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Þ³ÑÇÝß³ÑñÇ Ð³Û Ð³Ù³ÛÝùÇ
ì³ñãáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó »õ Â»ÙÇë
Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑñ¹Ç Ñ³ëï³ïáõÙáí, Þ³ÑÇÝß³ÑñÇ Ð³Û Ð³Ù³ÛÝùÇ
8-ñ¹ ßñç³ÝÇ ì³ñãáõÃ»³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï»³ÝùÇ Ïáãõ»ó 7-Ñá·³Ýáó ÙÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙμ£
Ú³ÝÓÝ³ËÙμÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ
¿ÇÝª äñÝÛù. ²ñ³ñ³ï ²Õ³Ë³Ý»³Ý, Ðñ³Ýï Þ³Ñμ³½»³Ý, Þ³Ñ¿Ý Â³ÑÙ³½»³Ý, îÏÝÛù. ìÇáÉ»ï
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Ú³ÝÓÝ³ËáõÙμÁ Çñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ·áõÙ³ñ»ó
ÝÇëï»ñ »õ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ£
Ð³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåõ»óÇÝ Ñ»ï»õ»³É ³éÇÃÝ»ñáí.
³-ÀÝïñ³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ËÙμÇ
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ùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÙÇç»õ
·- ÀÝïñ³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ËÙμÇ
»õ ëÝ¹áõÏÇ »ÝÃ³Û³ÝÓÝ³ËÙμÇ
ÙÇç»õ£
Ú³ÝÓÝ³ËáõÙμÁ
ëï³ó³õ
Ã»ÏÝ³Íáõ³Ï³Ý 11 Ñ³Ûó, áñáÝù
μáÉáñÁ Ñ³ëï³ïõ»óÇÝ£
Â»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÝ
¿ÇÝª äñÝÛù. æ³ÝÇÏ Â³ÑÙ³½»³Ý,
ê³ñû Â³ÑÙ³½»³Ý, êï»÷³Ý
Â³ÑÙ³½»³Ý, ì³ñáõÅ Â³ÑÙ³½»³Ý, ¶ñÇß¿ Âáñáë»³Ý,¶áõñ·¿Ý
Ø³ÝáõÏ»³Ý, ¼³ñ»Ñ Ø³ñÏáë»³Ý,
ì³ÑÇÏ Úáíë¿÷»³Ý, »õ ´³μ·¿Ý
î¿ñ ØÇÝ³ë»³Ý, îÏÝÛù. ì³ñ¹áõÑÇ
äûÕáë»³Ý »õ ¶³ÛÇ³Ý¿ ì³ñ¹³Ý»³Ý£
ì³ñãáõÃ»³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝ»ñÁ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ àõñμ³Ã Ãõ³Ï³ÝÇë
ÚáõÉÇëÇ 23-Ç ³é³õûï»³Ý Ä³ÙÁ
8£30-Çó ÙÇÝã»õ »ñ»ÏáÛ»³Ý 8£30-Á£
ÀÝïñáõÃ»³Ý Ñ³Ý¹Çë³õáñ μ³-

óáõÙÁ Ï³ï³ñ»ó Þ³ÑÇÝß³ÑñÇ
ÙÝ³ÛáõÝ øÑÝÛ. î.Ø»ëñáå ¶³Éëï³Ý»³ÝÁ£ ÀÝïñáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÁ ÑëÏáõÙ ¿ÇÝª Þ³ÑÇÝß³ÑñÇ
¶³õ³é³å»ï³ñ³ÝÇ, Â»Ù³Ï³Ý
ÊáñÑñ¹Ç, Ð³Û Ð³Ù³ÛÝùÇ ì³ñãáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ£
øõ¿³ñÏáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÁÝïñõ»óÇÝª
äñÝ. æ³ÝÇÏ Â³ÑÙ³½»³Ý
îÏÝ. ì³ñ¹áõÑÇ äûÕáë»³Ý
äñÝ.¼³ñ»Ñ Ø³ñÏáë»³Ý
îÏÝ. ¶³ÛÇ³Ý¿ ì³ñ¹³Ý»³Ý
äñÝ. ê³ñû Â³ÑÙ³½»³Ý
äñÝ. ¶áõñ·¿Ý Ø³ÝáõÏ»³Ý
äñÝ. ¶ñÇß¿ Âáñáë»³Ý
ÀÝïñáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ßËáÛÅ Çñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÝ ¿ñ
μ»ñ»É Ñ³Ù³ÛÝùÁ£

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ø¾Î ²ÚÈ Ð²ðêîàôÂÆôÜÀ
È»õáÝ ²Ñ³ñáÝ»³Ý
ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇó, ³Û¹ ÃõáõÙ Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇó, ³Ý³ëÝ³μáõÍ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ áõ ÙëÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ ¹¿åÇ ßñç³ÝÇ »ñÏñÝ»ñ, ³é»õïñ³Ï³ÝÝ»ñÇ É³ÛÝ áõß³¹ñáõÃ»³ÝÝ ¿
³ñÅ³Ý³ó»É£
²Ûë Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùμ ëÏë»óÇÝ
Ñ»ï³ùñùñõ»É áã ÙÇ³ÛÝ »ñÏñÇ
³Ý³ëÝ³μáõÍáõÃ»³Ùμ ½μ³ÕõáÕ
³ÝÓÇÝù, ³ÛÉ»õ Ñ¿Ýó Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ, áñÁ Ùï³¹ñõ»ó ³é³õ»É
½³ñ·³óÝ»É ³Û¹ ËÇëï ß³Ñ³õ¿ï
³ñ¹ÇõÝ³μ»ñáõÃÇõÝÁ£
²é Ç ·ÇïáõÃÇõÝ ÛÇß»óÝ»Ýù, áñ
ÙÇ³ÛÝ 2009 Ãõ³Ï³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝÇó Æñ³Ý »Ý Ý»ñÏñõ»É
ßáõñç 170,000 ·ÉáõË áãË³ñ, áñÇ
20,000-Á ìñ³ëï³ÝÇó ¿ »Õ»É£ ê³
ÇÝùÝÇÝ μ³õ³Ï³Ý Ù»Í ÃÇõ ¿ñ, áñå¿ë½Ç Æñ³ÝÇ ¶ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ Çñ ÏáÕÙÁ ·ñ³õÇ, áñÁ
»õë Ï³åõ»Éáí Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý
²é»õïñÇ ä³É³ïÇ Ñ»ï, å³Ñ³Ýç»ó, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ ï»Õ»Ï³óÝ»Ýù, áñ áãË³ñÝ»ñÇÝ, Ý³Ëù³Ý Æñ³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÝ ³ÝóÝ»ÉÁ Ù¿Ï ß³μ³Ãáí Ï³ñ³ÝïÇÝ³ÛáõÙ å³Ñ»É, »õ Ýñ³Ýó
³éáÕçáõÃ»³Ùμ íëï³Ñ³Ý³Éáõó
Û»ïáÛ ÙÇ³ÛÝ ë³ÑÙ³ÝÝ ³ÝóÝ»Éáõ
ÃáõÛÉïõáõÃÇõÝ ï³É£ ´³ñ»μ³Ëï³μ³ñ ³Ûë Ñ³ñóÁ ²é»õïñÇ ä³É³ïÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
ßÝáñÑÇõ
Ï³ñ·³¹ñõ»ó,
áñáí
³å³Ñáíõ»ó áãË³ñÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ï³ñ»õáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó
Ù¿ÏÁ£ 2009-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ³Ï³Ý³ó³Í ³Ûë ·áñÍ³ñùÁ, μÝ³Ï³Ý³μ³ñ ß³ñÅ»ó Æñ³ÝÇ Ù»Í »õ
Ñ½ûñ ßáõÏ³ÛÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ
»õ Í³ÝûÃáõÃÇõÝÝ»ñ ³é³ç³ó³Ý,
áñáí Ù»Ýù ÙÇ å³ïõÇñ³ÏáõÃÇõÝ
Ï³½Ù»Éáí, ú·áëïáë ³ÙëÇ ³é³çÇÝ Ï¿ëÇÝ, áõÕ»õáñõ»óÇÝù ¹¿åÇ
Ð³Û³ëï³Ý£ Ú³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ù»ñ Ï³åÁ` ¼³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý ïÝûñ¿Ý åñÝ.èáμ»ñï Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÝ
¿ñª Êáëñáí Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ (ÐÐ
Ý³ËÏÇÝ í³ñã³å»ï) áñ¹ÇÝ, ÇëÏ
Ù»ñ å³ïõÇñ³ÏáõÃ»³Ý Ï³½ÙáõÙ
¿ÇÝ ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ¹³ë³Ëûë, μÝ³·ÇïáõÃ»³Ý ÙÇ Ù³ëÝ³·¿ï, Æñ³ÝÇ ÞÇÉ³ÃÇ (ÓÏÝ³μáõÍ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ)
μ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý
å³ßïûÝ»³Ûª ÓÏÝ³μáõÍáõÃ»³Ý
»ñÏáõ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñ, ÇÝãå¿ë »õ
³Ý³ëÝ³μáõÍáõÃ»³Ý »ñÏáõ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñ£
ê³Ï³ÛÝ,
ó³õûù,
³ÛÝå¿ë
ëï³óõ»ó, áñ Ù»ñ å³ïõÇñ³ÏáõÃ»³Ý Å³Ù³ÝÙ³Ý å³ÑÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç ßñç³Ý ÉÇÝ»Éáõ å³ï×³éáí, ãÏ³ñáÕ³ó³Ýù
Ñ³Ý¹Çå»É åñÝ.èáμ»ñï Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇÝ, μ³Ûó »õ μ³Ëï áõÝ»ó³Ýù ½ñáõó»Éáõ åñÝ. Êáëñáí
Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ Ñ»ï, áñÝ Çñ Ñ³ñáõëï ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñáí ½³ñÙ³óñ»ó Û³ïÏ³å¿ë Ù»ñ Çñ³ÝóÇ
ÑÇõñ»ñÇÝ£ Ü³ ³ÛÝù³Ý μÍ³ËÝ¹Çñ
»Õ³õ, áñ Û³çáñ¹ ûñÁ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý
Ññ³õÇñ»ó åñÝ.²μñ³Ñ³Ù»³ÝÇÝ,
áñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý ü³ÏáõÉï»ïÇ ¹³ë³Ëûë ¿ñ
»õ ï³ñÇÝ»ñ ³ßË³ï»Éáí ³Ý³ëÝ³μáõÍáõÃ»³Ý áÉáñïáõÙ Ï³ñáÕ³ó³õ Ù»½ μ³õ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ÷áË³Ýó»É ³Û¹ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùμ£ Àëï Ýñ³ª Ð³Û³ëï³ÝÝ
Ñ³ñáõëï ¿ ³ñûï³í³Ûñ»ñáí áõ
áãË³ñ³μáõÍáõÃ»³ÝÁ
Û³ñÙ³ñ
ï»Õ³Ýùáí, áñáÝóÇó 28-Á ß³ï
Û³ÛïÝÇ »Ý£ ¸»é ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ûñûù Ð³Û³ëï³ÝÁ
³×»óÝáõÙ ¿ñ 2.5 ÙÇÉÇáÝ ·ÉáõË áãË³ñ, áñÇÝ »Ã¿ ³õ»É³óÝ»Ýù ¼³Ý·»½áõñáõÙ ³½»ñÇÝ»ñÇ ÙÇçáóáí
³ñ³Í»óõáÕ 1.5 ÙÇÉÇáÝ ·ÉáõË áãË³ñÁ, ÏÁ Ýß³Ý³ÏÇ, áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ï³ñ»Ï³Ý 4 ÙÇÉÇáÝ ·ÉáõË áãË³ñ ³×»óÝ»É£ ê³ Ð³Û³ëï³ÝÇ å¿ë ÙÇ »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ

μ³õ³Ï³Ý å³ïÏ³é»ÉÇ ÃÇõ ¿ »õ
Ï³ñáÕ ¿ Ï³ñ»õáñ ¹»ñ áõÝ»Ý³É
ïÝï»ëáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ£ äñÝ.²μñ³Ñ³Ù»³ÝÁ μ³ó³ïñ»ó Ã¿ª Ý»ñÏ³ÛÇë Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 500-600 Ñ³½³ñ ·ÉáõË áãË³ñ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ, áñ μáÉáñÝ ¿É
ÁÝïÇñ ï»ë³ÏÝ»ñÇó »Ýª Ã¿ É³õ áõ
Ñ³Ù»Õ Ùë³óáõ »Ý »õ Ã¿° ³ñ³·
³×áÕ£ Ü³ ³õ»É³óñ»ó Ã¿ Ð³Û³ëï³ÝÁ ûÅïõ³Í ¿ μ³ñ»Ýå³ëï
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí »õ Ï³ñáÕ ¿ 3 ï³ñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ áãË³ñÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 1.5 ÙÇÉÇáÝÇ Ñ³ëóÝ»É£
²Ûë ½ñáÛóÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ áñáßõ»ó Ï»³ÝùÇ Ïáã»É ÙÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝª Æñ³ÝÇ ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ,
Ù³Ý³õ³Ý¹ ÙëÇ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó »õ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éª Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñûï³í³Ûñ»ñáõÙ áãË³ñ³μáõÍáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, ÇÝãå¿ë »õ
Ùûï³Ï³Û ï³ñ³ÍùáõÙ ßñç³Ý³ÛÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ëå³Ý¹³ñ³ÝÝ»ñ Ï³éáõó»É, áõñ áãË³ñÝ»ñÁ ÙáñÃõ»Ý
ÇëÉ³Ù³Ï³Ý ûñ¿ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ,
ÇëÏ ÙÇ ³õ»ÉÇ Ù»Í ëå³Ý¹³ñ³Ýª
Ð³Û³ëï³Ý-Æñ³Ý Ù³ÛñáõÕáõ Ùûï,
áñå¿ë½Ç Ñ¿Ýó ï»ÕáõÙ áãË³ñÝ»ñÇ
ÙÇëÁ ÷³Ã»Ã³õáñõÇ »õ áõÕ³ñÏõÇ
Æñ³Ý Ï³Ù ÇëÉ³Ù³Ï³Ý áñ»õ¿ ³ÛÉ
»ñÏÇñ£
²õ»É³óÝ»Ýù, áñ ³Ûë Ó»õÁ
³é³õ»É ß³Ñ»Ï³Ý ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³Ù³ñ, ù³ÝÇ áñ ÙáñÃõ³Í
áãË³ñÝ»ñÇ Ù³ßÏÁ, μáõñ¹Á »õ
³ÕÇÝ»ñÁª Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ Ï³ñáÕ ¿
³ñÅ¿ù³õáñ ³ñ¹ÇõÝ³μ»ñáõÃÇõÝ
ÉÇÝ»É »õ ³ßË³ï³ÝùÇ ³éÇÃ
ëï»ÕÍ»É£
Úáõëáí »Ù, áñ ³Û¹ Íñ³·ÇñÝ
ÇÝãù³Ý ßáõï Çñ³·áñÍõÇ, áñå¿ë½Ç Ð³Û ·ÇõÕ³óáõÝ ³å³ÑáíÇ
μ³ñÓñ »Ï³Ùïáí »õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ë³Ï³Ý
μ³ñ·³õ³×Ù³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÇ Ýáñ
³ÕμÇõñ ëï»ÕÍõÇ£
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ÎáÉÇ³ î¿ñ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý
ê¿ñÁ ÉáÛë ³ßË³ñÑ »Ï³õ ¹Åõ³ñ
»ñÏáõÝùáí ×Çßï ³ÛÝ å³ÑÇÝ, »ñμ
³ßË³ñÑ³ë³ë³Ý ¹Õñ¹ÇõÝáí ÙÇ³Ý·³ÙÇó Ëáñï³Ïõ»ó áõ ÷áßÇ
¹³ñÓ³õ Ù»ñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ³Ù»Ý³Ù»Í å³ïõ³ñÁª §ºñÏ³Ã¿ í³ñ³·áÛñÁ¦: âùÝ³Õ Ø³ÛñÁ, Ñ³Ï³é³Ï Çñ ³õ³Ý¹³å³ßï³Ï³Ý Ñ³ÏáõÙÝ»ñÇÝ, ·³ÛÃ³ÏÕõ»É ¿ñ, Ã³ùáõÝ ë¿ñ ¿ñ Ë³Õ³ó»É ³ñï³ßË³ñÑÇó »Ï³Í μ³ñÓñ³Ñ³ë³Ï,
Ï³åáõï³ã»³Û, ßÇÏ³Ù³½ ³ÝÍ³ÝûÃÇ Ñ»ï áõ ÛÕÇ³ó»É í³ï Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: êÏ½μáõÙ Ý³ ËÇëï
ï³ï³ÝõáõÙ ¿ñ` ÉáÛë ³ßË³±ñÑ μ»ñ»É, Ã¿± Ññ³Å³ñõ»É ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ,
ï³Ï³õÇÝ ë³ÕÙÝ³ÛÇÝ íÇ×³ÏáõÙ
·ïÝõáÕ ³åûñÇÝÇ ¿³ÏÇó: ÆÝã»õ¿,
Øûñ` ï³ùáõÏ ³ñ·³Ý¹áõÙ Ñ³ëï³ïáõÝ ï»Õ³õáñõ³Í ³ÝÏáã
ë³ÕÙÇó ³½³ïõ»Éáõ ½³Ý³½³Ý
÷áñÓ»ñÝ ³ñ¹ÇõÝù ãïõÇÝ, ãû·Ý»óÇÝ Ý³»õ μ³ÝÇÙ³ó Ï³Ý³Ýó ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ. ê¿ñÁ Û³Ù³éûñ¿Ý ·áÛ³ï»õáõÙ ¿ñ: àÙ³Ýù ù³Ù³Ññ³Ýùáí ¿ÇÝ Ý³ÛáõÙ Øûñ ¹áõñë óóõ³Í
÷áñÇÝ, μ³Ûó ß³ï»ñÁ ³ÝÑ³Ùμ»ñáõÃ»³Ùμ ¿ÇÝ ëå³ëáõÙ Ýáñ³ÍÝÇ
·³Éëï»³ÝÁ: ÆëÏ Ã¿ ÇÝãá±õ Ø³ÛñÁ
Ýñ³Ý ïõ»ó ê¿ñ ³ÝáõÝÁ, μ³ó³ïñõáõÙ ¿ñ Øûñ ëñïáõÙ μáÛÝ ¹ñ³Í
³é³çÇÝ ³ñ·»Éõ³Í ëÇñáÛ í³Û»ÉùÇ
ù³ÕóñáõÃ»³Ùμ, áñÝ Áëï »ñ»õáÛÃÇÝ, í»ñçÇÝÝ ¿É ãåÇïÇ ÉÇÝ¿ñ...
ê¿ñÇ μ³ËïÁ ãμ»ñ»ó: Üñ³ ÉáÛë
³ßË³ñÑ ·³ÉÁ Ñ³ÙÁÝÏ³õ óñïÇ áõ
Ë³õ³ñÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ, μ³Ûó, áñù³Ý ½³ñÙ³Ý³ÉÇ Ãõ³ñ, ¹³ ³õ»ÉÇ
Ïá÷»ó áõ ³Ùñ³åÝ¹»ó Ýñ³Ý:
ê¿ñÝ ³×áõÙ áõ Ù»Í³ÝáõÙ ¿ñ ñáå¿
³é ñáå¿, Å³Ù ³é Å³Ù »õ ·Ý³Éáí
¹³éÝáõÙ μáÉáñÇ ëÇñ»ÉÇÝª ï»Õ
·ïÝ»Éáí Ù³ñ¹Ï³Ýó ëñï»ñáõÙ:
Øûñ Ï³ÃÇó Ïïñõ»Éáõó Û»ïáÛ ê¿ñÇ
ëÝáõÝ¹Á áíÏÇ³ÝáëÇ ³ÛÝ ÏáÕÙÇó
³é³ïûñ¿Ý Ñ³ÛÃ³ÛÃáõÙ ¿ñ Ð³ÛñÁ:
êÝÝ¹Ç μ³Õ³¹ñáõÃÇõÝÝ ³ÛÝåÇëÇÝ
ÚáÛë
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¿ñ, áñ Ýñ³ íñ³Û ã¿ÇÝ ³½¹áõÙ áã
ÙÇ³ÛÝ ³éÏ³Û μ³½Ù³ÃÇõ ³ÝÛ³ñÙ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ïÑ³×áõÃÇõÝÝ»ñÁ, ³ÛÉ»õ »ñÏñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ß³ï ³õ»ÉÇ ó³õ³ÉÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ³ÝÏ³Ë³ï»ë»ÉÇ
¹¿åù»ñÁ, áñáÝù, ³ë»ë, ³õ»ÉÇ áõ
³õ»ÉÇ ¿ÇÝ Ýå³ëïáõÙ Ýñ³ ³×ÇÝ
áõ Ï³½Ù³õáñÙ³ÝÁ:
Þáõïáí ê¿ñÁ ó³ÝÏ³ÉÇ ÑÇõñ
¹³ñÓ³õ »ñÏñÇ μÝ³ÏãáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: Ü³ ³Ý³ñ·»É ÙïÝáõÙ ¿ñ ÁÝï³Ý»Ï³Ý Û³ñÏ»ñÇó Ý»ñë áõ ÑÙ³ÛáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó Çñ Ë³éÝ³ÍÇÝ
³ñï³ùÇÝáí: ²éûù-÷³éûù ï»Õ³õáñõáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó áõÕ»ÕÝ»ñáõÙ,
ëñï»ñáõÙ, ÝáÛÝÇëÏ... áñáí³ÛÝÝ»ñáõÙ: Ü³ Û³ïÏ³å¿ë ¹Å·áÑ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ññ³ÑñáõÙ ¿ñª Éù»É ïáõÝáõï»ÕÁ áõ Ù»ÏÝ»É Ñ»éá¯õ` áíÏÇ³ÝáëÇó ³ÛÝ ÏáÕÙ ·ïÝõáÕ »õ Çñ»Ý
ëÝáõÝ¹ Ù³ï³Ï³ñ³ñáÕ Ðûñ Ùûï:
ºõ ³Ûëå¿ë, Ù³ñ¹ÇÏ, ³Ýë³Éáí ê¿ñÇ Ûáñ¹áñÝ»ñÇÝ, ëÏë»óÇÝ ËÙ-

μ»ñáí Ñ»é³Ý³É Ø³Ûñ ÑáÕÇó, ÝáÛÝ
³ÛÝ ÑáÕÇó, áñÁ ÍÝáõÝ¹ ¿ñ ïõ»É
Ý³»õ Ýñ³Ý...
ê³Ï³ÛÝ ÇÝùÁª ê¿ñÁ, ·Ý³Éáõ áã
ÙÇ ó³ÝÏáõÃÇõÝ óáÛó ã¿ñ ï³ÉÇë:
Ü³ ½μ³Õõ³Í ¿ñ Çñ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ
½ûñ³óÝ»Éáí »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ. ÇÝãå¿±ë Éù¿ñ Çñ ëÇñ»ó»³É ØûñÁ, áñÁ
Ï»³Ýù ¿ñ å³ñ·»õ»É Çñ»Ý: Üñ³
³½ÝÇõ áõ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ ÝáÛÝÇëÏ
áÙ³Ýù Ùáé³ó³Ý ÑÇÝ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇÝ »õ Ñ³Û»³óù áõÕÕ»óÇÝ ê¿ñÇ
óáÛó ïõ³Í ÏáÕÙÁ, áõñ »ñÏñÇó
Ñ»é³ó³ÍÝ»ñÝ ³éÇÃÁ μ³ó ã¿ÇÝ
ÃáÕÝáõÙ çáõñ ÉóÝ»Éáõ ê¿ñÇ çñ³Õ³óÇÝ...
Ü³ ã¿ñ μ³õ³ñ³ñáõÙ Ï³ï³ñõ³Í ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáí áõ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ñ Çñ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ³ñß³õÁ »ñÏÇñÁ ãÉù³Í μÝ³ÏÇãÝ»ñÇ
Ñá·ÇÝ»ñáõÙ: Æñ Ñ³ë³Ï³ÏÇóÝ»ñÁ, ³Ýï»ë»Éáí ¹³ñ»ñÇ ËáñùÇó
»Ï³Í Ùß³ÏáÛÃÝ áõ ³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñÁ,
ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ÇÝ ÁÝ¹ûñÇÝ³Ï»É
Ýñ³ Ñ³·áõÏ³åÁ, ÝÇëïáõÏ³óÁ,
μ³ñáÛ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ, ÝáÛÝÇëÏ
Ëûë»É³Ó»õÁ, »ñ·Á, å³ñÁ, »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ... ê¿ñÁ Ý¿áÝ³ÛÇÝ ·áõÝ³·»Õ óáõó³Ý³ÏÝ»ñÇ
ï»ëùáí
í³Õáõó Ã³÷³Ýó»É
¿ñ ³ñ¹ÇõÝ³μ»ñáõÃ»³Ý, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
ïÝï»ë³Ï³Ý
³ÛÉ
áÉáñïÝ»ñÇ Ù¿ç. ¹ñ³

É³õ³·áÛÝ ÝÙáõßÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ »ñÏÇñ
Ý»ñÙáõÍõ³Í Ýáñ³·áÛÝ, ½³ñÙ³Ý³Ññ³ß ÇÝùÝ³ß³ñÅ»ñÇ Ñ³ñáõëï
ï»ë³Ï³ÝÇÝ ¿ñ:
ê¿ñÝ Çñ ³½¹»óáõÃÇõÝÝ ¿ñ ï³ñ³Í»É Ý³»õ Ñ»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ,
Û³ïÏ³å¿ë ³ñμ³Ý»³Ï³ÛÇÝ Ï³Û³ÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ íñ³Û:
Üñ³Ýó μáÉáñ Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ ÏÇ½³Ï¿ïÁ »ñÏÇñÁ Éù³Í Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇª Üáñ ê÷ÇõéùÇ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÁ ß³Ñ»Éáõ ×Ç·Ý ¿ñ, ù³Ý½Ç
³Û¹ ÏáÕÙ»ñÇó ¿ñ Áëï ³Ù»Ý³ÛÝÇ
³ÝË³÷³Ý ß³ñáõÝ³ÏõáõÙ ëÝÝ¹Ç
ÑáëùÁ...²ÛÉ Ëûëùáí, »ñÇóë ³ñÑ³Ù³ñÑõáõÙ ¿ñ ÐÇÝ ê÷ÇõéùÁ, áñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ ÙÇ μ³é ³Ý·³Ù ã¿ÇÝ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ßé³ÛÉûñ¿Ý
·áñÍ³ÍõáÕ éáõë»ñ¿Ý ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÇó Ï³Ù Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇó: àí μáÕáùáõÙ ¿ñ, ³ëáõÙ ¿ÇÝ.
§ì»ñóñáõ åáÛÉïÁ, ÷áËÇñ ³ÉÇùÁ¦...
ê¿ñÁ ëáÕáëÏ»ó Ý³»õ ßÇÝ³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç: Â¿»õ á×³ÛÇÝ ³éáõÙáí ¹»é»õë å³Ñå³ÝõáõÙ ¿ÇÝ ³½·³ÛÇÝ ·Í»ñÝ áõ ï³ñ³½Ý»ñÁ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ, ê¿ñÝ ³é³ç³ñÏ»ó
Ýáñ³Ï³éáÛó Ã³Õ³Ù³ë»ñÁ Ï³Ù
íÇÃË³ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñÁ Ïáã»É Çñ
ÁÝïñ³Í ³ÝáõÝÝ»ñáí: ²ÛëåÇëáí,
ÑÝ³Ù»ÝÇ ù³Õ³ù³Ù³ÛñáõÙ Ñå³ñïûñ¿Ý í»ñ ËáÛ³ó³Ý §¶É»Ý¹»É
ÐÇÉ½¦, §ü»ÉÇ-ëÇÃÇ¦, §öÉ»ë ëÇÃÇ¦
»õ ÝÙ³Ý ³ÝáõÝÝ»ñ ÏñáÕ ¿ÉÇï³ñ
Ï³éáÛóÝ»ñ: §ÆÝãÇ± »Ý å¿ïù ï»Õ³Ï³Ý Û»ï³ÙÝ³ó ³ÝáõÝÝ»ñÁ,³ëáõÙ ¿ñ Ý³ Ï³éáõóáÕÝ»ñÇÝ,ù³ÛÉ»Ýù áõ ßÝã»Ýù Å³Ù³Ý³ÏÇ
Ñ»ï, Å³Ù³Ý³ÏÇ á·áí¦... Üáñ³Ùáõï ³ÝáõÝÝ»ñÁ Í³é³ÛáõÙ ¿ÇÝ
Ý³»õ ³ÛÝ μ³ñÇ Ýå³ï³ÏÇÝ, áñ
³Û¹ Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñáõÙ ÍÝõáÕ áõ Ñ³ë³Ï Ý»ïáÕ ë»ñÝ¹Ç ëñï»ñáõÙ ³ÝÙ³ñ Ï³ÝÃ»ÕÇ å¿ë í³é åÇïÇ
ÙÝ³ÛÇÝ ê¿ñÇ Ññ³ß³ÉÇ ³õ³Ý¹Ý»ñÁ, ÝáÛÝÇëÏ Çñ Ù³ÑÇó Û»ïáÛ...
ÆëÏ ÙÇ±Ã¿ ê¿ñÁ Ù»éÝáõÙ ¿... Ð³½Çõ Ã¿:
ÚáõÝÇë, 2010
Â»Ññ³Ý

Ð²Ú²êî²ÜàÆØ èàôê²Î²Ü
è²¼Ø²Î²Ú²ÜÆ Ä²ØÎ¾îÀ
ºðÎ²ð²Ò¶ôºò
ê³ñ·Çë Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê¿Ûñ³Ý úÑ³Ý»³ÝÁ §²½³ïáõÃÇõÝ¦ é³¹ÇáÏ³Û³ÝÇ Ñ»ï μ³ó³éÇÏ Ñ³ñó³½ñáÛóáõÙ Ýß»ó, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ éáõë³ëï³Ý»³Ý é³½Ù³Ï³Û³ÝÇ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý Å³ÙÏ¿ïÇ »ñÏ³ñ³Ó·Ù³Ý Ù³ëÇÝ ûñ»ñë ëïáñ³·ñõ³Í ³ñÓ³Ý³·ñáõÃ»³Ùμ èáõë³ëï³ÝÝ
³å³Ñáí»Éáõ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÁ` §³ÝÏ³Ë ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, Ã¿ áñï»ÕÇó ÏÁ μËÇ ëå³éÝ³ÉÇùÁ¦£

ú·áëïáëÇ 20-ÇÝ ºñ»õ³ÝáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ èáõë³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùμ
ëïáñ³·ñõ³Í í»ñáÛÇß»³É ³ñÓ³Ý³·ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` §éáõë³ëï³Ý»³Ý é³½Ù³Ï³Û³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ï³ñ³ÍùáõÙ ·ïÝõ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ μ³óÇ èáõë³ëï³ÝÇ
¸³ßÝáõÃ»³Ý ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ·áñÍ³éáÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÇó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¼ÇÝõ³Í áõÅ»ñÇ Ñ»ï
Ñ³Ù³ï»Õ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÁ¦£
§Ü³ËÏÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ ÝßõáõÙ ¿ñ, áñ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃ»³Ý é³½Ù³Ï³Û³ÝÁ èáõë³ëï³-

ÝÇ ¸³ßÝáõÃ»³Ý ß³Ñ»ñÁ å³ßïå³Ý»Éáõó μ³óÇ, Ð³Û³ëï³ÝÇ
¼ÇÝõ³Í áõÅ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ
³å³ÑáíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÁ` Ý³ËÏÇÝ ÊêÐØ ë³ÑÙ³ÝÇ
»ñÏ³ÛÝùáí, ÇÝãÁ Ïáñóñ»É ¿ñ Çñ
³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ¦,- å³ñ½³μ³Ý»ó å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÁ` ß³ñáõÝ³Ï»Éáí. -§öáË³ñ¿ÝÁ
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ý»ñÏ³Û Ó»õ³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ å³ÛÙ³Ý³õáñõ³Í »Ý
é³½Ù³Ï³Ý »õ ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý åÉ³Ý³õáñÙ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý μÝáÛÃáí, é³½Ù³Ï³Ý áÉáñïáõÙ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ¿ï Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ùμ,
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý ³å³Ñáí-
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Ù³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùμ Ñ³Û-éáõë³Ï³Ý
Ñ³Ù³ï»Õ åÉ³Ý³õáñÙ³Ý ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝáõÃ»³Ùμ¦£
Ð³ñóÇÝ, Ã¿ ëïáñ³·ñõ³Í
÷³ëï³ÃáõÕÃÝ ³ñ¹»ûù Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕáõÙ
é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ
í»ñëÏëÙ³Ý ¹¿åùáõÙ èáõë³ëï³ÝÁ é³½Ù³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÇõÝ óáÛó
ÏÁ ï³Û Ð³Û³ëï³ÝÇÝ` ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÁ ³ñÓ³·³Ýù»ó. - §ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÇ ¹¿Ù áõÕÕõ³Í ÑÝ³ñ³õáñ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÇÝ, ³å³
å¿ïù ¿ Ýß»Ù, áñ ³õ»ÉÇ ù³Ý »ñÏáõ
ï³ëÝ³Ù»³Ï ÇÝùÝáñáßõ³Í ²ñó³ËÇ ÅáÕáíñ¹Ç ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý »õ Ýñ³ ÁÝïñ³Í ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕáõ »ñ³ßË³õáñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ ¿, ³ÛÉ
áã Ã¿ áñ»õ¿ ³ÛÉ »ñÏÇñ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï å¿ïù ¿ ³ë»Ù Ñ»ï»õ»³ÉÁ`
³ÛÝ ¹¿åùáõÙ, »Ã¿ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³μ³ÕÇ ¹¿Ù ë³ÝÓ³½»ñÍõ³Í
ëå³éÝ³ÉÇùÁ í»ñ³×Ç Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý¹¿Ù áõÕÕÚáÛë
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õ³Í ³ÝÙÇç³Ï³Ý ëå³éÝ³ÉÇùÇ,
³å³ ã»Ù Ï³ëÏ³ÍáõÙ, áñ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ï³ï³ñÇ
Çñ ¹³ßÝ³Ïó³ÛÇÝ »õ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ
å³ñï³õáñõ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ¦£
Ð³Û-³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý ß÷Ù³Ý
·ÍáõÙ é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ í»ñëÏëÙ³Ý Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, úÑ³Ý»³ÝÇ Ëûëùáí, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇó §»ñμ»ù ãÇ μ³ó³éõ»É¦. - §Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝ ó³ÝÏ³óáÕÁ ÙÇßï å¿ïù ¿ å³ïñ³ëï ÉÇÝÇ
å³ï»ñ³½ÙÇ, »õ ³Ûë ïñ³Ù³μ³ÝáõÃ»³Ùμ ¿É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¼ÇÝõ³Í áõÅ»ñÁ ·ïÝõáõÙ »Ý Ùßï³å¿ë å³ïñ³ëï
íÇ×³ÏáõÙ: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¼ÇÝõ³Í áõÅ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ Ù»Ýù ã»Ýù å³ÛÙ³Ý³õáñáõÙ Ñ³ñ»õ³Ý ²¹ñμ»ç³ÝÇ ¼ÇÝõ³Í áõÅ»ñÇ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ
³éÏ³ÛáõÃ»³Ùμ Ï³Ù ¹ñ³Ýó μ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ùμ¦£
èáõë³ëï³ÝÇ ÏáÕÙÇó ²¹ñμ»-

ç³ÝÇÝ Ñ³Ï³û¹³ÛÇÝ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý éáõë³Ï³Ý C-300 Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñÇ í³×³éùÇ í»ñ³μ»ñ»³É
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí` Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÁ ³ë³ó.§ò³ÝÏ³ó³Í ëå³é³½ÇÝáõÃ»³Ý
Ó»éùμ»ñáõÙ ³½¹áõÙ ¿ Ù»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ áõÅ»ñÇ Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃ»³Ý íñ³Û: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï
å¿ïù ¿ Ýß»Ù, áñ Ñ³Ï³û¹³ÛÇÝ
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý C-300 Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ó»éùμ»ñáõÙÁ áõÕÕ³ÏÇûñ¿Ý ãÇ Ï³ñáÕ ³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³É Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²¹ñμ»ç³ÝÇ
ÙÇç»õ áõÅ»ñÇ Û³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý íñ³Û, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýó ÏÇñ³éáõÙÁ ²¹ñμ»ç³ÝÇ ÏáÕÙÇó Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
¼ÇÝõ³Í áõÅ»ñÇ ¹¿Ù ÑÝ³ñ³õáñ μáÉáñ ëó»Ý³ñÝ»ñáõÙ ¿É ÏÁ ÉÇÝÇ
³Ý³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï: ØÇ å³ñ½ å³ï×³éáí` áñ ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇÝ
Ù»Ýù ³é³õ»É Í³ÝûÃ »Ýù, ¹ñ³Ýù
ß³Ñ³·áñÍáõÙ »Ýù μ³õ³Ï³ÝÇÝ
»ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï »õ ·Çï»Ýù

ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïáõÃ»³Ý Ýõ³½»óÙ³Ý ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ¦£
Ð³ñóÇÝ, Ã¿ ³ñ¹»û±ù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ μ³ñÓñ³óñ»É ¿ ³Û¹
Ñ³ñóÁ í»ñç»ñë Ï³Û³ó³Í Ñ³Ûéáõë³Ï³Ý μ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ, ê¿Ûñ³Ý úÑ³Ý»³ÝÁ
å³ï³ëË³Ý»ó. - §ø³ÝÇ áñ å³ßïûÝ³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙ ³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùμ ãÇ »Õ»É, Ý³»õ å³ßïûÝ³Ï³Ý ³éáõÙáí ³Ûë Çñ³íÇ×³ÏáõÙ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ ã»Ý »Õ»É¦£
Ü³Ë³ñ³ñÁ Û³õ»É»ó, Ã¿ ãÇ
Ï³ñÍáõÙ, áñ »Ã¿ éáõë- ³¹ñμ»ç³Ý³Ï³Ý ³Û¹ ·áñÍ³ñùÁ Ï³Û³Ý³Û,
³ÛÝ ³½¹»óáõÃÇõÝ ÏáõÝ»Ý³Û Ñ³Ûéáõë³Ï³Ý Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
íñ³Û:
§àñáíÑ»ï»õ Ù»Ýù é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñ »Ýù, Ù»Ýù
ÙÇ»õÝáÛÝ
é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñ »Ýù, »õ
Ù»ñ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ μ³õ³Ï³ÝÇÝ ë»ñï ¿: Ü³»õ ÷áË³¹³ñÓ
å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝ Ï³Û ó³ÝÏ³ó³Í ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý í»ñ³μ»ñ»³É ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÷áËû·ÝáõÃ»³Ý¦,
- ÷³ëï³ñÏ»ó Ý³:
Ð³ñóÇÝ, Ã¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¼ÇÝõ³Í áõÅ»ñÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óáõÙÁ,
áñáõÙ ß»ßïÁ ¹ñõ»Éáõ ¿ Ñ»é³Ñ³ñ
áõ ·»ñ×ß·ñÇï ½ÇÝ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ
íñ³Û, áñù³Ýáí ÏÁ Ýå³ëïÇ »ñÏñÇ å³ßïå³ÝáõÝ³ÏáõÃ»³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ, »õ ³ñ¹»ûù ¹³
Ï³åõ³Í ¿ ²¹ñμ»ç³ÝÇ ÏáÕÙÇó C300 Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³õáñ
Ó»éù μ»ñÙ³Ý Ñ»ï, ê¿Ûñ³Ý úÑ³Ý»³ÝÁ å³ï³ëË³Ý»ó. -§Ð³Û³ëï³ÝÇ ½ÇÝõ³Í áõÅ»ñÁ ·»ñÅ³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ëå³é³½ÇÝáõÃ»³Ùμ
Ñ³Ù³Éñ»Éáõ Íñ³·ñ»ñÁ Ï³åõ³Í
ã»Ý C-300 Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ó»éù
μ»ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ ³ë¿Ïáë¿Ý»ñÇ Ñ»ï,
ù³ÝÇ áñ, ÇÝãå¿ë Ýß»óÇ, ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ ²¹ñμ»ç³ÝÇ áõÅ»ñÇÝ
ã»Ý ï³Û ³ÝÑñ³Å»ßï é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ: Ð³Û³ë-

ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ëå³é³½ÇÝáõÃ»³Ý »õ é³½Ù³Ï³Ý
ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÝ áõÝ»Ý ÙÇ ù³ÝÇ å³ï×³éÝ»ñ: ²é³çÇÝÁ, Ã¿»õ Ó»éù μ»ñÙ³Ý ëÏ½μÝ³Ï³Ý ÷áõÉ»ñáõÙ ÏÁ å³Ñ³Ýçõ»Ý
½·³ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ,
ë³Ï³ÛÝ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ¿ï Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ó»éù
μ»ñáõÙÁ ïÝï»ë³å¿ë ³é³õ»É
Ýå³ï³Ï³Û³ñÙ³ñ ¿: ºñÏñáñ¹Á,
ÝÙ³Ý
ëå³é³½ÇÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ó»éù μ»ñáõÙÁ »õ Ñ»ï³·³Û ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ μ³ñÓñ
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý
·Çï»ÉÇùÝ»ñáí
ûÅïõ³Í ³ÝÓÝ³Ï³½Ù: ²ÛëÇÝùÝ`
ëï»ÕÍõáõÙ ¿ ³ñ¹Ç³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñáí ûÅïõ³Í Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ¿ï å³Ñ³Ýç³ñÏ
»ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ: ºññáñ¹Á, Ñ»é³Ñ³ñ áõ ·»ñ×ß·ñÇï Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ¿ ï³ÉÇë Ñ³õ³Ý³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ¹¿åùáõÙ Ýõ³½»óÝ»É ½áÑ»ñÇ ÃÇõÁ ÝáÛÝÇëÏ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý μÝ³ÏãáõÃ»³Ý
ßñç³ÝáõÙ` ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³å³Ñáí»Éáí Ýñ³ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
ûμÇ»ÏïÝ»ñÇ ³ñ³· áõ ×ß·ñÇï
ËáóáõÙÁ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ í³ñÙ³Ý ï³ñ³ÍùÇ ³ÙμáÕç ËáñáõÃ»³Ùμ: ºõ í»ñçÇÝÝ áõ Ã»ñ»õë
³Ù» Ý³ Ï³ ñ»õ á ñÁ` ³Ûë ëå³é³½Ç Ýáõ ÃÇõÝ Ý» ñÇ
ÏÇñ³éáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³ å» ïáõ Ã» ³Ý
¼ÇÝõ³Í áõÅ»ñáõÙ, ³éÏ³Û ³ÛÉ
Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·» ñÇ
Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ,
Çñûù,
Ýå³ëïáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
å³ßïå³ÝáõÝ³ÏáõÃ»³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ,
³Ùñ³åÝ¹áõÙ ¿

é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ½ëåÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á¦£
²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí í»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ μ³Ý³ÏáõÙ ï»Õ ·ï³Í áÕμ»ñ·³Ï³Ý ÙÇç³¹¿å»ñÇÝ` ê¿Ûñ³Ý
úÑ³Ý»³ÝÁ ³ë³ó. - §ÆÑ³ñÏ¿,
ó³õ³ÉÇ ¹¿åù»ñ »Õ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ¼ÇÝõ³Í
áõÅ»ñÇ ÙÇ ù³ÝÇ ½ûñ³Ù³ë»ñáõÙ:
ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ù»Ýù Ï³ñÍáõÙ »Ýù,
áñ Ù»ÕùÁ ÁÝÏ³Í ¿ ïõ»³É ½ûñ³Ù³ë»ñÇ Ïñïë»ñ »õ ³õ³· Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³Ï³Ý Ï³½ÙÇ íñ³Û, áñï»Õ ¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ áã å³ïß³× Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³Û »Ý ¹ñõ³Í: ºõ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÁ` ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ
íñ³Û ¿ñ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÇõÝÁ: î»ÕÇ
áõÝ»ó³Í ¹¿åù»ñÇ Ñ»ï³ùÝÝáõÃ»³Ý »õ Ù»Õ³õáñÝ»ñÇ Ñ»ï ï³ñõ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï
Ù»Ýù ÏñÏÇÝ ³Ý·³Ù Ñ³õ³ëïÇ³ó³Ýù μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃ»³Ý Ù¿ç: ºõ Ù»ñ
³Ûëûñõ³Û áñ¹»·ñ³Í μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ, Ï³ñÍáõÙ »Ù, ÏÁ ï³Ý
³ÛÝ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ, áñ Ù»Ýù »Ýù
³ÏÝÏ³ÉáõÙ, »õ Ý³»õ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ ¿ ³ÏÝÏ³ÉáõÙ¦£
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è²Ø²
ÆêÈ²Ø²Î²Ü ä²ÐøÆ ²ØÆê
è³Ù³½³ÝÁ ³ñ³μ³Ï³Ý ïáÙ³ñÇ ÇÝÝ»ñáñ¹ ³ÙÇëÝ ¿: ²ÛÝ ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÇ ÍáÙÇ ³ÙÇëÝ ¿, áñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ, ³Ù¿Ý ûñ, ³ñ»õ³Í³·Çó ÙÇÝã»õ Ù³Ûñ³Ùáõï, Ýñ³Ýù
Ññ³Å³ñõáõÙ »Ý áõï»Éáõó, ËÙ»Éáõó »õ ë»é³ÛÇÝ Û³ñ³μ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ»Ý³Éáõó: Üå³ï³ÏÝ ³ÛÝ ¿
áñ ÍáÙ å³ÑáÕÁ ëáíáñÇ ÉÇÝ»É
Ñ³Ùμ»ñ³ï³ñ, Ñ³Ù»ëï, »õ ûÅïõÇ Ñá·»õáñ ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñáí: è³Ù³½³ÝÇ ûñ»ñÇÝ ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÁ
ëáíáñ³Ï³ÝÇó ³õ»ÉÇ ß³ï »Ý
³ÕûÃáõÙ »õ ²ëïÍáõó ËÝ¹ñáõÙ »Ý
Çñ»Ýó ³é³çÝáñ¹»É ¹¿åÇ μ³ñÇÝ:
Àëï ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÇ, è³Ù³½³ÝÁ ³ÛÝ ³ÙÇëÝ ¿, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
Ôáõñ³ÝÇ ³é³çÇÝ ²Û³-Ý»ñÁ (Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ) Û³ÛïÝõ»óÇÝ Ø³ñ·³ñ¿
ØáõÑ³ÙÙ»¹ÇÝ: Ð»ï»õ³μ³ñ ¹³
³ÛÝ μ³ÕÓ³ÉÇ ³ÙÇëÝ ¿, »ñμ ²ëïõ³Í ³õ»ÉÇ ù³Ý ÙÇßï Û³ÛïÝõáõÙ ¿
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³ÝÁ:
è³Ù³½³ÝÁ ÑÇÙÝõ³Í ¿ ³ñ³μ³Ï³Ý ïáÙ³ñÇ íñ³Û, áñÁ ÉáõëÝ³ÛÇÝ ïáÙ³ñ ¿: ²ñ³μ³Ï³Ý
³ÙÇëÝ»ñÇ ëÏÇ½μÁ áñáßõáõÙ ¿ ÉáõëÝÇ Ýáñ»Éáíª ÉáõëÝÇ Ñ»É³É-Ç »ñ»õ³Ý ·³Éáí: Ð»ï»õ³μ³ñ è³Ù³½³ÝÇ ëÏÇ½μÁ, ³ñ»õ³ÛÇÝ ïáÙ³ñáí, ³ÛëÇÝùÝª ³Ûëûñõ³Û É³ïÇÝ³Ï³Ý »õ ÝáÛÝå¿ë Çñ³Ý³Ï³Ý ûñ³óáÛóÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ï³ñÇÝ 10-11 ûñ
Û»ï ¿ ·ÝáõÙ: ²ÛëåÇëáí, è³Ù³½³ÝÁ ÉÇÝáõÙ ¿ Ã¿° ÓÙé³Ý óñïÇÝ, »ñμ
ûñ»ñÝ ³õ»ÉÇ Ï³ñ× »Ý, »õ Ã¿° ³ÙÚáÛë
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é³Ý ßá·ÇÝ, »ñμ ûñ»ñÁ »ñÏ³ñ »Ý
»õ Û³ïÏ³å¿ë çñÇ Ï³ñÇùÁ ³õ»ÉÇ
½·³ÉÇ:
è³Ù³½³ÝÇ Ï³Ù è³Ù³¹³ÝÇ
³ñ³μ»ñ¿Ý ³ñÙ³ïÝ ¿ è³ÙÇ¹³
Ï³Ù ³éé³Ù³¹, áñÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿
ËÇëï ï³ù, ãáñ áõ ³Ûñõ³Í ·»ïÇÝ
»õ å³ß³ñÇ å³Ï³ë:
Ôáõñ³ÝáõÙ ²ëïõ³Í Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿ å³ïõÇñáõÙ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÇÝ. §ÌáÙÁ ·ñõ³Í ¿ áñå¿ë
å³ñï³¹ñ³Ýù Ó»½ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå¿ë ³ÛÝ ·ñõ³Í ¿ñ Ó»ñ Ý³ËÝÇÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ¦:
²Ù»Ý³ÑÇÝ
³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÇª Ñ³¹Çë-Ý»ñÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ³Ûëï»Õ ËûëùÁ Ññ»³Ý»ñÇ ÍáÙÇ Ù³ëÇÝ ¿ ºáÙ øÇ÷áñ-Ç
ûñ»ñÇÝ:

²éûñ»³Û Ï»³ÝùÁ
è³Ù³½³ÝÇ ûñ»ñÇÝ

ÆÝãå¿ë ÇëÉ³Ù³Ï³Ý μáÉáñ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ, ³ÛÝå¿ë ¿É Â»Ññ³ÝáõÙ, è³Ù³½³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
³éûñ»³Û Ï»³ÝùÁ ÷á÷áËáõÃ»³Ý
¿ »ÝÃ³ñÏõáõÙ: àñå¿ë½Ç Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ Ï³ñáÕ³Ý³Ý ûñõ³Û ÁÝÃ³óùÇÝ ÙÇ ùÇã Ñ³Ý·ëï³Ý³É »õ
å³ïñ³ëïõ»É
ÇñÇÏÝ³å³ÑÇÝ
ûñ³Ï³Ý ÍáÙÇ ³õ³ñïÇ Ï³Ù ¾ýÃ³ñ-Ç Ñ³Ù³ñ, ³ßË³ï³ÝùÇ Å³Ù»ñÁ Ïñ×³ïõáõÙ »Ý Ù¿Ï-»ñÏáõ
Å³Ùáí: ÆñÇÏÝ³å³ÑÇÝ, Ù»Í Ãõáí
é»ëïáñ³ÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃõáõÙ ÷ÇÃ½³ÝáóÝ»ñ, áñáÝù ûñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ
ûñ¿ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÷³Ï »Ý »Õ»É,

Ë³ÝáõÃÝ»ñÇ ³éç»õ ³ß-é»ßÃ¿
(Ã³Ýáí ³åáõñ) »Ý í³×³éáõÙ:
è³Ù³½³ÝÁ Ý³»õ É³õ ³éÇÃ ¿ ×³ß³ñ³ÝÝ»ñÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ: î»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ý³»õ »ñÃ»õ»ÏáõÃ»³Ý Ëó³ÝáõÙÝ»ñÇ Å³Ù»ñÇ ÷á÷áËáõÃÇõÝ: ÖÇßï ¾ýÃ³ñÇ Å³ÙÇÝ, »ñμ Ù³ñ¹ÇÏ Ù»Í Ù³ë³Ùμ ·ïÝõáõÙ »Ý Çñ»Ýó ïÝ»ñáõÙ,
»ñÃ»õ»ÏáõÃÇõÝÁ μ³õ³Ï³ÝÇÝ ë³ÑáõÝ ¿ Ï³ï³ñõáõÙ ÷áÕáóÝ»ñáõÙ
áõ Ù³ÛñáõÕÇÝ»ñáõÙ, áñáÝù ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ³Û¹ Å³Ù»ñÇÝ É»÷-É»óáõÝ »Ý ÉÇÝáõÙ Ù»ù»Ý³Ý»ñáí:
Ø³ë³Ùμ ³ßËáõÅ³ÝáõÙ ¿ Ý³»õ
·Çß»ñ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÁ: êÇÝ»Ù³Ý»ñÁ
·Çß»ñõ³Û áõß Å³Ù»ñÇ Û³ïáõÏ ë»³ÝëÝ»ñ »Ý ³õ»É³óÝáõÙ Çñ»Ýó
Íñ³·ñáõÙ, Ï³½Ù³Ï»ñåõáõÙ »Ý
áñáß Ù³ñ½³Ï³Ý Ë³Õ»ñ, ³ë»Ýù
ýáõïμáÉÇ ·Çß»ñ³ÛÇÝ ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñ, ÇëÏ ÉáÕ³õ³½³ÝÝ»ñÁ μ³ó »Ý
ÙÇÝã»õ áõß Å³Ù, »ñμ»ÙÝ ÙÇÝã»õ
³ñ»õ³Í³·:
Æñ³ÝÇ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÇõÝÁ
³Ûë ³éÇÃáí Ñ»é³ñÓ³ÏáõÙ ¿ Û³ïáõÏ Íñ³·ñ»ñ, ³Û¹ ÃõáõÙª è³Ù³½³ÝÇÝ í»ñ³μ»ñáÕ, ÏñûÝ³Ï³Ý
Ã»Ù³Ûáí, μ³Ûó ·ñ³õÇã Ñ»éáõëï³ë»ñÇ³ÉÝ»ñ, áñáÝù Û³×³Ë ·ñ³õáõÙ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ:

¾Û ¹¿ ü»Ãñ

è³Ù³½³ÝÁ í»ñç³ÝáõÙ ¿ ü»ÃñÇ ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ùμ, áñÁ

¼²ÜÀ
Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñÇ
³Ù»Ý³Ù»Í
ïûÝ»ñÇó ¿: Ð¿Ýó í»ñç»ñë Æñ³ÝÇ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ í³õ»ñ³óÙ³Ùμ ¾Û¹¿ ü»ÃñÇ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÁ ¹³ñÓ³õ »ñ»ù ûñ, ÇÝã Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ý
³õ»ÉÇ Ù»Í ßáõùáí Ï³ï³ñõ»Ý ³Û¹
ûñ»ñÇ Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ¾Û¹Á
ü»ÃñÇ ûñÁ áñáßõáõÙ ¿ Ýáñ³Í
ÉáõëÝÇ »ñ»õ³Ý ·³Éáí, áñÁ åÇïÇ
ï»ë³Ý»ÉÇ ÉÇÝÇ ³Ý½¿Ý ³ãùáí:
¸ñ³Ý åÇïÇ íÏ³Û»Ý »ñÏñÇ ÏñûÝ³Ï³Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ²Û¹
å³ï×³éáí ¿É Û³×³Ë ³Û¹ ïûÝÁ
ÇëÉ³Ù³Ï³Ý ï³ñμ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ
ÝáÛÝ ûñÁ ãÇ ÝßõáõÙ:
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è

³Ù³½³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ,
áÕç ³ßË³ñÑáõÙ, ßáõñç
1.6 ÙÇÉÇ³ñ¹ Ù³ñ¹, ³ÛëÇÝùÝ` »ñÏñ³·Ý¹Ç μÝ³ÏãáõÃ»³Ý
Ù¿Ï ãáññáñ¹Á, ½³Ý³½³Ý Ó»õ»ñáí
ïûÝáõÙ »Ý è³Ù³½³ÝÁ »õ Ù³ëÝÏ³óáõÙ ÍáÙÇ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ:
ê³Ï³ÛÝ ½³Ý³½³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõÙ,
Ý³Û³Í ï»ÕÇ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý
¹ÇñùÇÝ »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ, ³Û¹ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ
ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÙÇ³ÓáõÉõáõÙ »Ý

Ø³É³Û½Ç³ÛáõÙ ü»Ãñ ïûÝÇ ³éÇÃáí
»éûñ»³Û ³ñÓ³Ïáõñ¹ ¿: ²Û¹ ûñ»ñÇÝ
Û³ïáõÏ ¿ §μ³ó ë÷éáó¦-Ç ëáíáñáÛÃÁ, áñáí ³õ»ÉÇ Ñ³ñáõëïÝ»ñÁ, ³Û¹
ÃõáõÙ Ý³»õ »ñÏñÇ ÇßË³Ý³õáñÝ»ñÁ
»õ ÇÝùÁ` í³ñã³å»ïÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ »Ý Ï»ñ áõ ËáõÙÇ Ù»Í Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÝ»ñ, áñáÝó Ï³ñáÕ ¿ Ù³ëÝ³Ïó»É ³Ù¿Ý Ù³ñ¹:
ê³áõ¹³Ï³Ý ²ñ³μÇ³ÛáõÙ è³Ù³½³ÝÇÝ ëÏë»É ¿ ³ßË³ï»É ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³Ù»Í Å³Ù³óáÛóÁ, áñÇ

ï»Õ³Ï³Ý ³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñÇ Ñ»ï:
Æñ³ùáõÙ ´³Õ¹³¹Ç μÝ³ÏÇãÝ»ñÁ
è³Ù³½³ÝÇ Ý³Ëûñ¿ÇÝ ·ÝáõÙ »Ý
ù³Õ³ùÇ Ù»Í μ³½³ñÁ »õ Ï³ï³ñáõÙ ³Û¹ ³Ùëõ³Ý Ñ³ñÏ³õáñ μáÉáñ
·ÝáõÙÝ»ñÁ: ²ÙμáÕç ³Ùëõ³Û ÁÝÃ³óùõÙ, Éáõë³μ³óÇ Ùûï, ÃÙμÏ³Ñ³ñáõÙ »Ý ù³Õ³ùÇ ÷áÕáóÝ»ñáõÙ
»õ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÇÝ ³ñÃÝ³óÝáõÙ ³ñ»õ³Í³·Çó ³é³ç áõï»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:
Ø³É³Û½Ç³ÛÇ ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»Í Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ áõÝÇ ïáõñÇ½ÙÁ. ï³ñ»Ï³Ý 20 ÙÇÉÇáÝ ½μûë³ßñçÇÏ ³Ûó»ÉáõÙ »Ý ³Ûë »ñÏÇñÁ:
¸ñ³Ýáí Ñ³Ý¹»ñÓ, áñ ³Ûë »ñÏñáõÙ
³åñáõÙ »Ý ½³Ý³½³Ý ÏñûÝÝ»ñÇ Ñ»ï»õáñ¹Ý»ñ, è³Ù³½³ÝÇ ûñ»ñÇÝ
Ù³Ûñ³ù³Õ³ù øáõ³É³É³Ù÷áõñÁ
ÇëÉ³Ù³Ï³Ý ï»ëù ¿ ÁÝ¹áõÝáõÙ:
Î³½ÙõáõÙ »Ý è³Ù³½³ÝÇ Û³ïáõÏ
μ³½³ñÝ»ñ, ù³Õ³ùÇ ×³ß³ñ³ÝÝ»ñÇó áñáßÝ»ñÁ ã»Ý ³ßË³ïáõÙ ûñõ³Û
ÁÝÃ³óùÇÝ, ÇëÏ μ³ó é»ëïáñ³ÝÝ»ñÇ Û³×³Ëáñ¹Ý»ñÁ ë³Ï³õ³ÃÇõ »Ý:

Ï³éáõóÙ³Ý Í³ËëÁ Ñ³ë»É ¿ 800 ÙÇÉÇáÝ ¹áÉÉ³ñÇ: ²Ûë Å³Ù³óáÛóÁ ·ïÝõáõÙ ¿ Ø»ùù³ÛÇ Ù»Í Ù½ÏÇÃÇ ÏáÕùÇÝ
»õ ûñ³Ï³Ý ÑÇÝ· ³Ý·³Ù ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ññ³õÇñáõÙ ¿ Ý³Ù³½Ç
¥³ÕûÃùÇ¤:
ÂáõñùÇ³ÛáõÙ »õë è³Ù³½³ÝÁ
ïûÝõáõÙ ¿ Ù»Í ßáõùáí: Ø³ñ¹ÇÏ
½³ñ¹³ñáõÙ »Ý Ù½ÏÇÃÝ»ñÝ áõ ÷áÕáóÝ»ñÁ »õ ÷áÕáóÝ»ñáõÙ ÙÇÙ»³Ýó
ßÝáñÑ³õáñáõÙ »Ý è³Ù³½³Ý μ³Ûñ³ÙÁ ¥ïûÝÁ¤: Ö³ß³ñ³ÝÝ»ñÁ ûñõ³Û
ÁÝÃ³óùáõÙ μ³ó »Ý, ë³Ï³ÛÝ Û³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÃÇõÁ ùÇã ¿, ÇëÏ ¿ýÃ³ñÇó
Û»ïáÛ ¹ñ³Ýù É»÷ É»óáõÝ »Ý »õ ÙÇÝã»õ áõß ·Çñ»ñ ËÇëï »éáõ½»é ¿ ïÇñáõÙ: ÂáõñùÇ³Ý Û³ÛïÝÇ ¿ Çñ ù³Õóñ»Õ¿ÝÝ»ñáí. ³ëõáõÙ ¿, Ï³Û 36 ï»ë³Ï è³Ù³½³ÝÇÝ Û³ïáõÏ ù³Õóñ³õ»ÝÇù áõ ËÙáñ»Õ¿Ý. »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ³ÛÝù³Ý ù³Õóñ³õ»ÝÇù »Ý ÝõÇñáõÙ, áñ Ýñ³Ýù ³Û¹ ³ÙÇëÁ ÏáãáõÙ
»Ý ÞÇùù³ñ μ³Ûñ³ÙÇ, ³ÛëÇÝùÝ`
ù³Õóñ»Õ¿ÝÇ ïûÝ:
º·ÇåïáëáõÙ ÙÇ³ÛÝ è³Ù³½³ÝÇ

ûñ»ñÇÝ Å³Ù³óáÛóÁ ÙÇ Å³Ù Û»ï »Ý
ù³ßáõÙ, áñå¿ë½Ç Ù³ñ¹ÇÏ ÙÇ Å³Ù
³õ»ÉÇ ßáõï ¹ÇÙ³õáñ»Ý ¿ýÃ³ñÁ:
è³Ù³½³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ·Çß»ñ³ÛÇÝ
Ï»ñ áõ ËáõÙÇ Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñÁ ÃÇõÁ ³ÛÝù³Ý ¿ μ³ñÓñ³ÝáõÙ, áñ áõï»ÉÇùÇ
ëå³éáõÙÁ ³×áõÙ ¿ »ñ»ù ³Ý·³Ù:
ø³Õ³ùÝ»ñáõÙ Ï³Ý·Ý»óÝáõÙ »Ý
·áÛÝ½·áÛÝ íñ³ÝÝ»ñ, áõñ Ù³ïáõóõáõÙ ¿ ÓñÇ Ï»ñ³Ïáõñ:
¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ ³åñáõÙ ¿ 3.5 ÙÇÉÇáÝ ÙáõëáõÉÙ³Ý: ¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý ³ÛÝ
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝÝ»ñ »Ý, ÷áËáõÙ »Ý ³ßË³ï³ÝùÇ Å³Ù»ñÁ, áñå¿ë½Ç ¹Çõñ³óÝ»Ý å³ÑùÁ Çñ»Ýó ÙáõëáõÉÙ³Ý
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ
·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñ »Ý. Ýñ³Ýù è³Ù³½³ÝÇÝ ³Ûó»É»Éáí ÙÇÙ»³Ýó, ÷áñÓáõÙ »Ý ûï³ñ ÙÇç³í³ÛñáõÙ Çñ»Ýó
Ù»Ý³Ï ã½·³É:
Ðñ³ï³ñ³Ïõ³Í ïõ»³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, üñ³ÝëÇ³ÛÇ ÍáÙ å³ÑáÕÝ»ñÇ 94 ïáÏáëÁ 30 ï³ñ»Ï³ÝÇó
³õ»ÉÇ ÷áùñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ »Ý:
²Ûëï»Õ »õë ÇÝãå¿ë ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ,
ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÁ ½³ñ¹³ñáõÙ »Ý
ïÝ»ñÝ áõ Ù½ÏÇÃÝ»ñÁ »õ å³ïñ³ëïáõÙ »Ý ½³Ý³½³Ý ÃËõ³ÍùÝ»ñ:
üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ è³Ù³½³ÝÇ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ Í³ËëÁ Ñá·áõÙ »Ý Ñ³õ³ù³Ï³Ýûñ¿Ý. ÇëÉ³Ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñ Çñ³Ï³ÝáõÙ
Ù½ÏÇÃÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÝ áõ
Ñáí³Ý³õáñáÕÝ»ñÝ »Ý, ûÅ³Ý¹³ÏáõÙ »Ý Í³Ëë»ñÁ Ñá·³Éáõ ·áñÍáõÙ:
üñ³ÝëÇ³ÛÇ ÙáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÁ è³Ù³½³ÝÇÝ ½μ³ÕõáõÙ »Ý Ý³»õ μ³ñ»·áñÍáõÃ»³Ùμ. ëï»ÕÍõáõÙ »Ý ÙáõëáõÉÙ³Ý, »õ »ñμ»ÙÝ Ý³»õ áã ÙáõëáõÉÙ³Ý ãù³õáñÝ»ñÇÝ û·Ý»Éáõ Û³ïáõÏ
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñ:
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ÜÇõ æ»ëñÇ Ý³Ñ³Ý·áõÙ áñáßáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝõ»É è³Ù³½³ÝÇ Û³ïáõÏ ûñ»ñÇÝ ³ñÓ³Ï»É ¹åñáóÝ»ñÁ: êñ³ÝÇó μ³óÇ, ï³ë ³ÛÉ
Ý³Ñ³Ý·Ý»ñ í³õ»ñ³óñ»É »Ý ÇëÉ³Ù³Ï³Ý ïûÝ»ñÁ ÙïóÝ»É ûñ³óáÛóÇ
»õ ¹åñáóÝ»ñÇ å³ßïûÝ³Ï³Ý ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇ ó³ÝÏáõÙ. áñáßáõÙ,
áñÁ ³éÇÃ ¿ ïõ»É Ý³»õ íÇ×³μ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ Ã»ñ áõ ¹¿Ù Ï³ñÍÇùÝ»ñÇ:
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Ð²ðò²¼ðàÚò ¶àè êàôæº²ÜÆ Ðºî
ÈÇÉÇÃ ²ÙÇñË³Ý»³Ý
Ð³Û³ëï³Ý»³Ý »ñ·³ñõ»ëïáõÙ í»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë μ³½Ù³ÃÇõ ËÙμ»ñ »õ Ï³ï³ñáÕÝ»ñ »Ý ³ãùÇ ÁÝÏÝáõÙ Çñ»Ýó áõÝ»ó³Í ï³Õ³Ý¹áí, Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ï³Ýùáí: ÞÝáñÑÇõ Ýñ³Ýóª Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ³åñ»É
ÇëÏ³Ï³Ý ³ñõ»ëïÁ, ÇëÏ³Ï³Ý »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ: ¸ñ³Ýó ÃõáõÙ ¿ §¸áñÇ³Ýë¦
éáù ËáõÙμÁ: ÊÙμÇ íáÏ³ÉÇëï ¶áé êáõç»³ÝÁ ÙÇÝã §¸áñÇ³Ýë¦-áõÙ »ñ·»ÉÁ
Ñ³Ý¹¿ë ¿ »Ï»É §Roxygen¦ »õ §Gor and friends¦- ËÙμ»ñáõÙ: ÆëÏ Ñ¿Ýó §¸áñÇ³Ýë¦-Á 2 ï³ñ»Ï³Ý ¿: Üñ³Ýù ³Ûë ï³ñÇ ²½·³ÛÇÝ »ñ³Åßï³Ï³Ý Ùñó³Ý³Ï³μ³ßËáõÃ»³ÝÁ ×³Ý³ãõ»óÇÝ ï³ñõ³Û É³õ³·áÛÝ éáù ËáõÙμ: ¶áé êáõç»³ÝÇÝ Ñ³õ³Ý³μ³ñ ÏÁ ÛÇß¿ù Ý³»õ ³Ûë ï³ñõ³Û §ºõñ³ï»ëÇÉ¦-Çó. Ý³ ºõ³
èÇõ³ëÇ »ÉáÛÃÇ μ¿ù-íáÏ³ÉÇëïÝ»ñÇó ¿ñ: Ø»ñ ½ñáÛóÁ §¸áñÇ³Ýë¦-Ç íáÏ³ÉÇëï ¶áéÇ Ñ»ï ¿, áí Çñ ·áñÍÁÝÏÝ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ å³ïñ³ëïõáõÙ ¿
³ßÝ³ÝÁ ÃáÕ³ñÏ»É ³é³çÇÝ Ó³ÛÝ³ëÏ³õ³é³ÏÁ:

-¶á°é, Ù³ÝÏáõÃ»³Ý¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ó»ñ ï³ÝÁ Ç±Ýã »ñ³ÅßïáõÃÇõÝ ¿ñ ÑÝãáõÙ: Æ±ÝãÁ ù»½ ëïÇå»ó
éáùáí Ñ»ï³ùñùñõ»É:
-ºë ï³ÝÁ ÑÇÙ³Ï³ÝáõÙ ç³½ »õ
éáù »Ù Éë»É: Ø³Ûñë ß³ï ¿ñ éáù
ëÇñáõÙ, ÇëÏ Ñ³Ûñë ç³½Ù»Ý ¿ñ, ÏÇÃ³é ¿ñ Ýõ³·áõÙ: Ø³ÝÏáõó Çõñ³ù³ÝãÇõñ Å³ÝñáõÙ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ »Ù ·ï»É áõ Éë»É »Ù »õ° ç³½, »õ°
éáù, »õ° ³õ³Ý·³ñ¹, »õ° ¹³ë³Ï³Ý
ÚáÛë
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»ñ³ÅßïáõÃÇõÝ: âÝ³Û³Í »ñ³Åßï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÇõÝ ãáõÝ»Ù, μ³Ûó
Ñ»ï³·³ÛáõÙ áñáß»óÇ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ùμ ½μ³Õõ»É, ÇëÏ ùáÛñë ºõ³Ý
åñáý»ëÇáÝ³É »ñ·ãáõÑÇ ¿, ëáíáñáõÙ ¿ ÏáÝë»ñõ³ïáñÇ³ÛáõÙ »õ »ñ·áõÙ ¿ §êÃñ³Ûý¦ ËÙμáõÙ:
-Î³±Ý ËÙμ»ñ, »ñ·ÇãÝ»ñ, áõÙ
»ñÏñå³·áõÙ »ë:
-Þ³ï-ß³ï »Ý: ²õ»ÉÇ ×Çßï »ë

ß³ï»ñÇÝ »Ù ëÇñáõÙ, μ³Ûó Ïáõéù
ãáõÝ»Ù, áõÙ »ñÏñå³·»Ù: ÆÙ ÏáõéùÁ ÙÇ³ÛÝ ²ëïõ³Í ¿, ÇëÏ ëÇñ»ÉÇ
Ï³ï³ñáÕÝ»ñ ß³ï áõÝ»Ù »õ μáÉáñÇó ¿É ³½¹õáõÙ »Ù: Þ³ï »Ù ëÇñáõÙ È»¹ ¼»÷ÉÇÝ, øáõÇÝ, êÃÇÝ·,
Ø³ÛùÉ æ»ùëáÝ, êÃÇõÇ àõ³Ý¹»ñ:
-öáùñ Å³Ù³Ý³Ï ¹åñáóáõÙ,
ùá ¹³ë³ñ³ÝáõÙ ÇÝãá±í »ë
³é³ÝÓÝ³ó»É:
-²é³ÝÓÝ³ó»É »Ù ÙÇ³ÛÝ Ýñ³Ýáí, áñ áãÝãÇÝ ã»Ù Ë³éÝõ»É, Ñ³Ù»ëï »Ù »Õ»É »õ ß³ï ã»Ù ß÷õ»É:
¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É ³Û¹ ï³ñÇùáõÙ ÙÇ³ÛÝ ÙÇ ÁÝÏ»ñ áõÝ¿Ç, áõÙ Ñ»ï ß÷õáõÙ ¿Ç: ØÇÝã»õ 7-ñ¹, 8-ñ¹ ¹³ë³ñ³Ý ·»ñ³½³Ýó »Ù ëáíáñ»É:
²é³ÝÓÝ³ó»É »Ù Ý³»õ Ýñ³Ýáí, áñ
Î³Û³ñ³ÝáõÙ ³åñ»Éáí »ñÏ³ñ
Ù³½»ñ áõÝ¿Ç:
-àõ½áõ±Ù ¿ù, áñ §¸áñÇ³Ýë¦-Á
ÙÝ³Û ³Ý¹ñ·ñ³áõÝ¹³ÛÇÝ ËáõÙμ,
Ã¿ áõ½áõ±Ù ¿ù Ù»Í μ»Ù»ñ Ýõ³×»É:
-Ø»Ýù Ð³Û³ï³ÝáõÙ ³Ý¹ñ·ñ³áõÝ¹áõÙ »Õ»É »Ýù §Gor and
friends¦-Ç Å³Ù³Ý³Ï, ÇëÏ ÑÇÙ³
³ñ¹¿Ý ³Ý¹ñ·ñ³áõÝ¹³ÛÇÝ ËáõÙμ
ã»Ýù: ÆëÏ Ù»Í μ»Ù»ñ ÇÑ³ñÏ¿

áõ½áõÙ »Ýù Ýõ³×»É, ¹³ Ï»³ÝùÇ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó Ù¿ÏÝ ¿:
-²Û¹ ¹¿åùáõÙ Ï³ñ»ÉÇ± ¿ ³ë»É,
áñ Ó·ïáõÙ ¿ù ÷³éùÇ áõ ×³Ý³ãÙ³Ý:
-Ö³Ý³ãÙ³Ý Ó·ïáõÙ »Ýù, μ³Ûó
áã ÷³éùÇ:
-ÆëÏ ÇÝãÇ± ¿ù å³ïñ³ëï Ó»ñ
³Ûë Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ;
-ºñ»õÇ Ã¿ ³Ù¿Ý ÇÝãÇ: ºë ×ÇßïÝ
³ë³Í ³Û¹åÇëÇ Ñ³ñó»ñÇÝ ã»Ù
Ë³éÝõáõÙ, ù³ÝÇ áñ Ù»Ýù åñá¹Çõë»ñ áõÝ»Ýù, áí Ï³ñ·³õáñáõÙ ¿
Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý »õ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñ:
-Î³ñÍáõÙ »ë ³é³Ýó åñá¹Çõë»ñÇ ã¿Ç±ù Ï³ñáÕ³Ý³Û:
-Ø»Ýù ³é³Ýó åñá¹Çõë»ñÇ
Ñ³ëï³ï ã¿ÇÝù Ï³ñáÕ³Ý³Û,
Ýñ³ÝÇó ß³ï μ³Ý ¿ Ï³Ëõ³Í: Æõñ³ù³ÝãÇõñ Éáõñç ËáõÙμ áõÝÇ Çñ
åñá¹Çõë»ñÁ: ºñ³ÅÇßïÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï »õ° »ñ³ÅßïáõÃ»³Ùμ, »õ° ÷Ç³éáí ½μ³Õõ»É:
-Ò»½ ³ÛÅÙ ß³ï»ñÝ »Ý ÉëáõÙ »õ
Ï³Û Ó»½ ÉëáÕÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ ½³Ý·õ³Í, áíù»ñ Ó»ñ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í
»ñ³ÅßïáõÃ»³ÝÁ ³ÛÝù³Ý ¿É ëáíáñ ã»Ý: Üñ³Ýù ³õ»ÉÇ ß³ï ÉëáõÙ
»Ý ûñÇÝ³Ï ²ñ³Ù¿, ²Ý¹ñ¿ »õ
ÝÙ³ÝïÇå »ñ·Çã-»ñ·ãáõÑÇÝ»ñÇ,
μ³Ûó ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÉëáõÙ »Ý Ó»ñ
»ñ·»ñÁ: ¸³ Ó»½ ãÇ± Ûáõ½áõÙ:
-à°ã, ¹³ Ù»½ ³ÛÝù³Ý ¿É ãÇ Ûáõ½áõÙ: ÖÇßïÝ ³ë³Í »ë ã»Ù ëÇñáõÙ
³Û¹åÇëÇ
ï³ñ³Ýç³ïáõÙÝ»ñ
³Ý»É: ²Ù¿Ý Ù¿ÏÝ áõÝÇ Çñ á×Á, ³ßË³ïáõÙ ¿ Çñ á×áõÙ: Ø»Ýù ¿É Ù»ñ
Ñ»ñÃÇÝ Ù»ñ ·áñÍÝ »Ýù ³ÝáõÙ,
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÙ »Ýù áõ ³ßË³ïáõÙ »Ýù ãÙïÝ»É ³Û¹ ßááõ μÇ½Ý»ë
³ëõ³ÍÇ Ù¿ç, ã¹³éÝ³É ÏáÙ»ñóÇáÝ:
ê³Ï³ÛÝ »ñμ ³ñ¹¿Ý Ù»½ ëÏëáõÙ »Ý
Éë»É ï³ñμ»ñ ×³ß³ÏÝ»ñÇ ï¿ñ
Ù³ñ¹ÇÏ, ÇÝùÝ³μ»ñ³μ³ñ ÏáÙ»ñóÇáÝ »Ýù ¹³éÝáõÙ: ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ
ÝáÛÝÇëÏ ·áí»ÉÇ ¿, »ñμ Ù³ñ¹ Ï³-

ñáÕ³ÝáõÙ ¿ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Éë»É
ûñÇÝ³Ï »õ° ²ñÙ»ÝãÇÏ, »õ° ²ñ³Ù¿,
»õ° §¸áñÇ³Ýë¦: ºë ¹ñ³ Ù¿ç í³ï
μ³Ý ã»Ù ï»ëÝáõÙ:
-²ÛëÇÝùÝª ã»±ë ÅËïáõÙ ³ÛÝ
Ï³ñÍÇùÁ, áñ ÏáÙ»ñóÇ³Ûáí ¿ù
½μ³ÕõáõÙ:
-Ø»Ýù ÏáÙ»ñóÇ³Ûáí ã»Ýù
½μ³ÕõáõÙ, Ù»Ýù áõÕÕ³ÏÇ ¹³ñÓ»É
»Ýù ÏáÙ»ñóÇáÝ:
²ÝáõÙ »Ýù ÝáÛÝÁ, ÇÝã ³ÝáõÙ
¿ÇÝù Ý³Ëù³Ý §¸áñÇ³Ýë¦-Ç Ï³½Ù³õáñõ»ÉÁ:
Üõ³·áõÙ »Ýù, ·ñáõÙ »ñ·»ñ,
Ñ³Ù»ñ·Ý»ñ »Ýù áõÝ»ÝáõÙ ³ÏáõÙμÝ»ñáõÙ: àãÇÝã ãÇ ÷áËõ»É: î³ñμ»ñáõÃÇõÝÁ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¿, áñ ÑÇÙ³
³õ»ÉÇ Éáõñç »õ åñáý»ëÇáÝ³É »Ýù
³ßË³ïáõÙ: ÎáÙ»ñóÇ³Ý ß³ï É³õ
μ³Ý ¿: ´áÉáñ ³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï ËÙμ»ñÝ ¿É ÏáÙ»ñóÇáÝ »Ý »Õ»É, ûñÇÝ³Ï Ñ¿Ýó È»¹ ¼»÷ÉÇÝÁ: ºë ã»Ù ëÇñáõÙ, »ñμ Ù³ñ¹ ûñÇÝ³Ï μ³ó³é³å¿ë éáù Ï³Ù Ù»ï³É ¿ ÉëáõÙ »õ ãÇ
ÁÝ¹áõÝáõÙ, ãÇ ÉëáõÙ áñ»õ¿ ³ÛÉ μ³Ý:
ºÃ¿ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁ ù»½ ¹áõñ ¿
·³ÉÇë, ù»½ ÛáÛ½»ñ, ÉÇóù»ñ ¿ Ñ³Õáñ¹áõÙ, ³å³ ÇÝã Ï³ñ»õáñ ¿ éáù
¿, ç³½, ÷á÷ Ã¿ª Ù¿Ï ³ÛÉ μ³Ý: ²Ûëï»Õ Ñ»éáõëï³óáÛóáí ï»ëÝáõÙ
»Ý Ù»ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ëïÕ»ñÇÝ,
¹ñ³Ý »Ý ëáíáñáõÙ, ¹³ »Ý ÉëáõÙ:
Ø»½ ¿Ïñ³ÝÝ»ñÇÝ ï»ëÝ»Éáí ³ëïÇ×³Ý³μ³ñ ëÏë»óÇÝ Ý³»õ §¸áñÇ³Ýë¦ Éë»É: ÐÇÙ³ ³ñ¹¿Ý §¾Ù÷Çñ¿Û¦, §è¿ÇÝÏ³ñÝ³óÇ³¦, §²ñë³¦,
§¸áñÇ³Ýë¦ ¿É »Ý ÉëáõÙ, ëÏë»É »Ý
³ÏáõÙμÝ»ñ Û³×³Ë»É áõ Éë»É Ý³»õ
³Ý¹ñ·ñ³áõÝ¹ ËÙμ»ñÇÝ: ÖÇßï ¿
ûñÇÝ³Ï Ù»½ Éë»ÉÇë ß³ï»ñÁ ã»Ý
ÁÝÏ³ÉáõÙ §¸áñÇ³Ýë¦-Ç ËáñáõÃÇõÝÁ, Ù³Ï»ñ»ëûñ¿Ý »Ý ÁÝÏ³ÉáõÙ,
μ³Ûó Ï³ñÍáõÙ »Ù ¹ñ³ Å³Ù³Ý³ÏÝ
¿É ÏÁ ·³Û: ÆÑ³ñÏ¿ ËûëùÁ áã μáÉáñÇÝ ¿ í»ñ³μ»ñáõÙ: ºë ³ëáõÙ »Ù
³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù³ëÇÝ, áíù»ñ
ÉëáõÙ »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÷á÷ ³ëïÕ»ñÇÝ:
-ÆëÏ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Éëá±õÙ »ë:

ËÙμ»ñÇÝ

-²Ûá°, »ë ß³ï ëÇñáõÙ »Ù §´³ÙμÇé¦, §êÃñ³Ûý¦, §è¿ÇÝÏ³ñÝ³óÇ³¦, §Î³ïáõÝ»ñ¦:
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ù»Ýù ß³ï ï³Õ³Ý¹³õáñ ËÙμ»ñ áõÝ»Ýù:
-àñ±Ý »ë Ñ³Ù³ñáõÙ ùá Ï»³ÝùÇ
·ÉË³õáñ Ó»éùμ»ñáõÙÁ:
-¸»é ã»Ù Ï³ñáÕ ³ë»É, ¹³
³å³·³ÛÇ Ñ»ï ¿ Ï³åõ³Í: ºë
Ýå³ï³Ï áõÝ»Ù ÇÙ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ùμ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ï»³ÝùáõÙ ÇÝãáñ μ³Ý ÷áË»É: àõ½áõÙ »Ù ¹ñ³Ï³Ý ÛáÛ½»ñ, ¹ñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³
Ñ³Õáñ¹»É Ù³ñ¹Ï³Ýó, áñå¿ë½Ç
Ýñ³Ýó Ñá·ÇÝ Ù³ùñõÇ, ÉóõÇ ¹ñ³Ï³Ý ¿ÙáóÇ³Ý»ñáí: àõ½áõÙ »Ù
Ù³ñ¹Ï³Ýó ëÇñïÝ áõ ÙÇïùÁ ÙÇ³óÝ»É Çñ³ñ, áñáíÑ»ï»õ »ñμ
¹ñ³Ýù ³ÝÝ»ñ¹³ßÝ³Ï »õ Çñ³ñÇó
³ÝÏ³Ë »Ý ·áñÍáõÙ Ù³ñ¹Á éáμáï
¿ ¹³éÝáõÙ: ºÃ¿ Ñ³ëÝ»Ù ³Ûë Ýå³ï³ÏÝ»ñÇë ¹³ ÏÁ ÉÇÝÇ ÇÙ Ï»³ÝùÇ
³Ù»Ý³Ù»Í Ó»éùμ»ñáõÙÁ:
-Æ±Ýã
ëÏ½μáõÝùÝ»ñáí
»ë
³é³çÝáñ¹õáõÙ Ï»³ÝùáõÙ:
- ºñ»õÇ Ã¿ Ùï»ñÇÙÝ»ñë ³õ»ÉÇ
×Çßï Ï³ë»Ý, Ã¿ ÇÝã ëÏ½μáõÝùÝ»ñ
áõÝ»Ù, áñáíÑ»ï»õ ÇÝùë ÇÙ Ù³ëÇÝ
ß³ï μ³Ý ã»Ù Ï³ñáÕ ³ë»É: ÎáÕùÇó Ý³ÛáÕÁ ³õ»ÉÇ É³õ ÏÇÙ³Ý³Û,
μ³Ûó Û³ïáõÏ ë³ÑÙ³Ýõ³Í ëÏ½μáõÝùÝ»ñ ãáõÝ»Ù: ²ßË³ïáõÙ »Ù
Ñ»ï»õ»É ²ëïÍáÛ å³ïõÇñ³ÝÝ»ñÇÝ, ¹ñ³Ýù »Ý ÇÙ Ï»³ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÝ áõ ûñ¿ÝùÝ»ñÁ:
-²Ûë ï³ñÇ ²½·³ÛÇÝ »ñ³Åßï³Ï³Ý Ùñó³Ý³Ï³μ³ßËáõÃ»³ÝÁ ï³ñõ³Û É³õ³·áÛÝ éáù ËáõÙμ
×³Ý³ãõ»óÇù. ³Û¹ Ùñó³Ý³ÏÁ Ó»½
Ç±Ýã ïõ»ó:
-¸³ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ áõÕÕ³ÏÇ Ùñó³Ý³Ï ¿ñ, áñÁ ¹ñ»É »Ù ï³Ý ÙÇ
³ÝÏÇõÝáõÙ: Øñó³Ý³ÏÁ Ù»½ Û³ÝÓÝ»ÉÁ »ñ»õÇ Ã¿ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ñ, áñ
Ù³ñ¹ÇÏ ÇëÏ³å¿ë ëÇñáõÙ »Ý §¸áñÇ³Ýë¦, ë³Ï³ÛÝ Ùñó³Ý³ÏÝ»ñÁ
ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÝ³å¿ë ³ñÅ¿ù
ãáõÝ»Ý: ²Ù»Ý³Ù»Í Ùñó³Ý³ÏÁ ÇÝÓ
Ñ³Ù³ñ ÏÁ ÉÇÝÇ ³ÛÝ, áñ Ñ³ëÝ»Ù
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Ý³Û Ù¿Ï ³Ý·³Ù ¿É ³Û¹åÇëÇ Ñ³Ù»ñ· áõÝ»Ý³É:
-§ø³ßÙÇñ¦-Á ÝõÇñõ³Í ¿ñ È»¹
¼»÷ÉÇÝÇÝ,
Ï³ï³ñáõÙ
¿ÇÝù
Ýñ³Ýó »ñ·»ñÁ: ÆÑ³ñÏ¿ Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³Û¹åÇëÇ Ñ³Ù»ñ· ¿ÉÇ áõÝ»Ý³É,
μ³Ûó áã Ùûï ³å³·³ÛáõÙ: ²ÛÅÙ
³õ»ÉÇ ß³ï ³ßË³ïáõÙ »Ýù Ù»ñ
»ñ·»ñÇ íñ³Û: ì»ñçÇí»ñçáÛ ÇÝãù³Ý ¿É É³õ Ï³ï³ñ»Ýù È»¹ ¼»÷ÉÇÝ Ýñ³Ýó å¿ë É³õ ã»Ýù Ï³ï³ñ»Éáõ:

Ýå³ï³ÏÇë.³ÛÝ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù¿ç,
Ýñ³Ýó Ï»³ÝùáõÙ Ï³ï³ñ»É ³Û¹
¹ñ³Ï³Ý ß³ñÅÁ, áñ ³ë³óÇ:
-ì»ñç»ñë ³ë³óÇù, áñ ÑÝ³ñ³õáñ ¿ ÙÇ ûñ ÝáñÇó ºõñ³ï»ëÇÉÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Û³Ûï Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ù: ºõñ³ï»ëÇÉÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ¹¿åùáõÙ ¹³ Ó»½ Ç±Ýã ÏÁ
ï³Û:
-ºõñ³ï»ëÇÉÁ ÝÙ³Ý ã¿ ÙÇõë ÙñóáÛÃÝ»ñÇÝ, ¹³ ³õ»ÉÇ ß³ï ïûÝ ¿,
Ù»Í »ñ³Åßï³Ï³Ý ïûÝ: Æõñ³ù³ÝãÇõñÁ ³ÛÝï»Õ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ Û³ÛïÝ»É Çñ ·áÛáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ: ¸áõ Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ
»ë ³Û¹ù³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ³éç»õ,
áÙ³Ýù ÏÁ ëÇñ»Ý ù»½, áÙ³Ýùª áã:
Î³ñ»õáñ ã¿ Ã¿ áñ ï»ÕÁ ÏÁ ·ñ³õ»ë, ÏÁ Û³ÕÃ»ë Ã¿ ã»ë Û³ÕÃÇ: ºõñ³ï»ëÇÉÁ Ý³»õ Ù»Í ¹åñáó ¿,
³ÛÝï»Õ ³Ù¿Ý ÇÝã åñáý»ëÇáÝ³É
Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ¿ ³ñõáõÙ: ºõñáå³ÛáõÙ ·áñÍÇÝ ß³ï Éáõñç »Ý í»ñ³μ»ñõáõÙ, ß³ï Ù³Ýñ³ÏñÏÇï áõ
åñáý»ëÇáÝ³É »Ý ³ßË³ïáõÙ:
-²Ûë ï³ñÇ áñå¿ë μ¿ù íáÏ³ÉÇëï Ñ³Ý¹¿ë »Ï³ñ »õñ³ï»ëÇÉ»³Ý μ»ÙÇ íñ³Û: Æ±ÝãÝ ¿ñ ù»½ Ñ³Ù³ñ ³Ù»Ý³ïå³õáñÇãÁ ÙñóáÛÃÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ:
-²Ù»Ý³ïå³õáñÇãÁ μ»ÙÇ íñ³ÛÇó 40.000 Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇ ·áéáõÙ-·áãÇõÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ, Ýñ³ÝóÇó
»ÏáÕ Ù»Í ¿Ý»ñ·Ç³Ý. ³ÛÝ ÙÇïùÁ,
áñ ù»½ ÙÇÉÇáÝ³õáñ Ù³ñ¹ÇÏ »Ý
¹ÇïáõÙ:
-àõñ³±Ë »ë, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
»ë ÍÝõ»É:
-²Ûá, ÙÇ³Ý³ß³Ý³Ï: ºë ã»Ù μáÕáùáõÙ »õ ß³ï áõñ³Ë »Ù, áñ ³Ûëï»Õ »Ù ÍÝõ»É:
ºë ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó ã»Ù, áíù»ñ Ùï³ÍáõÙ »Ý, áñ »Ã¿ ²Ù»ñÇÏ³ÛáõÙ Ï³Ù ºõñáå³ÛáõÙ ÍÝõ³Í
ÉÇÝ¿ÇÝ, ³å³ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ μ³ÝÁ
ÏÁ Ï³ñáÕ³Ý³ÛÇÝ ³Ý»É:
-²ë³óÇñ, áñ ³Ù¿Ý ÇÝãÇ å³ïñ³ëï »ë ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ
ÚáÛë

14

ê»åï»Ùμ»ñ 1 2010, ¸ ï³ñÇ, ÃÇõ 81

Ñ³Ù³ñ: ºÃ¿ Ýå³ï³ÏÇ¹ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñÇù ÉÇÝÇ ³åñ»É
³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ, ÏÁ ·Ý³±ë:
-²Ù¿Ý ÇÝã ³ë»Éáí ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ù ³ßË³ï³ÝùÁ. ÇÝãù³Ý å³Ñ³ÝçõÇ, ³Ý¹³¹³ñ å³ïñ³ëï »Ù
³ßË³ï»É, μ³Ûó ¹ñëáõÙ ã»Ù ³åñÇ: Î³ñáÕ »Ù ·Ý³É ÙÇ-»ñÏáõ ï³ñÇ ÙÝ³É ³ñï»ñÏñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ Ùßï³Ï³Ý μÝ³ÏáõÃÇõÝ ã»Ù Ñ³ëï³ïÇ »õ áã ÙÇ »ñÏñáõÙ: ÆÙÁ Ð³Û³ëï³ÝÝ ¿, ³Ûëï»Õ ³Ù¿Ý ÇÝã Ñ³ñ³½³ï ¿: Þ³ï Ïáõ½»Ý³ÛÇ ³åñ»É
¸ÇÉÇç³ÝáõÙ. ¹ñ³ÝÇó Ù³ùáõñ áõ
Ñ³×»ÉÇ í³Ûñ ãÏ³Û ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ:

-ÆëÏ Ý»ñÏ³Û å³ÑÇÝ ÇÝãÇ±
íñ³Û ¿ù ³ßË³ïáõÙ:
-²ÛÅÙ Éáõñç ³ßË³ïáõÙ »Ýù
Ó³ÛÝ³ëÏ³õ³é³ÏÇ íñ³Û: ºñÏ³ñ
Å³Ù³Ý³Ï ¿, ÇÝã ëÏë»É »Ýù Ó³ÛÝ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, »Õ»É ¿, áñ áñáß
»ñ·»ñ çÝç»É, ÝáñÇó »Ýù Ó³ÛÝ³·ñ»É: Ü³Ë³ï»ëáõÙ »Ýù Ó³ÛÝ³ëÏ³õ³é³ÏÁ ÃáÕ³ñÏ»É ê»åï»Ùμ»ñÇÝ: ä³ïñ³ëïõáõÙ »Ýù Ý³»õ
ï»ë³ÑáÉáí³ÏÝ»ñ ÝÏ³ñ³Ñ³Ý»É:
ÆëÏ Ó³ÛÝ³ëÏ³õ³é³ÏÇ ³éÇÃáí
áõ½áõÙ »Ýù Ù»Í Ñ³Ù»ñ· Ï³½Ù³Ï»ñå»É:

-Þ³ï»ñÝ »Ý ùÝÝ³¹³ïáõÙ ³ÛÝ
ËÙμ»ñÇÝ, áíù»ñ Ñ³Ýñ³Ñéã³Ï
ËÙμ»ñÇ ù³õÁñÝ»ñ »Ý Ï³ï³ñáõÙ:
ÆÝãå¿±ë »ë í»ñ³μ»ñõáõÙ ¹ñ³Ý:
-ºë ß³ï É³õ »Ù í»ñ³μ»ñõáõÙ
ù³õÁñ ³ëõ³ÍÇÝ: ¸³ ¹åñáóÇ å¿ë
ÙÇ μ³Ý ¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñ »ñ³ÅßïÇ
Ñ³Ù³ñ: ÜáÛÝÇëÏ Ï³ñÍáõÙ »Ù ëÏëÝ³Ï »ñ³ÅÇßïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹³
å³ñï³¹Çñ ¿: ø³õÁñÁ ¹åñáó ¿
Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ, μ³Ûó ÙÇßï ³Ý»É
ù³õÁñ »õ ãáõÝ»Ý³É ë»÷³Ï³Ý »ñ·»ñÁ ³ñ¹¿Ý ëË³É ¿, ù³ÝÇ áñ ³Û¹
¹¿åùáõÙ ¹áõ ù³õÁñÇ ·»ñÇÝ »ë
¹³éÝáõÙ: Ø»Ýù ¿É ëÏ½μÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ÙÇ³ÛÝ ù³õÁñÝ»ñ ¿ÇÝù
³ÝáõÙ, μ³Ûó ßáõïáí ëÏë»óÇÝù
ëï»ÕÍ³·áñÍ»É »õ »ñ·»É Ý³»õ Ù»ñ
»ñ·»ñÁ:

-ì»ñçÇÝ ïõ»³ÉÝ»ñáí ³Ûë
ï³ñõ³Û ³Ù»Ý³μ³ñÓñ í³ñÓ³ïñõáÕ »ñ³ÅÇßïÝ»ñÁ U2 »õ AC/DC
éáù ËÙμ»ñÝ »Ý: Æ±Ýã Ï³ñáÕ »ë
³ë»É Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý éáù ËÙμ»ñÇ
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
-ºë ã»Ù ¹Å·áÑáõÙ: ´³Ûó ¹¿ Ñ³Ù»Ù³ï»É ãÇ Ï³ñ»ÉÇ, Ã¿ ÇÝãå¿ë »Ý
í³ñÓ³ïñõáõÙ Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý »õ
¹ñëÇ éáù ËÙμ»ñÁ: ØÇ ³ßË³ñÑ, ÙÇ
AC/DC, ÇëÏ Ù»Ýù ûñÇÝ³Ï ÙÇ §¸áñÇ³Ýë¦, ÙÇ Ð³Û³ëï³Ý: Ð³Ù»Ù³ï»ÉÝ ³ÝÇÙ³ëï ¿: ´³Ûó ÷áÕÁ ÇÝÓ
å¿ïù ¿ ÙÇ³ÛÝ ÇÙ Ï³ñÇùÝ»ñÁ Ñá·³Éáõ Ñ³Ù³ñ, »ë ã»Ù áõ½áõÙ Ñ³ñáõëï ÉÇÝ»É, ³õ»É ÷áÕ ÇÝÓ å¿ïù
ã¿: ÜÇõÃ³Ï³Ý ³Ù¿Ý ÇÝã ³Ûë Ï»³ÝùáõÙ ³ÝóáÕÇÏ ¿ »õ ³ñÅ¿ù ãáõÝÇ,
Ï³ñ»õáñÁ Ù³ñ¹ Ñá·áí Ñ³ñáõëï
ÉÇÝÇ:

-î³ñÇÝ»ñ ³é³ç Û³ïáõÏ Ñ³Ù»ñ· áõÝ»ó³ù` §ø³ßÙÇñ¦-Á, áñÇ
Å³Ù³Ý³Ï Ï³ï³ñáõÙ ¿Çù È»¹
¼»÷ÉÇÝÇ »ñ·»ñÁ: â¿Ç±ù ó³ÝÏ³-
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áñ»ñë ºñ»õ³ÝáõÙ ÉáÛë

¿ ï»ë»É Ð³Û ³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï ëáåñ³Ýá

»ñ·Çã ¶áÑ³ñ ¶³ëå³ñ»³ÝÇ Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý Ù»Ý³·ñáõÃÇõÝÁ ²ñÙÇÝ¿ Ø»ÉÇù-Æëñ³Û¿É»³ÝÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃ»³Ùμ: ¶ÇñùÁ ÉáÛë ¿ ï»ë»É §ÚáÛë¦ »ñÏß³μ³Ã³Ã»ñÃÇ ³ñïûÝ³ï¿ñ È»õáÝ ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ Ù»Ï»Ý³ëáõÃ»³Ùμ »õ ÝõÇñõ»É ¿ Ù³Ûñ »õ ¹áõëïñ` ´»ÉÉ³ »õ ²Ý»ï
²Ñ³ñáÝ»³ÝÝ»ñÇ Éáõë³õáñ ÛÇß³ï³ÏÇÝ:
êïáñ»õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇÝ »Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ 400
¿ç»ñÇó μ³ÕÏ³ó³Í å³ïÏ»ñ³õáñ ·ñùÇó ÙÇ ÷áùñÇÏ
Ñ³ïõ³Í: ¶ÇñùÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·Ý»É §Ü³ÛÇñÇ¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÇõÝÇó Ï³Ù å³ïõÇñ»É §ÚáÛë¦ »ñÏß³μ³Ã³Ã»ñÃÇ ÙÇçáóáí:

Ð²Ø²ÞÊ²êðÐ²ÚÆÜ ºð¶²ðôºêîÆ
²Ü¼àô¶²Î²Ü ¶àÐ²ðÀ
êáõÉáõÙ ¿ÇÝ »·Çåï³Ï³Ý μáõñ·»ñÁ ³Ý³å³ïÇ ù³Ùáõ ßáõñÃ»ñÇÝ
å³Ñ³Í ³ëïõ³ÍÝ»ñÇ ³ÝÇÙ³Ý³ÉÇ, Ùá·³Ï³Ý ßßáõÝçÝ»ñÁ, áñ ·³ÉÇë Ñ³ÙμáõñáõÙ ¿ÇÝ §øáùáÛÇ¦
³ãáõÏÝ»ñÁª ÁÝïñ»³ÉÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ ¹³ë»Éáí Ññ³ß³Ù³ÝáõÏÇÝ,
áõÙ ÍÝáõÝ¹Ý ÇÝùÁ Ññ³ßù ¿ñ...
º·ÇåïáëáõÙ, 1924 ÃõÇ, ØÇù³Û¿É
»õ ²ñáõë»³Ï Ê³ã³ïáõñ»³ÝÝ»ñÇ
ÁÝï³ÝÇùáõÙ ÉáÛë ³ßË³ñÑ »Ï³õ
¶áÑ³ñÇÏÁ. ÍÝõ»ó »ûÃ ³Ùë³Ï³Ý,
»õ áñå¿ë½Ç ÷áùñÇÏÇÝ ËÝ³Ù¿ÇÝ
ÛáÛÅ Ñá·³ï³ñáõÃ»³Ùμª ëïÇåõ³Í »Ý »Õ»É μ³Ùμ³ÏÇ Ù¿ç
å³Ñ»É....àÙ³Ýó §ã³åñ»ñ¦ Ûáõë³Ñ³ï ·áõß³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ï³é³Ï, Ùß»óÇ ï³ïÇª§Î³åñÇ »õ
ó»ÕÇë ³É å³ñÍ³ÝùÁ ÏÁÉÉ³Û¦

Ù³ñ·³ñ¿ûñ¿Ý ³ëõ³Í Ëûëù»ñÁ
åÇïÇ ¹»é ûñáóùáõÙ å³ï·³Ù
¹³éÝ³ÛÇÝ ÷áùñÇÏ ¶áÑ³ñÇÝ áõ
÷³éùÇ áñáïÁÝ¹áëï ×³Ý³å³ñÑ
áõÕ»Ïó¿ÇÝ Ýñ³Ý, áõÙ Çñ ëÇñ»ÉÇ
ÅáÕáíáõñ¹Á Ù¿ÏÁÝ¹ÙÇßï ÁÝ¹áõÝ»ó Çñ ëÇñïÁª Ù»Í ³ñõ»ëïÇ
³ÝÏñÏÝ»ÉÇ ·áÑ³ñÇ ÷³ÛÉÁ ë÷é»Éáí áÕç ³ßË³ñÑáí, ÍÝáÕÇ å¿ë
Ññ×õ»Éáí Ýñ³ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
³ëïÕÇ Ñ³Ùμ³õáí£ ÎáÉáñ³ïáõñ³ÛÇÝ ëáåñ³ÝáÛÇ »½³ÏÇ Ó³ÛÝÁ
åÇïÇ ¹³ëõ¿ñ Ø³ñÇ³ Î³ÉÉ³ëÇ,
è»Ý³ï³ î»μ³É¹Ç, ¶³ÉÉÇ ÎáõñãÇÇ, æá³Ý ê³¹»ñÉ»Ý¹Ç, ÈÇÉÇ äáÝëÇ
³ëïÕ³μáÛÉÇ ¹³ëÇÝª Çñ »½³ÏÇ
ÑÙ³Ûùáí, ÑÝã»ÕáõÃ»³Ùμª ûÅïõ³Í
ÏáÉáñ³ïáõñÝ»ñÇÝ áã Û³ïáõÏ ÏñÍù³ÛÇÝ Ã³õß»³Û ï»Ùμñáí£ º½³ÏÇ,

³ëïõ³Í³ßÝá¯ñÑ Ó³ÛÝ, áñáí ¶áÑ³ñ ¶³ëå³ñ»³ÝÁ ÙÇÉÇáÝ³õáñ
ëñï»ñÇ Ù»ÏÝ»É ¿ Ñ³Ûáó Ñ³Ûñ»Ý³Ï³ñûï §ÎéáõÝÏ¦-Á, §²ÝïáõÝÇ¦Ý, ÏáÙÇï³ë»³Ý ÑÝã»ñ³Ý·Ý»ñÁª
Çñ »ñ·áí íñÓÝ»Éáí Çñ ÅáÕáíñ¹Ç
å³ïÙáõÃÇõÝÁ, Çñ Ð³Û³ëï³Ý ³ßË³ñÑÇ É»éÝ³Ï³Ý á·ÇÝª ÉÇ ³Ýë³ÑÙ³Ý ùÝùßáõÃ»³Ùμ...
àñù³°Ý ëñï»ñ »Ý Ûáõ½ÙáõÝùÇó áõ
Ññ×õ³ÝùÇó Éóõ»É Ë³Ý¹³í³éáõÃ»³Ùμ, ³éÝãõ»É, ³Û¹ Ññ³ßù
³ñïÇëïáõÑáõ ³ÝÏ»ÕÍ áõ ËáñÑñ¹³õáñ Ñá·áõÝ£
Æñ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ßéÝ¹³ÉÇó
×³Ý³å³ñÑÇÝ ÷³éùÁ ÏñÝÏ³ÏáË
Ñ»ï»õ»ó Ýñ³Ý. ûå»ñ³ÛÇÝ ³ñõ»ëïÇ ·áÑ³ñÇ ³éç»õ ã»Ý »Õ»É ÷³Ï
¹éÝ»ñ áõ Ñá·ÇÝ»ñ£
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²Û¹ ³ëïõ³Í³ßÝáñÑ Ó³ÛÝÁ ëù³Ýã³óñ»ó ³ßË³ñÑÇ Ñ½ûñÝ»ñÇÝ,
áñáÝù å³ïÇõ Ñ³Ù³ñ»óÇÝ ËáÝ³ñÑõ»É Ýñ³ ³ñõ»ëïÇ ³éç»õ,
³ñÅ»õáñ»É áõ Áëï ³ñÅ³ÝõáÛÝ
·Ý³Ñ³ï»É §Ð³Û³ëï³ÝÇ êáË³Ï¦-ÇÝ£ Üñ³ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý
Ï»³ÝùÇ ßáõñç 4000 »ÉáÛÃÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Û Ó³ÛÝÇ Û³ÕÃ³ñß³õÁ
Ýõ³×»ó ³ßË³ñÑÁ£ Ð³½³ñ³õáñ
í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ûû¹õ³ÍÝ»ñ, ·ñ³Ëûë³Ï³ÝÝ»ñ »Ý ·ñõ»É ¶áÑ³ñ
¶³ëå³ñ»³Ý ³ñïÇëïáõÑáõ ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ, ³Ù»Ýáõñ ³ÏÝ³Í³Ýù áõ ë¿ñ, ³ÝÃ³ùáÛó ÑÇ³óÙáõÝù áõ ½³ñÙ³Ýù
§Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ññ³ßù¦ É»·»Ýï³ñ
³ñõ»ëï³·¿ïÇ Ù»Í áõ ³éÇÝùÝáÕ
ï³Õ³Ý¹Ç Ñ³Ý¹¿å£ ²ßË³ñÑÇ Ù»Í
μ»Ù»ñÝ áõ å³É³ïÝ»ñÁ ÑÇõñÁÝÏ³É»É »Ý ¶áÑ³ñÇÝª Ýñ³ ³Ýõ³ÝÁ
¹³ç»Éáí ÷³éùÇ áëÏ¿ ÏÝÇùÁ£ ²ßË³ñÑÇ ³ñõ»ëïÇ å³ïÙáõÃ»³Ý
Ù¿ç áëÏ»Õ»ÝÇÏ ·ÉË³ï³é»ñáí Çñ
³ÝáõÝÁ ÷áñ³·ñ³Í ³ñïÇëïáõÑáõ Ï»Ýë³·ñáõÃÇõÝÁ ÉÇ ¿ ï³ñ³ï»ë³Ï ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí, ³Ý»ñ»õ³Ï³Û»ÉÇ, ÷ß³ù³ÕáÕ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí£ Æñ á·»Õ¿ÝáõÃ»³Ùμ ßÝãáÕ Ó³ÛÝáí ¶áÑ³ñ ¶³ëå³ñ»³ÝÁ
÷ßñáõÙ ¿ñ ó³ÝÏ³ó³Í ë³ÑÙ³Ýª
ûå»ñ³ÛÇÝ ³ñÇ³Ý»ñÇ μ³ñÓñ³×³ß³Ï Ï³ï³ñáõÙÝ»ñáí ³ñõ»ëï
μ»ñ»Éáí Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñÝ»ñ£ Ü³ Ï»ñïáõÙ ¿ñ Ï»ñå³ñÝ»ñ, áñáÝù μ»ÙáõÙ ³åñáõÙ
¿ÇÝ áõ ßÝãáõÙ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ μÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ùμ μ»ÙÁ Ï»Ý¹³Ý³óÝáÕ,
Ï³Ë³ñ¹áÕ
³ÝÏ»ÕÍáõÃ»³Ùμ£
úå»ñ³ÛÇÝ ³ñõ»ëïáí Çñ Ë³Õ³ó³Í ¹»ñ»ñáí ¶³ëå³ñ»³Ý³Ï³Ý
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ μ³ñÓñ »Ý ³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇáõÃ»³Ý ³ëïÇ×³Ý. Ï³ï³ñ»ÉáõÃ»³Ý
ã³÷³ÝÇßÝ»ñ,
áñáÝù å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý ³é³çÇÝ
Ñ»ñÃÇÝ μÝ³ïáõñ ï³Õ³Ý¹, Ù»Í
ë¿ñ, ³ßË³ï³ëÇñáõÃÇõÝ áõ ³ñõ»ëïÇÝ ÝõÇñõ»Éáõ, Ýñ³Ýáí ³åñ»Éáõ »õ ³åñ»óÝ»Éáõ ÇÝùÝ³Ùáé³ó
ÝõÇñáõÙ£ Â»ñ»õë ³Ûë Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ ßÝáñÑÇõ »Ý Ï»ñïõ»É Ýñ³
Ù³ñÙÝ³õáñ³Í ²ÝáõßÁ, èá½ÇÝ³Ý,
È³ÏÙ»Ý, ÜáñÇÝ³Ý, úÉÇÙåÇ³Ý,
ìÇáÉ»ïÁ, æÇÉ¹³Ý »õ ³ÛÉÝ, áñáÝù
Ñ³Û ûå»ñ³ÛÇÝ ³ñõ»ëïÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ Ï»ñïáÕ ·áÑ³ñÝ»ñ »Ý£
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²å³·³Û Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ³ëïÕÁ` ¶áÑ³ñ
¶³ëå³ñ»³ÝÁ, Ùûñ ëÇñ»ÉÇ ÷áùñÇÏ øáùáÝ ...
²å³ §²õ¿ Ø³ñÇ³¦-Ý, ëñμ³½Ý³ËáñÑáõñ¹, Éáõë»Õ¿Ý ³ÕûÃùÁ, áñ
ã·Çï»ëª »ñÏñÇ±ó ¿ »ñÏÇÝù Ó·õáõÙ,
Ã¿± ²ñ³ñÇãÝ ÇÝùÝ ¿ ³é³ùáõÙ ³ÛÝ
¶áÑ³ñÇ »ñÏÝ³ÛÇÝ Ó³ÛÝáí ¹¿åÇ

Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñá·ÇÝ»ñÁ®
§²ñùÇÙ»¹»³Ý É³åï»ñáí ÷Ýïñõ³Í ³ñõ»ëï³·¿ïÝ»ñÇó ¿ Ù»ñ ¶áÑ³ñÁª Çñ ³Ýõ³Ý ÝÙ³Ý Ã³ÝÏ áõ
ÝõÇñ³Ï³Ý£ ÌÝõ»ó ×Çßï Å³Ù³Ý³ÏÇÝ, áñå¿ë½Ç Çñ §ÎéáõÝÏ¦-áí áõ
§ÌÇÍ»éÝ³Ï¦-áí, §Ø³Ûñ ²ñ³ùë¦áí áõ §²ÝïáõÝÇ¦-áí Ñéã³Ï¿ñ »õ°
Çñ»Ý, »õ° Çñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ¦£ ê³ Ù»ÍÝ
Ø³ñïÇñáë ê³ñ»³ÝÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ ¿£ ºõ áã ÙÇ³ÛÝ Ý³, Ñ³Û
Ùï³õáñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÙÇ áÕç ÷³Õ³Ý· ëÇñáí áõ ·áõñ·áõñ³Ýùáí
Çñ »ñÏÝ³Ï³Ù³ñÝ ³é³õ Çñ ¶áÑ³ñ Éáõë³ëïÕÇÝ£
ì»ÑáõÃÇõÝÝ áõ ãË³ÙñáÕ ÑÙ³ÛùÁ,
³ÝÃ³ùáÛó ½³ñÙ³ÝùÁ, åáéÃùáõÙÝ áõ Ù»ÕÙáõÃÇõÝÁ, ³Ù¿°Ý ÙÇ
½·³óáõÙ, Ñá·»íÇ×³Ï, ³åñáõÙ Çñ
Ïáõë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù¿ç »Ý ³ñï³Û³Ûïõ³Í ïÇÏÇÝ ¶áÑ³ñÇ Ù¿ç, áñÁ
·³ÉÇë ¿ Ýñ³ ³½Ýõ³Ï³Ý ¿áõÃÇõÝÇó£ àãÇ°Ýã ßÇÝÍáõ, áãÇ°Ýã ßå³ñõ³Í ³ñï³ùÇÝ ³ãù»ñÇó, Çñ »ñ·Ç
å¿ë í×Çï, »ñÏÝ³ÛÇÝ ¿áõÃÇõÝ£

È º¼àô
´²èºðÆ ÊàðÐð¸²ôàð àô
Î²Ê²ð¸²Î²Ü
²ÞÊ²ðÐÀ

§Úà ´º Èº ²Ü ¦Æ ²ð Ø² îÀ
§Þº öàð¦Ü¾

§Ø

»Ýù
÷ á Õ
Ñ³ñáõ³ù »õ ÃÙμÏÇ Ñ³ñÏ³Ý¿³ù....¦
ºñμ ³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï Ø³ñïÇáë ê³ñ»³ÝÇÝ Ñ³ñóñÇÝ, Ã¿ á°ñÝ ¿
Ýñ³ »ñÏ³ñ áõ ÓÇ· ï³ñÇÝ»ñÇ
ÇÙ³ëïáõÝ Ï»³ÝùáõÙ ³Ù»Ý³»ñç³ÝÇÏ ûñÁ, Ý³ ³Ýí³ñ³Ý å³ï³ëË³Ý»ó, Ù³ñ¹áõë ³Ù»Ý³»ñç³ÝÇÏ ûñÁ Ýñ³ ÍÝÝ¹»³Ý ûñÝ
¿,áñáíÑ»ï»õ Ù»Í μ³Ëï³õáñáõÃÇõÝ ¿ ³ñ¹³ñ»õ ³Ûë ³ßË³ñÑáõÙ
Û³ÛïÝõ»ÉÁ, Ï»³¯Ýù ëï³Ý³ÉÁ£
àõ »ñ»õÇ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿, áñ
Ù³ñ¹ ³é³ÝÓÇÝ áõñ³ËáõÃ»³Ùμ ¿
ÛÇßáõÙ Çñ ÍÝÝ¹»³Ý ûñÁ, ³Ù¿Ý ï³ñÇ ¿ ÛÇßáõÙ »õ ³ÛÝ ÏáãáõÙ ¿ ï³ñ»¹³ñÓ£
àõñÇß ËÝ¹Çñ, »Ã¿ Éñ³ó»É ¿ Ýñ³
50-Á Ï³Ù 60-Á... ÇëÏ μ³Ýõá±ñ ¿
»Ã¿, Ï³Ù áõëáõóÇ±ã, ·ÇïÝ³Ï³±Ý,
·ñá±Õ,³ñõ»ëï³·¿±ï....»õ ³Û¹ ³Ý¹³ëï³ÝáõÙ ³ßË³ï»É ¿ 25,30
³õ»ÉÇ ï³ñÇÝ»±ñ£
¸³ ³ñ¹¿ÝÛáμ»É»³Ý ¿, ÇÝùÝ ¿Éª
Ûáμ»É»³ñ£
ê³Ï³ÛÝ ÇÝãá±õ ÙÇ³ÛÝ Ù³ñ¹Á£
Ø³Ý³õ³Ý¹ ÑÇÝ ¹³ñ»ñáõÙ Ûáμ»É»³Ý ¿ÇÝ áõÝ»ÝáõÙ Ù»Í ïûÝ»ñÁ£
¶áÝ¿ ³Û¹å¿ë ¿ñ ÑÇÝ Ðñ¿³ëï³ÝáõÙ, áõñ ³Û¹ ³ÝáõÝáí ¿ñ ÏáãõáõÙ
§Ðñ¿³Ï³Ý ÃáÕáõÃ»³Ý ï³ñÇÝ, áñ
ÛÇëáõÝ ï³ñÇÝ ÙÇ ³Ý·³Ù ¿ñ ·³ÉÇë¦£
ÆëÏ Ç±Ýã μ³é ¿ ³Ûë Ûáμ»É»³Ý-Á£
Þ³ï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙÇ μ³é
¿, Ï³ë»Ý Ó»½ μ³é³ñ³ÝÝ»ñÁ£
´³Ûó Ý³Ë É³õ ÇÙ³ó¿ù, áñ ¹³ë³Ï³Ý ·ñ³μ³ñáõÙ ³ÛÝ ·ñõáõÙ »õ
³ñï³ë³ÝõáõÙ ¿ñ Ûáμ»É»³Ý£ Üß³-

ä»ïñáë ´»¹Çñ»³Ý
Ý ³ ÏáõÙ ¿ñ áã ÙÇ³ÛÝ
§ïûÝ³Ï³Ý ï³ñ»¹³ñÓ¦, ³ÛÉ»õ....§ß»÷áñ¦£
ä³ñ½õáõÙ ¿, áñ Ññ»³Ý»ñÝ áõÝ»ó»É »Ý Ûááμ»»É ³Ýõ³ÝáÕ ß»÷áñ,
³ÛÝ Ñ³Ý¹Çë³õáñ Ï»ñåáí ÑÝã»óñ»É »Ý Ûáμ»É»³Ý³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï£
²Ñ³ Ã¿ ÇÝãáõ ³Û¹ Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÝ»ñÝ ¿É ëï³ó»É »Ý Ñ¿Ýó ß»÷áñÇª Ûááμ»»É-Ç ³ÝáõÝÁ£
´³éÁ »μñ³Û»ñ¿ÝÇó Ý³Ë ³Ýó»É ¿ ÑÇÝ ÛáõÝ³ñ¿ÝÇÝ ¥Çá°í»Éáë¤,
³Ûëï»ÕÇó ÑÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÇÝ, É³ïÇÝ»ñ¿ÝÇÝ ¥jubilaeus, jubilaeum¤ [ÇõμÇÉ»áõ°ë, ÇõμÇÉ»°áõÙ ], í»ñçÇÝÇó ¿Éª
»õñáå³Ï³Ý É»½áõÝ»ñÇÝ, (ýñ³Ýë»ñ¿Ý jubile° ¥ÅÇõμÇÉ¿°¤, ³Ý·É»ñ¿Ý
jubilee (çÇõμÁÉÇ°Ç), ·»ñÙ³Ý»ñ¿Ý
jubilaum (ÇõμÇÉ»á°õÙ)£
ºõ ³Ûëå¿ë, Ûáμ»É»³Ý áõÝ»ÝáõÙ
»Ý ³½·³ÛÇÝ ïûÝ»ñÝ áõ Ù³ñ¹ÇÏ,
å³ïÙ³Ï³Ý
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ¹åñáóÝ»ñÝ áõ
å³ñμ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ.....
ºõ ³Û¹ Ûáμ»É»³ÝÝ»ñÇÝ Ù³ñ¹ÇÏ
å¿ïù ¿ ß»÷áñ³Ñ³ñ»Ý áõ ÃÙμÏ³Ñ³ñ»Ý, ³Ù»ÝùÇÝ ³½¹³ñ³ñ»Ý
Çñ»Ýó ËÝ¹áõÃÇõÝÁ£ ¶áÕÃ³Ý ·áõë³ÝÝ»ñÁ »ñ·áõÙ ¿ÇÝ.
...Ø»Ýù ÷áÕ Ñ³ñáõ³ù »õ ÃÙμÏÇ
Ñ³ñÏ³Ý¿³ù,
àñå¿ë ûñ¿Ý ¿ñ Ã³·³õáñ³ó£

¥§Ø»Ýù ÷áÕ ¿ÇÝù ½³ñÝáõÙ »õ
ÃÙμáõÏ Ë÷áõÙ,
ÇÝãå¿ë áñ í³Û»É ¿ñ Ã³·³õáñÝ»ñÇÝ¦¤£
àõ Ñ»ï»õ»Éáí Ý³ËÝ»³ó ³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñÇÝª ¶»Õ³Ù ê³ñ»³ÝÝ
¿É ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ 10³Ù»³ÛÛáμ»É»³ÝÇ ³éÇÃáí »ñ·áõÙ
¿ñ.
Ð³½³ñ ß»÷áñ ÑÝã»Ý ÃáÕ
²Ûë ³é³õûï,
Ð³½³ñ ÃÙμáõÏ Ë÷»Ý ÃáÕ
²Ûë ³é³õûï,
ÈáÛëÇ Ñ»Õ»Õ, ÉáÛëÇ ïûÝ ¿,
ÊÝ¹áõÃÇõÝ.
Ð³½³ñ ß»÷áñ ÑÝã»Ý ÃáÕ
²Ûë ³é³õûï£
ÜÏ³ïáõ±Ù ¿ù, ³Ûë ß»÷áñÝ ¿É,
Ù»ñ É»½õÇÝ ³Ýó»É ¿ ³ëáñ»ñ¿Ý
ßÇÇýááñ³³ ÑáÙ³ÝÇßÇó, áõÝÇ
ÇÝã-áñ ïûÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹Çë³õáñáõÃÇõÝ£
ê»Ù³Ï³Ý É»½áõÝ»ñáõÙ ³Ûë
μ³éÁ §ß»÷áñ¦ ÇÙ³ëïÇó ³é³ç
Ýß³Ý³Ï»É ¿ §»ÕçÇõñ, Ïáïáß¦, ÇëÏ
³õ»ÉÇ ¿É ³é³ç §í³ÛñÇ ³ÛÍ¦£
Æ±Ýã Ï³Û áñ£ ºμñ³Û»ñ¿Ý Ûááμ»»É-Ý ¿É Ý³Ë Ýß³Ý³Ï»É ¿ §ËáÛ¦, Û»ïáÛª §ËáÛÇ »ÕçÇõñ¦,ÑáõëÏ ÙÇ³ÛÝ
§ß»÷áñ¦£
ÆÙ³ó¿ù, Ã¿ á°í ÇÝãÇó ¿ñ ß»÷áñÁ å³ïñ³ëïáõÙ£
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äàðîàô¶²È²Êúê ²ÞÊ²ðÐàôØ ²è²æÆÜ Üà´ºÈº²Ü Øðò²Ü²Î²ÎÆðÀ
Þ³ÝÃ ´³Õñ³Ù»³Ý
2010 Ãõ³Ï³ÝÇ ÚáõÝÇëÇ 18-ÇÝ,
Çñ Ù³ÑÏ³Ý³óáõÝ ÏÝù»ó Ñ³Ýñ³Û³Ûï åáñïáõ·³É³óÇ íÇå³ë³Ýª
Êá½¿ ê³ñ³Ù³·ûÝ: ØÇ Ù³ñ¹, áñÁ
76 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ ß³Ñ»ó
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Üáμ»É»³Ý Ùñó³Ý³ÏÁ »õ ³ÛÝáõÑ»ï É³ÛÝ ×³Ý³ãáõÙ
·ï³õ:
ê³ñ³Ù³·ûÝ ³é³çÇÝÝ ¿ñ
åáñïáõ·³É³Ëûë ³ßË³ñÑáõÙ,
áñ Üáμ»É»³Ý Ùñó³Ý³ÏÇ ³ñÅ³Ý³ó³õ: Üñ³ ³é»ÕÍõ³Í³ÛÇÝ áõ
÷áË³μ»ñ³Ï³Ý á×áí ·ñõ³Í í¿å»ñÁ, ËáñÁ Ñ»ïù ÃáÕ»ó Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ëÏ³óáÕáõÃ»³Ý ßñç³Ý³ÏáõÙ: ê³ñ³Ù³·áÛÇ Û³ÛïÝÇ §ÎáõñáõÃÇõÝ¦
(1995) í¿åÁ, áñÇó Ý³»õ å³ïñ³ëïõ»É ¿ ÏÇÝáÅ³å³õ¿Ý, ÏñÏÝ³å³ïÏ»Éáí Ýñ³ áõß í³ëï³Ï³Í
Ñ³Ùμ³õÁ, Ã³ñ·Ù³Ýõ»ó μ³½Ù³ÃÇõ É»½áõÝ»ñÇ: §ÎáõñáõÃÇõÝ¦ í¿åÁ, áñå¿ë Ýñ³ ³ßË³ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ·ÉáõË·áñÍáó, å³ïÙáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõ »õ Çñ³íÇ×³ÏÇ ÷áË³½¹»óáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ, ³ÛÝ å³ïÙáõÙ ¿ 20ñ¹ ¹³ñÇ ÙáÉáñõ³Í Ù³ñ¹áõ Ï»³ÝùÁ, áõñ Ï³Ý·Ý³Í ¿ μ³ñ¹ áõ ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ »õ
ï³é³åáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
ÚáÛë
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ï·ÇïáõÃ»³Ý áõ Å³Ù³Ý³ÏÇ ³Ù»Ý³¹Å·áÛÝ ³Ëï»ñÇó: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ ê³ñ³Ù³·ûÝ Çñ í¿å»ñáõÙ
ÇÝãå¿ë »õ §ÎáõñáõÃÇõÝ¦ ·ñùáõÙ,
μ³ó³Û³ÛïáõÙ ¿ ïáï³ÉÇï³ñ áõ
é³½Ù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ
ëáëÏ³ÉÇ íï³Ý·Á »õ å³Ûù³ñ»Éáõ
Ñá·Ç ¿ Ý»ñßÝãáõÙ:
§ÎáõñáõÃÇõÝ¦ í¿åÁ, áñáõÙ ÙÇ
³ÝÝß³Ý ù³Õ³ùÇ μÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ëÏëáõÙ »Ý Ù¿ÏÁ ÙÇõëÇÝ Û³çáñ¹»Éáí
Ïáõñ³Ý³É (ëåÇï³Ï ÏáõñáõÃÇõÝ),
ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³ÝÁ, áñÁ ï³é³åáõÙ

¿ Ñá·»Ï³Ý ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÇó áõ
ï·ÇïáõÃÇõÝÇó: ²Ý·³Ù í¿åÇ Ñ»ñáëÝ»ñÝ »Ý ³Ý³ÝáõÝ, Ýñ³Ýù ÏáãõáõÙ »Ýª §ë»õ ³ÝÏáóáí ÏÇÝÁ¦,
§μÅÇßÏÁ¦, §³ÙáõëÇÝÁ¦ »õ ³Ûëå¿ë: ì¿åÁ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï
Ýáñ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ùμ
áõ ³Ûë ³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ ÙÇÙ»³Ýó Û³çáñ¹áÕ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ Ù³ñ¹Ý áõ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ
÷áñÓõáõÙ »Ý: ì¾åÇ ³õ³ñïÇÝ Ùûï»Ý³Éáíª ê³ñ³Ù³·ûÝ Ù³ïÝ³ÝßáõÙ ¿ ÷ñÏáõÃ»³Ý »ÉùÁª Ñ³Ù³ï³ñ³Í ÏáõñáõÃÇõÝÁ ëÏëáõÙ ¿

Êá½¿ ê³ñ³Ù³·áÛÇ
¹ÇÙ³ÝÏ³ñ.
·áñÍª ø¿ÉÃ ì»μëÃ»ñÇ
³ÝóÝ»É ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñμ Ù³ñ¹Á
í»ñ³¹³ë³õáñáõÙ ¿
Çñ»Ý, Ï³½Ù³Ï»ñåõáõÙ áõ ·Çï³ÏóáõÙ ¿,
Ã¿ ÇÝãå¿ë åÇïÇ
Çñ»Ý ·ïÝÇ μ³ñ¹
Çñ³ íÇ ×³Ï Ý» ñáõÙª
Ï³ÝáÝÇ áõ Ñ³õ³ù³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃ»³Ùμ:
Üáμ»É»³Ý Ùñó³Ý³ÏÇó ½³ï, ê³ñ³Ù³·ûÝ 60 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ Ý³»õ ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ äáñïáõ·³ÉÇ³ÛÇ §ä»Ý¦ Ùñó³Ý³ÏÇÝª Çñ ³é³çÇÝ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ
í¿åÇ
ª§´³ÉÃ³½³ñ »õ ´ÉÇÙáõÝ¹³¦-Ç(1982)
Ñ³Ù³ñ: ê³ñ³Ù³·ûÝ Ù»Í áõß³¹ñáõÃÇõÝ ¿ ¹³ñÓñ»É
å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ. áñå¿ë ÝÙáõß Ï³ñ»ÉÇ ¿
ÛÇß³ï³Ï»Éª §ÈÇëμáÝÇ
å³ß³ñÙ³Ý
å³ïÙáõÃÇõÝÁ¦
(1989):
ê³ñ³Ù³·áÛÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ
Ñ³Ï³ÏñûÝ³Ï³Ý Ùûï»óáõÙÝ»ñÁ
¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»óÇÝ Ýñ³
Ñ³Ù³ñ: 1969 ÃõÇó Ý³ ÙÇ³ó³õ
ÎáÙáõÝÇëï³Ï³Ý ËÙμ»ñÇÝ, áñÁ
ß³ñáõÝ³Ïõ»ó ÙÇÝã»õ Ýñ³ Ï»³ÝùÇ
³õ³ñïÁ: ÆëÏ Ñ³Ï³ÏñûÝ³Ï³Ý
·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ, áñáÝù ³ñï³Û³Ûïõ³Í »Ý Û³ïÏ³å¿ë Ýñ³ §ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ ²õ»ï³ñ³ÝÁ¦
(1991) í¿åáõÙ, É³ÛÝ ùÝÝ³¹³ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÃÇñ³Ë ¹³ñÓ³õ:
ÈÇëμáÝÇó 100ÏÙ Ñ»é³õáñáõÃ»³Ùμª ÑÇõëÇë-³ñ»õ»É»³Ý ²ÅÇÝ-

Ñ³·³ ·ÇõÕÇã ù³õáñ áõ Ë»Õ× ÁÝï³ÝÇùáõÙ ÍÝõ³Í Êá½¿Ý, Ñ»ï³·³ÛÇÝ ï»Õ³÷áËõáõÙ ¿ ÈÇëμáÝ:
²õ³ñï»Éáí ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ¹åñáóÁª
ï³ñÇÝ»ñ ³ßË³ïáõÙ ¿ áñå¿ë Ù»Ë³ÝÇÏ, ³å³ áñå¿ë Ã³ñ·Ù³ÝÇã,
»õ Û»ïáÛª Éñ³·ñáÕ Diário de
Notvcias Ã»ñÃáõÙ: ê³Ï³ÛÝ 1975
Ãõ³Ï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇó Û»ïáÛ å³ñï³õáñõ³Í ÉùáõÙ ¿ Çñ ³ßË³ï³ÝùÁ: ê³ñ³Ù³·ûÝ ³ÙáõëÝ³ó»É ¿ »ñÏáõ
³Ý·³Ù, í»ñçÇÝÁª Çëå³Ý³óÇ
Éñ³·ñáÕ äÇÉ³ñ ¹¿É ðÇáÝ ¿ñ, áñÁ-

Çëå³Ý»ñ¿ÝÇ ¿ Ã³ñ·Ù³Ý»É Êá½¿Ç
í¿å»ñÁ:
ºõ ³Ñ³ 87 ï³ñ»Ï³ÝáõÙ í³Ë×³Ýõ³Í ê³ñ³Ù³·ûÝ, ³ñ¹¿Ý ÇëÏ
¹³ëõ»É ¿ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÑëÏ³Ý»ñÇ ß³ñùáõÙ:
Üñ³ ³½³ï³ï»Ýã áõ μáÕáùáí ÉÇ
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, áñÁ Ù³ïáõóõ»É ¿
ÇõñûñÇÝ³Ï á×áí, Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É 20-ñ¹ ¹³ñÇ ¹³ë³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ:
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²Èºð¶Æ²ÚÆ ´àôÄàôØÀ Â²ÜÎ
²É»ñ·Ç³Ý ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ ï³ñμ»ñ ³½¹³ÏÝ»ñÇ
Ý»ñ·áñÍáõÃ»³Ý Ñ³Ý¹¿å áñáß
Ù³ñ¹Ï³Ýó ½·³ÛáõÝáõÃÇõÝÝ áõ
¹ñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ñ³Ï³½¹»óáõÃÇõÝÝ ¿:
²É»ñ·Ç³ ³é³ç³óÝáÕ ÝÇõÃ»ñÁ` ³É»ñ·³ÍÇÝÝ»ñÁ, μÝáÛÃáí »õ
³½¹»óáõÃ»³Ý ï»ë³Ïáí ËÇëï
ï³ñμ»ñ »Ý: ÈÇÝáõÙ »Ý Ï»Ýë³É»ñ·³ÍÇÝÝ»ñ, Í³ÕÏ³÷áßáõ,
ëÝÝ¹³ÛÇÝ, ³ñ¹ÇõÝ³μ»ñ³Ï³Ý,
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý μÝáÛÃÇ ³É»ñ·³ÍÇÝÝ»ñ: úñ·³ÝÇ½ÙÝ ³É»ñ·³ÍÇÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ï³½¹áõÙ ¿ áñå¿ë
ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý Û³ñáõóãÇ:
Àëï Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ, ³É»ñ·ÇÏ »ñ»õáÛÃÝ»ñÁ Ç Û³Ûï »Ý ·³ÉÇë Ï³Ù ëñõáõÙ »Ý Û³ïÏ³å¿ë
·³ñÝ³ÝÁ »õ ³Ùé³ÝÁ. Ù³ßÏÁ ãáñ³ÝáõÙ ¿, ×³ù×ùáõÙ, ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ó³Ý, ùáñ, áñáß Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùûï` ùÃÇ ÷³Ïõ³ÍáõÃÇõÝ,
÷éßïáóÝ»ñ, ³ñóáõÝù³Ï³ÉáõÙ,
·ÉË³ó³õ»ñ, ¹Åõ³ñ³ßÝãáõÃÇõÝ
»õ ³ÛÉÝ:
§¾Ï½»Ù³¦
³É»ñ·Ç³Ï³Ý
Ù³ßÏ³ÛÇÝ
ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÇó
ËÇëï ïáõÅáõÙ »Ý ÷áùñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ. ³Ëï³Ñ³ñõáõÙ »Ý Ýñ³Ýó
³ñÙáõÝÏÇ Ý»ñë³ÛÇÝ Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÁ »õ ÍÝÏ³÷áë»ñÁ: §Êáï³ï»Ý¹Á¦ ÝáÛÝå¿ë ³É»ñ·Ç³ÛÇ ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñÇó ¿. ¹ñ³ Ýáå³ÛÇ
Å³Ù³Ý³Ï ÝÏ³ïõáõÙ ¿ Ñ³ñμáõË,
³ñóáõÝù³ÑáëáõÃÇõÝ »õ ÝáÛÝÇëÏ
Ï³ñáÕ ¿ ëÏëõ»É Û»ÕÓáõÏÇ Ýáå³:
²É»ñ·Ç³Ý Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³óÝ»É
Ý³»õ μñáÝËÇ ³É³ëÃÙ³:
²É»ñ·áÉá· ²ëïÕÇÏ ´³Õ¹³ë³ñ»³ÝÝ ³ëáõÙ ¿, áñ ³É»ñ·ÇÏ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÇ ³×Ç ÙÇïáõÙ Ï³Û
áÕç ³ßË³ñÑáõÙ, áñÇ å³ï×³éÝ»ñÁ å³ñ½»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³é³ÛÅÙ
Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý ³ñõáõÙ:
ÚáÛë
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Àëï ´³Õ¹³ë³ñ»³ÝÇ, ³É»ñ·Ç³Ý ß³ï ¹¿åù»ñáõÙ ÷áË³ÝóõáõÙ ¿ Å³é³Ý·³μ³ñ, ë³Ï³ÛÝ
ß³ï »Ý Ý³»õ ¹¿åù»ñÁ, »ñμ Ù³ñ¹
¹³éÝáõÙ ¿ ³É»ñ·ÇÏ Ý³»õ Ù»Í³Ñ³ë³Ï ï³ñÇùáõÙ:
§²É»ñ·Ç³ÛÇ ³é³çÇÝ ³Ëï³ÝÇß»ñÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý ¹»é»õë Ýáñ³ÍÇÝ Ñ³ë³ÏáõÙ` ¹Ç³Ã»½Ç Ó»õáí, -³ëáõÙ ¿ Ý³, - Ï³Û Ý³»õ ÑÇ·»Ý³ÛÇ ÑÇåáÃ»½Á, Áëï áñÇ,

³É»ñ·Ç³ÛÇ å³ï×³éÁ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ áã
μ³õ³ñ³ñ ß÷áõÙÝ ¿ Ù³Ýñ¿Ý»ñÇ
Ñ»ï¦:
²É»ñ·áÉá·Á Ý³»õ ÝßáõÙ ¿, áñ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³É»ñ·Ç³Ûáí ï³é³åáÕÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñ»³É å³ßïûÝ³Ï³Ý ïõ»³ÉÝ»ñÁ ËÇëï Ñ³Ï³ë³Ï³Ý »Ý, áñáíÑ»ï»õ ¹ñ³Ýù
ÑÇÙÝõ³Í »Ý μáõÅÑ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñ ¹ÇÙáÕÝ»ñÇ íñ³Û, ÙÇÝã¹»é ß³-

Î ¾ ºô Ð²ê²ÜºÈÆª àâ ´àÈàðÆÜ
²ÝÇ ¶³ëå³ñ»³Ý

ï»ñÁ ³É»ñ·Ç³ÛÇ ¹¿Ù å³Ûù³ñáõÙ
»Ý` ³é³Ýó μÅÇßÏÝ»ñÇÝ ¹ÇÙ»Éáõ:
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ, Ý³ íëï³Ñ»óÝáõÙ ¿, áñ ¹ÇÙ»Éáõ ¹¿åùáõÙ,
ÑÝ³ñ³õáñ ¿ μáõÅ»É Ï³Ù íÇ×³ÏÁ
Ã»Ã»õ³óÝ»É` ãÝ³Û³Í áñ μáõÅáõÙÁ
Ã³ÝÏ ¿ »õ Ñ³ë³Ý»ÉÇ` áã μáÉáñÇÝ:
§ºõñáå³ÛáõÙ ³É»ñ·Ç³ÛÇ ¹¿Ù
μáõÅõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ï³ñ»Ï³Ý »ñ»ùÇó ÑÇÝ· Ñ³½³ñ »õñá ¿ å³Ñ³ÝçõáõÙ¦, -³ëáõÙ ¿ Ý³` ÙÇ³Å³Ù³-

Ý³Ï Ýß»Éáí, áñ ß³ï ¹¿åùáõÙ
³É»ñ·Ç³Ý ËñáÝÇÏ μÝáÛÃ áõÝÇ »õ
ÉÇáíÇÝ ãÇ í»ñ³ÝáõÙ:
´ÅÇßÏ-ÏáëÙ»ïáÉá· ÈÇÉÇÃ ¶»õáñ·»³ÝÝ ¿É ÝßáõÙ ¿, áñ Ñ³Û»ñÇ
Ùûï 85-87 ïáÏáëÝ áõÝÇ ÇõÕáï
Ù³ßÏ, áñÝ ¿É ³Ù»Ý³ß³ïÝ ¿ íÝ³ëõáõÙ ³ñ»õÇó »õ ÙÃÝáÉáñïÇ Ù³Ýñ¿Ý»ñÇó (¹³ ¿ å³ï×³éÁ, áñ Ñ³Û
Ï³Ý³Ýó Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ ï³é³åáõÙ ¿ Ïáñ»³ÏÝ»ñÇó): àõëïÇ

Ù³ßÏ³μ³ÝÁ ËáñÑáõñ¹ ¿ ï³ÉÇë
Û³ïÏ³å¿ë ³Ùé³ÝÁ ÇõÕáï Ù³ßÏ
áõÝ»óáÕÝ»ñÇÝ ½»ñÍ ÙÝ³É ³ñ»õÇ
ï³Ï »ñÏ³ñ ÙÝ³Éáõó »õ û·ï³·áñÍ»É
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ùëáõùÝ»ñ:
§²Ùé³ÝÁ ³ñ»õÇ ï³Ï ËáñÑáõñ¹ ¿ ïñõáõÙ ÙÝ³É ÙÇÝã»õ Å³ÙÁ
11:00-Ý Ï³Ù 17:00-Çó Û»ïáÛ, -³ëáõÙ ¿ Ý³, -ÇëÏ »Ã¿ ¹³ ÑÝ³ñ³õáñ
ã¿, ³å³ å³ñï³¹Çñ ¿ ³ñ»õÇó
å³ßïå³Ýõ»Éáõ ÙÇçáóÝ»ñ ÏÇñ³é»É`
·ÉË³ñÏ,
å³ßïå³ÝÇã
ùëáõùÝ»ñ, Ñáí³Ýáó »õ ³ÛÉÝ¦:
Ø³ßÏ³μ³ÝÁ ß»ßïáõÙ ¿, áñ
³ñ»õÇ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý
³é³ç³óÝ»É Ý³»õ Ù³ßÏÇ ù³ÕóÏ»Õ:
Ø³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ ·ïÝáõÙ »Ý,
áñ ³É»ñ·Ç³ÛÇ ¹¿Ù å³Ûù³ñÁ
μ³ñ¹ ¿. Ý³Ë å¿ïù ¿ áñáß»É
å³ï×³éÁ, ÇÝãÁ ß³ï ¹¿åù»ñáõÙ
³Û¹å¿ë ¿É ³ÝÛ³Ûï ¿ ÙÝáõÙ, ÁÝ¹áõÝ»É Ñ³Ï³³É»ñ·ÇÏ ¹»Õáñ³Ûù: ºñμ»ÙÝ å¿ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ëå»óÇýÇÏ ÇÙáõÝ³Ã»ñ³åÇ³:
²Ù»Ý³ï³ñ³Íõ³Í ³É»ñ·»ÝÝ»ñÝ »Ý Í³ÕÏ³÷áßÇÝ, μáñμáë³ëÝÏ»ñÁ, å»ÝÇóÇÉÇÝÝ»ñÁ, ëáõÉý³ÝÇÉ³ÙÇ¹Ý»ñÁ, óÇïñáõëÝ»ñÁ,
Ù»ÕñÁ, Ù»ÕõÇ, ÙñçÇõÝÇ, ÙáÍ³ÏÇ
ÃáÛÝÁ, Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý Í³·Ù³Ý
ÝÇõÃ»ñÁ` ÙáñÃÇ »õ Ù³½»ñ, ùÇÙÇ³Ï³Ý Ù³ùñáÕ ÝÇõÃ»ñÁ` Éõ³ÍùÇ
÷áßÇ, û×³é »õ ³ÛÉÝ: ²É»ñ·Ç³ÛÇ
å³ï×³é Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É Ý³»õ
ÙÃÝáÉáñïÇ ³Õïáïõ³ÍáõÃÇõÝÁ,
³Ýáñ³Ï ÏáëÙ»ïÇÏ ÙÇçáóÝ»ñÇ
û·ï³·áñÍáõÙÁ »õ ³ÛÉÝ:
²ÕμÇõñ` §²ÝÏ³Ë¦ ß³μ³Ã³Ã»ñÃ
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Ê àÐ²Üàò
ÞàÎàÈ²¸àì ø¾Úø
´³Õ³¹ñáõÃÇõÝ
ÊØàð
Ï³ñ³·
ß³ù³ñ³õ³½
Óáõ
³ÉÇõñ
μ¿ÛùÇÝ·÷³áõ¹ñ
Ï³Ï³áõÇ ÷áßÇ
ßáÏáÉ³¹

175 ·ñ.
175 ·ñ.
4 Ñ³ï
200 ·ñ.
1.5 Ã.·.
1
×.·.
50 ·ñ.

ø¿ÛùÇ ÙÇçÇÝ ß»ñïÇ Ñ³Ù³ñ
ëáõñ×
150 cc
Ï³Ù Ï³ÃÏ³Ï³áõ
100 cc
Îñ»Ù
ÑáõÙë»ñ
ßáÏáÉ³¹

ÚáÛë
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450 cc
350 ·ñ.
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Ø²ð¼²Üø
ä³ïñ³ëïÙ³Ý »Õ³Ý³Ï
Ü³Ë Ï³ñ³·Ý áõ ß³ù³ñ³õ³½Á Ñ³ñ»É, ÙÇÝã»õ
Ïñ»Ù³Ó»õ ¹³éÝ³Û, ³å³ª Óõ»ñÁ Ù¿Ï ³é Ù¿Ï ³õ»É³óÝ»É áõ Ñ³ñ»É£
ÞáÏáÉ³¹Á ï³ù çñÇ Ù¿ç ¹ñõ³Í ë³÷áñáõÙ Ñ³É³óÝ»É »õ ÙÇ ùÇã ë³éã»Éáõó Û»ïáÛ ÉóÝ»É, áñÇó Û»ïáÛ
»õ ³õ»É³óÝ»Éª ³ÉÇõñÁ, μ¿ÛùÇÝ·÷³áõ¹ñÝ áõ Ï³Ï³áõÇ ÷áßÇÝ. ÜÏ³ïÇ áõÝ»ó¿ù, áñ ëï³óõ³Í
½³Ý·õ³ÍÁ å¿ïù ã¿ ß³ï Ë³éÝ»É£
ä³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³Õ³å³ñÇ ï³ÏÁ ÇõÕ³ÃÕÃáí Í³ÍÏ»É »õ ËÙáñÁ ÉóÝ»É Ñ³õ³ë³ñ³å¿ë,
³å³ ¹Ý»É ç»éáóÇ (÷áõéÇ) Ý»ñù»õÇ å³ïáõÑ³ÝÇÝ, 180 ë.·. ç»ñÙáõÃ»³Ùμ »õ ÃáÕÝ»É 35-Çó 40
ñáå¿ »÷Ç£
ØÇÝã ù¿ÛùÁ ÃËõáõÙ ¿, ¹áõù Ï³ñáÕ ¿ù Ïñ»ÙÁ å³ïñ³ëï»É Áëï Ñ»ï»õ»³ÉÇª.
ÐáõÙë»ñÁ Ï³ÃÝ³Ù³ÝÇ Ù¿ç ÉóÝ»É áõ Ù³ñÙ³Ý¹
Ïñ³ÏÇ íñ³Û »é³óÝ»É, ³å³ ³õ»É³óÝ»É ßáÏáÉ³¹Ç
ÏïáñÝ»ñÁ »õ Ë³éÝ»É ³ÛÝù³Ý, áñ ÙÇ³ï³ññ Ïñ»Ù³Ó»õ ¹³éÝ³Û£ä³ïñ³ëï³Í Ïñ»ÙÁ ¹Ý»É ë³éÝ³ñ³Ý ÙÇÝã»õ ë³éãÇ£ Þï³å»Éáõ ¹¿åùáõÙ Ï³ñáÕ
¿ù ³ÛÝ ¹Ý»É ë³éó³ñ³ÝÁ£
ÂËõ³Í ù¿ÛùÁ ÇõÕ³ÃÕÃÇó μ³Å³Ý»É, ÏÇë»Éáí
»ñÏáõ ß»ñï»ñÇ í»ñ³Í»É, ³å³ Ý»ñù»õÇ ß»ñïáõÙ
å³ï³é³ù³Õáí Í³ÏáïÇÝ»ñ ³é³ç³óÝ»É »õ
ëáõñ×áí Ï³Ù Ï³ÃÏ³Ï³áõáí ³ÛÝ Ãñç»É£ ê³éÝ³ñ³ÝÇó Ñ³Ý»É å³ïñ³ëï³Í Ïñ»ÙÁ, »õ Ï¿ëÁ ùë»É
ù¿ÛùÇ ³é³çÇÝ ß»ñïÇ íñ³Û, ³å³ ÙÇõëÁ íñ³Ý
¹Ý»Éáí ÙÝ³ó³Í Ïñ»Ùáí Í³ÍÏ»É áÕç ù¿ÛùÁ »õ
ï³÷³Ï ¹³Ý³Ïáí Ñ³ñÃ³óÝ»É£ ì»ñçáõÙ Áëï
×³ß³ÏÇ ½³ñ¹³ñ»É£

´²ðÆ ²ÊàðÄ²Î

ú¼ÆÈÀ êîºÔÌ²¶àðÌ üàôî´àÈÆêî
§è¿³É¦-Ç ·ÉË³õáñ Ù³ñ½Çã Äá½¿ ØáõñÇÝ»ûÝ Ù»ÏÝ³μ³Ý»É ¿ ÏÇë³å³ßïå³Ý Ø»ëáõï ú½ÇÉÇ Ñ»ï å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñáõÙÁ:
§ºë ß³ï ·áÑ »Ù, áñ Ù»½ Û³çáÕõ»ó å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù»É ú½ÇÉÇ Ñ»ï: Ø»ëáõïÁ ëï»ÕÍ³·áñÍ ýáõïμáÉÇëï
¿, áí ³õ»ÉÇ Û³ñÓ³ÏáÕ³Ï³Ý á×áí ¿ ·áñÍáõÙ, ù³Ý
¶³·ûÝ Ï³Ù È³ëë³Ý³ ¸Ç³ññ³Ý: Üñ³Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿
Ñ³Ù»Ù³ï»É ê»ñËÇû Î³Ý³É¿ëÇ Ñ»ï:
Úáõëáí »Ù, áñ Ýñ³ Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý ÑÙïáõÃÇõÝÁ »õ
Ç ÍÝ¿ ïñõ³Í ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³ëÇñáõÃÇõÝÝ ÇÝÓ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ÏÁ ï³Û û·ï³·áñÍ»É ú½ÇÉÇÝ ÏÇë³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Û»ï»õÇ ·ÍáõÙ:
â»Ù Ï³ñÍáõÙ, áñ ú½ÇÉÇ ï»Õ³÷áËáõÃÇõÝÁ §è¿³É¦
Ï³ñáÕ ¿ Ï³Ý·Ý»óÝ»É Î³Ý³É¿ëÇ ³é³çÁÝÃ³óÁ: Úáõëáí »Ù Ý³ ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏÇ ³ßË³ï»É ÝáÛÝ »é³Ý¹áí:
´áÉáñÝ ³ëáõÙ »Ý, áñ ê»ñËÇûÝ ÑáÛ³Ï³å ýáõïμáÉÇëï ¿: ºë ¿É »Ù ³Û¹å¿ë Ï³ñÍáõÙ: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ³Ûë Ùñó³ßñç³ÝáõÙ Ý³ Ë³Õ³Éáõ μ³õ³Ï³ÝÇÝ
ß³ï ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ÏáõÝ»Ý³Û, »Ã¿, ÇÑ³ñÏ¿,
ã÷áËÇ Çñ í»ñ³μ»ñÙáõÝùÁ ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ý¹¿å¦,- Ù³ñ½ãÇ
Ëûëù»ñÁ Ù¿çμ»ñáõÙ ¿ §è¿³É¦-Ç
å³ßïûÝ³Ï³Ý
Ï³ÛùÁ:

êÆÈô²
09329621821
ÀÝ¹áõÝõáõÙ ¿
ÏáÏï¿ÛÉÇ
å³ïõ¿ñÝ»ñ.
ÂËõ³ÍùÝ»ñÇ,
ãÇ½ù¿ÛùÇ »õ ¹»ë»ñÇ
å³ïñ³ëïÙ³Ý
¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ.

ÃÇõ 81, ¸ ï³ñÇ, ê»åï»Ùμ»ñ 1 2010

23

ÚáÛë

Ð²Ú²êî²ÜÀ Î²ðàÔ ¾ Ú²æàÔ Ð²Ü¸¾ê
¶²È ºôðàä²ÚàôØ
Æñ³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ ·ÉË³õáñ Ù³ñ½Çã ÔáÃμÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ë³ÕÇó Û»ïáÛ Ï³Û³ó³Í Ù³ÙáõÉÇ ³ëáõÉÇëáõÙ ³ë³ó Ñ»ï»õ»³ÉÁ.
§Ð³Û³ëï³ÝÁ Æñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ß³ï Ï³ñ»õáñ »ñÏÇñ ¿:
Ø»Ýù Ñ³ñ»õ³Ý »ñÏñÝ»ñ »Ýù: àõñ³Ë »Ù, áñ ³Ûë Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ Ï³Û³ó³õ: ºñμ »ë Ù³ñ½áõÙ ¿Ç ³Ù»ñÇÏ»³Ý
ÃÇÙ»ñ, »ë ³ÛÝï»Õ ï»ë»É »Ù ß³ï Ñ³Û ýáõïμáÉÇëïÝ»ñÇ ÏÁÝ¹·Í¿Ç, áñ Ù»ñ ³é³ç³ï³ñ Ë³Õ³óáÕÝ»ñÇó
²Ý¹ñ³ÝÇÏ Â¿ÛÙáõñ»³ÝÁ, áí ó³õûù ãÏ³ñáÕ³ó³õ
Ù³ëÝ³Ïó»É ³Ûë Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ:
ÆÝã í»ñ³μ»ñõáõÙ ¿ Ë³ÕÇÝ, ³å³ ¹Å·áÑ »Ù ÇÙ ÃÇÙÇ
Ë³ÕÇó, Û³ïÏ³å¿ë ³é³çÇÝ Ï¿ëáõÙ: âÝ³Û³Í, áñ
Ù»Ýù ÙÇ ù³ÝÇ ·áÉ³ÛÇÝ å³Ñ»ñ áõÝ»ó³Ýù, ë³Ï³ÛÝ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ É³õ ãË³Õ³óÇÝù: Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ß³ï ³·ñ»ëÇõ ¿ñ »õ Ñ³ë³õ ³ñ¹ÇõÝùÇ:
Ø»Ýù Ï³ï³ñ»óÇÝù ÙÇ ß³ñù ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ »ñÏñáñ¹ Ë³Õ³Ï¿ëáõÙ »õ Ï³ñáÕ³ó³Ýù Ë³ÕÁ í»ñóÝ»É
Ù»ñ Ó»éùáõÙ: ºñμ Ð³Û³ëï³ÝÁ ãÇñ³óñ»ó 11 Ù»ïñ³ÝáóÁ, Ù»Ýù Ï³ñáÕ³Ýù áõÅ ·ï»É »õ ÷áË»É Ë³ÕÇ ÁÝ-
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Ã³óùÁ:
10 Ñá·áí Ù»ñ É³õ³·áÛÝ ýáõïμáÉÁ óáõó³¹ñ»óÇÝù:
Þ³ï É³õ ³ñ¹ÇõÝùÇ Ñ³ë³Ýù, ÇÝãÇ Ñ³Ù³ñ áõñ³Ë
»Ýù: î»ëÝ»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ Ë³ÕÁª Ï³ñáÕ »Ù ³ë»É,
áñ ºõñáå³ÛÇ ³é³çÝáõÃÇõÝáõÙ Ï³ñáÕ ¿ù Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³ëÝ»É:
ÆÙ Ï³ñÍÇùáí Ùñó³í³ñÁ É³õ ã¿ñ Õ»Ï³í³ñáõÙ Ë³ÕÁ: Ø»Ýù Ñ³õ³ù»óÇÝù ïÕ³Ý»ñÇÝ, áñ Ýñ³Ýó ã³·ñ»ëÇõ³Ý³Ý ¹ñ³ÝóÇó:
æ³õ³¹ Ü»ÏáõÙ³ÝÁ Ï³ñÙÇñ ù³ñï ëï³ó³õ, ù³ÝÇ áñ
Ùñó³í³ñÇÝ Ãõ³ó, Ã¿ Ý³ Ñ³ÛÑáÛ»É ¿: ê³Ï³ÛÝ ×³Ý³ã»Éáí æ³õ³¹ÇÝª Ï³ñáÕ »Ù ³ë»É, áñ Ý³ ÝÙ³Ý μ³Ý
ÃáÛÉ ã¿ñ ï³Û Çñ»Ý¦:
Ø³ñ½ÇãÁ Ëûë»ó Ý³»õ Ë³ÕÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ïÑ³× ÙÇç³¹¿å»ñÇó Ù¿ÏÇÝ. §Ò»ñ Ë³Õ³óáÕÁ
(ê³ñ·Çë Úáíë¿÷»³Ý-ËÙμ.) Ùûï»ó³õ Ù»ñ Ýëï³ñ³ÝÇÝ »õ í³ï μ³é»ñ ³ë³ó Ù»½: Ø»Ýù μáÕáùáõÙ ¿ÇÝù
Ùñó³í³ñÇ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇó »õ ³Û¹ å³ÑÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ Ë³Õ³óáÕÁ íÇñ³õáñ»ó
Ù»½¦:
²Ûë ÙÇç³¹¿åÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ñ Ý³»õ ì³ñ¹³Ý
ØÇÝ³ë»³ÝÁª Ýß»Éáí, áñ Æñ³ÝÇ Ù³ñ½ÇãÝ ¿ ³Ýí³Û»É
å³Ñ»É Çñ»Ý, ÇÝãÝ ¿É ³é³ç³óñ»É ¿ Úáíë¿÷»³ÝÇ
½³ÛñáÛÃÁ:

Þ²ð²äàì²Ü
²ØºÜ²Ú²æàÔ²ÎÜ ¾

ëï³óõ³Í ·áõÙ³ñÁ Ï³½Ù»É ¿
ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 1 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ:
êåáñïÇ Ã³·áõÑÇÝ»ñÇ »é»³ÏáõÙ »Ý ÁÝ¹·ñÏõ»É Ý³»õ ê»ñ»Ý³ ùáÛñ»ñÁ »õ ìÇÝáõë àõÇÉ»³ÙëÁ, áõÙ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ Ù¿Ï ï³ñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ ³õ»É³ó»É ¿ 20,2
»õ 15,4 ÙÉÝ ¹áÉ³ñáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ:
²Û¹ óáõó³ÏáõÙ Çñ»Ýó ï»ÕÝ
»Ý ·ï»É Ý³»õ ³ÛÉ ëåáñï³Ó»õ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ,
ë³Ï³ÛÝ ³Ù»Ý³ß³ÑáõÃ³μ»ñ
ëåáñï³Ó»õÁ Ï³Ý³Ýó ßñç³ÝáõÙ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÙÝ³É Ã»ÝÇëÁ: ´³óÇ É³õ³·áÛÝ »é»³ÏÇó`
Ãá÷-ï³ëÝ»³ÏáõÙ ÁÝ¹·ñÏõ»É
»Ý Ý³»õ ²ÝÝ³ Æõ³ÝáíÇãÁ »õ
ºÉ»Ý³ º³ÝÏáíÇãÁ:

¹áõñë ¿ñ ÃáÕ»É ³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û
¸³õÇÃ Ü³Éμ³Ý¹»³ÝÇÝª ÁÝ¹Ñ³ï»Éáí í»ñçÇÝÇë ³Ýå³ñï»ÉÇáõÃ»³Ý ß³ñùÁ. ¸³õÇÃÁ ÙÇÝã ³Û¹ ã¿ñ
å³ñïõ»É 11 Ë³ÕáõÙ:

Ø²ð²¸àÜ²Ü Î²ðàÔ ¾
ò²ÜÎ²ò²Ì ä²ÐÆ
ìºð²¸²èÜ²È
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ ýáõïμáÉÇ ý»¹»ñ³óÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ ÊáõÉÇû ¶ñáÝ¹áÝ³Ý Û³Ûï³ñ³ñ»É ¿, áñ ¸Ç»·û
Ø³ñ³¹áÝ³Ý Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³¹³é-

Ø²ð¾ÚÀ Ú²ÔÂºò Ü²ºô
üº¸ºðºðÆÜ àô
ä²Ðä²Üºò îÆîÔàêÀ
´ñÇï³Ý³óÇ ¾Ý¹Ç Ø³ñ¿ÛÇÝ Û³çáÕõ»ó å³Ñå³Ý»É Çñ Ý³Ëáñ¹
Forbes ³Ùë³·ñÇ í³ñÏ³Íáí`
éáõë Ã»ÝÇëÇëïáõÑÇ Ø³ñÇ³ Þ³ñ³åáí³Ý ×³Ý³ãõ»É ¿ ³ßË³ñÑÇ
³Ù»Ý³Û³çáÕ³Ï Ù³ñ½áõÑÇÝ ÏáÙ»ñóÇáÝ ï»ë³ÝÏÇõÝÇó:
Ø¿Ï ï³ñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ 23³Ù»³Û Ù³ñ½áõÑÇÝ í³ëï³Ï»É ¿
24,5 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ` ÑáÝáñ³ñÝ»ñÇ,
ß³ÑáõÃ³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ »õ Çñ ³ÝáõÝÁ áñå¿ë μñ»Ý¹ û·ï³·áñÍ»Éáõ
ßÝáñÑÇõ:
ØÇ³ÛÝ Nike-Ç Ñ»ï ÏÝùõ³Í áõÃ³Ù»³Û å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ÏÁ μ»ñÇ
Þ³ñ³åáí³ÛÇÝ 70 ÙÉÝ ¹áÉ³ñ: Ü³
Ý³»õ ·áí³½¹áõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ Û³ÛïÝÇ μñ»Ý¹»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý CanonÁ, Prince-Á, Tiffany-Ý, Tag Heuer-Á
»õ Land Rover-Á:
Forbes-Á ÝßáõÙ ¿, áñ ëåáñï³ÛÇÝ ³ëïÕ»ñÇ ³ßË³ï³í³ñÓÁ
ÙÇßï ã¿, áñ Ï³åõ³Í ¿ Ýñ³Ýó
ëåáñï³ÛÇÝ Ýõ³×áõÙÝ»ñÇ Ñ»ï:
²Û¹å¿ë, Ø³ñÇ³ Þ³ñ³åáí³ÛÇ
μÇõç¿áõÙ ß³ÑáõÃ³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇó

ï³ñõ³Û ïÇïÕáëÁ` îáñáÝïáÛáõÙ
ÁÝÃ³óáÕ Ã»ÝÇëÇ §Ø³ëï»ñë¦
ß³ñùÇ Ùñó³ß³ñÇ »½ñ³÷³ÏÇãáõÙ
³é³õ»ÉáõÃ»³Ý Ñ³ëÝ»Éáí ßõ¿Ûó³ñ³óÇ èáç»ñ ü»¹»ñ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμª 7£5, 7£5:
Ê³ÕÁ ï»õ»É ¿ 2 Å³Ù 4 ñáå¿:
ÚÇß»óÝ»Ýù, áñ Ø³ñ¿ÛÁ ÙÇÝã ³Û¹
Ùñó³ß³ñÇ Ñ»ï³·³Û å³Ûù³ñÇó

Ý³É ³½·³ÛÇÝ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ
·ÉË³õáñ Ù³ñ½ãÇ Çñ å³ßïûÝÇÝ:
§Ð³õ³ù³Ï³ÝÇ ·ÉË³õáñ Ù³ñ½ãÇ
å³ßïûÝÇ Ñ³Ù³ñ »ë ¹»é Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñ ãáõÝ»Ù: Ø³ñ³¹áÝ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³¹³éÝ³É, ë³Ï³ÛÝ »ë ã»Ù Ï³ñáÕ Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝ ï³É Ýñ³ û·Ý³Ï³ÝÝ»ñÇ
Ã»ÏÝ³ÍáõÃ»³ÝÁ: Ð³ëÏ³ÝáõÙ »Ù,
áñ ·ÉË³õáñ Ù³ñ½ÇãÝ ÇÝùÁ å¿ïù
¿ ÁÝïñÇ Çñ ßï³μÁ: ²Û¹áõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ, μáÉáñ áñáßáõÙÝ»ñÁ å¿ïù ¿
÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ùμ
Ï³Û³óõ»Ý:
ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ ·ÉË³õáñ Ù³ñ½ãÇ
å³ßïûÝáõÙ ê»ñËÇû ´³ïÇëï³ÛÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ, ³å³ ³Ù¿Ý ÇÝã
Çñ»ÝÇó ¿ Ï³Ëõ³Í: Üñ³ ³ßË³ï³ÝùÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ·Ý³Ñ³ï»É
ÙÇ³ÛÝ ÆéÉ³Ý¹Ç³ÛÇ Ñ»ï Ë³ÕÇ ÑÇÙ³Ý íñ³Û¦,- ¶ñáÝ¹áÝ³ÛÇ Ëûëù»ñÁ Ù»çμ»ñáõÙ ¿ ESPN-Á:

ÃÇõ 81, ¸ ï³ñÇ, ê»åï»Ùμ»ñ 1 2010

25

ÚáÛë

Ä²Ø²Üò
ÃÇõ 38
ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÇõÝ áõÝÇ - ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ïÇïÕáë®
13- æñ³ÛÇÝ ï³ñ³Íù - ËáïÇ þþμáÉáñ- ³çÇóª
Ï³Ë»Éáõ Û³ñÙ³ñ³Ýù£
14-¸³ÕÓ - μ³Å³ÝÙáõÝù, ×ÇõÕ /ûï³ñ/:
15-Ø³ñÙÝÇ Ý»ñùÇÝ Ï³ñ»õáñ ûñ·³ÝÝ»ñÇó »ñμ»ÙÝª Ï³Ù³Ïáñ, Çñ ó³ÝÏáõÃ»³Ùμ í³ñõáÕ
- Ñ³ÙÇ ï»ë³Ï:
àôÔÔ²Ð²Úº²ò

ÐàðÆ¼àÜ²Î²Ü
1-üáõïμáÉÇ ³ßË³ñÑÇ ³é³çÝáõÃ»³Ý ·³õ³Ã, áñÇÝ ïÇñ³ó»É ¿ ´ñ³½ÇÉÇ³Ý- ³é³ñÏ»É, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ãÉÇÝ»É:
2-´ñ¹»Õ¿ÝÇ ³ñÑ»ëï³õáñ - ù³Õóñ³Éáõñ »ñ· Ï³Ù »ñ³ÅßïáõÃÇõÝ:
3-ì³ëï³Ï»É - Ý³Ë³·³Ñ:
4-î³ñ³ÍáõÃ»³Ý »õ Å³Ù³Ý³ÏÇ
ë³ÑÙ³ÝÁ óáÛó ïõáÕ μ³é - ·ñ³Ï³Ý
ÅáÕáí³Íáõ- ÷áùñ³ó³Í Ù»Í....
5-ê³ ¿É Çñ ï»ë³ÏÇ Ù¿ç ßÇÝ³ÝÇõÃ ¿ å³Ñ³Ýç, Ãßõ³éáõÃÇõÝ:
6- ²çÇó` ³ñ³Ï³Ý ûï³ñ ³ÝáõÝ, áñ
ó³õûù ·áñÍ³ÍõáõÙ ¿ Ý³»õ Ñ³Ûñ»ÝÇ-

ùÇ Ù¿ç - ÷»Ã³ÏÇ ³Ýóù - μáÛë, áñÇ
óûÕáõÝÇó å³ïñ³ëïõáõÙ ¿ Ã»É, ë»ñÙÇóª Ó¿Ã:
7-ì»ñç³Í³Ýóª ï»ÕÇ ÇÙ³ëïáí Å³Ûé - ³çÇóªþþ þáã Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ:
8-Ø³ñÙÝÇ ëÇõÝÝ ¿ - Ñ³ëï³ïáõÝ,
³Ý»ñ»ñ - Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïõ³Í:
9-öáË³μ»ñ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáíª ÙÇïù
áõ ËáÑ ³ñï³Û³ÛïáÕ, ÇÙ³ëï³ÉÇó³õ»É³Ý³Éáõ ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ:
10-Ü³, áí ùÇÝ³ËÝ¹Çñ ã¿- ÷Ýïñ¿ù
μ³ÕÝÇëáõÙ - Ñ³ñõ³Í áïùáí:
11-àõÙå - ûñõ³Û /·ñ³μ³ñ/ - ³ñ»õ³¹³ñÓ³ÛÇÝ åïáõÕ:
12- ºñÏÇõÕ - Ý³, áí Ï³ÝË³ï»ë»Éáõ

1-Ð³Û ¹»ñ³ë³ÝáõÑÇ, μáõÝ ³ÝáõÝáí Ø³ñÇ³Ù ¶ñÇ·áñ»³Ý /1894-1978/ - ù¿Ý å³Ñ»É:
2-Ð»ï»õ³μ³ñ - Ý³ËÏÇÝ Ê.ØÇáõÃ»³Ý ³½³ï³·ñõ³Í Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇó Ù¿ÏÇ
μÝ³ÏãáõÑÇ:
3-¾É å³Ï³ë ãáõÝ»Ý³É - Ï³ñÍñ »õ ¹Çõñ³μ»Ï
å³ñ½ Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ - Ï¿ëûñõ³Û
áõï»ÉÇù:
4-ÞÇÝ³Ï³Ý - ó³õÇ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ ÏÇëáí ã³÷ ÷³Ïõ³Í ÝÇ·...
5-ò³ÍÇóª ïáõï - óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝ ¹³õ³×³ÝáõÃ»³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇßÁ ¹³ñÓ³õ:
6-ØáÉ»·ÝáÕ, Ï³ï³ÕÇ - áñ»õ¿ Ù»Í ï³Ý μ³ÏáõÙ Ï³éáõóõ³Í ßÇÝáõÃÇõÝ:
7-úÅ³Ý¹³Ï μ³Û - ³ñù³Ûª Ã³ïñáÝáõÙ å³Ï³ë»ÉÁ:
8-ì³ñë - ÛáõßÇÏ, Ñ³Ý¹³ñï - ë³ÉÙ³ëï»óáõ
³Ûá-Ý:
9-Ö³ÏÝ¹»Õ - ÷áùñÇÏ:
10- ²ëïÍáÛ Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇó - üáõïμáÉÇ ØÇç³½·³ÛÇÝ ü»¹»ñ³óÇ³:
11-Î»³Ýù Ý»ñ³ñÏáÕ - μáËÇÇ ³ñÙ³ïÇ Ï³ÃÁ, áñ û·ï³·áñÍõáõÙ ¿ áñå¿ë áãË³ñÝ»ñÇ
í¿ñù»ñÇ ¹³ñÙ³Ý:
12-î³Ý Ù¿ç Í³é³ÛáÕ ³ÝÓ- ç»ñÙ³Ý³É:
13-Ø»ËÇ ï»ë³Ï - μ³ñÓñ á×áí ·ñõ³Í, ù»ñÃáÕ³Ï³Ý - Ë³ßÝ³ñ³Í³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù:
14-¸ñ³Ëï - ³ÛÉ ÇÙ³ëïáíª å³ïñõ³Ï,
å³ï×³é³μ³ÝáõÃÇõÝ - Ïïñõ³Í Ï³Ã...
15-îå³·ñ³Ï³Ý ß³ñõ³ÍùÇ Ù¿ç ·áñÍ³ÍõáÕ
Ù»ï³Õ»³Û ÓáÕÇÏ, ï³é/ûï³ñ/ - ç»ñÙ³ËïÇ
¹¿Ùª μÝ³Ï³Ý ¹»Õ - ÑÝ³½³Ý¹:
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168

30

110

²Ýó»³É Ñ³Ù³ñÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ

§ÚáÛë¦-Á Ï³ñáÕ ¿ù ·Ý»É Ý³»õ Ñ»ï»õ»³É í³Ûñ»ñÇó
§²ßË³ñÑ³ßñçÇÏ Ï»ÝïñáÝ¦
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مراسم كلیسای آختامار :مشاركت يا تحريم

تمدید مهلت
پایگاه نظامی
روسیه در

ارمنستان تا

سال 2044

پاسخ انجمن ملی و فرهنگی
ارامنه به لئون آهارونیان

در این شماره
پاسخ هیأت مدیره انجمن ملی و فرهنگی ارامنه ایران به کتاب روزهایی از زندگی طوفانی من

2

خاچ آختامار :مشاركت يا تحريم
مراسم کلیسای سورپ ِ

9

پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان تا  2044ماندگار شد 					
10
آ ِوت ِدموریان
		

گزارش اقتصادی سازمان توسعه ارمنستان :تواناییهای اقتصادی و مزایای سرمایهگذاری در ارمنستان

12

شماره  10 ،81شهریور 1389
سال چهارم

بخش ارمنی
انتخابات در جامعه ارمنی شاهین شهر

2

یکی دیگر از ثروتهای ارمنستان							

3

		

لئون آهارونیان

4

عشق

5

مهلت پایگاه نظامی روسیه در ارمنستان تمدید شد

		
		

									
کولیا ِدرهوانسیان
سرکیس هاروتونیان

مصاحبه با گور سوجیان

12

8

							

شورای نویسندگان:

رمضان در جهان

کارمن آذریان ،لیا خاچکیان
		
آندرانیک خچومیان،
		
گارون سرکیسیان،
آندرانیک سیمونیان

		
		

آرمینه ملیک ایسرائلیان

		

پطروس بدیریان

		

شانت باقرامیان

		

آنی گاسپاریان

15

18
20

22
23

27

کتابی درباره گوهار گاسپاریان

							

دنیای مرموز کلمات 								
خوزه ساراماگو

								

مداوای آلرژی گران است

آشپزخانه :کیک شکالتی

ورزش

سرگرمی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :لئون
آهارونیان
دبیر تحریریه :روبرت صافاریان

لیلیت امیرخانیان

17

					

رمضان ماه روزهداری مسلمین

10

رمضان ماه روزهداری
مسلمین

							

مدیر هنری :لیا خاچکیان
ویراستار بخش فارسی :نسیم نجفی
وب سايت :كاجيك صافاريان
نشانی :تهران ،خیابان انقالب ،بین
ولی عصر و فلسطین ،شماره 1048
تلفن:

66495180
66492693

		

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

پاسخ هیأت مدیره انجمن ملی و فرهنگی ارامنه
ایران به کتاب روزهایی از زندگی طوفانی من
انتشار کتاب روزهایی از زندگی طوفانی من شامل خاطرات اجتماعی ،سیاسی و شخصی لئون آهارونیان در سال
گذشته با واکنشهایی گوناگونی روبهرو شد .درباره تاریخ فرهنگی ارامنه ایران کم یا بیش مطالبی نوشته شده
استّ ،اما به جرات میتوان گفت این نخستین بار بود که کسی که نقش مهمی در تحوالت اجتماعی و سیاسی سه
دهه اخیر جامعه ارامنه ایران بازی کرده بود ،درباره این رویدادها مینوشت و درباره آدمها و جریانات سیاسی
دخیل ،داوری و اظهار نظر میکرد .شرح وقایع سالهای پر تنش بعد از پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،و
داوریها و اظهار نظرهای نویسنده در مورد جریانات سیاسی طبیعت ًا مورد توافق همه نبود .نوشته زیر نمونهای از
این تفاوت دیدگاههاست .هویس پاسخ مختصر «انجمن ملی و فرهنگی ارامنه ایران» را ،که برای صفحات نشریه
و حوصله خوانندگان آن چندان هم مختصر نیست ،عین ًا به چاپ میسپارد ،با این امید که پاسخ آقای آهارونیان
و سایر کسانی که در این رویدادها دستی داشتهاند ،بتواند به روشنگری هرچه بیشتر تاریخ سیاسی -اجتماعی

ما کمک کند.

پاسخی مختصر به برخی نکات کتاب خاطرات آقای مهندس آهارونیان
جناب آقای مهندس لئون آهارونیان ،بهترین
تبریکات و شادباشهای ما را به مناسبت انتشار
کتاب خاطراتتان پذیرا باشید .حضرتعالی به
عنوان یکی از خادمین و خیرین جامعه ارمنی ایران
همواره مورد احترام ما بودهاید .بخش اجتماعی
کتاب خاطرات حضرتعالی که متأسفانه طی آن
گاهی نیز تنها به قاضی رفتهاید و سعی نمودهاید
برخی خطاهای سرزده از طرف مجموعهای از
عوامل را فقط به حساب دیگران و از جمله انجمن
ملی و فرهنگی ارامنه ایران بنویسید ،بسیاری از
وقایع پس از انقالب اسالمی و مربوط به جامعه
ارمنی ایران را در بر گرفته است.
از آنجا که« :سرگذشت ارامنه و انجمنها و
تشکلهای ارمنی در اوایل انقالب برای دستگاههای
دولتی مرتبط با اقلیتها خواندنی ( »...ص)13
اس��ت ،بر آن شدیم تا برخی روشنگریها و
توضیحات را که به مسائل انجمن ما مربوط است به
شما ارائه کنیم ،البته همگان اذعان دارند که بسیاری
از مطالب کتاب شما هنوز آنقدر شامل مرور
زمان نشدهاند تا بتوانند کامال جهت استفاده عامه
شکافته و مطرح شوند ،اما جهت جلوگیری از سوء
برداشتهای احتمالی توضیحات زیر را ضروری
دوهفته نامه
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دانستیم با این امید که در آینده گروه بیشتری از
چهرههای مطرح سالهای پس از انقالب دست
به قلم برده خاطراتشان را منتشر کنند تا به این
وسیله بتوان با منابعی وسیعتر و نگاهی فراگیرتر
وقایع دوران مورد بحث را تصور نمود و خطوط
اصلی تاریخ آن را ترسیم کرد.
آق��ای مهندس ،تمام کسانی که دو جلد
خاطرات شما را خواندهاند با ما همعقیده خواهند
بود که قهرمان منفی کتاب شما ما هستیم .حجمی
بزرگ از اتهامات متوجه ماست و پاسخ درخور،
حداقل به  150تا  200صفحه کالم مکتوب نیاز
دارد اما از آنجا که ما مجبور به دادن پاسخ مختصر
هستیم باید به سنگینترین اتهامات یا مهمترین
موارد بپردازیم ،به هرحال به دالیل بسیار روشن
در اینجا نمیتوانیم به همه موارد بپردازیم اما آنچه
هست تصویر روشنی بهدست میدهد و خواننده
نکتهسنج از همین مختصر میتواند به نتایج مفید
دست یابد.
در کنار این کمگویی از طرف دیگر مجبوریم
مسایل مطرح شده را در موجزترین و فشردهترین
حالت بیان کنیم و این تراکم کالمی تا حدودی
نیاز به تمرکز خوانندگان را طلب میکند که بابت

این دو محدودیت در همین ابتدا از حضرتعالی
و همه خوانندگان گرامی پوزش میطلبیم .اما در
عین حال اعالم میکنیم که این دو محدودیت هرگز
باعث نشدهاند که کالم پاسخنامه نارسا یا غیرقابل
درک باشد .در همینجا مایلیم مراتب تشکر هیأت
مدیره انجمن را در قبال مواضع دوستانهای که در
جلد دوم و بهویژه در معرفی شرایط کنونی انجمن
نشان دادهاید خدمت حضرتعالی تقدیم کنیم .در
همینجا هم بابت تأخیری که در تقدیم این مختصر
بهوجود آمد از همه خوانندگان طلب عفو داریم .اگر
پاسخ جنبه شخصی داشت میتوانست بسیار سریعتر
آماده شود ،اما چون الزام ًا باید بیانگر مواضع کلیت
یک مجموعه به نام انجمن ملی و فرهنگی ارامنه
ایران باشد مشورتها و نظرخواهیهای عدیده و
اصالحات و تکمیلهای بسیار از الزامات آن بود
که با وجود همه وسواسها هنوز هم نوشتهای بدون
کاستی نیست .به هرحال پس از این مقدمه به شرح
میپردازیم.
هیأت مدیره انجمن ملی و فرهنگی ارامنه ایران
قبل از هر چیزی اعالم میکند که عهدهدار دفاع
از همه موضعگیریهای انجمن در سی سال اخیر
است ،تاکید میکنیم ،هیأت امناء و هیأت مدیره
کنونی انجمن برای همه موضعگیریها ،اعالمیههای
انجمن ،سخنان رسمی مسؤولین انجمن ،تصمیمات
رسمی و اعالم شده هیأتهای مدیره ،امناء و همه

نمایندگان انجمن که رسما جهت شرکت در مجامع و
جلسات معرفی شدهاند ،خود را پاسخگو میداند.
انجمن ما هنوز بر سر همه مواضعی است که در سی
سال قبل اعالم کرده و در اساسنامه آن ثبت شده
است .نقطهنظرهای انجمن ما درباره مدارس ارمنی
که در اعالمیهها و برنامهها ارائه شدهاند ،هنوز هم
میتوانند تضمین کننده نهایی مصونیت و رشد کیفی
مدارس ارمنیان باشند .مدارسی که هنوز هم پس
از گذشت سی سال از پیروزی انقالب در وضعیتی
تعریف نشده به سر میبرند و هیچ راه حل نهایی برای
اداره و اصالح آنها ارائه نشده است و پیشنهادات
آن زمان انجمن ما نیز به دنبال همین نوع دید شما و
دیگر طرفها ،پیگیرانه نادیده انگاشته شده است.
انجمن ما نظام شورایی خلیفهگری
را بهترین نظام فرهنگی – مذهبی
جهت انسجام امور جوامع دیاسپورا
میشناسد
ما اعتقاد راسخ به مرجعیت بیبدیل اجمیادزین
مقدس و رهبری عالیه برترین پاتریارک و جاثلیق
همه ارمنیان جهان داریم .در کلیسای مرسلی ارمنی
نیز معتقد به وحدت ساختاری هستیم .در عین
حال که به دالئل اعتقادی تابعیت کنونی کرسیهای
اسقفی ارمنیان ایرانی یعنی اصفهان ،تهران و تبریز
از کرسی جاثلیقی انتلیاس لبنان را تا زمان آماده
شدن زمینههای الحاق مجدد به اجمیادزین مقدس
قابل پذیرش میدانیم و همواره بر این عقیده هستیم
که این تعلق و تابعیت تنها از اراده برخی ارمنیان
ایران نشأت نگرفته و مقامات دولتی غیرارمنی و
غیرمسیحی نیز در آن دخیل و دالئل سیاسی عامل
آن بودهاند.
انجمن ما ،همانند همیشه در ارمنستان طرفدار
نظام حاکم به عنوان نماد و خروجی نهایی اراده ملی
مردم آن است .به عقیده ما ارمنیان دیاسپورا در
کشورهای متبوع خودشان میتوانند در نظام سیاسی
و اقتصادی شرکت کنند و نباید به خود اجازه بدهند
درباره حاکمیت ارمنستان و تغییرات آن نقش عملی
داشته و به تبلیغات سوء بپردازند ،آنان که مایلند،
میتوانند بروند و در خود ارمنستان در امور سیاسی
و اقتصادی شرکت کنند.
انجمن ما هنوز هم از نظر فرهنگی و مخصوص ًا
مذهبی و دینی ،پیروی از منویات جاثلیق تمامی
ارمنیان جهان را تکلیف خود میداند .وازگن اول،
جاثلیق مرحوم ،درخشانترین چهره مذهبی ارمنیان
جهان در قرن بیستم بود ،پدری بزرگوار و دانا که
علی رغم وجود تضیقات و محدودیتهای بسیار،
با درایت و قدرت ،توان کلیسای ارمنی را ارتقا داد
و استحکام بخشید .جانشینان وی ،مرحوم جاثلیق
گارگین اول نماد اثبات حقانیت اجمیادزین مقدس و

نماد تعالی روحانیت ارمنی مرسلی بود .این کرسی
امروز هم در دستان توانایی قرار دارد.
همچون گذشتهها ،برای ما پرچم و نشان و
سرود ملی که حکومت ارمنستان با آن شناخته
میشود محترم و مقدس است و هر نمادی که در
دیاسپورا برعلیه آن نمادها عرضه شود ،بدلی و
بیارزش و غیرقابل پذیرش است.
در این مواضع اکثریت قریب به اتفاق دیاسپورا
با ما همسان بود و تنها حزب حامی شما در آن
روزها در موضع مخالفت قرار داشت و شما در آن
روزها همدل آنها بودید ،لذا همه عیوب عالم وجود
را به جناحهای حامی ارمنستان آن روزها منسوب
میکردید .البته این ظاهر قضیه بود .ما و شما
نمیدانستیم که رهبری حزب و زندهیاد ماروخیان
از اوایل دهه 80یعنی همان روزهای درگیری ما و
شما و حزب در ایران ،در حال مذاکره و رفتوآمد
با نهادهای امنیتی شورویها بود و طرفین مایل به
عادی سازی روابط بودند و شاید بعدها مورخین این
دوره را به عنوان دوران غلبه رویکرد شرقی در حزب
متمایز کنند .بدون این رویکرد حزب نمیتوانست
امروزه در محور سیاسی روسیه ،ارمنستان و ایران
جایگاهی برای مواضع خود متصور باشد...
انجمن ما همچون گذشته نظام شورایی
خلیفهگری را بهترین نظام فرهنگی – مذهبی
جهت انسجام امور جوامع دیاسپورا میشناسد
و به شرط مشروعیت انتخاباتی و عدم آلودگی به
اغراض سیاسی به آن وفادار است .اما شورایی
که حضرتعالی رئیس آن بودید فاقد مشروعیت
انتخاباتی بود .شما برآمده از اراده جمعی ارمنیان
نبودید .انتخابات اردیبهشت  59که منجر به انتخاب
شورای نمایندگان دوره دهم شد به دالیل عدیده
از طرف همه نیروهای غیرداشناکسیون تحریم
شده بود .ارامنه حدود سی هزار رأی در انتخابات
مجلس به صندوق ریخته بودند ،در حالی که کل
شرکت کنندگان در انتخابات شورای نمایندگان دوره
دهم کمی بیش از پنجهزار و ششصد رأی بود .همه
ارقام در روزنامه «آلیک» و هفته نامه «پیونیک» آن
روزها ثبت است .در خود داشناکسیون هم عدهای
از نتیجه ناراضی بودند و آن را نقد کردند .شما
رئیس چنین شورایی بودید .خودتان در جای ِ
جای
خاطراتتان میگویید که رهبران حزب در حال
فرار از ایران بودند و همه چیز به هم ریخته بود (ص
 .)492راستش را بخواهید برای انتخاب شما باید
به حزب تبریک گفت .این بزرگترین ابتکار حزبی
بود که با شرایط حاکم در تقابل بود و سالها طول
کشید تا راه و رسم رفتار با حکومت اسالمی را یاد
بگیرد .در برابر شما هم ،همه مردمی بودند که در
انقالب شرکت فعال کرده بودند .و انجمنهایی که
برآمده از انقالب بودند .در صفحه  529میگویید:

«مهمترین انجمنهایی که در دوران پس از انقالب
فعالیت داشتند یا شروع به فعالیت کردند عبارت
بودند از آرارات ،سیپان ،رافی ،اربونی ،ساناهین،
هرازدان ،انجمن ملی و فرهنگی ارامنه ایران» .در
جایجای خاطرات از انجمن« آبوویان» و کانون
فرهنگی ارمنی نیز سخن گفتهاید البته برای این
آخری نامی دیگر انتخاب کردهاید و آن را به فردی
منسوب کردهاید .در نارمک هم قائل به وجود
«انجمن برادران عینکی» (ص ) 431هستید .خوب
از همین تعداد تنها دو انجمن اول در زمره حامیان
شورای خلیفهگری شما بودند و بقیه منتقد شما.
میگویید« :آنها خلیفهگری را تشکیالت متعلق
به حزب داشناکسیون میپنداشتند و به عنوان یک
ساختار اساسی ملی نمیشناختند» (ص .)518
در صفحات  386و  387یازده تن اعضای
ش��ورای خلیفهگری را معرفی کردهاید .به جز
شخص حضرتعالی و آرم��ن حق نظریان و
خورن تروروریان که به نوعی همدلی یا همراهی
با داشناکسیون داشتید از مجموع بقیه اعضا چند
نفرشان عضو یا هوادار حزب نبودند .اصال تعلق
حزبی یک چیز است و عملکرد حزبی چیز دیگر .ما
بر سر این نکته دوم بود که اختالف نظر داشتیم .در
اینجا بود که خود حضرتعالی و آن دو تن دیگر
به همراه دیگر اعضا و طرفداران داشناکسیون ،گاهی
حتی کاتولیکتر از پاپ میشدید .شما در صفحه
 446شهادت دادهاید« :این راهپیمایی خواسته همه
ارامنه بوده و شورای خلیفهگری با دعوت بیش از
سی و دو انجمن فرهنگی توانست آن را اجرا کند».
پرسش ما این است :شما که توان بسیج  32انجمن
و از جمله همه مخالفین را داشتید چرا از این قدرت
بسیج در جهت وحدت و انسجام جامعه ارمنی
استفاده نمیکردید .پاسخ این پرسش هم برای ما
کامال روشن است .شما نمیتوانستید همه این نیرو
را در یک جا جمع کنید و یک رفتار کامال ملی اعمال
کنید ،زیرا نظرگاههای شما درباره غیرخودیها
منطبق با نظرگاههای تندترین جناحهای حزبی
بود ،که حتی با منتقدین درونی خودشان برخورد
حذفی داشتند .اصال همه نقطهنظرهایی که شما
درباره غیرداشناکسیون ارائه کردهاید مواضعی تندتر
از مواضع داشناکسیون است ،اما از آنجا که اصوال
فردی سیاسی و حزبی نیستید ،این مواضع یکدست
و متعادل نبوده با نوسانات بزرگ همراه بود .شما
با چنین دیدگاهی در بین دو گروه با مواضع متضاد
و ناهمانند قرار گرفته بودید .نمیشد همراه یکی
بود و از دیگری هم گالیه داشت .شما متأسفانه
اینگونه بودید .درگیری این دو گروه از نیروها نیز
امری طبیعی بود .شما چرا تعجب میکنید .این شما
بودید که در سنگری نامتعارف قرار گرفته بودید.
اصال فراموش کردهاید چرا شورای شما را «موقت»
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نامیدند .اما برای این که تا به آخر صادق باشیم،
باید اذعان کرد خدا را شکر که شما بودید ،اگر به
جای شما یکی از افراد کله پُر باد دو جناح درگیر
جامعه ارمنی در ریاست شورای خلیفهگری بود،
معلوم نبود چه بر سر جامعه ما میآمد.
جناب آقای مهندس آهارونیان ،نکاتی هست
که شما ذکر نکردهاید .قطعا اطالع دارید که از
طرف انجمن ملی و فرهنگی ارامنه ایران دو تن،
یعنی زندهیاد گالوست خاننتس رئیس هیأت مدیره
وقت و آندرانیک سیمونیان عضو جوان آن دوران و
رئیس کنونی هیأت مدیره ،هر هفته یا حداکثر دو
هفته یک بار با اسقف اعظم آرداک مانوکیان دیدار
و تبادل نظر میکردند .این دیدارها جایگزین عدم
ارتباط با خلیفهگری بود و در تنظیم بسیاری مسائل
مؤثر بود .درایت مسؤولین انجمن ما در آن روزها
واقعا چارهساز بود و اگر مسؤولین ما نیز تندروی
میکردند جامعه ارمنی دستخوش نامالیمات بیشتر
میشد .خود خلیفه یعنی عالیجناب اسقف اعظم
آرداک مانوکیان نیز به انجمن ما میآمد به سخنرانی
میپرداخت و این نیز چیزی پنهان و مخفی نبود
و همه میدانند و شما نمیتوانید بیخبر باشید .ما
میتوانیم متن سخنرانی ایشان را منتشر کنیم .ایشان
حتی با نشریات منتقد شورای خلیفهگری آن زمان
نیز ،از جمله هفتهنامه «پیونیک» ،مصاحبه میکرد
و محبت پدرانهاش را از کسی دریغ نمیکرد .خود
شما نیز ،در صفحه  992جلد دوم خاطرات ،به
شخصیت منحصر به فرد ایشان پرداختهاید و حتی
در صفحه  995اعالم کردهاید« :اسقف اعظم آرداک
مانوکیان روحانی بزرگ ،روانشناسی حاذق و
مخصوصا سیاستمدار برجستهای بود .او در مدت
کوتاهی دریافت که جامعه ارامنه ایران یکدست
نیست و تنها از یک ایدئولوژی پیروی نمیکند.
همه گامهایی که بر میداشت سنجیده بودند .او با
برخورد خردمندانه خود توانست مانع فروپاشی
جامعه ارامنه شود .در مسائل سیاسی تعادل خود
را نگاه داشت با افرادی دارای عقاید گوناگون در
جامعه در تماس بود» .و متأسفانه از ذکر جزئیات
صرف نظر کردهاید .نگفتهاید چگونه ایشان توانست
و چرا خلیفهگری نتوانست...
ترورهای اصفهان
اما هر قدر که اسقف آگاه و بصیر بود دیگران
بیفکر و بیمسؤولیت بودند .در آن روزها هراچ
همبرچیان یکی از اعضای انجمن ما در اصفهان ترور
شد .ترور آزاد ماتیان استاد ارمنی شناسی دانشگاه
اصفهان به علت خطای شلیک تپانچه از پشت گردن
وی ،عقیم ماند و گلوله تنها شیشه جلوی اتومبیل
را خردکرد .در تبریز به داخل مغازه آرامائیس
وارتانیان شلیک کور شد که به دنبال آن تنش در
دوهفته نامه
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جامعه کوچک ارمنی تبریز به وجود آمد .و در نهایت
در اصفهان ،جوانکی که با موتور به دنبال ماموریت
سیاه دیگری رفته بود ،تصادف کرد و دستگیر شد
و شما  9صفحه از خاطرات شخصی خودتان را
اختصاص دادهاید به شرح این واقعه و پیامدهای
سنگین و ناگوار آن برای جامعه ارمنی .شما تالش
گستردهای را جهت سرپوش گذاشتن و وارونه جلوه
دادن این عمل شنیع و غیر قابل پذیرش و غیرقابل
توجیه انجام دادهاید  .آیا شما اطمینان دارید که آن
فرد دنبال چه کاری رفته بود .مگر او با شما اشتراک
منافع داشت .پس چرا آن را رفو کردهاید .دود این
کار به چشم همه مردم ارمنی رفت ،تقصیرش هم نه
به عهده این یا آن انجمن بلکه گروهی مشخص بود
و شما چهقدر بزرگوارانه آن را پوشانیدهاید .پس
از این واقعه تقریبا همه اعضای فعال حزب حاکم
جامعه ارمنی به زندان افتادند .ما اصال شاد نشدیم.
پیش از آن زندهیاد وارتکس نهاپتیان در جایی گفته
بود ،و کارو هاکوپیان که شنیده بود ،به کمیته دفاع
از آزاد ماتیان منتقل کرد که قاتل هراچ همبرچیان
حزبی بوده ،لذا دست حزب در محکوم کردن
این ترور بسته است .اما دستور قتل حزبی نبوده
است .بعد از دستگیری افراد حزب همان مقاماتی
که گاهی به حضرتعالی اطالعات ناب میدادند
به خانواده همبرچیان اطالعاتی با شرط عدم انتشار
دادند و خانواده همبرچیان همه مطالب مربوط به
قتل عزیزشان را ،اعم از نام صادر کننده دستور
قتل ،مجری  ،حامی و ...در یک اطالعیه چاپ
و پخش نمود و یک نمونه آن نیز در نشریه ارگان
انجمن ما یعنی ماهنامه «زیازان» به چاپ رسید.
شما از واقعه این ترورها بیاطالع هستید؟ پس چرا
حتی یک سطر دراین باره ننوشتهاید .واقعا جان آن
آدمها ارزشی نداشت یا این روش مذموم برای شما
قابل قبول بود .آیا میدانید در آن روزها چهقدر
از انرژی انجمن ما صرف جلوگیری از تالفیجویی
شد .ما هنوز هم در انتظار نقد این ترورها توسط
داشناکسیون هستیم.
اما چیزهایی هست که واقعا شما اطالع ندارید.
دو نکته را در اینجا جهت ثبت در تاریخ ذکر
میکنیم .دو بار در سالهایی که اجازه راهپیمایی
 24آوریل به خلیفهگری داده نمیشد به انجمن ما
پیشنهاد شد که اجازه راهپیمایی را بگیرد و برگزار
کند ،هر دو بار اعالم کردیم که ما خلیفه داریم و
ف نظر اساسی داریم .اما
خلیفهگری که با آن اختال 
راهپیمایی امری همگانی است و باید اجازهاش را به
همان خلیفهگری داد .و تأکید هم کردیم که حتما
بدهید زیرا این نیاز ملی مردم ماست .بار دوم دو
روز بعد از پاسخ منفی ما ،اجازه به خلیفهگری داده
شد و همه ما با تمام قوا در آن شرکت کردیم.
در دوره پس از اشغال سفارت امریکا ،در مجلس

شورای اسالمی به دکتر خاچاطوریان نماینده مورد
حمایت انجمن ما گفته شده بود که گروهی جمع کنید
مانند گروه رادیو ارمنی که بیطرف باشد و بیایید.
فکر تعطیل کردن روزنامه «آلیک» را داریم ،بیایید
آن را منتشر کنید .دکتر همانجا گفته بود « :در بین
ارمنیها مسلمان پیرو خط امام نداریم .ارمنیها یا
اینوری هستند یا آنوری ،هیچکدام هم زیر بار این
امر نخواهند رفت .آن روزنامه مال داشناکهاست
و حق آنهاست .مگر میشود ضایعاش کرد».
گفته شده بود« :به هرحال در انجمن مطرح کنید».
در نشست هیأت مدیره انجمن به اتفاق آرا (توجه
کنید ،به اتفاق آرای  11نفر) این پیشنهاد با قاطعیت
و تندی رد شد .ما گفتیم« :این ننگ است و ما زیر
بار آن نخواهیم رفت .اگر میخواهید تعطیل کنید
بکنید ،چرا به دنبال بدنامی ما هستید» .اما طرف
مقابل ما اینگونه نبود.
کسی که شما در صفحه  493خیلی از رشادت
ِ
لیست ابتدا حدود
وی شادمان شدهاید ،در  3نوبت 3
نود نفره ،سپس هفتاد و چند و سپس بیستوپنج نفره
را که نام «برادران عینکی» هم در آن بود ،در حالی
که یکی دو ماه از خروجشان از حزب میگذشت،
به عنوان «عوامل ارتش سرخ در ایران» به اداره
اقلیتهای وزارت ارشاد داده بود .در همانجا
هم آخرین لیست را به اعضای مسؤول انجمن ما
نشان داده بودند و گفته بودند اگر شما هم لیستی از
داشناکسیون دارید بدهید .در همان هفته دوستان ما
مسأله را با اسقف اعظم در میان نهادند و اتفاقا همان
فرد در حالی که الفبای زبان ارمنی را بر روی سه نوع
مقوا چاپ کرده بود نزد اسقف اعظم رفته با استقبال
"گرم" دوستان ما مواجه شده بود .آیا میشود که
از چنین چیزی بیخبر مانده باشید ،یا خلیفه آن را
منعکس نکرده باشد ،به ویژه که چندی بعد اسقف
در جلسه پایان سال مدرسه ماری مانوکیان به طور
سربسته مسأله را عنوان کرده و همگان را به رعایت
اصول انسانی و اخالقی و تعامل با یکدیگر تشویق
و از انگ زدن منع کرده بود .خود حضرتعالی نیز
در صفحه  658گفتهاید« :اسقف اعظم نیز که عادت
نداشت چیزی را از شورای خلیفهگری پنهان کند
در اولین فرصتی که پیش میآمد برای این حقیر از
دیدارش با او تعریف میکرد .»...البته در اینجا
منظور شما دیدار دیگری است ،اما نفس سخن شما
مبنی بر عملکرد اسقف ،قابل توجه است .و پرسشی
هم در اینجا به وجود میآید ،راستی چه کسی به
شماها این اطالعات دقیق را در مورد وابسته
بودن منتقدانتان به قدرتهای بیگانه میداد .مگر
خلیفهگری ارامنه تهران چه میکرد که الزم باشد
قدرتهای بزرگ بر علیه آن جاسوس اجیر کنند.
این انگ زدنها آیا با اخالق و وجدان هیچ نسبتی
دارند .باز گردیم به ادامه بحث.

دیدار وزارت کشور و مواجهه با
خاننتس
این آقا یکی از همراهان شما در دیدار
معروفتان از وزارت کشور بود و مواجهه با
خاننتس و ادامه ماجرا .در صفحات  481و 482
کتابتان نوشتهاید« :در روز مالقات در ساعت نه
صبح ...در آن بخش وزارت کشور حاضر شدیم.
مظفری با دیدن من خواهش کرد در اطاق پهلویی
منتظر بمانیم .مدتی طوالنی در حالت انتظار ماندیم.
دیگر صبر من لبریز شده بود پس وارد اطاق مظفری
شدم .اطاق او اطاقی شمالی جنوبی بود .روبهروی
او شخصی ایستاده بود و در دو سوی میز او نیز
دو نفر دیگر ایستاده بودند .من بالفاصله آنان را
شناختم .دو نفر که در دو سوی میز ایستاده بودند مرا
دیدند .اما آن که پشت او به در اتاق بود نمیتوانست
شخص وارد شونده را ببیند .با صدای بلندی برای
مظفری توضیح میداد که به اصطالح دانشآموزان
مایلند به تحصیل خود ادامه دهند اما اعضای حزب
داشناکسیون مانع آن میشوند .او سخنانی چند از
این دست نیز گفت .از صدایش دریافتم که او رئیس
انجمن ملی و فرهنگی ارامنه ایران است .سخنان او
مرا بسیار خشمگین کرد .او چون متوجه حضور من
شد کوشید خویشتنداری کند و چند دقیقه پس از
دیدن من با همراهانش از آنجا دور شد .پس از آن
من به آقای مظفری گفتم بهتر آن بود که اطالعات
مورد نیازش را از من می گرفت ،نه از آن شخص
نامطلوب( .»...در نوشتار شما چیزی خلط شده
است .در این اتاق دو نفر بودند ،یکی رئیس آن
دایره و دیگری مدیردفتر او .شما درباره یک نفر
صحبت کردهاید) سپس کمی بعد ادامه دادهاید:
«آن انجمن به این نیز بسنده نکرد .آنان بعدها
یک اعالمیه بدون تاریخ و بیمعنی و فریبکارانه
چاپ و در میان مردم پخش کردند .آن اعالمیه که
بیشتر با هدف انحراف افکار عمومی و تبلیغ خود
انجمن نوشته شده بود ،هیچ نتیجهای جز ضربه زدن
به شورای خلیفهگری و دانشآموزان اعتصابی در
بر نداشت».
سپس اعالمیه انجمن ما را که متنی کامال منطقی،
جسورانه و قابل تقدیر است ،با رعایت اصول اخالق
نگارش و نقل قول ،تمام و کمال آوردهاید ،اما در
جایجای آن نظر و تحلیلهای منفی خودتان را
هم افزودهاید .در تمام این اعالمیه حتی یک جمله
"فریبکارانه"" ،بیمعنی"" ،منحرف کننده افکار
عمومی" ،یا "تبلیغی" وجود ندارد ،و این که کجای
یک دفاعیه از مدارس میتواند به دانشآموزان
ضربه بزند ،نگفتهاید یا نشان ندادهاید.
بازگردیم به اصل ماجرا .نخست این که در
وزارت کشور دوستان ما  2نفر بودند و نه  3نفر.

از همراهان شما یکی همان فرد فوقالذکر بود و
دیگری کسی که در زمان اولین انتخابات مجلس
شورای اسالمی ،بچههای کانون فرهنگی ارمنی از
وی در حال پاره کردن پوسترهای کاندیداشان از
روی دیوار روبهروی کلیسای «سرکیس مقدس»
عکس گرفته بودند .جملهای که شما در وزارت
کشور شنیدهاید دقیقا این گونه بود « :من بهشون
گفتم ،مدرسهها مال ملته ،مال داشناکها نیست
که تا بهشون بدبین شدید اونا رو تعطیل کنید» .این
جمله را هم در پایان دیدار نیمساعتهشان با مسؤول
آن بخش ،خاننتس به مدیر دفتری میگفت که از
وی درباره نتایج دیدار و گفتوگو ،سؤال کرده بود.
و گرنه مسؤول آن بخش در اطاق دیگری که درست
در جنب این اطاق واقع بود و به وسیله یک درب
ورودی به این اطاق متصل میشد ،نشسته بود و
منتظر ورود شما بود .اتفاقا دوستان ما هم که نیم
ساعت در حال گفتوگو بودند حدود یک ربع
پس از آغاز گفتوگو ،به وسیله همان مدیر دفتر
از حضور شما با خبر شده بودند .مسؤول مربوطه
گفته بود « :بگویید منتظر باشند» .زمان خارج شدن
دوستان ما هم آنها کامال مطلع بودند که قرار است
شما وارد شوید .این را مسؤول گفتوگوکننده به
مدیر دفتر گفته بود .یعنی ظهور شما در آنجا اصال
غیرمنتظره نبود .این شما بودید که از دیدن دوستان
ما متعجب شدید و نه آنها ،و تازه مگر آنها چه
چیزی میتوانستند حتی در صورت داشتن سوءنظر
به مسؤولین وزارت کشور منتقل کنند .نقطه نظرهای
انجمن را؟ اینها که در اعالمیهها چاپ شده بود.
شما فکر کردید مسؤولین دولتی اعالمیه نمیخوانند
یا نمیتوانستند در جای دیگری و در وقت دیگری
با دوستان ما دیدار کنند؟ اصال شاید همزمان کردن
این دیدار یک ترفند مدیریتی دولتی بود.
قضاوت شخصی شما هم خیلی دردناک است.
آن مدیر بیست و دو -سه ساله دفتر را «دانشجویی
تحصیل کرده» توصیف کردهاید و گالوست خاننتس
شاعر معروف ارمنی ایرانی و کسی که ناظر معماری
و ساخت ساختمان دادگستری بوده است و نشان
درجه سه همایون برای این خدمت ملی دریافت
کرده و یکی از متشخصترین ایرانیان ارمنی دوره
خودش بود را با ترکیب عنصر نامطلوب نامیدهاید.
چه کسی به هر کدام از ما اجازه میدهد که این گونه
درباره دیگران قضاوت کنیم.
در دیدار بعدی خلیفه گفت« :آقای خاننتس،
آخر شما هم نزد مقامات دولتی میروید .هفته قبل
در وزارت کشور بودهاید» .خاننتس گفت « :حضرت
اسقف من برای باز نگهداشتن مدارس ارمنی حاضرم
حتی به پابوس شیطان هم بروم».
همه اینها از ما سرزده است .اگر میخواهید
ما را محکوم کنید اینها را بگویید .و گرنه با طرح

هلل توان
یکجانبه مسائل به کجا میرسید .به حمدا د
مالی و اعتبار اجتماعی خوبی دارید ،کتابتان را
هم حتیاالمکان توزیع کردهاید ،حاال این نوشتار ما
را چه میکنید؟ وجدانا با پاسخهای ما چه میکنید؟
آیا میتوانید به همه کسانی برسانید که کتابتان را
خواندهاند؟
دکتر هراچ خاچاطوریان و جشن
مشترک اقلیتهای مذهبی در تاالر
وحدت به مناسبت دهه فجر
همه اینها را میشود به نوعی توجیه کرد.
درباره دکتر هراچ خاچاطوریان چه میگویید.
درباره وی اصال صحبتی نکردهاید .اصال انگار نه
انگار که چنین شخصیتی در مجلس بود و محبوبیت
خوبی هم داشت و در بسیاری مسائل از جمله
ماجرای باغ کشمش ،حفظ باشگاه «آرارات»
تهران ،مسأله مدارس ارمنی ،کتب دینی و دهها
مشکل دیگر مستقیما نقش سازنده داشت .آیا واقعا
شما میتوانید بیاطالع باشید که در تاریخ پارلمانی
ایران اولین سخنرانی درباره  24آوریل و قتلعام
ارمنیان ،به وسیله دکتر هراچ خاچاطوریان در
جلسه  136در تاریخ  3اردیبهشت ،1360برابر با
 23آوریل 1981در مجلس شورای اسالمی ایران
ارائه شده است .این سخنرانی قبل از دستور17 ،
دقیقه طول کشید .اصل داستان از این قرار است که
آقای حجت انصاری نماینده مردم الهیجان  5دقیقه
از وقتش را در اختیار آقای دکتر خاچاطوریان قرار
داد و ریاست مجلس با بزرگواری تمام اجازه داد تا
نطق دکتر خاچاطوریان تا به آخر ارائه شود .قطعا
ایشان نیز واقف بود که در مجلس شورای اسالمی
واقعهای تاریخی در حال تکوین است .اما شما چه
کردهاید؟ اوال که اولین سخنرانی درباره  24آوریل را
به مرحوم خاالتیان نسبت دادهاید و سپس در صفحه
 489به  3تن از نمایندگان اقلیت در مجلس انگ
سیاسی زدهاید .این یک کار پلیسی است و کسی از
نویسنده خاطرات شخصی ،چنین توقعی ندارد .خدا
را شکر که مقامات سوابق هر کدام از افراد را دارند.
اگر کتاب شما مالک ارزیابی قرار میگرفت واقعا
تاچه حد پای پاسخگویی وجدانی این مسأله میشد
ایستاد .در حالی که همه میدانند نظام اسالمی هم با
کسی سر شوخی نداشته است و یک تن از نمایندگان
اقلیت ،یعنی زندهیاد دکتر سرگن بیت اوشانا به دالیل
سیاسی مدتی در بازداشت بود.
در عوض درباره آقای خاالتیان میگویید:
«تنها هرایر خاالتیان نماینده ارامنه شمال دارای
گرایش ضد چپگرایی بود( »...ص  .)489البته
ما شنیده بودیم که ایشان خودش را سوسیالیست و
چپ واقعی میدانست و همه دیگران را غیرواقعی.
حاال شما او را ضد چپ اعالم میکنید .اصوال
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شما درباره همکارانتان یک موضع برادرخواندگی
یا فرزندخواندگی دارید .در مورد همه اعضای
خلیفهگری دوره خودتان و نماینده مجلس و...
تعصبی دارید که اصال منطقی و قابل قبول نیست.
هر قدر هم که خاطرات خوبی با آنان داشتهاید،
مسؤول بهشت و دوزخ آنها که نیستید .شما حتی
دهها صفحه را به توجیه عملکرد حزب داشناکسیون
در دوره خودتان اختصاص دادهاید .اصال چنین
توقعی از شما نیست .خود حزب هم روزنامه و
هم امکانات دیگر دارد ،الزم باشد از خودش دفاع
میکند .در ثانی اگر اینقدر نسبت به حزب عالقه
دارید چرا روابطتان تا این حد سرد است.
شما نقش مرحوم خاالتیان را در بسیاری
م��وارد ،زی��ادی بزرگنمایی کردهاید .آیا خبر
ندارید که ایشان در یک مصاحبه مفصل با نشریه
«سروش» زشتترین نوع برخورد و اهانت را نسبت
به ساختار کلیسایی ارمنی و اجمیادزین مقدس روا
داشت و بعد از دیدن عکسالعمل تند جناح مخالف
و حتی طرفداران واقعبین خودش ،در نامهای که
در «آلیک» به چاپ رسید ،مدعی شد که بیش از
یكصد اشتباه در این مصاحبه جای گرفته است و
خواستار اصالح شد .همان آقای خاالتیانی که گفته
بود هرکجا خاچاطوریان هست من نمیروم ،به
همین دلیل هم در برنامه تاالر وحدت که درصفحه
 512از آن سخن گفتهاید از ابتدا نیامدید.
شرح درست آن ماجرا نیز چنین است :با
تقاضای وزارت ارشاد و اداره اقلیتهای آن قرار
بود هر نماینده مجلس دو نفر را تعیین کند و جمعا
 5نماینده اقلیت با  10فرستاده تاماالختیار در تاالر
وحدت سالگرد انقالب را برای اقلیتها برگزار
کنند .دکتر خاچاطوریان هم از هشت انجمن ارمنی
دعوت کرده بود و با شرکت نمایندگان همه آنها
جمعی پدیدآورده بود .این انجمنها عبارت بودند
از  -1وانا از ده ونک  -2آرمن از محله میرزای
شیرازی  -3اربونی از حشمتیه  -4ه��رازدان از
مجیدیه  -5ساناهین از نارمک  -6رافی از زرکش
 -7آبوویان از مجیدیه و  - 8انجمن ملی و فرهنگی
از سمیه (مرکز شهر) .خود این انجمنها نیز نسبت
به یکدیگر انتقاداتی داشتند ،اما همه به دکتر
خاچاطوریان احترام میگذاشتند و به ایشان به
عنوان عامل وحدت مینگریستند .اولین جلسه
در خلیفهگری ارامنه بود .تا شما دیدید که از
ِ
ارمنیان به زعم
طرف دکتر خاچاطوریان دو تن از
شما نامتعارف ،آمدهاند ،بهانه کردید و جلسه را به
تعطیلی کشاندید .جلسه بعدی در انجمن زرتشتیان
تهران برگزار شد .مرحوم خاالتیان به حضور یکی
از افراد ارمنی منسوب به خاچاطوریان اعتراض کرد
و خواستار خروج وی شد ،آن فرد از جلسه خارج
شد .اما در ادامه آقای خاالتیان گفته بود چهار اقلیت
دوهفته نامه
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داریم ،ما نماینده تهران هستیم ،باهم برگزار کنیم.
موبد به این امر خندیده بود ،اسقف هم لبخند زده
بود .اما گروه خاالتیان دیگر نیامد .به جز مدعوین
عام  500دعوتنامه بین  4گروه اقلیت تقسیم شد.
اگر خاالتیان میآمد به ارمنیها  200دعوتنامه
میرسید (دو پنجم از پانصد) و به اقلیتهای دیگر
هر کدام  .100حاال به ارمنیها  125عدد (یک
چهارم از پانصد) دعوتنامه دادند .یک هفته مانده
به مراسم ،نماینده دکتر خاچاطوریان  5کارت
دعوت را به دفتر خلیفه برد و جهت خلیفه تحویل
داد و رسید کتبی گرفت .دو روز مانده به مراسم،
شما و خلیفهگری تقاضا کردید که یک گروه کر هم
از شما در مراسم باشد .قبول شد .گروه کر انجمن
سیپان به نام خلیفهگری آمد و سرود فارسی قلم و
یک سرود دیگر ارمنی را خواند .گروه کر مشترک
انجمن ملی و فرهنگی ارامنه ایران و انجمن آبوویان
هم سرود ارمنی «باری بِرک» و سرود فارسی «بهاران
خجسته باد» را خواند .با آن  5کارت دعوت خلیفه،
خود ایشان ،حضرتعالی ،آقای خاالتیان و یکی
از همراهان همیشگیتان به جلسه آمدید ،با کارت
پنجم هم خبرنگار روزنامه آلیک آمده بود .مرحوم
خاالتیان نتوانست با تحمیل انحصار خود از حضور
خاچاطوریان جلوگیری کند که سهل است مجبور به
شرکت هم شد .عکس و تفصیالت این مراسم در
سالنامه انجمن ما بنام گارون ثبت است .و تصویر
آن به پیوست تقدیم میشود .این چه صحبتی است
که فرمودهاید « :میخواستند نفر دیگری به جای
خلیفه صحبت کند» .مگر میشود؟ خودتان هم این
را باور ندارید .چرا نوشتهاید؟ برای باور خواننده یا
توجیه عملکرد یکجانبه و کامال اشتباهتان؟
شما این را هم اطالع ندارید که در صحبتهای
ما با خلیفه ،بارها درباره اجمیادزین مقدس و لزوم
تجدید روابط با آن سخن به میان آمده بود .خلیفه
میگفت« :آیا فکر میکنید اگر ارتباط با اجمیادزین
باشد مرا باید از ایران اخراج کنند .صحبتهای
رهبران انتیلیاس و اجمیادزین مقدس بنا را بر این
گذاشته است که حتی در صورت تغییر تبعیت از
انتیلیاس به اجمیادزین خود من در اینجا خواهم
بود» .ما هم بارها گفته بودیم که نه با شخص ایشان
و نه با انتیلیاس هیچ مشکلی نداریم و مشکل
ما با تبعیت کرسیهای سهگانه ایران از حوزه
انتیلیاس است .امری که برای ما بسیار ثقیل است
و قبولش نداریم اگر چه به دالیل اعتقادی برعلیه
آن نمیشوریم.
این واقعه ،یعنی جشن مشترک اقلیتهای
مذهبی در تاالر وحدت به مناسبت دهه فجر و
سالگرد انقالب ،اثبات کننده شکست سیاست
یکهتازی بود که خلیفهگری تحت رهبری شما و
دوستانتان در جامعه ارمنی در پیش گرفته بود.

نماینده پنجم اقلیت ،علیرغم میل خودش مجبور
به شرکت در مراسم مشترک شد .این پیروزی شما
نبود ،بلکه برعکس ،شما اصال جناح مقابل را قبول
نداشتید و در برخی موارد اگر زورتان میرسید قصد
حذف داشتید .مانند همین مورد که برای حذف تا
آخررفتید .دست آخر هم هنگامی که آمدید ،در
زمان ورود خلیفه و همراهان ،همانطور که خود
حضرتعالی نوشتهاید ،مردم با کف زدنهای
پرشور از این ورود و از این همدلی استقبال کردند.
این مردم را شما در آنجا جمع نکرده بودید ،بلکه
دقیقا بر عکس ،اینها طرفداران جناح منتقد بودند
و خودتان اذعان کردهاید که واقعا استقبال گرمی
کردند.
شما اصال یک مورد را میتوانید بگویید که
انجمن ،یا منسوبین ما ،در مراجع دولتی علیه
خلیفهگری یا شما یا هرکس دیگر بدگویی کرده
باشند؟ البته که نمیتوانید ،چون وجود ندارد .در
عوض هر قدر که بخواهید افراد دیگر و گروههای
دیگر را به ما منتصب میکنید تا چنین چیزی را به
ما نسبت دهید .اصال مراجعه همه گروهها به مراجع
دولتی برای چه بوده است؟ آنها چون سیاست
یکهتازی شماها را میدیدند عاجزانه میخواستند با
کمک و پشتیبانی نهادهای دولتی به جایگاهشان در
جامعه ارمنی برسند .آیا شما جایگاهی برای هرکدام
تعریف کرده بودید؟ البته که نه .آیا اص ً
ال جایگاهی
برای آنان قائل بودید؟ البته که نه .در مراجع دولتی
هم جوانان و دولتمردان تازهکاری نشسته بودند که
نه از اقلیتها شناختی داشتند و نه تجربه مفیدی در
این مسائل .در همان دوران واقعه مبارک و میمون
افتتاح کلیسای «گریگور لوساوریچ» در محله
مجیدیه پیش آمد .باز هم آقای خاالتیان غایب
بود چون خاچاطوریان حضور داشت و سخنرانی
هم کرد.
آقای واهاگن کیست؟
شما در صفحات  433-435جلد اول درباره
آقای واهاگن صحبت کردهاید .کل ادعاهای مطرح
شده در این صفحات غیر منطقی مینمایند .چرا؟
اوالً ،انجمن ملی و فرهنگی ارامنه ایران از پاییز
 1358دارای مجوز رسمی فعالیت ،هیأت مدیره
رسمی ثبت شده به ریاست زندهیاد خاننتس بود
و آدرس مشخص داشت .نیازی به واسطه نبود و
مراجعه مستقیم بهترین راه بود .دوم این که ،آقای
واهاگن که پس از انقالب حداکثر چند ماه در ایران
بوده حتی عضو رسمی انجمن ما نبوده است چه
رسد به عضو مسؤول بودن و اختیار مذاکره داشتن.
در این باره هم حتی در صورت عضویت اساسنامه
انجمن ما بسیار صریح است .ماده  3آن این گونه
است« :انجمن سازمانی است اجتماعی ،فرهنگی،

ورزشی که به هیچ حزب و سازمان سیاسی بستگی
ندارد و فعالیتش در جامعه ارمنی ایران متمرکز
است و اعضای انجمن نمیتوانند به نام انجمن به
فعالیت سیاسی مبادرت ورزند» .سوم این که آقای
واهاگن از بیش از  40سال پیش ساکن آلمان غربی
و شهری بنام الدنبورگ است و نه کشوری دیگر.
همسر و دو فرزند دارد و هتلدار است .وی در
مقطع فروپاشی اتحاد شوروی یکی از فعالترین
مبلغین جنبش مردمی ارمنستان در اروپای غربی
بود و از نیروهای ضد نظام شوروی طرفداری
میکرد .پس از فروپاشی هم همسر خواهر ایشان،
آقای آساتوریان که از فعالین جنبش و از نزدیکان
آقای لئون ترپطروسیان بود پست باالیی گرفت و به
ریاست بانک مرکزی ارمنستان رسید .خود واهاگن
هم به واسطه حمایتهایش از جنبش ،مورد احترام
همه مقامات ارمنستان مستقل بوده و هست.
البته شاید شما واقعا دیداری با ایشان داشتهاید.
اما چرا توقع دارید که ایشان را نماینده انجمن ما
معرفی کنید؟ آیا معرفینامه کتبی داشته است؟
چگونه میخواهید ادعایتان را باورکنیم؟ امکان
ندارد شما در سالهای اخیر که با اهداف خیریه به
ارمنستان میروید ایشان را ندیده باشید و از آنچه
گفته شد بیخبر باشید .حاال چرا درباره ایشان
این گونه مبهم سخن گفتهاید و درباره فعالیتهای
سالهای اخیرش چیزی نگفتهاید ،جای پرسش
دارد.
اما اصل مسأله این است که اگر شما برای
انجمن ملی و فرهنگی جایگاه تعریف شدهای داشتید
مستقیما هیأت مدیره را دعوت میکردید.
جناب آهارونیان ،آنچه واقعا جای عبرت
گرفتن است این که ،سالها بعد شما هم مثل ما
شدید .پس از استقالل ارمنستان در دورانی که روابط
حزب با سران جمهوری به تیرگی گرایید ،همان گونه
که ما را «لئوناگان» مینامیدند شما را نیز به همین
لقب مسمی میکردند .دلیلش این بود که ما از چهره
اول ارمنستان مستقل دفاع میکردیم و حزب با او
در تقابل بود .در دوران پیش از فروپاشی هم همین
طور بود .هر وقت دیگر هم که حزب با رهبران
ارمنستان به تقابل برسد با امثال ما و شما در موضع
مقابله قرار خواهد گرفت و این ضعیفترین حلقه
در عملکرد حزب داشناکسیون در دیاسپورا است.
ضعفی که صادقانه آرزو میکنیم روزی برطرف شود
و عملکرد آنان در ارمنستان و در دیاسپورا فرمولی
قابل قبول بیابد ،و آنان سیاست حزب در ارمنستان
را مستقیما به دیاسپورا منتقل نکنند و خودشان را در
وضعیت غیر قابل توجیه قرار ندهند.
جناب مهندس آهارونیان
ما همه این ها را به یاد داریم و نیز بیاد داریم

که منافع ملی از هر چیزی باالتر است .ما به ایرانی
بودنمان تا آخرین قطره خون و به ارمنی/مسیحی
بودنمان تا خروج روح از تن وفاداریم .این دو
عامل فانوس ما و قطبنمای ما در همه طوفانها و
تالطمها بودهاند و هستند .خدا را شکر میکنیم که
امروز نام ارمنستان عامل موضعگیری گروههایی از
ارمنیها نباشد و عامل وحدت باشد و به دلیل همین
روح وحدتطلبی است که کمتر از استحقاق خود با
مسائل جامعه ارمنی برخورد میکنیم .اما نمیتوانیم
به یاد نیاوریم که امروزه در دوران ارمنستان مستقل،
هنوز ساختار کلیسایی ما از افتراق دردناکی رنج
میبرد و متأسفانه وجود عامل استقالل نتوانسته
است برخی روحانیون ما را بیدار کند .اما خدا
را شکر میگوییم که امروز حضرتعالی با ما در
مواضع دفاع از مرجعیت اجمیادزین مقدس قرار
دارید و حتی در سالهای اخیر خود و همسر
فقیدتان به افتخار دریافت عالیترین نشان از دست
حضرت جاثلیق گارگین دوم نائل شدید .شمایی که
هفت سال رئیس خلیفهگری تابع انتیلیاس بودهاید
بهترین سند حقانیت مواضع ما را به دست دادهاید.
جناب آهارونیان ،با طرح یکی از جدیترین
انتقادات مایلیم بخش اصلی این نوشته را به پایان
ببریم و برای ارائه تاریخچهای کاملتر منتظرمناسبتی
دیگر و بهتر باشیم .آیا شما اطالع ندارید که سفارت
جمهوری ارمنستان در تهران به لطف وجود دو
ساختمان امکان افتتاح یافت .یکی ساختمان
سفارت که شورای خلیفهگری ارامنه تهران در اختیار
قرار داد و دیگری ساختمان مسکونی چهار طبقه
کادر سفارت واقع در میدان گلها .این ساختمان نه
وقفی بود و نه مخروبه .با برخورد مسؤوالنه انجمن
ملی و فرهنگی ارامنه ایران و به همت اعضای آن از
جمله ماسیس ماتیان که از قربانیان سقوط توپولف
قزوین است و همیاری وارتاپت توسونیان نماینده
خلیفهگری ارمنیان کاتولیک خریداری شد ،در
اختیار قرار داده شد و بیش از دو سال هیچ کرایهای
از سفارت دریافت نشد .آیا شما از وجود و اهداء
این ساختمان بیخبر بودید ،آیا این گام ارزش
انعکاس ندارد؟
غیرممکن است که همه مطالب فوق از دید نافذ
شما دور مانده باشد .به عقیده ما ،شما انجمن ما
را به عنوان پارهسنگ ترازوی سنجیدن داشناکسیون
قرار دادهاید .یعنی چون انتقادات زیادی به حزب
داشتهاید ما را هم کمی سیاه کردهاید تا از هر دو
طرف هیچکدام شادمان نشود .البته اگر گاهی دفاعی
از حزب کردهاید از ما هیچ دفاعی هم نکردهاید.
نکته دوم هم این است که چون میدانید چهقدر
کمکاری و عدم موفقیت بوده است سعی دارید این
ناکامیها را به حساب مخالفتهای دیگران بگذارید
و مخالفتها را کارشکنی جلوه دهید.

جناب آهارونیان ،از روز پیروزی انقالب تا
کنون ،هرگز توان هیچ نیروی منتقد خلیفهگری در
حدی نبوده است که بتواند کارشکنی کند ،این را
خود حضرتعالی بهتر از هر کسی میدانید .هم شما
و هم همه مسؤوالن گذشته و کنونی که مایلند بیالن
کار ارائه کنند ،لطفا فرافکنی نکنند و همه پیروزیها
و ناکامیها را یکجا به عهده بگیرند و گرنه نمیشود
که از پیروزیها با افتخار سخن بگویند و ناکامیها
را به زمین و زمان و خصوصا نیروهای تازهکار،
نوپا ،نحیف و بیتجربهای نسبت بدهند که تازه وارد
عرصه زندگی اجتماعی ارامنه شده بودند ،اما شماها
چشمتان را بر آنها میبستید و هزار رنگ انگ بر
آنها میزدید .نکته سوم هم این است که برخی
نیروهای جوان و نوپا اگرچه با شما مخالف بودند و
انتقاد داشتند اما در نزد مقامات دولتی همان مطالبی
را مطرح میکردند که شما نیز طرح میکردید و از
این لحاظ تقویت کننده مواضع شماها در مطالبات
بودند و این از عطایای مخفی الهی بود که شکرانهاش
را هرگز از شما در هیچ کجای دو جلد خاطراتتان
ندیدهایم.
جناب آقای مهندس آهارونیان واقعا جای
تأسف است که ما امروز به جای سخن گفتن از
همه زیباییهای موجود در کتاب حضرتعالی و
برخوردهای شجاعانه شما با برخی مسائل پیش
آمده و نیز همدلی با احساسات رقیقی که در برخی
موارد دیگر داشتهاید ،مجبوریم از مواضع انجمن در
برابر اتهاماتی که به ما وارد کردهاید دفاع کنیم .این
موارد میتوانست در خاطرات شما نباشد یا حداقل
واقعبینانهتر مطرح شود یا با احتساب دیدگاههای
کنونیتان متعادلتر شود .با همه تأسفی که داریم به
نظر ما همین روشنگریها هم پیامد چاپ خاطرات
شماست و شاید ادامه حرکتی سودمند ،که در پی
چاپ خاطرات ،به جامعه ارمنی ایران تحمیل شده
است .البته این را هم نباید از نظر دور داشت که
ِ
احزاب دارای نظر،
برخی جریانات ،گروهها و
هرگز درباره مسائل مورد عالقهشان سخن نخواهند
گفت .برخی از کسانی که چیزهایی خواهند گفت
همه مسائل را نخواهند گفت و برخی دیگر ناتوان
از بررسی همه مسائل خواهند بود زیرا آنچه در
 1700صفحه مطرح شده است چهطور میتواند در
ده بیست صفحه جمعبندی و مطرح شود .مثال از
صفحه  470تا پایان جلد اول کتاب صفحه ،668
به جز چند صفحه انگشتشمار ،به مسأله مدارس
و کتب درسی پرداخته شده است یعنی حدود 200
صفحه با زمینههای پیش و پس از آن .اما برای
پاسخ ،شاید یک تا چند صفحه بیشتر در اختیار
نیست .به هر حال ما برخی از مواردی را که امکان
طرح مبسوط در این نوشته نداشت به صورت
اجمالی تقدیم شما و خوانندگان ارجمند میکنیم
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دوهفته نامه
هویس

تا وقتی دیگر که امکان وسیعتری برای پرداختن به
مسائل باشد:
الف -در جای ِ
جای کتابتان با نام بردن از
جریانات ،انجمنها و نشریات چپ و چپنما
و چپرو و چپول سعی کردهاید ما را با آنها
جمعبندی کنید .ما همه را تکذیب میکنیم ،ضمن
اعالم این که انجمن ملی و فرهنگی ارامنه ایران هیچ
ارتباط ارگانیکی با هیچکدام از جریانات و گروهها
و نشریات نامبرده شما نداشته است .اگرچه همدلی
برخی از اعضا انجمن با برخی اعضای این گروهها
میتواند امری عادی و طبیعی باشد و نه سند ارتباط
ارگانیک برای انجمن ما .آنچه انجمن ماست در
اساسنامهاش ذکر شده است .ما سازمانی اجتماعی
با زمینه فعالیت ملی و فرهنگی هستیم .عملکرد
ورزشی و پرداختن مناسبتهای مذهبی اجزاء
الینفک کار فرهنگی ما هستند .درباره رویکرد
دینی انجمن ما ،یک تبصره کامال گویا هست که
صفحه اول اساسنامه آن ذکر شده است .انجمن
ما نشریه «زیازان» را با ترتیب انتشار یکماهه
در سالهای دهه  60و تقویم ساالنه «گارون» را
در  3سال این دهه« ،خبرنامه» پیشاهنگی بخش
کودکان و نوجوانان و بولتن داخلی «خوسناک» را
در آغاز سالهای دهه  80منتشر کرده است و در
این نشریات تعداد زیادی از افراد غیرعضو انجمن
نیز مطالبی داشتهاند که همه تابع قوانین مطبوعاتی
کشور است.
ب -با اشاره به مصاحبهای در صفحه 520
گفتهاید« :در این مصاحبه از انجمن ملی و فرهنگی
ارامنه پرسیدم مگر آنها چند عضو ارمنی دارند
که خود را نماینده برحق ارامنه ایران میدانند».
ما از شما و هر کس دیگری که چنین ادعایی را
دارد تقاضا میکنیم یک سطر از نوشته یا اعالمیه
یا موضعگیری متعلق به انجمن ما را نشان بدهد که
در آنجا «انجمن ملی و فرهنگی ارامنه ایران خود
را نماینده برحق ارامنه ایران» معرفی کرده باشد .ما
این را قویا تکذیب میکنیم و برای حرف نزده نقد
شما را نمیپذیریم .ضمن ًا ما هر چه عضو داریم همه
ارمنی/مسیحی طرفدار کلیسای مرسلی هستند و اگر
انجمن دیگر ارمنی هست که عضو غیرارمنی داشته
باشد بر ما پوشیده است.
هیچ گونه گروگانگیری انجام نشده است
ج -در صفحه  382کتاب شما ضعیفترین
برخورد ممکن با یکی از جدیترین دسیسههای
طرح شده در جامعه ارمنی به عمل آمده است .شما
در سه صفحه از کتاب خاطراتتان که «براساس
اظهارات مهندس ویگن گئورگیان یکی از اعضای
ش��ورای خلیفهگری آن زم��ان» تنظیم کردهاید،
دوهفته نامه
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آن را تبدیل کردهاید به خاطرات مشترک شما و
دوستان یا خاطرات یکی دیگر در کتاب شما .ما
به عنوان یک جریان اجتماعی که از نزدیک پیگیر
این عمل خام و ناسنجیده کانون فرهنگی ارمنی و
عکسالعمل توطئهگرانه خلیفهگری و حزب حامی
آن بودهایم ،حاضریم چند نفر از کسانی را که در
حلقه نزدیک دوستان شما قرار دارند یا افراد امین
محسوب میشوند معرفی کنیم ،روشنگریهای به
قول شما برادران عینکی را که خود از سامانگران
حرکت فوق بودهاند و به گفته خودشان زنگهای
کلیسای سورپ تارگمانچاتس زرکش را به صدا
در آوردهاند و بعدها از حزب خارج شدند را نیز
بیفزاییم ،دفاعیات حزب نیز لحاظ بشود تا حقیقت
ماجرا یک بار برای همیشه روشن شود .در آن
ماجرا  -1هیچ گونه گروگانگیری انجام نشده است
 -2مراجعه برخی خانوادههای نیازمند به وسیله
«کانون فرهنگی ارمنی» ساماندهی شده بود و
هدفش گرفتن کمک برای ساختوساز در قطعه
زمینی بود در خیابان  16متری دوم مجیدیه جنوبی
که هم اکنون به عنوان «ورزشگاه شهید رجایی»
شناخته میشود .این زمین به  56قطعه 120
متری تقسیم شده بود و هر قطعه به نام دو خانواده
بیبضاعت قرعه کشی شده بود .حتی خطوط
مرزی زمینها با کلنگ گود انداخته شده بود .پس
از موفقیت توطئه فوقالذکر ،غیر از حرام شدن طرح
زمینهای مذکور ،انجمنهای «هرازدان» و «آرمن»
نیز تحت تعرض وسیع یک هفتهای نیروهای معلوم
قرار گرفتند .در حیاط مدرسه آرارات که مکان
استقرار انجمن «هرازدان» بود  11نفر به وسیله چاقو
مضروب شدند که یک نفر از مهاجمان و  10نفر از
مدافعان انجمن بودند .ما متأسفیم از این که برخی
افراد سردمدار آن روز آن جریان ،امروزه سکوت
کردهاند و جرأت ابراز نظر ندارند .این افراد حداقل
جهت روشن شدن فضای تاریخی مجبور به سخن
گفتن هستند .ما از آنان چه در کانون فرهنگی
ارمنی و چه در حزب و خلیفهگری باشند تقاضای
روشنسازی فضای آن حرکت را داریم .سپس
در شرح ادامه این ماجرا در انتهای صفحه 383
نوشتهاید« :در این حین یک جوان ارمنی با احتیاط
کامل به مهندس ویگن گئورگیان نزدیک شد و گفت
که آنها از آلیک ،آرارات و سیپان برای کمک به
گروگانها آمدهاند» .این ُدم آن خروس بزرگی است
که امین شما در جیب دارد .در ساعت یک بامداد
آن جوانها در آلیک و آرارات که دو مرکز خارج
از محلهها هستند چه میکردند البته برای آن ساعت
شب خود سیپان هم جای سوال دارد .آن نیروهای
مسلح غیرنظامی و غیر ارمنی هم که همراه آنان
بودند و بالفاصله دورتادور حیاط خلیفهگری را قرق
کردند و بر دروازه ایستادند و اجازه خروج ندادند تا

برخی هرچه میخواهند بکنند در آن ساعت شب از
کجا آمده بودند؟ اما برای این که تقریبا ابعاد قضیه
را بدانید اضافه میکنیم که در یکی از شهرستانها
اطالعیههای آن شب یک روز زودتر چاپ و آماده
توزیع شده بودهاند .بله آقای آهارونیان ،شما و ما
لعبتکانیم و برخی آقایان لعبتباز .حداقل این یکی را
میدانیم که چگونه عدهای آلت دست شدهاند .گروه
بزرگی از ماجرا آفرینان آن شب بعدها از حزب جدا
یا اخراج شدهاند .تازه خود حزب و مخالفین آن
نیز در سالهای بعد به دوستان یا همکاران یکدیگر
تبدیل شدهاند و در فضای تلطیف شده ،ابعاد زیادی
از ماجرا روشن شده است .اما این که چرا شما و
چرا کتاب خاطرات حضرتعالی! در حالی که
خیلی ماجراهای دانسته را مطرح نکردهاید ،این را
چرا طرح کردهاید.
یک بار دیگر اعالم میکنیم با این که انجمن
ما هیچ ارتباطی با این ماجرا نداشت همه مسائل
را با دقت پیگیری میکرد .این بزرگترین توطئه
در جهت خاموش کردن صدای کسانی بود که در
انجمنهای مردمی گرد آمده بودند اما تجربه فعالیت
اجتماعی نداشتند.
این واقعه از آن نظر حائز اهمیت تاریخی است
که نقطه عطفی شد برای این که انجمنهای مردمی
و افراد اطراف آنها کامال از خلیفهگری سر خورده
شوند و کم کم زندگی اجتماعی را رها کنند .این
نقطه آغاز کمرنگ شدن حضور مردم در صحنه بود.
شماها نتوانستید با درایت و پختگی نیروهای عظیم
وارد شده در زندگی اجتماعی را جذب کنید .این
مردمان کم کم به خانههاشان رفتند و بعدها گروه
گروه دروازههای مهاجرت را کوبیدند .تنها عدم
جذب آنها نبود که باعث نومیدی میشد .شماها
در حل بسیاری از مسائل کامال ناتوان نشان دادید
به طوری که برخی مسائل هنوز هم الینحل باقی
ماندهاند...
هرچه بود ،گذشته گذشته است .امروز ،با
مسائل خاص خود ،جامعه ارمنی ایرانی را به
چالشهای مدرنتر فرا میخواند .برای رویارویی
با همه مسایل روز باید جامعهای فهیم ،منسجم و
یکدل داشته باشیم .جداً و صمیمانه آرزومندیم
انتشار خاطرات شما بتواند در راه حصول چنین
جامعه متحدی تأثیرگذار باشد.
با احترام مجدد و آرزوی طول عمر و توفیق
برای حضرتعالی

هیأت مدیره انجمن ملی و فرهنگی ارامنه ایران
تابستان  -1389تهران

مراسم مذهبی در كلیسای سورپ خاچ بعد از نزدیك یك قرن

مشاركت يا تحريم

روز  19سپتامبر برای نخستین بار در بیش
از یك قرن در كلیسای سورپ خاچ (صلیب
مقدس) جزیره آختاما ِر دریاچه وان ،مراسم
كلیسایی برگزار میشود .این كلیسا كه بعد از
كشتار ارامنه آناتولی در سالهای جنگ جهانی
نخست و تخلیه و تخریب شهر ارمنینشین وان
به حالت نیمهویران افتاده بود ،در سال 2007
توسط دولت تركیه به عنوان موزه مرمت و
بازگشایی شدّ ،اما اجازه نصب صلیب بر باالی
آن داده نشدّ .اما اكنون موافقت شده است ساالنه

یك بار توسط رهبر دینی ارامنه تركیه در این كلیسا
مراسم برگزار شود .انتظار میرود كه از نقاط
مختلف دنیا ارامنه برای شركت در این مراسم به
آختامار بیایند و اهالی محل از هم اكنون به فكر
پذیرایی از این زائران هستند كه مسلم ًا برای
رونق اقتصادی منطقه هم سودمند خواهد بود.
كلیسای اجمیادزین اعالم كرده است كه هیأتی
به این مراسم اعزام خواهد كرد و سخنگوی آن
گفته است كه برگزاری مراسم دینی در این كلیسا
را گامی مثبت ،هرچند ناكافی ،از سوی مقامات
تركیه میداندّ .اما گروهی معتقدند كه این مراسم
صرف ًا نمایشی است از سوی حاكمان تركیه،
برای این كه به دنیا نشان دهند در كشورشان
تساهل مذهبی وجود دارد ،مخصوصا این كه
رفتار تركیه با اقلیتهای قومی و دینی غیرترك

همیشه مورد انتقاد اتحادیه اروپا بوده است .مركز
كلیسای سیلیسی واقع در لبنان به همین سبب
نمایندهای به این مراسم نمیفرستد ،چرا كه فكر
میكند با توجه به سیاست انكار قتل عام از سوی
دولت تركیه ،این برنامه نمایش فریبكارانهای
است برای ارائه چهرهای موجه از این كشور در
انظار جهانیان .شركت یا عدم شركت در مراسم
بازگشایی كلیسای آختامار به عنوان یك بنای
دینی موضوع بحث مطبوعات ارمنستان است و
تلویزیون شانت هم كه در ایران بیننده زیادی دارد
هفته گذشته مناظرهای در این زمینه پخش كرد.
كلیسای آختامار در فاصله سالهای  915تا
 921ساخته شده و یكی از زیباترین نمونههای
معماری دینی ارمنی است.
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روز جمعه  20اگوست با امضاء
روسیه ق��راردادی با ارمنستان ،كه اجازه
میدهد یك پایگاه نظامی روسی تا
ِ
عوض تعهدات امنیتی و تسلیحاتی
سال  2044در
تازه ،فعالیت كند ،جای پای خود را برای زمانی
طوالنی در منطقه پر انرژی و بیثبات قفقاز محكم
كرد.
این زمان  24ساله اجازه میدهد جتهای
ِ
یكان پایگاه ،محدودیتهای
جنگنده و هزاران

گذشته را برداشته و بیرون منطقه شوروی سابق
فعالیت كنند.
این موافقتنامه میتواند میان ارمنستان و
آذربایجان مجاور آن كه با ناگورنو قرهباغ (این
منطق ه ارمنی سركش محاصره شده در درون
آذربایجان) در كشمكش است تنشزا باشد.
آذربایجان اتصاالت قومی و فرهنگی را حفظ و
رابطه با تركیه را قطع كرده است.
رئیسجمهور سرژ سركیسیان پس از صحبت

با رئیسجمهور روسیه دمیتری مدمدف گفت:
«پروتوكول تنها مجوز ماندن پایگاه نظامی روسیه
در ارمنستان برای مدت طوالنی را نمیدهد ،بلكه
دایره مسؤولیت استراتژیك و جغرافیایی روسیه را
نیز افزایش میدهد».
این قرارداد بخشی از تالشهای روسیه برای
قوت دادن به نفوذ روسیه در ملتهای شوروی
پیشین است ،كه باعث نگرانی خیلی از همسایههای
آن شده است .روسیه در اگوست  2008با گرجستان

پایگاه نظامی روسیه
در ارمنستان
تا  2044ماندگار شد

آوِ ت ِدموریان

دوهفته نامه
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كه از شمال با ارمنستان همسایه است جنگی كوچك
داشت كه تنشهای آن همچنان باالست.
سرگئی میناسیان یك كارشناس سیاست در
ایروان به آسوشیتد پرس گفت« :روسیه میخواهد
نقشش را به عنوان بازیگر كلیدی منطقه پررنگ
كند».
نفوذ روسیه بر خاك ش��وروی پیشین ،كه
رهبران روسیه آن را حوزه پر امتیاز مورد عالقه
خود اعالم كردهاند ،به هر حال همچنان محدود
باقی مانده است.
روسیه درگیر مجادالت سیاسی و اقتصادی
حریصانه با ب�لاروس ش��ده اس��ت كه زمانی
نزدیكترین همپیمان او بود .رهبران روس و
بالروسی یكدیگر را به ایجاد تنش روزافزون در
روابط متهم كردهاند.
روسیه در مورد افزایش نفوذش در آسیای
مركزی نیز زیاد سخن گفت ه است و حسادت
امریكا را به طور روز افزون افزایش داده است،
اما وقتی دولت قرقیزستان در ماه ژوئن از مسكو
خواست افراد خود را برای كمك به خاموش كردن
درگیریهای قومی بفرستد او كاری انجام نداد.
بعد از صحبتهای رئیسجمهور ارمنستان
و روسیه ،رهبران یك پیمان امنیت میان هفت
ملت شوروی سابق به رهبری مسكو نیز به آنان
پیوستند.
مدودف گفت« :ناآرامی قرقیزستان نشان داد
كه سازمان رهبران سازمان پیمان امنیت دستهجمعی

( )CSTOباید بتواند در مواقع بحران ،سریعتر و
مؤثرتر جوابگو باشد» .او گفت رهبران سازمان
پیمان امنیت دستهجمعی توافق كردند طرحی را تا
پایان سال شكل دهند و او پیشنهاد كرده تجربه دیگر
سازمانها مانند ناتو ،اتحادیه اروپا و ملل متحد نیز
مطالعه شود .ارمنستان روز جمعه هدیهای هم از
روسیه دریافت كرد كه قراردادی برای ساخت دو
راكتور جدید در تأسیسات انرژی هستهای منطقه
شوروی است .انتظار میرود كارهای ساختاری
پروژه  5میلیاردی سال آینده آغاز شود.
روسیه از زمان از هم پاشی شوروی ،روابط
قطع شده با ارمنستان را از نو برقرار كرده و
كمكهای اقتصادی برای ملت محصورش فراهم
كرده ،اقتصادی كه به دلیل درگیری آذربایجان و
تركیه در ناگورنو قرهباغ فلج شده بود.
روسیه از پیش برای ارمنستان یك تضمین
ِ
تحت سازمان پیمان امنیت دستهجمعی
امنیتی
فراهم كرده است و روشن نیست تعهد جدید چه
تفاوتی با آن دارد.
بر اساس گفتههای روسیه و ارمنستان به منابع
رسمی ،پایگاه روسیه در ارمنستان حدود 5000
یكان دارد ،به همراه جتهای جنگنده میگ  29و
توپهای ضد هوایی اس .300
مد ِو ُدف گفت این پایگاه قصد دارد "از آرامش
و ثبات در قفقاز جنوبی و كل منطقه پشتیبانی
كند".
ناگورنو ق��رهب��اغ از زمانی كه درگیری

ششسالهاش با آتشبس  1994پایان یافت تحت
كنترل نیروهای ارمنی قومی بوده است.
آذربایجان همواره در مورد همكاری نظامی
روسیه و آذربایجان توجه نشان داده است.
روسیه به همراه ایاالت متحده و فرانسه در
تالشهای واسطهگرانه برای درگیری ناگورنو
قرهباغ تحت توجهات سازمان امنیت و همكاری
در اروپا شركت میجوید ،اما تالش برای رسیدن
به یك راه حل ،شكست خورده و برخوردهای گاه
و بیگاه در فضایی پرتنش در اطراف منطقه ادامه
دارد.
سركیسیان روز جمعه گفت« :ما نه در صلحیم
و نه در جنگ .خیلی بد است كه صلح نداریم اما
دستكم در جنگ هم نیستیم».
تركیه و ارمنستان در اكتبر گذشته توافقنامهای
برای برگرداندن روابط دیپلماتیك به حال اول
امضاء كردند و مرزهای مشترك را گشودند ،اما به
آن رسمیت ندادهاند.
رهبران سازمان پیمان امنیت دستهجمعی كه در
كنار آنها رهبران بالروس ،قزاقستان ،قرقیزستان،
ازبكستان و تاجیكستان نیز حضور داشتند تصمیم
داشتند گفتوگوی غیر رسمی را روز شنبه ادامه
دهند.
نویسنده آسوشیتد پرس ،والدیمیر ایساچنكف،
در نگارش این گزارش همكاری داشته است.
منبع :روزنامه واشنگتن پست
ترجمه :نسیم نجفی

به سراغ من اگر میآیید...
 ...به این آدرس بیایید
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گزارش اقتصادی سازمان توسعه ارمنستان

تواناییهای اقتصادی و مزایای
سرمایهگذاری در ارمنستان

ارمنستان با پایتخت
خود ایروان واقع در منطقه
قفقاز جنوبی میان دریای
سیاه و خ��زر ،كشوری
اس��ت ك��ه از شمال با
گرجستان و آذربایجان و
از جنوب و غرب ،با ایران
و تركیه هممرز است.
از آنجایی كه ارمنستان در چهار راه
اروپا  -خاورمیانه واقع شده و امكان استفاده از
موقعیت جغرافیایی و روابط حسنه خود با اروپا،
خاورمیانه و كشورهای تازه استقال یافته را در
جهت افزایش حجم تجارت بین كشورها دارد
میتواند مركزی مناسب برای آغاز همكاریهای
بینالمللی باشد .بهعالوه به دلیل نظام تجارت آزاد
با كشورهای تازه استقالل یافته ،سرمایهگذاران
خارجی در ارمنستان از توانایی دسترسی به
بازا ِر  250میلیون معاف از مالیات برخوردارند.
گسترش اتحادیه اروپا در اول ماه می  2004در
واقع وابستگی متقابل سیاسی و اقتصادی میان
ارمنستان و اتحادیه اروپا را بیش از پیش افزایش
داد و موقعیتی بینظیر برای ارمنستان و اروپا در
جهت تحكیم روابط و حجم عظیم مبادالت پدید
آورد.
همانند بقیه كشورهایی كه اخیراً به اتحادیه
اروپا پیوستهاند و از این طریق موفق به جذب
سرمایهگذاریهای موفق و چشمگیر شدهاند،
ارمنستان نیز در نظر دارد از این پتانسیل عظیم
در جهت همكاریها و كسب شركای جدید
استفاده كند .با برخورداری از نیروی انسانی ماهر
و ورزیده و منابع فرهنگی قوی خود ،این كشور
آماده انجام پروژههای عظیم و حركت به سوی
توسعه روزافزون است.
با توجه به گستردگی و حجم باالی مهاجرین
ارمنی تبار در سراسر دنیا ،و سابقه موفق تجارت
فرامرزی ،دنیای پان ارمنیان برای همكاری و
ایجاد پلی میان شرق و غرب و شمال و جنوب،
اهرمی مناسب است.
عالوه بر موارد فوق ،كشور ارمنستان با
دوهفته نامه
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برخورداری از روابط فرهنگی و زبانی خود،
نظامهای متعدد و متنوع تجاری مناسبی ارائه
میدهد كه این كشور را در واقع به محلی مناسب
برای تولید و دستیابی به دیگر بازارها تبدیل
میكند .این نظامها عبارتند از:
• تعرفههای «مناسب ترین کشور» Most
 )Favorite Nation) MFNبرای كشورهای
عضو تجارت جهانی:
اكثر شركای تجاری ارمنستان ،كشورهای
عضو سازمان تجارت جهانی هستند و روابط
تجاری با اكثر این كشورها مبتنی بر وضعیتMFN
(مناسبترین كشور) است كه برای كشورهای
عضو ،تعرفههایی پایینتر قائل است.
بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی،
تجار بومی و خارجی در برابر قانون یكسان بوده
و همگی از مزایای یكسان برخوردارند و كشور
ارمنستان در تجارت با ایاالت متحده امریكا،
كانادا ،اتحادیه اروپا و ژاپن ،از مزیت سیستم
معافیت از حقوق گمرکی ( )GSPبرخوردار است
كه بر اساس آن محمولههای صادراتی از كشور
ارمنستان به این ممالك مشمول تعرفههای پایینتر
هستند.
• سیستم معافیت از حقوق گمرکی :GSP
از  1ژانویه  ،2004ارمنستان یكی از چهار
كشور عضو کشورهای مستقل مشترکالمنافع
independent

of

Commonwealth

 )states) CISو یكی از شانزده كشور دنیا
است كه از نظام سیستم معافیت از حقوق گمرکی
اتحادیه اروپا برخوردار است .برخورداری از این
مزیت ،به ارمنستان توان صدور  7000محصول
به بازار آزاد گمركی اتحادیه اروپا را میدهد .سه

كشور دیگر عضو جمهوری
ش��وروی سابق كه از این
مزیت برخوردارند عبارتند
از مولداوی ،گرجستان و
آذربایجان.
ن��ی��روی ك��ار ماهر و
تحصیلكرده ارمنستان غالب ًا
یكی از مزایای اصلی این
كشور به شمار میآید .امروزه علم و تكنولوژی
اهمیت بهسزایی برای آینده ارمنستان دارد و
جمعیت تحصیلكرده میتواند سنگ بنای محكمی
برای سیاستگذاران این جمهوری باشد.
ارمنستان زمینه خوب و اساسی برای توسعه
دانش اقتصادی دارد .مشاغل آیتی و نرمافزار
بهترین و باالترین استعدادها را در این كشور به
خود جذب كرده است.
پس از استقالل ارمنستان در سال 1991
اصالحات سیاسی و اقتصادی همراه با سیاست
تجارت آزاد مبتنی بر اقتصاد بازار ،تأثیر مثبت
فراوان بر رشد اقتصادی این كشور داشته است
و در رابطه با تورم در پنج سال اخیر ،نرخ تورم
در حد پایین ثابت نگاه داشته شده و این باعث
رشد اقتصادی شده است و بنا بر گفته بانك مركزی
ارمنستان ،نرخ تورم در پنج سال اخیر تنها %4
بوده است.
در این راستا ،دولت بارها تصمیم خود مبنی
بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را اعالم
داشته است و در این مورد با هدف رشد اقتصادی
و تضمین فقرزدایی كام ً
ال مصمم است .در این
راستا تأكید دولت بر جذب سرمایههای خارجی
به عنوان ابزار تولید فعالیتهای صنعتی و همچنین
مدرنیزه كردن فعالیتهای موجود است .اولویت
دیگر رشد اقتصادی دولت عبارت است از ایجاد
تنوع صنعتی .از این رو ایجاد موقعیتهای مناسب
جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،جذب افراد
چند ملیتی ،بهبود فضای كار و سرمایهگذاری و
تشكیل زیر بنای اطالعات اقتصادی برای رشد
اقتصادی این كشور اهمیت خاص دارد.
بنا بر آنچه گفته شد میتوان ادعا كرد كشور

ارمنستان امروزه یك كشور مستحكم مبتنی بر
بازار آزاد است كه در میان كشورهای تازه استقالل
یافته ،لیبرالترین سیستم قانونگذاری تجاری را
دارد.
اكثریت میانگین سنی مردم ارمنستان بین -17
 59و سطح تحصیلی آنها باالست .آموزش از
مهمترین ارزشهای اصلی این كشور است و نرخ
باسوادی در آن  %100است.
امروزه حدود  60دانشگاه با بیش از 770000
دانشجو در ارمنستان وجود دارد .هجده عدد از این
دانشگاهها دولتی و هشت عدد خارجی هستند؛
از جمله دانشگاه امریكایی ارمنستان ،دانشگاه
فرانسوی ،دانشگاه اروپایی و پنج دانشگاه روسی.
همچنین بیش از  100موسسه علمی و تكنیكی در
ارمنستان وجود دارد كه رابطه تنگاتنگ با صنایع
مربوط دارند و نتایج تحقیقات و پژوهشهای
همین مؤسسات باعث ایجاد صنایع خاص و
پیشرفته مانند مهندسی كنترل دقیق ،شیمی آلی
و غیره در كشور شده است.
منابع اصلی و عمده سرمایهگذاری مستقیم
خارجی فدراسیون روسیه ،امریكا ،كشورهای
عضو اتحادیه اروپا ،آرژانتین و ایران هستند.
مهمترین كشورهای اورپایی كه در ارمنستان
مشغول به سرمایهگذاری هستند عبارتند از:
فرانسه ،آلمان و یونان .از صنایع عمده این
سرمایهگذاریها میتوان كارخانه شرابسازی
فرانسوی -ارمنی ،شركت كاستل ،كارخانه اشربه
كوتایك -سایور ( شركت توزیع آب آشامیدنی
فرانسوی – ارمنی) ،تلهكام اوران��ژ (شركت
فرانسوی) را نام برد.
سرمایهگذاری عمده در زمینههای مخابرات،
معادن و كشف آن ،تولید صنایع غذایی و انرژی،
برق ،گاز و آب است.
به دلیل شرایط مناسب و پایدار اقتصادی،
نرخ صادرات از سال  1999افزایش یافته و تنها
اواخر سالهای  2008و  2009به علت بحران
مالی بینالمللی كمی از رشد آن كاسته شده است.
در سال  2003ارمنستان به عضویت كامل
سازمان تجارت جهانی درآمد و امروزه تمامی
قوانین تجاری این كشور منطبق بر شرایط و قوانین
این سازمان است و همین امر ،رشد و شكوفایی
بیشتر در آینده را برای این كشور نوید میدهد،
در سی سال اخیر عمدهترین مقوالت صادرات
كشور ارمنستان ،نرمافزار ،مواد غذایی ،فلزات
كمبها ،مواد معدنی ،سنگهای قیمتی و سنگهای
نه چندان قیمتی بوده است.
تكنولوژی اطالعات در كشور ارمنستان در
دهه اخیر رشدی چشمگیر داشته و این صنعت

یكی از پویاترین و فعالترین بخشهای اقتصادی
ارمنستان به شمار میآید .این صنعت جایگاهی
خاص در كشور به خود اختصاص داده كه از
نیروی انسانی ماهر ،پشتیبانی كامل دولت و سابقه
خوب كشور در امر تحقیق و توسعه برخوردار
است.
بخش فعال بعدی در ارمنستان ،بیوتكنولوژی
و علوم وابسته به آن است ،با توجه به این كه اكثر
شركتها امروزه به دنبال بخش تحقیق و پژوهش
باصرفه و محل تولیدی مناسب هستند بر اساس
پیشبینیها و ارزیابیهای انجام شده در زمینه
رشد مازاد كشورهای تازه استقالل یافته ،صنعت
بیوتكنولوژی برای پیشرفت در این كشور پتانسیلی
باالتر دارد.
همچنین صنایع الكترونیك و كنتر ل دقیق،
پتانسیل رشد باالیی در ارمنستان دارند .این
بخش از قویترین بخشهای اقتصادی در زمان
اتحاد جماهیر شوروی در كشور ارمنستان به
شمار میرفت كه بیش از  %20از تولید ناخالص و
 %25-30تجهیزات كامپیوتری صنایع فضا و دفاع
شوروی را تأمین میكرد .امروزه مهندسین مجرب
و ماهر ارمنستان مهمترین عامل سرمایهگذاری در
این بخش به شمار میآیند.
بخش انرژی نیز از توسعهیافتهترین بخشهای
اقتصادی ارمنستان است كه در سالهای اخیر
یكی از مراكز مهم انرژی در منطقه در زمینه انرژی
اتمی ،ترمال و غیره تبدیل شده است.
نیروگاه اتمی ارمنستان در حال حاضر
جوابگوی %40نیازهای روزاف���زون برخی
كشورهاست .اما از آنجایی كه تجهیزات این
نیروگاه كه در زمان اتحاد جماهیر شوروی
راهان��دازی شده به پایان عمر خود میرسد ،از
این رو دولت ارمنستان در نظر دارد به موازات
راه اندازی و توسعه نیروگاه گازی ،آبی و برقی
خود اقدام به ساخت نیروگاه اتمی جدید نماید تا
نه تنها نیازهای پروژههای مختلف كشور را تحت
پوشش خود در آورد ،بلكه به تولید برق اضافی
برای كشور بپردازد .دولت ارمنستان در این زمینه
پذیرای سرمایهگذاری خارجی است (سرمایه اولیه
تخمین زده شده برای این پروژه  3میلیارد دالر
است كه دولت جهت این سرمایهگذاری با بانك
پروكردیت KFWآلمان در حال مذاكره است.
و آخرین خبر این كه دول��ت جمهوری
ارمنستان برای ساختن نیروگاه هستهای با كشور
روسیه در اواسط اوت  2010اقدام به عقد قرارداد
نمود.
دولت این كشور آماده همكاری در زمینه
تكنولوژی ،آم��وزش ،علوم توریسم و بخش

انرژی است.
افزایش حجم كلی سرمایهگذاری خارجی
به رشد خود در این كشور ادامه داده و امروزه به
باالترین حد خود یعنی سه برابر سرمایهگذاری
از س��اله��ای  2008-2006رسیده است.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز به همان
صورت رشد داشته است .در سال 2007 -2008
نرخ رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی %100
بوده .این نرخ تا سال  2008به همین منوال ادامه
یافته و تنها در طول سال  2009به علت بحران
مالی بینالمللی كمی كاهش یافته است.
این كشور مزایای قابل رقابت بسیاری برای
سرمایهگذاری خارجی دارد؛ از جمله شاخصههای
كلیدی آن نیروی كار ماهر و مقرون به صرفه و
همچنین دسترسی آسان به بازار است .به عالوه
باید یادآوری كرد كه در كشور ارمنستان هیچ گونه
ممنوعیتی در مورد تبدیل سرمایه و درآمد وجود
ندارد .و هیچ نوع ممنوعیتی در میزان مبادالت
ارزی و مالكیت شركتهای خارجی وجود ندارد
و بنا بر نظرسنجیهای موسسه بینالمللی آمار،
تجارت در ارمنستان آسانتر از تجارت در سایر
كشورهای تازه استقالل یافته جمهوری شوروی
سابق است و این امر مدیون اصالحات دولتی از
قبیل آسانسازی سیستم مالیات ،گمرك و اخذ
مجوز و غیره است.
جواهرات به طور كلی و الماس به طور
خاص ،زمینهای مناسب برای جذب سرمایهگذاری
خارجی در ارمنستان به شمار میرود كه اهمیت
این موضوع به دلیل وجود الماسكاران بسیار
ماهر ،قیمتهای قابل رقابت ،تجهیزات مدرن
و مزایای معافیت مالیاتی برای تولید الماس در
ارمنستان است.
تمركز این صنعت در ارمنستان باال نیست و
امروزه تنها حدود سی شركت خارجی و بومی در
زمینه تولید و عرضه الماس در ارمنستان مشغول به
كار هستند .در كل هیچ مانعی بر راه ورود به بازار
تولید الماس در این كشور وجود ندارد.
ترجمه تینا آبكاریان
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