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êºðÄ ê²ð¶êº²ÜÀ Üàèàô¼À îúÜºò ÂºÐð²ÜàÆØ
¶³ÛÇ³Ý¿ ØÏñïã»³Ý
Ø³ñïÇ 27-ÇÝ ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÁ, Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý (ÆÆÐ) Ý³Ë³·³Ñ Ø³ÑÙáõ¹ ²ÑÙ³¹ÇÝ»Å³¹Ç
Ññ³õ¿ñáí, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ³Ûóáí Ù»ÏÝ»É ¿ñ Â»Ññ³Ý` Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Üáíñáõ½Ç ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃ»³ÝÁ: ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇ ³ÛóÁ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý Ñ³Ù³ñ»É, ù³ÝÇ áñ ï³ñ»óï³ñÇ ³õ»ÉÇ Ù»Í Ãõáí Çñ³ÝóÇÝ»ñ »Ý ³Ûó»ÉáõÙ Ð³Û³ëï³Ý` ïûÝ»Éáõ Üáñ
ï³ñÇÝ, »õ ÁÝ¹·ÍáõÙ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç»õ Ëáñ³óáÕ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
§ì³Ñ¹³Ã¦ Ñ³Ù³ÉÇñáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ Ù³ëÝ³Ïó»É ¿
Üáíñáõ½Ç ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃ»³ÝÁ,
áñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ Ý³»õ î³çÇÏëï³ÝÇ,²ýÕ³Ýëï³ÝÇ, ÂáõñùÙ»Ýëï³ÝÇ, Æñ³ùÇ Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁ »õ ³ÛÉ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ÑÇõñ»ñ
ä³ÏÇëï³ÝÇó, úÙÙ³ÝÇó, ÐÝ¹-

Ï³ëï³ÝÇó, ÔñÕÁ½ëï³ÝÇó »õ ³ÛÉ
»ñÏñÝ»ñÇó: ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ
ßÝáñÑ³õáñ»É ¿ ÆÆÐ Ý³Ë³·³ÑÇÝ
»õ Æñ³ÝÇ ÅáÕáíñ¹ÇÝ Üáíñáõ½Ç
ïûÝÇ ³éÃÇõ »õ Çñ áõ áÕç Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³ÝáõÝÇó µ³ñ»Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñ ÛÕ»É:
§àõñ³Ë »Ù Ý»ñÏ³Û ·ïÝõ»É Üáíñáõ½Ç ÙÇç³½·³ÛÇÝ »ñÏñáñ¹ ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý ³Ûë ·»Õ»óÇÏ »õ
ÛÇñ³õÇ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ: Üáíñáõ½Ç ïûÝÝ Çñ ·»Õ»óÇÏ áõ µ³ñÇ ³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñáí »õ
Í¿ë»ñáí Ñ³½³ñ³Ù»³ÏÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ·³ñáõÝ ÝßõáõÙ ¿ Ù»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ`
ç»ñÙ áõ µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñïáõÙ ÙÇ³õáñ»Éáí ï³ñµ»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ¦,- Áëï ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇ
Ù³ÙÉáÛ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ` ³ë»É ¿ ê³ñ·ë»³ÝÁ:
²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
Æñ³ÝÇ µ³ñÇ¹ñ³óÇ³Ï³Ý Û³ñ³µ»-

ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ` Ý³ Ýß»É ¿, áñ
¹ñ³Ýù ÇëÏ³å»ë ûñÇÝ³Ï»ÉÇ »Ý:
²Ù¿Ý ï³ñÇ Ù»Í³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ Çñ³ÝóÇÝ»ñÇ ÃÇõÁ, áñáÝù ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáí áõ ÁÝÏ»ñÝ»ñáí ·³ÉÇë »Ý Ð³Û³ëï³Ý Üáíñáõ½Á Ýß»Éáõ: ²Ûë ï³ñÇ Ð³Û³ëï³Ý ¿ ³Ûó»É»É Ùûï
28.000 Çñ³ÝóÇ` Ýß»Éáõ Çñ»Ýó
³õ³Ý¹³Ï³Ý ïûÝÁ:

Ð²Ü¸ÆäàôØ ¶ÈºÜ¸¾ÈÆ ¶ð²¸²ð²ÜàôØ

ö²ÎôºÈà±ô ¾ ìÆºÜÜ²ÚÆ Ö²Ü²ä²ðÐÀ ¸¾äÆ ²ØÜ

âáñ»ùß³µÃÇ, Ø³ñïÇ 30-ÇÝ, »ñÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 6-ÇÝ, ¶É»Ý¹¿ÉÇ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ¹³ÑÉÇ×áõÙ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ ÙÇ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ, áñÁ Ù»Í
Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝ¿ñ ²ØÜ ·³ÕÃ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñÓ³Ý³·ñõ³Í Çñ³Ý³Ñ³Û»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
ÏáÝ·ñ»ëÁ 2010 Ãõ³Ï³ÝÇ ê»åï»Ùµ»ñÇó ãÇ »ñÏ³ñ³óñ»É È³áÃ»Ýµ»ñ·Ç ûñ¿ÝùÁ, áñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Æñ³ÝÇ ÏñûÝ³Ï³Ý ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ìÇ»ÝÝ³ÛÇ ×³Ý³å³ñÑáí ·³ÕÃáõÙ »Ý ²ØÜ »õ »Ã¿
ëáÛÝ Ãõ³Ï³ÝÇ ²åñÇÉÇÝ ãÑ³ëï³ïõÇ ³ÛÝ, Éáõñç Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ Ï³Û, áñ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ¹³ÚáÛë
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¹³ñÇ ìÇ»ÝÝ³ÛÇ ·Íáí ²Ù»ñÇÏ³
·³ÕÃ»Éáõ Íñ³·ÇñÁ: úñ¿ÝùÇ ãí³õ»ñ³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÁ
ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí ²ØÜ-Ç µÇõç¿Ç Ïñ×³ïáõÙÝ»ñÝ »Ý: ²Ûëå¿ë ¿ñ ·ñõ³Í §ØÇ°
÷³Ï¿ù ³å³ëï³ÝáõÃ»³Ý Íñ³·ÇñÁ¦ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝáõÙ, áñáí
IRC
(International
Rescue
Committee)-Ý Ññ³õÇñ»É ¿ñ ·É»Ý¹¿É³µÝ³Ï Çñ³ÝóÇÝ»ñÇÝ »õ Ñ³Û»ñÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»É ÙÇ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ýª Ñ³ñóÁ ùÝÝ³ñÏ»Éáõ »õ å³ñ½³µ³Ý»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí: ²Û¹ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ Ï³ñ·³õáñáõÙ ¿ Ýáñ ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇ µÝ³Ï»óÙ³Ý »õ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝáõÙ Ý»ñ·ñ³õÙ³Ý ·áñÍÁ: Ü»ñÏ³Ý»ñÁ ëáÛÝ Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ ëïáñ³·ñ»óÇÝ Ñ³Ûó³·ñ»ñ, áñáí å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ÇÝ ß³ñáõÝ³Ï»É Íñ³·ÇñÁ:
Ü»ñÏ³Ý»ñÇ Ñ³ñó»ñÇÝ å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ñ í»ñáÛÇß»³É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ Â³Ù³ë ÐÇÉÁ,
áñÁ Ñ¿Ýó ëÏ½µÇó Û³Ûï³ñ³ñ»ó, áñ
ë»Ý³ïáñ ²¹³Ù ÞÇüÇ ·ñ³ë»Ý»³-

ÏÇó Çñ»Ý ï»Õ»Ï³óñ»É »Ý, áñ Íñ³·ÇñÁ Ù»Í Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ
ß³ñáõÝ³Ïõ»Éáõ ¿, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñ»õáñ
¿, áñ Ý»ñÏ³Ý»ñÁ, áñáÝù ³ñ¹¿Ý áõÝ»Ý µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ, áñáÝó ·áñÍ»ñÁ
ÁÝÃ³óùÇ Ù¿ç ¿, ëïáñ³·ñ»Ý Ñ³Ûó³·ñ»ñÁ: Ü³ µ³ó³ïñ»ó, áñ µ³óÇ µÇõç¿Ç ËÝ¹ñÇó, Ï³Û Ý³»õ ³õ»ÉÇ
ËÇëï ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý ëïáõ·áõÙÝ»ñÇ Ñ³ñóÁ, áñÁ ãÇ í»ñ³µ»ñáõÙ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û»ñÇÝ Ï³Ù Çñ³ÝóÇÝ»ñÇÝ, »õ ¹³ ¿ å³ï×³éÁ, áñ Û»ï³Ó·õ»É ¿ Ø³ñïÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëõ³Í ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇ µáÉáñ
ÃéÇãùÝ»ñÁ ìÇ»ÝÝ³ÛÇó:
Ð³Ý¹ÇåáõÙÁ ³õ³ñïõ»ó Ûáõë³ÉÇ
ËáëïáõÙÝ»ñáí, ë³Ï³ÛÝ Ñ¿Ýó ³Ûë
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, áñ IRC-Á ÅáÕáí ¿
Ññ³õÇñ»É ³Ûë Ñ³ñóÇ í»ñ³µ»ñ³»³É, ÇÝùÝÇÝ íÏ³ÛáõÙ ¿ ¹ñáõÃ»³Ý ÉñçáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ: Ú³Ù»Ý³ÛÝ ¹¿åë
Â³Ù³ë ÐÇÉÁ Ëáëï³ó³õ, áñ ìÇ»ÝÝ³ÛáõÙ ·ïÝõáÕ ³å³ëï³Ý»³ÉÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ÏÁ ÷áË³¹ñõ»Ý
²Ù»ñÇÏ³:

ÐÆÜ¶ Ð²Ú²¼¶Æ ØÆÈÆ²ð¸²î¾ð FORBES-Æ òàôò²ÎàôØ

¶»õáñ· êï³ÙµáÉó»³Ý

Ð»ÕÇÝ³Ï³õáñ Forbes Ñ³Ý¹¿ëÇ ÏáÕÙÇó Ññ³å³ñ³Ïõ³Í ÙÇÉÇ³ñ¹³ï¿ñ»ñÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ó³ÝÏáõÙ ÙÇ³Ý·³ÙÇó ÑÇÝ· Ñ³Û³½·Ç ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñ Ï³Ý:
²é³õ»É Ñ³ñáõëïÝ áõ Ñéã³Ï³õáñÁ øÁñù øÁñùáñ»³ÝÝ ¿: Forbes-Ç ÙÇÉÇ³ñ¹³ï¿ñ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ Ý³ ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ 310-ñ¹ ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝÁ` Ùûï 3.5 ÙÇÉÇ³ñ¹
¹áÉ³ñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³ñáÕáõÃ»³Ùµ: ²Ýó³Í ï³ñõ³Û
Ñ³Ù»Ù³ï øÁñùáñ»³ÝÇ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ ³×»É ¿ ßáõñç
400 ÙÇÉÇáÝ ¹áÉ³ñáí:
´³Ûó »Ã¿ Ñ³Ù»Ù³ï»Ýù ÝáÛÝ Forbes Ñ³Ý¹¿ëÇ`
2004 Ãõ³Ï³ÝÇÝ Ññ³å³ñ³Ï³Í ó³ÝÏÇ Ñ»ï, ³å³ ÏÁ
ï»ëÝ»Ýù, áñ ³Ù»ñÇÏ³Ñ³Û ÙÇÉÇ³ñ¹³ïÇñáç Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ ÏÇëáí ã³÷
Ïñ×³ïõ»É ¿: 7 ï³ñÇ ³é³ç øÁñùáñ»³ÝÇ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ ·Ý³Ñ³ïõáõÙ ¿ñ ßáõñç 7 ÙÇÉÇ³ñ¹ ³Ù»ñÇÏ»³Ý
¹áÉ³ñ: §âÝ³Û³Í ½·³ÉÇ ÏáñáõëïÝ»ñÇÝ` ³Ýó³Í Ù¿ÏáõÏ¿ë ï³ñÇÝ»ñÇÝ øÁñùáñ»³ÝÁ »õë ÙÇ ù³ÝÇ Éáõñç
·áñÍ³ñùÝ»ñ ¿ ÏÝù»É¦, - åÝ¹áõÙ ¿ Forbes-Á: - §2009Ç ¸»Ïï»Ùµ»ñÇÝ L³ë ì»·³ëáõÙ µ³óõ»ó øÁñùáñ»³ÝÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ Game City Ë³Õ³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÁ, áñÇ
³ñÅ¿ùÁ 8.5 ÙÇÉÇ³ñ¹ ¹áÉ³ñ ¿: ¸³ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç Ù³ëÝ³õáñ Ï³åÇï³ÉÇ
Ý»ñ·ñ³õÙ³Ùµ ³Ýß³ñÅ ·áÛùÇ ßáõÏ³ÛáõÙ Çñ³Ï³Ý³óõ³Í ³Ù»Ý³Ëáßáñ ·áñÍ³ñùÝ ¿ñ¦:
´³óÇ ³Û¹, Forbes-Á ÁÝ¹·ÍáõÙ ¿, áñ øÁñùáñ»³ÝÁ
ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Çñ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ³ÏóÇ³Ý»ñÁ¦. §²Ûë ÓÙ»é 93-³Ù»³Û ·áñÍ³ñ³ñÁ ßáõñç 200 ÙÇÉÇáÝ
¹áÉ³ñ ÝõÇñ³µ»ñ»ó Láë ²Ýç»É»ëáõÙ ·ïÝõáÕ Î³ÉÇýáñÝÇ³ÛÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ` UCLA-ÇÝ¦:
Forbes-Ç óáõó³ÏáõÙ ï»Õ ·ï³Í ÙÇõë Ñ³Û³½·Ç ÙÇÉÇ³ñ¹³ï¿ñ»ñÝ Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ Í³õ³É»É »Ý
èáõë³ëï³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ: Üñ³ÝóÇó ³Ù»Ý³Û³ÛïÝÇÝ »õ ³Ù»Ý³»ñÇï³ë³ñ¹Á §èáë¶áëêïñ³Ë¦ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý ë»÷³Ï³Ý³ï¿ñ ¸³ÝÇ¿É Ê³ã³ïáõñáíÝ ¿:
Forbes-Ç ó³ÝÏáõÙ 833-ñ¹ ï»ÕÁ ½µ³Õ»óÝáÕ ÙáëÏõ³µÝ³Ï Ñ³Û ·áñÍ³ñ³ñÇ 1.5 ÙÇÉÇ³ñ¹ ¹áÉ³ñ Ï³½ÙáÕ
Ï³ñáÕáõÃ»³Ý ÑÇÙùÁ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ
Çñ³Ï³Ý³óõ³Í Û³çáÕ ·áñÍ³ñùÝ»ñÝ »Ý:
§2001 - 2003 Ãõ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ê³ã³ïáõñáíÝ Çñ
·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï 60 ÙÇÉÇáÝ ¹áÉ³ñáí ·Ý»ó å»ïáõÃ»³ÝÁ å³ïÏ³ÝáÕ §èáë¶áëêïñ³Ë¦-Ç µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 75 ïáÏáëÁ` ËáñÑñ¹³ÛÇÝ á×Ç ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÇó ³ÛÝ ¹³ñÓÝ»Éáí éáõë³ëï³Ý»³Ý ßáõÏ³ÛÇ ³é³ç³ï³ñÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ: 2010-ÇÝ Ê³ã³ïáõñáíÁ å»ïáõÃÇõÝÇó ·Ý»ó µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ÙÝ³ó³Í 25 ïáÏáëÁ`
¹³éÝ³Éáí ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý ÙÇ³ÝÓÝ»³Û ë»÷³Ï³Ý³ï¿ñÁ¦, - ·ñáõÙ ¿ Forbes-Á:
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý µÇ½Ý»ëáõÙ Éáõñç Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³ë³Í ê³ñÏÇëáí »Õµ³ÛñÝ»ñÁ` ÜÇÏáÉ³ÛÝ áõ ê»ñ·¿ÛÁ,

³Ù»ñÇÏ»³Ý Ñ³Ý¹¿ëÇ Ññ³å³ñ³Ï³Í óáõó³ÏáõÙ ·ïÝõáõÙ »Ý Ê³ã³ïáõñáíÇ Ñ³ñ»õ³ÝáõÃ»³Ùµ: ê³ñÏÇëáí
»Õµ³ÛñÝ»ñÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ Forbes-Á ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ ßáõñç »ñ»ù ÙÇÉÇ³ñ¹ ³Ù»ñÇÏ»³Ý ¹áÉ³ñ: ºÕµ³ÛñÝ»ñÇó ³õ³·Á` 51-³Ù»³Û ê»ñ·¿Û ê³ñÏÇëáíÁ, 1991ÇÝ ëï»ÕÍ»É ¿ §èºêà- ¶³ñ³ÝïÇ³¦ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ: 2007ÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 37 ïáÏáëÁ í³×³é»É ¿
ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý AXA ÁÝÏ»ñáõÃ»³ÝÁ éáõë³Ï³Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÝ³Ë³¹¿å µ³ñÓñ ·Ýáí`
1 ÙÇÉÇ³ñ¹ 200 ÙÇÉÇáÝ ¹áÉ³ñáí: Üñ³ Ïñïë»ñ »Õµ³ÛñÁ`
42-³Ù»³Û ÜÇÏáÉ³ÛÁ, Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ¿ §èºêà¦-Ç ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ý³Ë³·Í»ñÁ: Æ ¹¿å, »ñÏáõ »Õµ³ÛñÝ»ñÝ ¿É
µ³½Ù³½³õ³Ï Ñ³Ûñ»ñ »Ý` Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ 5-³Ï³Ý »ñ»Ë³Û áõÝÇ:
Forbes-Ç ó³ÝÏáõÙ ÁÝ¹·ñÏõ³Í í»ñçÇÝ Ñ³Û³½·Ç
ÙÇÉÇ³ñ¹³ï¿ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñ Î³ñ¿Ý Î³ñ³å»ï»³ÝÇ »Õµ³ÛñÝ ¿`
§î³ßÇñ-¶ñáõå¦ ÏáÝó»éÝÇ ë»÷³Ï³Ý³ï¿ñ ê³Ùõ¿É
Î³ñ³å»ï»³ÝÁ: §Î³ñ³å»ï»³ÝÇ §î³ßÇñ ¶ñáõå¦Á 15 ³é»õïñ³ÛÇÝ »õ »ûÃ ûýÇë³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ,
ÇÝãå¿ë Ý³»õ »ûÃ ÑÇõñ³ÝáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï¿ñ ¿:
Æñ µÇ½Ý»ëÁ èáõë³ëï³ÝáõÙ Î³ñ³å»ï»³ÝÁ ëÏë»É ¿`
·Ý»Éáí §Î³Éáõ·³¶É³õêÝ³µ¦ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ:
§ì»ñç»ñë Î³ñ³å»ï»³ÝÁ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ¿ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ ¿ ëïáñ³·ñ»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ºñ»õ³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï,
áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ïáõñÇ½ÙÇ, ßÇÝ³ñ³ñáõÃ»³Ý »õ Ï³Ý³ã
·ûïÇÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÝ áõÕÕõ³Í Éáõñç Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ¦, -·ñáõÙ ¿ Forbes-Á:

²ÕµÇõñ` ²½³ïáõÃÇõÝ é³¹ÇûÏ³Û³ÝÇ Ï³Ûù

Ý»ñÇÝ£

-Ç Ù¿Ï³Ù»³Û µ³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃÇõÝÁ, É³õ³·áÛÝ Ýõ¿ñÁª Ó»ñ
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ »õ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ ³åñáÕ µ³ñ»Ï³Ù-

Ø¿Ï³Ù»³Û µ³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃ»³Ý ·ÇÝÁ
Æñ³ÝáõÙª 23,000 ÃáõÙ³Ý
²ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙª 135 ¹áÉÉ³ñ
àã ÙÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ í×³ñáõÙ£
ØÇ³ÛÝ ½³Ý·³Ñ³ñ¿ù Ù»½, »õ Ù»ñ ëáõñÑ³Ý¹³ÏÁ Ï³Ûó»ÉÇ Ó»½ª Ó»ñ ï³ÝÁ£
66495180
66495208
66492693
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ÚáÛë

Ø²ðîÆ 8
Â¾± ²äðÆÈÆ 7 .
ºðÎàôêÜ ¾È

Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ, 1996 Ãõ³Ï³ÝÇÝ Ø³ñïÇ 8-Á, áñå¿ë Ï³Ý³Ýó Çñ³õáõÝùÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ, Ñ³Ýõ»ó å»ï³Ï³Ý ïûÝ³óáÛóÇó »õ ¹ñ³ ÷áË³ñ¿Ý ²åñÇÉÇ 7-Á

Ñéã³Ïõ»ó áñå¿ë Ù³ÛñáõÃ»³Ý »õ ·»Õ»óÏáõÃ»³Ý ûñ: ÆÑ³ñÏ¿ ²åñÇÉÇ 7-Á Ý³Ë³å¿ë ¿É áñáß
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ïûÝõáõÙ ¿ñ, ë³Ï³ÛÝ ³Ûë áñáßÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ ³ÛÝ ·ñ³õÇ

Ø³ñïÇ 8-Ç ï»ÕÁ: Üå³ï³ÏÁ å³ñ½ ¿ñ` ÷áË»É ß»ßï³¹ñáõÙÁ Çñ³õáõÝùÇó å³ñï³Ï³ÝáõÃ»³Ý ¥É³õ Ù³Ûñ, ·»Õ»óÇÏ ÏÇÝ¤ »õ ³Ýµáí³Ý¹³Ï Ù»Í³ñÙ³Ý: 2001 Ãõ³Ï³ÝÇÝ Ø³ñïÇ 8-Á

í»ñ³Ï³Ý·Ýõ»ó å»ï³Ï³Ý ïûÝ³óáÛóáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ÙÝ³ó Ý³»õ ²åñÇÉ 7-Á: ¸³ ÷áñÓ ¿ñ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃÇõÝÁ` Ùáé³óáõÃ»³Ý ãï³É Ï³Ý³Ýó Çñ³õ³½ñÏáõÃÇõÝÁ »õ

ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ù»Í³ñ»É Ýñ³ Ï³ñ»õáñ ¹»ñÁ áñå¿ë Ù³Ûñ: Ð»ï»õ»³É Ûû¹õ³ÍÁ ·ñõ»É ¿ ÝÙ³Ý
Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃ»³Ý Ó·ïáÕ á·áí:

Ø²ðîÆ 8-Àª ÊàðÐºÈàô ºôê Ø¾Î ÂºØ² Øºð äºî²Î²Ü ²ÚðºðÆ Ð²Ø²ð
Ø³ñÇ»ï³ Ê³ã³ïñ»³Ý
Ð³Û ÏÝáç í»ñ³µ»ñ»³É ¹³ï³ñÏ ·áí»ñ·Ý»ñÝ ¿°É ã»Ý áõïõáõÙ: ö³é³ó ×³é»ñÝ ³ÛÉ»õë ÍÇÍ³Õ»ÉÇ »Ý: ÖáéáÙ »õ å³Ã»ïÇÏ
ÓûÝ»ñ·»ñÁ ëáí»ï³Ï³Ý ³Ýó»³É
»Ý áõ ¹ñ³Ýó Ù³ëÇÝ ÛÇß»ÉÝ ³Ý·³Ù
ÍÇÍ³Õ ¿ Û³ñáõóáõÙ: ºõ áõñ»ÙÝ`
Ç±Ýã Ëûë»Ýù áõ Éë»Ýù ³Ûëûñ: Æ±Ýã
Ëûë»Ýù, áñ ÝõÝõáó ãÉÇÝÇ, ³ñÅ³Ý³å³ïõáõÃÇõÝ ãíÝ³ëÇ áõ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Çñ Ù¿ç áõÝ»Ý³Û áÕç
Ý»ñÏ³åÝ³ÏÁ Ñ³Û ÏÝáç Ñá·ëÇ áõ
å³ñï³õáñáõÃ»³Ý, áñ ùÇã ã¿
µÝ³õ ³Ûë Ù»ñ ¹Åõ³ñÇÝ ûñõ³Û Ù¿ç:
Æ±Ýã Éë»ÉÝ ³ÏÝÏ³É»Ýù, áñ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ý»ñ³éÇ Ù³Ûñ ÉÇÝ»Éáõ
·áñáíÁ, ëÇñ»ÉÇ »õ ëÇñõ³Í ÉÇÝ»Éáõ
µ»ñÏñ³ÝùÁ, Ñ³Û Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý ÙÇ Û³ñ·õ³Í Ù³ëÝÇÏÁ ÉÇÝ»Éáõ Ñå³ñïáõÃÇõÝÁ, áõ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñá·ëÇ áõ å³ñï³õáñáõÃ»³Ý
µ»éÝ áõë³Í` Ù»ñ ·ÇÍÁ ï³Ý»Ýù
³ßË³ñÑÇ µ³½Ù³¹¿Ù Ç·³Ï³Ý
Ñ³ïõ³ÍáõÙ` ãÝõ³ëï³Ý³Ýù Ï³Ù
µ³ñÓñ ã¹³ë»Ýù Ù»½, ã³÷Çó
¹áõñë ã·»Ý¹»ñ³Ý³Ýù áõ ã³÷Çó
¹áõñë å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ãÉÇÝ»Ýù,
ù³ÝÇ áñ Ù»ñ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ³ÛÉ
¿: Ü»ñÏ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ Ñ³Û
ÏÇÝÁ Ù»ñ Ï»³ÝùÇ µáÉáñ ÝáñáÛÃÝ»ñÇ í»ñÇÝ ß»ñï»ñáõÙ ¿, Ýñ³Ýó
¹ñûß³Ï³ÏÇñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É`
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ý·áÛÝ ÉÇÝ»Ýù:
ÚáÛë
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ºõ áõñ»ÙÝ` ûÝ ³Ý¹ñ ³é³ç, ÇÝãå¿ë
Ï³ë¿ÇÝ Ù»ñ å³ïÙ³Ï³Ý Ñ»ñáëáõÑÇÝ»ñÁ, áñáÝù ÙÝ³óÇÝ ³Ýó»³ÉÇ
Ù¿ç áõ å³ïÙÇãÝ»ñÇ ·ñÇãÇ Í³ÛñÇÝ` Üõ³ñ¹ »õ ¾ñ³ïû Ã³·áõÑÇ,
ö³é³ÝÓ»Ù áõ ²ëåñ³Ù, ²ÛÍ»ÙÝÇÏ
áõ Þ³Ñ³Ý¹áõËï, ê³Ñ³Ï³ÝáÛß áõ
Ü³½»ÝÇ` ³ÝÓÝõ¿ñ ÁÝÏ»ñáõÑáõó
ÙÇÝã»õ ëÇñ³ïáãáñ ëÇñáõÑÇ, Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ å³ßïå³ÝÇó ÙÇÝã»õ ëÇñáÛ Ñ³Ù³ñ Ñá·ÇÝ ¹ÅáËùÇÝ Û³ÝÓÝ³Í ÇÝùÝ³ëå³Ý, Ù»ñ Ù³ÝÏáõÃÇõÝÁ ½³ñ¹³ñ³Í, Ù»ñ ï»ëÇÉùÝ»ñÁ Ñ³ñëï³óñ³Í, µ³Ûó ³Ûëûñ Ñ»éáõ-Ñ»éáõ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ, Ù»ñ
ý¿Ûëµáõù»³Ý áõ ÃõÇÃ»ñ»³Ý ³éûñ»³ÛÇó, ë»ùëËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñÇ
ÑÇÃßù»ñÃÝ»ñÇ áõ Ù³ñÙÝ³ÛÇÝ ·»-

Õ»óÇÏ ëÇÉáõ»ïÝ»ñÇ óáõó³¹ñÙ³Ý
Å³Ù³Ý³ÏÇó: Ø»ñ ÑÇÝ ëÇÙõáÉÝ»ñÝ
áõ Ýáñ»ñÁ å³ï»ñ³½ÙÇ Ù¿ç »Ý Û³×³Ë, Ù»ñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ ëáõë»ñ
»Ý` áõñÇßÝ»ñÇ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ
µ³ËõáÕ: Î»³ÝùÇ ÝáñáÛÃÝ»ñÁ Û³×³Ë ãÙ³ñë³Í` Ý»ïõáõÙ »Ýù Ýáñ»ñÇ íñ³Û. Ï»³ÝùÁ Ñ»õÇÑ»õ ëÉ³ÝáõÙ ¿ ³é³ç` Ýñ³ Û»ï»õÇó, ÏáÕùÇó , Ñ³Ù³ã³÷ Ï³Ù ³ÝëÇÝùñáÝ,
Ñ»Í³Í áõ Ï³Ù ù³ß ÁÝÏ³Í, ³ñÅ³Ý³å³ïõûñ¿Ý Ï³Ù Û³×³Ë áã ³ÛÝù³Ý` ëÉ³ÝáõÙ »Ýù Ý³»õ Ù»Ýù,
»ñµ»ÙÝ ÑÇÝ áõ Ýáñ Çñ³ñ Ñ»ï
ãÑ³ßï»óñ³Í, Û³×³Ë Å³Ù³Ý³Ï
ãáõÝ»Ý³Éáí ¹³ë¹³ë»Éáõ` ÑÝÇ
É³õÁ å³Ñ»Éáõ, ÝáñÇ Ëáï»ÉÇÝ
Ñ»éáõ Ññ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ´³Ûó »õ

³õ³Ý¹áÛÃÇ Ñ³Ù³ñ ¹»é ï»Õ »Ýù
ÃáÕÝáõÙ, áõ É³õ ¿, áñ ÃáÕÝáõÙ »Ýù,
ù³ÝÇ áñ Ù³ñ¹áõ µÝáÛÃÝ ¿ ³Û¹åÇëÇÝ` å³ÑáõÙ ¿ ³ÛÝ, ÇÝã û·ÝáõÙ ¿
³åñ»É, ³é³Ýó Û»ï Ý³Û»Éáõ` ã»Ýù
Ï³ñáÕ ³é³ç Ý³Û»É áõ ï»ëÝ»É:
î³ñµ»ñ ¹³ñ»ñÇ Ù»ñ ëÇÙõáÉ
Ï³Ý³Ûù ã·Çï¿ÇÝ Ø³ñïÇ 8-Ç Ù³ëÇÝ, ãÝ³Û³Í ÙÇÝã»õ ³Û¹åÇëÇ ïûÝ
³é³ÝÓÝ³óÝ»ÉÝ ¿É Ýñ³Ýù ³Ù¿Ý ûñ
å¿ïù ¿ Ùï³Í¿ÇÝ Ï³Ý³óÇ áõ ó³ÝÏ³ÉÇ ÉÇÝ»Éáõ, Ñ³Û ÏÝáç Ï»ñå³ñÇ
Ù¿ç ÙÝ³Éáõ Ù³ëÇÝ` µ³ñ»ÏÇñÃ,
³é³ùÇÝÇ, Ñ³Û»óÇ: Ø»ñ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÁ ·áí»ñ·áõÙ ¿ÇÝ Ù»ñ
ßáõß³ÝÝ»ñÇÝ, Ù»ñ ½³Ññ³ïÝ»ñÝ
áõ ëÇñ³ÝáÛßÝ»ñÁ ÁÝ¹ûñÇÝ³ÏÙ³Ý
áõ Ý»ñßÝã³ÝùÇ ³ÕµÇõñ ¿ÇÝ ¹³éÝáõÙ, Ù»ñ Ñ»ñáëÝ»ñÁ ÏéõÇ ·Ý³Éáõó ³é³ç ÁÙåáõÙ ¿ÇÝ ëÇñáÛ Û³õ»ñÅ³Ï³Ý ·³õ³ÃÇó »õ Û³ÝáõÝ
¹ñ³ Ù³ñï ï³ÉÇë: Ø³ñïÇ 8
ãÏ³ñ, Ï³ñ ²Ý³ÑÇï ³ëïõ³ÍáõÑáõ, ²ëïÕÇÏ ¹ÇóáõÑáõ ïûÝ, Ï³ñ
ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ù³ÛñáõÃ»³Ý ûñ,
áñÁ ³ñ¹¿Ý ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ Ñ³Û»ñë
í»ñ³Ï³Ý·Ý»óÇÝù: ÆëÏ Ø³ñïÇ 8Á ÛûñÇÝ»óÇÝ 100 ï³ñÇ ³é³ç. ÇÝã
áñ Û»Õ³÷áË³Ï³Ý Ë»ÝÃ ÏÇÝ (Ï³ñ»õáñ ã¿ ëáí»ïÇ Ñ³Ý·áÛÝ Ýñ³
³ÝáõÝÁ ÑáÉáí»ÉÁ) ÛûñÇÝ»ó ÙÇ ³Ùë³ÃÇõ, áñÇó ³ñ¹¿Ý 100 ï³ñÇ
Ï³éãáõÙ »Ý ³ßË³ñÑÇ Ï³Ý³Ûù`
³Û¹ ÙÇ ûñÝ ³é³ÝÓÝ³óÝ»Éáí áñå¿ë Çñ»Ýó ùÙ³Ñ³×áÛùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ûñ, áñå¿ë Ë»ÝÃ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ, ³ßË³ñÑáõÙ Û³ÛïÝÇ
Ýáñ³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ áõ Ã³ñÙ
Ñáë³ÝùÝ»ñÇÝ ïñõ»Éáõ ûñ, áñå¿ë
Ù»Í³ñõ»Éáõ áõ µ³ó³éÇÏ³óõ»Éáõ
å³Ñ³ÝçÙáõÝùÇ ¹ñë»õáñáõÙ: â½³ñÙ³Ý³ù, áñ ³ë»Ù` Ø³ñïÇ 8-Á
ÛûñÇÝõ»É ¿ áñå¿ë ü¿ÛëµáõùÇ Ý³Ë³ïÇå` ÙÇ ³Ùë³ÃÇõ, áñÝ ³ßË³ñÑÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÙÇïùÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ
Ïïñõ³Íùáí åïï»óÝáõÙ ¿ñ ÝáÛÝ
ÙïùÇ ßáõñçÁ: àõ ¿ëï»Õ ¿É ÙÇ ï»ë³Ï Ñ³Û»ñÇë µ³ËïÁ ãµ»ñ»ó: ²ßË³ñÑÇ Ï³Ý³Ûù Ù¿Ï ûñ áõÝ»Ý`
Ë»ÝÃ³Ý³Éáõ áõ Ë»ÝÃ³óÝ»Éáõ,
Ñ³Û»ñÇÝë Ù¿Ï³Ùë»³Ï ¿. ïûÝÁ

½ñáÛ³óÝ»Éáõ ³õ»ÉÇ É³õ Ó»õ áã áù
ã¿ñ Ï³ñáÕ ³Û¹ù³Ý É³õ Ùï³Í»É,
ù³Ý Ñ³Û ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ: Ø¿Ï³Ùë»³ÏÝ, Ç í»ñçáÛ, áãÇÝã ãÇ å³ñï³õáñ»óÝáõÙ, 30 ûñ áõÝ»ë` ë¿ñ¹
áõ ÝõÇñõ³ÍáõÃÇõÝ¹ ³ñï³Û³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ¿ëûñ ã¿` í³ÕÁ ÏÁ
Û³ÛïÝ»ë, í³ÕÁ ã¿` ÙÇõë ûñÁ: öñÏáõÃÇõÝ ¿ ÇëÏ³Ï³Ý` ÷áÕ ãÏ³Û,
ó³ÝÏáõÃÇõÝ ãÏ³Û` Ù¿Ï³Ùë»³ÏÝ
ÇÝãá±í ÷ñÏáõÃÇõÝ ã¿: ¸¿, Ù»ñÁ
å¿ïù ¿ ã³÷³½³Ýó ÉÇÝÇ, Ñ³ÛÇ
ã³÷Á ã³÷³½³ÝóÝ ¿` Çµñ Ù¿Ï ûñÁ
ùÇã áõ ùÇã ¿ Ù»ñ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó
³Ýë³ÑÙ³Ý ë¿ñÁ óáõó³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ù¿Ï³Ùë»³Ï ¿ å¿ïù` ½·³óÙáõÝùÝ»ñÇ ³×áõñ¹Ç, ÝõÇñ³ïõáõÃÇõÝÝ»ñÇ óáõó³¹ñ³Ï³Ý ßù³Ñ³Ý¹¿ëÇ, Ñ³Û ÏÝáç Ñ³Ý¹¿å ³Ýë³ÑÙ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ýù ¹ñë»õáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ... Â¿»õ` ÝáñÙ³É, µ³ñÓñ
ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý áõÝ»óáÕ
ÏÝáç Ñ³Ù³ñ Çñ ÍÝÝ¹»³Ý, ³ÙáõëÝáõÃ»³Ý, ½³õ³ÏÇ, Ãáé³Ý ÍÝÝ¹»³Ý ûñÝ ¿É µ³õ³Ï³Ý ¿` ÛÇßõ»Éáõ
áõ ·Ý³Ñ³ïõ³Í ÉÇÝ»Éáõ, ÇëÏ Ù¿Ï³Ùë»³Ï-ïûÝÇ ·áÛáõÃÇõÝÁ ½ÇçáÕáõÃ»³Ý ÝÙ³Ý ÙÇ µ³Ý ¿ ¹³éÝáõÙ,
Ù¿Ï ³ÙÇë ß³ñáõÝ³Ï ÛÇß»óáõÙ
ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏáÕÙÇó, áñ ÃáÛÉ
ë»éÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ¿ ÇÝùÁ... ØÇ
Ëûëùáí` ÙÇ ï»ë³Ï Ñ³Ï³·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ ÙÇ µ³Ý Ï³Û Ñ³Ûáó Ù¿Ï³Ùë»³ÏÇ Ù¿ç, áñ Ñ³Ù É³õ ¿, Ñ³Ù
í³ï: È³õ ¿, ù³ÝÇ áñ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ
µ³éÁ ß³ï»ñÇë Ù¿ç ³ñÃÝ³óÝáõÙ ¿
·ñ³Ýï Éõ³óáÕ ³ñïûÝ»³É Ë³õÇ
»ñ»õáÛÃÁ ÙÇ³ÛÝ, Ø³ñïÇ 8-Ý ¿É
¹ñ³ ÝÇõÃ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ó»õ»ñÇó
Ù¿ÏÝ ¿ »õ áõñÇß áã ÙÇ ·»Ý¹»ñ³ÛÇÝ
½·³óáÕáõÃÇõÝ: È³õ ¿, ù³ÝÇ áñ,
³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ, Ñ³Û»ñë ³Û¹ Ù¿Ï
³Ùëõ³Û Ù¿ç ÷áñÓáõÙ »Ýù ïûÝ
ë³ñù»É Ù»ñ å³ïÏ»ñáí »õ ÝÙ³ÝáõÃ»³Ùµ` »õ Ù»ñ É³õ ÏáÕÙ»ñÝ
»Ýù ¹ñë»õáñáõÙ, »õ í³ï, Ûáõëáí
»Ù` Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñáõÙ É³õÁ ß³ï ¿
ÉÇÝáõÙ: àõ Ù¿Ï ¿É µáÉáñÇÝ å³ïáõÙ
¿ Ýõ¿ñ ·Ý»Éáõ ³Ûë ³ÝÏ³å Ùñó³í³½ùÁ, áñ ëå³éÝáõÙ ¿ ëÇÙõáÉÇÏ³
ÉÇÝ»Éáõó í»ñ³Íõ»É ÝÇõÃ³Ï³ÝÇ
³ëïÍáõÝ Ù³ïáõóõáÕ ½áÑ³µ»ñáõ-

Ã»³Ý` §à±í ³õ»ÉÇ¦ í»ñï³éáõÃ»³Ùµ: Î³ñÍ»ë ³õ»ÉÇ ß³ï ïÕ³Ù³ñ¹Ý áõ½áõÙ ¿ Çñ §»ëÁ¦ Ï³ñ»õáñ»É Ýõ¿ñÇ Ã³ÝÏ³ñÅ¿ùáõÃ»³Ùµ, »õ
Ã¿ ÇÝã ïÕ³Ù³ñ¹ ¿ áõ ÇÝãåÇëÇ±
Ýõ¿ñ Ï³ñáÕ ¿ ·Ý»É, ù³Ý Ã¿ ÏÝáçÁ
Ù»Í³ñ»Éáõ, Ýñ³ ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñÝ áõ
Ýñ³ Ã³ÝÏ³·ÇÝáõÃÇõÝÝ ÁÝ¹·Í»Éáõ Ó»õ: ´³ Ç±Ýã ³Ý»Ý ³Û¹ µáÉáñÁ
ï»ëÝáÕ- ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù»ñ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ:
²Û¹ ÇÙ³ëïáí ß³ï Ïáõ½¿ÇÝù, áñ
Ø³ñïÇ 8-Ý, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ,
ãÏáñóÝ¿ñ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ áõ Í³é³Û¿ñ Ï³Ý³Ýó ·»Õ»óÏáõÃÇõÝÝ, ³ÝÏñÏÝ»ÉÇáõÃÇõÝÝ áõ ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇáõÃÇõÝÝ ÁÝ¹·ÍáÕ
Å»ëïÇ` Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ÙÇõë Ï¿ëÇ
ÏáÕÙÇó. §²Ñ³õ³ëÇÏ Ï³ë, ·»Õ»óÇÏ, Ù»ñÓ³õáñ ÇÙ...¦: ´³Ûó »õ ÃáÕ
ÉÇÝÇ Ø³ñïÇ 8-Á ËáñÑ»Éáõ »õë Ù¿Ï
Ã»Ù³ Ñ³Û ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ` Ñ³Û ÏÝáç ³Ýí»ñç Ñ³Ùµ»ñ³ï³ñáõÃ»³Ý, ÑÝ³ñ³ÙïáõÃ»³Ý,
áãÝãÇó ³Ù¿Ý ÇÝã ëï»ÕÍ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ: Ú³ïÏ³å¿ë Ù»ñ
»ñÏñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ïÝï»ë³Ï³Ý ÁÝÃ³óùÇ Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³Ù³ñ,
ßÝáñÑ³õáñ³ÝùÇ Ñ»ñÃ³å³Ñ Ëûëù»ñ ³ë»Éáõ ³éÇÃ ¹³éÝ³Éáõó µ³óÇ` Ø³ñïÇ 8-Çó ²åñÇÉÇ 7 Å³Ù³Ý³ÏÁ ÃáÕ ¹³éÝ³Û »ñ»ëÍ»Í³Ýù,
Ùïáñ»Éáõ ÝÇõÃ` ÇÝãå¿±ë Ã»Ã»õ³óÝ»É Ñ³Û Ï³Ý³Ýó, Ñ³Û Ù³Ûñ»ñÇ
ûñÁ, ÇÝãå¿ë ûñõ³Û Ï³ñÇùÁ Ñá·³Éáõ Ýñ³Ýó ç³ÝùÁ ÃáÛÉ ãï³É, áñ
ï³Ýç³ÝùÇ í»ñ³ÍõÇ, ÇÝãå¿ë û·Ý»É Ýñ³Ý` Çñ»Ýó ç³ÝùÁ í³ñÓ³ïñõ³Í ï»ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: àõ
Ù»ñ ³é³ç³ñÏÁ ÃáÕ áã Ã¿ ÇÝã-áñ
ÅåÇï ß³ñÅÇ, ³ÛÉ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ
Ù»ñ ³Ûñ»ñÇ Ù¿ç ³é³õ»É ëñÇ å³ï³ëË³Ý³ïõáõÃ»³Ý ½·³óáõÙÁ,
³Ù¿Ý µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ËûëùÝ ³ë»Éáõó ³é³ç` ï³ëÝ ³Ý·³Ù Ùï³Í»Éáõ ëáíáñáÛÃÁ ëñÇ, áñå¿ë½Ç
Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ø³ñïÇ 8-ó ÙÇÝã»õ
²åñÇÉÇ 7 Ñ³Û ÏÇÝÁ ë³ñÏ³½Ùáí
ãÙï³ÍÇ ïûÝÇ ËáñÑñ¹Ç Ù³ëÇÝ:
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êºðÄ ê²ð¶êº²ÜÆ Ð²ðò²¼ðàÚòÆ Ðºîøºðàì.
Ð²Î-À ØÆ ÀÜ¸¸ÆØàôÂÆôÜ ¾, àð ¼²ð¸²ðàôØ ¾ ÆÞÊ²ÜàôÂº²ÜÀ

ì³Ñ³Ý ÆßË³Ý»³Ý

ãÁÝ¹áïáõÙ, Ñ³Ù ¿É Ñ³Ù³ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ Çñ
àâ ÈºôàÜ, àâ ¾È êºðÄ
ï³ñ³Í ¹Å·áÑáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹Í³ÕÏ³Óáñ»³Ý Ñ³ñó³½ñáÛ¹ÇÙáõÃ»³Ý ÙÇçáóáí ½ëå»É:
óáõÙ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³ÝÁ ³ÛÝå¿ë
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÁÝÃ³óÇÏ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ µ»õ»ê»ñÅ ê³ñ·ë»³±ÝÝ ¿ É³õ
·áí»ó, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ 20
é³ó³Í ¾ È»õáÝ î¿ñ ä»ñáë»³Ý-ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý
Ë³ÕáõÙ, Ã¿± ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝÝ
ï³ñõ³Û å³ïÙáõÃ»³Ý ÁÝ¥ÆßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ-ÀÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝ¤ Ñ³Ï³¹ñáõÃ»³Ý ¿ Ñ»ßï Ï³é³í³ñõáÕ: ºõ Ù¿Ã³óùáõÙ ÝÙ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹¹Ç- ßáõñç: ¸Åõ³ñ ¿ Ñ³Ý¹Çå»É ³ÛÝåÇëÇ ¹ÇñùáñáßÙ³Ý, ÏÁ »õ ÙÇõëÁ:
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ Ñ³ÙáõÃ»³ÝÁ ã¿ñ ïõ»É (Ï³Ù »ë áñÁ ùÝÝ³¹³ï»Éáí î¿ñ ä»ïñáë»³ÝÇ Õ»Ï³í³ñ³Í
Ð³Û
²½
·³
ÛÇÝ
ÎáÝ
·ñ¿
ëÁ
¥Ð²Î¤,
¹¿Ù
ÉÇ
ÝÇ
Ý³
»õ
Çß
Ë³
Ù³ñ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ Ýñ³
ã»Ù ÛÇßáõÙ): ²Ûëå¿ë, Ø³ñïÇ
12-ÇÝ Ì³ÕÏ³ÓáñáõÙ ê³ñ·- ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ »õ î¿ñ ä»ïñáë»³ÝÇÝ Ù»Õ³¹ñÇ Çß- Ý³Ëáñ¹Ý»ñÇ, ÃßÝ³Ù³ÝùÁ
ë»³ÝÝ ³ë³ó.
Ë³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ý¹¿å Ù»ÕÙ í»ñ³µ»ñÙáõÝù óáõ- ËáñÑ¹³ïáõ ã¿, »õ ³ÝÓÝ³§Î³ñÍáõÙ »Ù, áñ ÁÝ¹Ñ³- ó³µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ð»ï»õ»³É ·ñáõÃÇõÝÁ ³Û¹åÇëÇ Ï³Ý ß³Ñ»ñÇó »ÉÝ»Éáí Ï³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ùûï»óÙ³Ý Ñ»ï³ùñùÇñ ÙÇ ÝÙáõß ¿, áñÝ Çñ ËáñùáõÙ ñáÕ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í áõÅÇ Ñ»ï
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ ×Çßï ×³- Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝ ¿ ³é³ç³ñ- Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É: ê³Ï³ÛÝ
Ý³å³ñÑáí »Ý ·ÝáõÙ: Ð³Ù³- ÏáõÙ: ²é³Ýó µ³Å³Ý»Éáõ ¹ñ³ÝáõÙ ³ñï³Û³Ûïõ³Í Ý³ Çñ ³Û¹ ³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõÃÇõÝÁ ã¿ñ Ï³ñáÕ û·ï³ñáõÙ »Ù, áñ ·áÝ¿ í»ñçÇÝ 1-2
ï»ë³Ï¿ïÝ»ñÁª ³ÛÝ í»ñ³ïåáõÙ »Ýù ³é Ç ï»Õ»Ïáõ·áñÍ»É, »Ã¿ ¹ÇÙ³óÁ ãÉÇÝ¿ñ
ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ áñáßÃÇõÝ:
È»õáÝ î¿ñ-ä»ïñáë»³ÝÁ, Ù¿³ÏÇ Ó»õ³ã³÷»ñ »Ý Ó»õ³õáñõ»É, áñáß³ÏÇ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ Ùï»É »Ý µÝ³Ï³ÝáÝ ÑáõÝ: ÏÁ, áõÙ ÃáÛÉ ï»Õ»ñÁ ß³ï É³õ Ñ³ßõ³ñÏõ³Í »Ý (³ï³ÙÝ»Ð³Ýñ³Ñ³õ³ùÝ»ñÝ ³ÝóÝáõÙ »Ý Ïáé»ÏïáõÃ»³Ý ë³Ñ- ñÁ Ñ³ßõ³Í »Ý) »õ áõÙ Çñ µé³Ý Ù¿ç ¿ Ñ³õ³ù»É: ê»ñÅÁ ÙÇ
³Ý·³Ù Çñ ÏáÉ»·³Ý»ñÇ Ñ»ï ÷áñÓ³ñÏ»É ¿, Ã¿ ÇÝãå¿ë ÙÇ
Ù³ÝÝ»ñáõÙ, »õ ×Çßï ×³Ý³å³ñÑÁ ¹³ ¿¦:
§Î³ñÍáõÙ »Ù, áñ »õ° ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ, »õ° ÁÝ¹¹ÇÙ³- ëå³éÝ³ÉÇùÇó È»õáÝÁ Ñ»ßïáõÃ»³Ùµ Û³ÝÓÝáõÙ ¿ ÇßË³¹ÇñÝ»ñÁ ×Çßï Ñ»ï»õáõÃÇõÝÝ»ñ å¿ïù ¿ ³Ý»Ý ³Ýó»³ÉÇ ÝáõÃÇõÝÁ, Ññ³Å³ñõáõÙ »ñÏñÇ Ý³Ë³·³ÑÇ áõ µ³Ý³ÏÇ
ëË³ÉÝ»ñÇó, áñå¿ë½Ç ¹ñ³Ýù ãÏñÏÝõ»Ý: ²ë³Íë áñå¿ë ·»ñ³·áÛÝ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ å³ßïûÝÝ»ñÇó áõ Ñ»éáõëé»õ»ñ³Ýë ãÁÝ¹áõÝ¿ù, µ³Ûó, ÷³°éù ²ëïÍáÛ, ß³ï å³ñ³- ï³ï»ëáõÃ»³Ùµ áÕµáõÙ, Ã¿ Û³ÛïÝÇ áõÅ»ñÇ ×ÝßÙ³Ùµ ÇÝ·³Ý»ñáõÙ »õ° ³Ûë ÏáÕÙáõÙ, »õ° ³ÛÝ ÏáÕÙáõÙ Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, ùÁ Ññ³Å³ñ³Ï³Ý ¿ ï³ÉÇë: ÆÝã-ÇÝã, ê»ñÅÁ ·ÇïÇ, áñ È»áíù»ñ áõÝ»Ý Ù»Í ÷áñÓ, ·Çï»Ý, Ã¿ ÇÝã ¿ Ýß³Ý³ÏáõÙ å»- õáÝÁ ×ÝßõáÕ ¿: ÆßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ·Çï»Ý Ý³»õ, áñ È»õáïáõÃÇõÝ »õ å»ï³Ï³ÝáõÃÇõÝ, áíù»ñ Ï³ñáÕ »Ý ï»ëÝ»É ÝÁ ã³÷Çó ¹áõñë Ñá· ¿ ï³ÝáõÙ Çñ áñ¹áõ Ñ³Ù³ñ` Ã¿Å
³ÛÝ ë³ÑÙ³ÝÁ, áñÁ Ï³Û Ð³Ûñ»ÝÇùÇ, å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý, å³ÑÇÝ Ýñ³Ý Ã³ùóÝ»Éáí ²ØÜ-áõÙ (2008-Ç Ý³Ë³·³Ñ³³½·³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÝÏñïáõÙÝ»ñÇ ÙÇ- Ï³Ý ÁÝïñ³ñß³õÇÝ áõ Ý³»õ Ø³ñïÇ Ù¿ÏÇÝ áñ¹ÇÝ ²ØÜç»õ: Î³ñÍáõÙ »Ù, áñ Ù»½ÝÇó Çõñ³ù³ÝãÇõñÇ Ñ³Ù³ñ ù³- áõÙ ¿ñ): ¶Çï»Ý Ý³»õ, áñ È»õáÝÁ Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝ ³ÝáÕ
Õ³ù³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ãå¿ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ·»ñËÝ¹Çñ: ãÇ, áñ Ñ¿Ýó Ã¿Å³ÝáõÙ ¿ íÇ×³ÏÁ, Ý³ ÷³ÏõáõÙ ¿ Çñ ¹Õ»³ÆÑ³ñÏ¿, ³Û¹åÇëÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñ å¿ïù ¿ ÉÇÝ»Ý, Ñ³Ï³- ÏáõÙ` ³Ý·ÉáõË ÃáÕÝ»Éáí Çñ ·ÉË³õáñ³Í ½³Ý·õ³ÍÁ,
é³Ï å³ñ³·³ÛáõÙ ï³ñûñÇÝ³Ï ÏÁ ÉÇÝ¿ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇëÏ, áñ Ñ³ñóÝáõÙ »Ý, ÇÝãá±õ ¹áõñë ã»Ï³ñ, ³ÝÏ»ÕÍ Ëáë·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ, µ³Ûó ÝáñÇó »Ù ÏñÏÝáõÙ, Ù»Ýù µáÉáñë ïáí³ÝáõÙ ¿` µ³ áñ ëå³Ý¿Ç±Ý: ÆßË³ÝáõÃÇõÝÁ Ýñ³ ³Ûë
å¿ïù ¿ Ûëï³Ï ï»ëÝ»Ýù ³Û¹ ë³ÑÙ³ÝÁ, µáÉáñë` Çõñ³- »ñÏÇõÕÝ»ñÁ ß³ï É³õ ·ÇïÇ, ÇëÏ È»õáÝÝ ¿É ß³ï É³õ ·Çù³ÝãÇõñë, å¿ïù ¿ Ù»ñ Ñ»ñÃÇÝ ³Ý»Ýù ³Ù¿Ý ÇÝã, áñå¿ë- ïÇ, áñ Ýñ³Ýù ·Çï»Ý, áõ ÷áË³¹³ñÓ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ
Ù³ïáõóáõÙ, »ñÏáõëÇ Ñ³Ù³ñ ¿É ¹ÇÙ³óÇÝÇ ÷á÷áËáõÃÇõ½Ç ³Ýó»³ÉÇ ëË³ÉÝ»ñÁ ãÏñÏÝõ»Ý¦:
È»õáÝ î¿ñ-ä»ïñáë»³ÝÁ ³ÛÝå¿ë ¿ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ·ñ- ÝÁ ËÇëï íï³Ý·³õáñ ¿:
Ø³ñÇÝ¿ ä»ïñáë»³ÝÁ §¶³É³¦ Ñ»éáõëï³ï»ëáõå³ÝáõÙ, áñ Ý³Ë³·³ÑÁ ¿É Ï³ñÇù ãáõÝÇ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝÇßË³ÝáõÃÇõÝ ÃßÝ³Ù³Ýù Ë³Õ³Éáõ, Ý³ ³ÛÅÙ µ³ó ï»ùë- Ã»³Ùµ ³ë³ó, Ã¿ È»õáÝÁ Û»Õ³÷áËáõÃ»³Ý ¹¿Ù ³, ù³ÝÇ
ïáí ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý Ñ»ï µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ Ëû- áñ áñ Ý³ í³Ë»ÝáõÙ ¿` »Ã¿ Û»Õ³÷áË³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí ·³Û ÇßË³ÝáõÃ»³Ý, Û»Õ³÷áË³Ï³Ý ³ÉÇùÁ áõÕÕõ»Éáõ
ëáõÙ ¿:
¸»é áã ÙÇ Ý³Ë³·³ÑÇ ã¿ñ Û³çáÕõ»É ÙÇ³Ý·³ÙÇó »ñ- ³ Çñ³ ¹¿Ù (ÙÇ³ÙÇï Ëûëù` ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ·³Ù, ï»ëÝ»Ù`
Ïáõ Ñ³ñó ÉáõÍ»É` Ñ³Ù ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý ³é³ç ÇÝã ³ÉÇù ³ áõÕÕõ»Éáõ: ÆßË³ÝáõÃÇõÝÁ í»ñóÝáõÙ »ë áõ
ÅáÕáíñ¹³í³ñÇ ÇÙÇç Ó»éù µ»ñ»É` ï»ë¿ù ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝÁ ³ÉÇùÝ»ñÁ ç³ñ¹áõÙ, ÇÝãå¿ë ÙÇ ³Ý·³Ù ³ñ»É ¿, áõ áã Ã¿
Çñ áõ½³Í Ó»õáí å³Ûù³ñáõÙ ¿ Ù»ñ ¹¿Ù, Ù»Ýù ¿É ã»Ýù Ëá- ³ÉÇùÝ ¿ Ýñ³Ý ï³ñ»É, ³ÛÉ ½ÇÝ³ÏÇóÝ»ñÁ): ê³ ³ÛÝ ÃÇõñÇÚáÛë
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Ù³óáõÃÇõÝÝ»ñÇó ¿, (Ï³ñáÕ ¿ Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝ ³Ý»É, µ³Ûó
Ñ³Ù³ñáõÙ ¿, áñ å¿ïù ãÇ), ÇÝãÇ ßÝáñÑÇõ È»õáÝÁ Çõñ³ÛÇÝÝ»ñÇ Ù»Í µ³Ý³Ï ¿ å³ÑáõÙ (³ÛÝ Ï³ñÍÇùÁ, Ã¿ Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝ ãÇ ³ÝáõÙ, áñ ³ñÇõÝ ãÃ³÷õÇ, ³ÝÑÇÙÝ ¿, È»õáÝÇ
Ñ³Ù³ñ ³ñÇõÝÁ áã ÙÇ ³ñÅ¿ù ãáõÝÇ, Ý³ ¹³ ³å³óáõó»ó
Ø³ñïÇ Ù¿ÏÇÝ` å³Ñ»Éáí ½³Ý·õ³ÍÁ ·Ý¹³ÏÇ ¹ÇÙ³ó):
È»õáÝÁ Ï³ñáÕ ¿ É³ñ»É ÅáÕáíñ¹ÇÝ, µ³Ûó Û»Õ³÷áË³Ï³Ý
ù³ÛÉÁ Ý³ »ñµ»ù ãÇ Ï³ñáÕ ³Ý»É: Ø³ñïÇ Ù¿ÏÁ íÏ³Û, Û»Õ³÷áË³Ï³ÝÁ Ù³ñïÇÙ¿Ï»³Ý ½³Ý·õ³ÍÁ áã Ã¿ Ø»³ëÝÇÏ»³ÝÇ ³ñÓ³ÝÇ Ùûï ³ÝÏ³å ÏÁ Ñ³õ³ù¿ñ, ³ÛÉ ÏáõÕÕ¿ñ
ÏáÝÏñ»ï ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ¹¿Ù, Ï³Ù úå»ñ³ÛÇ ³é³õûï»³Ý ç³ñ¹Çó Û»ïáÛ Û³çáñ¹ ûñÁ Ñ³õ³ùõ»Éáõ Ïáã Ï³Ý¿ñ
(áã áù ãÇ Ï³ñáÕ µ³ó³ïñ»É, Ã¿ ÇÝãÝ ¿ñ Ýå³ï³ÏÁ Ñ³½³ñ³õáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ³õ³ù»É ÙÇ ï»Õ, áñÁ áã ÙÇ µ³Ý ãÇ
ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ, áã Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ ¿ ³ÛÝï»Õ, áã ¿É é³¹ÇûÝ, áõ ³ÝÕ»Ï³í³ñ ÃáÕÝ»Éáí Ù³ñ¹Ï³Ýó ·ÇõÉÉÇ µ»ñ³Ý
ï³É: òáõó³ñ³ñÝ»ñÁ ·ñ³õáõÙ ¿ÇÝ Ë³ÝáõÃ áõ ÓÏ³Ý Ë³ÝáõÃÇ Ï³ÙáõñçÁ, áñáÝù áã Ù¿ÏÇÝ å¿ïù ã¿ÇÝ, áõ ¹ñ³ ¹ÇÙ³ó áã áù ÇßË³ÝáõÃÇõÝ ã¿ñ Û³ÝÓÝ»Éáõ: ØÇ³Ï µ³ó³ïñáõÃÇõÝÁ ³ÛÝ ¿, áñ ³Û¹ï»Õ üñ³ÝëÇ³Ï³Ý ¹»ëå³Ý³ïáõÝÝ ¿ñ, áõ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³ÝÁ
óáÛó ï³É Ã¿ ÇÝã í³ï ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý` Ñ»ë ³ ÏÁ
Ïñ³Ï»Ý ÅáÕáíñ¹Ç íñ³Û, Ó»ñ ³ãùáí ÏÁ ï»ëÝ¿ù, Ýñ³Ýó
Ñ³Ý¿ù, ï»ÕÁ Ù»½ µ»ñ¿ù: ÆëÏ Ïñ³Ï»É í»ñç³óÝ»Éáõó Û»ïáÛ ¿É, »ñµ ³ñÇõÝÁ ³ñ¹¿Ý Ý»ñÏ»É ¿ñ ÷áÕáóÁ, Ýáñ ·Çß»ñõ³Û 12-ÇÝ ïÝÇó È»õáÝÁ Ïáã ¿ ³ÝáõÙ ïÝ»ñÁ óñõ»É` å³ïñ³Ýù ëï»ÕÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ã¿ ÙÇç³ÙïáõÙ ¿ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ:
²õ»ÉÇ ß³ï Ïáõ½¿ÇÝ ²ØÝ-Ç ¹»ëå³Ý³ï³Ý Ùûï Ñ³õ³ù»É
½³Ý·õ³ÍÁ, µ³Ûó ³ÛÝ ß³ï Ñ»éáõ ¿ñ): È»õáÝÁ »ñÏáõ Û³ïÏáõÃÇõÝ áõÝÇ` í×é³Ï³Ý ãÇ »õ ³Ýå³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿, »õ
³Û¹ »ñÏáõ Û³ïÏáõÃÇõÝÝ ¿É Ç óáÛó ¹ñ»ó Ø³ñïÇ Ù¿ÏÇÝ:
ê»ñÅÝ áõ È»õáÝÁ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýñ³Ýù
Ï³Ù Ýñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çå»±É »Ý, ³Ûë
å³ïÏ»ñÁ ï»ëÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ»ã Ï³ñ»õáñ ãÇ, Ï³ñ»õáñÁ, ÇÝãå¿ë ê»ñÅÝ ¿ ³ëáõÙ. §»õ° ³Ûë ÏáÕÙáõÙ, »õ° ³ÛÝ
ÏáÕÙáõÙ Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áíù»ñ áõÝ»Ý Ù»Í ÷áñÓ, ·Çï»Ý, Ã¿
ÇÝã ¿ Ýß³Ý³ÏáõÙ å»ïáõÃÇõÝ »õ å»ï³Ï³ÝáõÃÇõÝ, áíù»ñ
Ï³ñáÕ »Ý ï»ëÝ»É ³ÛÝ ë³ÑÙ³ÝÁ…¦, áñ §·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ Ùï»É »Ý µÝ³Ï³ÝáÝ ÑáõÝ: Ð³Ýñ³Ñ³õ³ùÝ»ñÝ ³ÝóÝáõÙ »Ý Ïáé»ÏïáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ¦ »õ Ï³ñ»õáñÁ`
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ ß³ï Ñ³Ý·Çëï ¿, áñ ÷áÕáóáõÙ ³Ù¿Ý ÇÝã
Ï³ÝïñáÉÇ ï³Ï ¿:
²Ûëûñ ¹Å·áÑáõÃÇõÝÁ ß³ï ³õ»ÉÇ Ù»Í ¿, ù³Ý 2008-Ç
ûñ»ñÇÝ, Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ¿Ýå¿ë ¿ ÏÉåáõÙ ·áñÍ³ñ³ñ³Ý»ñÇÝ, áñ Ýñ³Ýù Ç íÇ×³ÏÇ ã»Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï ßñç³Ý³éáõÃÇõÝÁ ³å³Ñáí»É, ³ßË³ï³í³ñÓ í×³ñ»É, ï³ëÝ»³Ï Ó»éÝ³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³Ý·Ý³Í
»Ý ÷³ÏÙ³Ý »½ñÇÝ (·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÁ, ãÑ³ëÏ³Ý³Éáí ïÝï»ëáõÃÇõÝÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ù³ÛÉ»ñÇ ³ÝÑ»Ã»ÃáõÃÇõÝÁ, ÙÇ³ÛÝ ÙÇ µ³ó³ïñáõÃÇõÝ áõÝ»Ý, Ã¿ ¹ñëÇ
ýÇñÙ³Ý»ñÇ ·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñ »Ý Ýëï³Í ³ÛÝï»Õ, áñ Çñ»Ýó
µÇ½Ý»ëÁ ï³å³É»Ý: úñÇÝ³Ï, Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñù ³ñï³-

¹ñáÕÝ»ñÁ íëï³Ñ »Ý, Ã¿ ¹ñëÇ Ï³ÃÝ³ñ¹ÇõÝ³µ»ñáÕÝ»ñÇ,
Óáõ ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÁ, Ã¿ ¹ñëÇ Óáõ ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇ,
Ùë³ÙÃ»ñù ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÁ, Ã¿ ¹ñëÇ Ùë»Õ¿Ý ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇ ¹ñ³ÍáÝ»ñÝ »Ý): Î³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ³ÛÝå¿ë ¿ Ë³Ëï»É ¹³ë³Ï³ñ·»ñÇ ÙÇç»õ Ñ³Ï³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñ ³ßË³ï³õáñ áõ ·áñÍ³ñ³ñ Ñ³Ù³ËÙµõ³Í ï»Õ »Ý Ù³Ý ·³ÉÇë
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ ï³å³É»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ØÇ å³Ñ µáÉáñÇ
áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ áõÕÕõ³Í ¿ñ ¶³·ÇÏ Ì³éáõÏ»³ÝÇÝ, ë³Ï³ÛÝ »ñµ Ý³ ëïáñ³·ñ»ó Ïá³ÉÇóÇáÝ Ûáõß³·ÇñÁ, ½³Ý·õ³ÍÝ»ñÁ ÙÇ³Ý·³ÙÇó Ø³ñïÇ Ù¿ÏÇÝ Éóõ»óÇÝ Ù³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ ¹ÇÙ³ó:
´³Ûó ³Ù¿Ý ÇÝã ÏáÝïñáÉÇ ï³Ï ¿, ÝáÛÝÇëÏ »Ã¿ óáõó³ñ³ñÝ»ñÇ ÃÇõÁ Ñ³ëÝÇ Ñ³ñÇõñ Ñ³½³ñÇ, È»õáÝÁ ÃáÛÉ ãÇ
ï³Û Ýñ³Ýó ÇßË³ÝáõÃ»³ÝÁ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÇõÝ å³ï×³é»É: ²ñ¹¿Ý »ñ»ù ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï È»õáÝÁ ÇßË³ÝáõÃ»³ÝÁ Ù»Í Í³é³ÛáõÃÇõÝ Ù³ïáõó»ó Çñ »ÉáÛÃÝ»ñáí,
Éñ³ïõ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñáí áõ ³ç³ÏÇóÝ»ñáí ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ ¹³ßïÁ ³Ù³Û»óÝ»Éáí áõ Çñ»Ý áñå¿ë ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ ³é³çÝáñ¹ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý ·³ÑÇÝ Ã³·³¹ñ»Éáí: ð³ýýÇ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÇ §Ä³é³Ý·áõÃÇõÝÝ¦ ¿É, Çñ ³½¹»óáõÃÇõÝÁ É³ÛÝ³óÝ»Éáõ ÷áË³ñ¿Ý, Ù³ßõ»ó Ð²Î-Ç Ñ³Ù³ñ ³ßË³ï»Éáí, áõ ³Ûëûñ, »ñµ Ð²Î-Á Ýñ³Ý ïßáõÙ ¿, Ë³ÕÇó
¹áõñë ÙÝ³Éáõ íï³Ý·Ç ³é³ç ¿ Ï³Ý·Ý»É: ÆëÏ ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÝ ¿É, Ã¿»õ Û»Õ³÷áË³Ï³Ý ³ÝáõÝÁ áõÝÇ, µ³Ûó
³ÝÁÝ¹áõÝ³Ï ¿ Û»Õ³÷áËáõÃ»³Ý, Ýñ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÙÇ
³é³ç³Ù³ñïÇÏ áõÅ, áñÇÝ ÏÁ ÏóõÇ (»Ã¿ Û³çáñ¹ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ ¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ²Ä ãÙïÝÇ, ³å³ Ýáñ Çñ
É×³ó³Í í»ñÝ³Ë³õÁ ÷áË»Éáõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ÏáõÝ»Ý³Û):
úñ»óûñ ³×áÕ ÁÙµáëï ½³Ý·õ³ÍÝ»ñÁ ÙÇ³ÛÝ ÙÇ ï»Õ
áõÝ»Ý ·Ý³Éáõ` È»õáÝÇ áïÁ, áñï»ÕÇó Ýñ³Ýó ïß»Éáõ »Ý
ïÝ»ñÁ:
ÆßË³ÝáõÃÇõÝÁ Ñ³Ý·Çëï ¿, ÷áÕáóÁ Ð²Î-Ç Ó»éùÇó áã
áù ãÇ Ï³ñáÕ í»ñóÝ»É: ÆëÏ Ð²Î-Ç Ý»ñëá±õÙ, ÑÝ³ñ³õá±ñ ¿
³ñ¹»ûù Ð²Î-áõÙ Û»Õ³ßñçáõÙ ÉÇÝÇ, È»õáÝÇÝ Ñ»é³óÝ»Ý áõ
Ù³ëë³Ý»ñÇÝ ï³Ý»Ý Û»Õ³÷áËáõÃ»³Ý: ²Û ¿¹ Å³Ù³Ý³Ï
ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ñ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý Ï³ÝïñáÉÇó
¹áõñë ·³É: ´³Ûó ¹³ ³ÝÑÝ³ñ ¿, È»õáÝÁ Ñá· ¿ ï³ñ»É, áñ
Ð²Î-áõÙ Çñ»Ý Ñ³Ï³é³ÏõáÕÝ»ñ, Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ áõ
ÁÙµáëïÝ»ñ ãÉÇÝ»Ý: Ü³ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ýûñ¿Ý Ù³ùñ»ó
Ð²Î-Á, Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë Ð²Î-Ç ÏáñÇ½Á Ï³½ÙáÕ ÐÐÞ-Ý,
³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇó, Çñ Ñ»ï ãÑ³Ù³Ó³ÛÝõ»Éáõ Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕÝ»ñÇó áõ ÇÝùÝáõñáÛÝ Ùï³ÍáÕÝ»ñÇó (²É»ùë³Ý¹ñ ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý, Î³ñ³å»ï èáõµÇÝ»³Ý
»õ ³ÛÉÝ), áñáÝù Ï³ñáÕ ¿ÇÝ Ð²Î-Ç Ý»ñëáõÙ ÁÙµáëïáõÃ»³Ý ³ÉÇù µ³ñÓñ³óÝ»É áõ ï³å³É»É È»õáÝÇÝ: È»õáÝ áõ
Ð²Î ÝáÛÝ³ó»É »Ý, ³ëáõÙ »ë Ð²Î, Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »ë È»õáÝ,
³ëáõÙ »ë È»õáÝ, Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »ë Ð²Î: ºõ ÑÇÙ³ ³ÛÝï»Õ,
»Ã¿ ¹Å·áÑÝ»ñ Ï³Ý, ³å³ áã ÙÇ ÉÍ³Ï ãáõÝ»óáÕ ß³ñù³ÛÇÝÝ»ñ »Ý, ÇëÏ í»ñÝ³Ë³õáõÙ È»õáÝÇó ·»ßµ»Ã³ñ Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝÇó Ñ»éáõ Ù³ñ¹ÇÏ »Ý, ÏáÝÇõÝÏïáõñ³ÛÇÝ ¹¿Ùù»ñ áõ ¹»åáõï³ïÇ Ù³Ý¹³ïáí ÏÁ µ³õ³ñ³ñõ»Ý, ÙÇÝã»õ
ï»ëÝ»Ý Û»ïáÛ ÇÝã ÏÁ ÉÇÝÇ:

ÃÇõ 95, ¸ ï³ñÇ, ²åñÇÉ 6 2011

7

ÚáÛë

Î²Ü²â
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Ø»ñ ù³Õ³ùÇ û¹Ç ³ÕïáïáõÃÇõÝÁ Éáõñç Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ¿ Ñ³ë»É »õ
ëå³éÝáõÙ ¿ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ³éáÕçáõÃÇõÝÁ: ¸³ áã ÙÇ³ÛÝ Â»Ññ³ÝÇ, ³ÛÉ»õ
³ßË³ñÑÇ Ù»Í ù³Õ³ùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ»³ µáÉáñÇ ËÝ¹ÇñÝ ¿: ú¹Ç ³ÕïáïáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï×³éÁ ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ ³ñï³¹ñ³Í ÃáõÝ³õáñ
·³½»ñÝ »Ý: ²ÛÅÙ ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ ÙÇ Ýáñ ë»ñáõÝ¹, áñÝ ³ßË³ïáõÙ ¿
¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ »õ áã µ»Ý½ÇÝ ·áñÍ³ÍáÕ ß³ñÅÇãÝ»ñáí »õ Ñ¿Ýó ³Û¹
å³ï×³éáí Ýñ³Ýó ³ñï³¹ñ³Í íÝ³ë³Ï³ñ ·³½»ñÇ Í³õ³ÉÁ ½»ñû ¿,
Ëáëï³ÝáõÙ »Ý Ù»½ ÷ñÏ»É ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³Ý ³Ûë ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ »ñ»õáÛÃÇó: ²ñ¹¿Ý »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ ¿, ÇÝã ËûëõáõÙ ¿ ¿É»Ïïñ³³õïáÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ,
ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýó Ù»Í³Í³õ³É ³ñï³¹ñáõÃ»³Ý »õ ï³ñÍÙ³Ý ³éç»õ ·áÛáõÃÇõÝ »Ý áõÝ»ó»É Éáõñç ³ñ·»ÉùÝ»ñ: ¸ñ³Ýù µ»Ý½ÇÝáí ³ßË³ïáÕ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ Ã³ÝÏ »Ý, Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ ÉÇóù³õáñÙ³Ý (ß³ñÅÇ)
Û³ñÙ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝ»Ý »õ ¹ñ³Ýó ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ¿, ÇëÏ í»ñ³ÉÇóù³õáñáõÙÁ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ¿
å³Ñ³ÝçáõÙ: ê³Ï³ÛÝ Ï³ñÍ»ë ³Û¹ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ³ñ¹¿Ý ÉáõÍõ»Éáõ ß»ÙÇÝ »Ý
»õ ³õïá³ñï³¹ñáÕ Ù»Í ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ëáëï³ÝáõÙ »Ý 2011 Ãõ³Ï³ÝÇÝ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ù³ïã»ÉÇ ·Ý»ñáí ßáõÏ³Û ³é³ù»Ý Çñ»Ýó ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³õïáÝ»ñÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ýáñ ÑÝ³ñùÝ»ñÝ »Ý ³é³ç³¹ñõáõÙ
ïÝÇó ¹áõñë ÉÇóù³õáñÙ³Ý Ï³Û³ÝÝ»ñ Ï³éáõó»Éáõ »õ ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñáí
Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ ÉÇóù³õáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²ñ¹»ûù Ï³ñá±Õ »Ýù Ûáõë³É, áñ
³ÛëåÇëáí åÇïÇ ÷ñÏõ»Ýù û¹Ç ³ÕïáïáõÃÇõÝÇó áõ ýáëÇÉ³ÛÇÝ í³é»ÉÇùÝ»ñÇ Ï³Ëõ³ÍáõÃÇõÝÇó »õ ³é³ç³Ý³É ¹¿åÇ ³õ»ÉÇ Ï³Ý³ã ³ßË³ñÑ:
Ð³õ³Ý³Ï³Ý ¿, µ³Ûó ãåÇïÇ Ã»ñ³·Ý³Ñ³ï»É Ý³»õ Ýáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
³é³ç³Ý³ÉÇù ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: Ð³ñó»ñÇó Ù¿ÏÝ ³Ûë ¿, áñ Û³Ù»Ý³ÛÝ
¹¿åë ³õïáÝ»ñÇ ·áñÍ³Í»ÉÇù ¿Ý»ñ·Ç³Ý åÇïÇ ³ñï³¹ñõÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Û³ÝÝ»ñáõÙ, áñáÝù Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ ³ñï³¹ñáõÙ »Ý íÝ³ëÏ³ñ ·³½»ñ »õ
³å³Ï³ÝáõÙ »Ý ÙÇç³í³ÛñÁ: ²Û¹åÇëÇ ³å³Ï³ÝáõÃ»³Ý Í³õ³ÉÁ »õ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ ¹»é ³ÝÛ³Ûï »Ý: ²õïá³ñï³¹ñáÕÝ»ñÁ ³é³ÛÅÙë ·»ñ³¹³ëáõÙ »Ý Ëûë»É Ýáñ ³õïáÝ»ñÇ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: Ú³Ù»Ý³ÛÝ
¹¿åë ÙÇ µ³Ý å³ñ½ ¿. Æñ ³õ³ñïÇÝ ¿ Ùûï»ÝáõÙ µ»Ý½ÇÝ ÏÉ³ÝáÕ ³õïáÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ:
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ØºøºÜ²Ú
¾ÈºÎîð²Î²Ü ²ôîàØºøºÜ²ÜºðÆ Ðºè²ÜÎ²ðÀ
Ü³Ë³ï»ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ óáÛó »Ý
ï³ÉÇë, áñ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÁ Ùûï ³å³·³ÛáõÙ
Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ ï»Õ ÏÁ µ³ó»Ý
ÙÇõë Ï³ñ·Ç ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ
Ù¿ç: ²Ûë ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÁ Ï³ñáÕ
»Ý ÉÇóù³õáñõ»É ïÝ³ÛÇÝ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ñáë³ÝùÇÝ ÙÇ³Ý³Éáí:
ÆÑ³ñÏ¿, ß³ï Ý³Ë³·Í»ñ »Ý

ÝÏ³ïÇ ³éÝõ»É, áñå¿ë½Ç ³Û¹ ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ ï¿ñ»ñÁ Ï³ñáÕ³Ý³Ý ïÝÇó ¹áõñë Û³ïáõÏ
Ï³Û³ÝÝ»ñáõÙ ÉÇóù³õáñ»É Ù³ñïÏáóÝ»ñÁ:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ¹»é ùã»ñÝ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÷áñÓÝ áõÝ»Ý: ê³Ï³ÛÝ §ÜÇë³Ý¦ Ù»ù»Ý³ßÇÝ³Ï³Ý

Ëáßáñ »õ ³Ýõ³ÝÇ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ
³ë»É ¿, Ã¿ ÙÇÝã»õ ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñõ³Û í»ñçÁ ³ñï³¹ñ»Éáõ ¿ ÉñÇõ
¿É»Ïïñ³Ï³Ý³óõ³Í ³õïáÙ»ù»Ý³Ý, áñÇÝ ÏÁÝ¹³é³ç»Ý ß³ï-ß³ï»ñÁ: ØÇÝã»õ ÑÇÙ³ ³ßË³ñÑáõÙ
³õ»ÉÇ ù³Ý 13,000 Ù³ñ¹ Ï³ÝË³í×³ñ ¿ ïõ»É, áñå¿ë½Ç ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ Ñáë-
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ù³·ÇÍÁ û·ï³·áñÍÙ³Ý Û³ÝÓÝõÇ:
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý
³õïáÙ»ù»Ý³ÛÇ ·áñÍ³ÍáõÃÇõÝÁ
ÝÙ³Ý ã¿ ³ÛÉ ï»ë³ÏÇ ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ: ¶ÉË³õáñ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ,
áñ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÁ Ñ³Ï³é³Ï ÙÇõë ï³ñ³Íõ³Í áõ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ï»ë³ÏÝ»ñÇ,
Chevrolet Volt
ã»Ý Ï³ñáÕ Ñ»ßïáõÃ»³Ùµ ¿Ý»ñ·Ç³ ³å³Ñáí»É:
Â¿»õ Ý³Ë³ï»ëõ³Í ¿ Ï³ñ×
Å³Ù³Ý³ÏÇó ³ÛÝåÇëÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ ÏÇñ³é»É, áñå¿ë½Ç
ïÝÇó ¹áõñë í³ñáñ¹Ý»ñÁ Ï³ñáÕ³Ý³Ý å¿ïù »Õ³Í ¿Ý»ñ·Ç³Ý
Ó»éù µ»ñ»É Û³ïáõÏ ³ÕµÇõñÝ»ñÇó:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë, »Ã¿ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³õïáÙ»ù»Ý³ÛÇ
ë»÷³Ï³Ý³ï¿ñÁ ÏÇCoda Sedan
ÉáÙ»ïñ»ñ Ñ»éáõ ·ïÝõÇ Çñ µÝ³Ï³ñ³ÝÇó »õ
¹³ï³ñÏõÇ
³õïáÙ»ù»Ý³ÛÇ
Ù³ñïÏáóÁ, µ³õ³Ï³Ý ¹Åõ³ñáõÃ»³Ý ÏÁ Ù³ïÝõÇ: ÖÇßï ¿, ëáíáñ³Ï³Ý ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ ¹¿åùáõÙ ¿É Ï³ñáÕ ¿ ÝÙ³Ý ¹¿åù
å³ï³Ñ»É, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýó
ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ ÝÙ³Ý
å³ñ³·³Ý»ñáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿
ïõ»³É ³õïáÙ»ù»Ý³Ý Ñ³ëóÝ»É
áñ»õ¿ µ»Ý½ÇÝÇ ÉóÙ³Ý
Fisker Karma
Ï¿ï, ÙÇÝã¹»é Ý»ñÏ³ÛáõÙë ÝÙ³Ý å³Ñ»ñÇÝ
¹Åõ³ñ Ã¿ Ï³ñ»ÉÇ ÉÇÝÇ ·ïÝ»É
¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ÕµÇõñ, áõñ ÑÝ³ñ³õáñ ÏÁ ÉÇÝÇ ÉÇóù³õáñ»É
¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³õïáÙ»ù»Ý³ÝÁ:
Â¿»õ ÑÝ³ñ³õáñ ¿ áñáß ï»Õ»ñáõÙ Ñ³ëï³ï»É ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ Ï³Û³ÝÝ»ñ Ï³Ù ÉÇóù³õáñáÕ Û³ïáõÏ ³õïáÙáµÇÉÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ,
³Ù¿Ý ¹¿åùáõÙ, ¹»é»õë ã»Ý Çñ³Ï³Ý³óõ»É ³Û¹åÇëÇ Ý³Ë³·Í»ñ:
¾É»Ïïñ³Ï³Ý ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ ÙÇ ³ÛÉ ï³ñµ»Nissan Leaf
ñáõÃÇõÝÝ ¿É ³ÛÝ ¿, áñ
ÉÇóù³õáñáõÙÁ ï»ÕÇ ¿
ÚáÛë
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áõÝ»ÝáõÙ 6-8 Å³Ù ï»õáÕáõÃ»³Ùµ
»õ 220 íáÉï ¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ÙÇçáóáí, ÙÇ µ³Ý, áñ å³Ñ³ÝçõáõÙ ¿, áñå¿ë½Ç ÉÇÝ»É ï³ÝÁ,
áñï»Õ ÑÝ³ñ³õáñ ÏÁ ÉÇÝÇ ÙÇÝã»õÇëÏ
·Çß»ñ Å³Ù³Ý³Ï ¿É
³å³Ñáí»É å³Ñ³Ýçõ³Í ¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:
§ÜÇë³Ý¦-Ç ³ñï³¹ñ³Í ÉñÇõ
¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÁ,
áñáÝù í³×³éõ»Éáõ »Ý Ö³åáÝÇ³ÛáõÙ, ²ØÜ-áõÙ, äáñïáõ·³ÉÇ³ÛáõÙ »õ ÐáÉ³Ý¹Ç³ÛáõÙ, Ñ³õ³Ý³µ³ñ Ï³ñáÕ³Ý³Éáõ »Ý û·ïõ»É
¿É»Ïïñ³ÉóÙ³Ý ß³ñÅ³Ï³Û³ÝÝ»ñÇó:
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, Ù»ù»Ý³ßÇÝ³Ï³Ý ÝÙ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ »õ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñ ÉÇ³ÛáÛë »Ý, áñ Û³ïáõÏ
Ý³Ë³·Í»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ùµ
Ï³ñáÕ³Ý³Éáõ »Ý ÉáõÍ»É ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ ïÝÇó ¹áõñë ÉÇóù³õáñÙ³Ý Ñ»ï
Ï³åõ³Í ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
²ÛëåÇëáí ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇó Ù»Í³å¿ë û·ïõ»Éáõ ÙÇ³Ï ËáãÁÝ¹áïÁ Ï³ñáÕ ¿
Ñ³Ý¹Çë³Ý³É Ýñ³Ýó Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ ÉÇóù³õáñÙ³Ý Ñ³ñóÁ, áñ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ïÝÇó ¹áõñë ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Éó³Ï³Û³ÝÝ»ñ Ñ³ëï³ï»Éáí »õ 480 íáÉï ¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÇó û·ïõ»Éáí ³ñ³·ûñ¿Ý
»õ ³Ù»Ý³Ï³ñ× Å³Ù³Ý³ÏáõÙ,
³ÛëÇÝùÝª Ùûï³õáñ³å¿ë Ï¿ë Å³ÙáõÙ ÉÇóù³õáñ»É: Â¿å¿ï»õ
¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÁ
³õ»ÉÇ Ù³ïã»ÉÇ ·Ý»ñáí »Ý
Ù³ïáõóõáõÙ ßáõÏ³Û, ë³Ï³ÛÝ
í»ñáÛÇß»³É µ³ñ¹áõÃÇõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõó Û»ïáÛ ¿É Ï³Û ÙÇ ³ÛÉ
¹Åõ³ñáõÃÇõÝ, ¹³ ¿É ¿É»Ïïñ³ÉÇóù³õáñÙ³Ý Ï³Û³ÝáõÙ ³éÝõ³½Ý
Ï¿ë Å³Ù Ï³Ù ³õ»ÉÇ ëå³ë»ÉÝ ¿,
áñÇÝ ÃõáõÙ ¿, Ã¿ å¿ïù ¿, ³Ûëå¿ë
Ï³Ù ³ÛÝå¿ë, Ñ³Ý¹áõñÅ»É£

²ØºðÆÎ²ÚÆ ÞàôÎ²Ü êä²êàôØ ¾ ¾ÈºÎîð²Î²ÜÜºðÆÜ

²ä²¶²ÚÆ 7 ¾ÈºÎîð²Î²Ü
²ôîàØºøºÜ²ÜºðÀ
ø³ÝÇ áñ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ³ßË³ñÑáõÙ ·ÉË³õáñ Ñ³Ù³ÏÇñÝ ¿ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ, Ñ»ï»õ³µ³ñ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÙÇÉÇáÝ³õáñ ¹áÉÉ³ñÝ»ñ ¿ Û³ïÏ³óÝáõÙ
³Ûë Ï³ñ·Ç ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ ³ñ¹ÇõÝ³µ»ñáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ:
²ÏÝÏ³ÉõáõÙ ¿ ²Ù»ñÇÏ³Ý ³é³çÇÝ ÑÇõñÁÝÏ³ÉáÕÁ ÉÇÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý
³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ:
ÆÝãå¿ë ³ßË³ñÑÇ Ù»ù»Ý³ßÇÝ³Ï³Ý Ëáßáñ³·áÛÝ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ
»Ý Ñ³Õáñ¹áõÙ, ·³ÉÇù »ñÏáõ ï³ñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ 7 Ùá¹»ÉÇ ÉñÇõ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý³óõ³Í ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñ »Ý ÃáÕ³ñÏõ»Éáõ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ßáõÏ³Û,
áñáÝóÇó ß³ï»ñÝ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ ·ïÝõáõÙ »Ý ³ñï³¹ñÙ³Ý Ï³Ù í»ñçÝ³Ï³Ý ÷áñÓ³ñÏÙ³Ý ÷áõÉáõÙ:
²Û¹ ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇó ³Ù»Ý³Û³ÛïÝÇÝ »õ ³Ù»Ý³×³Ý³ãõ³ÍÁ
³Ù»ñÇÏ»³Ý §¶»Ý»ñ³É Øáïáñ½¦ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý ³ñï³¹ñ³Í §àÉï¦ »õ
×³åáÝ³Ï³Ý §ÜÇë³Ý¦ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý ³ñï³¹ñ³Í §ÈÇý¦ ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÝ »Ý:
Ø»ù»Ý³ßÇÝ³Ï³Ý áñáß Û³ÛïÝÇ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ »õë áñáß»É »Ý ³é³çÇÏ³Û ï³ñÇÝ»ñÇÝ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñ µ³ó ÃáÕÝ»É ßáõÏ³Û
»õ ³Û¹åÇëáí Ù»Í Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝ ³é³ç µ»ñ»É Ù»ù»Ý³ßÇÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝ³µ»ñáõÃ»³Ý áÉáñïáõÙ:
²Ñ³ Ñ³Ù³éûï³ÏÇ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù í»ñáÝß»³É ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ Û³ïÏ³ÝÇß»ñÁ, áñáÝù ÙÇÝã»õ »ñÏáõ ï³ñÇ ÏáÕáÕ»Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
åáÕáï³Ý»ñÁ:
Ü³Ë ëÏë»Ýù ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù»ù»Ý³ßÇÝáõÃ»³Ý ÑëÏ³ÛÇ ÉñÇõ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý³óõ³Í ³ñ¹ÇõÝ³µ»ñáõÃÇõÝÇó:

Þ»õñáÉ»ï àÉï

§Þ»õñáÉ»ï àÉï¦-Á ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
§¶»Ý»ñ³É Øáïáñ½¦ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
³é³çÇÝ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ ¿ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ µÝ³·³õ³éáõÙ, áñÁ Ùûï ³å³·³ÛáõÙ
ÃáÕ³ñÏõ»Éáõ ¿ ßáõÏ³Û:
²ÏÝÏ³ÉõáõÙ ¿, áñ ³Ûë ÉñÇõ
¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÇõÝÁ,
áñÇ Ñ³Ù³ñ »ñ»ù ï³ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ¿ å³Ñ³Ýçõ»É, Ùûï ûñ»ñÇÝ
Ï»ñ»õ³Û ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ßáõÏ³ÛáõÙ:
§Þ»õñáÉ»ï àÉï¦-Á 2 ß³ñÅÇã-

Ý»ñ áõÝÇ, áñáÝóÇó Ù¿ÏÇ Ñ½ûñáõÃÇõÝÁ 149 ÓÇ³Ý áõÅ ¿ »õ ³ÙµáÕç³å¿ë ¿É»Ïïñ³Ï³Ý³óõ³Í, ÇëÏ
ÙÇõëÁª 74 ÓÇ³Ý áõÅ, 4 ÙËáó³ÝÇ »õ
µ»Ý½ÇÝ³ÛÇÝ í³é»ÉÇùáí:
¾É»Ïïñ³Ï³Ý ß³ñÅÇãÇó û·ïõ»Éáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ 40 ÙÕáÝ ×³Ùµ³Û
ÁÝÃ³Ý³É: ²Û¹ ï³ñ³ÍáõÃÇõÝÝ ÁÝÃ³Ý³Éáõó Û»ïáÛ ³ÏïÇõ³ÝáõÙ ¿
Ýñ³ µ»Ý½ÇÝ³ÛÇÝ ß³ñÅÇãÁ »õ
¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ ³é³ç³óÝ»Éáí
û·ÝáõÙ ¿ ¿É»Ïïñ³ß³ñÅÇãÇÝ:
²Ûë å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÛÇß»³É ³õÃÇõ 95, ¸ ï³ñÇ, ²åñÇÉ 6 2011
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ïáÙ»ù»Ý³ÛÇó û·ïõ»Éáí ÑÝ³ñ³õáñ ÏÁ ÉÇÝÇ ÁÝÃ³Ý³É 300 ÙÕáÝ
ï³ñ³ÍáõÃÇõÝ, áñÇó Û»ïáÛ å¿ïù ¿
³ÛÝ í»ñ³ÉÇóù³õáñ»É:
§Þ»õñáÉ»ï àÉï¦-Á ³ñï³ùÇÝáí Ñ³ãµ³· ï»ë³ÏÇ 5 ¹é³ÝÇ
³õïáÙ»ù»Ý³Û ¿, áñÇ Ï³ï³ñ»³É
ÉÇóù³õáñáõÙÁ ï»õáõÙ ¿ ³õ»ÉÇ
ù³Ý 8 Å³Ù:
ÆÝãå¿ë ï»Õ»Ï³óÝáõÙ »Ý §¶»Ý»ñ³É Øáïáñ½¦ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ, ³Ûë ³õïáÙ»ù»Ý³ÛÇ ·ÇÝÁ 41000 ¹áÉÉ³ñ ¿: öáñÓ³·¿ïÝ»ñÁ Ñ³Ùá½õ³Í »Ý, áñ ³ÛÝ
Ï³ñáÕ ¿ Ýáñ ßáõÝã Ñ³Õáñ¹»É ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù»ù»Ý³ßÇÝáõÃ»³Ý ½·»ïÝõ³Í ÑëÏ³ÛÇÝ:

ê»¹³Ý Îá¹³

ºñÏñáñ¹ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³õïáÙ»ù»Ý³Ý §ê»¹³Ý Îá¹³¦ ¿ ÏáãõáõÙ, áñ í»ñçÇÝ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ
Ùáõïù ÏÁ ·áñÍÇ ëå³éáÕ³Ï³Ý
ßáõÏ³Û: ê³ Ù»ù»Ý³ßÇÝ³Ï³Ý
Coda ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ³ñï³¹ñ³Í ³õïáÙ»ù»Ý³Ý ¿: ê³
³Ù»ñÇÏ»³Ý Ù³ëÝ³õáñ Ù»ù»Ý³ßÇÝ³Ï³Ý ÙÇ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ ¿, áñÇ
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ·ñ³ë»Ý»³ÏÁ ·ï-

ÝõáõÙ ¿ Î³ÉÇýáñÝÇ³ÛáõÙ:
§ê»¹³Ý Îá¹³¦-Ý 4 ¹é³ÝÇ »õ 5
ï»Õ³Ýáó ³õïáÙ»ù»Ý³Û ¿:
²ÛÝ Çñ Ù³ñïÏáóÇ ³é³çÇÝ ÉÇóù³õáñÙ³Ùµ Ï³ñáÕ ¿ ÁÝÃ³Ý³É
120 ÙÕáÝ ï³ñ³ÍáõÃÇõÝ »õ ¹ñ³
Ï³ï³ñ»³É ÉÇóù³õáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
ÏÁ å³Ñ³ÝçõÇ 220 íáÉï ¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ »õ Ùûï 6 Å³Ù Å³Ù³Ý³Ï:
¸»é»õë Ýñ³ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·ÇÝÁ
ãÇ Û³Ûï³ñ³ñõ»É: ´³Ûó »õ ³ÛÝå¿ë,
ÃõáõÙ ¿, Ã¿ ³ÛÝ å¿ïù ¿ ³ñÅ»Ý³Û
ßáõñç 30000 ¹áÉÉ³ñ:

üÇëÏ»ñ Î³ñÙ³

²Ûë ³õïáÙ»ù»Ý³ÛÇ ³é³ëï³ÕÝ ³ÛÝå¿ë ¿ Ï³éáõóõ»É, áñ Çñ
Ù¿ç ¿ ÏñáõÙ ³ñ»õ³ÛÇÝ ¿Ý»ñ·Ç³Ý
Ñ³õ³ù»Éáõ µçÇçÝ»ñÁ »õ ³ñ»õ³ÛÇÝ
¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ û·ÝáõÃ»³Ùµ ¿É Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ Ù³ñïÏáóÁ ÉÇóù³õáñ»É:
üÇëÏ»ñ Î³ñÙ³ÛÇ ³é³ëï³ÕáõÙ ï»Õ³¹ñõ³Í ³ñ»õ³ÛÇÝ å³Ý»ÉÇ û·ÝáõÃ»³Ùµ ÑÝ³ñ³õáñ ¿
ûñ³Ï³Ý ³õ»ÉÇ ù³Ý 5 ÙÕáÝ ³õ»ÉÇ
ß³ï ï³ñ³ÍáõÃÇõÝ Ïïñ»É, áñáíÑ»ï»õ ÛÇß»³É å³Ý»ÉÁ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ¿ ï³ÉÇë ³é³õ»É ã³÷áí

ÉÇóù³õáñ»É Ù»ù»Ý³Ý, ÇëÏ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ß³ñÅÇãáí Ï³ñ»ÉÇ ¿
ÁÝÃ³Ý³É 50 ÙÕáÝ ï³ñ³ÍáõÃÇõÝ:
²Ûë ³õïáÙ»ù»Ý³Ý ÇÑ³ñÏ¿,
ûÅïõ³Í ¿ ÙÇ µ»Ý½ÇÝ³ÛÇÝ ß³ñÅÇãáí, áñáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ 300 ÙÕáÝ
ï³ñ³ÍáõÃÇõÝ ÁÝÃ³Ý³É: ²Ûë ³õïáÙ»ù»Ý³ÛÇ ³é³õ»É³·áÛÝ ³ñ³·áõÃÇõÝÁ Å³ÙáõÙ 125 ÙÕáÝ ¿ »õ
5/8 í³ÛñÏ»³ÝáõÙ Ýñ³ ³ñ³·³óáõÙÁ ½ñáÛÇó Ñ³ëÝáõÙ ¿ 60 ÙÕáÝÇ:
êï³óõ³Í ½»ÏáÛóÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ,
üÇëÏ»ñ Î³ñÙ³ÛÇ ·ÇÝÁ ëå³éáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 87000 ¹áÉÉ³ñ ¿ ÉÇÝ»Éáõ:
Ø³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí,
³Ûë ³õïáÙ»ù»Ý³Ý ³ßË³ñÑÇ
³é³çÇÝ ³Ù»Ý³ßù»Õ áõ ÉñÇõ
¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý ¿ ÉÇÝ»Éáõ,
áñ ³ñï³¹ñõ»Éáõ ¿ ³Ù»ñÇÏ»³Ý
§²õïáÙáïÇõ¦ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý ÙÇçáóáí:

ÜÇë³Ý ÈÇý

§àÉï¦ ³õïáÙ»ù»Ý³ÛÇ ×³åáÝ³Ï³Ý Ùñó³ÏÇóÁ ÈñÇõ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý 4-ñ¹ ³õïáÙ»ù»Ý³Ý, áñÇÝ
Ï³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù ³Ûëï»Õ, ÏáãõáõÙ ¿ §ÈÇý¦:
²Ûë ³õïáÝ Ý³Ë³·Íõ»É ¿ ×³åáÝ³Ï³Ý ÜÇë³Ý ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
ÙÇçáóáí »õ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ ÃáÕ³ñÏõ»É
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ßáõÏ³Û: ÆëÏ ³ßË³ñÑÇ
³ÛÉ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ Û³ÛïÝõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹»é»õë å¿ïù ¿ ëå³ë»É ÙÇÝã»õ 2012 Ãõ³Ï³ÝÁ:
²Ûë ³õïáÙ»ù»Ý³Ý áõÝÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ß³ñÅÇã, áñáí Ï³ñ»ÉÇ ¿
Ñ³ëÝ»É Å³ÙáõÙ ³é³õ»É³·áÛÝÁ 87
ÙÕáÝ ³ñ³·áõÃ»³Ý: §ÜÇë³Ý
ÈÇý¦-Ç Ù³ñïÏáóÁ »ñ³ßË³õáñõ³Í ¿ 8 ï³ñáí:
§ÜÇë³Ý¦-Ç å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÇ ³ëáõÃ»³Ùµ, ³Ûë ³õïáÙ»ù»Ý³Ý ³Ù»ñÇÏ³óÇ ·Ýáñ¹Ý»ñÇ
Ñ³Ù³ñ Ï³ñÅ»Ý³Û 25000 ¹áÉÉ³ñ:

§êÙ³ñï ýáñïû Ç.¹Ç¦

5-ñ¹ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý
³Ýõ³Ýõ»É ¿ §êÙ³ñï ýáñïû Ç.
¹Ç¦, áñÇó 250 Ñ³ï í»ñç»ñë ³ñï³¹ñõ»É áõ ÃáÕ³ñÏõ»É ¿ ßáõÏ³Û:
ÚáÛë
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§êÙ³ñï ýáñïû¦-Ç í»ñ³µ»ñ»³É áõß³·ñ³õ ¿ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ
Û³×³Ëáñ¹Ý»ñÁ ³Ùë³Ï³Ý 599
¹áÉÉ³ñ í×³ñ»Éáí Ï³ñáÕ »Ý û·ïõ»É ¹ñ³ÝÇó:
²Ûë ³õïáÙ»ù»Ý³Ý áõÝÇ 3 ¹áõé
»õ Ñ³ãµ³· Ùá¹»ÉÇ ¿, áñÇ Ù³ñïÏáóÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÉÇóù³õáñ»É 20-Çó
ÙÇÝã»õ 80 ïáÏáë: ÆëÏ ³ÛÝ ÉÇóù³õáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÏÁ å³Ñ³ÝçõÇ
220 íáÉï ¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ,
³å³ 3 Å³Ù Å³Ù³Ý³Ï:
²Ûë ³õïáÙ»ù»Ý³ÛÇ ³é³õ»É
³ñ³·áõÃÇõÝÁ Å³ÙáõÙ 62 ÙÕáÝ ¿,
áñ Ù³ñïÏáóÇ ³é³çÇÝ ÉÇóù³õáñÙ³Ùµ ÑÝ³ñ³õáñ ¿ ÁÝÃ³Ý³É 84

ÙÕáÝ:
§êÙ³ñï ýáñïû¦-Ç ³ñÅ¿ùÁ
·Ý³Ñ³ïõ»É ¿ 12633 ²ØÜ-Ç ¹áÉÉ³ñ:

Â»ëÉ³ ¾ë

²ÙµáÕç³å¿ë ¿É»Ïïñ³Ï³Ý³óõ³Í 6-ñ¹ ³õïáÙ»ù»Ý³Ý ÏáãõáõÙ ¿
§Tesla s.¦:
²Ûë Ù»ù»Ý³Ý ßáõÏ³Û ¿ ÃáÕ³ñÏõ»Éáõ 2012 Ãõ³Ï³ÝÇÝ: 5/6 í³ÛñÏ»³ÝáõÙ Ýñ³ ³ñ³·³óáõÙÁ ½ñáÛÇó Ñ³ëÝáõÙ ¿ 60-Ç:
ä³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÇ
áõ
Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ³Ûë ³õïáÙ»ù»Ý³ÛÇ 2 Ùá-

¹»ÉÝ»ñ »Ý Ñ³Ýõ»Éáõ ßáõÏ³Û: §Â»ëÉ³ ¾ë¦ Ùá¹»ÉÁ ·Ý³Ñ³ïõ»É ¿
57400 ¹áÉÉ³ñ »õ Ýñ³ Ù³ñïÏáóÇ
ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÉÇóù³õáñÙ³Ùµ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÁÝÃ³Ý³É 160 ÙÕáÝ ï³ñ³ÍáõÃÇõÝ: 2-ñ¹ Ùá¹»ÉÁ ÏÁ í³×³éõÇ
65000 ¹áÉÉ³ñ, áñáí Ï³ñ»ÉÇ ¿
³ÝóÝ»É 300 ÙÕáÝ ï³ñ³ÍáõÃÇõÝ:

Â»ëÉ³ èá¹ëï³ñ

§Â»ëÉ³¦-Ç ³Ûë 2 Ùá¹»ÉÝ»ñÇÝ
½áõ·³Ñ»é, ßáõÏ³Û ¿ Ñ³Ýõ»Éáõ
Â»ëÉ³ÛÇ ÙÇ ³ÛÉ Ùá¹»Éª §Â»ëÉ³
èá¹ëï³ñ¦ ³ÝáõÝáí, áñÁ 2 ¹éÝ³ÝÇ ÙÇ ³õïáÙ»ù»Ý³Û ¿ »õ ³õ»ÉÇ
ùÇã, ù³Ý 3/7 í³ÛñÏ»³ÝáõÙ Ýñ³
³ñ³·³óáõÙÁ ½ñáÛÇó Ñ³ëÝáõÙ ¿
Å³ÙáõÙ 60 ÙÕáÝÇ »õ ëÏ½µÝ³Ï³Ý
ÉÇóù³õáñÙ³Ùµ Ï³ñáÕ ¿ ÁÝÃ³Ý³É
250 ÙÕáÝ ï³ñ³ÍáõÃÇõÝ:
²Ûë ³õïáÙ»ù»Ý³ÛÇ ß³ñÅÇãÁ
Ï³½ÙáõÙ ¿ 248 ÓÇ³Ý áõÅ »õ 240
íáÉï ¿É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÙÇçáóáí ³ÙµáÕç³å¿ë ÉÇóù³õáñõáõÙ ¿
3/5 Å³ÙáõÙ:
èá¹ëï³ñÇ ³ñÅ¿ùÝ ¿ 109000
²ØÜ-Ç ¹áÉÉ³ñ:
²Ûë ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÁ Ý³Ë ¹áõñë ÏÁ ·³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ßáõÏ³Û, ³å³ ³ßË³ñÑÇ:
Àëï áñáß Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇ, ¹»é»õë ³ÝÑñ³Å»ßï »ÝÃ³Ï³éáõóõ³ÍùÝ»ñ ³ÙµáÕç³å¿ë ã»Ý Çñ³Ï³Ý³óõ»É ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ ßáõÏ³Û ¹áõñë µ»ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³ßË³ñÑÇ ³õïáßÇÝ³Ï³Ý Ù»Í ûµÇ»ÏïÝ»ñ Ëáßáñ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáí Ùï³¹Çñ »Ý Ùûï ³å³·³ÛáõÙ ßáõÏ³Ý
áÕáÕ»É ÉÇ³ñÅ¿ù ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñáí, ù³ÝÇ áñ ù³ç
·Çï»Ý, áñ ³å³·³Ý å³ïÏ³ÝáõÙ
¿ ³Ûë Ï³ñ·Ç Ù»ù»Ý³Ý»ñÇÝ:
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´²Ü²êîºÔÌàôÂÆôÜ

² Ü æ ² î à ô Ø
Úáíë¿÷ Ü³½ÉáõÙ»³Ý

¸áõª áñ ³åñáõÙ »ë ÙÇ ûï³ñ »ñÏñáõÙ
êÇñï¹ ãÇ ·ïÝÇ ³Ýå³ïÇñ µ»ñÏñáõÙ
²Ûëï»Õ áõñ ëáõñ ¿ ³Ù¿Ý µ³Ý áõ óáõñï
ºõ ³é»ÕÍõ³Í ¿ óá÷ áõ ³ÝËáñÑáõñ¹
ÎÁ å³ñáõñÇ Ù¿ç ³ÝÃ³÷³Ýó áõ Ñ³ëï
²Ýç³ïõ³Í Ï»³Ýù¹ ëÇÝ áõ ³ÝÇÙ³ëï

***
àã Ï³ñ¹³ó»É, Éë»É ¿Ç, áã ¿É ï»ë»É£
öáÃáñÇÏÁ »õ° Ñ»éáõ ¿ñ »õ° í»ñ³Ñ³ë£
²ÝÑ³Ù³ñÓ³Ï ßßÝç³óÇ, ÇÝùë ¿É ï»ëÇÉ,
ØÇ áõñÇßÇª áñï»±Õ »Ýù, Ç°Ýã »ñÏÇñ ¿ ³Ûë£

4.8.84

***
²ÝÑ»ï³ó³Ý »ñÏñáõÙ ûï³ñ
àñáÝ»óÇñ, µ³Ûó ã·ï³ñ
àã µ³é»ñÁ Ï³ÛÇÝ Ù³ùáõñ
àã Ï³ñ ³Ý·³Ù ÙÇ í³ñ³·áÛñ
ÂáÕ³Í áí ÇÝã Ï³éÝ¿ñ,ÏÁ ï³ñ
ÆÝãáõ, ÇÝãå¿ë áñï»Õ Ùï³ñ

ê»õ»é»Éáí ³ãùÝ ³Ýï³ñµ»ñ, Ëáñ³Ã³÷³Ýó
Ð³ï-Ñ³ï ³ë³ó.- à±í »ë »õ ÇÝã »ñÏñÇó »ë ¹áõ°£
òÝ¹»ó Çëå³é Û³ÝÏ³ñÍ å³ïÏ»ñÝ ³ÛÝ å³ñ½,
³Ý³Ýó
ºõ ÏñÏÝ³ÏÇ ¹³ñÓ³Û Ïáñ³Í ËûëùÇó ³½¹áõ£
15.7.85

22.3.86

***
ÆÝùÝ ¿É ã·Çï¿ñ ÇÝãå¿ë ¿ñ ³åñáõÙ
²ÝÁÙµéÝ»ÉÇ ³ÝÍ³ÝûÃ »ñÏñáõÙ
¸³ñÓ»É ¿ñ Ï»³ÝùÁ Ñ³Ù³Ï Ñ³Ý»ÉáõÏ
Î³ñûïÝ ³ùëáñõ³Í »õ Ñá·ÇÝ ¹³ÉáõÏ
¼ñÏõ³Í ½ñ³ÑÇó Ñ³ñ³½³ï ËûëùÇ
ÆÝãå¿ë Í³ñ³õ Ñ³õù í³Ý¹³ÏáõÙ áëÏÇ

***
ÎÁ ¹Ý»Ù íñ³¹ ÇÙ ÏÝÇùÁ
ºõ ³Ù»Ýáõñ»ù ù»½ ÏÁ Ù³ïÝ»Ù
ÎÁ ¹³éÝ³Ù Ï»³ÝùÇ¹ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ
ä³ñ½ ³é³ëå»ÉÝ»ñ Ù»ÕÙ ÏÁ å³ïÙ»Ù
ò³õ ÏÁ å³ï×³é»ë, ÇÝÓ ÏÁ Ëáó»ë
Î³Ý»ë ·ÉË³Ñ³Ï, ³ÙûÃ³Ñ³ñ
ÜáñÇó ÏÁÝ¹áõÝ»Ù, ÏÁ ÷ñÏ»Ù ù»½
àõ ÏÁ ÙÝ³Ù ÙÇßï ïáõÝ ù»½ Ñ³Ù³ñ
26.7.87

7.5.86

***
Êáñ ·Çß»ñÇÝ »Ï³õ Ñ³Ý¹³ñï áõ Ã»Ã»õ
àõñÇß »ñÏñÇ ÙÇ ³Ûó»Éáõ Éáõë³Ã»õ
Ð³ñ³½³ï áõ ÙûïÇÏ Ýëï»ó ÇÙ ¹ÇÙ³ó
àñå¿ë Ù»ÕÙ áõ ³ÝáË»ñÇÙ Éáõë³µ³ó
²ë³ó.- ØÝ³ Ñ³õ³ï³ñÇÙ, Ñ³Ùµ»ñÇñ
Ì³Ýñ ÉÍÇ, ³Ýµ»ñ Ï»³ÝùÇ, á°í ·»ñÇ
î³ñÇÝ»ñ¹ åÇïÇ ÉÇÝ»Ý É»ñÏ, Ã³÷áõñ
àñ »ñ·»ñ¹ ¹³éÝ³Ý Ñ³ñáõëï áõ Ù³ùáõñ
14.8.84

ÚáÛë
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ä²îØô²Ìø
àôêØ²Ü Ð²ðòÀ
ÄÇ·ÙáÝ¹ ØáñÇó

Ì

»ñáõÝÇÝ Ï³Ý· ³é³õ ¹åñáóÇ ³å³Ï»å³ï å³ïß·³ÙµáõÙ£ ¸»é ï»Õ
ãÑ³ë³Í, Ý³ Ñ³Ý»É ¿ñ ·ÉË³ñÏÁ,
»õ ÑÇÙ³ Çñ ·³ÉÁ ³½³¹³ñ³ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ, ëÏë»ó áïù»ñÁ Ã÷Ã÷³óÝ»É, Ï³ñÍ»ë Ã¿ ÏûßÇÏÝ»ñÇó ó»Ë
¿ñ Ã³÷ ï³ÉÇë£ ØÇÝã¹¿é ßá·
³Ù³é ¿ñ, ãáñ »Õ³Ý³Ï áõ ¹³ßï³ÛÇÝ »éáõ½»éÇ ûñ»ñÁ£ ´³Ûó »Ã¿ áõëáõóÇãÁ å³ïõ»É ¿ Ýñ³Ý »õ ³ßË³ï³ÝùÇ ³Û¹ »éáõÝ å³ÑÇÝ Ï³Ýã»É
Çñ Ùûï, ³å³ ÇÝùÝ ¿É å³å»ñÇó
ëáíáñ³Í Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª
å¿ïù ¿ ³ñï³Û³ÛïÇ Çñ Û³ñ·³ÝùÁ ³½Ýõ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ£
àõëïÇ, Ý³ ÙÇ ³Ý·³Ù ¿É áïù»ñÁ
Ã÷Ã÷³óñ»ó áõ ÏáÏáñ¹Ý ¿É Ù³ùñ»ó, áñå¿ë½Ç Ý»ñëáõÙ ·ïÝõáÕÝ»ñÁ Éë»Ý£

àõëáõóÇãÁ, áñ Ýñ³Ý ¿ñ ëå³ëáõÙ,
Éë»ó ³ÕÙáõÏÁ »õ ÁÝ¹³é³ç »É³õ£
-´³ñá°í ¿ù »Ï»É, ù»éÇ º³Ýáß, Ñ³Ù»ó¿°ù, Ý»ñë Ùï¿°ù£
àõëáõóÇãÁ Ýñ³ Ñ»ï ËûëáõÙ ¿ñ
³ÛÝå¿ë, ÇÝãå¿ë ÏÁ Ëûë¿ñ ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹ áõëáõóÇã, áñÁ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ ·ÇõÕ³óÇÝ»ñÇÝ ëÇñ³ß³Ñ»Éª
Ååï³¹¿Ù, ëÇñ³ÉÇñ åïïõ»ó Ýñ³
ßáõñçÁ, ³Ù¿Ý Ï»ñå óáõó³¹ñ»Éáí,
Ã¿ ÇÝùÁ ÇÝã Ã³ÝÏ³·ÇÝ ÑÇõñ ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ Í»ñáõÝáõÝ, áñÁ ¹»é ã¿ñ
»Õ»É ¹åñáóÇ ß¿ÝùáõÙ Ýñ³ í»ñ³Ï³éáõóáõÙÇó Û»ïáÛ£
-Þ³ï ßÝáñÑ³Ï³É »Ù, å³ñáÝ áõëáõóÇã,- ³ë³ó Í»ñáõÝÇÝ, Ùï³Ñá·õ³Í Ý»ñë ÙïÝ»Éáí, Ï³ñÍ»ë
ë»Ý»³ÏáõÙ ÇÝã-áñ ³Ý³ËáñÅ µ³Ý
¿ñ ëå³ëáõÙ Ýñ³Ý£ ²ëïõ³Í ÙÇ³ÛÝ
·Çï¿, Ã¿ Ç±Ýã »Ý ÙïáñáõÙ ³Û¹

³Õ³Ý»ñÁ£
àõëáõóãÇ ë»Ý»³ÏÁ ÝáÛÝå¿ë Ýáñ
¿ñ, ÇÝãå¿ë ³ÙµáÕç ß¿ÝùÁ£ Ì»ñáõÝÇÝ ³ÛÝù³Ý ¿É áõß³¹Çñ ãÝ³Û»ó
ßáõñçÁ, ë³Ï³ÛÝ Ý³ ¹Å·áÑ ¿ñ, áñ
³ÛÝ ÷áùñÇÏ ·ÇõÕáõÙ ³Û¹ù³Ý ÑëÏ³Û³Ï³Ý ¹åñáó-å³É³ï »Ý Ï³éáõó»É, »õ ³Û¹ ÉÕ³ñÇÏ áõëáõóÇãÝ
³Û¹åÇëÇ ßù»Õ Ï³ÑáÛù áõÝÇ£ ²Û¹å¿ë ã¿¯ñ Ýñ³ Ù³ÝÏáõÃ»³Ý ûñ»ñÇÝ, »ñµ ¹åñáóÁ ¹»é »Õ¿·Ýáí ¿ñ
Í³ÍÏõ³Í »õ áõëáõóÇãÁª Í»ñ ¿ñ áõ
³Õù³ï£
-¸»Ñ, ·Çï¿±ù ù»éÇ º³Ýáß, Ã¿ ÇÝãáõ »Ù Ó»½ Ï³Ýã»É£
-Âá°Õ å³ñáÝ áõëáõóÇãÝ ÇÝùÝ
³ëÇ,- ½·áõß å³ï³ëË³Ý»ó Í»ñáõÝÇÝ£
-Ð¿Ýó ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ »Ù Ï³Ýã»É Ó»½,
ù»éÇ º³Ýáß, áñáíÑ»ï»õ Ï³ñ»õáñ
ÃÇõ 95, ¸ ï³ñÇ, ²åñÇÉ 6 2011
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·áñÍ áõÝ»Ù Ó»½ Ñ»ï£
ºûÃ³Ý³ëáõÝ ï³ñ»Ï³Ý Í»ñáõÝÇÝ
Éáõñç, ³ÝÃ³ñÃ ³ãù»ñáí Ý³Û»ó
áõëáõóãÇÝ. áõëáõóãÇ ³Û¹ í³ñõ»É³Ó»õÁ ¹áõñ ã¿ñ ·³ÉÇë Ýñ³Ý£ Üñ³
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý ûñ»ñÇÝ ³Û¹å¿ë ã¿ÇÝ ËûëáõÙ ·ÇõÕ³óáõ Ñ»ï,
³ÛÉ ·áéáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³ íñ³Û. §îû,
ÉëÇ°ñ¦, Ï³Ù §È»½áõ¹ ù»°½ å³ÑÇñ¦® ²Ûëï»Õ ³Ýßáõßï ÙÇ µ³Ý
Ï³Û, ù³ÝÇ áñ Çñ Ñ»ï ³Ûëù³Ý
Ù»ÕÙ »Ý ËûëáõÙ£
-´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, ù»éÇ º³Ýáß, áñ Ù»Ýù
Ùï³¹Çñ »Ýù Ó»ñ Ãáé³ÝÁ ³½Ýõ³Ï³Ý ¹³ñÓÝ»É£
Ì»ñáõÝáõ ¹¿ÙùÇ íñ³Û áã ÙÇ ÙÏ³Ý
ãß³ñÅõ»ó, Ýñ³ çÕ»ñÁ ³Ýíñ¹áí
ÙÝ³óÇÝ. Ñ³Ý·Çëï ëå³ëáõÙ ¿ñ,
Ã¿ ëñ³ÝÇó ÇÝã ¿ ¹áõñë ·³Éáõ£
-Ò»ñ ÃáéÝÇÏÁª º³ÝÇÏ³Ý, ã³÷³½³Ïó ï³Õ³Ý¹³õáñ ïÕ³Û ¿® í»ó
ï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï Ý³ »Õ»É ¿ Ù»ñ
¹åñáóÇ ½³ñ¹Áª ³Ù»Ý³³é³ç³¹¿Ù, ³Ù»Ý³ç³Ý³ë¿ñ, ³Ù»Ý³áõßÇÙ ³ß³Ï»ñïÁ®ÆëÏ »ë í³Õáõó
»Ù áõ½áõÙ ÙÇ ³Õù³ï »ñ»Ë³ÛÇ
ÁÝ¹áõÝ»É ï³É ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóª
·ÇÙÝ³½Ç³£ ¶Çï¿±ù, Ã¿ ·ÇÙÝ³½Ç³Ý Ç±Ýã ¿. áñï»Õ ³½Ýõ³Ï³ÝÝ»ñÇ
»ñ»Ë³Ý»ñÝ »Ý ëáíáñáõÙ®àõëáõÙ
ëï³Ý³ÉÁ ³ÛÝï»Õ µ³õ³Ï³Ý
Ã³ÝÏ ¿ ÝëïáõÙ, µ³Ûó »ë ³ñ¹¿Ý
Û³çáÕ»É »Ù, áñå¿ë½Ç Ó»ñ º³ÝÇÏ³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ»Ý, áõëáõó³Ý»Ý µáÉáñáíÇÝ ÓñÇ£ Ü³ Ï³ñáÕ ¿ ¹³éÝ³É
ÇÝã ³ë»ëª ù³Ñ³Ý³Û, áõëáõóÇã,
÷³ëï³µ³Ý, ¹³ï³õáñ, ÇÝã ÇÝùÝ
¿ ó³ÝÏ³ÝáõÙ£ Ð³ëÏ³Ýá±õÙ ¿ù£
-ÈëáõÙ »Ù, å³ñáÝ áõëáõóÇã,-Ùï³ÍÏáï å³ï³ëË³Ý»ó Í»ñáõÝÇÝ£
-àõñ»ÙÝ Ñ³Ù³Ó³±ÛÝ ¿ù£
²Û¹ Ñ³ñóÁ ³Ýï»ÕÇ ïñõ»ó, ù³ÝÇ
áñ ¹ñ³ÝÇó Í»ñáõÝÇÝ ³ÝÙÇç³å¿ë
Ùï³Í»ó, Ã¿ Çñ»ÝÇó ÙÇ µ³Ý »Ý áõ½áõÙ£ ÆëÏ »Ã¿ Çñ»ÝÇó µ³Ý »Ý
ËÝ¹ñáõÙ, ³å³ å¿ïù ¿ Í³Ýñ áõ
Ã»Ã»õ ³Ý»É ³Û¹£
-ºÃ¿ ËûëùÁ í»ñ³µ»ñõáõÙ ¿ »ñ»Ë³ÛÇÝ, Ý³ ÇÙÝ ¿£
-à±í ¿ ³ëáõÙ, Ã¿ Ó»ñÁ ã¿£
-ÆÙÝ ¿, å³ñáÝ, ù³ÝÇ áñ Ýñ³ Ñ³ÛÚáÛë
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ñÁ ÇÙ áñ¹ÇÝ ¿ñ, áñÁ Ù³Ñ³ó³õ
å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ëï³ó³Í
ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÇó£ Ýñ³ Ù³ÑÇó Û»ïáÛ »ñ»ù »ñ»Ë³Û ÙÝ³óÇÝ ÇÙ
ËÝ³ÙùÇÝ£ ÆëÏ Û»ïáÛ, »ñµ Ù³Ñ³ó³õ Ý³»õ Ýñ³Ýó Ù³ÛñÁ, µáÉáñ
»ñ»ùÝ ¿É ³ÙµáÕçáíÇÝ ¹³ñÓ³Ý ÇÙ
»ñ»Ë³Ý»ñÁ£ ºë »Ù Ýñ³Ýó å³ÑáõÙ, »ë »Ù Ýñ³Ýó ËÝ³ÙáõÙ, »ë
»Ù Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ ïáõ·³Ýù í×³ñáõÙ, »ñµ Ýñ³Ýù ã»Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ
¹åñáó ·Ý³É, ù³ÝÇ áñ ¹åñáóÇó
Ñ»éáõ »Ýù ³åñáõÙ áõ ÓÙé³ÝÁ,
Ï³ñ·ÇÝ ÏûßÇÏÝ»ñ ãáõÝ»Ý³Éáõ
å³ï×³éáí, Ýñ³Ýó ã»Ýù Ï³ñáÕ
¹åñáó áõÕ³ñÏ»É, áñÇÝ ÙÇßï Ñ»ï»õáõÙ ¿ ïáõ·³ÝùÁ£
-¾°Ñ, É³¯õ, ãå¿ïù ¿ ã³÷³½³Ýó»É£
º³ÝÇÏ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ »ñµ»ù ïáõ·³Ýù ã¿ù ïõ»É, ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁª
³Ù¿Ý ï³ñÇ ÍÝÝ¹»³Ý ïûÝÇÝ Ù»Ýù
Ýñ³Ý Ýáñ ÏûßÇÏÝ»ñ »Ýù ÁÝÍ³ÛáõÙ£ ²Û¹å¿ë ã¿±£
Ì»ñáõÝÇÝ Éáõé ÙÝ³ó. ³Ûë Ù³ñ¹ÇÏ
áõ½áõÙ »Ý Ýñ³ÝÇó Çñ áõÝ»ó³ÍÁ
Ã³É³Ý»É£ Ú»ïáÛ Ý³ ³é³ñÏ»ó.
-²Û¹ ×Çßï ¿, µ³Ûó ¹ñ³Ýáí ¹»é
Ýñ³Ý ã¿ù ·Ý»É£
-¾°Ñ, »Ï¿°ù ãë³Ï³ñÏ»Ýù,-Ó³ÛÝÁ
µ³ñÓñ³óñ»ó áõëáõóÇãÁ£ - â¿± áñ
¹³ ³ÛÝåÇëÇ Ù»Í µ³Ëï³õáñáõÃÇõÝ ÏÁ ÉÇÝÇ Ù³ÝáõÏÇ Ñ³Ù³ñ, áñÇ
Ñ³Ù³ñ Ñ³½Çõ Ã¿ Ï³ñáÕ³Ý³Û
»ñ³Ëï³Ñ³ïáÛó ÉÇÝ»É£ àõñ»ÙÝ,
º³ÝÇÏ³ÛÇÝ ÏÁ ï³Ý¿ù ·ÇÙÝ³½Ç³£
-²Û¹ ¹»é Û³ÛïÝÇ ã¿, -å³ï³ëË³Ý»ó Í»ñáõÝÇÝ£
-ÆëÏ ÇÝãáõ± Û³ÛïÝÇ ã¿£
-ºñ»Ë³Ý ãáõÝÇ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ
å³ïß³× Ñ³·áõëï£
-Ðá· ã¿°,- ³ë³ó áõëáõóÇãÁ,- »ë
³ÛÝù³Ý »Ù ëÇñáõÙ Ó»ñ º³ÝÇÏ³ÛÇÝ, áñ å³ïñ³ëï »Ù ·ÇõÕÇ áõÝ»õáñÝ»ñÇó ÷áÕ Ñ³õ³ù»É Ýñ³
Ñ³Ù³ñ. Ýñ³Ý ÏÁ Ñ³·óÝ»Ýù, ×³Ý³å³ñÑ³Í³Ëë ÏÁ í×³ñ»Ýù,
ÇÝùë Ýñ³Ý ù³Õ³ù ÏÁ ï³Ý»Ù áõ
³Ù¿Ý ÇÝã ·ÉáõË ÏÁ µ»ñ»Ù£ ºë »ñç³ÝÇÏ »Ù, áñ ³Û¹åÇëÇ ï³Õ³Ý¹³õáñ Ù³ÝãáõÏÇÝ Ï³ñáÕ »Ù ·ÇÙÝ³½Ç³ áõÕ³ñÏ»É£

-ÆëÏ å³ñáÝ áõëáõóÇãÁ ÇÝãá±õ ¿ áõ½áõÙ ³Û¹ »ñ»Ë³ÛÇÝ ³½Ýõ³Ï³Ý
¹³ñÓÝ»É£
-àñáíÑ»ï»õ Ý³ ³ñÅ³ÝÇ ¿ ¹ñ³Ý.
²ëïõ³Í µ³ó³éÇÏ ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÇõÝ ¿ ßÝáñÑ»É Ýñ³Ý£ âå¿ïù ¿
ÃáÛÉ ï³É, áñ ³Û¹åÇëÇ ï³Õ³Ý¹³õáñ Ù³ÝáõÏÁ ó»ËÇ Ù¿ç ÏáñãÇ£
¸»Ñ, å³ÛÙ³Ý³õáñõ»óÇ±Ýù£
-ºñ»Ë³Ý ÇÙÝ ¿,- Éñçûñ¿Ý ÏñÏÝ»ó
Í»ñáõÝÇÝ,- áõßÇÙ ïÕ³Û ¿, »õ ÇÝÓ
ß³¯ï Ï³ñáÕ ¿ û·Ý»É ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ù¿ç£ Þ³ï û·ï³Ï³ñ Ù³ÝãáõÏ ¿ Ý³, Ñ³õ³ï³ó¿°ù£ ²ñ¹¿Ý ÓÇ
¿ ùßáõÙ Ï³é³å³ÝÇ ÝÙ³Ý£ ²Ûë
·³ñÝ³ÝÁ ÇÝùÝáõñáÛÝ Ñ»ñÏáõÙ ¿ñ,
»õ ³ÛÝù³¯Ý ÑÙïûñ¿Ý ßáõé ¿ñ ï³ÉÇë ³ñûñÁ, áñ ß³ï® Þáõïáí ³ÛÉ»õë ¹åñáó Û³×³Ë»Éáõó ¿É Ï³½³ïõÇ, ³ßË³ï³ÝùÇ Ï³ÝóÝÇ£
-²Û¹ Ç±Ýã ¿ù áõ½áõÙ ³ë»É, -µáñµáùõ»ó »ñÇï³ë³ñ¹ áõëáõóÇãÁ
ÁÝ¹Ñ³ï»Éáí Ýñ³Ý,- ÙÇ±Ã¿ ã¿ù
ó³ÝÏ³ÝáõÙ, áñ Ó»ñ ÃáéÝÇÏÁ ³½Ýõ³Ï³Ý ¹³éÝ³Û£
-ò³ÝÏ³ÝáõÙ »Ù, å³ñáÝ, µ³Ûó áõ½áõÙ »Ù Ý³Ë ÇÙ³Ý³É, Ã¿ Ýñ³
÷áË³ñ¿Ý Ç±Ýã »Ù ëï³Ý³Éáõ£
-ÆÝãå¿±ë Ã¿ ÇÝã ¿ù ëï³Ý³Éáõ£
-â¿± áñ Ýñ³Ýáí ³½Ýõ³Ï³ÝÝ»ñÁ
ß³ï »Ý ß³Ñ»Éáõª Ý³ ³ÛÝù³¯Ý ³ãù³µ³ó ïÕ³Û ¿£ ÆÙ ïõ³Í »ñ»Ë³Ûáí ³½Ýõ³Ï³ÝÝ»ñÁ ³ÛÝåÇëÇ ÙÇ
åÇï³ÝÇ Ù³ÝãáõÏ Ó»éù ÏÁ µ»ñ»Ý,
áñ ß³¯ï®¼ñÏõ»É ³Û¹ù³Ý ç³Ý³ë¿ñ, ³ßË³ï³ë¿ñ »õ áõßÇÙ Ù³ÝáõÏÇó, Ñ³õ³ï³ó¿°ù, ¹³ ùÇã µ³Ý ã¿£
-²å³ Ç±Ýã ¿ù Ùï³ÍáõÙ£
-ÎñÏÝáõÙ »Ù, å³ñáÝ, áñ »ñ»Ë³Ý
ÇÙÝ ¿ »õ áã áù, ÝáÛÝÇëÏ ûñ¿ÝùÁ,
Çñ³õáõÝù ãáõÝÇ Ýñ³Ý ËÉ»É ÇÝÓ³ÝÇó® ºõ Ñ¿Ýó ÑÇÙ³ »Ý áõ½áõÙ
Ýñ³Ý ï³Ý»É, »ñµ ³ñ¹¿Ý ß³ï Ï³ñáÕ »Ù û·ïõ»É Ýñ³ÝÇó. ÇëÏ Ýñ³ÝÇó ½ñÏõ³Í »ë Ç±Ýã »Ù ³Ý»Éáõ®
àõëáõóÇãÁ ßõ³ñ³Í ÉëáõÙ ¿ñ Í»ñáõÝÇ ·ÇõÕ³óáõÝ, áñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ
¿ñ.
-â¿± áñ ÙÇÝã»õ ³ÛÅÙ »ë ùÇã »Ù û·ï³·áñÍ»É Ýñ³Ý, Ý³ ÷áùñ ¿ñ,
å¿ïù ¿ ¹åñáó Û³×³Ë¿ñ. »õ ÑÇÙ³,
ëÇñïë ó³õáõÙ ¿, å³ñáÝ, áñ ÏÁ

ï³Ý»Ý Ýñ³Ý, »ñµ ³ñ¹¿Ý åÇï³ÝÇ ¿ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ£
-Æ±Ýã ¿ù áõ½áõÙ í»ñç³å¿ë£
-Üñ³Ý ÏÁ ï³Ý»Ý, ³½Ýõ³Ï³Ý ÏÁ
¹³ñÓÝ»Ý®ÆëÏ ÇÙ íÝ³ëÁ á±í ¿
Ñ³ïáõó»Éáõ£
Ì»ñáõÝÇÝ Çñ Çñ³õ³óÇáõÃ»³Ý
Ù¿ç Ñ³Ùá½õ³Í ¿ñ áõëáõóãÇ Ù¿ç,
áñÁ, áñå¿ë ³½Ýõ³Ï³Ý ¹³ëÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã, Çñ û·ïÇÝ áõ½áõÙ ¿ñ Û³÷ßï³Ï»É Ýñ³ áõÝ»ó³ÍÁ£
-ÒñÇ á¯ã ÙÇ Ï¿ñå ã»Ù ï³Û, å³ñáÝ®´³Ûó »Ã¿ ÇÙ íÝ³ëÁ Ñ³ïáõó¿ù, ³å³ ã»Ù ³é³ñÏÇ£
ÖÇßï ³Û¹å¿ë ÏÁ Ëûë¿ñ µ³ñµ³ñáë ÙÇ Ù³ñ¹³í³×³é. »Ã¿ ³Û¹
Ù³ÝáõÏÇÝ ëïñÏáõÃ»³Ý í³×³é»ÉÇë ÉÇÝ¿ñ£
-Æ±Ýã ¿ù áõ½áõÙ ëï³Ý³É£
-àõ½áõÙ »Ù, áñ å³ñáÝÁ, ³ÛëÇÝùÝª ³½Ýõ³Ï³ÝÝ»ñÁ, ÇÝÓ ÙÇ
áõñÇß ÷áùñ Ï³é³å³Ý ï³Ý
Ýñ³ ÷áË³ñ¿Ý£ ºõ ù³ÝÇ »ñ»Ë³ë
Ñ»éáõ ÏÁ ÉÇÝÇ, ÙÇßï ÝáÛÝ ï³ñÇùÇ ÙÇ »ñ»Ë³Û, áñÁ Ï³ñáÕ³Ý³Û
Ýñ³ ³ßË³ï³ÝùÁ Ï³ï³ñ»É£
-²Û¹ ³ÝÑÝ³ñÇÝ µ³Ý ¿, ù»éÇ º³Ýáß, -íÑ³ïõ»ó áõëáõóÇãÁ£
-ÆëÏ ³ÛÉ Ï»ñå ·áñÍ³ñù ã»Ýù ÏÝùÇ® ´³õ³Ï³Ý ã¿±, áñ ³Õ³Ý»ñÁ
Ù»½ÝÇó ËÉáõÙ »Ý ÷áÕ, ÑáÕ, ÝáÛÝÇëÏ û¹, ÑÇÙ³ ¿É Ù»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ É³õ³·áÛÝÝ»ñÇÝ »Ý áõ½áõÙ
ËÉ»É® ÆÑ³ñÏ¿, ¹áõù ³Ûëï»Õ ¿É
ã¿ù áõ½áõÙ í³ïÁ®¸áõù ³Ù¿Ý ÇÝãÇó çáÏáõÙ ¿ù É³õ³·áÛÝÁ®¸»°Ñ,
»Ã¿ áõ½áõÙ ¿ù ³½Ýõ³Ï³ÝÝ»ñÇ
ÃÇõÁ ³õ»É³óÝ»É, ³å³ µ³ñ»Ñ³×»ó¿°ù í×³ñ»É ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ®
ºõ áõëáõóÇãÁ Ç±Ýã Ï³ñáÕ ¿ñ Ñ³Ï³¹ñ»É ÝÙ³Ý ½ûñ³õáñ ÷³ëï³ñÏÝ»ñÇÝ®

ÄÇ·ÙáÝ¹ ØáñÇó
(1879-1942)

Üáñ ßñç³ÝÇ ÑáõÝ·³ñ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÑáÛ³Ï³å ß¿ÝùÁ Û»ÝõáõÙ ¿ »ñÏáõ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ëÇõÝ»ñÇ
íñ³Û. ³Û¹ ëÇõÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ ¾Ý¹ñ¿
²¹ÇÝ ¿, ÙÇõëÁª ÄÇ·ÙáÝ¹ ØáñÇóÁ£
ÆÝãåÇëÇ ¹»ñ ²·ÇÝ Ë³Õ³ó»É ¿
ÑáõÝ·³ñ³Ï³Ý Ýáñ åá¿½Ç³ÛÇ
½³ñ·³óÙ³Ý Ù¿ç, ÝáÛÝåÇëÇ ¹»ñ
¿É Ï³ï³ñ»É ¿ ØáñÇóÁ ÑáõÝ·³ñ³Ï³Ý ³ñÓ³ÏÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ£ äá¿½Ç³ÛÇ Ù¿ç ²¹ÇÝ, ÇëÏ
³ñÓ³ÏÇ Ù¿ç ØáñÇóÁ, Çñ»Ýó
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ùµ Ýáñá·»óÇÝ ÑáõÝ·³ñ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, Û³ñÙ³ñ»óÝ»Éáí ³ÛÝ Ýáñ
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ Ýáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ£
ºñÏáõëÝ ¿É ÉÇÝ»Éáí Ù³Ýñ ³½Ýõ³Ï³Ý ¹³ëÇó, ËÇ½³Ëûñ¿Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
ÑáõÝ·³ñ³Ï³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ññ³ï³å ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇÝ, ³Ýí»ñ³å³Ñûñ¿Ý í»ñ Ñ³Ý»Éáí áõ ëáõñ ùÝÝ³¹³ïáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáí Ýñ³ ³ñ³ïÝ»ñÁ£
ÄÇ·ÙáÝ¹ ØáñÇóÁ ÍÝõ»É ¿ 1879
Ãõ³Ï³ÝÇÝ ê³ïÙ³ñ ÏáÙÇï³ïÇ
îÇë³ã»ã ·ÇõÕáõÙ, áõÝ»õáñ ·ÇõÕ³óáõ ÁÝï³ÝÇùáõÙ£ êÏ½µÝ³Ï³Ý
»õ ÙÇçÝ³Ï³ñ· ÏñÃáõÃÇõÝ ëï³Ý³Éáõó Û»ïáÛ, Ý³ ëáíáñ»É ¿ ´áõ-

¹³å»ßïÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Çñ³õ³µ³Ý³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ, ³ÛÝáõÑ»ï»õ ³Ýó»É ¿ ³ßË³ï³ÝùÇ
áñå¿ë å³ßïûÝ»³Ûª ÏáõÉïáõñ³ÛÇ
ÙÇÝÇëïñáõÃ»³Ý ó³ÝóáõÙ£
Ü³ ·ñ³Ï³Ý ³ëå³ñ¿½ Çç³õ
1903 Ãõ³Ï³ÝÇÝ£ Üñ³ å³ïÙõ³ÍùÝ»ñÇ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ ÅáÕáí³ÍáõÝ §ºûÃ Ïñ³Ûó³ñ¦ í»ñÝ³·ñáí
ÉáÛë ï»ë³õ 1909 Ãõ³Ï³ÝÇÝ, áñÁ
ÙÇ³Ý·³ÙÇó Û³ÛïÝÇ ¹³ñÓñ»ó
»ñÇï³ë³ñ¹ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ³ÝáõÝÁ£
Ø»Í³ÝáõÝ åá¿ï ¾Ý¹ñ¿ ²¹ÇÝ ³Û¹
ÅáÕáí³ÍáõÇ ³éÃÇõ ç»ñÙûñ¿Ý áÕçáõÝ»ó Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ »õ Ýñ³Ý Ñ³Ù³ñ»ó Çñ ½ÇÝ³ÏÇóÁ£ 1910 Ãõ³Ï³ÝÇÝ Ññ³ï³ñ³Ïõ»ó Ýñ³ »ñÏñáñ¹ ÅáÕáí³ÍáõÝ §¸Åµ³Ëï
å³ï³Ñ³ñ¦ Ëáñ³·ñÇ ï³Ï£ Üßõ³Í å³ïÙõ³ÍùÝ»ñáõÙ ØáñÇóÁ
é»³ÉÇëïûñ¿Ý, Ù»Í í³ñå»ïáõÃ»³Ùµ ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ¿ Ý³Ë³å³ï»ñ³½Ù»³Ý ÑáõÝ·³ñ³Ï³Ý
·ÇõÕÁ, Ï³ñ»ÏóáõÃ»³Ùµ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ·ÇõÕÇ ãù³õáñáõÃ»³Ý
ã³ñù³ß Ï»³ÝùÝ áõ ËÇëï ùÝÝ³¹³ï»Éáí áõÝ»õáñ ß»ñï»ñÇ ³·³ÑáõÃÇõÝÁ, ³Ý·ÃáõÃÇõÝÁ »õ ï·ÇïáõÃÇõÝÁ£
ä³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï, 1916
Ãõ³Ï³ÝÇÝ ÉáÛë ÁÝÍ³Û³Í §²Õù³ï Ù³ñ¹ÇÏ¦ ÅáÕáí³Íáõáí ØáñÇóÁ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý Ã»Ù³Ý»ñÇÝ, óáÛó ï³Éáí
å³ï»ñ³½ÙÇ ù³Ûù³ÛÇã ³½¹»óáõÃÇõÝÁ ·ÇõÕ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý íñ³Û£
1919 Ãõ³Ï³ÝÇÝ ØáñÇóÁ Ë³Ý¹³í³éáõÃ»³Ùµ áÕçáõÝ»ó ÐáõÝ·³ñÇ³ÛáõÙ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ñéã³ÏáõÙÁ, áñÁ Ïáãõ³Í
¿ñ ÉáõÍ»Éáõ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý ³ÛÝ
µáÉáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, áñáÝó ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³ ÇÝùÁ ³ÛÝù³Ý
ËÇ½³Ëûñ¿Ý Ù³ù³é»É ¿ñ Çñ ·ñãáí£ Ü³ ÝáÛÝÇëÏ ÙÇ ·ñùáÛÏ ·ñ»ó
Ýáñ Ï³½Ù³õáñõáÕ ·ÇõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ïááå»ñ³ïÇõÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ£
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§Øºð èà´àîÜºðÀ Ê²Ô²ÈÆøÜºð âºÜ¦
øñÇëïÇÝ¿ Ø³ñïÇñáë»³Ý
2008Ã. ëÏë³Í ÆÝýáñÙ³óÇáÝ
î»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ò»éÝ³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ ØÇáõÃÇõÝÁ (ÆîÒØ) Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ éáµáïÝ»ñÇ
µ³ó ³é³çÝáõÃ»³Ý ÙñóáÛÃÝ»ñ:
¸³ ÙñóáÛÃ ¿ »ñÇï³ë³ñ¹ ÇÝÅ»Ý»ñÝ»ñÇó µ³ÕÏ³ó³Í ÙÇ ù³ÝÇ ÃÇÙ»ñÇ ÙÇç»õ, áñáÝù ÙñóáõÙ »Ý Çñ»Ýó
ÏáÕÙÇó Ý³Ë³·Íõ³Í »õ å³ïñ³ëïõ³Í éáµáïÝ»ñáí: 2010Ã.
ëï»ÕÍõ³Í §²ñÙèáµáïÇùë¦ ³ÏáõÙµÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ñ³Ù³ËÙµ»É ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý áÉáñïáí »õ éáµáï³ßÇÝáõÃ»³Ùµ Ñ»ï³ùñùñõ³Í »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ: ²ÏáõÙµáõÙ Ñ³õ³ùÝ»ñÝ ³ÝóÏ³óõáõÙ »Ý 2 ß³µ³ÃÁ Ù¿Ï
³Ý·³Ù, áñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ßáõñç
40 áõë³ÝáÕÝ»ñ: ¸åñáóÝ»ñáõÙ ËÙµ³ÏÝ»ñ µ³ó»Éáõ í»ñ³µ»ñ»³É
§²ñÙèáµáïÇùë¦-Ý ³ñ¹¿Ý ÇëÏ 5
ÏñÃ³Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñÇ Ñ»ï (øõ³Ýï,
úÑ³Ý»³Ý, Ö³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Û»Ý³Ï¿ï³ÛÇÝ í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñÁ, ØËÇÃ³ñ ê»µ³ëï³óÇ, ²Ý³ÝÇ³ ÞÇñ³Ï³óÇ) Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ ¿ Ó»éù µ»ñ»É: ²Ûë ï³ñÇ
Ý³Ë³ï»ëõáõÙ ¿ óáõó³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ
Ï³½Ù³Ï»ñå»É ÏñÃ³Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñáõÙ »õ ºñ»õ³ÝÇ ½µûë³Û·ÇÝ»ñáõÙ:
²ßÝ³ÝÁ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³Û §²Ï³Ý
÷ÝïñáÕ éáµáï¦ ÙñóáÛÃÁ, ÇëÏ ï³ñ»í»ñçÇÝ ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñõÇ §²Ýû¹³ãáõ ÃéãáÕ ë³ñù»ñÇ¦ ÙñóáÛÃÁ:
²Ûë ï³ñÇ §²ñÙèáµáïÇùë¦-Ç ·ÉË³õáñ Ñáí³Ý³õáñáõÃÇõÝÁ ëï³ÝÓÝ»É ¿ §ìÇõ³ ê»É-Øîê¦ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ: ÆîÒØ ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ¿Ý Î³ñ¿Ý
ì³ñ¹³Ý»³ÝÝ ³Û¹ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ ³ë³ó. §ìÇõ³ ê»É¦-Ç Ñ»ï
Ù»ñ Ùûï»óáõÙÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿` éáµáï³ßÇÝáõÃ»³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É åñ³ÏïÇÏ ¹³ßïáõÙ:
úñÇÝ³Ï, §²Ï³Ý ÷ÝïñáÕ éáµáï¦-Ç
ÙñóáÛÃÁ, áñÁ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³Û Çñ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: Æñ³Ï³Ý ÑáÕÇ
ß»ñïÇ ï³Ï 3ëÙ ËáñáõÃ»³Ý Ù¿ç ÏÁ
ï»Õ³¹ñõ»Ý ³Ï³ÝÝ»ñ, »õ éáµáïÁ
å¿ïù ¿ ·ïÝÇ ³Û¹ ³Ï³ÝÝ»ñÁ, Ï³½ÙÇ ¹ñ³Ýó ù³ñï¿½Á, áõÕ³ñÏÇ ë»ñõ»ñÇ íñ³Û »õ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ßË³ïÇ
ãå³ÛÃ»É: Ø³ñïÇ 4-ÇÝ »õ 5-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ éáµáïÝ»ñÇ µ³ó ³é³çÝáõÃ»³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ï»ÕÇ
ÏáõÝ»Ý³Ý §¶ÍÇÝ Ñ»ï»õáÕ éáµáï¦
»õ §Æñ»ñ ï³ñµ»ñ³ÏáÕ »õ ¹³ë³Ï³ñ·áÕ éáµáï¦ ÙñóáÛÃÝ»ñÁ, áñáÝó
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Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ 8 ÃÇÙ¦:
§Ð³õ³ï³Éáí ³Ûë »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝª Ù»Ýù ó³ÝÏ³ó³Ýù ³å³óáõó»É Ã»ñ³Ñ³õ³ïÝ»ñÇÝ »õ ³ÙµáÕç
³ßË³ñÑÇÝ, áñ Ù»Ýù áõÝ»Ýù áõÝ³Ï,
Ë»É³óÇ »õ ÙñóáõÝ³Ï »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ: Ø»ñ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ï³É ³Û¹ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ
óáõó³¹ñ»Éáõ Çñ»Ýó Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ: Ð³ñóÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ áã Ã¿ Ýñ³ÝáõÙ, Ã¿ ÇÝã Ï³ñáÕ ¿ éáµáïÝ ³Ý»É,
³ÛÉ, Ã¿ ÇÝã Ï³ñáÕ ¿ ³Ý»É Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Á: Î³ñ»õáñÁ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ç Ùï³ÍáÕáõÃÇõÝÝ ¿, ³ÛÉ áã éáµáïÇ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ¦,- ³ë³ó
§ìÇõ³ ê»É¦-Ç ·ÉË³õáñ ïÝûñ¿Ý
è³Éý ÚÇñÇÏ»³ÝÁ:
ÆëÏ ÑÝ³ñ³õá±ñ ¿, áñ éáµáïÁ
Ý»ñ·ñ³õõÇ Ý³»õ Ù»ñ Ï»Ýó³ÕÇ Ù¿ç:
ºõ áñù³Ýá±í ¿ ¹³ Çñ³Ï³Ý Ù»ñ »ñÏñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: §²ßË³ñÑáõÙ
éáµáï³ßÇÝáõÃ»³Ý ³ÙµáÕç ½³ñ·³óáõÙÁ ·ÝáõÙ ¿ ³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµ:
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ù»ñ »ñÏñÇÝ,
³å³ ³ë»Ù, áñ Ù»½ Ùûï ³Û¹ µÝ³·³õ³éáõÙ áñ»õ¿ Û»ïÁÝÃ³ó ã»Ù
ï»ëÝáõÙ: Ø»ñ ïÕ³Ý»ñÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³Û »Ý:
âÇÝ³ëï³ÝáõÙ, ûñÇÝ³Ï, ³Û¹ ³ÙµáÕç ßÕÃ³Ý` éáµáïÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÍáÕÝ»ñ, ³ñï³¹ñáÕÝ»ñ »õ í³×³éáÕÝ»ñ, Ï³½Ù³Ï»ñåõ³Í ¿ ·áñÍáõÙ:
Ä³Ù³Ý³ÏÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ »Õ»É ¿
éáµáï³ßÇÝáõÃ»³Ý ³é³ç³ï³ñÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ: ò³õûù, Ù»Ýù Ïáñóñ»É »Ýù
³Û¹ ë»ñÝ¹Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇó
ß³ï»ñÇÝ. ³ñï³·³ÕÃ, ×·Ý³Å³Ù...
ø³ÝÇ áñ Ù»Í ¹³¹³ñ »Õ³õ ³Ûë µÝ³·³õ³éáõÙ, Ù»Ýù, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ,
»ï »Ýù ÙÝ³ó»É: ²Ûëûñ, ë³Ï³ÛÝ,
÷áñÓáõÙ »Ýù í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ù»ñ
¹Çñù»ñÁ ³Û¹ áÉáñïáõÙ: ²ë»Ù Ý³»õ,
áñ ³Ûëûñõ³Û ÙñóáÛÃÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ù»Í³Ù³ë³Ùµ éáµáï³ßÇÝáõÃ»³Ùµ ½µ³ÕõáÕ Ý³ËÏÇÝ ë»ñÝ¹Ç
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ »ñ»Ë³Ý»ñÝ
»Ý,- Ýß»ó Î. ì³ñ¹³Ý»³ÝÁ: -²ÛÅÙ
³Û¹ éáµáïÝ»ñÁ Çñ³å¿ë ·áñÍáõÙ
»Ý, áñå¿ë Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ, ù³ÝÇ áñ
Çñ»Ýó ¹³ßïÇó` ÙÇç³í³ÛñÇó, ¹áõñë
»Ý, ³Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ïÕ³Ý»ñÁ
Õ»Ï³í³ñáõÙ »Ý éáµáïÝ»ñÇÝ Ñ»é³Ï³é³í³ñÙ³Ý
í³Ñ³Ý³ÏÝ»ñáí:
ØñóáÛÃÇ Å³Ù³Ý³Ï éáµáïÝ»ñÁ µ³ó³ñÓ³Ï ³õïáÝáÙ »Ý: ¸³ßïÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ï³ñ³Íù, áñ-

ï»Õ Ù³ñ¹Á éáµáïÇÝ Ï³é³í³ñ»Éáõ
Çñ³õáõÝù ãáõÝÇ: Æñ µáÉáñ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ éáµáïÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿
ÇÝùÝáõñáÛÝ: Ø»ñ éáµáïÝ»ñÁ Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ ã»Ý¦:
Üáñ³Ûñ ²ëÉ³Ý»³ÝÝ ³ñ¹¿Ý »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù ¿ñ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ §Æñ»ñÁ ï³ñµ»ñ³ÏáÕ éáµáïÝ»ñÇ¦ ÙñóáÛÃÇÝ: Æõñ³ù³ÝãÇõñ ïÕ³Û »ñ»Ë³Û ¹»é ÷áùñáõó ëÇñáõÙ ¿ Ë³Õ³ÉÇùÁ ù³Ý¹»É-Ñ³õ³ù»É: ²ñ¹»ûù ë³
å³ñ½³å¿ë ÑáµµÇ ã¿± Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: §Ø»Ýù éáµáïÝ»ñáí
½µ³ÕõáõÙ »Ýù Ù»Í³·áÛÝ Ñ³×áÛùáí,
ù³ÝÇ áñ ³ÛÉ Ï»ñå áã áùÇ ã»ë ëïÇåÇ ·Çß»ñÝ»ñÁ ãùÝ»É, ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ
Ñ»ï ãß÷õ»É »õ ½µ³Õõ»É ÙÇ³ÛÝ éáµáïáí: ê³Ï³ÛÝ ã»Ù Ï³ñÍáõÙ, Ã¿ ³Ûë
³Ù¿ÝÁ ÙÇ³ÛÝ ÑáµµÇ ¿ Ù»½ Ñ³Ù³ñ,
ù³ÝÇ áñ ß³ï Éáõñç »Ýù ïñ³Ù³¹ñõ³Í: Ú³ïÏ³å¿ë, »ñµ Ï³Û ÙñóáÛÃÇ
·áñÍûÝÁ, ¿É ³õ»ÉÇ »ë Éñç³ÝáõÙ »õ
Ï»ÝïñáÝ³ÝáõÙ: èáµáïÁ 3 ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÇó ¿ µ³ÕÏ³ó³Í` Ù»Ë³ÝÇÏ³` Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ÷áõÉ, ¿É»ÏïñáÝÇÏ³` ¹»ï³ÉÝ»ñÇ ³Ùñ³óáõÙ, »õ
Íñ³·ñ³õáñáõÙ:
Ø»Ýù
³Ý·³Ù
³ÝáõÝÝ»ñ »Ýù ¹ñ»É Ù»ñ éáµáïÝ»ñÇÝ: úñÇÝ³Ï, éáµáïÝ»ñÇó Ù¿ÏÇ
³ÝáõÝÁ ìáÉÉÇ ¿` ¹»ÕÇÝ, ë»õ ·Í»ñáí:
²ë»Ù Ý³»õ, áñ Ù»ñ ìáÉÉÇÝ §´ÇÉ³ÛÝÇ¦ Ñ»ï ³éÝãáõÃÇõÝ ãáõÝÇ±,- ³ë³ó
Üáñ³ÛñÁ:
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Ö³åáÝÇ³ÛÇ í»ñçÇÝ »ñÏñ³ß³ñÅÇ óÝÕáÕ å³ïÏ»ñÝ»ñÁ Ñ»éáõëï³óáÛóÝ»ñÇ ¿Ïñ³ÝÝ»ñÇ
íñ³Û ÛÇß»óÝáõÙ »Ý ÜáÛ»³Ý
çñÑ»Õ»ÕÁ »õ î³å³ÝÁ. ³ë»ë
óáõó³¹ñõáõÙ ¿ ²ëïÍáÛ ½³ÛñáÛÃÁª Ù»Õ³õáñ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
Ñ³Ý¹¿å: Ø»ù»Ý³Ý»ñÁ, ïÝ»ñÁ,
Ù³ñ¹ÇÏ »õ ³Ù¿Ý µ³Ý, ÇÝã Ï³éáõó»É ¿ Ù³ñ¹ ³ñ³ñ³ÍÁ, ÷áùñÇÏ Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñÇ å¿ë, ÉáÕáõÙ
áõ ï³ñáõµ»ñõáõÙ »Ý çñÇ Ù¿ç:
Øï³ÍáõÙ »ëª ÙÇ ù³ÝÇ ûñ

³é³ç ³Û¹ Ù³ñ¹ÇÏ ¿É, ù»½ å¿ë
Ýëï³Í Çñ»Ýó ïÝ»ñáõÙª Ñ»éáõëï³óáÛó ¿ÇÝ ¹ÇïáõÙ áõ
³ÝÑá· ½ñáõóáõÙ, »õ áñ ¹áõ ¿É
í³ÕÁ, Ï³Ù ÝáÛÝÇëÏ ÙÇ ñáå¿ Û»ïáÛ, Ï³ñáÕ »ë Ù³ïÝõ»É
ÙÇ»õÝáÛÝ ¹ñáõÃ»³Ýª ³ÙµáÕçáíÇÝ ³ÝÏ³ñáÕª áñ»õ¿ Éáõñç Ñ³Ï³½¹»óáõÃ»³Ý, ³Õ¿ïÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³ÝÝ áõÕÕõ³Í áñ»õ¿
Éáõñç ù³ÛÉÇ: ä³ïÏ»ñÝ»ñÁ ËûëáõÙ »Ý ³Õ¿ïÇ ³Ñ³·ÝáõÃ»³Ý
»õ ë³ñë³÷Ç Ù³ëÇÝ:
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´²ðÒ ðàô Âº ²Ü ²¼ ¸º òàô ÂÆô ÜÀ ²Î²Ü æÆ ìð²Ú ºô ¸ð²
ìº ð²ò Ø²Ü àô ÔÆ Üº ðÀ
Úúð²ÜæºÈÀ ²ôºÈÆ È²ô ¾,
ø²Ü Ì²ØàÜ Ì²ØºÈÀ
²ñ¹»ûù ÙÇÝã»õ ÑÇÙ³ Ùï³Í»É
¿ù, Ã¿ ÇÝãá±õ, »ñµ û¹³Ý³õ ¿ù ÝëïáõÙ, ³Ï³ÝçÝ»ñ¹ µéÝõáõÙ ¿ »õ
»Ã¿ ùÃ³ÝóùÝ»ñÁ µéÝ»Éáí áõ µ»ñ³ÝÁ ÷³Ï»Éáí ×Ýß¿ù û¹Á, ÙÇ ÃÙ÷áóÇ Ó³ÛÝ ¿ ÉëõáõÙ »õ ³Ï³ÝçÝ»ñÁ
µ³óõáõÙ »Ý: àõ Ý³»õ ³ñ¹»ûù
·Çï¿±ù, áñ »Ã¿ ³ÛëåÇëáí ãµ³óõÇ
Ó»ñ ³Ï³ÝçÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇ ³Ï³Ýç³ó³õ ¿ ëå³ëáõÙ Ó»½: ²ñ¹»ûù
Ùï³Í»±É ¿ù, áñ »ñµ û¹³Ý³õÁ
µ³ñÓñáõÃÇõÝÁ å³Ïë»óÝáõÙ ¿, Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ Ùûï ³ÝÑ³Ý·Çëï íÇ×³Ï ¿ ³é³ç³ÝáõÙ »õ ëÏëáõÙ »Ý
É³ó ÉÇÝ»É:
ú¹³Ý³õÇ áõÕ»õáñÝ»ñÁ ³éÑ³ë³ñ³Ï ·³Ý·³ïõáõÙ »Ý ³Ï³ÝçÇ
³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÇõÝÇó, áñÁ ß³ï
ëáíáñ³Ï³Ý µ³Ý ¿ »õ Å³Ù³Ý³Ï³õáñ³å¿ë Ëó³ÝõáõÙ »õ ó³õáõÙ ¿
³Ï³ÝçÁ:
²Ï³ÝçÝ ÇÝãå¿ë ·Çï¿ù, µ³ÕÏ³ó³Í ¿ »ñ»ù Ù³ëÇó. ³ñï³ùÇÝ
³Ï³Ýç, áñÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ³Ï³Ýç³Ë»óáõó, ÉëáÕ³Ï³Ý ³ñï³ùÇÝ
³ÝóáõÕáõó »õ Ï³ï³ñáõÙ ¿ Ó³ÛÝ³ÛÇÝ ³ÉÇùÝ»ñÇ Ëï³óÙ³Ý
ýáõÝÏóÇ³Ý: ²ÝóáõÕáõ í»ñçáõÙ
·ïÝõáõÙ ¿ ÃÙµÏ³Ã³Õ³ÝÃÁ, áñÝ
³ñï³ùÇÝ ³Ï³ÝçÁ µ³Å³ÝáõÙ ¿
ÙÇçÇÝ ³Ï³ÝçÇó: ØÇçÇÝ ³Ï³ÝçÁ
Ï³½Ùõ³Í ¿ ÃÙµÏ³ËáéáãÇó, áñÁ
ÙÇ Ý»Õ ï³ñ³ÍáõÃÇõÝ ¿ »õ ¹¿åÇ
»ï Ï³åõáõÙ ¿ ùáõÝùáëÏñÇ åïÏ³Ó»õ »ÉáõëïÇ û¹³ÏÇñ ËáéáãÇÏÝ»ñÇ, ÇëÏ »õëï³Ë»³Ý ÷áÕÇ ÙÇçáóáí ùÃ³ÁÙå³ÝÇ Ñ»ï: ÂÙµÏ³ËáéáãÁ ÉóõáõÙ ¿ û¹áí, áñÁ ÙÃÝáÉáñïÇ µ³ñÓñ ×ÝßÙ³Ý ÷á÷áËáõÃ»³Ùµ Ï³ñáÕ ¿ íÝ³ëõ»É:
Ü»ñùÇÝ ³Ï³ÝçÁ ³ÛÝ Ù³ëÝ ¿,
áñï»Õ ·ïÝõáõÙ »Ý ÉëáÕ³Ï³Ý áõ
Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéÙ³Ý Ý»³ñ¹³µçÇçÝ»ñÁ »õ ÏáãõáõÙ ¿ Ý³»õ É³µÇñÇÝÃáë:
ÚáÛë
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ØÇçÇÝ ³Ï³Ýç

Ü»ñùÇÝ ³Ï³Ýç

ÂÙµÏ³Ã³Õ³ÝÃ
²ñï³ùÇÝ
³Ï³ÝçÇ Ï³Ý³É

ºõëï³Ë»³Ý ÷áÕ

²Î²ÜæÀ ºô ú¸Æ ÖÜÞàôØÀ
Ö³Ùµáñ¹áõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï
³Ï³ÝçÇ ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÇõÝÝ»ñÝ
³é³ç³ÝáõÙ »Ý ÙÇçÇÝ ³Ï³ÝçÇó:
ØÇçÇÝ ³Ï³ÝçÁ ·ïÝõáõÙ ¿ ùáõÝùáëÏñÇ û¹³ÛÇÝ ËáéáãÇÏÝ»ñÇ Ù¿ç,
áñÁ ÙÃÝáÉáñïÇ ×ÝßÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ½·³ÛáõÝ ¿ »õ íÝ³ëõáÕ: ØÇçÇÝ ³Ï³ÝçÁ »õëï³Ë»³Ý ÷áÕÇ
ÙÇçáóáí ÙÇ³ÝáõÙ ¿ ßÝã³÷áÕÇÝ,
áñÁ Éóõ³Í ¿ û¹áí: ²Ûë ËáÕáí³ÏÁ
³é³Ó·³Ï³Ý Û³ïÏáõÃÇõÝ áõÝÇ »õ
ëáíáñ³Ï³Ý íÇ×³ÏáõÙ Ýñ³ å³ï»ñÁ å³éÏ³Í »Ý Çñ³ñ íñ³Û:
ºñµ ßÝã³÷áÕÇ Ý»ñëÇ ×ÝßáõÙÁ
µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿, ÇÝãå¿ë ÏáõÉ ï³Éáõ
Ï³Ù áõÅ û·ï³·áñÍ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï, ³Û¹ ×ÝßáõÙÁ »õëï³Ë»³Ý

÷áÕÇ å³ï»ñÁ µ³óáõÙ ¿ »õ û¹Á
Ñ³ëóÝáõÙ ÙÇçÇÝ ³Ï³ÝçÇÝ:
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÇÙ³Ý³É, áñ ÃÙµÏ³Ã³Õ³ÝÃÇ ÝáñÙ³É íÇ×³ÏÁ ÛÇß»³É Ã³Õ³ÝÃÇ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñáõÙ
û¹Ç ×ÝßáõÙÁ Ñ³õ³ë³ñ³ã³÷
ÉÇÝ»ÉÝ ¿:
ÆÝãù³Ý ·»ïÝÇó í»ñ »Ýù
µ³ñÓñ³ÝáõÙ, ³ÛÝù³Ý û¹Ç ×ÝßáõÙÁ ùã³ÝáõÙ ¿: àõñ»ÙÝ, »ñµ û¹³Ý³õÁ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿, û¹Ç ×ÝßáõÙÁ
ÙÇçÇÝ ³Ï³ÝçÇ û¹Ç ×ÝßáõÙÇó ùã³ÝáõÙ ¿, áñ ³éáÕç Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùûï
³Û¹ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ ÇÝùÝÁëïÇÝù»³Ý Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéõáõÙ ¿ »õëï³Ë»³Ý ÷áÕÇ ÙÇçáóáí: ì³Ûñ¿çùÇ Å³Ù³Ý³Ï ×Çßï Ñ³Ï³é³ÏÝ ¿
Ï³ï³ñõáõÙ, ³ÛëÇÝùÝ ÙÃÝáÉáñïÇ
×ÝßáõÙÁ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ µ³ñÓ-

ñ³ÝáõÙ ¿ »õ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ ÙÇçÇÝ
³Ï³ÝçÇ ×ÝßáõÙÁ ÙÃÝáÉáñïÇ ×ÝßáõÙÇó ³õ»ÉÇ ùÇã ¿ ÉÇÝáõÙ, áñÁ
Ñ³õ³ë³ñ³Ïßé»Éáõ Ñ³Ù³ñ å¿ïù
¿ »õëï³Ë»³Ý ÷áÕÁ µ³óõÇ »õ ßÝã³÷áÕÇ ·Íáí û¹Á Ñ³ëÝÇ ³Ï³ÝçÇ
Ã³Õ³ÝÃÇ »ï»õÁ »õ Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéÇ ÃÙµÏ³Ã³Õ³ÝÃÇ »ñÏáõ
ÏáÕÙ»ñÇ û¹Á:
ºõëï³Ë»³Ý ÷áÕÇ Ëó³ÝÙ³Ý
·ÉË³õáñ å³ï×³éÁ óñï³éáõÃÇõÝÝ ¿: ºõëï³Ë»³Ý ÷áÕÁ ³éÑ³ë³ñ³Ï Ëó³ÝõáõÙ ¿ Ý³»õ ùÃÇ
ëÇÝáõëÝ»ñÇ ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ »õ ³É»ñ·Ç³ÛÇ å³ï×³éáí: ²ÛÉ Ï»ñå
³ë³Í, ùÃ³ÝóùÝ»ñÇ µéÝõ»ÉÁ
å³ï×³é »Ý ÉÇÝáõÙ Ý³»õ ³Ï³ÝçÝ»ñÇ µéÝõ»ÉáõÝ: ÆëÏ ù³ÝÇ áñ Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ Ùûï »õëï³Ë»³Ý ÷áÕÁ
Ù»Í³Ñ³ë³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï ³õ»ÉÇ Ý»Õ ¿, áõëïÇ »õ ¹ñ³ Ëó³ÝáõÙÁ
»ñ»Ë³Ý»ñÇ Ùûï ³õ»ÉÇ Û³×³Ë³ÏÇ ¿ å³ï³ÑáõÙ:
ú¹³ÛÇÝ áõÕ»õáñáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï »ñµ»ÙÝ û¹Ç ×ÝßáõÙÝ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ËÇëï ÷áËõáõÙ ¿:
Ð³Ý·Çëï ½·³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ³õáñ ¿ »õëï³Ë»³Ý ÷áÕÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ µ³óõÇ »õ Ñ³Ù³Ñ³õ³ë³ñ ¹³éÝ³Û ÃÙµÏ³Ã³Õ³ÝÃÇ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÇ û¹Á, »õ ¹³ Û³ïÏ³å¿ë ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ, »ñµ û¹³Ý³õÁ í³Ûñ¿çù ¿ Ï³ï³ñáõÙ: Æñ³Ï³ÝáõÙ, »ñµ û¹Ç ×ÝßáõÙÁ ï³ñµ»ñõáõÙ ¿, ³é³ç ¿ ·³ÉÇë ³Û¹åÇëÇ ¹Åõ³ñáõÃÇõÝ: ØÇÝã»õ ³Ý·³Ù ³Û¹åÇëÇ íÇ×³Ï ¿
ëï»ÕÍõáõÙ í»ñ»É³ÏÇ Ù¿ç Ï³Ù ÉáÕ³õ³½³ÝÇ Ëáñ ï»ÕÁ çñ³ó³ïÏ
Ï³ï³ñ»ÉÇë: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É û¹³ãáõÝ»ñÝ áõ ëáõ½áñ¹Ý»ñÁ Û³ïáõÏ
í³ñÅ³ÝùÝ»ñ »Ý ³ÝóÏ³óÝáõÙ
¹ñ³Ýó Û³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
ÆÜâä¾±ê ìºð²òÜºÈ ²Î²ÜæÆ
´èÜô²ÌàôÂÆôÜÀ
ÎáõÉ ï³Éáõ Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ ÙÏ³Ý
ëÏëáõÙ ¿ ³ÏïÇõ³Ý³É, áñÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí µ³óõáõÙ ¿ »õëï³Ë»³Ý
÷áÕÁ: ºñµ Í³ÙáÝ ¿ù Í³ÙáõÙ Ï³Ù
ù³Õóñ³õ»ÝÇù ¿ù ÍÍáõÙ, ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ µ»ñ³ÝÇ ÉáñÓáõÝùÁ ³õ»-

É³ÝáõÙ ¿ »õ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ÏáõÉ
ï³Éáõ å³Ñ»ñÁ Û³×³Ë³ÏÇ ¹³éÝáõÙ: ØÇ µ³Ý, áñ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ
û¹³Ý³õÇ í»ñ»ÉùÇ áõ í³Ûñ¿çùÇ
Å³Ù³Ý³Ïª µ³ñÓñ³Ý³ÉÇë »õ ÇçÝ»ÉÇë, ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É û¹³Ý³õáí
×³Ùµáñ¹»ÉÇë áõÕ»Ïóáñ¹áõÑÇÝ
ÃéÇãùÇó ³é³ç ³ÝÙÇç³å¿ë áõÕ»õáñÝ»ñÇÝ
Ññ³ÙóÝáõÙ
¿
ù³Õóñ³õ»ÝÇùÝ»ñ:
ú¹³Ý³õÇ í»ñ µ³ñÓñ³Ý³Éáõ
»õ í³Ûñ¿çùÇ å³ÑÇÝ åÇïÇ ³ßË³ï»É ãùÝ»É, áñáíÑ»ï»õ ùÝ³Í Ù³ñ¹Á ãÇ Ï³ñáÕ µ»ñ³ÝÇ ÉáñÓáõÝùÁ
ÏáõÉ ï³É:
ºÃ¿ ÏáõÉ ï³ÉÁ Ï³Ù Ûûñ³Ýç»ÉÁ
ãÇ û·ÝáõÙ ³Ï³ÝçÇ µéÝõ³ÍáõÃÇõÝÁ µ³ó»Éáõ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹ÇÙ»É Ñ»ï»õ»³É ÙÇçáóÝ»ñÇ:
³-øÃ³ÝóùÝ»ñÁ Ó»éùáí µéÝ»É
áõ ÷³Ï»É:
µ-µ»ñ³Ýáí ËáñÁ Ý»ñßÝã»É »õ
û¹Á å³Ñ»É ÏñÍù³í³Ý¹³ÏáõÙ:
·-´»ñ³ÝÁ ÷³Ï»É »õ µ»ñ³ÝÇ
ÙÏ³ÝÝ»ñÇó û·ïõ»Éáí ³ßË³ï»É
û¹Á ³ñï³ßÝã»É ùÃ³Í³Ï»ñáí,
³ÛÝå¿ë áñ Ñ³Ý¹ÇåÇ µÃ³Ù³ïÇ »õ
óáõó³Ù³ïÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃ»³ÝÁ:
Âñ÷áóÇ Ó³ÛÝ Éëõ»Éáõ ¹¿åùáõÙ
ÏÁ Ýß³Ý³ÏÇ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ Û³çáÕ ¿ ³Ýó»É:
Ð³õ³Ý³Ï³Ý ¿ û¹³Ý³õÇ í³Ûñ¿çùÇ å³ÑÇÝ å³Ñ³ÝçõÇ ÙÇ ù³ÝÇ
³Ý·³Ù ÏñÏÝ»É ³Ûë ·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ:
ä³ñ½ ¿, áñ Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ ã»Ý
Ï³ñáÕ ³Ûë »Õ³Ý³Ïáí ³Ï³ÝçÇ
÷³Ïõ³ÍáõÃÇõÝÁ í»ñ³óÝ»É, ë³Ï³ÛÝ ÍÍ³ÏÇó û·ïõ»ÉÇë Ï³Ù Ï³Ã
áõï»ÉÇë ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ ï»ÕÇ ¿
áõÝ»ÝáõÙ ³Û¹ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ:
àõëïÇ ³ßË³ï»É »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ
³ñÃáõÝ íÇ×³ÏáõÙ å³Ñ»É û¹³Ý³õÇ í³Ûñ¿çùÇ å³ÑÇÝ »õ Ýñ³Ýó
áñ»õ¿ Ó»õáí ëÝ»É áõ ½»ñÍ å³Ñ»É
³Ï³ÝçÇ ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇó:
²¼¸²ð²ðàôØ
àõß³¹Çñ ÉÇÝ»É »õ ã³÷Çó ³õ»É
áõÅ ãÑ³ëóÝ»É ³Ï³ÝçÝ»ñÇÝ, áñå¿ë½Ç Éáõñç ËÝ¹ÇñÝ»ñ ³é³ç
ã·³Ý:

ºÃ¿ óñï³éáõÃÇõÝ Ï³Ù ëÇÝáõëÝ»ñÇ µáñµáùáõÙ »õ Ï³Ù ùÃÇ ³É»ñ·Ç³ áõÝ¿ù, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ û¹³ÛÇÝ
×³Ùµáñ¹áõÃÇõÝÁ Ñ»ï³Ó·»É áñáß
Å³Ù³Ý³Ïáí, ÙÇÝã»õ ÏÁ í»ñ³Ý³Ý
í»ñáÛÇß»³É ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ: ºÃ¿
Ýáñ ¿ù ³Ï³ÝçÇ ·áñÍáÕáõÃÇõÝ Ï³ï³ñ»É, É³õ ÏÁ ÉÇÝÇ ËáñÑñ¹³Ïó»É
µÅßÏÇ Ñ»ï, Ã¿ »ñµ Ï³ñ»ÉÇ ¿ û¹³ÛÇÝ ×³Ùµáñ¹áõÃÇõÝ Ï³ï³ñ»É:
Ð²Î²ÐºÔÒàôòÆâÜºð ºô
êäð¾ÚÜºð
ú¹³ÛÇÝ áõÕ»õáñÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ ÷áñÓÇó »ÉÝ»Éáí û¹³Ý³õÝ ÇçÝ»Éáõó ³é³ç û·ï³·áñÍáõÙ »Ý
Û³ïáõÏ ¹»Õ³Ñ³ï»ñ »õ ùÃÇ ëåñ¿ÛÝ»ñ: ê³ å³ï×³é ¿ ÉÇÝáõÙ ùÃÇ
ÉáñÓ³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ ÏÍÏõ»ÉáõÝ áõ
÷áùñ³Ý³ÉáõÝ, ³å³ »õ »õëï³Ë»³Ý ÷áÕÇ ¹ÇõñáõÃ»³Ùµ µ³óõ»ÉáõÝ:
øÃÇ ³É»ñ·Ç³ áõÝ»óáÕÝ»ñÁ
ÃéÇãùÇó ³é³ç å¿ïù ¿ ÁÝ¹áõÝ»Ý
Çñ»Ýó Ñ³Ï³³É»ñ·ÇÏ ¹»Õ»ñÁ:
êñï³ÝûÃ³ÛÇÝ »õ í³Ñ³Ý³·»ÕÓÇ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ùµ ï³é³åáÕÝ»ñÁ, ³ñ»³Ý µ³ñÓñ ×ÝßáõÙ
áõÝ»óáÕÝ»ñÝ áõ Ý»ñõ³ÛÇÝ ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
ÛÕÇ Ï³Ý³Ûù ³é³Ýó µÅßÏÇ ËáñÑñ¹Ç, å¿ïù ¿ Ëáõë³÷»Ý ÇÝùÝ³·ÉáõË Ñ³Ï³Ñ»ÕÓáõóÇãÝ»ñ »õ
ëåñ¿ÛÝ»ñ ·áñÍ³Í»Éáõó:
ºÃ¿ í»ñáÝß»³É »Õ³Ý³Ïáí
ãµ³óõ»ó ³Ï³ÝçÇ µéÝõ³ÍùÁ, ÙÇÝã»õÇëÏ í³Ûñ¿çùÇó Û»ïáÛ ¿É Ï³ñáÕ
¿ù í»ñáÛÇß»³É ·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»É: Î³ñ»ÉÇ ¿ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ïáí û·ïõ»É Ñ³Ï³Ñ»ÕÓáõóÇãÝ»ñÇó, ÇÝãå¿ë Ý»ý³½áÉÇÝ Ïáãõ³Í
ùÃÇ Ï³ÃÇÉÇó. ¸³ Ï³ñáÕ ¿ û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É: ´³Ûó å¿ïù ¿
½·áõß³Ý³É ¹ñ³Ýó »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ¿ï û·ï³·áñÍáõÙÇó, ù³ÝÇ áñ
Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ï³é³Ï ³ñ¹ÇõÝùÇ
Û³Ý·»óÝ»É:
ºÃ¿ ³ÛëåÇëáí ãí»ñ³ó³õ ¹Åõ³ñáõÃÇõÝÁ, ³Ýßáõßï å¿ïù ¿
¹ÇÙ»É Ù³ëÝ³·¿ï µÅßÏÇ:

ÃÇõ 95, ¸ ï³ñÇ, ²åñÇÉ 6 2011

23

ÚáÛë

Ø²ð¼²Üø
Î²ðºôàð²¶àÚÜÀ ØÆ²ôàðÜºðÜ
ºÜ
²ñ¹¿Ý 9 ï³ñÇ ¿` Äá½¿ ØáñÇÝÇûÝ ë»÷³Ï³Ý Û³ñÏÇ
ï³Ï å³ñïáõÃÇõÝ ãÇ ÏñáõÙ ³é³çÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ (148
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ): §è»Ïáñ¹Ý»ñÝ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ áã ÙÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ ãáõÝ»Ý, ÇÝÓ Ñ»ï³ùñùñáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ÙÇ³õáñÝ»ñÁ¦, - ³ë»É ¿ Äá½¿ ØáñÇÝÇûÝ: §ºë »ñµ»ù ÝáÛÝÇëÏ ã»Ù ¿É Ùï³Í»É é»Ïáñ¹ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ Ù³ëÇÝ: ´³½áõÙ ¹¿åù»ñáõÙ, »ñµ
ÃÇÙë áã-áùÇ ¿ Ë³Õ³ó»É, »ë éÇëÏÇ »Ù
¹ÇÙ»É, ù³ÝÇ áñ »ñ»ù ÙÇ³õáñÁ Ù¿ÏÇó
ß³ï ³õ»ÉÇ É³õ ¿: àã Ã¿ é»Ïáñ¹Ý»ñÝ »Ý
û·ÝáõÙ ïÇïÕáëÝ»ñ Ýõ³×»É, ³ÛÉª ÙÇ³õáñÝ»ñÁ: Þ³ï ³õ»ÉÇ Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ¿ ÑÇÝ·
³Ý·³Ù Û³ÕÃ»É »õ Ù¿Ï å³ñïáõÃÇõÝ Ïñ»É, ù³Ý í»ó ³Ý·³Ù áã-áùÇ Ë³Õ³É. Ñ³ë³ñ³Ï Ãõ³µ³ÝáõÃÇõÝ¦:

ØºÜø ´àÈàðê ¾È Ø²ð¸ ºÜø
Þõ¿Ûó³ñ³óÇ Ã»ÝÇëÇëï èáç»ñ
ü»¹»ñ»ñÁ, áí ¸áõµ³ÛÇ Ùñó³ß³ñÇ
»ñÏñáñ¹ ßñç³ÝáõÙ Çëå³Ý³óÇ
Ø³ñë¿É ¶ñ³ÝáÉ»ñëÇÝ Û³ÕÃ»ó 6:3,
6:4 Ñ³ßõáí, å³ïÙ»É ¿, áñ »ñµ»ÙÝ
¹Åõ³ñ ¿ ÉÇÝáõÙ Ï»ÝïñáÝ³óõ³ÍáõÃÇõÝÁ å³Ñ»É ³ÙµáÕç Ë³ÕÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: §ºñµ»ÙÝ áõß³¹ñáõÃÇõÝ¹ §Ã³÷³éáõÙ¦ ¿: ä³ï³ÑáõÙ ¿, áñ ·ÉËáõÙ¹ ÇÝã-áñ »ñ· ¿
Û³ÛïÝõáõÙ, å³ï³ÑáõÙ ¿, áñ Ùï³ÍáõÙ »ë, Ã¿ ÇÝã å¿ïù ¿ ³Ý»ë í³ÕÁ, »ñ»ÏáÛ»³Ý ÇÝã åÉ³ÝÝ»ñ áõÝ»ë: ²Ù¿Ý ÇÝã å³ï³ÑáõÙ ¿: Ø»Ýù
µáÉáñë Ù³ñ¹ »Ýù Ç í»ñçáÛ, áã Ã¿
Ù»ù»Ý³Û Ï³Ù áëïÇÏ³Ý³Ï³Ý éáµáï¦: §ºñµ»ÙÝ ¹Åõ³ñ ¿ ÉÇÝáõÙ,
»ñµ ëÏëáõÙ »ë ß»Õõ»É: ²Ûëûñ, ûñÇÝ³Ï, Ë³Õ³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñÇó Ù¿ÏÇ
Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ·¿ÛÙ»ñÇó Ù¿ÏáõÙ
»ë ÇÝÓ ³ÛÝ µ³ÝÇ íñ³Û §µéÝ»óÇ¦,
áñ µáÉáñáíÇÝ Ï»ÝïñáÝ³ó³Í ã»Ù:
ÚáÛë
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ºë ·Çï¿Ç, áñ å¿ïù ¿ §T¦ Ï¿ïÇÝ
Ñ³ñõ³Í»Ù, µ³Ûó ³ÝÑñ³Å»ßï
Ï»ÝïñáÝ³óõ³ÍáõÃÇõÝÁ ãÏ³ñ: ²Û¹
Å³Ù³Ý³Ï »ë ÇÝÓ ³ë³óÇª É³õ,
ËÝ¹ñáõÙ »Ù, Ï»ÝïñáÝ³óÇ: ²ÛÝå¿ë áñ, »ñµ»ÙÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
ÇÝù¹ ù»½ ÛÇß»óÝ»ÉÁ, ÁÝ¹ÙÇçáõÙÝ»ñÇÝ ù»½ ëÃ³÷»óÝ»ÉÁ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ µ³ñÓñ ï»ÙåÁ å³Ñ»É »õ
ÙÇ»õÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ù»½ ÃáõÉ³óÝ»ë: ¸³ ëáíáñáõÃ»³Ý ËÝ¹Çñ ¿¦:
§ÐÇÙ³ ¹ñ³ÝáõÙ »ë Ù³ëÝ³·¿ï
»Ù: ºë ·Çï»Ù, Ã¿ ÇÝãå¿ë ¹³
³Ý»Ù, µ³Ûó ³Ù¿Ý ¹¿åùáõÙ, áõÝ»Ý³Éáí ÑëÏ³Û³Ï³Ý ÷áñÓ, »ë
Ý³ËÏÇÝÇ å¿ë å¿ïù ¿ ÇÝÓ ÛÇß»óÝ»Ù Ï»ÝïñáÝ³óõ³ÍáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ³Ù¿Ý ³Ý·³Ù: ¸³ ÙÇ ï»ë³Ï
µ³ñ¹ ¿ ÑÝãáõÙ, µ³Ûó ³Ù¿Ý ÇÝãÇÝ
ëáíáñáõÙ »ë¦,-ü»¹»ñ»ñÇÝ ¿
Ù¿çµ»ñáõÙ ATP-Ç å³ßïûÝ³Ï³Ý
Ï³ÛùÁ:

üáñÙáõÉ³-1, áñÁ F-1 ¿É ¿ ÏáãõáõÙ, ³Ûëûñ Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³Û³ÛïÝÇ ³õïáí³ñáñ¹áõÃ»³Ý ÙñóáõÃÇõÝÁ: üáñÙáõÉ³ µ³éÁ
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ÙñóáõÃ»³Ý Ù¿ç ·áñÍ³ÍõáÕ µáÉáñ ûñ¿ÝùÝ»ñÁ, áñÁ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Û³ñ·»É µáÉáñ Ù³ëÝ³ÏóáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: üáñÙáõÉ³-1Á µ³ÕÏ³ó³Í ¿ ÙÇ ß³ñù ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇó, áñáÝù Ï³Û³ÝáõÙ »Ý
³Ûë ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Û³ïáõÏ Ý³Ë³ï»ëõ³Í Ùñó³Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñáõÙ: ê³Ï³ÛÝ å¿ïù ¿ Ýß»É
áñ ß³ï Ñ³½õ³¹¿å å³ñ³·³Ý»ñáõÙ ³Ûë ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ û·ïõáõÙ »Ý Ý³»õ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ëáíáñ³Ï³Ý »ñÃáõÕÇÝ»ñÇó:

Ý»ñáõÙ Ù»ù»Ý³Ý»ñÁ Çñ³ñ Ñ»ï ÙñóáõÙ »Ý Ùûï³õáñ³å¿ë 330ÏÙ
³ñ³·áõÃ»³Ý íñ³Û:
ÆÝãå¿ë ³ëõ»ó üáñÙáõÉ³ ¿ ÏáãõáõÙ ³Ûë ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ ÏÇñ³éõ³Í ûñ¿ÝùÝ»ñÁ: ØñóáõÃ»³Ý Ù¿ç
ë³ÑÙ³Ýõ³Í ûñ¿ÝùÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ µ³ñÓñ ³ñ³·áõÃ»³Ý
³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý í»ñ³ÑëÏáõÙÝ ¿:
²é ³Ûëûñ Ñ»ï»õ»³É ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÁ áõÝ»ó»É »Ý µ³½Ù³ÃÇõ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñ: ú·ï³·áñÍõ»É »Ý ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ ß³ñÅÇãÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ
³Ù»Ý³µ³ñÓñ ß³ñÅÇãÇ áõÅÁ, áñÁ
»ñµ»õÇó¿ û·ï³·áñÍõ»É ¿ ¹³ 1980
Ãõ³Ï³ÝÇ ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ ¿ »Õ»É,
áñï»Õ ÏÇñ³éõ»É 1200 ÓÇ³áõÅ áõ-

ä¿ïù ¿ Ýß»É, áñ üáñÙáõÉ³-1-Á
Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ ³ßË³ñÑÇ ³Ù»ÝÃ³ÝÏ
Ù³ñ½³Ó»õ»ñÇó Ù¿ÏÁ, ÇëÏ Ýñ³ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ ß³ï
å³ñ½ »õ ³ÏÝÛ³Ûï »Ý: ²Ûë ÙñóáõÃ»³Ý µ³ñÓñ³·áÛÝ ï»ÕÁ »õ Ýñ³
ëÇñõ³ÍáõÃÇõÝÁ Ýñ³Ý í»ñ³Í»É ¿ ÙÇ
Ù»Í ³é»õïñ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ:
1997-Çó ³õïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍáõÙ »Ý Ñ»ï»õ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ` É³ÛÝáõÃÇõÝÁ ãåÇïÇ ·»ñ³½³ÝóÇ 200ëÙ-Á, µ³ñÓñáõÃÇõÝÁª
95 ëÙ-Á, ÇëÏ ù³ßÁ ãÇ Ï³ñáÕ
600Ï·-Çó å³Ï³ë ÉÇÝ»É£
î³ñõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ ï»ÕÇ »Ý
áõ»ÝáõÙ ÙñóáõÙÝ»ñ, áñáÝó ³Ýõ³-

üàðØàôÈ² 1
ØðòàôÂÆôÜÜºðÀ

ÆëÏ í»ñçáõÙ ·áõÙ³ñõáõÙ »Ý ÙñóáõÃ»³Ý µáÉáñ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ »õ
å³ïñ³ëïõáõÙ »ñÏáõ óáõó³Ï: Ð»ï»õ³µ³ñ áñáßõáõÙ ¿ ³Ù¿Ý ï³ñõ³Û
»ñÏáõ ³ËáÛ»³ÝÝ»ñÁ` Ù¿ÏÁ áñå¿ë
ÙñóáõÃ»³Ý É³õ³·áÛÝ í³ñáñ¹ ÇëÏ
ÙÇõëÁ áñå¿ë É³õ³·áÛÝ Ù»ù»Ý³ÛÇ
Ï³éáõóáÕ: Üß»ÉÇ ¿, áñ üáñÙáõÉ³1-Á Ñ³Ù³ñõáõÙ ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ýß³ï Ñ»éáõëï³¹ÇïáÕ áõÝ»óáÕ
ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ, áñÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É Ã¿ Ñ»ï»õáõÙ »Ý ³ßË³ñÑÇ Ùûï 200 »ñÏñÝ»ñÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ: ÚÇß»óÝ»Ýù, áñ ³Ûë ÙñóáõÃÇõÝ-

Ý»óáÕ ß³ñÅÇã: ²Ûë ÙñóáõÃÇõÝ»ñÁ
ÇÝãå¿ë Ýßõ»ó Ñ³Ù³ñõáõÙ ¿ ³ßË³ñÑÇ ³Ù»ÝëÇñõ³Í ³õïáí³ñáñ¹áõÃ»³Ýª é³ÉÇÇ ÙñóáõÃÇõÝÁ: ê³Ï³ÛÝ ³ÛÝ ß³ï ëÇñõ³Í ¿ Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë ºõñáå³ÛáõÙ »õ Ñ¿Ýó ÙÇ·áõó¿ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿, áñ ³Ûë ÙñóáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù»Í Ù³ë³Ùµ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ ºõñáå³ÛáõÙ: ´³Ûó å¿ïù ¿
³õ»É³óÝ»É, áñ ³Ûëûñ üáñÙáõÉ³-1
Ùñó³ß³ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ ÁÝ¹É³ÛÝõ»Éáí, ³ÛÝ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Ý³»õ
ÂáõñùÇ³ÛáõÙ, ´³Ññ¿ÛÝáõÙ, Ø³É³Û½Ç³ÛáõÙ »õ âÇÝ³ëï³ÝáõÙ:

ÝáõÙ »Ý ¶ñ³ÝåñÇ£ Æõñ³ù³ÝãÇõñ
¶ñ³Ý-åñÇáõÙ ³é³çÇÝ 8 ï»Õ»ñÁ
½µ³Õ»óñ³Í Ùñó³ñß³õáñ¹Ý»ñÁ
ëï³ÝáõÙ »Ý ÙÇ³õáñÝ»ñ (2002-Çó
Ñ»ï»õ»³É Ï³ñ·áí) 1-ÇÝ ï»Õª 10
ÙÇ³õáñ, 2-ñ¹ ï»Õª 8 ÙÇ³õáñ, 3-ñ¹
ï»Õª 6 ÙÇ³õáñ »õ ³ÛÉÝ: ²é³çÇÝ
³Ý·³Ù üáñÙáõÉ³ 1-Á ³ÝóÏ³óõ»É ¿
1950-ÇÝ, ÇëÏ ã»ÙåÇáÝ ¿ ¹³ñÓ»É
ÜÇÝû ü³ñÇÝ³Ý£ ²é³õ»É Û³ÛïÝÇ
üáñÙáõÉ³ 1-Ç Ùñó³ñß³õáñ¹Ý»ñÇó
»Ý` ØÇù³¿É ÞáõÙ³Ë»ñÁ, Ü»ÉëáÝ
äÇÏ¿Ý, ²ÛñïáÝ ê»ÝÝ³Ý »õ ²É¿Ý
äñáëïÁ:
ÃÇõ 95, ¸ ï³ñÇ, ²åñÇÉ 6 2011
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1-9 Ãõ»ñÁ ï»Õ³¹ñ»É ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý »õ
áõÕÕ³Ñ³Û»³ó ëÇõÝ³ÏÝ»ñáõÙ ³ÛÝå¿ë, áñ áã ÙÇ
ÃÇõ ãÏñÏÝõÇ áã ëÇõÝ³ÏÝ»ñáõÙ »õ áã ¿É 3x3
ïÝ³ÏÝ»ñáõÙ
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²Ýó»³É Ñ³Ù³ñÇ
å³ï³ëË³Ý

§ÚáÛë¦ »ñÏß³µ³Ã³Ã»ñÃÁ
ì³×³éõáõÙ ¿

§ÚáÛë¦ »ñÏß³µ³Ã³Ã»ñÃÁ
ì³×³éõáõÙ ¿

§ÞÇñÙ³ñ¹¦-Ç Éñ³·ñ³í³×³éÇ
Ïñå³ÏáõÙ

§Ø»ÉÇÝ³ ù³ñï¦-áõÙ

Ð»é³Ëûëª 09121836218

Ð»é³Ëûëª 88829421

§ÚáÛë¦ »ñÏß³µ³Ã³Ã»ñÃÁ
ì³×³éõáõÙ ¿

§ÚáÛë¦ »ñÏß³µ³Ã³Ã»ñÃÁ
ì³×³éõáõÙ ¿

§¸Æ¸²ð ê¾Úð¶ÆÂÆ¦ ¶ñ³ë»Ý»³Ï

§²ñ³Ù¦ ì³×³é³ïáõÝ
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شماره 95
 17فروردین  1390سال چهارم قیمت  900تومان

آشنایی با نقاشان ارمنستان

میناس آودیسیان

انرژی بازیافتی
در ارمنستان

نسل دوم مهاجران و
مقولههای فرهنگی در
ُغربت

نوروز

:
جهانگردان ایرانی
در ارمنستان،
رئیس جمهور
ارمنستان در
ایران

در این شماره
در صفحات ارمنی این شماره
2
تصویب ساخت بزرگراه ایران  -ارمنستان در مجلس
3
نوروز :جهانگردان ایرانی در ارمنستان ،رئیسجمهور ارمنستان در ایران
4
آلنوش دریان درگذشت
5
							
انرژی بازیافتی در ارمنستان
6
جیسون سوهیکیان
		
میناس آوتیسیان
8
هنر چاپ کتاب ،کلیسا و تکوین قوم ارمنی 						
10
ادی آرناوودیان
		
نسل دوم مهاجران و مقولههای فرهنگی در غربت					 2-
12
احمد سیف
		

شماره  17 ،95فروردین 1390
سال چهارم

بخش ارمنی
دیدار نوروزی سرژ سرکیسیان از تهران
2
آیا مهاجرت از راه اتریش به روی ارامنه ایران بسته میشود؟
2
پنج میلیاردر ارمنیتبار در فهرست فوربز
3
روز زن 8 :مارس؟  7آوریل؟ یا هر دو؟ 						
4
ماریتا خاچاتوریان
		
نه لئون درپطروسیان ،نه سرژ سرکیسیان 						
6
واهان ایشخانیان
		

8
9
11

خودرو سبز :آیا از آلودگی هوا نجات پیدا میکنیم؟
آینده خودروهای برقی
 7مدل خودرو برقی جدید

خودرو سبز :آیا از
آلودگی هوا نجات پیدا
میکنیم؟

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول:
لئون آهارونیان

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

									
شعر
14
هوسپ نازلومیان
		
داستان : :مسأله تحصیالت عالیه 							
16
ژیگمونت موریتس
		
روبوتهای ما اسباببازی نیستند							
18
کریستینه مارتیروسیان
		
عکسهای فاجعه ژاپن
19
ارتفاع و گوشدرد
22
ورزش
24
سرگرمی
26

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

66495180
66492693

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

گوشههایی از آنچه در
صفحات ارمنی این شماره
هویس آمده است

خودرو الکتریکی :آیا از آلودگی هوا
نجات پیدا میکنیم؟
خودروها نقشی مهم در آلودگی هوای شهرهای
بزرگ دارند .بیش از هفتاد درصد آلودگی هوای
تهران ناشی از گازهای زیانآور اتوموبیلهاست.
زمانی دراز است که صحبت درباره خودروهای
برقی که فاقد آلودگی ناشی از خروج گازهای
سمی موتورهای بنزینی خواهند بود ،ادامه دارد
ّاما به دالیل متعدد ،از جمله هزین ه باالی تولید و
قیمت باالی این اتوموبیلها و دشواریهای شارژ
باتری آنها ،ماشینهای برقی هنوز به مرحله
تولید انبوه نرسیدهاندّ .اما اکنون هفت شرکت بزرگ
خودروسازی اعالم کردهاند که در سال 2011
مدلهای برقی خود را با قیمتهای مناسب روانه
بازار خواهند کرد .آیا خودروهای برقی خواهند
توانست بشر را از آلودگی ناشی از موتورهایی که
از سوخت فسیلی استفاده میکنند نجات دهند؟
آیا تولید برق مورد نیاز برای شارژ باتری این
اتوموبیلها خود باعث آلودگی نمیشود؟ آیا این
ماشینها قدرت و سرعت اتوموبیلهای بنزینی را
خواهند داشت؟ اینها پرسشهایی هستند که از
سوی ناظران شکاک مطرح میشوند .سال آینده
با ورود ماشینهای برقی به بازار این پرسشها به
محک آزمایش گذاشته خواهند شد .اگر حقیقت ًا
ن ماشینهای
ماشینهای برقی بتوانند جایگزی 
کنونی شوند ،یکی از معضالت مهم شهرنشینی بشر
دوهفته نامه

هویس 22
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امروز حل خواهد شد و دیگر کسی ناچار نخواهد
شد هوای آلوده به مونوکسید کربن و ذرات ریز
موجود در هوای شهرهای بزرگ را تنفس کند.
موضوع اصلی این شماره هویس به آینده
خودروهای برقی اختصاص یافته است :آیا این
دستاورد تکنولوژیک ما را از یکی از عوارض
گسترش تکنولوژی نجات خواهد داد یا خیر؟
دو روز زن 8 :مارس یا  7آوریل

بعد از فروپاشی شوروی و تشکیل جمهوری
ارمنستان ،در سال  8 ، 1996مارس به عنوان
روز جهانی زن از تقویم اعیاد رسمی کشور خارج
شد و به جای آن روز  7آوریل ،روز مادر و روز
زیبایی زن اعالم شد .هدف این تغییر آشکار بود:
تغییر توجه از حقوق زن و تالش زنان برای کسب
حقوق برابر اجتماعی و سیاسی ،به زن به عنوان
مادر و مظهر زیبایی برای مردان .در سال 2001
روز  8مارس در تقویم رسمی احیا شدّ ،اما روز
 7آوریل هم به جای خود باقی ماند .اکنون در
جمهوری ارمنستان زنان دو روز دارند 8 :مارس
و  7آوریل .و اخیرا فاصله یکماهه بین این دو
تاریخ به یک جور ما ِه زن تبدیل شده است .در
سراسر این روزها از زن تجلیل میشود .مطبوعات
در این باره مینویسند و دولتمردان این مناسبت را
به زنان تبریک میگویند .در این شماره هویس
مطلبی درج شده است از روزنامه آزگ (ملّت)
ارمنستان که در آن نویسنده کوشیده است با توجه
به هر دو وجه حیات زن ــ هم حقوق او و هم نقش
معنویاش به عنوان مادرــ تعادلی در این موضوع
برقرار کند.
نه لئون در پطروسیان،
نه سرژ سرکیسیان
شدت بحرانی
صحنه سیاست داخلی ارمنستان به ّ
و قطببندی شده است .از یک سو ائتالف حاکم

به رهبری سرژ سرکیسیان رئیسجمهور و از دیگر
سو اپوزیسیون (کنگره ملی ارمنی) به رهبری لئون
درپطروسیان نخستین رئیسجمهور ارمنستان .به
جدی حکومت با
ندرت پیش میآید که مخالفان ّ
درپطروسیان هم مخالف باشندّ .اما افراد و جریاناتی
هم هستند که با وجود این که با حکومت مشکل
شدت نقد میکنند.
دارندّ ،اما درپطروسیان را هم به ّ
آنها میگویند درپطروسیان خود بانی فساد مالی
و روشهای مستبدان ه بوده است که اکنون از آنها
انتقاد میکند و در دوره ریاست جمهوری خود در
انتخابات تقلب و حرکتهای مردمی را سرکوب
کرده است .آنها همچنین معتقدند که درپطروسیان
در پی مماشات با حکومت سرژ سرکیسیان است
و سرکیسیان از او به عنوان وسیلهای برای مها ِر
تودههای خشمگین مردم استفاده میکند.
واهان ایشخانیان ،روزنامهنگار و سردبیر هفتهنامه
آنکاخ (مستقل) ،در مقالهای که اخیراً در وبالگ
خود منتشر کرده مینویسد:
«لئون پطروسیان امروز مثل مومی در دست حکومت
است ،طوری که رئیسجمهور دیگر نیازی هم
نمیبیند به بازی حکومت-اپوزیسیون ادامه دهد،
و آشکارا درباره دوستی با اپوزیسیون داد سخن
میدهد .تا امروز هیچیک از رؤسای جمهوری ما
نتوانسته بود دو مسأله را یکجا حل کند :هم در دید
افکار عمومی جهان از خود تصویر یک سیاستمدار
دموکرات را ارائه کند (ببینید ،اپوزیسیون به شیوه

دلخواه خود با ما مبارزه میکند ،ما هم کاری به
کارش نداریم) ،و هم نارضایتی عمومی را به کمک
اپوزیسیون مهار کند.آیا این سرژ سرکیسیان است
که بازیگر ماهری است یا کنترل اپوزیسیون ما کار
مشکلی نیست .من میگویم هم این و هم آن».
ایشخانیان مماشات و کوتاه آمدنهای حکومت را
امری زیانآور تلقی میکند و خواهان رویارویی
خشنتر ای��ن دو اس��ت ،هر چند معتقد است
درپطروسیان از قماشی نیست که هوادار انقالب
باشد.
نام پنج ارمنیتبار در فهرست
ثروتمندترین مردان دنیا
در فهرست ثروتمندترین مردان و زنان جهان که
نشریه معتبر فوربز هر سال منتشر میکند ،امسال
نام پنج بیزنسمن ارمنیتبار هم به چشم میخورد.
ثروتمندترین این پنج تن ،کرک کریکوریان است که
با دارایی سه و نیم میلیاردی خود ردیف  310فهرست
را به خود اختصاص داده است .دارایی این میلیاردر
ارمنی–آمریکایی نسبت به پنج ،شش سال پیش به
نحوی چشمگیر کاهش پیدا کرده استّ ،اما به گفته
فوربز ،او هنوز هم برخی از مهمترین معامالت کالن
آمریکا را انجام میدهد .سال گذشته مجتمع تفریحی
گیمسیتی او در السوگاس افتتاح شد .ارزش این
مجتمع هشت و نیم میلیارد دالر برآورد میشود و
معامله آن بزرگترین معامله در زمینه داراییهای
ثابت و مستغالت بوده است .کرکوریان در امور
خیریه هم فعال است .سال گذشته این بازرگان
نودوسهساله  200میلیارد دالر به دانشگاه UCLA
کمک مالی کرد.
دیگر میلیاردهای ارمنیتبار فهرست فوربز در روسیه
کار میکنند .مشهورترین آنها دانیل خاچاتوروف
است که با یکونیم میلیارد دالر دارایی ،ردیف 833
ت او بیش از
فهرست فوربز را اشغال میکند .فعالی 
همه در زمینه صنعت بیمه است.
نام برادر رئیس دفتر ریاست جمهوری ارمنستان
کارن کاراپتیان نیز در لیست فوربز دیده میشود.
او مالک شرکت تاشیر گروپ است .این گروه اخیرا
قراردادی با شهرداری ایروان بسته که موضوع آن
گسترش توریسم و ایجاد کمربندهای سبز برای این
شهر است.

تصویب ساخت
ب���زرگراه ایران-ارمنستان در
مجلس

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
از تصویب طرح ایجاد ب��زرگراه ایران
ارمنستان در مجلس خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در تبریز ،علیرضا
منادی بعدازظهر شنبه  14اسفند  ،89در آئین
یادواره شهدای روستای سفیدان تبریز گفت:
این طرح ارتباطی از تبریز آغاز و از طریق
مرز نوردوز ،کشورمان را به ارمنستان متصل
میکند .وی با بیان این که توافقات الزم بین
دوکشور برای احداث این مسیر انجام شده
است تصریح کرد :اعتبار مورد نیاز برای
اجرای این طرح ارتباطی بینالمللی حدود
 200میلیارد ریال برآورد شده است .این
نماینده مجلس اظهار داشت :با اجرای این
طرح ،در مسیر شهرها و روستاهای واقع
شده در محدوده طرح ،گشایش مهمی ایجاد
شده و این منطقه از بنبست خارج میشود.
وی همچنین از کاهش فاصله بین مرکز
استان با شهرها و روستاهای واقع در مسیر
بزرگراه ایران ارمنستان به عنوان یکی دیگر
از مزایای اجرای این طرح یاد کرد .منادی
با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این طرح
تا پایان سال جاری ،ابراز امیدواری کرد که
با اجرای آن شاهد تسریع در روند توسعه
شهرها و روستاهای سر راه باشیم.
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بنیانگذار نخستین رصدخانه خورشیدی کشور

آلنوش دریان درگذشت

دکتر آلنوش دریان ستاره درخشان عرصه نجوم
ایران ،اولین زن فیزیکدان در ایران و دارنده عنوان
مادر ستاره نجوم ایران ،روز شنبه  14اسفند 1389
در سن  90سالگی درگذشت.
دكتر آلنوش دریان كه تمامی زوایای زندگی خود
را با آسمان و علم افالك و ستارگان پیوند زد در
 9نوامبر  1920میالدی ( 1299هجری شمسی)
در تهران متولد شد .وی پس از طی تحصیالت
مقدماتی در  1326موفق به كسب مدرك لیسانس
رشته علوم فیزیك از دانشگاه تهران شد و بالفاصله
در سمت كارمند آزمایشگاه فیزیك در دانشكده
علوم دانشگاه تهران استخدام شد.
وی پس از یك سال به سمت متصدی عملیات
آزمایشگاهی در دانشكده علوم منصوب شد.
استاد دریان مدتی بعد با هزینه شخصی برای ادامه
تحصیل در رشته فیزیك اتمسفر در دانشگاه سوربن
به فرانسه رفت و دانشنامه دكتری خود را در سال
 1335از دانشكده علوم این دانشگاه دریافت كرد.
استاد دری��ان علیرغم دع��وت ب��رای تدریس
در دانشگاه سوربن به ایران بازگشت و با رتبه
دانشیاری در رشته ترمودینامیك ،در گروه فیزیك
دانشگاه تهران مشغول به كار شد .دكتر دریان در
دوهفته نامه

هویس 44

شماره  ،95سال چهارم 17 ،فروردین 1390

 1343به مقام استادی ارتقا یافت و به این ترتیب
اولین زن فیزیكدانی شد كه در ایران به مقام استادی
رسید.
به گزارش ایسنا ،وی در  1345به عضویت كمیته
ژئوفیزیك دانشگاه تهران درآمد و در  1348رسما

به ریاست گروه تحقیقات فیزیك خورشیدی مؤسسه
ژئوفیزیك تهران منصوب شد.
دریان ،بنیانگذار نخستین رصدخانه و تلسكوپ
خورشیدی در تاریخ نجوم ایران است.
استاد دریان ،مادر نجوم ایران ،توانست دانشجویان
فراوانی را از نزدیك با مباحث مربوط به فیزیك
آشنا كند و تجربه كار با تلسكوپ و دیگر ابزار
رصدخانهای را برای آنها امكانپذیر كند.
استاد آلنوش دریان پس از  30سال خدمت صادقانه
به كشورش و پرورش اساتیدی ارزشمند ،در سال
 1358بازنشسته شد.
از جمله مهمترین خدمات علمی دكتر دریان
میتوان به پایهگذاری نخستین رصدخانه فیزیك
خورشیدی و نخستین تلسكوپ خورشیدی ایران
و ارائه درسهای فیزیك خورشیدی و اخترفیزیك
برای نخستین بار در كشور اشاره كرد.
آلنوش دریان در زمان مرگ اندکی بیش از نود
سال سن داشت .در آخرین روزهای حیات او،
همکارانش طی مراسم باشکوهی در باشگاه آرارات
تهران ،دستاوردهای او را بزرگ داشتند.

نوروز

:
جهانگردان ایرانی در ارمنستان ،رئیسجمهور ارمنستان در ایران

امسال نیز همچون چند سال گذشته انبوهی از
جهانگردان ایران تعطیالت نوروز به ارمنستان سفر
کردند .آمار دقیقی در مورد تعداد جهانگردان ایرانی
که در ایام عید به ایروان سفر میکنند وجود ندارد،
ّاما گفته میشود سال گذشته حدود بیستهزار نفر
به این شهر رفتند و امسال با احتساب چهل درصد
افزایش ،این تعداد باید به  28000نفر رسیده باشد.
به طور متوسط هر توریست در یک بازدید نوروزی
 700تا  1000دالر در ارمنستان خرج میکند و این
به معنای درآم د ساالنهای معادل بیست میلیون دالر
برای اقتصاد ارمنستان است.
به هر رو ،فارغ از رقم دقیق جهانگردانی که نوروز
به ارمنستان سفر میکنند ،در نخستین روزهای بهار
حضور آنها را در ایروان میتوان احساس کرد.
آنها را میتوان دید که در میدانهای اصلی شهر
با صدای بلند با هم فارسی صحبت میکنند و در
فروشگاههای شیک به دنبال خرید اجناس خارجی
و سوغاتی هستند.
دالیل افزایش توریسم به ارمنستان متعددند .نخست
این که سفر به ارمنستان به عنوان ِ
سفر خارج از کشور
نسبتا ارزان است .هم با هواپیما ،هم با اتوبوس و
هم با ماشین شخصی میتوان به ارمنستان رفت و
برای ورود به آن نیازی به گرفتن ویزا از پیش وجود
ندارد .آزادی در پوشش و برخی تفریحات ممنوع

در ایران نیز یکی از انگیزههای این سفر میتواند
باشد (هرچند این عامل در مورد هر سفر خارجی
صادق است و افزایش سفر به ارمنستان را توجیه
نمیکند) .کنسرتهای خوانندههای لسآنجلسی در
همین ایام در ایروان عامل دیگری است که تعدادی
از جهانگردان ایرانی را به ایروان میکشاند.
طبیعی است که دولت ارمنستان از سفر ایرانیان به
ایروان استقبال میکند .کدام دولت در پی کسب
درآمد از راه توریسم نیست؟ با وجود این مقامات
دولتی اذعان دارند که ایروان آمادگی پذیرایی از این
تعداد بازدیدکننده را در زمان کوتاه ندارد .هتلها
کفایت نمیکنند ،سرویس رفتوآمد شهری بسنده
نیست و ارائه خدمات در مرزهای ورودی به
خوبی انجام نمیشود .همین امر موجب اعتراض

جهانگردان ایرانی شده است .آنها از رفتار
ماموران گمرک و م��رزداران شاکیاند و از نرخ
باالیی که رانندگان تاکسی ایروان از آنها مطالبه
میکنند گله دارند.
حضور گسترده ایرانیها در ایروان در آن سو نیز به
بحثهایی دامن زده است .در انعکاس مطبوعاتی و
اینترنتی این پدیده ،برخیها از رفتار پرسروصدای
ایرانیها شکایت دارند ،برخی مدعیاند رفتار
مردان بازدیدکننده با زنان ارمنی توهینآمیز است و
سرانجام کسانی نگراناند که این حضور ممکن است
خلوص فرهنگی کشورشان را به خطر بیاندازد.
ارمنستان کشوری است کوچک و تکفرهنگی و
به این سبب از حضور گسترده فرهنگهای دیگر
به سرعت حالت دفاعی به خود میگیردّ .اما این
نگرانیها غالب نیستند و مسؤولین توریسم کشور
در صدد هستند مشکالت را برطرف کنند و در
راستای توسعه کشور از این امکان اقتصادی و
فرهنگی بیشترین بهره را ببرند.
جالب است که در همین ایام رئیسجمهور ارمنستان
برای شرکت در مراسم رسمی جشن نوروز به تهران
آمده بود .این امر نشانه گسترش مناسبات دو کشور
در دو سطح رسمی (در باال) و مردمی (در پایین)
است.
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زمزمه تغییرات به گوش میرسد

انرژی بازیافتی در ارمنستان

جیسون سوهیگیان

ارمنستان بر تركیبی متنوع از منابع انرژی تكیه
دارد .موضوع ان��رژی بازیافتی در این كشور
چالشهایی به وجود آورده است ،همانطور
كه منافع استراتژیك و فرصتهای تجاری نیز به
همراه دارد .فقط در سال  ،2009بانك جهانی
یك سرمایهگذاری 1/5میلیونی برای ارزیابی
سایتهایی با پتانسیل ژئوترمال (حرارت زمین)
اعالم كرد و آرمنبروك  OJSCبرای افزایش سرمایه
به  9میلیون برای ساختن سه كارگاه مولد برق در
قرهباغ كوهستانی ،یك پیشنهاد اولیه مطرح كرد.
نیروی هستهای ،گاز طبیعی ،و مولد برق به طور
گسترده بررسی شدهاند و حاال بر فرصتهای
تجاری و منافع استراتژیك انرژی خورشید و باد
در وضعیت انرژی كلی ارمنستان تمركز شده است.
منابع سوخت داخلی شامل مولد برق ،نیروی
هستهای ،نیروی باد ،چوب ،و خورشید و نیروی
حرارت زمین است و در كنار اینها گاز طبیعیای
كه در انرژی و بخشهای دیگر مصرف میشود از
روسیه وارد میشود.
دوهفته نامه
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در سال  ،2005چهلودو درصد انرژی مصرفی
توسط پایگاه نیروی هستهای ِمدزامور تولید
میشد ،سیدرصد توسط مولد برق و باد ،و
ت درصد توسط پایگاههای نیروی
بیستوهش 
حرارتی ،كه خود این پایگاهها توسط گاز طبیعی
و ذغال وارد شده سوختدهی میشد .ارمنستان
اندوختههای سوخت فسیلی داخلی خاصی نداشته
است ،در نتیجه ،گاز طبیعی برای پایگاههای نیروی
حرارتی و وسایل گازی ارمنستان ،از طریق خط
لول ه از راه گرجستان وارد میشود .ذخایر موجود
به دالیل سیاسی و اقتصادی در پانزده سال گذشته
پراكنده شده است اما یك خط لوله جدید در جنوب
در دست ساخت است كه انتظار میرود یك منبع
گاز آلترناتیو گاز از ایران به ارمنستان بگشاید.
مدزامور ان.پ��ی.پ��ی( )Medzamor NPPیك
بخش مهم در سیستم انرژی كشور است ،اگرچه
برنامهریزی شده است كه پایگاه در سال 2016
تعطیل شود .اتحادیه اروپا و ایاالت متحده به
ارمنستان فشار میآورند كه پایگاه را ببندد ،اما

دولت از نگرانیهای امنیت انرژی امتناع میكند.
در واقع دولت در سال  2009برایییك پایگاه
جدید كه احتماال از نوع طراحی نسل سوم و
ایمنتر است ،یك مناقصه گذاشت .در این ضمن،
ارمنستان از روسیه سوخت هستهای وارد میكند
در نتیجه وابسته به هزینه اورانیوم و گاز طبیعی
است كه ممكن است بر اساس عوامل اقتصادی
و ژئوپلتیكی منطقه ،نوسان داشته باشد .اصول
بنیادین استراتژی توسعهی بخش انرژی كه در
سال  2005توسط دولت اتخاذ شد در حال نائل
شدن به توسعه اقتصادی پایدار ،افزایش استقالل
انرژی ،و تأمینكننده مصرف منابع انرژی داخلی
و آلترناتیو است .رویهمرفته ،برنامه امنیت انرژی
بر بازیافت و نگهداری ،انرژی هستهای ،و تنوع
منابع ،پایهگذاری شده است.
بررسی وضعیت انرژی ارمنستان در سطح ملی
انجام میشود و از آن در تولید پایگاه نیر و استفاده
میشود .اما این بررسی به ندرت مصرف سوخت
چوب برای گرما و پختوپز مردم را در شمار

میآورد ،كه اتفاقا كامال رایج است .یك بررسی
ملی كه توسط مركز تورپانجیان انجام شده
در سال  2007نشان داد كه سیدرصد مردم از
چوب برای گرما یا پختوپز استفاده میكنند .این
از آن جهت مهم است كه تحقیقی كه در نشریه
جنگلبانی ملی چاپ شد گزارش داد كه میزان
پوشش جنگلی فقط هشتدرصد است ،درنتیجه
یك استراتژی انرژی اگر بخواهد جامع باشد باید
هدفش پایداری جنگلها باشد.
عالوه بر نبو ِد منابع سوخت فسیلی داخلی ،و در
نتیجه تكیه بر سوخت وارداتی كه از نظر قیمت
و دردسترس بودن نوسان دارد ،عامل مؤثر در
سیاست انرژی ارمنستان درك این نكته است كه
همپای افزایش توسعه اقتصادی ،تقاضای افزاینده
برای ان��رژی نیز وجود خواهد داش��ت .تولید
ناخالص داخلی ارمنستان ()Gross Domestic Product
در طول سالهای گذشته به طور متوسط دهدرصد
رشد داشته است ،و همچنان كه مردم دولتمندتر
و شهریتر شوند تقاضا برای انرژی نیز افزایش
خواهد یافت .بنابراین ،یك سیاست خالقانه باید
گامی مثبت برای اطمینان از این باشد كه بازده و
ِ
جدانشدنی موضوع
تكنولوژی بازیافت ،جزء
انرژی هستند.
پتانسیل تجاری انرژی خورشیدی
ارمنستان بعد از زلزله  1988به مستقل شدن
در زمینه انرژی فكر كرد ،و در همین زمان ِك ِنل
توریان در آزمایشگاه انرژی بازیافتی ملی امریكا
در كولورادو ،دست به كار بررسی پتانسیل
سوخت بازیافتی در ارمنستان شد.
ایستگاه فتوولتاییک  ،A2KWكه توسط
متخصصین دانشگاه مهندسی دولتی ارمنستان
مونتاژ شد ،بر بام كلیسای سنت َسركیس ایروان
احداث شد.
بر اساس گفتههای دكتر ِك ِنل توریان كه اكنون
نایبرییس تحقیق و توسعه در دانشگاه امریكایی
ارمنستان است (به عنوان بخشی از یك برنامه
گسترش تولید اتمی) ،دانشگاه دولتی ایروان و
دانشگاه مهندسی دولتی ارمنستان بیستوپنج
سال است در مورد سلولهای فتوولتاییك ()PV
كار كردهاند ،یك مؤسسه خورشیدی هم درباره
باد و آب داغشده با حرارت خورشید كار كرده،
و در مورد نصب توربین بادی هم در ارمنستان
تجربههایی شده است.
دپارتمان انرژی در  1990برای تحقیقی توسط
متخصصین اسلحه در شوروی سابق سرمایهگذاری
كرد تا تحقیق و توسعه در مورد انرژی بازیافتی را
از نظر تجاری شدن انرژی انجام دهند.

در حال حاضر ،چنان كه توریان میگوید،
 SunEnergy LLCو  SolarEn LLCبرای
ساختمانسازی واحدهای حرارتی خورشیدی
میفروشند Viasphere Technopark ،بر یك
سیستم فتوولتاییك كار میكند ،دانشگاه دولتی
مهندسی ارمنستان بر یك سیستم پوشش سلول
فتوولتاییك كار میكند ،و یك شركت كالیفرنیایی
بر روی تحقیقی كه برای تولید سیستم فتوولتاییك
در ارمنستان انجام میشود سرمایهگذاری كرده
است.
تحقیقی كه در سال  2009توسط «مدیریت انرژی
َدنیش» بر روی بازار انجام شد نشان میدهد كه
ارمنستان تجربهای اثبات شده در تكنولوژیPV
و ذخایر مهم مواد خام برای توسعه یك زنجیره
تكنولوژی محلی دارد .این تحقیق گسترده كه
 SolarEn LLCنیز در مدیریت آن همكاری دارد
اشاره میكند كه وجود مواد خام سیلیسی بسیار
متنوع ،تجربه بومی در تكنولوژی  ،PVو پتانسیل
تحقیق و توسعه رقابتی سطح باال ،به ارمنستان یك
برتری نسبی در این زمینه میدهد.

پتانسیل تجاری انرژی باد
طبق گفتهی دكتر واردان سرگسیان از دانشگاه
دولتی اقتصاد ،ظرفیت ماندگار انرژی باد در
ارمنستان با انرژی هستهای برابر است .سرگیسیان
در كنفرانس سال  2006ناتو در استانبول كه
درباره انرژی ،توسعه پایدار ،و امنیت محیطی
بود اعالم كرد كه دولت در حال برنامهریزی است
تا در  2025به توانایی تولید دهدرصد برق كشور
از طریق نیروی باد برسد ،و این كه سایتهای
متعددی هم برای این كار مشخص شدهاند.
چنان كه توریان میگوید ،عالقه زیادی در سطح
بینالمللی برای سرمایهگذاری در پروژههای نیروی
باد در ارمنستان وجود دارد ،و او از پیشنهادهایی
نام میبرد كه آلمان و انگلیس و سوئد و ایتالیا
و یونان دادهاند و در آنها ادعای سرمایهگذاری
در سایتهای سطح باال برای پتانسیل نیروی باد
داشتهاند.
ترجمه :نسیم نجفی
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آشنایی با نقاشان
ارمنستان

میناس آوتیسیان

میناس آ ِوتیسیان در بیستم ماه جوالی
 1928در یك روستای كوچك ارمنی
به نام دجادجور به دنیا آمد .لنینگراد
با آن آكادمی هنرهای زیبا و موزه
ارمیتاژ نقشی مؤثر در هنرمند شدن
آوتیسیان ب��ازی ك��رد .آوتیسیان
ِ
زایتسف
همیشه معلمینش یوهانسن،
و خودیاكف را با قدردانی به یاد
میآورد ،چرا كه هیچوقت مانع ابراز
طبیعی فردیت هنرمندانهاش نشدند.
آوتیسیان ،هم در زمان دانشجویی
و هم بعد از فارغالتحصیل شدن از
آكادمی ،به همهجای ارمنستان بسیار
سفر كرد و مشتاقانه بناهای تاریخی
را جستوجو میكرد .او مینیاتور
ارمنستان و كارهای بزرگترین
هنرمندان ارمنستان و از بین همه،
ساریان را مطالعه كرد.
ظهور هنرمندانه آوتیسیان ،در
نمایشگاه پنج در ایروان سال 1962
بود .اینجا بود كه خود را به عنوان
ِ
فردی
نقاشی بلوغیافته با هویت
درخشان آشكار ك��رد .كارهاش
متخصصین و بازدیدكنندههای فراوان

دوهفته نامه
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نمایشگاه را به اندیشیدن بسیار
واداشت .در حضور گروه عظیمی از
تماشاگران و نمایندههای مطبوعات،
هنرمند فرانسوی ،ژان لوركات،
اعالم كرد" :این هنرمند رقیب بهترین
نقاشان فرانسویست".
آوتیسیان در نقاشی از سنتهای
ملی پیروی میكند ،در عین حال
به تقلید یا سبكسازی كوركورانه
متوسل ن��م �یش��ود .ام��ا نشان
میدهد آزادی و اصالتی شگرف
در بهرهگیری از ابزار بیانش دارد
كه از كارهای مینیاتوریستهای
باستانی نشأت میگیرد :رنگهای
درخشان طنینانداز ،یکدستی کشش
مصور در سراسر نقاشی ،آرایش
ریتمیك خطوط ،كیفیت ایستای
ارائه كار ،و نبو ِد پرسپكتیو .و این
كامال طبیعیست :مانند هر هنرمند
بااستعدادی ،آوتیسیان درك از
واقعیت را نه چندان از مطالعه كار
استادان دیگر ،بلكه از طریق مشاهده
و تعبیر خودش از زندگی به دست
آورده است.
آوتیسیان یكی از آن هنرمندان
ارمنیست كه رنگ را داخل نقاشی
میریخت؛ "رنگ را داخل نقاشی
بریز" .چنین توصیفی ممكن است
عجیب به نظر برسد ام��ا اگ��ر به

ماتناداران بروید و صفحات زرد
كتابهای دستنوشته باستانی آنجا
را بنگرید ،خواهید فهمید آن حرف
چه معنایی دارد :آنجا بر روی
كاغذ پوستی ،در شكوه سرتاسر آن،
رنگهای روشن و طنینانداز آبی،
زرد ،سبز ،قرمز ...میدرخشند.
رنگ ،نقشی بزرگ در كار آوتیسیان
بازی میكند .بعضی از تصاویر او
در نیرومندی رنگهاشان در نقاشی
معاصر ارمنی بینظیر هستند.
طبیعت بیجان ارمنی
تعدادی از نقاشیهای روی بوم
 ،1972رنگ روغن روی بوم،
آوتیسیان به گذشته مردمش اهدا  100در  110سانتیمتر
شده .خوشبختی و شانس واقعی
بود كه والدین این هنرمند از قتلعام
 1915فرار كردند .هزاران نفر از به خاطره مردگان است.
مردم در یك دره نه چندان دور از نقاشی جاده :تجدید خاطره پدر و
دجادجور كشته شدند .نسلی كه این مادرم به بیشتر نقاشیهای قابلتوجه
حوادث وحشتناك را با چشمهای این دورهی او مربوط است .متأسفانه
خود دیدند هنوز زنده هستند .اغلب این هم مانند خیلی دیگر از آثارش
در عصرهای زمستان ،نقاش هنرمند ،در آتشسوزی  1972از بین رفت.
نشسته در دل خانه ویالییاش شبهنگام در اولین روز ژانویه
گزارش شاهدان عینی را میشنود ،1972 .در حالی كه هنرمند ما
شاید به همین دلیل است كه نکتهای با خانوادهاش در دجادجور بود،
دراماتیك در بسیاری از كارهای او استودیوی او در ای��روان به همراه
دیده میشود .موجزگویی ،احتیاط و
اندیشهبرانگیزی نیز مشخصات كار او دختران بر صلیب سنگی (خاچکار)
هستند .كیفیت دراماتیك نقاشیهای  ،1972نقاشی دیواری،
آوتیسیان از تاریخ ،احترامی ضمنی  300در  500سانتیمتر

بخشی عظیم از بهترین نقاشیهای
روی بومش كه برای یك نمایشگاه
تكنفره انتخاب كرده بود سوخت.
خیلی از كارهای ای��ن هنرمند
دیگر وجود ندارند و با استفاده از
عكسهایی كه پیشتر ،از كتاب
جی.ایگیتیان با نام میناس گرفته
شدهاند بازسازی شدهاند.
بعد از شوك عمیقی كه آتشسوزی
استودی و به آوتیسیان وارد كرد،
و باعث شد برای مدتی فعالیت
خالقانهاش متوقف شود ،او فعاالنه
درگیر ك��ار شد و یك مجموعه
نقاشیهای روی بوم قابلتوجه پدید
آورد ،از جمله مدیتیشن ()1972
كه در نمایشگاه جمهوری به نمایش
گذاشته شد ،لواش در حال پختن
( )1972و دیگران.
آوتیسیان به آن دسته هنرمندان
مدرن ارمنی تعلق دارد كه ثابت
میكند -همچنان كه ساریان در
زمان خودش ثابت كرد -یك فرد
میتواند با بیان امیدهای مردمش به
هر طریقی ،برای آنها مفید باشد،
اما با یك شرط مطلق؛ با زبانی
شایستهی هنر.
منبع:
http://www.armsite.com

بافتن یک قالی
 ،1972نقاشی دیواری
 300در  500سانتیمتر

دوشیدن گوسفند
،1961
رنگ روغن روی بوم،
 45در  50سانتیمتر
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هنر چاپ كتاب،
كلیسا،
و تكوین قوم ارمنی

رافائل ایشخانیان چهرهای بیاندازه جنجال برانگیز
در محافل روشنفكری ارمنستان دوران شوروی
بود ،با دیدگاههایش درباره نژاد و توسعه ارمنیان
كه به بحثهای تند ّاما غالبا مفیدی دامن میزدند.
به هر رو ،در مورد كتاب ارمنی ( ،1981ایروان)
كه تاریخ موجز و ارزشمند صنعت چاپ ارمنیان از
 1512تا  1920است ،جایی برای اختالف نظر و
بحث وجود ندارد.
ارمنیان افتخار میكنند كه اولین كتاب آنها در
 1512چاپ شده ،یعنی جلوتر از روسیه كه در
 1517و استونی كه در  1535و گرجستان كه
 1629بوده است .جدا از الفزنیهای كودكانه،
این كاری بزرگ در تاریخ چاپ ارمنیان است كه
ی برمیانگیزد.
بهحق تحسین و شگفت 
روش ایشخانیان به همان اندازه كه روح ذوق و
ابتكار و ماجراجویی میخواهد ،فداكاری و ارادهای
شگرف و از خود گذشتگیای كه نخستین ناشران در
تالشهای خود میآوردند را طلب میكند.
هاگوپ مغابارد ،سلطانشاه (كه نامش شبیه
اسمهای ارمنی نیست) ،آبكار تبیر ،اُسكان
ایروانتزی ،هوانس ِدرزنِتسی و بقیه آنها آدمهایی
بودند كه در كار خود كم نمیگذاشتند .ممكن است
اعتقاد آنها امروز برای ما قابل قبول نباشد اما باید
دوهفته نامه
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تأیید كنیم كه قطعا در ساختن پایههای توسعه زبان
و ادبیات مدرن نقش داشتهاند ،كه هسته تكوین قوم
ارمنی در قرن نوزده و بیست بوده است.
نخستین گامهای چاپ ارمنی توسط اعضای كلیسا
برداشته شد و سرمایهگذاری آن مشخصا توسط
تاجران ارمنی انجام شد .غیرممكن به نظر میرسید
متد متحوالنه تولید كتاب برای فعاالن كلیسا جذاب
باشد .در پایان قرن شانزدهم ،ارمنستان سه قرن را
به خود دیده بود كه بیش ِ
تر آن در تخریب و انهدام
توسط اشغال خارجیها گذشته بود .بسیاری از
مراكز آموزش آن نابود شده بود و سیستم آموزش
آن هم به خاطر مهاجرت روشنفكران و متخصصان
آسیب دید.
كلیسا در تاریخ ارمنستان دیگر نمیتوانست
كتابهای دستنویس را به تعدادی كه نیازمند
ارتباط مؤثر و جهانی آنها بود تولید كند .برای
ایجاد تقاضا ،از چاپ نباید جلوگیری میشد.
چهارصد انجیل در زمانی كه برای نوشتن یك نسخه
دستنویس صرف میشد میتوانست چاپ شود.
در نتیجه چاپ تصرف شد و تاریخ آغاز آن مظهری
دیگر از غریزه بقاست كه قرن به قرن ،خود را در
بین سران و نخبگان كلیسای ارمنی مانند یك ژن
غالب ابقا میكند.

ادی آرناوودیان

نخستین كتاب چاپ شده ارمنی در ونیز زیر سایه
كلیسای كاتولیك رم تولید شد ،یك نهاد امپراتوری،
و به همین دلیل بیش از نزاع علوم الهی ،برای
مطیع و یكسان كردن كلیسای ارمنی نزاع وجود
داشت .در قسمتهای پاپی اروپا قدرت زیاد بود
و از ناشران ارمنی خواسته میشد برای فعالیتهای
اقتصادی چاپ گواهی آن را كسب كنند.
آنه��ا از آنجایی كه به تحمل طوالنیمدت
محدودیتهای واتیكان تمایل نداشتند به دور از
دسترس آن به هلند ،لیوورنو ،پاریسِ ،
مارسی ،و
جاهای دیگر سفر كردند .در  1668در هلند بود كه
ِ
ایروانتزی خستگیناپذیر اولین انجیل ارمنی
اُسكان
را چاپ كرد كه «ملكه چاپ ارمنی» لقب گرفت و
اكنون در جوار ترجمه انجیل قرن پنجم قرار دارد كه
نامش «ملكه ترجمهها» است.
چاپ ارمنی كه در ابتدا زیر سلطه كلیسا بود ،خود را
در دورهای مترقی و سكوالر از یك مركز بازرگانی
ارمنی یافت .این وضعیت در روزهای نخست چاپ
ارمنی نشان میدهد كه این صنعت ظاهرا عالوه بر
كلیسا برای یك بازار علمی و سكوالر هم آماده
ِ
مارسی
شد .كتابی درباره ریاضی و حساب در
در  1675چاپ شد و به عنوان راهنمای خواندن

بر صفحه اولش مهر شد كه «مخصوص آموزش
بازرگانان» است.
سال  1695نخستین نقشه چاپ شده ارمنی را به
خود دید ،كه توسط ناشران وانان ِتتزی معروف تهیه
شد .انتشار كتابهای طبی در كنار كتب نا ِرك و
شعر ارمنی قرون وسطی و به همین شكل طالعبینی
و دیگر غرایب نجوم كه امروز با آن بسیار آشنایی
داریم انجام میشد .باید یادآوری شود كه عالوه
بر اینها چیزهایی برای آموزش ارمنی و راحت
خوانده شدن برای بازرگانان ارمنی كه به سفرهای
دور میرفتند وجود داشت.
تاریخچه كتاب چاپی ،كه ارتباط نزدیك با توسعه
زبان جمعی و پروسه شكلگیری ملی داشت،
خصوصیات توسعه ملی ارمنیان را منعكس
میكرد .چاپ در ابتدا مانند سران تجاری ارمنستان
و بخشهای اصلی كلیسا ،یك پدیده دیاسپورا بود.
در ونیز زاده شد و گامهای نخست را در اروپا
برداشت و دوباره با پیشرفتی درخشان به ونیز
برگشت.
حتی وقتی صنعت چاپ ارمنی به سوی وطن حركت
میكرد در جوامع دیاسپورای پرجمعیت استانبول،
تبلیس ،باكو و اسمیرنا بود كه دستاوردهای آن واقعا
پدیده به حساب میآمدند .در طول قرن هجده،
نشریات ارمنی در قسطنطنیه آثاری از نویسندگان
باستانی قرن پنج مانند پاوسدوس پوزانت ،یقیشه،
خو ِرناتزی ،باربِتزی و دیگران چاپ كرد و بسیاری
از اینها نخستین بار بود كه چاپ میشدند .قرن
بعد ،چاپ بیش از  350مجله دورهای را با 50تای
دیگر در اسمیرنا به خود دید .اولین كتابفروشی

ارمنی نیز در قسطنطنیه باز شد.
در دوره سیصد سال اول صنعت چاپ ارمنیان،
سرزمین مادری از آن محروم ماند .در طول نیمه
اول قرن نوزده مراكز كتاب چاپی ارمنی بیرون از
ارمنستان بود .حتی در طول بخش دوم قرن ،هیچ
شهری در ارمنستان نمیتوانست با ونیز ،وین،
تبلیس یا قسطنطنیه مقایسه شود.
اولین روزنامه در خود ارمنستان در  1771در
اجمیادزین چاپ شد .به دلیل اشغال شدن توسط
زبان فارسی ،تا خیلی بعد از آن رشد نكرد .پنجاه
سال برد تا دومین روزنامه در  1820در شوشی
چاپ شود و ِ 56
سال دیگر هم برای روزنامه بعدی
طول كشید كه در ایروان و كیومری (لنیناكان) افتتاح
شد .اشغال شدن توسط دولت عثمانی كار را حتی
از این هم عقبتر انداخت .تالشهای خریمیان
هایریك برای آوردن چاپ به وان در  1863گرفتار
حكومت عثمانیای شد كه به طور روزافزون تحت
سلطه ناسیونالیزم تركی متعصب قرار میگرفت،
ناسیونالیزمی كه خطر صنعت چاپ ارمنی برای
سلطه امپرتوریاش را خوب حس میكرد.
اثری كه توسعه صنعت چاپ دیاسپورا بر فرهنگ
ارمنستان داشت از ادبیات قرن نوزده و ابتدای قرن
بیست پیداست .باز هم زندگی در استانبول ،باعث
میشود ترسیم و مشخصات زندگی در وطن ،در
سایه دیاسپورا قرار گیرد ،و در وطن هم خیلی
مواقع توسط رمانتیزمی سخت ،فلج میشود.
با وجود اشغال بیرحمانه دولت عثمانی در قلب
ارمنستان ،در دیاسپورای عثمانی (در قسطنطنیه)
بود كه صنعت چاپ ادبیات مدرن غربی ارمنستان

به جلو گام برداشت ،و واقعا بسیار جلوتر از ادبیات
شرقی ارمنستان .از تعداد  1720كتابی كه از سال
 1800تا  1850چاپ شدند 1400 ،عنوان هنوز
در سلطه ارمنی كالسیك بودند.
اما در 320تایی كه از نوع مدرن بود 280 ،عدد
به ارمنی غربی و فقط 40عدد به شرقی بودند.
با نزدیك شدن به نیمه دوم قرن ،ادبیات مدرن
ارمنی پیروزی تام خود را ثبت كرد .اما نسلكشی
 1915به ارمنی غربی صدمهای مهلك زد .حال،
دیگرخصوصیت عجیب توسعه ملی ارمنی مشخص
میشود :دو شكل فوقالعاده فراگیر و پیچیده از یك
زبان ،كه در یك زبان واحد ادغام شدهاند.
محاسبات ایشخانیان كه تا پایان  1920انجام شده
ی شوروی
زمینه را برای ارزیابی ابتدایی چاپ ارمن 
و نشر فراهم میكند .تنها در دوره بعد از 1920
بود كه ارمنستان مركز عمده چاپ و نشر شد ،كه
در طیفی وسیع و بینظیر هم بود .قضاوت عمومی
درباره جمهوری ارمنستان شوروی دوم هرچه
باشد ،و حتی وقتی بالیای پاكسازی استالینی
و خسارتی كه به توسعه ملی ،فرهنگی و زبان
وارد شد را محاسبه كنیم ،صنعت چاپ ارمنستان
شوروی میراثی ماندگار برجا گذاشته است.
با چاپ هزاران ،دهها و صدهاهزار نسخه ،تقریبا
تمامی بدنه ادبیات باستانی و قرون وسطایی ارمنی،
ترجمه شده به ارمنی مدرن ،در دسترس مردم قرار
دارد .كالسیكهای ادبیات قرن  19 ،18و ( 20هم
غربی و هم شرقی) و انبوهی از ترجمهها نیز مرتبا
در مطبوعات چاپ میشد .ارمنستان شوروی با
وجود فشار بیجان كننده سانسور و لطمه دیدن
زبان ،حجمی قابل توجه از مجالت علمی ،ادبی،
تاریخی و دیگر چیزها تولید كرد كه در كنار
تپههایی از خرده سنگ ،گوهرهای درجه باال هم
در آن پیدا میشود.
از زمان فروپاشی اتحاد شوروی و شكست نخبگان
ِ
ارمنستان پس از شوروی كه آن را حكومتی
شایسته میدانستند ،صنعت چاپ ارمنی و خو ِد
زبان ارمنی شدیدا تحلیل رفته است .در دورهای
كه ارتباط جمعی به هر شكل ممكن است ،دولت
ارمنستان از حمایت حیاتیترین ،اصلیترین و
واجبترین عنصر ارتباط مؤثر خودداری میكند؛
یعنی زبانی كه مردم با آن حرف میزنند و تعریف
كننده یك ملت است .قانونگذاری قوه مقننه دولت
فعلی ،برای دوب��اره ایجاد كردن مدارس زبان
خارجی (ابزارهای تاریخی تسلط مستعمراتی در
ارمنستان) ،نشانگر تازهترین بیمسؤولیتی آن
است.
ترجمه :نسیم نجفی
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نسل دوم مهاجران و مقولههای فرهنگی در ُغربت2-
در همین راستا بد نیست به یك مشكل اساسی دیگر
هم اشاره كنم .هر چه نسل اول در مسیر دردناك
بیهویت شدن فرهنگی پیش میرود و بیشتر و
بیشتر با خاطرات قدیمیتر و بیاتتری زندگی
میكند ،به عنوان یك عكسالعمل غیر ارادی سعی
میكند آن چه را كه مثال «ایرانی بودن» میداند
بیشتر تقویت كند .این تالش بدون شك تالشی
محترمانه است ،ولی به شرطی كه با دانش و آگاهی
صورت بگیرد .با دلسوزی و احساس مسؤولیت
عمیق همراه باشد .در عمل اما ،اغلب این تالشها
هدفمند نبودند و نیستند .اگر چه كوششهایی
صادقانهاند ولی عاقالنه و معقوالنه نیستند .مثال
در لندن پدر و مادرهایی را دیدهام كه بهراستی
خود را به آب و آتش میزنند تا فرزندانشان به
جد
كالسهای آموزش زبان فارسی بروند و به ّ
دلشان میخواهد این نوباوگان به فارسی سخن
بگویند (عجالتا به نحوه آموزش زبان فارسی در
این كالسها نمیپردازم) .بدون ذرهای تردید ،این
جدیت كوششی پاك و قابل ستایش است .مشكل
اما از آنجا بروز میكند كه همین پدر و مادرها كه به
كُندی زبان انگلیسی میآموزند به شكلی روزافزون
به زبان «فارگلیسی» حرف میزنند.
"تنكیو بگو بابا جون"" ،آرگیو نكن"" ،جوس چی
میخوری؟" " ،نمیدونی چی رو میس كردی!"،
" درینك چی میخوری؟" .حتی در نشریهای كه
برای فارسی زبانان در میآید ،یك آگهی تبلیغاتی
به حالت تهوعآوری منعكس میشود كه " افرادی
كه كردیت خوب دارند میتوانند بدون پیشقسط
اتومبیل دلخواه خود را لیز نمایند" .حاال بماند كه
«لیز» نیست و باید «لیس» به معنی «اجاره» باشد
و از آن گذشته ،این كه وقتی طرف میخواهد از
ن
«اجاره» یا «كرایه» اتومبیل حرف بزند چرا همی 
را نمیگوید ،نمیدانم .از این نمونهها ،آنقدر زیاد
است كه بیان همه ذكر مصیبت میشود .البته این را
بگویم كه این نحوه سخن گفتن در مقایسه با شیوهای
مخرب تر كه من آن را تفكر و اندیشیدن فارگلیسی
مینامم ،کمتر ضرر دارد ،گرچه خود به اندازه
كافی مضر است .منظورم از تفكر فارگلیسی ،شیوه
اندیشیدنی است كه به كسانی كه در غربت زندگی
میكنند محدود نمی شود .در داخل ایران هم دیدهام
كه برای ابراز وجود و در واقع سرپوشی مسخره و
مضحك برای كتمان ضعف زبان (هم فارسی و هم
انگلیسی و یا فرانسه و فارسی) به فارگلیسی (یا
فارانسه) سخن میگویند .به این هم كار ندارم كه در
دوهفته نامه
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اغلب موارد واژههای انگلیسی را غلط تلفظ میكنند
و اغلب نابهجا به كار میگیرند .باری منظورم از
تفكر فارگلیسی این است كه هرچه بهكارگیری
واژههای انگلیسی در جمله یا جمالتی كه با قواعد
دستوری زبان فارسی درست شدهاند بیشتر
میشود ،توانایی این پدر و مادرها در استفاده مفید
و ثمربخش از زبان فارسی به شكلی روزافزون
كمتر و كمتر میشود .یعنی روزبهروز برای بیان
مقصود به فارسی ،بیشتر مشكل پیدا میكنند و به
جای این كه به خود بنگرند و علتیابی نمایند بر
این گمان باطلاند كه علت ،نه فارسی (و انگلیسی)
ِ
ندانی آنها ،بلكه نارسایی زبان فارسی است .به
این ترتیب ،زبان مضحك فارگلیسی یك توجیه
تئوریك نیمبند و قالبی نیز پیدا میكند .در این كه
زبان در جوامعی كه س ّنت دموكراتیك ندارند و برای
آزادی بیان و اندیشه اهمیت چندانی قائل نیستند
پیشرفت نمیكند ،تردیدی نیست .و در این هم
بحثی نیست كه زبان فارسی به عنوان زبان جامعهای
استبداد زده ،از استبدادی همهجانبه عذاب كشیده و
این امكان را نیافته است تا آن طور كه باید و شاید
پیشرفت نماید .به همین دلیل بعید نیست كه اینجا
و آنجا كمبودهایی نیز داشته باشد ولی بدون تردید
این كمبودها نمیتواند و نباید برای توجیه بیتوجهی
به زبان فارسی از یك سو و مسؤولیتگریزی از
سوی دیگر مورد سوء استفاده قرار بگیرد .به باور
من ،تفكر و زبان فارگلیسی ،مثل خورهای به جان
هویت فرهنگی ما (چه در داخل و چه در غربت)
افتاده است و چنانچه بهطور مؤثر و كارسازی با
آن مقابله نشود ،پیآمدهایی مصیبتبار میتواند
داشته باشد .یكی از پیآمدهای استفاده گسترده از
زبان فارگلیسی این است كه همانند استبداد ،جلوی
پیشرفت و تكامل زبان را سد میكند .پس همینجا
بگویم كه غرضم به هیچ وجه این نیست كه زبان
فارسی را در قرنطینه بگذارم .از وام ِ
گیری بهجا و
شایسته از زبانهای دیگر نیز واهمهای ندارم ولی
چنین كاری باید با آگاهی و بر مبنای اصول و قواعد
علمی صورت بگیرد .به عقیده من ،بین زبان و
زمانه پیوندی انداموار (ارگانیك) وجود دارد .یعنی
زبان میباید همراه با دگرگون شدن عینیت زندگی
و نحوه اندیشیدن كه نتیجه تحول جهان بیرونی
ماست ،دگرسان شود و از این دگرسانی نیز گریزی
نیست .چرا كه باید شرایط و امكانات الزم برای
بیان اندیشههای نو وتازه فراهم آید .اگر این نشود،
زبان سهم خویش را در جا افتادن و قوام بخشیدن

احمد سیف

به آزادی بیان و اندیشه ادا نكرده است .میخواهم
این نكته را بگویم كه ِ
زبان متحول نشده ،امكانات
الزم برای خالقیت بیشتر را تخفیف میدهد و
محدود میكند و از اینرو ،خدمتگزار دیرجانی
و سختسری استبداد میشود .اگر محدودیتهای
بیشمار اخالقی ،عقیدتی ،و سیاسی هم اضافه
شود ،كار بهمراتب خرابتر میشود .به فارگلیسی
سخن گفتن نه فقط امكانات تازه فراهم نمیكند بلكه
امكانات محدود موجود را نیز به تباهی میكشاند و
این بهویژه در غربت مسألهای بسیار جدی است.
نسل دوم مهاجرین ،حداقل در این نمونههایی كه
من خبر دارم ،از همه نظر كارنامهای درخشان دارد.
در حوزه كاری خودم ،اگرچه در اوایل كار از این
كه یك دانشجوی ایرانی با من واحد درسی بگیرد،
واهمه داشتم ولی به تجربه ،اكثریت دانشجویان
ایرانی من ،اگر نه بهترین ،اغلب در میان بهترینها
بودند .و این همه در حالی است كه چه بسیار از این
دانشجویان ،به اصطالح معروف ،هنوز جا نیافتاده
بودند .از سوی دیگر ،شكوه و شكایت من از نسل
اول مهاجران است .یعنی به تعبیری این را به عنوان
انتقادی بر خود مینویسم.
در راستای برخورد به مشكالت نسل دوم ،پدر و
مادرهایی را دیدهام و میبینم كه به مسائلی بسیار
بااهمیت و اساسی ،برخوردی پاندولی داشتهاند و
دارند .از این برخورد پاندولی میتوان به چند نمونه
اشاره كرد:
برای مثال ،جلسات فرهنگی ایرانیها را در غربت
در نظر بگیرید .نمیدانم آیا به دلیل خودخواهی
است یا مسؤولیتگریزی كه بچهها معموال به
امان خدا رها میشوند .یعنی ،از یك سو ،البد
میخواهند به بچه آزادی كامل بدهند كه از وقتش
حداكثر بهرهمندی را داشته باشد .در حالی كه از
سوی دیگر ،همین شیوه نگرش در عین حال بیانگر
بیتوجهی كامل به رفاه آن بچهها هم هست.
نمونه دیگر این بیتوجهی به ذهنیت نسل دوم،
در تصویری است كه از ایران در محاوره معمولی
ترسیم میشود و یا بهویژه ،وقتی این تصویر به نسل
دوم ارایه میگردد .ایران امروز و ایران این سالها
چیزی میشود بهطور مطلق منفی و از سوی دیگر
ِ
غبطه و حسرت ِ
زمان اردشیر درازدست و یا
ایران
داریوش گوشدراز را میخورند .قصد آن ندارم كه
در این مختصر درباره نادرستی و خطاآمیز بودن
چنین قضاوتهایی حرف و حدیث بگویم ولی
آنچه در خصوص این شیوه نادرست تجزیه و

تحلیل برای من مهم است تأثیرش بر روی ذهنیت
نسل دوم است .البته میتوان خلط مبحث كرد ولی
آن تأثیر مخرب بر روی ذهنیت نسل دوم بر جا
میماند .پرسش این است كه با این تصویری كه
از ایران امروز به دست میدهیم ،3پس چرا تعجب
میكنیم كه نسل دوم كمتر و كمتر میخواهد ایرانی
باشد و یا ایرانی باقی بماند ،و یا در داخل ایران
میخواهد از آن مملكت بگریزد و گاه حتی در نظر
نمیگیرد كه به كجا میگریزد و یا چه شرایطی در
انتظار اوست! با تصویری كه میدهیم ،آیا نسل دوم
(و یا نسل جوان بعد از انقالب در درون ایران) كه
در مجموعهای از تناقضات گرفتار آمده است ،در
گیجتر و دلسردترشدن خود محق نیست؟
در این وانفسا اگر از ایران مسافری برسد كه دیگر
نورعلی نور میشود .با داستانهایی كه میگویند
نسل دوم را گیجتر میكنند (از گیجتر نشدن نسل
اول هم چندان مطمئن نیستم) .در اینجا نیز همان
پاندول كذایی در جریان است .یا همهچیز داریم
و یا هیچچیز نداریم .یا سیاه سیاهیم و یا سفید
سفید .تردیدی نیست كه هر دو گروه در گفتن
حقیقت خساست به خرج میدهند .اگرچه ریشه
این مشكل ،احتماال در جای دیگری است ،یعنی
مشكل فقدان یك ذهنیت انتقادی و تداوم باورهای
تك صدایی در ماست .ولی ،به گمان من این دوستان
مسافر ،احتماال بدون این که آگاه باشند از خودشان
تعریف میكنند.
یك دسته به زبان بیزبانی میگویند "ایهاالناس!
ببینید چه صبر ایوبی داریم ...در چه «جهنمی»
زندگی میكنیم و مثل دیگران َنزدیم به چاك".
و اما آن دسته دیگر هم براین ادعاست كه با همه
آن چه كه بر ما گذشته است ،ببینید چه باقابلیت
و استخوانداریم كه توانستهایم اینهمه دستآورد
داشته باشیم .جالب است اما كه این دو گروه از
مسافران ،با همه داستانهایی كه میگویند عملكرد
عجیب و غریبی دارند .دوستان دسته اول ،پس از
مدتی دوباره برمیگردند به همان «جهنم» و عطای
«بهشت» را به لقای «جهنم» میبخشند .و اما از
دوستان دسته دوم ،كم نیستند كسانی كه خود را به
هر دری میزنند تا از آن بهشت به در آمده و در
این جهنم بیرون از ایران زندگی كنند .نسل دوم كه
قراراست بهطور شفاهی ایرانی بشود و ایرانی باقی
بماند ،با دهان باز هاجو واج میماند و البته كه حق
دارد.
شنیدن داستانهای هراسآور درباره ایران برای
نسل اول نقش آسپرین را دارد .گرچه زیر فشارهای
گوناگون زندگی در غربت بهراستی در حال ُخرد
است (چاخانهایی را كه معموال برای دوستان و
آشنایان ساكن ایران میكنند جدی نمیگیرم) ولی

شنیدن این داستانها موجب میشود در «صحت»
تصمیم اتخاذ شده خویش مبنی بر زندگی در غربت،
اعتماد و ایمان بیشتری پیدا كند .یعنی ،با خود در
خلوت خویش بگوید "حاال كه آنجا هم اینگونه
است ،پس چشمم كور ،همینجا باید بمانم".
به هر تقدیر ،گذشته از این كه زندگی در غربت
مسألهافزاست و بسی بیشتر از بیش دشوارتر از
آن است كه بهغربتنرفتهها گمان میكنند ،ولی
من در مصائبی كه نسل دوم دارد ،عمدتا نسل اول
را مقصر میدانم كه زمین و زمان را به هم بافته و
میبافد تا القیدی و سهلانگاری خود را ماستمالی
كند .قبل از هركس ،بدیهی است كه این را به خودم
میگویم.
 من نه فقط با این كه یك ایرانی در هر شرایطییك ایرانی باقی بماند مشكلی ندارم بلكه پایبندی
به ارزشها و نگرشهای كارسازی كه در فرهنگ
ایرانی ما هست را الزمه و پیشزمینه یادگیری
فرهنگهای دیگری میدانم كه در غربت با آنها
سروكار پیدا میكنیم .از نسلی دومیها ،اگر كسی
بخواهد ایرانی نباشد ،به گمان من از هفتاد دولت
و ملت آزاد است كه هرچه میخواهد باشد .ولی
در عین حال ،كسانی كه میخواهند میانبر بزنند،
یعنی هم ایرانی باشند و هم فرنگی و برای این كه
روغن فرنگی بودن خود را بیشتر كنند به جنبههای
ِ
نهایت
پایدار فرهنگ ایرانی ،پشت پا میزنند ،و در
گیجسری میكوشند انگلیسی ،امریكایی ،سوئدی،
یا فرانسوی ...شوند .این جماعت ،در عمل به
صورت كاریكاتورهای مضحكی در میآیند كه
بهراستی ترحمبرانگیزند.
ِ
طاقت نازكتر از گل شنیدن درباره
 از سوی دیگر،ایران و فرهنگ ایرانی را نداشتن ،و خود را موظف
دانستن به دفاع مطلق از هرآنچه كه رنگ و بوی
ایرانی دارد ،در عمل بسیار مسألهافزا میشود .بر
این گروه از كسان كه همچنان در غربت زندگی
میكنند فرض است تا برای فرزندان خود این
تناقض را توضیح دهند ،كه چرا آنچه را كه نقصی
نداشته و ندارد ،و این همه مورد پرستششان است،
ترك گفتهاند.
 اگرچه رسما و علنا اعتراف نمیكند ولی به مصداق«هر آن كس كه دندان دهد ،نان دهد» مسائل
مربوط به تربیت نسل دوم (مخصوصا نسل دومی
كه میخواهد ضمن دلبستگی به زیستگاه جغرافیایی
و فرهنگی كنونی خویش ،ایرانی هم باقی بماند)
و از همه مهمتر ،مسأله نیازهای فرهنگی این نسل
را در غربت به امان خدا رها كرده است .تا آنجا
كه میدانم برای بچهها نه نشریهای هست نه كسی
داستانی برای بچهها مینویسد .تأتری هم نیست.
اگر هم مجلسی باشد و دو ِر هم جمعشدنی ،كم

اهمیتترین مسأله ،مسأله رفاه و برنامه كودكان
است .خیلی كه محبت كنند و مسؤولیت نشان بدهند
مقداری توپ و تفنگ پالستیكی سالم و شكسته ،به
اضافه ویدئویی از پاور رنجرز و برنامههای مشابه
میگذارند تا برای چند ساعتی سر این نوباوگان
قراراً ایرانی را در یك مجلس به اصطالح ایرانی
گرم كرده باشند .در میان این همه پژوهشگر و
نویسنده ،كه در سایتهای اینترنتی قلم میزنند،
كمتر دیدهام كه كسی به مسائل و مشغلههای ذهنی
نسل دوم بپردازد.
مشكل و بدبختی نسلهای جوان و جوانتر ما كه در
غربت قارچگونه و با بیریشهگی به بلوغ میرسند و
جوان میشوند ،ولی ادامه مییابد.
چه باید كرد؟
نمیدانم.
میدانم اما كه فردا خیلی دیر است.
بازنویسی :ژوئن 2004
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(پوزش :بند  1و  2مربوط به بخش اول مقاله

است که در شماره پیش چاپ شده است)

 -1گاه البته اتفاق میافتد كه مهاجرت بر اساس
فلسفه «مرغ همسایه غاز است» صورت میگیرد.
یعنی مهاجر خود را به آب و آتش میزند كه از
موقعیتی بگریزد ولی بهدرستی نمیداند كه خود را
به چه موقعیتی پرتاب میكند.
 -2یكی از دالیل جانبی ،ارزیابی نادرست
از سرعت یاد گرفتن زبان است .نویسنده خود به
موارد مكرری برخورد كرده است كه شماری از
عزیزان ساكن ایران بر این گمان باطل اندر باطلاند
كه پس از چند ماه اقامت در یك كشور بیگانه زبان
آن كشور را خواهند آموخت .اگر منظور از آموختن
زبان خرید از بقالی و میوه فروشی باشد ،احتماال این
ادعا راست است ،كه در آن هم تردید دارم .ولی اگر
منظور از آموختن ،آماده شدن برای زندگی مطلوب
و رضایتبخش در یك محیط تازه است ،نویسنده
پس از  35سال اقامت در انگلستان هنوز هم در این
خصوص مشكل دارد .دیگران خود دانند.
 -3متأسفانه در داخل ایران نیز وضع به همین
صورت است .ناگفته نگذارم اما كه دشمنان آگاه و
یا دوستان ناآگاه نیز در رنگ و لعاب زدن به این
تصویر نقش كمی نداشتهاند و ندارند .دردمندانه
باید گفت كه حداقل در چندسال گذشته ،این نقش
بسیار برجستهتر نیز شده است .من یكی تردید
ندارم كه اگر دشمنان واقعی ایران صدها میلیون دالر
نیز بودجه میگذاشتند نمیتوانستند تا به این درجه
در لطمه زدن به حرمت حكومت و قانونمندی امور
در ایران موفق و منصور باشند.
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