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ԵԹԿՊԻ-ՈՒՄ ՏՈՆԱԿԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Է
2014 թվականի նոյեմբեր ամսին բուհը նշում
է իր 70-ամյա հոբելյանը: Ինստիտուտի
ծննդյանը նվիրված է հանդիսությունների
մի ամբողջ շարք, որի բացումը կայացավ
երկօրյա գիտաժողովով: Ինստիտուտի
նորաստեղծ գիտական մասում՝ կլոր
սեղանի շուրջ, հավաքված են բուհի հին ու
նոր, երիտասարդ ու տարեց սերնդի վառ
ներկայացուցիչները, իսկ սենյակի մնացած
հատվածները լցված են ուսանողներով,
ամբիոնների աշխատակիցներով,
հետաքրքրված մարդկանցով: Սկսվում է
Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական
ինստիտուտի նորընտիր ռեկտոր պարոն
Դավիթ Մուրադյանի ողջույնի խոսքով:
Երկու օրերի ընթացքում էլ գիտական այս
գողտրիկ հանդիպումներն աչքի ընկան
հետաքրքիր զեկուցումներով, ելույթներով,
բովանդակալից քննարկումներով ու
հարցուպատասխաններով, կառուցողական
քննադատությամբ ու բանավեճերով:
Հենրիկ Հովհաննիսյանի, Գրիգոր Օրդոյանի,

Սուրեն Հասմիկյանի, Արմեն Բուդաղյանի,
Արթուր Ղուկասյանի ու այլոց զեկուցումները
բարձրացնում էին արվեստաբանական
տարբեր հարցեր, տալիս առավել խորը
գիտելիքներ արվեստի տեսության մասին,
ինչու չէ նաև առաջացնում հակասական
կարծիքներ, ինչից էլ ծայր էին առնում
վերոնշյալ քննարկումներն ու բանավեճերը:
Իսկ ահա նոյեմբերի 20-ին՝ երեկոյան ժամը
7-ին, բոլորս գտնվում ենք Հակոբ Պարոնյանի
անվան թատրոնում: Ասում են թատրոնը
սկսում է ճեմասրահից: Հենց այս սկզբունքով
էլ թատրոնի ճեմասրահի աստիճաններին
ու տարբեր անկյուններում հանդիպում
ենք թատերկան վառ զգեստներով, գրիմով
ու տարբեր առեղծվածային պոզաներով
կանգնած կամ շարժման մեջ գտնվող
հերոսների, մնջախաղային, մյուզիքլային
միքսված համարների: Մի փոքր անց
այս ամենը կտեղափոխվի դահլիճ ու
կսկսվի հանդիսության հիմնական մասը:
Դահլիճի առաջին շարքում նստած է ՀՀ

նախագահի օգնականը, Մշակույթի ու
Կրթության և գիտության նախարարները,
այլ բարձրաստիճան հյուրեր: Հանդիսավոր
ու զգաստ մթնոլորտն ապահվված է
արդեն: Վերջիններս բեմ են բարձրանում
շնորհավորական ուղերձներով, բուհի
70-ամյա տարելիցի առթիվ մեդալներ
ու շնորհակալագրեր են շնորհում
պրոֆեսորադասախոսական կազմին,
աշխատակիցներին ու բուհի նվիրյալներին,
բեմ էին բարձրանում արդեն պատկառելի
տարիքում գտնվող, բայց նույն երիտասարդ
ավյունով ապրող տարեց սերունդն ու
դեռևս գեղարվեստաթատերական կոչվող
ինստիտուտի առաջին շրջանավարտները:
Մեծ էկրանով ցուցադրվում է ուսանողական
կյանքը, կյանքը բուհի ներսում:
Հատկանշական էր այն պահը, երբ բարձր
ծափահարություններով հիշատակվեցին
բուհի 70-ամյա կենսագրության ընթացքում
նրա ունեցած բոլոր ռեկտորների անունները,
որոնցից շատերն արդեն ցավոք մեզ

հետ չեն. Վավիկ Վարդանյանից մինչև
Սոս Սարգսյան ու Արմեն Մազմանյան:
Հարազատ բուհին շնորհավորելու եկել էին
նաև սունդուկյանցիներն ու կամերային
թատրոնի դերասանները: Այս ամենն
ուղեկցվում էր տարբեր երաժշտական ու
պարային բեմականացված համարներով:
Իսկ երեկոյի գլխավոր հերոս դարձավ
Ռաֆայել Ջրբաշյանը, ում բաժին
հասան ամենաշատ ու ամենաբուռն
ծափահարություններն ու ամենաանկեղծ
ժպիտները:
Փակման հրավառությունն ու բարձր
տրամադրությունը մեզ հույս ներշնչեցին,
որ դեռևս կնշենք բուհի բազմաթիվ այլ
հոբելյաններ, կրկին կտեսնենք ժպտացող ու
միմյանց շնորհավորող դեմքեր, կողք կողքի
կնստենք ու կշփվենք վառ ու տաղանդավոր
անհատականությունների հետ:

èáõ¹áÉý
ì³ÃÇÝÛ³Ý.
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Մեր զրուցակիցն է ԽՍՍՀ վաստակավոր
գործիչ, կինոօպերատոր, պրոֆեսոր
Ռուդոլֆ Վաթինյանը:
-Ինչպե՞ս եղավ, որ ընտրեցիք այս
ուղին։
-Երիտասարդ ժամանակ զբաղվում
էի քանդակագործությամբ, հետո`
լուսանկարչությամբ: Դարձել էի
թերթի թղթակից, երբ ընկերներիցս
մեկը հարցրեց, ինչու՞ օպերատոր
չես դառնում: Այդ օրվանից սկսեցի
հետաքրքրվել այդ մասնագիտությամբ:
Նպատակ դրեցի ընդունվել ВГИК
(համամիութենական կինոինստիտուտ),
որին հասնելը այդ ժամանակ շատ բարդ
էր: Չգիտեմ՝ ինչ փոխվեց այդ օրվանից,
բայց ես հիվանդացա կինոյով:
-Ինչպե՞ս սկսվեց աշխատանքը
Հայֆիլմում։
-Ավարտելուց հետո, երբ եկա Հայաստան,
աշխատում էի Սերգեյ Իսրայելյանի մոտ
որպես երկրորդ կինոօպերատոր՝ Յուրի
Երզնկյանի ՙԽաթաբալա՚ ֆիմում: Այդ
ֆիլմից հետո Յուրի Երզնկյանը հրավիրեց
աշխատելու ՙԱյս կարմիր, կանաչ
աշխարհը՚ ֆիլմում, որպես բեմադրիչ
կինոօպերատոր:

-Ո՞ր ֆիլմերն են Ձեզ վրա մեծ
ազդեցություն թողել։
-Կոնկրետ ֆիլմեր չեմ կարող նշել:
Ամեն ժամանակաշրջան իր ֆիլմն ունի,
որն ինձ վրա ազդեցություն է թողել:
Նույն իտալական, ֆրանսիական ֆիլմերը:
Քանի որ Ռուսաստանում եմ սովորել` մեծ
ազդեցություն է թողել նաև ռուսական
կինոն:
-Իսկ կա՞ կինոօպերատոր, որից
դուք դաս եք քաղել, հետևելով նրա
գործունեությանը:
-Այո, Ուրուսևսկին: Ինձ համար
նա դասագիրք է եղել: Ընդհանրապես
ռուսական օպերատորական դպրոցը
համարում եմ լավագույներից մեկը:
-Ո՞րն է կինոօպերատորի աշխատանքը
ֆիլմում, ի տարբերություն ռեժիսորի:
-Գիտեք, մի հայտնի ռեժիսոր ասել է,
որ կինոօպերատորը ռեժիսորի աչքն է,
մեկուրիշը ասել է, որ օպերատորը այն
մասնագետն է, ով պատկերը տեսնում է
էկրանի վրա վերջնականապես: Տեսնում
ե՞ք, կան պահեր, երբ ռեժիսորը չի
տեսնում, այլ վերջնականապես տեսնում է
օպերատորը: Այս խոսքերը, ինձ թվում
է, լիովին պատասխանում են Ձեր հարցին:
-Ինչու՞ չմնացիք Ռուսաստանում, չէ՞
որ կարող էիք այնտեղ ավելի մեծ
հաջողության հասնել:

-Այդ հարցը շատ են տալիս, բայց ես միշտ ասում
եմ, որ այդ ժամանակ տարված էի հայֆիլմով, հայկական
արվեստով, հայ բնությամբ: Մեկ օր եթե ընկերներով
չլինեինք Հայֆիլմ-ում, մենք հիվանդանում էինք: Մենք
ապրում էինք Հայֆիլմում:
-Այժմ մենք որպես այդպիսին չունենք Հայֆիլմ, բայց
Դուք կրթում եք երիտասարդություն, ունեք ուսանողներ:
Ի՞նչ կասեք, կլինի՞ արդյոք ապագայում հայ կինո:
-Երբ մենք Սոս Սարգսյանի մեծ օգնությամբ բացեցինք
մեր բաժինը, մեզ հաճախ ասում էին` ֆիլմ չեք նկարում,
ինչու՞ եք ուսանող կրթում: Ես միշտ օրինակ եմ բերում
խոպան հողը, որը մինչև չվարես, մոլախոտերը չհանես,
հացահատիկ չցանես` չի ծաղկի, չէ՞: Սա էլ է նույնը:
Արվեստում չի կարող միանգամից արվեստագետ ծնվել: Դրա
համար ժամանակ է պետք: Կարծում եմ այս ֆակուլտետը,
որ բացեցինք, Հայֆիմի փրկման ամենամեծ խթանն է:
-Ո՞րն է Ձեր վերջին աշխատանքը։
-Հարություն Խաչատրյանի «Սահման» վավերագրական ֆիլմը
(2009), որը նկարահանել եմ Վրեժ Պետրոսյանի հետ։
-Ի՞նչ եք կարծում, Դուք դեռ Ձեր խոսքը ասու՞մ եք
կինոյի ասպարեզում:
-Ես հիմա ֆիլմ չեմ նկարում, բայց ուսանող եմ
կրթում: Կարծում եմ՝ դա էլ է խոսք ասելու,
փոխանցելու ձև, քանի որ մի քանի տարի հետո
այդ երիտասարդները ֆիլմեր կնկարահանեն, և
երևի թե իմ փոքրիկ լուման էլ կլինի դրա
մեջ:
Անի Ղամբարյան

Կանայք կնոջ մասին.
«Կին» 11-րդ միջազգային կինոփառատոն
11-րդ անգամ անցկացվող
փառատոնի ծրագրում
ներկայացված էր 57 ֆիլմ 15
երկրից: Ծրագիրը հարուստ
էր ամենատարբեր ժանրերի
ֆիլմերով, իսկ հաղթողներին
հանձնվեցին պարգևներ
«Լավագույն ֆիլմ» և «Հատուկ
մրցանակ» անվանակարգերում,
ինչպես նաև դիպլոմներ:
Փառատոնի հիմնադիր
տնօրենը Մարիամ
Օհանյանն է: Ժյուրիի
«Կին» 11-րդ միջազգային
կազմում էին հայկական,
կինոփառատոնը անցկացվեց
թուրքական, կանադական,
Երևանում նոյեմբերի 1-ից
գերմանական և ֆրանսիական
5-ը: Կազմակերպիչներն
կինեմատոգրաֆի
ընդգծում են, որ փառատոնի
ներկայացուցիչներ: Իսկ
նպատակը, մ ասնավորապես,
փառատոնի հյուրերը եղել են
հասարակության մեջ
չորս ռեժիսորներ Թուրքիայից:
կնոջ դերի և տեղի
Բացի մրցութային
վերաիմաստավորումն է, նրա
ծրագրերից, նախատեսված
խնդիրների լուսաբանումը
էր մուլտիպլիկատոր
կինեմատոգրաֆի միջոցով, հայ
Գայանե Մարտիրոսյանի
կին ռեժիսորների ստեղծած
աշխատանքների հետահայաց
ֆիլմերի ներկայացումը
ցուցադրություններ:
միջազգային հանրությանը:
Այս տարի փառատոնն
անցկացվեց Հովհաննես
Թումանյանի անվան պետական
տիկնիկային թատրոնում:

ԵՍ
ԵՄ

Ծաղկաձորի գրողների
ստեղծագործական տանը
հոկտեմբերի 1-5-ը կայացավ «Ես եմ»
միջազգային 8-րդ երիտասարդական
կինոփառատոնը: Այն անցկացվում է
Կինեմատոգրաֆիստների միության
և Մշակույթի նախարարության
համատեղ ջանքերով, ՀՀ Նախագահի
բարձր հովանու ներքո: Այս տարի
կինոփառատոնին ներկայացված
200 ֆիլմերից հիմնական մրցույթում
ընտրվել է 60-ը :
ՀՀ ժողովրդական արտիստ,
Կինեմատոգրաֆիստների միության
նախագահ Ռուբեն Գևորգյանցի
խոսքով՝ ռեժիսորներն ու
երիտասարդները նայում են իրենց
արմատներին, իրենց մեծերին,
միայնակ մնացած մարդկանց ու
հաշմանդամություն ունեցողներին:
Ֆիլմերից մեկն էլ հայերի հետ կողքկողքի ապրող եզդի ժողովրդի մասին է
պատմում:
Կինոփառատոնի մրցութային
ծրագրին մասնակցում են երիտասարդ
կինեմատոգրաֆիստներ ԱՄՆից, Լիտվայից, Ռուսաստանից,
Գերմանիայից, Ղազախստանից,
Ուկրաինայից, Բելառուսից,
Վրաստանից և այլ երկրներից :
Կինոփառատոնն անցկացվում

է «Գլխավոր մրցանակ»,
«Լավագույն ռեժիսորական
աշխատանք», «Լավագույն
օպերատորական աշխատանք»,
«Լավագույն խաղարկային ֆիլմ»,
«Լավագույն վավերագրական
ֆիլմ», «Լավագույն անիմացիոն
ֆիլմ», «Լավագույն ուսանողական
ֆիլմ» անվանակարգերում, որոնց
արժանացած մասնակիցը կամ
ստեղծագործական խումբը ստացավ
համապատասխան դիպլոմ և
մրցանակ: Կինոփառատոնի ժյուրին
կազմված է կինոյի բնագավառի
հեղինակավոր մասնագետներից՝
Սամվել Բաբասյան, Նարինե
Ջրբաշյան, Ռուբեն Երզնկյան, Արամ
Գյուրջյան: Ժյուրին նախագահում է
ռեժիսոր Ռուբեն Քոչարը:
«Ես եմ» 8-րդ միջազգային
երիտասարդական կինոփառատոնի
կազմակերպչական աշխատանքներին
իրենց մասնակցությունն են
ցուցաբերում նաև Երևանի թատրոնի
և կինոյի պետական ինստիտուտի
ուսանողները:
Ռիտա Խշտոյան

§øá µ³ó³Ï³Ý¦

2013Ã.-ÇÝ Ññ³ï³ñ³Ïí»ó
ºÂÎäÆ
í³í»ñ³·ñ³Ï³Ý ýÇÉÙ»ñÇ
µ³ÅÝÇ 4-ñ¹ ÏáñëÇ áõë³ÝáÕ
è³½ÙÇÏ ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÅáÕáí³ÍáõÝ
²ÝÓñ¨ ¿ñ ·³ÉÇë«
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ù»½ Ñ³Ù³ñ Ù»Ï ¿ñ ³ñ¹»Ý«
³ÝÓñ¨ Ã» ³ñ¨«
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²é³íáï«
ÉéáõÙª µáÉáñ Ëáëù»ñÁ«
»ñÏÝùÇó ³ÙåÇ
Íí»ÝÝ»ñ »Ý Ï³ÃáõÙ«
»ñµ ÙÇ³ëÇÝ ¹áõñë »Ýù ·³ÉÇë ½µáëÝ»Éáõ
×»ñÙ³Ï ÷áÕáóáõÙ«
ËáïÇ íñ³Ûáí ·ÉáñíáÕ
³ñ¨Ç ßáÕ»ñÁ
ù³Ùáõó ûñáñíáÕ ÷³ÃÇÉÝ»ñÁ
·ÉáñíáõÙ »Ý áëÏ»·áõÛÝ Ù³½»ñÇ¹«
Ñ³ÉíáõÙ »Ý çñáõÙ«
Ñ³ÉãáÕ ÓÛ³Ý Ñ»ï ËáÝ³í Ù³½»ñ¹
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ÇÝùÝ Çñ»Ýáí« Çñ Ù»ç«
áñ ²ëïí³Í ãÑ»é³Ý³ ·ÛáõÕÇó®
ì³ñå»ïÁ ù³ñÁ ù³ñÇÝ ¿ ¹ÝáõÙ«
Ñ³ñë »Ý µ»ñáõÙ« Ñ³ñë³ÝÇù ¿«
½áõéÝ³ÛÇ Ó³ÛÝÁ
³ñÓ³·³ÝùáõÙ ¿ Ëá¯õÉ É»éÝ»ñÇ Ù»ç«
É»éÝ»ñÁ å³ñ »Ý µéÝáõÙ« ÃÝ¹áõÙ ¿ ÑáÕÁ«
ë»÷³Ï³Ý ùñïÇÝùáí í³ëï³Ï³Í Ñ³óÇ
ûñÑÝáõÃÛáõÝÁ
³ßË³ï³íáñÇ áõñ³ËáõÃÛ³Ý Ù»ç ÍÝáõÙ ¿
²ëïÍáõÝ Ùáï ÉÇÝ»Éáõ Ñå³ñïáõÃÛáõÝ®
Üáñ ³ßË³ñÑ »Ï³Í Ù³ÝÏ³Ý ³é³çÇÝ ×ÇãÇ Ù»ç
Ñ³éÝáõÙ ¿ ³å³·³Ý«
÷áùñÇÏ µÉáõñÇÝ Ã³é³Í ÏÇë³í»ñ »Ï»Õ»óáõÙ
í³éáõÙ »Ù Ñ»ñÃ³Ï³Ý ÙáÙÁ Ñ³í³ïáíª
áñ ³ÛÉ¨ë ëïÇåí³Í ã»Ù ÉÇÝÇ ÷³Ï»É ³ãù»ñë
³ñï³·³ÕÃÁ ãï»ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ®

úå»ñ³ïáñÇ ³ãù»ñáí

Մ. Մկոյան

Վ. Ավանեսյան

Դ. Ավետիսյան

Տ. Մարգարյան

Ս. Պողոսյան

Ռ. Փաշիկյան
Ն. Ղազարյան

Ս. Պողոսյան

ÆÝùë »Ù ëáíáñ»É
¹³ßÝ³Ùáõñ Ýí³·»É
Ø»ñ ½ñáõó³ÏÇóÝ ¿ Ñ³Û
Ù»Í³ÝáõÝ ÏáÙåá½Çïáñ îÇ·ñ³Ý
Ø³ÝëáõñÛ³ÝÁ:
-´³ñ¨ Ò»½« äñÝ© Ø³ÝëáõñÛ³Ý:
ÆÝãå»±ë ëÏëí»ó Ó»ñ
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý áõÕÇÝ: à±í ¿ñ
Ó»ñ ³é³çÇÝ áõëáõóÇãÁ:
-ºë ÇÝùÝáõë »Ù »Õ»É« ÇÝùÝáõë:
Üáï³Ý»ñÝ ÇÝùë »Ù ëáíáñ»É«
¹³ßÝ³Ùáõñ Ýí³·»É ÏñÏÇÝ ÇÝùë
»Ù ëáíáñ»É: àõëáõóÇã ãÇ »Õ»É
³Ý·³Ù« áñ ÙÇ µ³Ý Ñ³ñóÝ»Ù:
ÆÙ ÇÝùÝ³ÏñÃáõÃÛ³Ý åñáó»ëÁ
²ñÃÇÏáõÙ ¿ »Õ»É: Ð»ïá 1956Ã©ÇÝ »Ï³Ýù ºñ¨³Ý« ÁÝ¹áõÝí»óÇ
»ñ³Åßï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ñ³Ý` ÇÙ
Ñ³í³ù³Í ÷áùñ ·Çï»ÉÇùÝ»ñáí:

ÀÝ¹áõÝí»óÇ: Ø³ñ¹ÇÏ
ÁÝ¹³é³ç»óÇÝ` ï»ëÝ»Éáí« áñ Ù»Í
¿ ó³ÝÏáõÃÛáõÝë: êáíáñ»óÇ ÇÙ
ß³ï ëÇñ»ÉÇ áõëáõóãÇ` ¾¹áõ³ñ¹
´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ:
Üñ³Ý ÑÇÙ³ ùã»ñÁ ·Çï»Ý` ó³íáù
ëñïÇ: Ðñ³ß³ÉÇ Ù³ÝÏ³í³ñÅ ¿ñ«
Ù»Í »ñ³ÅÇßï:
-Æ±Ýã »ñ³½³Ýù áõÝ»ù:
-àõÝ»Ý³É Ù»Ï-»ñÏáõ ÙÝ³ÛáõÝ ·áñÍ:
-ºÃ» Å³Ù³Ý³ÏÁ Ï³ñáÕ³Ý³ÛÇù
»ï ï³É« Ç±ÝãÁ Ï÷áË»Çù Ó»ñ

ÏÛ³ÝùáõÙ:
-ÎÝáçë ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³í»ÉÇ áõß³¹Çñ
ÏÉÇÝ»Ç:
-à±Ýó ¿ ÍÝíáõÙ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝÁ:
êÏ½µáõÙ ·ÉËáõ±Ù ¿ ÍÝíáõÙ« ³ë»ë
Ç í»ñáõëï ïñí³Í ÉÇÝÇ« Ã»±
Ùáï»ÝáõÙ »ù ëï»ÕÝ³ß³ñÇÝ ¨
ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ ëï³óíáõÙ ¿:
- ºñÏáõëÁ ÙÇ³ëÇÝ »Ý: øá ÙÕáõÙÁ«
Ý»ñùÇÝ å³Ñ³ÝçÁ Ï³Ù ³í»ÉÇ ×Çßï
³ÛÝ Çé³óÇáÝ³É »ñ¨áõÛÃ ¿« ¹ñ³
Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` ÇÝã Ë»Éáù
µ³Ý»ñ ³ë»Ýù« ãÇ Ï³Û³Ý³:
-ºÃ» ãÉÇÝ»ñ ³éÑ³ë³ñ³Ï
¹³ßÝ³Ùáõñ »ñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍÇùÁ«
¹áõù Ç±Ýã Ï³Ý»Çù« ÇÝãå»±ë ï»Õ
ÏÑ³ëóÝ»Çù Ó»ñ ³ë»ÉÇùÁ:
-Â³é ÏÝí³·»Ç:
-ÆëÏ³å»±ë:
-ÆÝãáõ± ã¿ « -Ååï³Éáí:
-ÆëÏ ÷áñÓ»±É »ù:
-àã« Ã³é ã»Ù ÷áñÓ»É: ÎÇÃ³é »Ù
Ýí³·»É« Ù³Ý¹áÉÇÝ: Ø³Ý¹áÉÇÝ
Ýí³·»É »Ù ß³ï ÷áùñ ï³ñÇùÇó«

²Ûë ï³ñÇ Éñ³ó³í
îÇ·ñ³Ý Ø³ÝëáõñÛ³ÝÇ
75 ³ÙÛ³ÏÁ: êñï³Ýó
ßÝáñÑ³íáñáõÙ »Ýù ¨
Ù³ÕÃáõÙ Ýáñ³Ýáñ
Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ

ÇÙ ³é³çÇÝ »ñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ
¿ñ:
-Ò»ñ Ý³Ë³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³±ï
»Ý ÷áËí»É ³é³ç ¨ ÑÇÙ³:
-Ü³Ë³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»±ñ« ã·Çï»Ù
ÇÝã ³ë»Ù: ºë ³ßË³ïáÕ Ù³ñ¹ »Ù
¨ ³ÙµáÕç ÏÛ³Ýùë ³ßË³ï»É »Ù:
ÆÝÓ »ñÇï³ë³ñ¹ ï³ñÇùáõÙ Ù»ñ
Éñ³·ñáÕÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ñ³ñóñ»ó Ù»Ï
³Ý·³Ù« Ã» ÇÝãÝ ¿ ÇÝÓ ëïÇåáõÙ
³ßË³ï»É: ºë ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó
³ñ¹»Ý ·Çï»Ç« áñ ¹³ Ñ³Ýó³ÝùÇ
½·³óáõÙÝ ¿« »ñµ áñ ã»ë
³ßË³ïáõÙ` Ñ³Ýó³ÝùÇ Ù»ç »ë:
-Æ±Ýã ËáñÑáõñ¹ Ïï³ù »ñÇï³ë³ñ¹
ë»ñáõÝ¹ÇÝ« áíù»ñ Ýáñ »Ý Ùï»É ³Ûë
³ëå³ñ»½:
-ºñÏÇñÁ å»ïù ¿ ëÇñ»É: ²Ù»Ý ÇÝã
Ñ»Ýó ³ÛÝï»Õ ¿: ä»ïù ¿ ·Çï»Ý³É
»ñÏñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ« ×³Ý³ã»É
Ù»Í»ñÇÝ:
ê»ñÛáÅ³ äáÕáëÛ³Ý

Ð³Ýñ³ÛÇÝÇ 58 ï³ñÇÝ
1956թ. նոյեմբերի 29-ին
հաղորդավարուհի Նառա
Շլեպչյանի գեղեցիկ ձայնը
ազդարարեց Հանրային
հեռուստատեսության մեկնարկը.
իրադարձություն, որին սպասում
էին բոլորը:
Առաջին լիարժեք ծրագիրը
եղավ 1957թ. հունվարի
2-ին: Դա երեխաների
համար նախատեսված
ամանորյա հաղորդում էր:
Հաղորդման ռեժիսորը Ժիրայր
Ավետիսյանն էր: Փոքրիկ`
60 քմ-անոց տաղավարը, չէր
բավականացնում տոնական
ներկայացման համար, որի
ուրախ տրամադրությունը
պետք է ապահովեր տոնածառը:
Հնարամիտ աշխատակիցների
շնորհիվ բնական տոնածառը
փոխարինվեց պաննոտոնածառով, իսկ առաջին
ինքնաշեն լուսարձակները
պատրաստվեցին օպերատոր
Վահագն Ղարիբյանի ու իր
օգնականների շնորհիվ, ովքեր
դրանք ստացան` թիթեղյա
փայլուն տարաների մեջ
տարբեր հզորության և գույնի
լամպեր դնելով: Երկամսյա
փորձարկումից հետո` 1957թ.
փետրվարի 9-ին, տեղի ունեցավ
Երևանի հեռուստատեսության

ստուդիայի
հանդիսավոր
բացումը:
Հայկական
հեռուստատեսության

ստուդիան
բաղկացած էր
հասարակականքաղաքական և
գեղարվեստական
հաղորդումների գլխավոր
խմբագրություններից,
արտադրականտեխնիկական և թողարկման
բաժիններից: Հայկական
հեռուստատեսությունն իր
հիմնադրմամբ դարձավ
ազգային մշակույթի արժեքների
մեծ քարոզիչ: Միայն 1958-1962
թթ. հեռուստաընկերության
գրական-գեղարվեստական
խմբագրությունը
հանդիսատեսին է ներկայացրել
տասնյակ հեռուստատեսային
բեմադրություններ`
գրեթե բոլորն ազգային
մշակույթին ու պատմությանը
վերաբերող: Հայկական
հեռուստատեսությունը, մինչև
իր տասնամյակի լրանալը,
արդեն հեռարձակել էր շուրջ
500 բեմադրություն: Ինչպես նաև
ստուդիան թողարկել էր մի շարք
հաջողված գեղարվեստական

և վավերագրական
ֆիլմեր: Հայկական
հեռուստաընկերության
մշակութակենտրոն
և ազգապահպան
քաղաքականության
գաղտնիքը կոմերցիայի
բացակայությունն էր:
1958-ի փետրվարից
արդեն հայկական
հեռուստատեսության
լրատվական թողարկումը
դարձավ պարբերական:
Առաջին քաղաքական
մեկնաբաններից էին Ջոն
Կիրակոսյանը, Հակոբ
Հակոբյանը:
2014 թվական, նոյեմբերի
29-ին Հանրայինը նշեց իր
58-ամյակը: Անցել է կես
դարից ավելի, և այսօր
Հ1-ը` որպես հանրային
հեռուստաընկերություն,
հզոր տեխնիկական
հնարավորություններով
զինված հեռուստաալիք,
մեծ լսարան ունի թե՛
Հայաստանում, թե՛
արտասահմանում: Այն
հարուստ է տարբեր տեսակի
ու ժանրի հաղորդումներով՝
կրթական, հասարակական,
մշակութային, սոցիալական,
ժամանցային, ժամեր է

հատկացնում սպորտային
թողարկումներին, ինչպես
նաև արտասահմանյան և
սեփական արտադրության
ֆիլմերին ու ֆիլմաշարերին:
58 տարիները իսկապես
զուր չեն անցել.
կատարվել են բազմաթիվ
փոփոխություններ, եղել են
նորամուծություններ, և այսօր
ահա նկատում ենք տեսանելի
առաջընթաց:
Մեր ամսագիրը սիրով
շնորհավորում է
Հայաստանի հանրային
հեռուստաընկերության
58-ամյակը ու ցանկանում
նորանոր հաջողություններ,
թարմ, աննախադեպ
գաղափարներ և իհարկե
անխափան եթեր:
Ստեփան Հակոբյան
Հովհաննես Շահնազարյան

ÐáíÑ³ñÝ»ñÇ ·³ÕïÝÇ É»½áõÝ
19-ñ¹ ¹³ñáõÙ ÏÝáç Ñ³Õáñ¹³Ïóí»Éáõ
³½³ïáõÃÛáõÝÁ Ëëïáñ»Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï
¿ñ ³Û¹ ¹³ñ³ßñç³ÝÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý
å³ÛÙ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí:
Î³Ý³Ûù ¿É Áëï ³Û¹Ù Ùß³ÏáõÙ »Ý
§·³ÕïÝÇ¦ É»½áõ, áñÁ ·áñÍ³ÍáõÙ »Ý
ÑáíÑ³ñÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ, Ñ³ïÏ³å»ë
»ñµ í»ñçÇÝÝ»ñë ¹³éÝáõÙ »Ý Ýáñ³Ó¨
³ùë»ëáõ³ñ:
²é³çÇÝ ÑáíÑ³ñÝ»ñÁ ëï»ÕÍí»É »Ý Ð»é³íáñ
²ñ¨»ÉùáõÙ (âÇÝ³ëï³Ý, ÐÝ¹Ï³ëï³Ý ¨
º·Çåïáë) Ùáï³íáñ³å»ë 5,000 ï³ñÇ
³é³ç ¨ µ»ñí»óÇÝ ºíñáå³ Ë³ã³Ïñ³Í
³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï: Üñ³Ýù ³é³çÇÝ
Ñ»ñÃÇÝ Ùáõïù ·áñÍ»óÇÝ üñ³ÝëÇ³, Ã»å»ï
Æëå³ÝÇ³ÛáõÙ ³µ³ÝÇÏáÝ»ñÁ (abanicos- ÑáíÑ³ñÝ»ñ) ¨ë ¹³ñÓ³Ý Çëå³Ý³Ï³Ý
Ùß³ÏáõÛÃÇ ³Ïïáõ³É Ù³ëÝÇÏ: ÐáíÑ³ñÝ»ñÁ
·ÉË³íáñ³å»ë ëï»ÕÍí»É »Ý ·áñÍÝ³Ï³Ý
Ýå³ï³ÏÝ»ñáí. áñå»ë Ñáí ³Ý»Éáõ,
ÙÇç³ïÝ»ñÇÝ ùß»Éáõ ÙÇçáó, ÇëÏ Ñ»ï³·³ÛáõÙ
Ý³¨ áñå»ë Ýáñ³Ó¨áõÃÛ³Ý ³ùë»ëáõ³ñ:
²ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³·»Õ³½³ñ¹ ÑáíÑ³ñÝ»ñÁ
³Ûëûñ å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñáõÙ
áñå»ë ³ñí»ëïÇ ÇëÏ³Ï³Ý ·áñÍ»ñ:
²ÛëåÇëáí, ÇÝãå»ë ¿ÇÝ ·áñÍ³ÍíáõÙ
ÑáíÑ³ñÝ»ñÁ Ñ³Õáñ¹³Ïóí»áõ Ñ³Ù³ñ í³Õ
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:

ºñµ Ó³Ë ³Ï³ÝçÁ Í³ÍÏí³Í ¿ µ³óí³Í
ÑáíÑ³ñáí
-âµ³ó»ë Ù»ñ ·³ÕïÝÇùÁ
ºñµ ÑáíÑ³ñÝ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ Ó»éùÇ
íñ³Ûáí
-ºë ù»½ ³ïáõÙ »Ù
ÐáíÑ³ñÁ ÏÇë³µ³ó íÇ×³ÏáõÙª å³Ñ³Í
³ãù»ñÇ ï³Ï
-ºë ù»½ ëÇñáõÙ »Ù
ºñµ ÑáíÑ³ñÝ ³ÝóÏ³óíáõÙ ¿ ³ãù»ñÇ
Ùáïáí
-Ü»ñáÕáõÃÛáõÝ »Ù ËÝ¹ñáõÙ
ºñµ Ñ³Õáñ¹³ÏóíáÕÁ ÑáíÑ³ñÝ
³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿ ×³Ï³ïÇ íñ³Ûáí
-¸áõ ÷áËí»É »ë
ºñµ ·óáõÙ ¿ ÑáíÑ³ñÁ Ó»éùÇó
-Ø»Ýù ÏÙÝ³Ýù ÁÝÏ»ñÝ»ñ
ºñµ ÑáíÑ³ñÁ Ã³÷³Ñ³ñíáõÙ ¿ ¹³Ý¹³Õ
-ºë ³ÙáõëÝ³ó³Í »Ù

ºñµ ÑáíÑ³ñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ³ç Ó»éùáõÙ
-ºë ß³ï ÑáÅ³ñ³Ï³Ù »Ù

ºñµ Ã³÷³Ñ³ñíáõÙ ¿ ³ñ³·, ¨ »ñ¨áõÙ ¿
ÙÇ³ÛÝ Ó³Ë ³ãùÁ
-ºë Ýß³Ýí³Í »Ù

ºñµ ÑáíÑ³ñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Ó³Ë Ó»éùáõÙª
µ³ó
-²ñÇ áõ ËáëÇñ ÇÝÓ Ñ»ï

ºñµ áõß³¹Çñ Ý³ÛáõÙ ¿ ÷³Ï ÑáíÑ³ñÇÝ
-¸áõ ÇÝÓ ëË³É Ñ³ëÏ³ó³ñ

ºñµ ÑáíÑ³ñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ³ç Ó»éùáõÙª
¹»ÙùÇ ³éç¨áõÙ
-Ð»ï¨Ç°ñ ÇÝÓ
ºñµ ÑáíÑ³ñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ Ó³Ë Ó»éùáõÙª
¹»ÙùÇ ³éç¨
-Ð³Ù³Ó³ÛÝ »Ù Í³ÝáÃ³Ý³É
ºñµ Ó»éù»ñÝ Çñ³ñ »Ý ÙÇ³óí³Í µ³óí³Í
ÑáíÑ³ñÇ »ï¨áõÙ
-Ü»ñÇñ ÇÝÓ, »ë ³ÕáÃáõÙ »Ù ù»½ Ñ³Ù³ñ

ö³Ï ÑáíÑ³ñÁ ³ç ³ÛïÇ íñ³
-²Ûá

ö³Ï ÑáíÑ³ñÁ Ó³Ë ³ÛïÇ íñ³
-àã

ºñµ ßáß³÷áõÙ ¿ ÑáíÑ³ñÇ Í³ÛñÁ Ù³ïáí
-ò³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù Ëáë»É ù»½ Ñ»ï

ÐáíÑ³ñÁ ·ËÇ »ï¨áõÙ
-ÆÝÓ ãÙáé³Ý³ë

ºñµ åïïáõÙ ¿ ÷³Ï ÑáíÑ³ñÁ Ó³Ë
Ó»éùáí
-ºë áõñÇßÇÝ »Ù ëÇñáõÙ

ºñµ ÑáíÑ³ñÁ µ³óáõÙ-÷³ÏáõÙ ¿
-¸áõ ¹³Å³Ý »ë
ºñµ ÑáíÑ³ñÁ É³ÛÝ µ³óáÙ ¿
-êå³ëÇñ ÇÝÓ
ºñµ ÏïñáõÏ ÷³ÏáõÙ ¿ ÑáíÑ³ñÁ
-ò³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù ³½³ïí»É ù»½ÝÇó
ºñµ Ù³ïÁ Ñ»ñÃáí ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿
ÑáíÑ³ñÇ ÷³ÛïÇÏÝ»ñÇ íñ³Ûáí
-Ä³ÙÁ ù³ÝÇëÇÝ
ºñµ ÷³ÏáõÙ ¿ µ³ó ÑáíÑ³ñÁ ß³ï
¹³Ý¹³Õ
-Êáëï³ÝáõÙ »Ù ³ÙáõëÝ³Ý³É ù»½ Ñ»ï
ºñµ ÷³Ï ÑáíÑ³ñÁ å³Ñ»É ¿ ëñïÇ Ùáï
-¸áõ ß³Ñ»É »ë ÇÙ ë»ñÁ

ºñµ ÷³Ï ÑáíÑ³ñÁ ·ïÝíáõÙ ¿
ßñÃáõÝùÝ»ñÇ Ùáï
-Ð³ÙµáõñÇñ ÇÝÓ
ÐáíÑ³ñÝ»ñÝ, ÇÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù,
Ñ³Ý¹Çë³ó»É »Ý Éáõé »ñÏËáëáõÃÛ³Ý Ñ½áñ
½»Ýù»ñ: ì³Õ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÑáíÑ³ñÇ
Ù»Ï Ã³÷³Ñ³ñÙ³Ý Ù»ç Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ
·ïÝ»É ß³ï ÇÙ³ëïÝ»ñ:
Ø³ñÇ³Ù èáëïáÙÛ³Ý

Üñ³Ý íÇ×³Ïí³Í ¿ñ ß³ñáõÝ³Ï»É ÏÛ³ÝùÁ »ñÏñÇ íñ³:
ÜáÛ Ü³Ñ³å»ï
-Æ±Ýã ½·³óáÕáõÃÛáõÝ áõÝ»ù« µ³í³Ï³Ý
»ñÏ³ñª 40 ûñ, áïù ã»ù ¹ñ»É Ù³Ûñ ÑáÕÇ
íñ³:
-Ð»ï³ùñùÇñ ¿, ³ßË³ñÑÇ »ñ»ëÇÝ,
µ³óÇ Ù»½ÝÇó, ¿É áã ÙÇ Ï»Ý¹³ÝÇ ßáõÝã
ãÏ³:
Ø»Ýù »ñÏ³ñ ¿ÇÝù ëå³ë»É ³Ûë ûñí³Ý«
½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñë ³ÝÝÏ³ñ³·ñ»ÉÇ
»Ý Ï³ñÍ»ë ÝáñÇó ÍÝí³Í ÉÇÝ»Ù« ÇÙ Ù»ç
ÑáõÛë ãÏ³ñ« áñ çñÑ»Õ»ÕÁ Ï³í³ñïíÇ«
»ë ³ñ¹»Ý Ùï³ÍáõÙ ¿Ç« áñ ã»Ù ï»ëÝÇ
ÑáÕÁ:
-ÆÝãå»±ë Ï³éáõó»óÇù ³Ûë Ù»Í
ï³å³ÝÁ:
-ÆÝÓ ²ëïí³Í Ññ³Ù³Û»ó« Ý³ ¿É û·Ý»ó
Ï³éáõó»É ³ÛÝ:
-²ñ¹Ûáù ï³å³ÝÁ Ï³éáõó»Éáõó ï»ÕÇ
áõÝ»ó»±É ¿ ÷áÕ»ñÇ Éí³óáõÙ« ³Ûë
ßßáõÏÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýáõ±Ù »Ý
Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ:
-Ø»Ýù ï³å³ÝÁ Ï³éáõó»óÇù
ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇ ÙÇçáóáí«
áã ÙÇ Ï»Õïáï ÷áÕ ãÇ »Õ»É: ²éÇÃÇó
û·ïí»Éáí áõ½áõÙ »Ù ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ
Ñ³ÛïÝ»É ³ÛÝ µáÉáñ µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÇÝ
áñáÝù Çñ»Ýó ÉáõÙ³Ý »Ý Ý»ñ¹ñ»É: ÆëÏ
³Ûë ßßáõÏÝ»ñÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ Ñáõëáí »Ù
Ë»Ë¹í»É »Ý ³ñ¹»Ý:
-Üá°Û, ²ëïí³Í Ó»½ Ññ³Ù³Û»ó ³Ù»Ý
Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇó í»ñóÝ»É 2 ½áõÛ· (³ñáõ ¨
¾·): ÆÝãå»±ë Ïµ³ó³ïñ»ù ³ÛÝ ÷³ëïÁ«
áñ 21-ñ¹ ¹³ñáõÙ ³Ù»Ýáõñ»ù íËïáõÙ
»Ý Ñ³Ù³ë»é³ÙáÉÝ»ñÁ:
-ºë Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñ ÁÝïñ»Éáõ ·áñÍÁ
íëï³Ñ»É ¿Ç ÇÙ ïÕ³Ý»ñÇÝ: ºñ¨Ç ¹³
Ýñ³Ýó ³Ý÷áõÃáõÃÛ³Ý
å³ï×³éáõí ¿ »Õ»É: ºë Ü³íÇ Ù»ç
ÝÏ³ï»óÇ áñ Ï³åÇÏÝ»ñÇó »ñÏáõëÝ ¿É
³ñáõ »Ý:

-²ñ¹Ûáù ï»ë»±É »ù ¸³ñ»Ý ²ñáÝáýëÏáõ
§ÜáÛ¦ ýÇÉÙÁ ¨ »Ã» ï»ë»É »ù ÇÝã Ï³ë»ù
ýÇÉÙÇ Ù³ëÇÝ:
-àã ã»Ù ¹Çï»É« Ñ³Ù³ó³ÝóÇ
³ñ³·áõÃÛáõÝÁ ãµ³í³ñ³ñ»ó: î³å³ÝÇ
íñ³ WIFI-Ï³åÁ Ï³ÛáõÝ ã¿ ¨ ¹Åí³ñ ¿ñ
ýÇÉÙ»ñ ¹Çï»É, Ù»Ýù µ³í³ñ³ñíáõÙ
¿ÇÝù ï»ë³ÑáÉáíÏÝ»ñ ¹Çï»Éáí:
úñÇÝ³Ï ÈÇÉÇÃ ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÇ §àã-áã
Ý³Ý³Û Ý³Û¦-Ç ï»ë³ÑáÉáí³ÏÁ µáÙµ ¿ñ£
-ØÇÝã¨ çñÑ»Õ»ÕÁ µÝ³å³Ñå³Ý
³ÏïÇíÇëïÝ»ñÁ ³ÏóÇ³Ý»ñ ¿ÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ« åÝ¹»Éáí« áñ ï³å³ÝÁ
Ï³éáõó»Éáõó Ï³ï³ñí»É »Ý ³åáñÇÝÇ
Í³é³Ñ³ïáõÙÝ»ñ£
-´ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³ÛÝ Í³é»ñÁ ã»Ý«
µÝáõÃÛáõÝÁ Ý³¨ Ù»Ýù »Ýù« Í³é»ñÁ
Ï³ñáÕ »Ý ÝáñÇó ³×»É£
-öáñÓ»Éáí ³Ù÷á÷»É Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ«
Ïáõ½»Ý³ÛÇ Ó»ñ Ù³ÕÃ³ÝùÁ Ñ³ÛïÝ»Çù
³å³·³ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ£
-Æ±Ýã »ù áõ½áõÙ ÁÝÓÝÇó, 131 Ñ³ï
å³ï·³Ù³íáñ Ï³« »ë å»ïù³± Ó»ñ
Ñ³ñó»ñÇÝ å³ï³ëË³Ý»Ù:
¸³íÇÃ ²í»ïÇëÛ³Ý

æáõñ Í³ËáÕ ïÕ³Ý
Ï·Ý³ âÇÝ³ëï³Ý
19©11©2014Ã©-ÇÝ ºñ¨³ÝÇ Ã³ïñáÝÇ
¨ ÏÇÝáÛÇ å»ï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ
ÏáÝý»ñ³Ýë ¹³ÑÉÇ×áõÙ ºÂÎäÆ-Ç
Ù³·Çëïñ³ïáõñ³ÛÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ¨
ÏÇÝá³ÙµÇáÝÇ ¹³ëËáëÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çå»óÇÝ
Þ³ÝÑ³ÛÇ Ã³ï»ñ³Ï³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ
¹ñ³Ù³ïáõñ·Ý»ñÇ Ñ»ï« áíù»ñ ºñ¨³Ý
¿ÇÝ Å³Ù³Ý»É ØÇç³½·³ÛÇÝ Ã³ï»ñ³Ï³Ý
ÇÝëïÇïáõïÇ Í³í³É³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: Ð³Ý¹ÇåáõÙÁ µ³³Ï³ÝÇÝ
Ñ»ï³ùñùÇñ ³Ýó³í« ÑÛáõñ»ñÁ å³ïÙ»óÇÝ
Çñ»Ýó Ã³ï»ñ³Ï³Ý ³ñí»ëïÇó« Ý³¨
ÏÇÝá³ñí»ëïÇó: Â³ï»ñ³Ï³ÝóÇÝ»ñÁ ¨ë
Ý»ñÏ³Û³óñ»óÇÝ Çñ»Ýó ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ«
Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ³é³ç³óñ»ó êáÝ³
îáÝ³Ï³ÝÛ³ÝÇ §æáõñ Í³ËáÕ ïÕ³ÛÇ
Ù»Ï ûñÁ¦ ýÇÉÙÁ« áñÁ µáÉáñáíÇÝ í»ñç»ñë
Ñ³ÕÃ»É ¿ñ ²½·³ÛÇÝ ÏÇÝáÏ»ÝïñáÝÇ ÏáÕÙÇó
³ÝóÏ³óíáÕ ³Ù»Ý³ÙÛ³ §ÎÇÝá³ßáõÝ¦
³½·³ÇÝ ÏÇÝáÛÇ ÙÇ³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ûï³ñ³ñ³Í
§ÐÇÝ ¨ Ýáñ »ñ¨³ÝóÇ¦ ³Ýí³ÝáõÙáí

ÙñóáõÛÃÁ: ÐÛáõñ»ñÇÝ Ñ»ï³ùñùñ»ó ÑÇÝ
ºñ¨³ÝóÇÝ« ù³Õ³ùÇ ï»ëùÁ ¨ µ³ñÇ
ÙÃÝáÉáñïÁ: üÇÉÙÁ ·ñ³í»ó Ý³¨« ³ÛÝ
÷³ëïáí áñ ÝÏ³ñ³Ñ³Ýí»É ¿ ß³ï
Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ¨ 0 ¹ñ³Ù
µÛáõç»áí: è»ÅÇëáñÁ« ³Û¹ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÁ
áñ³ÏáõÙ ¿ áñå»ë ÃÇÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ
³ñ¹ÛáõÝù: ´áÉáñÝ« áíù»ñ ³ßË³ï»É
»Ý ýÇÉÙ ëï»ÕÍ»Éáõ ·áñÍáõÙ ëÇñáí
»Ý ³ñ»É áõ ³Ýß³Ñ³ËÝ¹Çñ« Ã»
ûå»ñ³ïáñÝ»ñÁ« Ã» ¹»ñ³ë³Ý³Ï³Ý
Ï³½ÙÁ ¨ Ã» ï»ë³ËóÇÏÇó ³ÛÝ
ÏáÕÙ ·ïÝíáÕ ³¹ÙÇÝÇëï³ñ³ïÇí
ËáõÙµÁ: üÇÉÙÁ ³é³ç³ñÏ ëï³ó³í
Ù³ëÝÏ³ó»Éáõ Þ³ÝÑ³ÛáõÙ ¨ ä»ÏÇÝáõÙ
³ÝóÏ³óíáÕ Ï³ñ×³Ù»ïñ³Å ýÇÉÙ»ñÇ
2 ï³ñµ»ñ ÷³é³ïáÝÝ»ñÇ« áñáÝóÇó
Ù»ÏÁ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ¿ ¨ ³Ù»Ý ï³ñÇ
ÑáõÝÇëÇÝ ¿ ëÏëíáõÙ« ÇëÏ ÙÛáõëÁ ÓÙé³Ý
í»ñçÇÝ:
è³½ÙÇÏ ö³ßÇÏÛ³Ý

System of a Down-Á Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
²Ù»ñÇÏÛ³Ý System Of A Down (SOAD) éáù
ËáõÙµÁ Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Ýáñ ßñç³·³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ« áñÇ ³é³çÇÝ
Ñ³Ù»ñ·Á ÏÉÇÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 13-ÇÝ Èáë
²Ýç»É»ëÇ The Forum Ñ³Ù»ñ·³ëñ³ÑáõÙ:
²ÛÝáõÑ»ï¨ 2015-Ç ³åñÇÉÇ 10-Çó 20-Á ËáõÙµÁ
Ñ³Ù»ñ·Ý»ñ ÏáõÝ»Ý³ Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛáõÙ
(10-ÇÝ)« ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ (13-ÇÝ)«
üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ (14-ÇÝ)« ´»É·Ç³ÛáõÙ (16-ÇÝ)«
ÜÇ¹»ñÉ³Ý¹Ý»ñáõÙ (17-ÇÝ) áõ èáõë³ëï³ÝáõÙ
(20-ÇÝ):
ÆëÏ ³åñÇÉÇ 23-ÇÝ` Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý 100-³ÙÛ³ ï³ñ»ÉÇóÇ
Ý³Ëûñ»ÇÝ« ËáõÙµÁ µ³óûÃÛ³ Ñ³Ù»ñ·
Ïï³ ºñ¨³ÝáõÙ` Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
Ññ³å³ñ³ÏáõÙ: Ð³Ù»ñ·³ÛÇÝ
ßñç³·³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³ÝóÏ³óíÇ Wake up the
souls (³ñÃÝ³óñ»ù Ñá·ÇÝ»ñÁ) Ëáñ³·ñáí:
System Of A Down ËáõÙµÁ Çñ ³é³çÇÝ
ù³ÛÉ»ñÁ ¹»åÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý ³ßË³ñÑ
Ï³ï³ñ»É ¿ 1993 Ãí³Ï³ÝÇÝ£ Ð»Ýó ³Û¹
Ãí³Ï³ÝÇÝ ¿ñ« áñ ê»ñÅ Â³ÝÏÛ³ÝÝ
áõ ¸³ñáÝ Ø³É³ùÛ³ÝÁ å³ï³Ñ³µ³ñ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý Ó³ÛÝ³·ñÙ³Ý
ëïáõ¹Ç³ÛáõÙ£ Î³ñ×³ï¨ ½ñáõÛóÇó
Ñ»ïá Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿ ¹³éÝáõÙ« áñ
Ýñ³Ýó »ñ³Åßï³Ï³Ý
Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ«
ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
ÁÙµéÝáõÙÝ»ñÁ
Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ »Ý£ Þ³ï
ã³Ýó³Í Ýñ³Ýù áñáßáõÙ
»Ý ÙÇ³ëÇÝ éáù ËáõÙµ
ëï»ÕÍ»É« áñÝ ³Ýí³ÝáõÙ
»Ý Soil£ ê³Ï³ÛÝ Soil
³ÝáõÝÁ ¹áõñ ã¿ñ ·³ÉÇë
Þ³íáÛÇÝ« ¨ ËÝ¹Çñ
¿ ³é³ç³ÝáõÙ ËÙµÇ
Ýáñ ³ÝáõÝ Ùï³Í»É:
¸³ñáÝÇ ·ñ³Í Victims Of The Down
í»åÇ ÑÇÙ³Ý íñ³
ËÙµÇ ³ÝáõÝÁ
¹³éÝáõÙ ¿ System
Of A Down£ ÊÙµÇ
µáÉáñ
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ
³½·áõÃÛ³Ùµ
Ñ³Û »Ý£ ÆÝãå»ë
ÝßáõÙ »Ý Ýñ³Ýó
ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ« Ñ³Û ÉÇÝ»ÉÝ
¿ ËÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ

ÙÇç¨ ³Û¹ù³Ý ç»ñÙ ¨ ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³éÁ£
Þáõïáí Ýñ³Ýó »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ùµ
Ñ»ï³ùñùñíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
×³Ý³ãáõÙ áõÝ»óáÕ åñá¹Ûáõë»ñ èÇù
èáõµÇÝÁ£ î»ëÝ»Éáí« áñ ïÕ³Ý»ñÇÝ Ù»Í
³å³·³ ¿ ëå³ëáõÙª Ý³ áñáßáõÙ ¿ ³ç³Ïó»É
Ýñ³Ýóª å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ ÏÝù»Éáõ ²Ù»ñÇÏÛ³Ý
Ñ³ÛïÝÇ Ó³ÛÝ³·ñÙ³Ý ëïáõ¹Ç³Ý»ñÇ Ñ»ï£
Üñ³Ýó »ñ·»ñÁ µ³½ÙÇÙ³ëï »Ý« ë³Ï³ÛÝ
µáÉáñÝ ¿É ßáß³÷áõÙ »Ý ³ßË³ñÑÇ ³ñ¹Ç
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ£ ºñ·»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ
áõÝÇ ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý µÝáõÛÃ£ Üñ³Ýù »ñ·áõÙ
»Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùï³Ñá·áÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ« ¨ ³Û¹ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ
ï»Õ »Ý ·ï»É Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ »ñ·»ñÁ (Holy Mountain« P©L©U©C©K©)«
áñáÝóáí Ýñ³Ýù ¹³ï³å³ñïáõÙ »Ý
ÂáõñùÇ³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ¨ å³Ñ³ÝçáõÙ
³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ£
ÊáõÙµÁ µ³½Ù³ÃÇí ÙñóáõÛÃÝ»ñáõÙ ¹³ñÓ»É ¿
Ùñó³Ý³Ï³ÏÇñ« ÇëÏ 2006 Ãí³Ï³ÝÇÝ §System Of A Down¦-Á ×³Ý³ãí»ó É³í³·áõÛÝ éáù
ËáõÙµ£
System of a Down-Á Ñ³ÛïÝÇ ¿ Çñ
Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý á×³ÛÇÝ áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ùµ«
Ýñ³Ýó »ñ·»ñáõÙ ÙÇßï ßáß³÷íáõÙ
»Ý ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ñó»ñ« ÇÝãåÇëÇù »Ý
ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ
áõ Ï³ß³éí³ÍáõÃÛáõÝÁ« Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
³·³ÑáõÃÛáõÝÝ áõ ã³ñáõÃÛáõÝÁ£
Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿ Ý³¨ System of a Down-Ç
Ùáï»óáõÙÁ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛ³ÝÁ«
ûñÇÝ³Ïª Spiders (§ê³ñ¹»ñ¦) »ñ·Á ÝíÇñí³Í
¿ Ñ»Ýó í»ñáÑÇßÛ³É Ã»Ù³ÛÇÝ£ ÐÇß»óÝ»Ýù
Ý³¨« áñ ê»ñÅ Â³ÝÏÛ³ÝÁ »ñ³ÅßïáõÃÛáõÝ
¿ ·ñáõÙ §1915¦ ýÇÉÙÇ Ñ³Ù³ñ« áñÇ
é»ÅÇëáñÝ»ñÝ áõ ëó»Ý³ñÇóïÝ»ñÁ Î³ñÇÝ
ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³ÝÝ áõ ²É»ù ØáõÑÇµÛ³ÝÝ »Ý:
îÇ·ñ³Ý Ø³ñ·³ñÛ³Ý

ò³ÝÏ³ó³Í Ñ³ÕÃ³Ý³Ï Ýáñ áõÅ áõ »é³Ý¹ ¿ ï³ÉÇë

ì»ñçÇÝ ß³µ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ
·ñ»Ã» µáÉáñ Ã»ñÃ»ñÁ ¨
Ñ»éáõë³ï³ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ËáëáõÙ ¿ÇÝ ²ñÃáõñ ²µñ³Ñ³ÙÇ
Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ Ù³ëÇÝ: ºí
ÎÇÝáÃ³ïñáÝ ³Ùë³·ÇñÁ ÝáõÛÝå»ë
Ñ³ñó³½ñáõÛóáí Ý»ñÏ³Û³ó³í
ã»ÙåÇáÝÇÝ: ²ñÃáõñÝ Çñ
Ñ³ñó³½ñáõÛóáõÙ ³ë³ó©
- ÆÙ µáÉáñ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÁ
»ë í³ëï³ÏáõÙ »Ù ³é³çÇÝÁª
³ßË³ï³ëÇñáõÃÛ³Ý« »ñÏñáñ¹
ÇÙ »ñÏñå³·áõÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí:
ò³ÝÏ³ó³Í Ñ³ÕÃ³Ý³Ï Ýáñ
áõÅ áõ »é³Ý¹ ¿ ï³ÉÇë Ã» ÇÝÓ«
¨ Ã» ÇÙ »ñÏñå³·áõÝ»ñÇÝ:Ü³
Ýß»ó« áñ µáÉáñ Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÁ
ß³ï Ù»Í ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ ¿
í³ëï³Ï»É« áñáíÑ»ï¨ µáùëÁ ß³ï
³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ ëåáñï ¿: Ü³
Ýß»ó Ý³¨« áñ ó³ÝÏ³ó³Í ·áñÍáõÙ
Ù³ñ¹Á å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ÝíÇñí³Í:
²ñÃáõñÁ áõÝ»ó»É ¿ 22 Ù»Ý³Ù³ñï
³ßË³ñÑÇ ã»ÙåÇáÝ³Ï³Ý ïÇïÕáëÁ
í³ëï³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ« áñáÝóÇó
ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ù»ÏÝ ¿ ï³ÝáõÉ ïí»É:

²Û¹ ³éÇÃáí Ý³ ³ë³ó©
- ºë ³Û¹ Ù»Ý³Ù³ñïÇ
Å³Ù³Ý³Ï í³ï³éáÕç ¿Ç« ³Û¹
ÇëÏ å³ï×³éáí ÇÝÓ Ùáï ã»ñ
ëï³óíáõÙ å³ñ³å»É ¨ áõÅ
Ñ³í³ù»É« ë³Ï³ÛÝ »ë ÙÇ µ³Ý
·Çï»Ù« áñ ëåáñïëÙ»ÝÁ ãå»ïù
¿ Ñáõë³ÉùíÇ© å³ñïáõÃÛáõÝÁ
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