilişkilerin 
ilerlemesi ve kalkınmasına katkıda bulunabilecek durumdayız. Bugün Ermenistan Cumhuriyeti için 
en önemli meselelerden biri,  komşu ülke Türkiye’yle yapıcı ve sağlıklı ilişkilerin yaratılmasıdır. 

Her devlette yeni düşünce ve tasarıların önerilmesi ve bunların gerçekleştirilip başarıya 
ulaşmasında gençler, hep tetkleyici güç olmuşlardır ve olacaklardır. Kültürlerarası ilişkilerin 
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geliştirilmesi, iki ülkenin tarihî-kültürel değerlerini tanıma, oldukça ümit verici sonuçların teminini 
sağlayabilir. Bir dizi etkinlikler ve topantılar, birbirimizi iyi anlamamız, bizi birbirimize bağlayan 
bağlar ve iki tarafı endişelendiren sorunlar konusunda bize olanak sağlarlar. Biz aynı bölgede 
yaşayarak, hemen hemen aynı sorunlara sahibiz; neticede değerlendirmeler sonucunda sunulan 
görüşler, fikirler sayesinde sorunlarımıza çözüm alteratifleri bulabiliriz. Genellikle öğrenciler büyük 
bir potansiyele sahiptirler ve Ermeni-Türk ilişkilerinin temelinin doğru atılmasında ve ilerde de 
iyileştirilmesi işine ciddi katkıda bulunabilirler. Zannediyorum Ermeni ve Türk öğrenciler arasında 
seminerler ve münazaralar, her iki taraf için de faydalı olacaklardır.  Burada birçok soruna temas 
edilecek, Ermeni ve Türk öğrenciler farklı konulada yaklaşımlarını ifade edecek, yeni fikirler 
ve tasarılar önereceklerdir;  en nihayetine sanıyorum bizi endişelendiren sorunlara az çok yanıt 
bulunacaktır. Bütün bunların dışında, bizi birbirimize bağlayan farklı alternatifler bulmalıyız. Bunlar 
arasındaysa sanat, mutlaka özel bir yere sahip olup, karşılıklı bağların tesisinde en iyi yöntemdir. 
Özellikle müzik aracılığıyla birbirini anlamaya çalışmak mümkündür. Değil mi ki müzik millet, 
dil, siyasi meseleler tanımamakta, burada çıkar çatışması meydana gelmemektedir. Ermeni ve Türk 
müzisyenlerin iki ülke halklarının kültürüyle tanışacağı, müzik kulüpleri oluşturulması, değerli 
ressamların eserlerinin sergilendiği sergiler organize etmek mümkündür. Ermenistan ve Türkiye’ye 
karşılıklı ziyaretler tertiplenebilinir. Araştırma gezileri tarihî değerlerle, mimari abide ve anıtlarla 
tanışma olanağı sağlar. Genç yazar gruplarının oluşturulması sayesinde, günümüz genç yazarlarının 
eserlerini inceleme ve deneyim alışverişi  olanağına sahip olabiliriz. Fotograf sergileri esnasında, 
bizi endişelendiren herhangi bir konuda tutumumuzu gösterebiliriz. İçinde herbir insanın kendisini 
endişelendiren soruların yanıtlarını bulduğu resimler yaratabiliriz. Ve en önemlisi, herbir fotograf 
günümüz toplumunda eksikliği çok hissedilen iyilik, hoşgörü, karşılılı saygı ve geleceğe yönelik 
umudu propaganda etmelidir. 

Bugün 21. yy.’da Ermeni-Türk ilişkileri nitel açıdan yeni bir aşamada bulunmakta ve bazen 
çözümsüz zannedilen sorunlar tedricen çözüm bulmaktadır. Doğrudur, çözüm bulunması aşamasında 
fikir ayrılıkları hala var, fakat bizlerden her biri en azından iki halk arasında ilişkilerin inşasına 
ufak bir katkıda bulunsa, sanıyoru belli başarılar kaydedebiliriz. Hoşgörü siyasetini düstur edinmeli 
ve birbirini suçlamanın hiçbir sonuç vermeyeceğini anlamalıyız. Hümanist fikirler hepimizde açık 
şekilde yansımalı ve herbir birey Ermeni-Türk ilişkilerinin istikrara kavuşmasının, herbirimizin 
sorunu olduğu bilincine ulaşmalı.

Zaruhi Ayvazyan

21. yy.’da kapalı sınırlarla, abluka altında ve komşu ülkelerle kötü ilişkilere sahip olarak yaşamak 
mümkün değildir. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde yaşanması için girişimlerde bulunulmalı. İki 
ülkede de halkın bilgilendirilmesi ve buna hazırlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmelidir. 

Her iki ülke de kültürel benzerliklere sahiptir. Kanımca bu iki sebepten kaynaklanmakta: Birincisi 
Türkler ve Ermeniler Asyatik halklar olarak belli benzerliklere sahipler; ikincisi uzun süre birlikte 
yaşamışlardır. Kültürse içinde bulunan zamana bağlı olarak yeni unsurlarla, devamlı yenilenen 
maddi ve manevi değerlerden oluşan bir sistemi yansıtmaktadır.

Bütün bunları bilerek ve bilincine olarak, iyiniyet köprüsü inşa etmek için bugün yollar aramalı 
ve bulmalıyız. En önemli ön koşullardan biri Türk gençleriyle temaslardır, ki bunun sonucunda 
gençlerin düşünce biçimi, psikoloji, hoşgörü, siyasi perspektifler konusunda tam anlamıyla bir görüş 
sahibi olabiliriz.

Özellikle çoğu kez sahip olduğumuz bilginin gerçeklikle bağdaşamasını dikate alırsak, gerçekte 
varolan duruma ilişkin net bir tahayyülde bulunabilmesi zordur. Birbirimizle temas kurmak, 
birbirimizi daha iyi tanımak, Ermeni-Türk ilişkilerinin iyileşmesi yolunda ilerde ne gibi adımlar 
atılması konusunda bize olanaklar sağlar. 

İyiniyet köprüsünün yaratılması durumunda, bizim zorlu tarihimizi unutacağımız düşünülmemeli, 
hayır tam tersine iyiniyet köprüsü inşa ederek, Türkiye’de hala kalmış olan Ermeni kültürel değerlerini 
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koruyabiliriz.  İyiniyet yaratarak, Türkiye’de yaşayan Emenilerin kendi haklarının korunmasından 
emin olmalarına ulaşırız ve en nihayetinde hoşgörü ortamı oluşturulur.  Ve sonunda, artık gençlerin 
hiçbir zaman büyük babalarının yanlışlarını tekrar etmemelerine ulaşırız. Hiçbir ülkede insan ve 
yurttaş hakları çiğnenmemeli. 

Gelin iyiniyet, eşit haklar, hoşgörü koşullarında yaşayalım.

Gevorg Ağacanyan

Ermenistan ve Türkiye arasında kültürlerarası temaslara dair konuşulduğunda, tarih fenomenine 
dikkat çekmek isterim. Ülkelerimiz ilişkileri tarihi çok komplike ve trajiktir. Zannediyorum, hiçbir 
zaman ülkenin tarihini unutmamak gerekir, ancak aynı zamanda sadece geriye bakmak değil, 
içinde bulunulan zamanı da öncelikleriyle anlamak gerekir. Ermenistan ve Türkiye için bugün 
aciliyet taşıyan konu, hoşgörü ve karşılıklı anlayış zemininde yeni ilişkilerin inşasına bir başlangıç 
konulmasıdır.

Biz gençler ne yapabiliriz? Bugünkü temel sorun benim için budur.
Kanımca, gerçekleştirilmesini iki ülke gençlerinin üstleneceği bir yaklaşımın geliştirilmesi 

gerekir. İlk adımın gençler ve sivil toplum kuruluşlarınca atılması anlamında bunları söylüyorum.
Tahayyülümce, birçok gençlik programları, konferanslar, seminerler, münazaralar, kültürel 
etkinlikler, öğrenci değişim programları gerçekleştirilmesi gerekir. Birbiriyle tanışmayı, birbirinin 
tarih ve kültürünü tanımayı, burada amaç olarak görüyorum, böylece ülkelerimiz arasında varolan 
çelişkilerin sebebi anlaşılır olacaktır. Toplumlarımız diyaloğa içten hazır olduklarında, ilişkilerimizin 
tesisi prosedürü daha da kolaylaşır. Sorumlulukla diyebilirim ki, Ermenistan gençliği böyle bir rolü 
üstlenmeye hazırdır, zira biz entegrasyon ve diyaloğun öneminin bilincindeyiz. Derinlemesine 
kaniyim ki, herbir sosyal, siyasi, kültürel sürecin geleceği gençliğin, bizlerin elindedir!

Argam Petrosyan

Ermenistan ve Türkiye arasında ilişkiler: Payımıza daha fazlasını öngörmek düşmekte. Bence, biz 
komşu ülkeler olduğumuzdan ve yüzlerce ve daha uzun süre yan ana yaşayacağımızdan, iki halkın 
geçmişini unutmadan, karşılıklı ilişkiler için elverişli koşullar yaratılması gerekir. Biz birbirine o 
ölçüde yakın ancak çizilmiş sınırla ayrılmış yaşamaktayız. Bu halklar birbirine yakın bulunmakta, 
fakat birbiri hakkında hemen hiçbirşey bilmemektedir. Bunun tabbi ki, iki halkın temaslarına destek 
olacak, birbirinin kültür, gelevek, alışkanlık, tarih ve günümüz dünya algılamasına ilişkin bilgi 
naklini sağlayacak etkinliklerin organize edilmesiyle düzeltilmesi mümkündür. Kültür ve yukarıda 
anılan herşey, bu ülke insanlarına, onların iç dünyalarına ilişkin genel bir tahayyül oluşturulması 
konusunda bize yardımcı olurlar.

Burada şöyle bir soru ortaya çıkabilir. Peki nasıl tanımalı? Tabii ki bütün bunlar hakkında, 
sadece kitap ve gazete okuyarak bilgilenilmesi zordur. Bir halkı tanımanın en iyi alternatifi, onunla 
doğrudan temastır. Biz farklı dillere, dinlere, devlet hukuku sistemine sahibiz; fakat bunların hepsi 
iyi ilişkiler köprüsü  yaratılmasında bize engel olmamaktadır. İyi ilişkiler yaratarak, hükümetlere 
destek ve katkı getiririz. Biz faklı ülke halklarıyız, biz farklılılara ve özgünlüklere sahibiz, fakat 
biz insanız ve herbir insan Dünya Toplumu’nun ve hepimiz için biricik olan Dünya gezegenimizin 
bir parçasıdır. Öyleyse gelin birbirimizi daha iyi tanıyalım, daha fazla hoşgörü gösterelim ve tüm 
Dünya’ya örnek olalım.

Rafael Ter-Sargsyan

İyiniyet nedir? Ben bu kelimeye ilişkin şahsi tahayyüllerimi ifade edebilirim. İyiniyet insanlar 
arasında iyiyi görme kabiliyetidir. Çevreleyen dünyanın, (bazı stereotipler ve toplumsal şartlanmışlık 
sebebiyle) herşey kötü bile görünse, olumlu yönlerini görmek gerekir. Ve işte bu sebeple, niçin 
böylesi komplike bir kabiliyetin bize gerekli olduğu; niçin iyiniyet köprüsü oluşturmak gerektiği?



103

TÜ
R

K
Ç

E

Çok sebepler var. İşte bunlardan birkaçı. Yabancıyla bile iletişim kurmaya hazır olmalı. 
Birlektiği kurmak, eğer karşındakine düşmanın gibi bir tavır takınmıyorsan daha kolay, öyle değil 
mi? Birliktelik için bir başka sebep daha gerekli. Kapalı bir sistemin hiçbir zaman gelime şansı 
yoktur. Biz bilgileremizi ve kültürümüzü zenginleştirmek için iletişim kurmalıyız. Birliktelik 
gelişimin anahtarıdır. Sadece insani gelişim için değil, aynı zamanda ulus ve tüm devlet için. Biz 
birlikteliğimizden ödünler vererek, ne kadar çok şey kaybetmekteyiz? Hatta bu dünyada yaşayan 
insanlar bile değişmekte. Ve herşeyin iyiye doğru değiştiğini umut etmek istiyorum. Biz herzaman 
bu değişim sürecinin bir parçası olmalıyız. Biz yıllar ve asırlar önce yaratılan stereotiplere son 
vermeliyiz.

Biz geçmişte kalarak geleceğimizi kuramayız. Her halukarda bu geçmişi unutmamız anlamına 
gelmez. Biz arihimizden öğrenmeli ve sonuçlar çıkartmalıyız. Tarih (çoğu kez farklı milletler aasında 
olduğu gibi) bir savaş silahına dönüşmemeli. 

Günümüz dünyasında ilişkilerin temeli sadece iyiniyet, hoşgörü ve karşılıklı anlayış olabilir. 
Ben dünyanın geleceğini, birbirini tamamlayan ve birbiriyle iletişim kuran onun farklı kısımlarının, 
dengeli gelişimi koşullarında görmek istiyorum. Sadece bu durumda, belli bir süre sonra insanları ve 
milletleri ayıran yegane sebep farklı diller olacaktır. Ancak bu zorluğu aşması kolaydır. Biz sadece 
farklı kısımları birleştiren köprünün, iyiniyet köprüsünün temelini atmalıyız. Gelin sınırları olmayan 
bir Dünya tahayyül edelim! Neden olmasın? Ernesto Guevara ‘Gerçekçi ol, imkansızı iste’ demişti.

Deniz Çıkış 

Gelin bizim  hakkımızda, Türkler ve Ermeniler hakkında düşünelim. İki millet bir zamanlar 
çok şeyleri paylaşmakta, hayran olunası Sarı Gelin türküsünün etkisiyle ağlamaktaydı. Ne yazık ki, 
bizim bir zamanlar kardeşane olan ilişkilerimiz çoktan yok oldu ve bu beni, birincisi insanoğlu ve 
ikincisi Türkiye vatandaşı olarak üzmekte. Kendime ‘Yanlış olan neydi?’ diye sorduğumda, yanıt 
aklımda hemen oluşmakta. Çok şeyler meydana gelmiş, çok eziyetler olmuş, birçok yanlış tekrar 
tekrar işlenmiş ve en nihayetinde ilişkilerimiz bugünkü durumuna ulaşmış.

Böylece, acaba biz ‘Ne olmuşsa geçmişte olmuştur’ mu demeliyiz? Ve halihazırdaki ilişkileri 
olduğu gibi kabul mu etmeliyiz? Bence ne kalplerimiz ne de bilincimiz bizi böyle davranmaya izin 
vermez.

Durumu dikkate aldığımızda, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin gelişmesini görmek 
hayran olunası bir durum olmasına rağmen, bunun sorunun çözümüne ne kadar yardımcı olacağı 
konusunda şüpheler var. Bildiğimiz gibi, sorun devlet başkanları Abdullah Gül ve Serj Sarkisyan 
arasında değil, iki millet arasındadır. Sorun bu düzlemde gözlemlenmediği müddetçe tüm çabalar 
sonuçsuz kalacakmış gibi gözükmektedir. Öyleyse biz ne yapmalıyız?

Biz her iki tarafta da mevcut olan temel önyargıları kırmalıyız. 
Ayrımcılıktan yararlananların bize ne sölediğine bakmaksızın, insanlara, diğer taraftakilerin de 

kendileri gibi, kendi korkularıyla, sevdikleriyle ve değerleriyle  canavarlar değil insan oldukları 
gerçeği hatırlatılmalı. 

Ayrılmaz, geniş otak kültür ve aramızdaki geçmişin varlığı bu aşamada yapılacak olanları 
kolaylaştırmaktadır. Birbiriyle bir kez ağlamış ve gülmüş, acılarına ortak olmuş ve şarkı söylemiş 
insanlar, bir zamanlar olduğu gibi, tekrar birbirlerini anlayabilirler.

Varolan önyargı ve düşmanlıkla dimağları  henüz kirletilmemiş gençler ve çocuklar bu aşamanın 
ilk hedef grubu olmalılar.

Bu adımın bir sonraki aşamasında atılması gereken adımlar sadece iki millet arasında diyalog ve 
ortak kültürün hatırlanmasıyla sağlanamaz. Bu, ülkelerin, özellikle Türkiye’nin ‘şahsen’ uğraşması 
gereken bir meseledir.

Burada ‘yüzleşme’ ifadesi bize öncülük etmeli. 
Toplumun tüm gruplarının olduğu gibi, biz önyargılarımızı, şahsi körlüğümüz ve ulusal 

aidiyetimize ilişkin bağlayıcı hissiyatları bir tarafa koyarak, insan olduğumuz düşüncesinin ışığı 
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altında, neyin mücadelesini ve niçin mücadele ettiğimizi tamamıyla anlayarak, kendimizi geniş ve 
ayrıntılı ve tarihi bir sorgulamaya tutmalıyız. Bu oldukça gecikmiş geçmişle yüzleşme süreci artık 
ertelenmemeli, zira toplumlarımızın ruhlarında, bu meselenin baskısıyla şekillenmiş derin travmalar 
yaşamaktadır; bu toplumlar yüzleşme olmadan iyileşemezler.

Toplumsal bilinç altımızda yer alan bu sorunlarla en kısa zamanda uğraşılmadıkça, bunu ne 
kadar cidden denemiş de olsak, Türkiye ve Ermenistan insanları arasında büyük fakat görünmez bir 
duvar durmuş olacaktır. Halklarımız artık ayıbı, özrü ve affı ertelememeli, zira bu bizi sadce zaman 
içinde birbirimizden daha da uzaklaştırır.

Eğer bütün bunlara ulaşabilirsek, artık iki ülke arasında sağlıklı, güçlü ilişkiler oluşturulmasına 
engel olan bir sebep kalmaz.

Ve sonra, kim bilir, belki bir gün Sarı Gelin türküsünü tekrar beraber söyleyebiliriz.

 Göksel Çelebi

Değişmeyen tek şey değişimdir. Bu çok iyi bilinen klasik bir fenomendir ve insanlar her gün 
bununla karşılaşmaktalar. Hayatın tüm alanlarında bunu gözlemlemek kaçınılmazdır. Değişim 
kendisiyle beraber  yeni koşullar ve sorunlara adaptasyon yükümlülüğünü getitmekte, böylece 
insanlar günümüzün teknolojik, ekonomik, sosyal ve bilimsel gelişmelerine hakim olmak durumunda 
kalmaktadırlar. Değişim hızını korumak için, aynı ilgi alanına sahip insanlar gruplar oluşturmakta 
veya başka bir deyişle gönüllü veya zorunlu olarak, deneyim paylaşımı, birbirini daha iyi tanıma veya 
ortak hedefler uğruna aynı grupta çalışmaktadırlar. Diğerleriyle potansiyel olarak fikir ayrılıklarına 
sahip olunmasının insanın doğasından kaynaklanması tartışmaya değmez, dolayısıyla grup üyeleri 
arasında çıkar ve menfaat çatışmaları doğaldır. Ancak bu gerçeği hemen bir soru izlemektedir. 
Bu sorunlar çözümlenebilir mi? Eğer çözümlenebilirse, peki nasıl? Çatışmaların çözümlenmesi 
ve iyiniyetin yayılması için insanoğluna önerilen iki temel çözüm bulunmaktadır: Yaşamın tüm 
alanlarında iletişimi güçlendirmek ve çocukluktan itibaren humanist düşüncelerin aşılanması.

İyiniyet ve işbirliği hissine sahip olunmamasının ilk ve esaslı sebebi gerçek diyalog esikliğidir. 
Kötü iletişimden kaynaklanan yanlış anlamalara ve çatışmalara sebep olabilen anlaşmazıkları 
azaltmak için insanlar diğerlerinin düşüncesine saygı duygı duymak zorundalar. Başka bir deyişle, 
onların algılanmasından, diğerinin düşüncelerinin, inaçlarının, kanaatlerinin doğru bulunup 
bulunmamasından bağımsız olarak, diğerine bunu ifade etme ve gerekçelendirme olanağına 
verilmelidir. Ancak çatışma başlamış ise, çok sıklıkla iletişim sorunları doğmakadır, zira çatışan 
insanlar adet gereği birbirleriyle sık, serbest ve net temas kurmamaktadırlar; dolayısıyla etkin iletişim 
eksikliği kaynaklı çatışmalardan daha başlangıçta kaçınmak gerekir. Birçok çatışmalı sorunun 
çözümünde iletişimin esaslı öneme  sahip olmasından ve daha derinlemesine bir anlamla diğerlerini 
gerçekten anlamayı ifade etmesinden; insanlar sadece dinlemek değil diğerlerini dinlemek zorunda 
da kalacaktır.

İkinci olarak vurgulamak gerekir ki, gerçek iyiniyet hissinin gelişimi, anahtar bir kavram olup, 
zorluklarla mücadelenin en önemli unsurlarından biridir. Tanınmış bir Türk atasözü bu durumu 
açıklamaktadır: ‘Yaşlı köpeğe yeni numara öğretemezsin’. Yıllar boyunca insanlar kendi açılarından 
dünya görüşlerini şekillendirmekte; zaman geçtikçe bu düşünceleri, kanaatleri değiştirmek, 
insanların yeni düşüncelere daha az meyletmeleri ve yeni koşullara zorlukla adapte olmalarından 
ötürü o ölçüde zor olmaktadır. İşte ağacı yaşken eğmek bu sebeple daha kolaydır ve işte insanlık, 
adalet ve kardeşliğin olduğu gibi boşluğun bir kez ve sonsuza dek doldurulmasının büyüleyici aleti 
budur.

Özetle, çatışmalardan kaçınmak mümkün değildir, zira bunlar insan doğasına kök salmışlardır; 
fakat yaşamın tüm alanlarında verimli iletişim, gayret, insanların geleceğini inşa eden tutumların 
öneminin bilinci, sorunları kolaylıkla çözmekte ve insanları dostluk, insanlık ve adalet temelinde bir 
araya getirmede temel taşı olmaktadır. Kanımca, bireyler alarak ve tüm arkadaşlarımızı, dostlarımızı, 
iş arkadaşlarımızı, siyaset adamlarını ve kalan tüm ilgilileri rol oynamaları için yardıma çağırmalıyız. 
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Bu bizim için ufak bir adımken, insanlık içinse devasa bir sıçramadır. İyiniyet hissi olmadan, dünyayı 
kurtarak mümkün değildir.

Özen Pulat 
 
‘Farklı’ kelimesi insanlık tarihinde birçok anlam ifade etmekte. Kelime sözlüklerde şu şekilde 

açıklanmakta: ‘Diğerinden veya birbirinin aynısı olmayan’; ve eğer bunu ülkeler ve kültürler için 
kullanırsak, kelimenin, sözlük anlamından daha çok şeyler barındırdığını anlarız. Farklı ülkeler ve 
kültürler arasında diyalog, katılımcıları için birçok fırsat, avantaj ve deneyimler taşıyan bir alandır. 
Farklı ülkeler arasında diyaloğun en önemli anlamı bir iyiniyet köprüs oluşturmasıdır. 

İyiniyet insan doğasının en gerekli özelliklerinden biridir. O, herkesin kendi beklentilerini 
karşılayabilecek bir hayatın hayaliyle yaşamını sürdürdüğü toplumda gereklidir. Böylesi bir hayat 
çokları için ütopya olabilir, fakat eğer herkes kendi yükümlülüklerini yerine getirir ve toplumun 
diğer üyelerinin  durumuna ilişkin bilgi sahibi olursa,  ideal yaşam realite gibi somut olur. Böylece 
iyiniyet hayatidir; bu alanda herkes, diğerlerine fırsat tanımak konusunda  yeterli ölçüde iyiniyetli 
ve gönüllü olmalıdır.

Eğer farklı ülkeler diyaloğa dahil edilmişlerse, iyiniyet daha büyük önem kazanmakta, çünkü 
bu durumda o ülkeler arasında bir köprü rolü oynamaktadır. Başlangıçta bu köprüyü oluştrmak zor 
olabilir, fakat süerce gençlerin aktif katılımıyla, zorluklar ortadan kalkmakta ve ülkeler köprüyü 
güçlü bir dayanışma oluşturmak için kullanmaktalar. 

‘İyiniyet köprüsü nasıl oluşturulabilinir?’ sorusu, çözümlerinin insanların farklı bakış açılarına 
bağlı olarak değişebileceği uzun süreli tartışma konusudur. Soruna ilişkin sadece uygun değil aynı 
zamanda verimli ve gelecek vadeden ortak bir nokta bulmak önemlidir. Daha önce de belirttiğim gibi, 
farklı ülke gençlerinin katılımı, iyiniyet köprüsünün oluşturulması sürecinin en önemli araçlarından 
biridir. Gençler birbirleriyle kolaylıkla iletişim kurabilirler, birbirlerine yardımcı olmayı deneyerek, 
farklılıkları kabul edebilirler. Bu adımlar yardımıyla, başlangıç sürecinde ülkeler kültür ve görüşleri,  
gençleri aracılığıyla paylaşmaya başlarlar. Ortak ve zorunlu noktaların bulunması sonrasında , birçok 
kuruluş ‘iyiniyet’ başlığı altında projeler yapmaya başlarlar ve zaman içinde, her iki ülke yurttaşları 
birbirine sempati ve iyiniyet göstermeye başlarlar.

İyiniyet köprüsünün, ülkeler arasında güçlü ilişki yarttığı sonucuna ulaşabilmekteyiz. Sadece 
yöneticiler değil, gençler de dahil olmak üzere yurttaşlar bu sürece dahildir ve bu köprü yardımıyla 
ülkeler, aynı zamanda herkese eşit fırsatlar yaratarak birbirlerine yönelik güçlü birliktelik ve işbirliği 
şekillendirmekteler.

Ahmet Tahir Kucur 

Bazen insanlarla yeni ilişkiler yaratmak ve inşa etmek kolay değildir; yeni tanışmışsan bu daha 
da zor olmaktadır. İnsanlar, eğer birbirini tanımıyorsa alışkanlık gereği birbirine güvenmemekte, 
özellikle bu insanlar birbirinden farklıysa, birbirine karşı empati daha da zorlaşmaktadır. Bu sebeple, 
farklı ülke veya kültürlerden insanlar, birbirleriyle  ilişkide sorunlar yaşamaktadır.

İnsanlar, herhangi bir karşılıklı etkileşimde, başlangıçta kafalarında sorulara sahip olabilirler. Biz 
genellikle insanların olumsuz yönlerine ilişkin düşünürüz. Herbiri karşısındakini, onun görünüşüne 
veya ait olduğu ülkeye göre tanımaya çalışmaktadır. Çok sıklıkla,  insanlar hakkında ilk bakışta 
bir fikir oluşturmak mümkün değildir. Eğer başkalarına karşı daha iyimser olabilirsek, onlara karşı 
güven konusunda sorunlar olmaz . 

Farklı insanlar arasında daha iyi bir diyaloğun yaratılması için ana kural onlarla empati kurma 
yolunda gayrettir. Eğer onların ihtiyaçlarını, hislerini ve düşüncelerini anlayabilirsek, onlara karşı 
daha iyimser ve açık olmak daha kolay olacaktır. Diğer insanlarla yaşamanın faydalarını görebilmek 
amacıyla biz, birbirimizle diyaloğa başlama yolunda çaba göstermeliyiz. Eğer birlikte güzel şeyler 
yapabileceğimize inanırsak, insanlara daha dostça ve yardımcı olacak şekilde hareket ederiz. Bu 
sinerjiyi elde etmek için ilk adım başkanlarına güvenmek, onlarla bilgilerimiz ve başka şeyleri 
paylaşmaktır. Bu birlikte yaşamamıza ve daha iyi bir topluma dönüşmemize yardımcı olacaktır.
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Biz hatırlamalıyız ki, hayattan öğrendiğimiz herşey, ahlak ve etiğimin tek  amacı bulunmaktadır: 

daha iyi bir dünyada birlikte yaşamak.  Bütün bunların hepsi, eğer yerküreyi evimiz gibi ve 
dünyanın tüm insanlarını ailemiz gibi algılamamız durumunda ancak mümkündür. Eğer dünyayı 
böyle görebilirsek, diğer insanlarla asla problemlerimiz olmaz ve farklı millet ve ülke insanlarıyla 
diyalogda bir adım öne geçeriz. İnsanlarla herşeyi paylaşmaya başlayabilir ve onlara yardım ettiğimiz 
ve iletişim kurduğumuzda farklı insanlardan çok şeyler öğrenebiliriz. 

Esra Karabele 

Hepimi farklı ülkelerdeniz Fransa’dan, Almanya’dan veya Türkiye’den. Burada en önemli nokta, 
farklı milletlerden olmamız değil, bizi yan yana getiren sebeptir. İnsanilik, iyiniyet hissi veya başka 
birşey burada sebep olabilir. İnsan yanlız olmakla kıyaslandığında, başka biriyle daha güçlüdür. 
Birlikte yapılan gönüllü işlemler, ihtiyaç sahibi insanlara daha çok fayda sağlarlar.

Dolayısıyla, öyle yapmalıyız ki, bu iyiniyetli insanlar ortak bir zeminde yan yana gelebilsinler. 
Köprü bir noktada kurulur ve diğer bir noktada tamamlanır: Bu kuzeyden güneye, doğudan batıya, 
tüm dünyadadır. Köprünün yapısı o kadar güçlü olmalı ki, asla yıkılmasın. Böylesi bir yapı elde 
edebilmek için, inşa esnasında, insanın iyiniyeti ve insaniyet hissi kullanılacaktır.

Bu köprü yardımıyla Ermenistan’da bulunan insan, Çin’de bulunan bir insanın yardım isteyen 
sesini duyabilir. Milliyetimiz, din ve cinsiyetimiz insanlara yardım için bir engel oluşturmamalı. 
Böylece insanlar köprünün bir noktasında toplanmalılar. 

İnsanların bir noktada toplanmasına ne sebep olabilir? Doğal afetler bu faktörlerden biri olabilir. 
Böylesi koşullarda herkes yardıma ihtiyaç duymaktadır. Onlar hiçbirşey yapamazlar ve dolayısıyla, 
diğerinin yardımı çok faydalı olabilir. Böylesi örnekleri bizim ülkemizde, 1999 Depremi esnasında 
gördük. Bize yardım için tüm Dünya’dan insalnar gelmişti.

Bizler öğrenciler olarak, eğitimlerini sürdürebilecek okullara sahip olmayan çocuklarla 
kıyaslandığında, en iyi üniversiteler ve okullarda eğitim görebilmemizden ötürü şanslıyız. Bir 
okul inşa etmek veya onarmak bir sebep olabilir. Ve eğer çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmak 
istiyorsak, çevremizi temizlemek başka bir sebep olabilir. Ortak bir tiyatro temsilinde bulunabilir ve 
toplanan geliri hayri amaçlı birliklere bağışlayabiliriz. Ailesiz çocuklar ve aciz yaşlılarla etkinlikler 
gerçekleştirilmesi veya farklı ülkelerden insanlar için spor etkinliklerinin organize edilmesi bizi 
birleştiren bir diğer etmen olabilir.

Bir araya gelmek için o kadar çok sebep var ki, yeter ki başkalarına yardım etme arzusu olsun. 
Öyleyse, köprünün sizin ülkenize doğru kurulmasını acaba istemiyor musunuz?

Fatma Pir 

Bir köprüyü yaratmak zor ama imkansız değildir. Uzun ve ilgi uyandırıcı bir süreç bizi 
beklemektedir. Bu süreçte birbirini dinlemek ilk adımdır. Problemlerimizin ne olduğunu anlamak 
zorundayız. Bu projede objektif olmak da aynı zamanda önemlidir. İki millet arasında barış tohumları 
ekilmesi için hükümete başvurabiliriz. Bu hayal gücümüze bağlıdırdır. Bu süreç zor olmasına 
rağmen, başarıyla birbirimizi anlayacağımıza ve bir iyiniyet öprüsü oluşturacağımıza inanıyorum. 

Birbirimizi dinlemek için bir atölye çalışması yapabiliriz. Eğitim Diresi’nin bunu tertiplemede 
bize yardımcı olacağını sanıyorum. Sorunlarımızın neler olduğunu yansıtan bilgisayar sunumları 
hazırlayabiliriz. Her iki tarafa da kendini ifade etmesi izni vermeliyiz. Bu aşamada herşey açık 
olmalı. Problemlerimizi ifade ederken ve karşımızdakini dinlerken mümkün olduğunca tarafsız 
olmalıyız. Hiç kimseyi yargılamamalıyız. Biz onları ‘anlamaya’ gayret etmeli ve onların da bizi 
‘anlamaları’ için kendimizi açık şekilde ifade etmliyiz.

Başka bir alternatif hükümete başvuru olabilir. Biz hükümet yardımıyla kamuoyu görüşünü 
yansıtmalıyız. Kültür Bakanlığı bize yardım edebilir ve halka Ermenilerle temas olanakları 
yaratabilir.  Ermeni ve Türk kültürüne ilişkin yeni bir proje üretebiliriz; ancak bunu politikacıların 
bu süreçte yer alması anlamında söylemiyorum. Burada belirleyici etmen oy ve seçimlere ilişkin 
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kaygılarıyla politikacılar değil gençler olmalıdır. Eğer bir anlaşmaya ulaşamazsak bu aşamayı açıkta 
bırakabiliriz. Hükümet yerine, Baskın Oran gibi bilim adamlarının yardımını isteyebiliriz. Onun 
memnuniyetle bize yardım edeceğine eminim.

Sonuç olarak, söylediğim gibi herşeyin bizim hayal gücünüze bağlı olduğunu belirtmek isterim. 
Bu projeyi barışçı bir ortamda gerçekleştirebileceğimizi sanıyorum. Bunlar sadece başlangıç. 
İki millet arasındaki barış için büyük adımlar atılacağını bekliyorum. Biz bir iyiniyet köprüsü 
yaratırız.

Fulya Sakarya

Ben hayatın tüm alanlarında ‘yardıma değil destek olmanın’ gücüne inanmaktayım. Yardım, 
öğrenme sürecine olumsuz etkide bulunan bir işlemdir, bu deneyim değişimi üzerine değil, alma-
verme işlemi üzerine kurulmuş olup, bireysel evrim için faydası yoktur. Bunun tersine, ‘destek’, 
sadece bir yol değil, başarıya giden alternatif yolları gösteren ve vakalara değil çözümlere odaklanan 
bir işlemdir.

Aslında bu Antik Yunanistan’da Aristoteles tarafından kurulmuş sivil toplum anlayışının ürünü 
olup, alternatifler ürterek ve alıp-verme prensibi üzerine kurulu ‘yadım’ dengesizliğinden korumakta, 
‘destekleme’ değişim ve paylaşım  ilkesinde eşitlemektedir. 

Tabii bütün bu mantığın gerçekliğe dönüşmesi için uygun bir geri plan gereklidir ki bu da bazı 
koşullara bağlıdır. Bütün bunların başında, eşitsizliğimizin bilincine olmak ki bizi tanımlamamakta 
ve sınırlandırmamakta; toplumda çoksesliliğin yaratılması ve sonuç olarak sivil toplumun en önemli 
dinamiği olan katılımcı demokrasi yer almaktadır.

Farklı mekan ve farklı kültürleri birbirine bağlayan ilk ve en önemli şey, çok basittir: insan 
olmak. Sırdan bir bakıştan daha fazlasıyla bakıyorsak ve sadece duymaktan daha fazla duyuyorsak 
önyargılarımız inandığımız ve savunduğumuz yargılara dönüşmektedir. Bu yolla sosyal iletişim ve 
empati sivil toplumun ürünü olan ‘birlikte yaşam’ ve ‘başkalarının iyiliğini bizim iyiliğimiz olarak 
kabul’ için varolmaya başlamaktadır.

Meriç Öztürk 

Toplumla sorunu olan insanlar, bir iyiniyet köprüsü oluşturma çabasıyla dünyada birşeyleri 
değiştirmek isteyen kişilerdir. Gönüllü olarak çalışmaktadırlar. Herhangi birisi onlara şu soruyu 
yöneltebilir: ‘Sen aptal mısın?’. Fakat bilmeliyiz ki her zaman aptallar dünyay değiştirmişlerdir. 

Sanıyorum, iyiniyete engel olan en önemli şey, gönüllülüğün önyargılarla gerçekleştirilmesidir. 
Herkes kendi toplumunun ürünüdür ve eğer herhangi biri yabancılara karşı önyargılara sahipse... vb.  
bu bireysel bir problem değil aynı zamanda toplumun da problemidir. Ve gençler değişime en açık yaş 
grubudur. Eğer kendimizi değiştirmeye başlarsak, toplumun kötü özelliklerini de değiştirebiliriz.  

Toplumun gelişim ve değişimini hızlandırmada hükümet dışı örgütler en önemli aletlerdir.  
Gençlerin bakış açısının değişimi çok önemlidir, zira toplumun değişimi sadece genç insanlarla 
başlayabilir. Ve sanıyorum sadece gençlerden oluşan hükümet dışı örgütler bizleri değiştirebilir, 
takım çalışmasını, toplumun bir parçası olmayı ve sorumluluk üstlenmeyi öğretebilir. Ve sadece 
onlar, önyargıların aptalca şeyler olduğunu  ve sadece bir hükümet dışı gençlik örgütünün tüm 
dillerde ‘herkes farklıdır, herkes eşittir’ demesini öğretebilirler.

Sonuç olarak, milletler arasında iyiniyet köprüsü oluşturulmasının tek yolu önyargılarımızla 
mücadele ve diğer kültürlerden öğrenme gayretidir. Bu zor görünebilir, ama biz dünyayı değiştirmek 
istiyorsak, hiçbir şeyin kolay olmadığını bilmeliyiz, özellikle insanları değiştirmenin.

Burç Kardaş 

Bugünlerde insanlar özellikle Türkiye’yi kötü etkileyen, Ermenistan ve Türkiye’deki duruma 
ilişkin konuşmakta ve yazmakta. Bir ay kadar önce, Türk yazarlar ve yurttaşlar bir web sitesinde 
yan yana gelerek tüm dünyaya ırksal katliamı  kabul ettiğimizi söylediler; farklı kanaate sahip olan 
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insanlar bu durumdan ötürü çok kızmışlardı. Aslında bu iyiniyetli ilişkilerin yaratılması için bir 
başlangıç olabilir. Dolayısıyla, Türkiye ve Ermenistan iyi ilişkiler kurmaya gayret etmekte ve bazı 
ülkeler, yazarlar, yurttaşlar birçok farklı görüşlere sahipler ancak bunlardan 3’ü bugün etkilidir:

Türkiye ve Ermenistan arasında bir konferans.1. 
Irk katliamına ilişkin araştırmalar yapacak bir Tarih Komisyonu’nun oluşturulması.2. 
Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan ilişkilerini tatmin edebilecek verimli bir siyaset 3. 

şeklinin bulunması.
Diğer taraftan bu yorumlar Türkiye yurttaşlarını o kadar da memnun etmemektedir. Bunun 

sebebi, bir nezaket örneği gibi görünmesine ve herkesi memnun etme statüsü taşısa da, neden 
konferansın İsviçre’de yapılması gerektiğine ilişkindir. Gerçekçi bir bakış açısıyla, herkes bilir ki, 
Türk politikacıları kötü bir şekilde veya uzun vadede Türkiye’ye zarar vermeme konusunda dikkatli 
olmak zorundadılar. 

Bu arada hepimiz biliriz ki, eğer geçmişte yanlışlar olmuşsa bunlar bizim (Türklerin ve 
Ermenilerin) hataları değildir. Öyleyse niçin birbirimizi değiştirmeye çalışıyoruz; bizim sadece 
‘Eğer silahlarımız olsa bile, bizim birbirimizi öldüremeyeceğimizi’ görmek için iletişim kurmaya 
ihtiyacımız var.

Gelin dünyaya tüm problemlerin iletişim aracılığıyla çözülebileceğini gösterelim...!

Burcu Bektaş 

Biz muhtemelen barış, birlikte yaşam ve anlaşıyışın en çok itiyaç duyulduğu bir zamanda 
yaşıyoruz. Ortadoğu ve Doğu Asya’da savaşlar, alt sahra Afrikasında açlık ve bulaşıcı hastalıklar 
insan yaşamına mal olmaktadır. İnsan öldürülen ve yardıma ihtiyaç gibi aynı zamanda öldüren bir 
varlıktır. İnsanî hisler ve hırslar bu dünyada yaşamı günden güne güçleştirmektedir. 

Gündelik yaşamda herhangi bir farklılık, ayrımcılığın bir parçasına dönüşebilir. Sadece diplomatik 
krizler değil, büyük ve küçük sayıdaki insan grupları arasında da sosyal krizler meydana gelir. Hatta 
bu, barış ve hoşgörüye bir şans tanımak isteyen, birçok insanın varolduğu durumunda da meydana 
gelir. Ülkelerin tarihî süreçler ve taraftalık sebebiyle birbirine karşıt duruma düşmesi olasıdır; fakat 
bu insanların bütün bunlardan sonra birarada yaşayamıyacağı anlamına gelmez.  

Tabii ki, diğerlerini anlamaya ihtiyaç duyan ve düşüncelerini kültürlerarası değişim programları 
yardımıyla ifade eden insanlar bulunmaktadır. Bu tarihî önyargıları aşmada ortak bir dilin oluşmasını 
sağlayacaktır. Dolayısıyla insanlar empatiye dayalı yeni köprüler yaratabilirler. 

Esra Bayhan 

Köprüler: tarafların birleştiği nokta, farklılıkların birleştiği nokta. Kentlerin farklı kısımlarını 
birbirine bağlayan Mostar Köprüsü’nde, iki kıtayı birleştiren Boğaziçi’nde olduğu gibi, Yedhegnadzor 
da bir ülkenin farklı kısımlarını birleştirmektedir. Köprüler sadece farklı mıntıkaları değil, aynı 
zamanda insanları, kültürleri ve daha pekçok şeyi birleştirmektedir ve köprüler sadece taş ve 
çimentodan inşa edilmemektedir. Bazıları, sanat, sevgi ve dostluk maddeleriyle inşa edilmektedir. 
Dolayısıyla milyonlarca çeşit köprü bulunmaktadır. Kısaca, herbir temas yeni bir köprü inşa 
etmektedir.  Örneği hemen şu anda elinizde bulunmaktadır. Bu yazı sizin ve benim aramada bir 
köprüdür…

Gelin farklılılar hakkında düşünelim. İki birbirine benzer insan hiç gördünüz mü? Ben asla 
görmedim. Başka birine benzeyen bir insan gördüğümde, bir saniye sonra onu değerinden açıkça 
ayıran farkı gözlemlemekteyim. Fraklılıklar herhangi birini eşsiz kılmaktadır. Bu DNA’lardan 
başlamakta ve bedenimize ait organlarla, göz rengimizle, saç rengimizle, parmak izmizle devam 
etmektedir. Farklılıklarımız bizim kimlik kartımızdır. Bunlar sadece fiziksel değil, aynı zamanda 
kültürel, dini, cinsi, ulusaldır. Hepimiz farklıyız, evet milyonlarca farklı şeye sahibiz. Dolayısıyla 
hepimiz eşsiziz ve bazı şeylere sahibiz. Hepimiz insanız ve sevgiye, dostluğa ihtiyaç duymaktayız, 
suya, havaya ve besine  ihtiyacımız olduğu gibi iletişime ihtiyaç duymaktayız. 
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Eymen Bakırcı

KÖPRÜ
Köprünün ne anlama geldiğini düşünmekle başlıyorum. İnsanlar niçin onu inşa ederler? Köprü 

inşa edilmektedir, zira ayrılmış iki farklı kısım birleşmek istemektedir. Denizler, nehirler, yollar 
birer sınır olmalarından, kısımları birbirlerinin eksikliğini hissetmektedir. Onlar, kendi  karşıtıyla 
buluşmak ve ilişki tesis etmek istemektedir. SINIR. Hiçkimse bu sınırların neden ve neyden 
yapıldığını bilmemektedir. Bu köprülerden daha önemlidir. Bunlar sınıra yakındır ve iki farklı 
bölgeyi birleştirmektedir. Köprüler inşa edildiğinde, bunlar kurallara göre itinayla inşa edilmeli 
ve kısımları birleştirmelidir. İlk olarak proje çizilmekte ve tüm kontroller yapılmakta, sonra inşaat 
mühendisleriyle, mimarlar ve inşaat işçileriyle zevkli ve tatlı bir çalışma,-bilahare sıklıla meydana 
gelecek güçlükler de dahil olmak üzere, başlamakta. Herkes büyük bir keyifle çalışmaların sona 
ermesini beklemekte, çünkü bu çalışma sadece işçiler için değil, tüm insanlar için yararlıdır. İyiniyet 
köprüsünün yaratılması buna benzemektedir. Bu önemlidir. Bazı insanlar çalışmamakta ama bu 
çalışma onlar için de önemlidir. Sabır ve özveri olmadan herhangi birşeye ulaşmak mümkün değildi. 
Temellerin zamanla yıkılmasını istemiyorsak güçlü adımlar atılmalı. Onlar el ele  birbirine sıkıca 
kenetlenmiştir. Köprü birbirini tanıyarak, hoşgörüyle, farklılıklarla ve sevgiyle... inşa edilmektedir. 
Bu insanların onu nasıl kullandığına bağlı olarak önem kazanmaktadır. Bu KÖPRÜ tüm zamanlarda 
ve tüm yaşam boyunca varolacaktır. 

Nur Yıldırım

Bir şair ‘En büyük uzaklık, birbirini anlamayan iki el arasındadır’ demiş. Bu Ermenistan ve 
Türkiye ilişkilerine dairdi. Bu şairane hava içinde devam ederek, Çin (genellikle büyük uzaklığa 
vurgu yapmakta) Ermenistan’dan daha yakın sayılabilinir. Dolayısıyla Ermenistan’ın Türkiye’ye en 
uzak komşu olduğu iddiası, belirgin hale gelmektedir.

İki ülke arasında, yıllarca kapalı olan sınr genişleyip pekişmiştir. Siyaset adamlarının siyasi 
ve medeni zorunluluklardan hareketle iletişim kurmalarına rağmen, insanlar temas kurmak ve bu 
temaslarını koruma şansına sahip değiller. Bu yan yana yaşamış insanlar için ayrımcılıktır; eğer 
onlardan biri olmasaydı, aynı zamanda diğeri de olmayacaktı. Ben çoktan bir köprü olduğunu, 
ancak bunun cidden zarar gördüğü anlamında söylüyorum. Şimdi biz yenisini yaratıyoruz. Ve bizim 
bağımız yolculuğumuz aracılığıyla faydalı olur.

Yüzyıllar boyunca farklı etnik kökene sahip milletler, diller ve dinler taşıyan insanların birlikte 
yaşadığı bir ülke olan Anadolu’da yaşayarak, 21.yy.’da biz birbirimizi kolayca anlamalıyız. 
Bildiğimiz gibi, böylesi farklılıklar casus bellidir (savaş sebebi), fakat gerçeklikte onlar casus 
belledir (güzellik sebebi).

Ve ayrılmışlar için bizim köprülerimiz var. 
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Bekir Parlak (Kayseri, Türkiye)

Benim için programın genel olarak mükemmel ve faydalı olduğunu zannediyorum. Ermeni 
gençleri yardımıyla Ermeni kültürü ve tarihine ilişkin çok şey öğrendim.

Hatırladığım en etkileyici zaman
Türk halk danslarına çok benzeyen, Ermeni halk dansları yaptığımız zaman. Aynı zamanda 

Ararat dağının görünümü benim için oldukça etkileyiciydi.  

Gördüğümüz en ilginç görüntü
Benim için en etkileyicisi Ararat dağıydı, çünkü manzara gerçekten güzeldi.

Değişim Programından sonra şimdi ben izleyen konuda fikrimi değiştirdim
Benim fikrim değişti, çünkü Ermeni gençleri oldukça arkadaş canlısı ve iyiydiler. Ve ben iki 

ülke arasındaki varolan anlaşmazlıkları çözebileceğimize inanıyorum. Eğer sınır açılırsa arkadaşım 
Rafael’le beraber dış ticaretle uğraşırım. 

Benim in en kötü mekan⁄etkinlik⁄zaman
Benim için kötü etkinlik yoktu.

Programdan sonra ben şunu öğrendim
Ermenistan tarihi, Ermeni kültürü ve Ermeni gençlerinin gelecek tahayyüllerine ilişkin çok şey. 

Aynı zamanda insanlara ilişkin. 

Bu progama ilişkin tornuma şunu anlatırım
İlginç bir soru. Şu anda evlenmeyi düşünmüyorum, bu sebeple de soruya yanıtım yok. Ancak 

eğer evlenirsem, torunlarıma birbirlerini sevmelerini ve stereotipleri kırmalarını söylerim. 

Hey, bunun dışında, söylediklerime şunu eklemek isterim 
Programın tüm üyelerine, aynı zamanda çevirmen Bedros Çavikoğlu’na teşekkür etmek 

isterim.

Anuş Bagratunyan (Erivan, Ermenistan)

Genel olarak en ilginci ve en faydalısı doğrudan programın kendisiydi. Ben Türkler ve Türkiye 
kültürüne ilişkin çok yeni şeyler öğrendim. Bu program bana daha hoşgörülü ve iyi niyetli olmam 
konusunda yardımcı oldu. Program esnasında, şimdi benim iyi arkadaşlarım olan birçok yeni insanla 
da tanıştım. 

Hatırladığım en etkileyici zaman
Boğazdaki geziydi; o gezide nefis zaman geçirdik ve gezinin tadını çıkarttık. Bu benim hayatımın 

en unutulmaz günüydü.

Gördüğümüz en ilginç görüntü
İstanbul’un milli ve tarihi camii olan Sultan Ahmed Camii; bunun dışında benim için en etkili 

yer Aya Sofya mabediydi. 

Değişim Programından sonra şimdi ben izleyen konuda fikrimi değiştirdim
Türklere ilişkin; ve ben şimdi biz Ermeniler ve Türklerin bir dostluk köprüsü inşa edebileceğimize 

kaniyim. 

Benim için en kötü mekan⁄etkinlik⁄zaman
Hepimizin havaalanında olduğu gün, herkesin gözünde yaş vardı, zira Türk arkadaşlarımız 

olmadan eve dönmek çok zordu. 

Katılımcılara göre programın sonuçları 
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Programdan sonra ben şunu öğrendim
Herkesin hoşgörülü olması gerektiğini ve diğerinin kültürüne ve ulusal geleneklerine saygı 

duyması gerektiğini öğrendim. Zaten vuurguladığım gibi ben Türk tarih ve kütürüne ilişkin çok şey 
öğrendim. 

Bu progama ilişkin tornuma şunu anlatırım
Bu program Türk ve Ermeni gençleri için çok önemli. Biz Ermeni gençlerine, Türkler ve Türk 

kütürüne ilişkin çok şey öğrenmede yardımcı oldu, aynı zamanda Türklere de Ermeniler ve Ermeni 
kültürüne ilişkin. Ben torunlarıma İstanbul’u ziyaret etmelerini tavsiye ederim.  

Hey, bunun dışında, söylediklerime şunu eklemek isterim
Bu programa katıldığım için çok mutluyum ve bunun devamlı hale dönüşeceğine kaniyim. Bu 

program esnasında çok şey öğrendim, çok iyi zaman geçirdim ve şimdi birçok iyi arkadaşlarım var. 
Herşey için teşekkürler.

Argam Petrosyan (Armavir, Ermenistan)

Zannediyorum program genel olarak mükemmeldi. Amacı iki millet arasında iyiniyet ve hoşgörü 
oluşturmak olan büyük bir projeydi; sanıyorum biz bunu başardık, en azından 20 kişi için. Böylece 
bu iyi bir başlangıç ve gelecekte herşeyin iyi olacağına umudum var. 

Hatırladığım en etkileyici zaman
İstanbul’daki Boğaziçi gezisi. Harikaydı. Ben deniz manzarasının tadını çıkarıyordum. Bunun 

dışında, Hrant Dink Vakfı ve Dink’in kızı Paytsar’dan etkilendim.

Gördüğümüz en ilginç görüntü
Ermeni ve Türk kültürlerinin dünyaya bakış açıları, mutfakları arasındaki benzerlikleri vb. 

Değişim Programından sonra şimdi ben izleyen konuda fikrimi değiştirdim
İki komşu ülke arasındaki ilişkilere dair. Program gerçekleşene kadar, kadar benim bir gün 

Türklerle herhangi bir ilişkim olabileceğini tahayyül edemezdim; ancak şimdi birçok iyi Türk 
arkadaşlarım var. 

Benim in en kötü mekan⁄etkinlik⁄zaman
İyi İngilizce konuşamadığımdan herkesle iletişim kuramıyordum. Ancak bana yardım eden iyi 

arkadaşlarım var.

Programdan sonra ben şunu öğrendim
Gerçek dostluk, hoşgörü, iyi niyet, biraz Türkçe vb.

Bu progama ilişkin tornuma şunu anlatırım
Enteresan arkadaşlarıma ilişkin anlatmam olasıdır; umudum var.

Armine Hovhannisyan (Erivan, Ermenistan)

Zannediyorum program genel olarak çok olumluydu; zira biz iyi arkadaşlar olma fırsatına sahip 
olduk ve biz çok benzeriz.  

Hatırladığım en etkileyici zaman
Türk grubunun bizim halk danslarını ve bizim Türk halk danslarını oynadığımız zaman. Aynı 

zamanda bizim aynı şarkıyı Ermenice ve Türkçe söylediğimizde.  

Gördüğümüz en ilginç görüntü
‘Maraş dondurması’ hazırlaması süreci. Ben bunun en eğlenceli görüntü olduğunu 

söyleyebilirim.
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Değişim Programından sonra şimdi ben izleyen konuda fikrimi değiştirdim
Türklerin düşünce biçimine ilişkin.

Benim için en kötü mekan⁄etkinlik⁄zaman
Birbirimize veda etme anı.

Programdan sonra ben şunu öğrendim
Türkler çok misafirperverler; düşünce biçimleri aynı, ve bütün  bunlarla biz çok benzeriz. 

Bu progama ilişkin tornuma şunu anlatırım
En nihayetinde iyilik, iyi niyet ve dostluk yendi. Bunu istemek gerek; biz arzu ettik ve yendik.

Hey, bunun dışında, söylediklerime şunu eklemek isterim 
Ben ilişkilerimizin daha da ısınmasını, yeni gruplar içermesini isterdim. Bizim yarattığımız 

köprünün milletlerimizi güçlü bağlarla birleştireceği yönünde umutluyum. 

Arpi Atabekyan (Erivan, Ermenistan)

Zannediyorum program genel olarak çok iyi ve verimliydi.

Hatırladığım en etkileyici zaman
Erivan’da Ararat’ı gördüğümüzde.  

Gördüğümüz en ilginç görüntü
Bütün İstanbul.

Değişim Programından sonra şimdi ben izleyen konuda fikrimi değiştirdim
Hem Türkler hem de Kürt gençlerine ilişkin. 

Benim için en kötü mekan⁄etkinlik⁄zaman
Yedi gün esnasında benimle ilgili herhangi bir kötü  olay olmadı.

Programdan sonra ben şunu öğrendim
Türk mimarisi, yiyecekler ve arkadaşlığa ilişkin.

Bu progama ilişkin tornuma şunu anlatırım
Tornuma sadece bir olayı değil, herşeyi anlatırım.

Hey, bunun dışında, söylediklerime şunu eklemek isterim 
Ben herkese programa katıldıkları için teşekkür etmek isterim, özellikle organiztörlere. Ben 

hepinizi seviyorum ve özlüyorum.

Burcu Bayat (Ankara, Türkiye)

Ben genel olarak programın harika ve mükemmelden de öte olduğunu söyleyebilirim. Ben, sadece 
30 kişi için değil, aynı zamanda iki milletin gelecek nesilleri için harika bir çalışma yaptığımızı 
sanıyorum. 

Hatırladığım en etkileyici zaman
Matenadaran binasını ziyaret ettiğimiz zaman; ben çok etkilenmiştim. 

Gördüğümüz en ilginç görüntü
Ermenistan’da ziyaret ettiğimiz müze.

Değişim Programından sonra şimdi ben izleyen konuda fikrimi değiştirdim
Ben kanaatimi değiştirmedim, fakat ben çok etkilendim ve gerçekten iki millet arasında meydana 

gelen trajediden ötürü üzgünüm. 
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Benim in en kötü mekan⁄etkinlik⁄zaman
Herkese veda ettiğimizde.

Programdan sonra ben şunu öğrendim
...gerçek dostluk, hoşgörü, iyi niyet, biraz Ermenice vb.
Eğer biz rahat olup hoşgörüyü öğrenirsek, birlikte çok şeylere ulaşabileceğimizi öğrendim.

Bu progama ilişkin tornuma şunu anlatırım
Ermenistan’da ve Türkiye’de harika zaman geçirdim ve eğer olanağın olursa Ermenistan’ı 

ziyaret et.

Hey, bunun dışında, söylediklerime şunu eklemek isterim 
Bu program üzerinde zamanını harcayan herkese teşekkürler. Harikaydı. Eğer bu programa 

tekrar katılmaya olanağım olursa, düşünmeden katılırım. Yeni işbirliği bekliyoruz.

Haykanuş Çobanyan (Vanadzor, Ermenistan)

Zannediyorum program genel olarak harikaydı. Yeni arkadaşlar elde etmemiz, birbirimizle fikir 
alışverişinde bulunmamız iyiydi. Bu 7 günü ilginç ve zevkli geçirmek için hiz herşeyi yaptık. Ve en 
nihayet biz haftamızın tadını çıkarttık ve bir anı bile kaybetmemek için herşeyi yaptık. 

Hatırladığım en etkileyici zaman
Sevilen İstanbul’da çılgın yağmurlu günümüz. Bizim güleç yüzümüz ve harikulâde Boğaziçi 

gezisi.

Gördüğümüz en ilginç görüntü
Benim için Sultan Ahmed Camii İstanbul’da en mükemmel ve en ilginç mekandı.

Değişim Programından sonra şimdi ben izleyen konuda fikrimi değiştirdim
Türklere ilişkin. Ben onların bu kadar misafirperver olduğunu bilmiyordum. 

Benim için en kötü mekan⁄etkinlik⁄zaman
O afedersiniz, hatırlayamıyorum, içtenlikle benim için herhangi bir kötü şey yoktu. 

Programdan sonra ben şunu öğrendim
İyi arkadaş olmak için dil önemli değil; senin sadece anlamaya, saygı duymaya, hoşgörülü 

olmaya çalışman ve arkadaşlarını sevmeyi denemen gerek.

Bu progama ilişkin tornuma şunu anlatırım
Benim hayatımada asla unutmayacağım yedi günüm oldu. Türkler ve Ermeniler bir kere herşeyi 

unutmaya ve küçük bir köprü inşa etmeye karar verdiler. Günler geçiyordu ve köprü inşa oluyordu. 
Bir gün onlar onu inşa ettiler.

Hey, bunun dışında, söylediklerime şunu eklemek isterim 
Benim arkadaşlarım, teşekkürler!

Hripsime Grigoryan (Erivan, Ermenistan)

Genel olarak programın hemem hemen mükemmel olduğunu sanıyorum. İki taraf organizatörleri 
de gerçekten programa uygun gruplar oluşturmayı başamışlardı. Bu benim için programı başarılı 
kılan başlıca sebeplerden biri. Başlangıçta program esnasında daha sık seminerler, münazara ve 
tartışmalar organize edilmesininin daha iyi olacağını sanıyordum, (ben benim dışımdaki katılımcıların 
da aynı şekilde düşündüklerini biliyorum; bunu onlar için söylüyorum) ancak yanlış olduğumu şimdi 
anlıyorum, zira önümüze koyduğumuz amaçlara ulaşmak için programa öyle bir  format gerekliydi 
ki, bu da uygulandı. Aksi takdirde biz katılımcılar arasında böylesi sıcak ve dostça ortam oluşmuş 
olmasına ikna olamazdık. 
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Hatırladığım en etkileyici zaman
Boğaz gezisi. Harikaydı. Ben o kadar zevki; görmeye değer yerleri, rüzgarı, akşamı, lezzetli 

yemeği, müziği ve tabbi ki etrafımdaki harika insanları ve bütün bunların hepsini denizde, bir arada 
tatmamıştım.

Akşamları ve geceleri gerçekleştirdiğimiz gezi ve sohbetler.

Gördüğümüz en ilginç görüntü
Maraş dondurması sunumu
Benim için en harikulade mekan Aya Sofya idi. O korkunç derecede büyük ve aynı zamanda 

güzeldi. Tüm manzarayı tek bakışla görmek imkansızdı. Bir diğer özel mekan köprüydü; hem 
gündüz hem gece harikaydı.

Değişim Programından sonra şimdi ben izleyen konuda fikrimi değiştirdim
Çok fazla şeyde değil. Bugünkü neslin (en azından tanıdığım kısmı) enerji dolu, yaratıcı 

ve stereotiplerden uzak olduğuna dair düşüncemi yeniden teyid ettim. Ben onların Türkiye 
Cumhuriyeti’nin gerçek geleceği olduğuna inanıyorum. Ben Türkiye’nin demokrasi, gelişim yolunda 
olduğuna inanmak istiyorum. Böylece onlarla tanıştıktan sonra ben umutlarımı tekrar teyid ettim.

Benim için en kötü mekan⁄etkinlik⁄zaman
Zaman kısalığı. Ben gerçekten daha fazla kalmak ve ülkenin farklı yörelerine ilişkin çok şey 

öğrenmeyi isterdim.
Programımızla ilgilenen bazı Türk gazetecilerin varlığı fazlalık olmazdı.

Programdan sonra ben şunu öğrendim
Ulusa ilişkin her konuda genelleştirme ve  istatistiki verilerden kaçınmak gerekir. 1. (Recep)
Türkiye’de çok iyi ve güçlü bir gençlik kuruluşu var: TOG2. 
Bazı Türkler, Ermenileri, müşterilere yapışma ve kendi hizmetlerini önerme konusunda 3. 
geçmekteydiler.
İstanbul bir kereden fazla ziyaret edilmesi gereken bir kent. 4. 

Bu progama ilişkin tornuma şunu anlatırım
Bütün bunların nasıl başladığını. Ben o zamana, torun sahibi olana dek, Ermeni-Türki lişkileri 

çok daha fazla gelişmiş olacağı umudundayım (açık sınır, karşılıklı çıkar). Böylece ben onlara, 
komşu ülkeden 30 gencin kendi aydınlık geleceğine, iyiniyet köprüsünün ilk taşlarını koyarak 
başladıklarını anlatırım.

Sonra ben onlara, bizim neslin Türk gençlerine dair, kendi bireysel fikirlerini oluşturmaları için, 
resimlerimizi ve ses kayıtlarını gösteririm. Ben onlara, iki milletin farklılılardan çok daha fazla 
benzerliklere sahip olduklarını ve eğer güçlü bir irade varsa (tabii ki diğer etmenler de aynı şekilde) 
ülkeler arasındaki her tür komplike durum ve engelin aşılabileceğini gösteririm.

Hey, bunun dışında, söylediklerime şunu eklemek isterim
Organizatörler ‘Gelecek Senindir’ ve ‘Toplum Gönüllüleri’ne teşekkürler. Kanımca böylesi 

programlar, daha fazla genci içererek, ve aynı zamanda önerilen programların verimliliğini  büyütmek 
amacıyla toplumsal bilinci yükselterek, tekrar tekrar gerçekleştirilmeli.

Habip Kemal Elçi (Adıyaman, Türkiye)

Genel olarak programın harikulade olduğunu sanıyorum. Bu program aracılığıyla, Türk-Ermeni 
ilişkilerinin gelişimi için, bizim ilk adımları attığımıza inanıyorum.  Program o kadar iyiydi ki, benim 
şu anda birçok Ermeni arkadaşlarım var; bizim kültürlerimizin o kadar birbirine benzer olduğunu 
bu programa dek bilmiyorduk,  ben bunun için çok sevinçliyim. Biz Ermenilerin bu kadar coşkulu, 
konuksever ve hoş insanlar olduğunu öğrendik. Ben bunu Ermenistan’a gelene kadar bilmiyordum. 
Fakat diğer arkadaşlarım buna ilişkin henüz bilmemekte. İşte bu sebeple de biz Ermenistan ve 
Türkiye arasında bir köprü yarattık. Ben sonsuza dek barış yolunda yürüyeceğimizi biliyorum.
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Hatırladığım en etkileyici zaman
Kilisede olduğumuz zaman. Ben birçok ayinlere ziyarette bulundum fakat böylesini hayatımda 

hiç görmemiştim. Bu ayinden sonra biz halk dansları yaparken, bir yetişkin adam, bizim hakkımızda 
birkaç soru sordu ve Türkiye’den geldiğimizi öğrendi. O bize ne söyledi? O bize barışın burada 
olduğunu ve Türkleri burada görmenin çok zevkli olduğunu söyledi. Ve bize coşkumuz ve kaygımızın 
barış adına son bulmaması için, böyle devam etmemizi söyledi. 

Ben bu cümleyi unutamam.

Gördüğümüz en ilginç görüntü
Birbirine çok benzer kültürlerimiz var. Ermenistan’a gelene dek sadece bizim şarkılarımızın 

benzer olduğunu biliyordum, fakat ben bizim yiyeceklerimizin, halklarımızın, giysilerimizin de 
aynı şekilde çok benzer olduğunu gördüm. Biz Anadolu’da birlikte yaşıyorduk. Biz çok şeyleri 
paylaşıyorduk. Bütün bunlara devam etmemiz için, bize hiçbir şey mani olmuyor. Ben niçin bugüne 
dek beklediğimizi ve hiçbir şey yapmamış olduğumuzu anlamıyorum.

Değişim Programından sonra şimdi ben izleyen konuda fikrimi değiştirdim
Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler. Birlikte her tip kötü düşünceyi değiştirebiliriz. Eğer 

biz inanır, arzu eder, olanaklarımızı uygularsak biz herşeye ulaşabiliriz. Bu başlamıştır. Bu ilişkileri 
iyileştirme yolunda çok olanaklarımız olur. Gecikmeyin, bu ve benzeri ülkeler arasında ilişkileri 
düzeltmeye devam edin.

Benim için en kötü mekan⁄etkinlik⁄zaman
Ermenistan’dan çok içki aldım. Fakat daha fazla almadığıma üzgünüm. Ben Ermenistan’a size 

görmeye ve içki satın almaya tekrar gelebilirim.

Programdan sonra ben şunu öğrendim
Eğer iki ülke arasında iyiniyet köprüsü oluşturmak istiyorsak, bizim mimara, diğer ülkelerin 

yardımına  ihtiyacımız yok. Biz sadece insan olalım ve her şeyi birlikte yapalım. Ben bizim kayıtsız 
insanlar gibi bu güne dek beklediğimizi öğrendim. 

Bu progama ilişkin tornuma şunu anlatırım
Bu programdan sonra katılımcılar, bu iki benzeri kültürler arasındaki durumu anlarlar ve bütün 

bunları insanlara, bu insanlar da diğer insanlara , diğer insanlar da tamamıyla başka insanlara 
açıklarlar. Ben torunuma ‘Görüyor musunuz? Sınır bizim programımız sayesinde açıldı’ demeyi 
umut ediyorum. Ve sadece çocuklarıma değil.

Herkes görür.

Hey, bunun dışında, söylediklerime şunu eklemek isterim
Her şey çok iyiydi. Ben birlikte harika programlar gerçekleştireceğimize inanıyorum. Üç önemli 

şeye; inanç, arzu ve başlangıça sahip olmak yeterli. Gelecekte kayıtsız olmayın! Gelin barış adına 
şarkı söyleyip dans edelim. Bu komşu ülkeler birbirinden ayrı olamazlar. Unutmayın ki herşey bizim 
elimizde! Ben, bu programın katılımcıları, sizi seviyorum. Ben her zaman ‘Sarı Gelin’i söylerim.

‘Gelece Senindir’ ve ‘Toplum Gönüllüleri’ sizlere teşekkürler.

Nur Yıldırım (Ankara, Türkiye)

Genel olarak programın başarılı olduğunu ve amacına ulaştığını sanıyorum. Birbirini tanımak 
için bekleyen oldukça coşkulu katılımcılar, daha ilk günden bir bütün oldular. Dolayısıyle, oldukça 
kısa zamanda (7 gün) bir dizi şeyler yaptık (geziler, buluşmalar, halk dansları, oyunlar vb.). Dışişleri 
bakanlığı ve ABD elçiliğindeki buluşmalar, aynı zamanda basın toplantısı çok iyi hazırlanmıştı ve 
bizim programımızın tanınmasını sağladı ve genel olarak programımızın verimini yükseltti. 

Hatırladığım en etkileyici zaman
Soykırım Anıt Kompleksinin dışında, Ararat dağının karşısında (diğer tarafta), ölenlerin acısını 

ve kendi kendime bütün bunlardan kimin sorumlu olduğunu sorduğumda...En nihayetinde, hiç 
kimsenin o insanları geri getiremiyeceği bilincine vardığında; insanoğluna insanlık tarafından bu 
kadar ölümlere sebep olan gerçeklik içinde yaşamak ve varlığını sürdürmek zor gelmekte. Bu ayıptı 
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ve hatta güçlü Ararat buna karşı mücadele edemedi.
Bunun dışında, son günün arifesinde Galata Köprüsü’nde yemek yediğimizde, grubumuzun tüm 

üyeleri ağlıyordu; hatta en güçlüleri bile. Bütün  bunlar havuzun klorize edilmiş suyu değil, aksine 
yaklaşan sonun bilinciydi. 

Gördüğümüz en ilginç görüntü
Bizim harika Ermeni grubu. Bütün üyeler tam bir armoni içindeydi. Ben hepsiyle konuştum, 

onların kim olduğunu ve bizlerin birbirine ne kadar benzer olduğunu öğrendim. Onların herbiri bu 
işi olası kılmada kendi katkısını gösterdi. Türk-Ermeni şarkısı, elişi çalışmalar. Onların genellikle 
bizlere kızmadıklarını, onların ne kadar iyi yorulmadan dans ettiklerini, ne kadar doğulu olduklarını 
ve büyük bir olasılıkla bizden daha iyi korumuş oldukları aynı Anadolu değer ve alışkanlıklarına 
sahip olduklarını görmek çok ilginçti.

Türkoloji Bölümü’nün olması, Türkçe konuşan kız, Türkiye’li çevirmen ve onun tüm söyledikleri, 
yerli insan betimlemeleri, Ararat manzarası ve ben buna alfabeyi de eklerdim. 

Değişim Programından sonra şimdi ben izleyen konuda fikrimi değiştirdim
Ermenistan’daki insanların doğasına ilişkin herhangi bir tahayyülüm yoktu; çok az insan onlar 

ve oraya ilişkin tam verilere sahip, zira sınır kapalı. Böylece hemen hemen efsane olan, şimdi benim 
için gerçek bir deneyim; Ermenistan, Ermeniler, kendi kültürleri, coğrafyası, yiyecekleri, sosyo-
ekonomik dinamik vb.

Ve acaba ölümler soykırım mı idi, değil mi idi? tartışmaları. Ben şu anda düşüncemi değiştirmiş 
olduğumu söyleyebilirim. İnsanlar için ölüm, göç ve acı nedir? Bütün bunların sayıları hükümetler 
tarafından azaltılabilinir. Ama kelimeler ve siyaset soyut ise de, acı gerçektir.

Benim için en kötü mekan⁄etkinlik⁄zaman
Ermeni grubunun bazı üyelerini Ermenistan’da (ben onlardan bazılarına veda bile edemedim) 

bırakmak zorunda olduğumuzda ve İstanbul’daki ayrılışta. Bu hikaye bittiğinde programımızın 
hareketli kısmı da bitmişti.

Programdan sonra ben şunu öğrendim
Çok uzun sayabilirim:) Şu ana kadar dedilerim dışında, Ermenilerin de sevgilerini ifade etmek 

amacıyla ‘can’ kelimesi kullandıklarını öğrendim. Adımın Ermenice anlamını öğrendim, kullanılışını 
ve önemini (nar). Sarı Gelin şarkısının anonim bir şarkı olduğunu  biliyordum, ben şimdi başka 
anonim şarkılar da biliyorum.Bazı Ermenice kelimeler öğrendim ve onları doğru telaffuz ediyorum. 
Ben kendi hakkımda ve yeni arkadaşlarım hakkında (hem Türk hem de Ermeni) çok şey öğrendim. 
Ve biz bu bağı ne kadar korursak, bu eğitsel süreç devam eder.

Bu progama ilişkin tornuma şunu anlatırım
İki ülke arasındaki ilk değişim programı olduğunu ve benim vize için özel izne ihtiyacım vardı. 

Umut ederim ki  gelecekte onlara bu izin gerekli olmaz ve onlar benim yerime çok şeyler öğrenirler 
ve bana anlatırlar.

Hey, bunun dışında, söylediklerime şunu eklemek isterim
Yukarda birkaç kere belirtmeme rağmen, ben burada olmaktan, sizlerle karşılaşmaktan ve böylesi 

bir yaşam tecrübesini yaşadığımdan burada kendimi başarılı ve sevinçli addettiğimi tekrarlamak 
isterim. Ben sizi seviyorum ve ‘siz beni daha iyi insan olmaya zorluyorsunuz’ demek istiyorum. 
Bazı bilgelere göre bu veciz söz, dünyadaki en iyi komplimandır. 

Nvard Margaryan (Çarentsavan, Ermenistan)

Genel olarak programın hoşgörü, iyiniyet, arkadaşlık, gönüllülük, farklı kültürler ve kültürel 
benzerliklere ilişkin olduğunu sanıyorum. Tüm program harika ve çok iyi tertiplenmişti.

Hatırladığım en etkileyici zaman
Türkiye’de Boğaziçi üzerindeki köprüden geçerken. Aynı zamanda biz hem Avrupa’da hem de 

Asya’daydık. Biz bunu iki kez gerçekleştirdik; ikisi de çok etkileyici idi. 
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Gördüğümüz en ilginç görüntü
İki millet arasında olan benzerlikler. Kültürel benzerlikler dışında, insanlar da birbirine çok 

benzerlerdi. Türklerin ve Ermenilerin yüz ifadelerinin çok açık olduğu anlamında söylüyorum. 
Bunun haricinde, birbirine çok benzer, çok farklı gündelik manzaralar gördüm.

Değişim Programından sonra şimdi ben izleyen konuda fikrimi değiştirdim
Hoşgörü. Başlangıçta bunu sadece kelimelerle tahayyül ediyordum; birçok tanımlamalar 

öğrenmiştim ve bu benim için sıradan bir şeye dönüşmüştü. Fakat şu anda benim hoşgörülü ve 
hoşgörünün hayal değil gerçek olduğuna kani oldum.

Benim için en kötü mekan⁄etkinlik⁄zaman
Hastalanmıştım ve programın 1. ve 2. gününe katılamadım.

Programdan sonra ben şunu öğrendim
Barışa ilişkin oldukça güzel cümleler, Sezo’ya teşekkürler, arkadaşlığa ilişkin oldukça yeni 

şeyler, birçok yeni Türkçe kelimeler. Ben bütün o kelimeleri yazamam, zira onlar o kadar çok ki. 

Bu progama ilişkin tornuma şunu anlatırım
Belki Aya Sofya, Sultan Ahmet Camii, benim yeni ve ilk Türk arkadaşlarıma ilişkin, hoşgörüye 

ilişkin, Agos’a ilişkin, Dolmabahçe Sarayı’na ilişkin vb.

Hey, bunun dışında, söylediklerime şunu eklemek isterim
Ben organizatörlere, tüm arkadaşlarıma o unutulmaz günler için teşekkür etmek isterim. Herkese 

teşekkürler.

Rafael Ter-Sargsyan (Gümrü, Ermenistan)

Genel olarak programın, katıldığım gençlik programları içinde en harikası olduğunu 
sanıyorum.

Hatırladığım en etkileyici zaman
Vapurla geziydi (o akşam bizim arkadaş ve çok güçlü bir grup olduğumuzu anladık).

Gördüğümüz en ilginç görüntü
Zor bir soru. Hemen hemen herşey çok enteresandı ve herhangi bir şeyi en eteresan olarak 

ayıramam. 

Değişim Programından sonra şimdi ben izleyen konuda fikrimi değiştirdim
Ben hiçbir şeye ilişkin düşüncelerimi değiştirmiş değilim. Farklı toplumlar arasında diyalog ve 

birlikteliğin her iki taraf için de önemli bir faktör olduğunu, bir kez daha anladım.

Benim için en kötü mekan⁄etkinlik⁄zaman
Havaalanında veda anında.

Programdan sonra ben şunu öğrendim
Türkiye’ye ilişkin çok yeni bilgiler aldım; grup çalışmasına ilişkin yeni kabiliyetler edindim. 

Bu progama ilişkin tornuma şunu anlatırım
Dedeniz genç ve daha sağlıklı olduğunda çok eğlenceli vakit geçirdi. 

Hey, bunun dışında, söylediklerime şunu eklemek isterim
‘Gelecek senindir’ ve ‘TOG’a teşekkürler. Yeni programlar bekliyoruz.
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Recep Küçük (Edirne, Türkiye)

Genel olarak programın faydalı ve başarılı olduğunu sanıyorum. Programa katılan insanlar 
çok hoş ve büyük değişiklik yapma arzusuna sahiptiler. Program bani gençlere inanmaya zorladı; 
yeniden ve yeniden barış ve hareketlilik. Bu tip programlar aracılığıyla, geleceğe daha iyimser 
bakmak mümkün. Ve ben barış yolunda yalnız olmadığımı biliyorum.

Hatırladığım en etkileyici zaman
Hepimiz beraber programın şarkısını restoranda söylediğimizde. Bu uyumlu an bizi güçlü 

zincirlerle sardı ve bütünledi. 

Gördüğümüz en ilginç görüntü
Şarkıların birbirine çok benzer olması. Ben, bu iki milletin yıllarca birlikte yan yana yaşadığını 

ve birlikte bu kadar çok şey yarattığını, bugün anlayabiliyorum. Böylece, bu iki milletin mükemmel 
şekilde birlikte yaşayabileceği sonucunu çıkarmak zor değil. 

Değişim Programından sonra şimdi ben izleyen konuda fikrimi değiştirdim
Fırsatlara ilişkin. Olası olmayan hiçbir şey yok. Eğer arzu olursa, herşeyi gerçekleştirmek olası. 

Ben iki millet arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin, benim hayatımın misyonu olduğunu kolaylıkla 
teyid edebilirim. 

Benim için en kötü mekan⁄etkinlik⁄zaman
Ermenistan’a uçakla indiğimizde, iki saat kaybettiğimiz zaman. İki saat fark vardı, böylece o 

kullanılmayan iki saat da benim hayatımın yanından es geçti.

Programdan sonra ben şunu öğrendim
İletişim, stereotipleri kırmanın en doğru yolu. Barış hayatımda en kıymetli şey. Eğer Erivan 

kentini keşfetmek istiyorsanız, taksi kiralayın; çok ucuz.

Hey, bunun dışında, söylediklerime şunu eklemek isterim
Benim için benzerlikleri bulmak çok zevki ve ilginçti. Bu insanların hayatını daha da 

kolaylaştırmakta. Ancak en önemlisi, farklılıklarla yaşamak çok daha zor. Bildiğimiz gibi, hepimiz 
de farklıyız ve böylece farkılıklarımızdan ders almalıyız, bu faydalı olur. Aynı zamanda saygı, 
güven, teselli birlikte yaşamamıza yardım ediyorlar.

Ruben Zakaryan (Erivan, Ermenistan)

Genel olarak programın çok başarılı olduğunu sanıyorum ve programın gelecekte de devam 
edeceğine kaniyim. Biz amacımıza ulaştık. Köprü şimdi gerçeklik; biz dahası Ermeni ve Türk 
gençler arasında hoşgörü ve iyi niyetin tesisine de ulaştık. Biz Ermeni ve Türk gençleri arasında 
dostluğun mümkün olduğunu kanıtladık.

Hatırladığım en etkileyici zaman
Akşamları. Ben bugün biliyorum ki akşam vakti oraya gidebilirim; Türkiye’de olursam beni 

orada karşılayacak arkadaşlarım var. Ve onlar benim onları Ermenistan’da görmekten mutlu 
olacağımı biliyorlar.

Gördüğümüz en ilginç görüntü
Ermenilerin yaşam biçimine kıyasla, Türklerin yaşam biçimiyle benzerlikler ve farklılıklar. Aynı 

zamanda İngilizceye hakim olmayan insanlar arasında sohbetler de çok ilginçti. Onlar İngilizce 
konuşmuyorlardı, ama birbirlerini çok iyi anlıyorlardı. 

Değişim Programından sonra şimdi ben izleyen konuda fikrimi değiştirdim
Herşeye ilişkin, Türkiye’ye ve Türklere ilişkin. Ben daha önce yanlış kanıya sahiptim. 

Benim için en kötü mekan⁄etkinlik⁄zaman
Hem Ermenistan’da hem de Türkiye’de çok daha fazla insanın programa katılabileceği hissine 

ilişkin hayıflanma; ancak bu imkansızdı. 
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Programdan sonra ben şunu öğrendim
Yeni tanışıklıklar yaratmak; sana ilişkin stereotiplere sahip insanlarla hoşgörü ve iyiniyet 

ortamında çalışmak.
Başarılı bir takım oluşturmak ve takımın çok uluslu üyeleriyle çalışmak.
Yeni programlar yazmak ve onları gerçekleştirmek için yeni fikirler yaratmak.
Bazı Türkçe kelimeler () ve burada hakkında konuşak istemediğim diğer çok çok güzel şeyler. 

Bu progama ilişkin tornuma şunu anlatırım
Ermeni ve Türk gençlerinin mükemmel grubuna ilişkin bu hikaye,  dünyanın en iyi köprüsü 

‘İyiniyet Köprüsü’nü yarattı. Ve grubun diğer programlarına ilişkin anlatırım. 

Hey, bunun dışında, söylediklerime şunu eklemek isterim
Ben şimdi birbiriyle buluşmayı, tanışmayı, sohbet etmeyi isteyen Ermeni ve Türkler için yeni 

köprüler yaratma yolunda, şevkle ve yoğun olarak çalışırım. Ve ben arkadaşlarımın ve birçok 
başkalarının  bana yardım edeceğine kaniyim.

‘Gelecek Senindir’ ve ‘Toplum Gönüllüleri’ne, bana bu programa katılma fırsatı verdiği için 
teşekkürler.

Her zaman sizin
Ruzanna Jagaryan (Erivan, Ermenistan)

Genel olarak programın çok çok iyi, çok iyi hazırlanmış ve organize edilmiş  olduğunu sanıyorum. 
Ve ‘Gelecek Senindir’ ve ‘TOG’büyük bir iş gerçekleştirdiler! Program çok faydalıydı, olumlu ve 
yeni hislerle doluydu. Çok eğlenceliydi. Ben şimdi arkadaşlara sahip olmanın en iyi şeklinin bu 
olduğunu biliyorum.

Hatırladığım en etkileyici zaman
Hımmm, ne diyeceğimi bile bilmiyorum, etkileyici şeyler o kadar çoktu ki. İlk olarak TOG’un 

bahçesinde çimen üzerinde yediğimiz öğle yemeği, ulusal yemeklerin tadına bakma (baklava 
inanılmaz derecede tatlıydı), Boğaz gezisi, halk müzikleri eşliğinde dans ve onu dinleme, İstiklal 
caddesinde yürüme, Aya Sofya, Mavi Camii, Kilikya Restoranında yediğimiz öğle yemeği, 
şarkılarımızın birlikte icrası ve diğer çok çok şeyler....

Gördüğümüz en ilginç görüntü
Evren ve Sezo’nun seminerleri; ben gerçekten onların tadını çıkarttım.

Değişim Programından sonra şimdi ben izleyen konuda fikrimi değiştirdim
Ben kanımı değiştirmiş değilim, fakat ben herşeyi değitirdiği için, yeni insanların aynı süreçten 

geçmesi, aynı şeyleri hissetmesi için herşeyi yapmaya karar verdim. Karşılaştırma aracılığıyla, 
insanın düşünce biçiminde, yaşam şeklinde, benzelikler ve farklılıklar bulmak olasıdır; insan sadece 
kendini değerlendirmeye değil, aynı zamanda daha geniş düşünmeye başlamakta. Bana gelince, 
arkadaşlığın, hoşgörünün ve genç olmanın ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu bir kez daha 
anladım. 

Benim için en kötü mekan⁄etkinlik⁄zaman
Ben, iki ülke gençleri olarak bir şey değiştirmek için yapabileceğimiz konular hakkında  daha 

fazla seminerler, tartışmalar düzenlenseydi, daha iyi olacağını sanıyorum. Ben bunun bir sonraki 
buluşmamız esnasında mümkün olacağını sanıyorum (diğer buluşmanın olacağını, umut etmek 
istiyorum). Ve ben Türk medyası temsilcileriyle temaslarda bulunamadığımız için esef ediyorum.

Programdan sonra ben şunu öğrendim
Ülkelerimizin, halklarımızın bizim birlikte olmamız gerektiğini öğrendim ve anladım. (bu 

oldukça çocukça gelebilir, fakat ben buna inanıyorm.)

Bu progama ilişkin tornuma şunu anlatırım
Bir keresinde, ben 20 yaşındayken ‘Kültürel ve Eğitsel Diyalog Aracılığıyla Hoşgörü’  adında bir 

programa ilişkin duydum ve katılmaya karar verdim. O zaman bu programın bana ne verebileceğini 
tahayyül bile edemezdim. O zamandan bu yana yurt dışında çok arkadaşlarım oldu ve global 
düşünmeye başladım. Biz programın amacına ulaştığımız için, ben kendimi toplumun bir parçası 
olarak hissetmeye başladım
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Hey, bunun dışında, söylediklerime şunu eklemek isterim
Böylesi harika bir hafta için, hayatımdaki bu harika günler için, herkese teşekkürümü ifade 

etmek istiyorum
Seg Kirakosyan (Erivan, Ermenistan)

Genel olarak programın mükemmel olduğunu sanıyorum. 
Benim programdan önce Türk arkadaşlarım vardı, fakat onlar soykırımı kabul ediyorlardı. Bu 

program farklı düşüce biçimlerine sahip gençler arsasında arkadaşlık tesis eden ilk programdı. 
Program amacını tam anlamıyla gerçekleştirdi. Sadece dostluk değil, aynı zamanda dostluk ve sevgi 
de kuruldu.

Hatırladığım en etkileyici zaman
Vapurdaki öğle yemeği. Tüm katılımcıların gözyaşlarını tutamadıkları havaalanı anıları da 

ekileyiciydi. 

Gördüğümüz en ilginç görüntü
Türk katılımcıların Ermeniler gibi haç çıkarmasıydı. Ben hiçbir zaman Türklerin Eçmiadzin’e 

gelip haç çıkarıp, dua edeceğini asla hayal edemezdim. Aya Sofya Kilisesi’ni, Sultan Ahmet Camii’ni, 
İstanbul’un sakinlerini gördüğüme çok sevinçliyim.

Değişim Programından sonra şimdi ben izleyen konuda fikrimi değiştirdim
İstanbul’un insanlarına ilişkin. Bizim Ermenistan’dan geldiğimizi duyduklarında onlar 

seviniyorlardı; ben İstanbul’da olumsuz tavra sahip hiç kimse görmedim. 

Benim için en kötü mekan⁄etkinlik⁄zaman
Hiçbir kötü şey aklıma gelmiyor.

Programdan sonra ben şunu öğrendim
Karşındakinin düşüncesine saygı göstermek ve her halukarda onların bakış açılarını 1. 
tartışmak.
Benim için en başlıcası: İyi yurttaş olmak gerekir.2. 
Genel barışa ulaşmanın en güzel şekli barış ekmektir.3. 

Bu progama ilişkin tornuma şunu anlatırım
Kapalı sınırlara rağmen, yaratmayı başarabildiğimiz sıcak atmosfer ve dostluğa ilişkin.

Hey, bunun dışında, söylediklerime şunu eklemek isterim
Bu programın sınırının daha geniş çevreleri kapsamasını ve iyi toplumsal ilişkiler sonrasında 

bizlerin yakın gelecekte iki ülke arasında resmi dostluk görmeyi isterdim. 

Vruyr Tadevosyan (Çoratan, Ermenistan)

Genel olarak programın çok ilginç ve faydalı olduğunu sanıyorum. 
Hatırladığım en etkileyici zaman

Biz hep beraber şarkı söyleyip, müziklerimiz arasında benzerlikleri bulmaya çalıştığımızda. 1. 
Diğer en etkili an Aya Sofya ve Mavi Camii’yi ziyaret ettiğimizdeydi. 

Gördüğümüz en ilginç görüntü
Aya Sofya Mabedi, Mavi Camii ve Agos Genel İdare Merkezi’ydi. Ve tabbi ki İstanbul.

Değişim Programından sonra şimdi ben izleyen konuda fikrimi değiştirdim
Hoşgörü, iyi niyet, sevgi, barış ve arkadaşlık. Ben yanıtlarımın özgün olmadığını biliyorum, 

fakat bu programın verimliliğinin sırrı da tam burada yer almakta; ve kimse bunu tekzip edemez.

Benim için en kötü mekan⁄etkinlik⁄zaman
Ayrılık anı.
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Programdan sonra ben şunu öğrendim
Ben, Türk tarihi, düşünce biçimi, kültür ve yaşam biçimine ilişkin çok şey öğrendim. 

Bu progama ilişkin tornuma şunu anlatırım
O zaman hatırladığım her şeyi anlatırım.

Hey, bunun dışında, söylediklerime şunu eklemek isterim
Sevgili arkadaşlar, milletlerimizin devamlılığı gerçekten bizlere bağlı. Biz dünyayı 

değiştirebiliriz ve onu dilediğimiz yönde çevirebiliriz. Biz zaten bunu yaptık, yeniden ve yeniden 
neden denemeyelim?

Zaruhi Ayvazyan (Erivan, Ermenistan)

Genel olarak programın birbirinin kültürünü mümkün olduğunca iyi tanımaya ilişkin olduğunu 
sanıyorum. Aynı zamanda Ermenistan ve Türkiye gençlerinin arzularını anlamaya ilişkindi. İki ülke 
arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, bizim ve onların düşünce biçimlerinin ortaya çıkarılması ve 
iyiniyet köprüsü oluşturulmasına ilişkindi. 

Hatırladığım en etkileyici zaman
TOG ofisinde gerçekleşen seminer ve geleceğe ilişkin yeni projeler oluşturma süreci. 

Gördüğümüz en ilginç görüntü
Tüm dünyada tanınmış mimari yapılar olan Aya Sofya ve Mavi Camii.

Değişim Programından sonra şimdi ben izleyen konuda fikrimi değiştirdim
Türk gençlerine ilişkin.

Benim için en kötü mekan⁄etkinlik⁄zaman
TOG’dan başka Türkiye’de hiç kimsenin bu programa ilişkin birşey bilmemesiydi. 

Programdan sonra ben şunu öğrendim
İnançlarından, kültür ve düşünce biçimlerinden bağımsız olarak insanlar iyi arkadaşlar olabilirler. 

Aynı zamanda, geleceğin bizim ellerimizde olduğunu ve bizim komşularla açık veya kapalı sınırlarda, 
nasıl yaşamak istediğimize karar vermemiz gerektiğini de anladım.

Bu progama ilişkin tornuma şunu anlatırım
80 yıl boyunca  birbirinin düşünce biçimine ve kültürüne yabancı olmakla beraber yarattığımız 

köprü ve arkadaşlık.

Hey, bunun dışında, söylediklerime şunu eklemek isterim
Biz hepimiz genciz ve ülkelerimizde değişiklikler yapmak için muazzam bir potansiyeliz.  

Göksel Çelebi (İstanbul, Türkiye)

Genel olarak programın tek kelimeyle mükemmel olduğunu, zevkli ve iki ülke arasında dostluğu 
yansıttığınızannediyorum.

Hatırladığım en etkileyici zaman
Kıymetli arkadaşlarım Armine ve Hripsime’nin kilisedeki şarkısıydı. Ve tabii ki arkadaşlarımın 

konukseverliği.

Gördüğümüz en ilginç görüntü
Türkiye ve Ermenistan kültür ve mutfağının birbirine çok benzer oluşu.

Değişim Programından sonra şimdi ben izleyen konuda fikrimi değiştirdim
Ermenistan’a gitmek o kadar da zor değil. Şu ana dek Ermenistan’a ziyaretçi olarak gitmenin 

olası olmadığını sanıyordum.
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Benim için en kötü mekan⁄etkinlik⁄zaman
Tek kelimeyle arkadaşlardan ayrılmaktı. Arkadaşlarıma veda etmek gerçekten acıydı.

Programdan sonra ben şunu öğrendim
Ermeni gençler çok yetenekli ve eğitimliler.
Arkadaşlığımızın devam edeceği yönünde büyük umutlarım var. 

Bu progama ilişkin tornuma şunu anlatırım
‘Ben Erivan’da kenimi başka herhangi bir ülkede olduğundan daha rahat hissediyordum. 

Karşıtlıkları çözmeye çalışın; eğer bunlar hala mevcutsa, önkoşulsuz, karşılıklı öncelileri anlamaya 
çalışın.’

Hey, bunun dışında, söylediklerime şunu eklemek isterim
Ermenistan ve Türkiye arasındaki karşıtlıkları çözecek başka bir medeniyet ve ülke  ve hatta 

buna gerek de yok. Sonuncusu; Kars’ta yaşayan arkadaşlarımın doğum gününde nasıl çok hazır 
olmayı istediğim gibi, sevgili arkadaşım Vruyr’un doğum gününe de hazır olmayı isterdim.

29.07.2009

Sevgili Dostlarım,

Bugüne kadar bize aşılanmak istenen düşmanlık, bizi birbirimizden çok farklı gösteren 
politikacılar ve medya...

Sizlerle aynı şarkıları söyleyip, aynı yemekleri yiyip eğlenirken, şunun farkına vardım ki, ne 
yukarda bahsettiğim çabalar, ne de kirli noktaları olan tarihimiz, kalplerimiz arasında kurduğumuz, 
bu güzel köprüye engel olabilir.

Bize, tüm benzerliklerimizi, bizlere renk katan farklılıklarımızla ve bu güzel şehri görme fırsatı 
yarattığınız için yürekten teşekkürlerimi sunarım.

Dostluğumuz ve kardeşliğimizin daimi olması temennisiyle.

Volkan Pirinçci
(Toplum Gönüllüleri)

Saygıdeğer arkadaşlar,

Şimdi ben Ararat manzarasının önünde, size bu satırları yazıyorum. Ben onu öteki tarftan görmüş 
değilim, ancak bu taraftan harika bir görünümü var. 

Benim için gözlerinizdeki parıltıyı, çok içten bakışları görmek zevk verici ölçüde şaşırtıcıydı. 
Sizler bize inanan barış güvercinleri olduğunuzdan, sizin hakkınızıda konuşurken, ‘özverili topluluk’ 
terimi kullanılabilinir. Erivan’da sizlerle geçirdiğim 3 günden cesaret bularak, ben aydınlık bir 
gelecek öngörüyorum ve bizim o bağa sahip olacağımızı, onsuz şu haldeki insanlar olamazdık, umut 
ediyorum. Burada olmaktan ve bu köprünün bir parçası olmam dolayısıyla ben başarılıyım.  

Böyle bir ortamı oluşturmaktan ötürü herkese teşekkürler. 

Nur Yıldırım
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Proje katılımcılarının Ermenistan ve 
Türkiye cumhurbaşkanlarına mesajları

Temmuz-Ağustos 2009

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL

Ekselansları, sayın Cumhurbaşkanı, 

Bizler ‘Kültürel ve Eğitsel Diyalog Aracılığıyla Hoşgörü’ Projesi katılımcıları olarak, içimiz 
umut ve inançla dolu halde, ilişkilerimizi tartışmak , farklı eğitsel ve kültürel projelere katılım 
ve daha hoşgörülü ve demokratik bir toplum inşaası çabasında ülkelerimiz gençlerinin birbiriyle 
iletişim kurma hakkı olduğuna inanıyorız. Bu sebeple desteğinizi beklemekteyiz. Proje katılımcıları 
adına, Türk-Ermeni ilişkilerinin gelişimiyle alakalı tüm faaliyetlerde yer alma ve insiyatif  kullanma 
arzumuzu ifade ederiz. 

En iyi dileklerimizle,
‘Kültürel ve Eğitsel Diyalog Aracılığıyla Hoşgörü’ Projesi Ermeni Gençleri Grubu 

İyiniyet Köprüsü

Sayın
 
ERMENİSTAN CUMHURİYETİ DEVLET BAŞKANI,

Biz Ermenistan’da üç gün geçirdik ve farklılılarımız dışında birçok benzerliklerimiz olduğunu 
da anladık. 

Bizler Türkiye ve Ermenistan gençleri olarak, bir iyiniyet köprüsü oluşturduk. Şu andan itibaren, 
ortak bir kültürü paylaşan iki komşu ülke arasındaki ilişkileri iyileştirme  konusunda, Sizin birçok 
girişimler yaratmanız umudundayız.
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‘Gelecek Senindir’

Hayri, sosyal, toplumsal amaçlı STÖ

Gelecek senindir,
Bilge ve hedefe odaklı ol 

Onu bugünden inşa et. 
Biz sana desteğe hazırız…

‘Gelecek Senindir’ hayri, sosyal ve toplumsal amaçlı STÖ faaliyetlerine 2003 yılından itibaren 
başlamıştır.

Örgütün misyonu 
Yurtta sosyal alanda varolan problemlerin çözümüne•	
Yetişen neslin eğitim düzeyinin yükseltilmesine,•	
Gençlerin kültürel ve kültürlerarası eğitimine•	
Toplumun bilgi düzeyinin yükseltilmesine ve karar süreçlerine katılımına•	
Yurtta gönüllülük faaliyetlerinin genişletilmesine sistematize edilmesine ve gelişimine •	
Bölge ülkeleri toplumlarının kültürel ve eğitsel diyaloğuna •	

katkıda bulunmaktır.

STÖ’nün faaliyetleri, kazanımcı tarafların sorunlarını onlar adına çözmeye değil, problemleri 
çözümüne katkıda bulunmaya yöneliktir. 

‘Toplum Gönüllüleri Vakfı’

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Seyahatimize sosyal barış, dayanışma ve gençliğin katılım ve liderliğinde Aralık 2002’de 
başladık. Şunları amaçlamaktayız:

Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve yürütülmesi.•	
Genç insanlara güveni olan ve sosyal sorumluluk projelerine maddi ve maddi olmayan katkıda •	
bulunabilecek yetişkin gönüllülerin katılımının kazanılması. 
Sosyal problemlerin üstesinden gelebilecek yetilerle donanımlı özgüvenli, girişimci ve •	
duyarlı bir gençliğin gelişimine katkıda bulunmak.
Sosyal konularda kamu bilincini geliştirmek.•	

‘Sadece eleştirmek değil, değiştirmek’ diyerek başladığımız yolculuğa devam ediyoruz. Gençlik 
enerjisini sosyal faydaya dönüştürmeye devam ediyoruz. 
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BRIDGE OF BENEVOLENCE



142

E
N

G
L

IS
H

The brochure was prepared by:

Editor: Anna Avetisyan
English Translator: Zaruhi Gasparyan
Turkish Translator:  Bedros Chavikoglu

Gagik Sargsyan, “The Future is Yours” Charitable Social NGO, co-ordinator of regional 
projects, expert – supported the preparatory activities of the brochure.

The brochure was created within the framework of the project “Tolerance through Cultural and 
Educational Dialogue,” which was implemented by the “Future is Yours” Charitable Social NGO 
with the support of the OSCE Office in Yerevan, US Embassy in Yerevan, and Black Sea Trust for 
Regional Cooperation. The project was implemented in co-operation with the “Community Volun-
teers” Foundation in Turkey. 

The organization wants to express its gratitude to the Ministry of Sport and Youth Affairs and the 
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia for their support and co-operation during 
the project.   

The brochure presents the essays of the young people from Armenia and Turkey, evaluations of the 
project participants and their messages to the leaders of the both countries. It also includes cultural 
information about Armenia and Turkey, as well as other material describing the essence and the 
course of the project. 

The original texts have not been edited.

“Bridge of Benevolence”, Yerevan  2009

“The Future is Yours” Charitable Social NGO
Address: 36g Tigran Mets, apt.58
Tel.: (37410) 20 57 31
E-mail: future@ftr.am 
URL: www.ftr.am 

ISBN 978-92-9235-830-3

The brochure was published with the 
support of the OSCE Office in Yerevan.
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This book is a result of a project supported by the OSCE Office in Yerevan with a view to promote 
cultural dialogue, confidence and tolerance-building in the region. “Security” and “Co-operation” 
are the key words of our organization and this project is among those directed at both promoting 
secure and stable neighbourhood and encouraging co-operation among the OSCE participating 
states. Moreover, it has facilitated the common values of democracy, human rights and tolerance.

Spreading ideas of tolerance in the OSCE region is one of the obligations and conditions for 
ensuring stability in Europe and protection of democratic institutions. A number of key OSCE 
documents refer to the importance of promoting tolerance within the OSCE region, including the 
Paris Charter for New Europe of 1990, which stated “Democracy is the best safeguard of […] 
tolerance of all groups of society and equality of opportunity for each person.” Another example 
of OSCE’s efforts in promoting ideas of tolerance is the Cordoba Declaration of 2005 where “the 
participating States reiterated that civil society is a key partner in the fight against discrimination 
and intolerance and that enhanced communication and dialogue between participating States and 
civil society can advance implementation of commitments and operational follow up at the national 
level…”.

This project vividly demonstrates how people discover similarities, break the ice of mistrust and 
animosity and get closer to each other by learning from each other’s experiences and traditions. The 
essays by the Armenian and Turkish students presented in this book show that young people have a 
common understanding of the need and the ways to initiate the rapprochement of the Armenian and 
Turkish societies. 

I hope that this project and this publication became another “founding block” in building the 
“bridge of benevolence” between the two neighbouring countries.  

Ambassador Sergey Kapinos
Head of the OSCE Office in Yerevan

FOREWORD
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Good communication and a positive relationship with one’s neighbors are worthy objectives, 
whether we are referring to individuals or nations. To reach that goal, one needs to be tolerant of 
differences.  Turks and Armenians, when they come together, are often surprised to find how much 
they have in common, whether it is a taste for similar foods, dances and music, or the importance 
they place on family and friends.  There are also important differences that need to be discussed and 
worked out, so that each side can better understand the other’s point of view.

  To accomplish these goals and bring the two societies together, it is necessary to build bridges 
and promote a cultural dialogue.  The “Future is Yours” NGO took an important step with the 
project “Tolerance Through Cultural and Educational Dialogue.” This program fosters a constructive 
attitude among Turkish and Armenian youth, by providing an opportunity to know each other better, 
and appreciate each others’ values.

The United States encourages such activities, and is pleased to have sponsored this project. 
We recognize the essential role that young people play in society, as each new generation finds 
fresh approaches to address old issues.  We hope that the youths who participated in this project 
will maintain their ties and create a link between the two countries that will lead to other types of 
cooperation and provide a basis of popular support for improving Turkish-Armenian relations.

Marie L. Yovanovitch
U.S.  Ambassador in Armenia
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Dear colleages, young people,

I would like to welcome the project “Tolerance through Cultural and Educational Dialogue”, the 
objective of which is to expand a dialogue between the Armenian and Turkish youth.

The mutual communication of Armenians and Turks has a history of centuries; a history that 
had both its natural and tragic pages. And now the Armenian and Turkish peoples, especially the 
youth have an issue on the agenda of moving forward, of forming relations on the basis of tolerance. 
The Armenian people, as well as a part of the Turkish people felt a huge grief when Hrant Dink 
– an outstanding Armenian journalist, a Turkish social activist–became the consecutive victim of 
intolerance.    

Concerning this we hope that the RA President Serzh Sargsyan’s efforts to renew the relationship 
with Turkey will have their adequate reaction. The establishment of diplomatic relations between the 
two countries and the opening of the borders stem from the interests of the both nations. 

We have become neighbours through history and will remain so forever. The sooner relationships 
suitable to the 21st century are formed the more are the opportunities of the youth. Since late 1990s 
various projects have been implemented which aimed at cultural dialogue, as well as at the formation 
of atmosphere of tolerance between the two peoples through youth projects.   

Thank you.

Arsen Karamyan
Deputy Minister of Sport and Youth Affairs 

of the Republic of Armenia
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On behalf of the Ministry of Foreign Affairs of Armenia I would like to welcome the project 
“Tolerance through Cultural and Educational Dialogue” and the participants of the project initiated 
by the “Future is Yours” Charitable Social NGO and supported by the US Embassy in Armenia, the 
OSCE Office in Yerevan and  the Black Sea Trust for Regional Cooperation. It should be mentioned 
that this is the first Turkish youth group who I met in the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of 
Armenia. I would like to thank for such an initiative, as well as for visiting Armenia. We believe that 
such meetings and interactions can highly contribute to the establishment of the Armenian-Turkish 
relations. I am hopeful that we are capable of settling the issues of mutual concern through individual 
contacts and dialogues. Armenia has always encouraged all initiations which foster stability and 
establish peace on both the international and regional levels. So we welcome all initiations which 
foster stability and establish peace in the region.  We also believe that diplomatic relations, frequent 
meetings and interactions can provide extensive opportunities for finding solutions in regional 
issues, as well as for establishing compassionate relations between the two nations.

Arman Kirakossian
Deputy Minister of Foreign Affairs 

 of the Republic of Armenia   
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Tolerance and benevolence are the main values to be considered as preconditions for human 
existence. They carry in themselves the universal unity of positive charges, necessary to counteract 
the human intolerance and enmity and provide positive developments.   The modern world deeply 
understands and accepts these values and applies them when regulating relations. A vivid example 
of what has been said is the European Union, the experience of which can be considered the most 
effective means for regulating the relations between the countries of the world’s different regions 
and when facing modern challenges.  Creation of relations based on the values of tolerance and 
benevolence will give all the countries of our region an opportunity to get rid of the intolerance and 
mistrust coming from the past. It is an imperative to be in harmony with the 21st century’s logic and 
demands, which forces the countries of our region to start building new relations based on the global 
values of tolerance and benevolence and showing mutual trust to each other, which will bring to the 
creation of an environment of security and cooperation and further development.

One of the most painful and urgent problems of our region is the necessity to transfer the 
Armenian-Turkish relations into a natural flow.  The integration and the support of the two societies 
to the steps taken by the governments of the two countries for the solution of the problem are a key 
condition for success.  Realizing this and based on the global values of tolerance and benevolence, 
the Armenia-based Charitable Social NGO “The Future is Yours” initiated, and, in a cooperation with 
the Turkey-based  “Community Volunteers” Foundation, is implementing the project “Tolerance 
through Cultural and Educational Dialogue” with the support of the OSCE Office in Yerevan, the 
US Embassy in Yerevan and  the Black Sea Trust for Regional Co-operation.   

Gagik Sargsyan, 
“The Future is Yours” Charitable Social NGO, 

co-ordinator of regional projects, expert

Introduction
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The project was implemented in three stages: 
Formation of the groups and preparation of mutual visits of the participants1. 
Mutual visits to Yerevan and Istanbul2. 
Evaluation of the project, publication of the summarizing guide-book and a reception-3. 

presentation of new project drafts, as well as organization of a TV bridge 

An essay competition on the topic “How to create a bridge of benevolence” was announced to 
form the group of the project participants. Training courses on principles of democracy, tolerance, 
the history of the Armenian and Turkish cultures and their interrelation were organized for the 
selected participants. 

From July 27 to August 2, 2009, visits of the Turkish youth group to Yerevan and of the Armenian 
youth group to Istanbul took place. Trainings, discussions, events, meetings were organized during 
the visits. In addition, the groups visited historical and cultural sites and museums which gave an 
opportunity to promote intercultural dialogue between group members. As a result, leaning on mutual 
respect and listening to one another’s opinions, concerns, discovering the best manifestations and 
showing deep sense of responsibility, the young people of the two countries succeeded in creating a 
real bridge of tolerance and benevolence. 

 The young people of Armenia and Turkey expressed their opinions and impressions of the 
project in their discoveries and evaluations, which assert the truthfulness of the project’s fundamental 
ideas   and prove that the project reached its goal successfully.

Description of the project
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Everything depends on the rights of other 
and on my constant responsibility to respect them 

Emmanuel Levinas
To tolerate means:

To know – this will help us see the different in another person, not the similar, to see the different 
with different values, mentality and behaviour.

To accept – this is already a positive attitude towards the above mentioned differences.
To understand – means to be able to see the inside world of the other, look at his/her world from 

2 viewpoints: yours and his. 

Thus, to tolerate means to respect, accept and understand the rich cultural diversity of our world, 
to admit the person as he/she is.

However, Tolerance should not be mixed up with indifference. To tolerate does not mean to bear 
such manifestations as illegality, lie, falsification, etc.  

Tolerance is not mutual concessions, but the ability to accept and to know the others, tolerance 
is a respect towards the right of a person to be different. To tolerate opinions of others doesn’t at all 
mean to reject your own opinion or to criticize the opinion of others.  

People often change their place of living, often visit other countries, and meet foreigners. During 
these meetings differences of people’s traditions, customs, lifestyles and mentalities are formed. 

Differences coming from individuality of people and their national identity can contribute to the 
development if tolerance is manifested.

Conciliation and solidarity concerning both the internal relations inside the given society and 
intercultural relations are a key condition for development and progress. For acquiring all these we 
need to make effort, behave wise, consciously, so that each act, each word has its reflection. If you 
want to be understood and accepted, firstly you have to be ready to understand and accept. If you 
want to be conceded, you have to be ready to concede.

 The world surrounding us is diverse. People inhabited in this world are also diverse in their 
understandings. The environments where we live, the culture, the age, the gender, the education 
are the factors which form our understandings and stipulate the differences. It is very important to 
understand that our neighbours can understand goods and phenomena differently than we do. Thus 
mutual respect can be obtained only by realizing and admitting these differences.  

The cultural diversity of the Earth is our largest wealth and the most important acquisition. 
Tolerance is the key to harmony in cultural diversity, is the ground of democratic society. 

Tolerance is a value, which makes it possible to acquire peace, as tolerance is also respect and 
consciousness of equality, rejection of hegemony and violence. 

Tolerance creates an opportunity to survive inside diversity. The necessity of tolerance is 
stipulated by the presence of diversity. 

Tolerance starts from realization of the importance of general human rights and respect towards 
them.

Day by day places, occasions, people and problems form a subtle and complicated web cob of 
relations in a society copulating more and more. The realization of this mutual attachment allows 
people to accept the world they live in as a powerful system.

As well as it is important to understand that even the smallest reason can put forward intercultural 
misunderstandings and become the cause for conflicts. This became even more important today 
when the world is transformed into an interconnected system as a web cob, when communication 
and information, traveling become more and more accessible for people thus promoting interactions 
between countries, people and cultures. 

World people have the same needs: nutrition, lodging, health, love, amity, etc. Meanwhile these 
basic needs often are not satisfied. 

Each society has enormous hopes with its young generation believing they will become 
responsible citizens and will be able to act to the benefit of their society and for the prosperity of the 
whole world. 

Tolerance
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Definitions

Democracy •	 is a state of self-governance.

Democracy •	 is the legal authority of people to elect representatives through fair and free 
elections. 

Democracy •	 is a respect for human rights.

Democracy •	 is a multiparty system, where the minorities have the opportunity to protect their 
rights in representative legislative body.  

Democracy •	 is the freedom of entrepreneurship and private property. 

Democracy •	 is the freedom of culture and conscience.  
Essence of Democracy

The state is considered democratic if its structure and activities are according to the people’s 
will, human and citizen universal rights and freedoms.  Democracy is the only category of state 
organization which creates the best conditions for protection of all human rights.

Declaration of the state to be democratic is still not enough for having such a state. 

Concept of Democracy

The word “democratia” comes from Ancient Greece and had the meaning rule of people or 
democracy. The concept of democracy is really complicated and extensive. There are not global 
understandings about democracy. Different approaches stress different sides of democracy.   

Democracy is interpreted as perception of life based on freedom, legal equality, human rights’ 
values. 

Undoubtedly, democracy is also a way of thinking and a way of acting stipulated by the way 
of thinking. Constitutional democratic norms can act effectively if the public consciousness has a 
democratic nature, if the society and its members admit democracy as a value and act according to 
its true demands and principles.  

Every nation chooses its way of democracy depending on the development of its history and 
circumstances; consequently each nation is democratic in its own way. Democracy is kindness only 
when it is relevant to the nation’s culture, mindset and psychology. 

Democracy is a universal and contemporary value which helps people to protect themselves from 
political successions; it prevents us from the baneful consequences of succussions by transferring 
the civil conflicts to the constitutional medium and giving those indulgent resolutions; as well as it 
contributes to the political stability and change of power. 

Criteria of Democracy

Democracy does not guarantee anything by itself; It contains both success and danger of 
failure. 

Thus democracy is both a hope and a challenge. It is a hope as people can be self-governed by 
acting together, and it is a challenge as the success of democratic initiation lies on every citizen’s 
shoulders. 

Each generation in each society should reorganize the work of democracy mastering principles 

Democracy
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of past, using them in new times, in the lives of the constantly changing society. 
Although there are not two similar democratic states, but in democratic societies people mostly 

follow the same principles, which are called democratic criteria.

Citizen participation that is their participation in the governing process, it is their main role. It 
is not only their right, but also their responsibility. Participation can differ: proposing oneself as a 
candidate during elections, voting during elections, keeping oneself informed, debating, becoming 
members of NGOs, paying taxes and even appealing. 

Equality This means that everybody is equal, have equal opportunities, and religious, racial, 
ethical, sexual and gender discrimination does not apply to them.

Tolerance Democratic societies are politically tolerant. This means that though the majority 
of people govern the rights of minorities are protected. The political minority is the opposition the 
viewpoint of which can differ from the viewpoint of the majority. This concerns individual citizens 
as well, as democratic society is composed of people of different cultures, race, religious and ethnic 
belonging, whose viewpoints can differ from the viewpoint of the majority of population. 

Accountability In a democratic society the elected officials should be liable for their actions in 
front of voters. They should be led by the interests of the nation, not by their own will.

Transparency For the authorities to be liable to the nation, the nation should be aware of what 
is happening in the country. This is called transparency; transparent government organizes public 
meetings. In a democratic society the media and the nation can receive information about the 
decisions made and why they are made. 

Human rights These are the values which reflect the respect towards human’s life and dignity. 
The human is assessed as a supreme value in democracy.  

Rule of Law Everybody should obey the law and bear the responsibility in case of violating the 
law. Nobody can be above the law even the President of the King. 

Peace

For some of us peace is a daily reality. Our streets are not dangerous, children go to school. In 
societies where the grounds are stable the expensive gifts of peace are hardly noticed. 

But today these gifts are just incredible dreams for many people of the world. They live enchained 
in the atmosphere of insecurity and fear. 

The human rights, democratic principles, global values and dialogue, multi-perspective 
approach to conflict analysis and resolution as well will highly contribute to peace, solidarity, mutual 
understanding and decrease of tension both inside the society and in our region highly embraced by 
conflicts. 

We can avoid stereotypes, black and white, kind and evil segregations. This should be learnt, 
should become a lifestyle, an indivisible part of our daily life. And the youth has a mission here: 
to transfer and develop ideas and principles of humanity and intercultural education with high 
expectations to have a better, more peaceful and harmonic world.  
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Armenian Cultural Sites

“Armenia is an Open Air Museum,” said prominent cultural figures and didn’t err. 
Armenia is like that! 
Through centuries our ancestors were appending great architectural obelisks to the natural beauty 

of the Armenian World.

Garni

Garni temple has a Hellenic style and was built in 3rd- 2nd centuries B.C. The temple’s complex 
consists of peripteros (type of a Greek temple) temple type, courtier buildings and a bath. Greco-
Roman temple style prevails in the complex built in 77 AD during the reign of the King Trdat I 
(Tiridates I).  It is a unique and only example of its type in the East. It is erected with huge basalt 
blocs, and is unique by its graceful ornaments, capitals and arches. The columnated temple was 
dedicated to the God of Sun – Mihr, its 24 columns symbolized 24 hours of the day.    

Geghard

It is situated on the bank of the river Azat, in 9 km  from Garni. In the pre-Christian times it was 
a pagan sanctuary with a fane of water worship. 

It was called Ayrivank in the past because of its cavern structures, renamed Geghardavank in the 
13th century as the Saint Spear (geghard in Armenian) was kept in the monastery (the Jews used that 
spear to pierce Jesus for checking whether he is alive).

According to a legend, the monastery was established in the first years of proclaiming Christianity 
as a state religion in Armenia (at the beginning of the 4th century). Grigor Lusavorich holds the credit 
for establishing the monastery. 

The monastery is a compound of structures digged in rock and consists of the main temple, two 
porches and two churches, as well as it has a number of cells and mausoleums.  

Zvartnots

It is situated in Ararat Valley; it was once called Arapari Saint Grigor. Being dedicated to the 
celestial objects – angels – the temple later became famous as Zvartnots (a place for angels). It was 
built in the 7th century during the reign of the Catholicos Nerses III of Tayk (641-661), knows as 
Constructor. The chief architect of Zvartnots was Hovhan who is pictured on one of the ornaments 
and is  holding a construction tool in his hand.   

Byzantine Emperor Constantine III was charmed with the majestic beauty of Zvartnots temple 
so much that he took the constructing master to Constantinople to build a similar temple in his 
capital.

Zvartnots temple stood for 300 years and was ruined in the 10th century. The ruins of Zvartnots 
were covered with a thick layer of soil until 1900s (for about 1000 years). After excavations, a 
number of historical artifacts were found which are now kept in the museum next to the ruins. 

Echmiadzin Cathedral

It is the first Christian Cathedral. It was built just after Christianity was proclaimed a state religion 
(AD 301-303) 

Agatangeghos tells us a legend to explain the name of the temple. According to that legend, St. 
Grigor Lusavorich (St. Gregory the Illuminator) had a vision: Christ descends from the heavens in 

Culture
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a light countenance and with an igneous hammer shows the place where the first Armenian temple 
should be built. That is why the church is called Echmiadzin, which means Miadzin descended, i.e. 
Jesus Christ. There is a traditional table inside the temple under the main cupola, which is called “A 
Table for Descending”.  This first church of Armenia is also one of the first churches in the Christian 
world. 

The temple is the historic center of the Saint Armenian Apostolic Church.

Matenadaran

Matenadaran is situated in the heights of a central hill in Yerevan. It concludes Mesrop Mashtots 
Avenue. The palace-castle was built in 1945-1957; in front of the main building the basalt statues of 
Armenian outstanding people of literature, art and science of middle ages such as Movses Khorenatsi, 
Mkhitar Gosh, Frrik, Anania Shirakatsi, Grigor Tatevatsi, Toros Roslin are erected, as well as the 
statues of Mesrop Mashtots and Koryun in the small square below the others. 

Matenadaran houses one of the world’s most ancient and richest collections of manuscripts. Out 
of the 25,000 Armenian manuscripts in the world, 16,000 are located here. They include manuscripts 
on almost all the fields of ancient and middle ages Armenian science and culture – history, philosophy, 
law, medicine, mathematics, fiction, miniatures, etc. 

In the manuscripts of Matenadaran one can find historic information not only about the Armenian 
nation but also about other nations. Besides the Armenian manuscripts, almost 2,500 manuscripts in 
Persian, Arabic, Greek, Assyrian, Latin, Ethiopian and other languages are kept in Matenadaran.   
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Hagia Sophia

Hagia Sophia; (Turkish: Ayasofya, from the Greek: Ἁγία Σοφία, «Holy Wisdom”; Latin: Sancta 
Sophia or Sancta Sapientia) is a former patriarchal basilica, later a mosque, now a museum in 
Istanbul, Turkey. Famous in particular for its massive dome, it is considered the epitome of Byzantine 
architecture and to have “changed the history of architecture.” It was the largest cathedral in the 
world for nearly a thousand years, until the completion of the Seville Cathedral in 1520. The current 
building was originally constructed as a church between 532 and 537 AD on the orders of the 
Byzantine Emperor Justinian, and was in fact the third Church of the Holy Wisdom to occupy the 
site (the previous two had both been destroyed by riots). It was designed by two architects, Isidore 
of Miletus and Anthemius of Tralles. The Church contained a large collection of holy relics and 
featured, among other things, a 15m (49 feet) silver iconostasis. It was the patriarchal church of the 
Patriarch of Constantinople and the religious focal point of the Eastern Orthodox Church for nearly 
one thousand years.

In 1453, Constantinople was conquered by the Ottoman Turks and Sultan Mehmed II ordered 
the building to be converted into a mosque. The bells, altar, iconostasis, and sacrificial vessels were 
removed, and many of the mosaics were eventually plastered over. The Islamic features — such as 
the mihrab, the minbar, and the four minarets outside — were added over the course of its history 
under the Ottomans. It remained as a mosque until 1935, when it was converted into a museum by 
the Republic of Turkey. 

For almost 500 years the principal mosque of Istanbul, Hagia Sophia served as a model for many 
of the Ottoman mosques such as the Sultan Ahmed Mosque (Blue Mosque of Istanbul).

Sultan Ahmed Mosque

The Sultan Ahmed Mosque (Turkish: Sultanahmet Camii) is the national mosque of Turkey, and 
is a historical mosque in Istanbul, the largest city in Turkey and the capital of the Ottoman Empire 
(from 1453 to 1923). The mosque is popularly known as the Blue Mosque for the blue tiles adorning 
the walls of its interior. 

It was built between 1609 and 1616, during the rule of Ahmed I. Like many other mosques, it 
also comprises a tomb of the founder, a madrasah and a hospice. The Sultan Ahmed Mosque has 
become one of the most popular tourist attractions in Istanbul.

Dolmabahçe Palace
Turkish Gold Reserve

The Dolmabahçe Palace (Turkish: Dolmabahçe Sarayı) was built between 1843 and 1856 by 
Armenian architect Garabet Balyan and commissioned by Sultan Abdülmecid I, the 31st Sultan 
of the Ottoman Empire. The palace design and décor reflects the increasing influence of European 
cultural standards on Ottoman culture. Neo-Classic, Baroque, Rococo and Ottoman styles all blend 
together into glittering opulence and grandeur. The 45,000 square metre palace cost a mere five 
million Ottoman gold pounds, the equivalent of 35 tonnes of gold— 14 tonnes of which went into 
the decoration alone.

The design is basically western in style, with elements of Baroque, Rococo and Neo-Classic 
traditions blended with Ottoman traditional art and culture to form a new approach. Functionally, on 
the other hand, it is appropriate to the traditional Ottoman palace life and also to the Turkish House 
features. It is the biggest palace in Turkey considering that the area monobloc building occupies 
15000 sqm.

The site of Dolmabahçe was originally a bay in the Bosporus which was filled gradually during 
the 18th century to become an imperial garden, much appreciated by the Ottoman sultans; it is 

Turkish Cultural Sites
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from this garden that the name Dolmabahçe (Filled garden) comes from, dolma meaning “filled” 
and bahçe meaning “garden.” Various summer palaces were built here during the eighteenth and 
nineteenth centuries. The present palace was built on the site of the old coastal palace of Beşiktaş, 
by the Armenian architect Garabet Amira Balyan and his son Nigoğayos Balyan. 

Bosphorus

The Bosphorus or Bosporus (Greek: Βόσπορος), also known as the Istanbul Strait (Turkish: 
İstanbul Boğazı), is a strait that forms part of the boundary between the European part of Turkey 
(Thrace) and its Asian part (Anatolia). It is one of the Turkish Straits, along with the Dardanelles. 
The world’s narrowest strait used for international navigation, it connects the Black Sea with the 
Sea of Marmara (which is connected by the Dardanelles to the Aegean Sea, and thereby to the 
Mediterranean Sea). It is approximately 30 km (19 mi) long, with a maximum width of 3,700 m 
(12,139 ft) at the northern entrance, and a minimum width of 700 m (2,297 ft) between Kandilli and 
Aşiyan; and 750 m (2,461 ft) between Anadoluhisarı and Rumelihisarı. The depth varies from 36 
to 124 m (118 to 407 ft) in midstream. The shores of the strait are heavily populated as the city of 
Istanbul (with a metropolitan area in excess of 11 million inhabitants) straddles it.

Two bridges cross the Bosporus. The first, the Bosphorus Bridge, is 1,074 m (3,524 ft) long 
and was completed in 1973. The second, Fatih Sultan Mehmet (Bosphorus II) Bridge, is 1,090 m 
(3,576 ft) long, and was completed in 1988 about 5 km (3 mi) north of the first bridge. Plans for 
a third road bridge, which will allow transit traffic to by-pass the city traffic, have been approved 
by the Ministry of Transportation. The bridge will be part of the “Northern Marmara Motorway”, 
which will be further integrated with the existing Black Sea Coastal Highway. The location will be 
somewhere north of the existing two bridges, but the exact path is kept secret to prevent false rumour 
trading of lands on the possible routes. 

Another crossing, Marmaray, is a 13.7 km (8.5 mi) long undersea railway tunnel currently under 
construction and is expected to be completed in 2012. Approximately 1,400 m (4,593 ft) of the 
tunnel will run under the strait, at a depth of about 55 m (180 ft).
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Essays of the Armenian and Turkish Young People on the Topic 
“How to Create a Bridge of Benevolence”

Ruzanna Jagaryan

Very often, when learning the history of your own country, you faces many questions. Sometimes 
the answers to such questions are sought during the entire life period. For me, such a question is 
“why do two countries, being neighbours for years, have so many problems and contradictions in 
their relations?”

Trying to find the answer by myself I came to a conclusion that political, moral and psychological 
levels in the analysis of history are very often confused. It is not difficult to find the one to blame, 
the one to be held responsible at the political level; but on the psychological level, it is not as easy.  
Politicians are the actors of the former level; we are at the latter level. 

In my opinion, the process of creating a bridge of benevolence is very similar to a process of 
making new friends. Unless you get acquainted, unless you communicate you will not know whether 
he is a good person or not. The first step is always to engage in a dialogue, communication with 
the opposite side. With the increase of the media’s role (especially when they are not independent 
and pursue the interests of particular political groups) we do not have a clear idea about each other, 
about the processes in our countries. In this case there is nothing better than personal meetings and 
discussions. I think that the problem between Armenians and Turks should be solved not only at the 
levels of governments and states  but also at the level of civil societies because only the institute 
of civil society makes each of us believe that we also take part in the problem-solving process. 
Realizing your self-importance is a great power that brings all of us together. We must only use this 
power. If we want to build a democratic society, we must first of all let the civil society make its 
decisions, let it be involved in all the processes. Another power that can bring us together is the sense 
of tolerance. And if I’m asked how to create a bridge of benevolence (and I’m asked), I’ll answer: 
only on the basis of tolerance. We can’t go on a dialogue without a sense of tolerance. I think that in 
our case tolerance is not only a possibility to see and respect the interests, beliefs and convictions of 
other people, but also a wish and readiness to go for communication! 

I see this programme as a great chance to start the dialogue and as its participant I am very happy 
to have my own contribution to this important process. I do believe that through the dialogue we 
shall be able to achieve some progress!

Former UN Secretary-General Kofi Annan once said: “I see dialogue as a chance for people of 
different cultures and traditions to get to know each other better, whether they live on opposite sides 
of the world or in the same street.” These words sound just to the point and highly concern our topic, 
because having different culture, religion and ideology we live just side by side.

Armine Hovhannisyan 

Intolerance between Armenians and  Turks has been enduring for centuries. But today as never, 
it is very important for the two nations to be indulgent towards each other. 

At present, there are too many people both in Turkey and Armenia, who are ready to reach out 
their hands for establishment of mutual relations between two neighbouring countries.

I think that cultural relations will help our countries and nations make better the current state of 
foreign affairs. We, as representatives of a new generation, can play a great  - and also a positive - 
role in this complicated situation.

Our countries are on the right way of creating really perfect democratic countries and civil 
societies. Mutual understanding and endurance can be established only in such conditions and 
on the basis of democracy. Co-operation can also be a successful type of tolerance, no matter the 
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collaboration is in scientific, economic or technical spheres. These kinds of contacts will extend 
confidence and respect and the neighbours who consider each other ‘‘enemies’’ will revise their 
points of view. 

I am sure that our nations will finally get over their stereotypical way of thinking and will accept 
the fact that our ancestors have made mistakes. However, it doesn’t mean that we can’t overcome all 
these difficulties, or be deprived from an opportunity to be acquainted with the cultures and lifestyles 
of each other. 

We are neighbours geographically, and this is an indisputable fact. As habitants of the same 
region, having lived together for such a long time, we have many similarities which are reflected in 
our languages, customs, traditions, music, etc.

Though we have political disputes and hostility, which have prolonged for centuries, we have 
also mutual economic interests.

I hope that we’ll soon open the doors of our hearts for each other and move the mutual 
intergovernmental relations to such level that an atmosphere of trust, confidence, faith and respect 
towards national and spiritual values will finally become possible.   

Taguhi Hovhannisyan

Today, we all live in the world, which is in the process of globalization and international 
integration, and so we are influenced by these processes. As we know, these processes concur to 
economic increase, promotion of cultural values, scientific achievements,  human rights, etc. 

Naturally, each country must start its incorporation in these processes from stabilization and 
ratification of the relations with neighbouring countries. The same refers to Turkey and Armenia.

Nowadays, in the 21st  century, closed borders, absence of diplomatic relations, degenerated 
opinions about each other between two neighbouring countries are unacceptable. It means that it 
is time to revise the existing situation. The mutual aversion in our nations has such deep roots 
that most  representatives of the two nations don’t even try to get to know each other once again. 
But it is necessary to put aside prejudices and to try to learn about modern scientific and cultural 
achievements, exchange of experience in such areas as economy, human rights and so on. The most 
important thing, however, is to set up direct communication between our peoples in order to get to 
know each other, to realize that communication occurs with a new generation.

If we want to have our relations on a diplomatic level, we must start today from understanding 
each other.

Both Turkey and Armenia try to create democratic states and civil societies. But big ideals as 
equality, rule of law, open society, besides being common ideals, also include notions of high social 
acknowledgement and tolerance towards other nations, religions and ideas. Our nations should 
understand this and move towards the direction of building a bridge of benevolence and innovative 
future. Of course our nations have common past, which is not a pleasant page of history for neither 
of us. However, starting new relations doesn’t mean forgetting or refusing the past. It means high 
level of national and human acknowledgement and presence of tolerance. 

We already see a positive trend in the relations between Armenia and Turkey  at various levels. 
We also see a Turkish-Armenian collaboration in the cultural area. Positive steps are noticed in 

the circles of active youth. For example, young Armenians show interest in studying the Turkish 
language, the literature, the everyday life, the modern Turkey; at the same time, they expect the same 
from the Turkish society. 

So, a positive trend is obvious, so let’s appreciate and develop it. 
Romain Rolland has written: “The truth is one, but each nation has own lie, which is called 

ideology.” So, let’s get rid from lies that are in our ideologies and create a sturdy bridge between our 
countries and between our nations and call it a bridge of benevolence and new future.



159

E
N

G
L

IS
H

Sergey Kirakosyan
Don’t poison your blood with detest to Armenians
“Don’t poison your blood with detest to Armenians” -  this is the expression for which Hrant 

Dink was killed. The expression was addressed not only to Turks  but also to everyone carrying 
seeds of detest in them.

It was last year that I met a Turk for the first time - at an international student master class 
given by film director Atom Egoyan and organized by the Golden Apricot Film Festival. After a 
short contact with them I began to admire their personal qualities. Later, I participated in a forum 
for creating ARMENIA-TURKEY cinema platform. During this forum I met the organizers of 
Anatolia’s international film festival.

I am aware about the Armenian killings there: that is lamentable for me. But if we make this a 
reason for negative sentiment between the two nations and governments we will contribute to the 
plans of villains. 

Armenians become victims of nationalism in Russia too. In order to prevent all these from 
happening again we have to lead the members of the society towards new times so that they 
reconsider their principles and make unbiased and cold analysis regarding every issue. And lastly, 
how can we not appreciate the huge work of Turkish writer Osman Koker, who compiled a book 
called “Armenians in Turkey 100 years ago”, in which he showed the most positive sides of the 
Armenian nation?

Today, one of my dreams is to be in Turkey and in Western Armenia and make new friends in 
Turkey. During my first visit I also will explore places in Turkey, and hope that one day I will shoot 
a film in Turkey as a symbol of the two nations’ amicability.

Before opening the borders, it is necessary to build many positive bridges between the citizens 
of the two countries; otherwise, this event will have more negative consequence. 

I wish to see the endevour that Hrant Dink started with his conceits and own Blood 
completed…

Arman Melkonyan

There are ideas  that almost everybody speaks about but only few live and act  accordingly. 
Benevolence: a beautiful word that makes us think of kindness and generosity.
Oh, if only everybody were gifted with these remarkable qualities the earth would have been a 

paradise where children, enjoying colourful flowers, would spread songs and laughter under lovely 
songs of divine birds, generations would have lived in peace, firmly holding the bridge of kindness 
stretching through the globe. 

These people lived together, side by side for ages, shared bread and salt, built buildings, got 
educated. But there also were the other pages of history – destructions, wars, horrors, insults and 
hostility. 

Why?
Until when?
Who will answer those questions?
Today, we, the young people, are very well informed. We know the history and no matter what 

nationality we belong to, we must face the realities of the past, we should respect our history, the 
path that our great grandparents have passed, commemorate them, and without shunning the facts, 
establish an atmosphere of sufferance where human rights are not violated, where commitments are 
carried out duly and where democracy is above profit.

Today the destiny of our planet is in our hands- the hands of the youth.
Let’s get acquainted! Let’s make friends! Let’s look straight into each other’s eyes! Let’s judge 

and act like the young of the 21st century.
Let’s start building the bridge of kindness.
We don’t need any tool; we need only strength, wish, cooperation and sufferance.
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Let’s become a fist as peaceful and quite promenade of our planet, the future of nations depend 
on us.

Vruyr Tadevosyan

The globe is a big home to everybody living in it. Can that house keep standing for long if the 
people living in it always fight for something, trying to get more warmth from the sun? What triggers 
this fight? When will it end? The sun is shining for all of us… Maybe that fight started when people 
began to look for advantages in their nature, forgetting that the nature has created everybody to be 
equal.

There are many questions in the world, that can be answered, but the answers will be abstract 
and biased. People simply don’t know what they want from each other and from the world! We are 
forgetting about the things we are going to leave for generations: a peacefully revolving globe with 
the same warm sun! The most important thing for building a bridge of benevolence is to understand 
each other, to meet and talk face to face with Turkish youths. Those talks are necessary today. During 
those meetings, we can find the barriers that block the process of creating a benevolent behavior.  

We will get the best result if those meetings take place in the cultural filed. There are no borders 
for culture. It does not promote enmity or cruelty. Culture creates merits for the entire  mankind, 
and it is nearly impossible to imagine communication without those merits. Culture joins nations, 
giving the main importance to the people. If there is unity of convictions, ideals and goals, tthere is 
benevolence. 

If each of us can deepen tolerance in our societies (in Armenia and Turkey), we will pave way 
for benevolence too. Tolerance is not ignoring the bad things but is accepting the mistakes and 
correcting them. Tolerance is not indifference; it is to show a kind will as well. Being a tolerant 
nation, we give the superiority to the people living and creating in those conditions.

If a society is democratic, there is freedom of expression. So the media play a great role in the 
process of building the bridge of benevolence because it always has a goal and its voice reaches the 
audience. Very little is done by journalists to show the youth the role they can play in the Armenian-
Turkish relations. Being a journalist myself, I see it and realize that I should do my best for reaching 
that goal. 

I hope I can help to create a bridge of benevolence because the longer we stay angry, the more 
we will deepen the enmity. People must live on the earth in peace, love and tolerance, and the only 
guarantee for that is benevolence! Why not love people living near us regardless of the skin color, 
the culture or the religion? Why not accept them? Why should we hate, if we can love???

Nvard Margaryan
 
The histories of Turkey and Armenia crossed each other many times in the course of many 

centuries. For hundreds of years, these two nations have lived near each other, but for the same time 
these nations had felt presence of extensive barriers and frontiers, which they couldn’t cross because 
of mutual limitations. And now, when both Armenia and Turkey entered into new century where  
the world globalization is one of the main values and tasks, and the other is interrelations between 
cultures, neither Armenia, nor Turkey have such foundation based on tolerance in which they could 
build other relations. Tolerance is a moral quality that reflects attitude to others’ interests, convictions, 
beliefs, customs and behavior. It expresses mutual understanding, and agreement between interests. 
Tolerance   is based on the method of explanation and convincing without pressuring. 

 To build a bridge of benevolence and tolerant atmosphere between Armenia and Turkey the 
two countries need mutual information about each other, about mutual interests, convictions, customs 
and behavior, something that is limited today. Culture interactions would give us an opportunity 
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to create kind relations, mutual understanding between people from different cultures, age, sex, 
social groups, and social status and so on. This would give us an opportunity to discard myths and 
stereotypes that are exaggerated. It also would give us an opportunity to create and develop new 
relations between these two countries based on tolerance. Values like respect for all people, respect 
for others’ religion, nation, beliefs, culture, customs, assistance to others should be in the bases of 
these relations.

 To build a bridge of benevolence and finally settle the conflict, the situation should be 
discussed not only from the political aspect. The settlement of the conflict also needs to be based 
on the relations of societies.  The settlement of any conflict requires the participation of societies, 
broadening and deepening of mutual contacts that take immense efforts from both sides. It could be 
reached only if there is a big trust in relations. 

 I am sure the day will come and Turkey and Armenia would build a bridge of benevolence, 
and that one day it would be possible to travel to Turkey and see the country of our forefathers, the 
other side of the Mount Ararat, to have contacts with the youth and people from Turkey.

Hripsime Grigoryan

When speaking about benevolence between Armenia and its neighbour countries (especially 
Turkey), it seems to be something unreal, remote and unreachable. And even when some speak about 
it as a “tangible” idea, they note we should start showing goodwill, take amicable  steps towards 
each other. As for me, every action is much easier to continue then to start. And there are many 
aspects to re- continue frozen relations. For instance, if we look at the simplest field – everyday life 
-  we  notice that there are many similarities even today.  But before the benevolence, there is one 
“precondition” (pre-step) – tolerance – and it is created by easy actions like listening to each other, 
respecting each other’s views. To my mind, cultural themes are the best for beginning a dialogue. 

Generally, choice of culture as a field to start creating communications - personal, social, 
international - is not by chance.  Like other nations, Armenian and Turkish peoples’ lifestyle and 
mindset are directly reflected in culture. Hence, the policy of any country for a concrete period 
reflects that nation’s culture for the same period, because the authorities carrying out that policy are 
all in all a part of that nation. Some time ago I was not sure where incentives for Armenian-
Turkish relations should come from – whether from political elites or from different social strata and 
the first option seemed more realistic. But now, I am sure that stimulus should come from the people 
and from the youth in the first place. 

Beginning with the Turkish side, it should be noted that researches lately made on the issue 
show that in Turkey, especially among urban population, there is a growing tendency to get many-
sided and comprehensive information on Turkish history and particularly Armenian-Turkish issues. 
Today, we can state confidently that Turkey, who is knocking on the EU’s door for more than half a 
century, even if she never becomes an EU member, has carried out many significant reforms during 
the last decades. And these reforms have had their great positive impact on every Turkish citizen. 
Only through understanding and recognition of European values – human rights, respect towards 
each other’s opinion, equal opportunities – a generation of intelligentsia grew up in Turkey.  Despite 
being persecuted by their own authorities, these people have already changed much in Turkish 
society’s views and approaches. In my opinion, the Internet signature gathering campaign, lately 
initiated by four Turkish humanists, is a real progress.  

Turning to the Armenian side, I would like to underline one of the conceptual changes that is 
happening in our country: embryos of Armenian civil society are developed today. Our society too 
realizes already that it is impossible to always keep closed borders and non-existing relations with a 
neighbouring country. 

Therefore, bringing together the above mentioned, we may conclude that today we have certain 
strata in both sides ready for mutual understanding. Our task is to widen and grow them. This should 
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be done, as already said, by the youth - the most dynamic, resistible to stereotypes and forward 
tending part of the society. From the aspects of building a bridge of benevolence I would bring two 
quite possible ones:

Music – Although many might refuse, there are irrefutable similar oriental elements in 	
Armenian and Turkish folk music. The music -bridge festival that took place in Armenia last 
December showed how great is the impact of cultural similarities. These kinds of festivals, youth 
contests and events should be encouraged and organized more often. 

Educational programs - Quite effective could be two-week summer schools for first and 	
second year students in both countries. Also, exchange programs providing scholarship for certain 
specializations M.A. and Ph.D  programs could be organized.

As for my own contribution to the Armenian-Turkish goodwill relations, I see it exactly in the 
educational field. When writing my final essay and diploma works (“Turkey and the EU: Prospective”, 
“Cyprus Issue in Modern Times”) I have chatted with many Turkish young people on the Internet. I 
can organize seminars, round-table discussions as well as similar exchange programs with others.

At the end, I am bringing two sayings from Armenian and Turkish folklore – they have the same 
meaning in both languages:

Kuzh qez em asum, kula du lsir.   (Arm.) Kizim sana soyliyorum, gelinim sen dinle. (Turk.)
I say it to you, my girl - my daughter-in-law you listen. 

Arpenik Atabekyan

If people in the whole world could come to an agreement, wars would be stopped and maybe 
there wouldn’t be wars at all. In each corner of this world, in each country, both Christian and 
Muslim, people want peace. If the word ‘peace’ did not exist, nothing would develop in the world. 
Everything is based on love on the Earth, but war wrecks that love and establishes cruelness, tragedy 
and aggression. Hostility makes people blind, wars darken human minds and establish atmosphere 
of intolerance. 

Today, everybody tends to find peaceful solutions to problems, to stop talking in the language of 
arms, stop the violence, and each country should understand this strategy and start cooperating. Of 
course, this is the right way because with hatred one can gain nothing. Everyone should understand 
this and be led by the principles of tolerance and confidence. 

Violence gives rise to violence. It is something like a closed circuit and no one can avoid it, 
unless the world stops in time. 

In this case simple people, young men reach their hands for each other because they want peace 
and mutual understanding, because they want their country to develop, and their children and 
generations to live in peace.

In my opinion, as a young Armenian, the relations between Armenia and Turkey are still in 
embryonic stage. This last term may seem strange to two neighbouring countries, but this is the 
truth. Politics and culture exist on quite different levels. In order to recognize a country, one should 
make something like “cultural walks’’.  And young people will better understand each other. Indeed, 
here everybody is a patriot and is doing great mission for their countries.

There are no nations and borders culture. So let cultural relations be frequent. Of course, no 
one should forget his own values and self-consciousness.  So let this move be the first act of peace, 
made by the youths of Armenia and Turkey. There are people, who will create a zone of friendship, 
tolerance and most importantly, a zone of mutual respect, with no wars, scandals or violence.   

So let this letter be a message of peace for the whole world and people, let this letter give a ray 
of  hope and goodness and let solve all the problems amicably.

If we can make decisions with peace and benevolence, today’s youth has chosen that way.
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Ruben Zakaryan

My best friend, Ahmed, is Turkish. He sometimes writes romantic poems in Armenian and he 
likes football very much just like my brother does. They have the same traits of character too: every 
time they see each other they first get gloomy, then start to joke and play with me, secretly looking 
after each other. Ahmed lives at the shore of the sunny Lake Van and always gives me nice stones, 
shells, sometimes even old coins and items used by Armenians who lived in that region long ago, 
found at the shore. He also knows many legends and fairy-tales about hidden treasures, kind and evil 
souls, kings and wars of knights. Ahmed also says that in their family there is an old story about how 
the founder of their family saved an Armenian girl from violence and massacre and married her, and 
how the angels helped them. 

When my father learnt about this he gave me a guidebook of Armenian and Turkish histories, 
where the details of the First World War are mainly described. Now Ahmed and me study that 
period to find mentioning  of Ahmed’s ancestors. He decided to write the history of Armenian and 
Turkish relations and he says that people and states should not be confused for each other and that 
the relations between simple people are much more interesting and important. 

When browsing through the beautiful corners of the Internet, he also tells a lot about Kurds who 
live in the neighbouring street. Ahmed says they are very much alike Armenians and Turks, and that 
their children play football really well. They asked Ahmed to invite my brother and me to Van to 
meet each other in reality as they liked a lot one of the football tricks of my brother.   

Ahmed is a clever and active person. He wants to organize a hiking from Istanbul to Yerevan 
and I will definitely accompany him if I train a lot till then to be able to stand the difficulties of the 
road. He says this is a good way for building a bridge of benevolence between all the nations living 
in Turkey and Armenia. He even wrote an article “How to build a bridge of benevolence between all 
the nations of the world” which was awarded with the first prize at their school. 

Ahmed likes my style of writing a lot and he asked me to write an essay about him which he 
promised to publish in the online newspaper of their school, as well as he promised to bury at the top 
of Ararat mountain an original copy with our signatures as a symbol of our friendship. He thinks this 
will also help to build a bridge of benevolence between all the nations of the world. 

If you read this essay it means my and Ahmed’s efforts were successful and appreciated. I hope 
we will make all our dreams come true together. 

I am proud that my best friend is Ahmed. 

2029
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I chose this style of writing to show the intercultural and Armenian-Turkish relations from the 
point of view of future generations, especially children. My possible contribution to building a 
bridge of benevolence can be a professional one, i.e. IT and web-design, e.g. creation of various 
Armenian-Turkish websites, mutual field of information without propaganda or contribution to it, 
as well as socially and creatively, insuring cooperation with the Turkish participants. I think the 
human communication, knowing each other and understanding should be the key point of benevolent 
relations. 

Anush Bagratunyan 

How to build a bridge of benevolence between two ancient neighbours and is it possible to build 
that bridge? I have thought about this for a long time and suddenly I recalled an incident and after 
that I came to a conclusion that it is possible  to build a bridge of benevolence between the two 
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ancient nations.
Several years ago, one of my friends traveled to Turkey as a tourist. He was interested in Turkey’s 

culture. Before going to Turkey I noticed he was tense and I saw fear in his eyes, as he was going to 
Turkey for the first time. But when he returned from Turkey I saw peace in my friend’s eyes. When 
he was in Turkey he fell behind the group of tourists and got lost. He was concerned that nobody 
would help him if they knew he was Armenian but it turned out that he was mistaken. Although a 
Turkish fellow knew that my friend was Armenian he helped him. As it was already dark he invited 
my friend to his house, treated him with nice meal and let him stay over night. In the morning he 
helped my friend to join the group of tourists. 

My friend was touched by the kindness and hospitality that the Turkish fellow and his family 
demonstrated.

After this story I understood that it is possible or rather necessary to build the bridge of 
benevolence and it is easier to create between people.

I wish that government officials listen to the voices of people, because people are smart, they 
have wisdom and can find ways to build that bridge. We mustn’t forget that these people have always 
lived side by side sharing happiness and hardships and learning from each others’ culture. Certainly 
these nations lived side by side through centuries and there was love, tolerance and benevolence 
between them. The history has shown us that very often Armenian and Turkish people helped and 
saved each other during wars and clashes.

I think that today there is a big will in two nations to build a bridge of benevolence and I believe 
that the role of youth is critical because they are the driving force of the society. I am sure that bridge 
of tolerance, benevolence and solidarity will be built by peaceful means, through negotiations and 
round-tables, and this way many problems will be solved.

I believe that with joint efforts and good will of people, as well as governments this will be a 
reality. 

Haykanush Chobanyan

On the way of creating human values in all times many obstacles have arisen to hinder 
construction of unshakeable relations. Moreover, one of initial issues of people is to create steady 
contacts between different nations. Endless wars and disagreements have taken the probability of 
conciliation to zero. Nevertheless, there are many cases in our history when through establishment 
of diplomatic relations and finding the ways of conciliation countries have solved age-long knots.

There are many unsolved problems among different countries in the Caucasus. However, the 
efforts of the states give the confidence that one day these problems will be solved and we will 
live in a peaceful region. I’m beyond of establishment of peace and stabilization in our region, 
which is conditioned by many factors. The settlement of disagreements is not only the problem for 
governments and officials: it’s every person’s duty to find ways of conciliation and improve them.

Each of us is able to foster cooperation of Armenia and Turkey. In every country, youth always 
has been and will be the motive power, which is able to catch goals and strides suggesting new ideas 
and thoughts. Development of inter-cultural ties and acquaintance with historical-cultural values 
of two countries can provide good results. Gatherings and assemblages will give us an excellent 
opportunity to understand each other better, to find common interests and we would become aware 
of the existing mutual issues. We live in the same region and have almost the same problems. 
Therefore, despite of our views and opinions, during discussions we can find different ways of 
solving our issues. In general, students have a superb opportunity to put serious inculcations in 
construction of basis for Armenian-Turkish relations. Therefore, they could manage to develop these 
contacts. So what can we do? I think that meetings and conferences between Armenian and Turkish 
students will be useful both for Armenia and for Turkey. We will touch upon a number of issues, 
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Armenian and Turkish students will present them and they will show their approaches to different 
issues as well as they will share their ideas and opinions. Finally, I think they will get the answers to 
many problematic questions. Except organizing different conferences, we must find other common 
interests. Moreover, in my opinion art is one of the best ways of establishing ties between the two 
countries. Especially through music, we can try to understand each other, because music does not 
recognize nation, language and political views. We can set up musical clubs, where Armenian and 
Turkish music lovers will be acquainted with our two nation’s cultures. In addition, we will manage 
to organize some exhibitions, where many drawings will be presented. Not only handmade things, 
but also interesting photos of talented photographers. One of the important facts is that every photo 
must express kindness, humanism and deference to all people. Many excursions to Armenia and 
Turkey will give us a chance to know our historical values, to explore architectural colossuses and 
monuments. I am sure that there are many young writers who want to present their creations and 
the organizing of writers’ clan will let us know more about Turkish and Armenian literature. It will 
help us to know each other better and to take  the necessary steps for the development of contacts 
between the two countries. Today, in 21st century, Armenian-Turkish relations are located in a new 
qualitative stage. Many issues that seemed unsolved gradually are being solved today. In general, 
there are still many disagreements, which are on the way of settlement, but if each of us do just a 
little step to promote construction of two countries’ relations, I am sure we can have many strides. 
We cannot just think that it is not our problem and it can be solved during different negotiations or 
talks. We must legitimate tolerant policy and understand that censure will not bring good results. 
Philanthropy must be expressed in each of us and every person must realize that today stabilization 
of Armenian-Turkish relations is the most important issue for us. 

Zaruhi Ayvazian

People cannot live with closed borders in the 21st century, be blockaded and have bad relations 
with the neighbour countries.

We must attempt to live in a good atmosphere. Both countries must carry out some work for 
keeping people informed and prepared.

Both countries have cultural similarities.
I think it is because of two reasons 1. The Armenian and Turkish peoples are Asian nations 

and have some similarities, 2. They lived together for a long time. Culture is a system of spiritual 
and material values which are updated every day, new elements are added depending on the given 
span. 

Knowing and realizing all this, now we must look and find ways to build a bridge of benevolence. 
One of the most important preconditions is the communication with the Turkish youth, as in that 
case we’ll be able to learn their way of thinking, psychology, political views. 

It is quite difficult to clearly understand what kind of situation prevails now, as the information 
we possess often doesn’t correspond to the reality. The fact of communicating with each other and 
knowing each other well will give us an opportunity to understand what steps should be taken in the 
future in order to improve relations between Armenia and Turkey. 

We must not think that by building a bridge of benevolence we forget our tough history; just 
the opposite, by creating benevolence, we can save our cultural statues in Turkey from destruction. 
We shall be able to save from destruction the town of Ani, which is of great importance for us. 
By creating benevolence, we can ensure that Armenians can live in Turkey with the same rights, 
and an atmosphere of tolerance will be created. We have to reach to the point when the youth will 
never repeat the mistakes of their ancestors, human rights and rights of the citizens should never be 
violated again. Let’s live in benevolence, in peace, in equal rights, in patience and tolerance. 
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Gevorg Aghajanyan

Speaking of cultural communications between Armenia and Turkey I would like to draw the 
attention to the phenomena of history. Our two countries have very complicated and tragic histories. 
As for me, one should never forget his country’s history, but at the same time, one shouldn’t 
always look only back, one must see the present with its challenges. The challenge of today for 
Armenian and Turkish societies is the building of new relations on the basis of tolerance and mutual 
understanding.

The main question for me is what can we, the youth of two countries, do?  
In my opinion the following approach must be worked out. We must implement it. I mean the 

first step should be made by youth organizations and NGOs. Various youth programs, conferences, 
seminars, discussions, cultural measures, student exchange programs, etc. should be implemented.  
The aim should be getting acquainted with each other, with the history and culture of each country 
so as to understand why we have such serious disagreements. When our societies are ready for the 
dialogue, the arrangement process of our relations will become easier. I think every decision coming 
from ‘above’ (from the authorities) will not be accepted by the society at once, if the latter is not 
ready for it psychologically. Thus, we must prepare our societies for upcoming changes and we must 
make these changes.

I can say with all the responsibility that the Armenian youth is ready to take such a role, because 
we realize the importance of integration. I’m deeply convinced that the future of every social, 
political, cultural process is in the hands of youth, in our hands!

Argam Petrosyan

Relations between Armenia and Turkey still need to be developed. I think it is necessary to create 
positive conditions for development without forgetting the past of the both courtiers, as we are 
neigbouring countries and yet we should live next to each other for centuries and more. We live so 
close to each other and we are separated only by a marked borderline. These nations are situated next 
to each other and know almost nothing about each other. These can be changed through organizing 
cultural events, communicating, exchanging traditions, customs, histories and modern mentality. 
The culture and all the above mentioned will give us general knowledge about the people of these 
countries, will show us their faces and souls. 

A question arises. How should we learn all these? It’s quite difficult to learn all these only through 
reading books and newspapers. The best way to know a nation and a country is to communicate. 
We have different languages, religions, state-legal systems, but all this doesn’t prevent us from 
creating a bridge of good relationship. By setting up good relations we will foster and stimulate the 
development of good relations between the governments of our countries. We are different nations, 
we have similarities and differences, but we are humans and every human is a part of the world 
community and a segment of the Earth. We have only one Earth. So let’s get to know each other 
better, become more tolerant and show an example to the whole world. 

Rafayel Ter-Sargsyan

What is benevolence? I will try to give my own comprehension of this word. Benevolence is 
an ability to see something good in people. You should see the positive things in the world around 
you, even when it seems that everything is bad (because of some prejudices, stereotypes, moods 
in the society). So, why do we need such a difficult ability? Why do we need to build bridges of 
benevolence? 

There are many reasons. Here are some of them.
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Be prepared to communicate even with a stranger.  Communion is much easier when the other 
side is not treated like an enemy, isn’t it? There is one more reason that is necessary for communion. 
Closed system doesn’t have any chances for developing. We have to communicate to enrich our 
knowledges, our culture. Communion is a key for development. 

Development of not only a human, but also of a nation, and the whole state. How much do we 
lose by reducing our communion?! The world around is always changing, every day, every hour. 
People, living in that world, are also changing. And I want to hope that everything is changing for 
the better. We always must be in that processes of changing. We have to stop living based on our 
stereotypes, which were created years and centuries ago.  We can’t build our future staying in the 
past. However, it doesn’t mean that we have to forget our past. By learning history, we need to make 
conclusions. History mustn’t be a weapon of war (like it was many times with different nations). 

Principles of benevolence, tolerance and comprehension should be the bases of relations in the 
modern world. I want to see the future of the world as a harmonic development of its different 
parts, which are not denying, but are interacting and complementing each other. In this case, some 
time later, the only hindrance, separating people and nations, will be different languages. But this 
difficulty is easy to solve. We just must create a basis connecting different sides - a “bridge”. A 
bridge of benevolence. Let’s imagine a world without borders. Why not? As Ernesto Guevara said: 
“Be a realist, demand the impossible!”

Deniz Çıkış 

Let’s think of us: Turks and Armenians. Two nations that once shared many things, cried after 
the very beautiful folk song Sarı Gelin together. Unfortunately, our once-brotherly bonds seem to 
have dissapeared long ago, and firstly as a human, and then as a citizen of Turkey, it has always 
made me very sad how things turned out to be between us. As soon as I ask myself “What has been 
done wrong?”, the answers appear on my mind. Many things happened- great sufferings took place, 
terrible mistakes have been done over and over, and finally, our relationship came to the point how 
it is today.

So, will we say “What’s happened has happened” and admit the situation as it is? To me, neither  
our hearts nor our consciences should let us do so.

Though -considering the situation- it’s great to see the diplomatic relations between the two 
countries getting warmer nowadays, it’s still doubtful how helpful they’ll be for solving the problem. 
As we know, the problem is not esentially between our presidents, Abdullah Gül and Serzh Sargsyan 
but between these two nations, and unless it’s considered at that level,  seems like all the efforts for 
the resolution won’t work. So, what should we do, then?

We should start by breaking down the basic prejudices existing between the two sides.
Unlike what those who benefit from discrimination have been telling us; people should be 

reminded of the fact that the other side is not a group of monsters but they are people with fears, 
loved ones and values, just like themselves.

The existence of an inseparable, broad mutual culture and past between us will make things 
easier at this point. Those people, who have once cried and laughed, mourned and sang together, 
might be able to understand each other once again, as they once did.

Young people and children, whose minds are not that corrupt by the current state of prejudice and 
hate yet, should be the primary target group of this step.

The stage after that requires some steps that cannot be achieved only by methods such as dialogues 
between nations or the reminding of the mutual culture. It is an issue that the countries –particularly 
Turkey- has to somewhat “personally” deal with.

Our key word here should be “face-off”.
Like all the groups of the society, we should put aside our  prejudices, our self-blinding and 
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chaining feelings of national belonging; and in the light of our humanity, by carefully considering 
what and why we’ve been advocating, set off a broad conscientious and historical self-inquiry.  This 
very belated process of facing off with the past shouldn’t be delayed anymore, because there exist 
deep traumas in the soul of our society because of suppressing this issue and they just can’t be healed 
without facing these things.

Unless these problems of our sociological subconscious are dealt with as soon as possible, no 
matter how hard we try, a huge but invisible wall will always stand between the peoples of Turkey 
and Armenia. Our peoples shouldn’t postpone shame, apology and forgiveness anymore, for it will 
only make us more and more distand as time goes by.

If we can achieve these, there will be no reason left for not building a healthy, strong relationship 
between the two countries.

And then, who knows, maybe we’ll be able to sing Sarı Gelin together again one day.

Göksel Çelebi

There is nothing more permanent than change. This is a well-known classical phenomenon and 
people, almost everyday, face it. It is inevitable to monitor chance in every aspect of life. Change 
brings obligations for adapting to new circumstances and challenges so people need to keep them 
up-to-date with the state-of-the-art technological, economic, social and scientific developments. To 
keep up with the pace of change, people form groups with the same interest area or better to say 
they are working either voluntarily or obligatory in the same groups so as to share their experience, 
get to know each other or work for the sake of common goals. Hence, It is noteworthy to mention 
that since it is the nature of people to have the potential to have disagreement with the others, it is 
common to have conflict of interests-or clash of benefits among the group members. But, immediate 
question can follow this fact: Can it be solved? If so, how to do it? There are two main proposed 
solutions for human beings to be a cure for the conflict of interests or to trigger benevolence, namely, 
strengthen communication in each phase of life and instill feelings of humanity from childhood. 

Firstly, lack of proper dialogue is one of the main causes of not having a feeling of benevolence 
or cooperativeness. In order to dilute misunderstandings resulting from poor communication that 
can easily cause a conflict or make it worse, people have to have a respect for the others’ opinions. 
In other words, whether or not they approve the correctness or truth-ness of the ideas, beliefs, sights 
or opinions of the others, they have to give credibility for explanation or declaration. Further, once 
a conflict has started, communication problems often develop because people in conflict do not 
communicate with each other as frequently, as openly, and as accurately and so it is of significance 
to avoid problems resulting from lack of effective communication from the beginning. Hence, since 
communication is central to solving of most conflict problems and in deeper sense communication 
means really understanding others, people have to not only hear but also have to listen to the 
others.

Secondly, trueborn developing sense of benevolence is the keyword to cope with the difficulties 
of conflicts. A well-known proverb in Turkish clearly explains this situation, it is said that “You can 
not teach an old dog a new trick”. As the years progress, people start to form their own mentality 
and form their point of life for the events and life, and the more the time passes the more difficult 
to change the beliefs, ideas or thoughts of people since they are less prone to new ideas and it 
becomes much more difficult to change the habits. Hence, leaning the tree when it is small to shape 
its extending direction is the magic tool to increase the feeling of humanity, justice and brotherhood 
as well as closing the gaps if put first and foremost. 

To be brief, it can not be ignored to have conflicts among people since they exist in the nature of 
human but putting lots of efforts to use effective communication in every level of life and becoming 
aware of the importance of trueborn behaviours shaping people’s future are fixing like a glove and 
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are the foundation stones for connecting people on the basis of friendship, humanity and justice. In 
my opinion, we, as individuals, have to call all our friends, relatives, colleagues, politicians and all 
others for the assistance for help to play a bridging role. That is one small step for us but one giant 
leap for mankind. Otherwise, without the sense of benevolence, we can not rescue our world.  

Özen Pulat
         
The word “different” means a lot of things in human history. In dictionaries, it is defined as “not 

the same as another or each other” and if we use it for countries and cultures, the word includes 
many more things than its lexical meaning. Dialogues between different countries and different 
cultures are such areas where many opportunities, advantages and experiences are available for their 
participants. The most important part of a dialogue between different countries is to build a bridge 
of benevolence.

     Benevolence is one of the most necessary characteristics in human nature. It is needed in a 
society where everybody dreams of a life that is able to meet their expectations. That kind of a life 
may be an utopia for many people but if everybody fulfills their responsibilities and becomes aware 
of the general situation of others in the same society, the ideal life will be as solid as reality. So, 
benevolence is very crucial in this aspect that everybody has to be benevolent and volunteer enough 
to give a chance to the others.

     If different countries are involved in a dialogue, benevolence becomes more important because 
it acts as a bridge between them. Creating this bridge may be difficult at the beginning but with the 
help of active participation of young people in the process, the difficulties disappear and countries 
start to use this bridge while forming a strong solidarity.

     How to build a bridge of benevolence is a subject that can be argued about for a long time 
since the solutions may change according to the different points of views that people have. It is 
important to find a common point which is not only convenient but also fruitful and prospective. So, 
as it is mentioned before, active participation of young people from different countries is one of the 
foremost ways of creating the bridge of benevolence. Young people can easily interact with each 
other and they can accept the differences while trying to be useful for one another. With the help of 
these steps in the creating process, countries start to share cultures and opinions via their younger 
population. And after finding the common and necessary points, many organisations start to make 
projects under the title of “benevolence” and as the time goes by, the citizens from both countries 
start to feel sympathy and show tolerance towards each other.

    As it can be inferred, the bridge of benevolence creates a strong relation between countries. 
Not only the authorities but also the citizens including the youth are involved in this process and 
with the help of this bridge, countries form a strong solidarity and cooperation between themselves 
while giving equal opportunities to everybody at the same time.

Ahmet Tahir Kucur 

Sometimes it is not easy to create and build up new relationships with new people when we’ve 
just met. People usually don’t trust each other if they don’t know each other before. Especially if 
they are very different persons from each other it becomes harder to empathize with each other. 
People from different countries or cultures have problems with their relationships because of this 
reason. 

 In the beginning of any interaction people may have some questions in their heads. We usually 
think about other person’s negative sides. Everyone tries to get an idea about different people by the 
way they look or where they are from. It is not always possible to get the right idea about them at first 
look. If we can be more optimistic about other people, we don’t have much problem about trusting 
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in them. 
 The main rule to create a better dialogue with different people is trying to empathize with 

them. If we can understand their needs, feelings, and ideas, it would be easier to be more optimistic 
and more open to them. In order to get the benefits of living with other people, we can make an 
effort to start a dialogue with them. If we believe that we can make good things together we act more 
friendly and helpfully with people. The first step in achieving this synergy is to trust other people 
and try to share our knowledge and other things with them. This will help us to live together and to 
become a better society. 

We must remember that everything we learn about life, moral issues or ethics is just for one 
thing: living together in a better world. It is only possible with seeing Earth as our home and all the 
people in the world as our family. If we can see it that way, we would never have issues with any 
other different people and we can move one step forward about dialogue with people from different 
countries or nations. We may start sharing everything with people and we can learn a lot of different 
things from different people when we help them and communicate with them.  

Esra Karabele 

We, all the people come from different countries: France, Germany or Turkey. The most 
significant point is not our nationality but the reason that brings together. The sense of humanity, the 
sense of benevolence or another thing can be the reason. One person is more powerful with someone 
else than being alone. The activities done together voluntarily will be more beneficial for people who 
need help. 

Therefore, we must work towards brining benevolent people together. The bridge is established 
in one point and is completed at the other end. From south to north, east to west that is; all around the 
world. The structure of the bridge should be so durable that it is not demolished easily. In order to be 
such constitution, when building, benevolence of men and sense of humanity are to be used.  

With the help of this bridge, a person in Armenia can hear the sound of the request for help of 
a person in China. Our nationality, religion or genders are not factors that hinder the help of the 
people. So, people must get together in one point of the bridge. What can be the reason of people’s 
coming together in one point? 

One of the factors can be natural catastrophes. All people are helpless in these circumstances. 
They could not do anything. Therefore, the help of another person will be so useful. We have seen 
these examples in our country when  the earthquake hit in 1999. People came from around the world 
to help us. 

We, as students, are so lucky that we can study in the best universities or schools. Compared 
with the other children, they do not have a school to continue their education. Building or repairing 
a school can be another goal. Or, if we want to leave a cleaner environment to our children, cleaning 
our environment can be yet another goal. Theatrical performances together with donating all the 
raised money to benevolent associations is another activity that we can do. Helping parentless 
children or the elderly in need of nursing can be one of the factors which could bring us together. Or 
arranging sport activities between the people coming from different countries.   

The reasons to come together are so many that the only deficit is your willingness to help other 
people. So, don’t you want the bridge to come to your country?   

Fatma Pir

It is hard to build a bridge but not impossible. A long and challenging process is waiting for us. 
Listening to each other is the first step in this process. We have to understand what our problems are. 
Also being objective is important for this project. We can call on the  government to take action in 
peace of the two nations. It depends on our imagination. Although the process will be challenging, I 
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believe that we can have success in understanding process and build a bridge of benevolence. 
We can organize a workshop to listen to each other. I think we can get help from the education 

department to organize one. We can prepare power point presentations to tell what the problems are. 
We should let two sides explain themselves. Everything should be clear on this point. While telling 
our problems and listening to others, we should be objective as far as possible. We should not judge 
anyone. We should try to “understand” them and make them “understand” us. 

Another possible action may be calling on the governments. We should inform public with the 
help of the government. Ministry of Culture can help us and let people have close contacts with 
Armenians. We can produce new project through Armenian and Turkish culture but  I do not mean 
that politicians should participate in this process. The important parameter should be Young people 
not the politicians who only care for votes and elections. If we can not reach an agreement, this part 
can be skipped. Instead of the government, we may get help of academic people like Baskın Oran. I 
am sure he will be glad to do this. 

To conclude, it depends on our imagination as I said before. I think we can perform this project 
in a peaceful atmosphere. These actions are just beginnings. I expect to take big steps in the peace 
of the two nations. We will build a bridge of benevolence. 

Fulya Sakarya

In every field of life, I believe in the power of “not helping but supporting”. Helping is a kind 
of an act that affects a person’s learning process negatively, it is not completely an exchange of 
experiences, it’s based on taking-giving action which is useless to personal evolution. But the 
opposite of all these, “supporting” is an action that shows people the selectable paths to get success, 
not only one path, and it is focused on the solution not the cases.

Actually, this is the outlet of the civil society concept that found by Aristotle in ancient Greek; 
generating alternatives and preventing the unbalance of taking-giving principal of “helping” then 
equalizing with exchanging and sharing principal of “supporting.”

Of course, to become true, this logic must elicit a proper background. And this case depends on 
some dynamics. At the head of these; knowing our inequalities doesn’t describe and line off to us, 
eliciting polyphony in society and consequently getting  to civil society’s most important dynamics 
which is participatory democracy.

First and the most important thing that connects different countries and different cultures with 
each other is very simple: being a human. When we see more than just a simple look, and when we 
hear more than is said, our prejudgments becomes our judgments that we believe in and defend. 
In this way social communication and empathy come into existence for the outlet of civil society, 
“living together” and “adopting the others goodness as our goodness”.

      
Meriç Öztürk

People who have problems with the society, who want to change something in the world try to 
build a bridge of benevolence. They work as volunteers. Someone can ask them “Are you a fool?”  
But we must know that every time it is the fools who have changed the world.

I think prejudices are the key things that prevent our benevolence, volunteerism. Everyone is a 
product of his own society, so if someone has prejudices about foreign people, etc. it’s not only the 
problem of that individual, it’s also the problem of the society at the same time. And the youth is the 
age group most open to change. When we start to change ourselves we can change easily the bad 
characteristics of the society. 

NGOs are the most important instruments that will accelerate the development and changing of 
the society. The changing perspective of youth is so important because the changing of society can 
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start only with the young people. And I think only non-governmental organisations which consist of 
the youth can change us and teach us teamwork, to be part of the society, to gain responsibility. And 
only they can teach us that prejudices are such stupid things and only a NGO of youth can teach us 
say “everyone is different, everyone is equal” in every language.

 As a result, the only way to build a bridge of benevolence between the nations is to fight 
against our prejudices and to try to learn other cultures. This may look difficult but if we want to 
change the world we must know nothing is easy. Especially it’s not easy to change the people. 

Burç Kardaş

Nowadays, people always talk or write about the situation of Armenia or Turkey which usually 
affect Turkey in a bad way. Probably it was a month ago that Turkish writers, authors and citizens 
got together in a web site and they told to the whole world that we are admitting to the racial 
extermination, and people who had a different opinion were very angry about this situation. Actually, 
it might be a beginning of creating kind relations. However, Turkey and Armenia try to establish 
good relations. Some countries, writers, citizens have various views on this: three views are quite 
impressive;

1. Conferences between  Turkey and Armenia.
2. Establishment of a history commission on racial extermination.
3. Policies that would satisfy Turkey, Armenia and Azerbaijan.
On the other hand, Turkish citizens are not really happy about this comments. The reason is why 

was the conference held in Switzerland, even if it is done to make everyone happy? The other issue 
is what the outcome would be. So, in a realistic way everybody knows that Turkish politicians have 
to be careful to not affect  Turkey in a bad way in a long run. 

By the way, we all know that if there were wrongdoings in the past it is not our fault (Turks and 
Armenians), so, why are we accusing each other; we just need to communicate with each other to 
see that “We all cannot kill each other, even if we have guns.” 

Then let’s show the world that all the problems could be solved with communicating…

Burcu Bekdaş
 We probably live in the times that peace, living together and understanding are most needed. 

Wars in the Middle East and East Asia, famine and infectious diseases in Sub-Saharan Africa  are 
taking people’s lives. It is human beings that are killed and helpless and, meantime, it is human 
beings that kill. Human  feelings and ambition make living in this world harder  day by day.

 In daily life, any difference can become a part of discrimination. Not just only diplomatic 
crises, social crises occur between big and small groups of people. Even with all these, there are 
many people who want to give a chance to peace and complaisance. Historical processes and biases 
may have made the commonwealth opponent but, it doesn’t means, people cannot live together after 
that.

 Certainly, there are people out there who need to understand others and express themselves 
with the help of intercultural exchange programmes. This will create a common language which helps 
to overcome historical prejudices. Thus, people can also build new bridges based on empathy.

Esra Bayhan

Bridges, the connection point of sides, the connection point of differences. Like Mostar which 
connects two different part of one city, like Yedhegnadzor which connects different parts of one 
country, like Bosphorus, which connects  two different continents. Bridges do not only connect lands 
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but also peoples, cultures and more. Bridges are not built with stones and cement only. Some are 
built with art, love, friendship. So, there are millions of bridges. In short, every contact  builds a new 
bridge. An example  is right  in your hands now. This essay is a bridge between you and me…

 Let’s think about  differences. Have you ever seen two identical people? I have not. Whenever 
I see someone who looks just like another person, I take another look and I see something that 
makes them different from each other… It is the differences that make every person unique. It starts 
from our DNAs, goes on to  our physical properties like the colour of our eyes colour, hair and 
fingerprints. Our differences are our identification card. Not only physical but also cultural, religion, 
sexual, national. We are different, yes we have millions of different properties. However, we are all 
unique, we have same properties too. We are all humans  and we need love, we need friendship, need 
communication like we need water, air and food.

Eymen Bakırcı

BRIDGE

I am starting to think what bridge means. Why do people build it? Bridges are built to unite two 
separated sides. Seas, rivers and roads are frontiers so they need each other. They want to meet and 
establish relations. BORDERS. Nobody knows why they are made. This is more important than 
bridges. They are near borders and link two different regions. When bridges are built, they should be 
built according to rules to unite regions. First a blueprint is drawn then the enjoyable and sweet the 
work with workers, architects and engineers starts. Everybody waits for the end with anticipation 
because it is useful not only for the workers but also for everybody. Building a bridge of benevolence 
is the same to them. It is important. Some people do not participate in the work but they also benefit. 
You can’t get anything without patience. If we wish the foundation stand firmly we should take clear 
steps. People stick together holding each other’s hand. Bridges are built by getting to know each 
other, with the help of tolerance, differences and love. This BRIDGE will stand forever. 

Nur Yildirim

“The greatest distance is between two heads which don’t understand each other” says the poet. 
That is the case when it comes to the relations between Turkey and Armenia. Talking still in poet’s 
terms, China (which is generally used to express a long distance) can be considered less distant 
than Armenia. Therefore, the statement “The most distant neighbour of Turkey is Armenia” can be 
understood.

Being closed for years now, the border between the two countries got thicker and thicker. 
Although governments contacted as a necessity of politics and civilization, the chances for getting 
in contact for individuals are not as good. This is a discrimination of two folks that have lived one 
inside another and if there wasn’t one of them, both wouldn’t have been the same today. The point 
I’m stating is there is already a bridge which has been seriously damaged. What we are about to do 
is building a new one. And our connection will be of use through our journey.

Having lived in Anatolia, the land where people having different ethnicities, nationalities, 
languages, religions... have lived together for centuries (and before centuries), it shouldn’t be so 
hard for us to get along in the 21st century. As we all know, such differences shown as casus belli 
(cause for war), but in fact they are casus bellae (reason of beauty). 

And for the divided, we have the bridges.
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Bekir Parlak (Kayseri, Turkey)

I think the program in general was perfect and useful program for me. I learned much about 
the Armenian culture and history with the help of Armenian youths.  

The most impressive time I remember was playing Armenian folk dance because it was 
similar with Turkish folk dance. Fortunately, the view of the Mount Ararat was very impressive for 
me too. 

The most interesting thing I’ve seen was 
The most impressive thing was Mount Ararat, because the view was really beautiful.

After the exchange, now, I’ve changed my mind about
My thoughts changed because Armenian youngsters are very friendly and kind. So I believe that 

we could solve the misunderstanding between these two countries. If the borders open I will  make 
foreign trade with my friend RAFO

The worst thing /event/ time of mine was
I have not got any worst event.

After the project I learned those below:
Armenian history, Armenian culture and the future view of Armenian youth
About People.  

The thing which I will tell to my grandchildren about this project will be
  an interesting question, right now I don’t think about marriage so because of that I have no 

answer to this question,  but If I marry I will tell my grandchildren to love and break prejudices . 

Hey; I’ve something to say apart from those I have answered above!!!! And those are:
I would like to thank all the members of this project also to our translator Petros Chavikoglu.

Anoush Bagratunyan (Yerevan, Armenia)

I think the program in general was the most interesting and useful thing I have ever seen. I 
have learnt many new things about Turkish people and culture.  This program helped me become 
more tolerant and benevolent.  During this program I got acquainted with many people and now we 
are good friends. 

The most impressive time I remember was Bosphorus tour because we spent  wonderful time 
and  we enjoyed the tour very much. It was the most unforgettable day in my life. 

The most interesting thing I’ve seen was Sultan Ahmed Mosque which is the national mosque 
of Turkey and it is a historical mosque in Istanbul, and  the most impressive place for me is Hagia 
Sophia. 

After the exchange I’ve changed my mind about Turkish people and now I am sure that we, 
the Armenian and Turkish youth, can build a bridge of benevolence.

The worst thing /event/ time of mine was the day when we were already in the airport and there 

Results of the project according to the participants
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were tears in everyone’s eyes because it was very hard to come back without our Turkish friends.
After the project I learned the following:
I learned that everyone must be tolerant and must respect each other’s culture, national traditions. 

As I mentioned before I learned many new things about Turkish history and culture. 

The thing which I will tell to my grandchildren about this project will be that the project 
was so interesting and important for the Turkish and Armenian youth, and  I will tell them that the 
project helped Armenian people learn more about Turkey and Turkish people and also the project 
helped Turkish people learn more things about Armenia and Armenian people. I will advise my 
grandchildren to visit Istanbul. 

Hey; I’ve something to say apart from those I have answered above!!!! And those are:
I am very happy that I have participated in this project and I am sure that the project will be 

continuous. During this project I have learnt many things, I have spent very good time and now I 
have many good friends. Thank you for everything!!! 

Argam Petrosyan (Armavir, Armenia)

I think the program in general was
perfect. It was a big project which wanted to create benevolence and tolerance between two 

nations and I think  we did it at least for 20 people. So it is a good beginning for me and I hope 
everything will be ok in the future.

The most impressive time I remember was 
…in Istanbul, the trip on the Bosphorus. It was great and I enjoyed the view from the sea. 

Besides, I liked visiting the foundation after Hrant Dink and Paytsar. 

The most interesting thing I’ve seen was 
……the similarities between the Armenian and Turkish cultures,  between the world view of 

that two nations, between cuisines etc. 

After the exchange, now, I’ve changed my mind about
………the relations between the two neighbour countries. Before I couldn’t imagine that one 

day I could have any relations with Turks, but now I have a lot of good Turkish friends. 

The worst thing/ event/ time of mine was
…that my English was not good enough and could not communicate wtih everybody. But I 

have good friends who helped me very much. 

After the project I learned those below:
real friendship, tolerance, benevolence, a little Turkish etc. 

The thing which I will tell to my grandchildren about this project will be
May be I will tell about my interesting friends, I hope. 

Armine Hovhannisyan (Yerevan, Armenia)

I think the program in general was very positive, as we could become good friends and 
understood that we are very similar…
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The most impressive time I remember was the process, when Turkish group danced our 
national dances and we danced Turkish dances!!! And also, when we were singing the same song in 
the Turkish and Armenian languages.

The most interesting thing I’ve seen was... the process of preparing “Marash dondurma”…I 
will say the most funny thing!

After the exchange, now, I’ve changed my mind about the mentality of Turks.

The worst thing/ event/ time of mine was the moment of saying good-bye to each other…

After the project I learned those below: That Turks are very hospitable, that we have the same 
points of view…and with these we are very similar!

The thing which I will tell to my grandchildren about this project will be: Finally kindness, 
benevolence and friendship won…you must want it…we wanted…and we won…!”

Hey; I’ve something to say apart from those I have answered above!!!! And those are: I 
would like our relations to become closer, to involve new groups, and I hope the bridge we have built 
will unite our nations with strong ties…!

Arpi Atabekyan (Yerevan, Armenia)
I think the program in general was very good and productive.
The most impressive time I remember was when in Yerevan we saw Ararat. 
The most interesting thing I’ve seen was the whole Istanbul.
After the exchange, now, I’ve changed my mind about both Turkish and especially Kurdish 

youth.
The worst thing /event/ time of mine was… I didn’t have any bad event during these seven 

days.
After the project I learned those below: 
about Turkish architecture, food and friendship.
The thing which I will tell my grandchildren about this project will be: I think there is not 

only one thing, that I can tell my grandchildren, I want to tell them everything.
Hey; I’ve something to say apart from those I have answered above!!!! And those are: I just 

want to thank everybody for being a participant in this project, and especially the organizers. I love 
you all, I miss you all.

Burcu Bayat (Ankara, Turkey)

I think the program in general was
Great, more than perfect, I think we did a great job for not just 30 people but for future generations 

of two nations. 

The most impressive time I remember was … 
When we visited press home I got so much impressed.

The most interesting thing I’ve seen was 
The museum we visited in Armenia  
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After the exchange, now, I’ve changed my mind about
I did not change my mind just I got impressed and got really sad for the tragedy between the two 

nations. 

The worst thing/ event/ time of mine was
Saying good-bye to every one 

After the project I learned those below:
real friendship, tolerance, benevolence, a little Turkish etc. 
I  learned that if we can stay in calm and learn to be tolerant we can achieve great things all 

together. 

The thing which I will tell to my grandchildren about this project will be
I had great time in Armenia and Turkey and if you get chance please visit Armenia.
 
Hey; I’ve something to say apart from those I have answered above!!!! And those are:
Thanks everyone who spent time on this project. It was wonderful if I had chance again to 

participate in this project I would do without thinking. Waiting for new cooperation  

Haykanush Chobanyan (Vanadzor, Armenia)

I think the program in general was
…Great!!!! The good thing was that we made new friends we shared our opinions, we did our 

best to make our seven days interesting and pleasant. And finally, we enjoyed our week and did 
everything not to lose any moment we could spend together

The most impressive time I remember was …
our crazy rainy day in  lovely Istanbul. Our smiley faces and the great trip on Bosphorus

The most interesting thing I’ve seen was 
…sultan Ahmed’s mosque was the greatest and the most interesting thing for me in Istanbul

After the exchange, now, I’ve changed my mind about
About Turkish people.. I didn’t know that they were soooooooooooooooooooooo 

hospitable...!!!!!!

The worst thing/ event/ time of mine was
Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...sorry...I can’t remember...and do u know why? Because everything 

was great...and honestly there was no worst thing for me

After the project I learned those below:
To become good friends u don’t need language, u must just try to understand, to respect, to be 

tolerant and just try to Love your friends

The thing which I will tell to my grandchildren about this project will be
…In all my life there are seven days that I’ll never forget ever. Once upon a time Turks and 

Armenians have decided to forget everything and built a little bridge. Days were passing and their 
bridge was being built. And one day they did it... 
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Hey; I’ve something to say apart from those I have answered above!!!! And those are:
…Thank You my Friends.
Teshekyurlar!!!
Shnorhakal em

Hripsime Grigoryan (Yerevan, Armenia)

I think the program in general was
Almost perfect . The organizers of both sides have somehow managed to form groups which 

were utmost appropriate for the project. This is one of the key reasons the project was a real success 
for me. At the beginning I thought it would be great to include more seminars, discussions and 
debates in the project agenda (I know there are some guys thinking this – so this is for them! : )). 
I see now I was mistaken, because the set goals needed exactly the format that was implemented. 
Otherwise we could not be sure we would have created that warm and friendly atmosphere.

The most impressive time I remember was 
The Bosporus tour. It was marvellous, I have never enjoyed so many things simultaneously – the 

sights, the wind, the evening, delicious food, music and of course lovely people around me – and all 
of this at the sea! 

And all our walks in the evenings and nighttimes – just walks and talks!

The most interesting thing I’ve seen was 
The marash ice-cream show… 
The most amazing thing for me was Hagia Sofia. It was enormously huge and beautiful at the 

same time. It was impossible to see the whole scene with one glance!!! Another special thing was 
the bridge – it was fascinating both at daytime and night time. 

After the exchange, now, I’ve changed my mind about 
Not so many things. I just reconfirmed my mind that today’s generation (at least a part of it, those 

I got to know) is full of energy, creative and to large extent free from stereotypes. I believe they are 
the real future of the Turkish Republic. I want to believe Turkey is in her way to democratisation, to 
development. So I rather strengthened my hopes after getting acquainted with them. 

The worst thing /event/ time of mine was
The lack of time. I would really like to stay more and have time to learn a bit more about the 

country from more aspects. 
Probably some Turkish journalists interested in our project would not be «extra» 

After the project I learned those below:
1, One should try to avoid generalizing any statistics about any issue regarding the nation! 

(Recep) 
2, There is a very good and powerful youth organization in Turkey - TOG!!!!!!
3. Some Turkish people even surpass some Armenians with sticking to customers when offering 

their services    
4. Istanbul is a city to visit more than once!

The thing which I will tell to my grandchildren about this project will be
How it has started. I hope by the time I have grandchildren, Armenian-Turkish relations will be 

much better and developed (open borders - mutual benefits). So I will tell them that 30 young people 
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from neighbouring countries started to create their bright future putting the first stones of the bridge 
of benevolence. 

Furthermore, I will show them our photos and videos for them to form their own opinion 
on Turkish youth of their grandparents’ generation and show that the two nations have far more 
similarities than differences, and that every difficulty and obstacle between states may be overcome 
if there is strong will (of course some other factors as well) 

Hey; I’ve something to say apart from those I have answered above!!!! And those are:
Thank you, the organizers – Future is Yours and Töplüm Gönüllüleri !!!!!!!!!!!!!!! To my mind, 

this kind of projects should be implemented again and again –involving more youth and targeting 
public awareness as well, in order to increase the efficiency and productiveness of the proposed 
projects. 

Habip Kemal Elçi (Adiyaman, Turkey)

I think the program in general was
The project was amazing in general. I believe that we took the first step for developing the 

relationship between Turkey and Armenian with this project. I learnt a lot of things about Armenian. 
It was so nice and I have a lot of Armenian friend, I m so happy because of this. Because: our 
cultures are so similar but we didn’t know anything until this project. We learnt that Armenian 
people is so merry, hospitable and pleasant people. I didn’t know this before I visited Armenia. But 
the other friends don’t know about this. We create a bridge between turkey and Armenian. I know 
that we will walk on the road of peace forever.  

The most impressive time I remember when we were at the church. I had joined a lot of 
ceremonies but I hadn’t seen one like this in my life. After this ceremony while we were dancing, 
an old man asked some question about us and he learnt we are from Turkey. What did he say to us? 
... He told us peace is here, so nice to see Turkish guys. And he told us let’s go on, your excitement 
mustn’t finish for peace... 

I can’t forget these sentences......

The most interesting thing I’ve seen was 
We have so similar cultures. Just before I came to Armenia I knew that our songs are so similar 

but I saw that our meals, our people, our costumes are so similar.  We lived together somewhere in 
Anatolia.. We shared a lot of things. There is noting standing in our way to do these things again.  I 
don’t understand why we waited until now without doing anything.  

After the exchange, now, I’ve changed my mind about
Relations between Armenian and Turkey.  We can change every bad thinking together. If we 

believe, if we want and if we apply, we can do everything. Just it started. We will have a lot of 
things to improve this relationship. Don’t Stop, let’s go on improving relations between so similar 
countries: Turkey and Armenia 

The worst thing /event/ time of mine was
I bought lots of drinks from Armenian. But I m so sad why I didn’t take more . I can come to 

Armenia again to see you and buy some drinks. 

After the project I learned those below:
If we want to build a bridge of benevolence between the two countries, we don’t need engineers, 
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don’t need assistance from  other countries. All we need is being human and do everything together. 
I learnt that we waited as ignorant persons until now.  

The thing which I will tell to my grandchildren about this project will be
After this project the participants will understand the situation of this similar country and they 

will see that we have so similar cultures and they will explain this condition to our people; these 
people will explain others. I hope that I will say to my grandchildren, look the border opened thanks 
to this project. Not just my children...

Everybody will see. 

Hey; I’ve something to say apart from those I have answered above!!!! And those are:
Everything was so nice. I believe that we will do a lot of great things together. We just need 

three important things: faith, willingness and beginning. Don’t be quiet until future, let’s sing a song 
for peace, and let’s dance together... These neighbour countries should not stay separated .... Don’t 
forget that everything is in our hands.  I love you, the participants of this project. I will never stop 
singing “Sari Gyalin”. 

Thank you very much “The future is yours” and “community Volunteers”. 

Nur Yıldırım (Ankara, Turkey)

I think the program in general was
Successful and achieved its goal. With highly motivated participants waiting for getting to 

know each other, the whole group became one on the very first day of the project. Therefore, we 
did considerable amount of things (excursions, meetings, dances and games etc.) in a relatively 
short time (7 days). Meetings at the Ministry of Foreign Affairs and the US Embassy and the press 
conference were all well prepared and helped our project to become known, our voice to be heard, 
in total, improved our project’s effectiveness.

The most impressive time I remember was
Outside of the monument of genocide, in front of (on the other side of) Ararat Mountain, the 

sorrow of the dead and questioning myself about the responsibility of all these... At the end, nothing 
would bring them back, and the hard feeling was “to be”, “to exist” as a human being with all the 
death caused by mankind. That was a shame even the mighty Ararat couldn’t have handled.

Apart from that, the day before last day, while having dinner at Galata Bridge, whole members 
of the group were crying, even the tough ones wept and no, that was not because of the too much 
chlorinated water at the pool, it was the realization of the end that was coming...

The most interesting thing I’ve seen was 
Our lovely Armenian group! The members were in such a harmony... I have spoken to each, and 

learned from them who they are, how similar we are... Every one of them made this possible with 
their unique contribution. The Turkish-Armenian song, the handmade gifts... It was interesting to 
see that they were not angry with us even a little bit, how well they dance almost without getting 
tired, how “easternified” they are and have the same “Anatolian” values and traditions that maybe 
they kept better than we did. 

Also existence of a Turkology department, the Turkish speaking girl), the interpreter from Turkey 
and all the things he’s said, the characteristic faces of the local people, the view of Ararat and the 
alphabet, I must add.
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After the exchange, now, I’ve changed my mind about
I hadn’t had an idea about the nature of the people of Armenia, very few people have firsthand 

information about “them” and “there” since the border is closed. So what was almost a “myth” 
before is a true experience for me now: Armenia, Armenians, their culture, geography, food, socio-
economic dynamics etc. 

And about the arguments whether the deaths were genocide or not, I can say that now I see 
things differently. What is death, immigration and pain to people can be reduced to numbers by 
governments. While the words and politics are abstract, the pain is real.

The worst thing /event/ time of mine was
The time when we had to leave some members of the Armenian group in Armenia (I couldn’t 

even get to say goodbye to some of them) and of course the separation in Istanbul, when the fairytale 
--I don’t want to say ended, let’s say, the active part of our project had been completed : )

After the project I learned those below:
This can be a veeery long list : ) Apart from the things I’ve said up to now, I learned that 

Armenians also say “Can” to express their love. I learned my name’s Armenian meaning and its 
implications and importance (pomegranate : ) . I knew we had Sarı Gelin as a common song, now I 
know more shared songs. I learned some Armenian words and was told that I pronounce them well. 
I’ve learned about myself, my new friends (both Turkish and Armenian) ... And as long as we are in 
touch, this learning process will go on.

The thing which I will tell to my grandchildren about this project will be
That it was the first exchange project between the two countries and I had to get a special approval 

to get a visa. I hope, in the future, they won’t have to, and they will know much more so they will 
tell me instead.

Hey; I’ve something to say apart from those I have answered above!!!! And those are:
Although I have mentioned it a couple of times before, it can’t hurt anyone so here I say it again: 

I’m very happy and lucky to have been there, met you, and lived this experience. I love you guys and 
want to say: “you make me wanna be a better man!”. And the quote I just did is the best compliment 
in the world according to some authorities.

Nvard Margaryan (Charentsavan, Armenia)

I think the program in general was
……about tolerance, benevolence, about friendship, volunteering, about different cultures and 

cultural similarities, etc.  …All the project was great and well organized.  

The most impressive time I remember was ……
…in Turkey when we crossed the bridge on Bosporus. At the same time, we were both in Europe 

and in Asia. We did it twice and both of them was very impressive. 

The most interesting thing I’ve seen was 
………the similarity of the two nations.  Except for cultural similarities, people were similar too. 

I have noticed that the physiognomy of people from Turkey and from Armenia is simple. Besides, I 
have seen there many other daily things that are similar. 

After the exchange, now, I’ve changed my mind about
……tolerance. First I imagine tolerance only by words, I learnt many definitions about it and for 
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me it was a very easy thing to do. But now I can be sure that I am a tolerant person and tolerance is 
not the thing to dream, it is real  

The worst thing /event/ time of mine was
… I had caught a cold and couldn’t participate in the first and second days of the project. 

After the project I learned those below:
Many good sentences about peace, thanks to Sezo, many new things about friendship, many new 

words from Turkish, I can’t write all of them, because they are too many 

The thing which I will tell to my grandchildren about this project will be
…may be Hagia Sofia, sultan Ahmed’s Mosque, about my new and first Turkish friends, about 

tolerance, about Agos,  about Dolmabahche palace, etc. 

Hey; I’ve something to say apart from those I have answered above!!!! And those are:
I want to thank all the organizers of the project, all my friends for these unforgettable days. 

Thank you everybody.

Rafayel Ter-Sargsyan (Gyumri, Armenia)

I think the program in general was the greatest youth project I have ever taken part in.

The most impressive time I remember was trip on the boat (that evening all of us understood, 
that we are a friends and strong team)

The most interesting thing I’ve seen was... It’s a difficult question. Nearly everything was very 
interesting, and I can’t name something which is the most interesting. 

After the exchange, now, I’ve changed my mind about... I didn’t change my mind about 
anything. Just one more time I understood that dialogue and communion between different societies 
is possible and important for both sides.

The worst thing /event/ time of mine was... moment of saying good-bye at the airport

After the project I learned those below:
Lots of new information about Turkey and got new skills of team work and communion

The thing which I will tell to my grandchildren about this project will be
Your grandfather has spend a lot of fun time when he was younger and his health was better

Hey; I’ve something to say apart from those I have answered above!!!! And those are:
Thanks to “The Future is Yours” and “TOG”! We are waiting for new projects!!!

Recep Küçük (Edirne, Turkey)

I think the program in general was
Beneficial and successful. People, who participated project are so so open-minded and have 

passion to change the things. The programme made me believe in youth, peace, and activism again 
and again. With these kind of project, I can look at the future more optimistic. And I know, I’m not 
alone at the road to peace.
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The most impressive time I remember was at the restaurant where we all sang the project song 
together. It was such a inspiring moment that combine us together with strong chains. 

The most interesting thing I’ve seen was 
How the songs are similar to each other. I can understand that these two nations have lived 

together for many years and created so many things together. So that it’s not hard to say that these 
two nations can live together in perfect way. 

After the exchange, now, I’ve changed my mind about
Possibilities. There is nothing that is  impossible. Everything can be done if they really want 

to. So that I can easily say working on improving these two nations’ relations became one of my 
missions in my life.

The worst thing/ event/ time of mine was
Losing 2 hours after going to Armenia by plane. There were local time difference so that two 

hours which are not experienced passed over my life =) 

After the project I learned those below:
Communication is the right way to break prejudices, stereotypes. Peace is the most valuable 

thing in my life. And if you want to explore Yerevan, take a taxi. It’s so cheap =) 

Hey; I’ve something to say apart from those I have answered above!!!! And those are:
Finding similarities were really good and interesting for me. And it makes the people live together 

easily. But the important one is that living with differences are quite bit hard. As we know we all 
have differences, so learning with living differences can be beneficial. And respect, trust, empathy, 
share etc. make us live together 

Ruben Zaqaryan (Yerevan, Armenia)

I think the program in general was very successful and I’m sure that the program will be 
continued in the future. We did it – the “Bridge” is a reality now, we have reached more than our 
goal – tolerance and benevolence between Armenian and Turkish youth. We proved that there can 
be friendship between Armenian and Turkish people. 

The most impressive time I remember was partying. I know now that there is a place where I 
can go every time when I’ll be in Turkey and I have friends who will meet me there. And they know 
that I’ll be happy to see them all in Armenia too. 

The most interesting thing I’ve seen was the way of life of Turkish people, similarities and 
differences between the ways of life of Armenians. Also conversations between persons who don’t 
speak English at all but they understand each of other very well. 

After the exchange, now, I’ve changed my mind about all things that I thought about Turkey 
and Turkish people before. I had wrong ideas before.

The worst thing /event/ time of mine was the feeling of regret that there are many people who 
wanted to participate in the program in both Armenia and Turkey, but it was not possible.
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After the project I learned those below:
To respect and be tolerant to other people and differences.
To create new communications and contacts, to work with the people who have stereotypes 

about you in the atmosphere of tolerance and benevolence.
To create the success team and to work with the multi-national team members.
To write new projects and programs, generate new ideas finding the ways for realization of 

them.
Some Turkish words () and many many other, beautiful things that I’ll not write here now.

The thing which I will tell to my grandchildren about this project will be the story about the 
perfect team of Armenian and Turkish young people, who created the best bridge in the world – “The 
Bridge of Benevolence” and about their other projects. 

Hey; I’ve something to say apart from those I have answered above!!!! And those are:
I’ll now work hard and intensively, to create more and more bridges like this for everyone, who 

wants to meet, to contact and talk to each other between Armenia and Turkey. And I’m sure that my 
friends and many other people will help me with this.

Thank you, “The Future is yours” and “Toplum Gonulllueri” for my participation in this 
project.

Rouzanna Jagaryan (Yerevan, Armenia)

I think the program in general was
Very, very well done!!!! well planned and organized!!! Both The Future is yours and TOG have 

done great job! The program was very useful, very positive, and full of new emotions and feelings, 
it was so joyful. Now I’m sure that there’s no better way of making new friends than this one!!!!! 

The most impressive time I remember was ...
hmmmm I don’t know  what to mention.. there were so many impressive things...first, dinner on 

the grass in TOG office’s garden, tasting national foods (pahlava was unbelievable), Bosporus tour 
with dancing and listening to national music, walking down the Istiklar street, also visiting Hagia 
Sophia and the Blue Mosque, dinner in Kilikia restaurant, singing together our songs and many 
many other things …

The most interesting thing I’ve seen was 
Evren’s and Sezo’s trainings, I really enjoyed them!!!!!! 

After the exchange, now, I’ve changed my mind about
I didn’t change my mind, I made up my mind to do my best so as new people come and pass 

through this, feel the same, because it changes almost everything!!! One’s way of thinking, lifestyle....
through comparison one finds both  differences and similarities, one starts to appreciate not only his, 
one sees and thinks wider, much wider!!! As for me, once again I realized what a great power is 
friendship!!!! Being young and tolerant!!!!!!  

The worst thing/ event/ time of mine was
I think it would be better to have more time spent on trainings, discussions on what we, the youth 

of both countries can do to change something!!! I think it would be possible during our next meeting 
(I want to hope it will be). And also I am very sorry that we couldn’t talk and communicate with 
Turkish media representatives.
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After the project I learned those below:
I learned and understood that we ought to be together, our people, our countries!!!!!!!!!! (it can 

sound too naive, but I DO BELIEVE IN IT!!!!!!!)

The thing which I will tell to my grandchildren about this project will be
Once, when I was only 20 I learned about a program named ”Tolerance through cultural and 

educational dialogue” and  decided to participate. At that time I couldn’t even imagine what it would 
give me. But since then I have got many friends abroad, I have started thinking globally. I have 
started to feel myself as a part of the society, because the aim of the project was achieved!!!! 

Hey; I’ve something to say apart from those I have answered above!!!! And those are:
I want to thank everyone for such a splendid week, such wonderful days in my life!!!!

Seg Kirakosyan (Yerevan, Armenia)

I think the program in general was GREAT! I had Turkish friends before this program, but they 
accepted genocide, and this workshop was the thirst one, which tried to make friendship between 
young people having opposite thinking. The program has outdone the anticipatory idea of itself: not 
just benevolence, but also friendship and love.      

The most impressive time I remember was the dinner on the chip. There are also impressive 
memories from the last day in airport, when all participants couldn’t keep their tears.  

The most interesting thing I’ve seen was the crossing of Turkish participants like Armenians. 
Never could I imagine that Turkish people will come to Echmiadzin, intersect on themselves and 
pray. I am also happy I could see the “Haigha Sophia” church, Sultan Ahmet Mosque, Istanbul 
citizens…

After the exchange, now, I’ve changed my mind about people of Istanbul. They came happy 
when they knew that we are from Armenia, I didn’t see any negative-minded people in Istanbul.

The worst thing/ event/ time of mine was… 
I can’t remember anything bad.

After the project I learned those below:
1. To respect others’ thinking and discuss their position in any case.
2. The main thing for me- to be a good citizen.
3. Implying peace is the best way to get global peace.

The thing which I will tell to my grandchildren about this project will be the warm atmosphere 
and friendship, which we have created in conditions of closed border.

Hey; I’ve something to say apart from those I have answered above!!!! And those are:
I would like this program to become bigger and bigger and in close future we could see official 

friendship of two states after public good relations. I will do my best for it! 
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Vruyr Tadevosyan (Zoratan, Armenia)

I think the program in general was 
very interesting and productive. 

The most impressive time I remember was  1. When we were singing all together trying to 
find out the similarities of our music. And the next impressive time was the visit to the Hagia Sofia 
and Blue mosque. 

The most interesting thing I’ve seen was the temple of Hagia Sofia, Blue Mosque, and AGOS 
editorial. And just the city of Istanbul.

After the exchange, now, I’ve changed my mind about  tolerance, benevolence, love, peace 
and friendship. I know that I am not original by my answers, but that is the secret of productivity of 
this project, and no one can deny it.

The worst time of mine was 
the time of SEPERATING!!!!

After the project I learned those below:
First of all I learned much about the history of Turkey, about the mentality, culture and 

lifestyle. 
The thing which I will tell to my grandchildren about this project will be 
I’ll tell everything that I’ll remember at that time!!!

Hey; I’ve something to say apart from those I have answered above!!!! And those are:
My dear friends, the continuity of the relationship of our two nations really depends on us! We 

can change the world as we need and make it to revolve as we want. Just we have already done it, 
why not to try to do it more and more, again and again…

Zaruhi Ayvazyan (Yerevan, Armenia)

I think the program in general was
to know and recognize each other as much as we can through culture. And to understand what 

youth in Turkey and Armenia want, which are the differences and similarities in two countries, how 
we and  they think we, and also how to  create  a bridge of benevolence

The most impressive time I remember was ……… 
the training in the TOG  and creating new project for the future 

The most interesting thing I’ve seen was 
HAYASOFIA and BLUE MOSQUE which are famous architectural centres in all over the   

world 

After the exchange, now, I’ve changed my mind about
thinking of Turkish   youth 

The worst thing/ event/ time of mine was
that nobody else  besides TOG did not  know about this project  in Turkey 
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After the project I learned those below:
that people can become good friends, apart from what is your religion, culture, how you think. 

And that the  future is in our hands and we  ought to decide  how we must live with our neighbours 
- with open or closed borders 

The thing which I will tell to my grandchildren about this project will be
the bridge…and friendship that  we  have created   being not informed for 80 years, being  

unaware of each other’s thinking, culture, etc.

Hey; I’ve something to say apart from those I have answered above!!!! And those are: we 
all are young and we are a mighty power to make changes in each of our countries.

Göksel Çelebi (Istanbul, Turkey)

I think the program in general was
wholly excellent, enjoyable and  reflecting that the young of the two countries fellowship.. 

The most impressive time I remember  is my dear friends Armine and Hripsimes’ hymn in the 
church. And the hospitality of my friends.. 

The most interesting thing I’ve seen was 
Very very similar cultures and meals of Turkey and Armenia…

After the exchange, now, I’ve changed my mind about
Going to Armenia is not so difficult… I thought that there is no way to go to Armenia as a 

tourist.. 

The worst thing/ event/ time of mine was
Is absolutely leaving with friends.. saying goodbye to my friends is really agonizing…

After the project I learned those below:
There is a great hope to continue our friendship.. 
Armenian young people are talented and well-educated…

The thing which I will tell to my grandchildren about this project will be
“I was in Yerevan and I was in a comfort more than being in the other countries…Try to solve 

conflicts-if you still have- without prejudices with discussing, trying to understand each other 
priorities..   

Hey; I’ve something to say apart from those I have answered above!!!! And those are:
There is no other civilization or country to solve conflicts between Turkey and Armenia. And 

there is no need.
And last thing I want to say; I would like to join my beloved friend Vruir’s birthday, like I am 

joining to my friends’ who are living in Kars. 
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29.07.2009

Dear “Can”s,

The politician sand,  the media, which never really contribute the peace or the history which has 
same dark and painfull moments…
I have just realized that none of the such efforts can destroy the bridge we have created through 
our hearts. Singing the same songs, eating the similar food… It was just great.
I would like to thank you a lot with my all sincerity for giving us chance to feel the Armenia with 
all similarities and the difference, which make our lifes more colorfull.
With the hopes that our friendship and brother/sisterhood will be just endless as our love to each 
other.

Volkan Pirincci
Community Volunteers

Dear friends,

I am sitting here writing you these words with the view of Mount Ararat in front of me. I haven’t 
seen it from back, but this side looks magnificent.

It was fascinating for me to see the shine in your eyes, very inviting sincere look. The term 
“devoted community” can be used still to refer to you as you are peace workers, believing in us. 
Encouraged by these 3 days I spent here in Yerevan with you, I imagine a brighter future and I hope 
we will have the connection once we had without which we wouldn’t have been the persons we are 
now. So I’m feeling lucky for being here and being the part of this bridge.

Thank you all for creating this environment,

Nur Yildirim      



189

E
N

G
L

IS
H

July-August 2009

TO THE PRESIDENT OF TURKISH REPUBLIC, ABDULLAH GUL

Your Excellency, 
Mr. President, 

We the participants of “Tolerance through cultural and educational dialogue” project being full 
of hope and belief think that the youth of our countries have the right to communicate, to discuss 
our relations, to participate in different educational and cultural projects and have the right to try to 
build more tolerant and democratic society. For that reason we expect your support. On behalf of 
participants of the project we express our willingness to take part in as well as initiate every action 
concerning the improvement of the Armenian-Turkish relations.

With best regards,

the Armenian youth group of
“Tolerance through cultural and educational dialogue” project

Bridge of benevolence

MR. PRESIDENT OF REPUBLIC OF ARMENIA, 

As we spent three days in Armenia, we saw that besides defferences we have lots of 
similarities.

We Turkish and Armenian young people-have crested a bridge of benevolence. From now on, we 
expect that you will create more initiatives to impove the relations between two neighbour countries, 
which share a common history.

With best regards,

the Turkish  youth group of
“Tolerance through cultural and educational dialogue” project

Messages of the project participants to 
the Presidents of Armenia and Turkey
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“The Future is yours”
Charitable Social Non-Governmental Organization

The Future is yours, 
Be wise and goal-oriented, 

Creat it today. 
We are ready to support you…

“The Future is Yours” Charitable Social NGO has started it activities in 2003. 

The mission of the organization is to support to:
Solution of the problems existing in the social sphere of the Republic•	
Raise of the education level of the growing generation•	
Cultural and intercultural education of the youth•	
Raise of the awareness level of the society and the level of participatory process•	
Increase of the voluntary activities, coordination and development in the Republic   •	
Cultural and educational dialogue between the societies of the countries of our region •	

The organization by its activities aims at supporting the beneficiaries in solution of their problems, 
not at solving their problems. 

“Community Volunteers” Foundation

Our Vision and Mission

We started our journey in December 2002 to encourage social peace, solidarity and change 
through the participation and leadership of the youth. We aim at,

Development and implementation of various social responsibility projects.•	
Acquiring the participation of adult volunteers who have confidence in young people and are •	

able to financially or non-financially invest in social responsibility projects.
Contributing to the development of self confident, entrepreneur and sensible youth equipped •	

with the means to cope with social problems.
Fostering public awareness on social issues.•	

We continue this journey we have started ‘’not just to criticize, but to change’’. We continue to 
transform youth energy into social benefit. We continue to work. 



191

E
N

G
L

IS
H



192

E
N

G
L

IS
H

îå³·ñí³Í ¿ §²êàÔÆÎ  Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛ³Ý ïå³ñ³ÝáõÙ:
üáñÙ³ïª 70x100 1/32,  ÃáõÕÃª ûýë»Ã, ïå³ù³Ý³Ïª 500:

ø. ºñ¨³Ý, ÂáõÙ³ÝÛ³Ý 15, µÝ. 4 (·ñ³ë»ÝÛ³Ï)
²í³Ý, ¸³íÇÃ Ø³ÉÛ³Ý 45 (ïå³ñ³Ý)

Ð»é. (374 10) 54 49 82, 62 38 63
¾É. ÷áëïª info@asoghik.am


