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Èñ³ïáõ
ՀՀ գյ� ղատնտես� թյան նախարարի 
� ղերձը Ամանորի և Ս� րբ Ծննդյան

տոների առթիվ

ä²ÞîàÜ²Î²Üä²ÞîàÜ²Î²Ü

 æ»ñ Ùá ñ»Ý ßÝáñ Ñ³ íáñáõÙ 
»Ù ³· ñ³ ñ³ ÛÇÝ á Éáñ ïÇ Ý»ñ Ï³-
Û³ óáõ óÇã Ý» ñÇÝª Ñá Õ³ ·áñÍ Ý»-
ñÇÝ, ·Çï Ý³ Ï³Ý Ý» ñÇÝ, ·áñ Í³-
ñ³ñ Ý» ñÇÝ, ý»ñ Ù»ñ Ý» ñÇÝ ·³-
ÉÇù ² Ù³ Ýá ñÇ ¨ êáõñμ ÌÝÝ¹ Û³Ý 
ïá Ý» ñÇ ³é ÃÇí:

î³ ñ» Ùáõ ïÇ Ý³ Ë³ ß» ÙÇÝ 
³ í³Ý ¹³ μ³ñ ³Ù ÷á ÷» Éáí Ï³-
ï³ñ í³Í ³ß Ë³ ï³Ý ùÁ` Ï³-
ñáÕ »Ýù ·á Ñáõ  Ý³ ÏáõÃ Û³Ùμ 
³ñ Ó³ Ý³· ñ»É, áñ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï»-
ëáõÃ Û³Ý Ñ³ Ù³ñ 2015 Ãí³ Ï³ ÝÁ 
Ñ³ çáÕ í³Í ¿ñ: î³ñ í³ ÁÝ Ã³ó-
ùáõÙ ·ñ³Ýó í³Í óáõ ó³ ÝÇß Ý»ñÝ 
áõ ³ ×Ç  ¹Ç Ý³ ÙÇ Ï³Ý ³Ù ñ³åÝ-
¹» óÇÝ  ³ÛÝ É³ í³ ï» ëáõÃ Ûáõ ÝÁ, 
áñ Ç ñ³ å»ë Ï³ ÛáõÝ Ý³ Ë³¹ñ-
Û³É Ý»ñ »Ý ëï»ÕÍ í»É á Éáñ ïÇ 
Ñ» é³Ý Ï³ ñ³ ÛÇÝ ½³ñ ·³ó Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ, ¨ · Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ ÛáõÝÝ áõ ÝÇ Ñ½áñ Ý» ñáõÅ` 
ïÝï» ë³ Ï³Ý ¹Åí³ ñÇÝ å³Û Ù³Ý Ý» ñáõÙ  »ñÏ ñÇ Ñ³ Ù³ñ ³ Ùáõñ Ñ» Ý³ë ÛáõÝ ¹³é Ý³ Éáõ:

ºí ³Ûë ³ Ù»ÝÝ ³ é³ çÇÝ Ñ»ñ ÃÇÝ ßÝáñ ÑÇí Ñ³Û ßÇ Ý³ Ï³ ÝÇ, áí ³ Ùáõñ Ï³é ã³Í ¿ 
Ñ³Û ñ» ÝÇ Ñá ÕÇÝ ¨  ³ñ ¹³ñ ³ß Ë³ ï³Ý ùáí ß³ ñáõ Ý³ ÏáõÙ ¿ ß» Ý³ó Ý»É Çñ ïáõÝÝ áõ Ñ³Û-
ñ» ÝÇ ùÁ: 

²Ý ßáõßï, » Õ³Ý Ý³¨ ¹Åí³ ñáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ, Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ë` Ë³ Õá ÕÇ ÙÃ» ñáõÙ Ý» ñÇ 
Ñ³ñ óáõÙ. É³ñ í³ ÍáõÃ Ûáõ ÝÇó ÑÝ³ ñ³ íáñ ã» Õ³í Ëáõ ë³ ÷»É, á ñÁ ë³ Ï³ÛÝ, å» ï³ Ï³Ý áõ 
Ù³ë Ý³ íáñ Ñ³ï í³ ÍÇ Ñ³ Ù³ ï»Õ ·áñ ÍáõÝ ç³Ý ù» ñáí, ³ ñ³· Ñ³Õ Ã³ Ñ³ñ í»ó, ¨ ·áñ-
ÍÁÝ Ã³ óÁ μ³ ñ» Ñ³ çáÕ Ï»ñ åáí Ñ³ëó í»ó ³ í³ñ ïÇÝ: 

ä» ïáõÃ Ûáõ ÝÁ ß³ ñáõ Ý³ Ï» Éáõ ¿ ï³ñ μ»ñ û Å³Ý ¹³ ÏáõÃ Û³Ý Íñ³· ñ» ñáí ¨ μá Éáñ 
ÑÝ³ ñ³ íáñ ÙÇ çáó Ý» ñáí ³ ç³Ï ó»É ·Ûáõ Õ³ óáõÝ` ßïÏ» Éáõ Çñ Ù»ç ùÁ ¨  ³ í» ÉÇ íëï³Ñ Ý³-
Û» Éáõ í³Õ í³ ûñ í³Ý: ¸Å í³ ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ ß³ï »Ý, ë³ Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýù Ñ³Õ Ã³ Ñ³ ñ» ÉÇ »Ý, 
»ñμ ÙÇ³ íáñ íáõÙ »Ý ç³Ý ù» ñÁ: ¶³ ÉÇù ï³ ñÇ Ý» ñÇÝ Ù»Ýù å»ïù ¿ ß³ ñáõ Ý³ Ï»Ýù ³ í» ÉÇ 
Ù»Í áõ ß³¹ ñáõÃ ÛáõÝ ¹³ñÓ Ý»É Ïáá å» ñ³ ïÇí Ý» ñÇ ëï»ÕÍ Ù³Ý, ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý ÇÝ ï»-
ëÇ í³ó Ù³Ý, ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Ûáõ ÝáõÙ Ýáñ ï»Ë Ýá Éá ·Ç³ Ý» ñÇ Ý»ñ¹ñ Ù³Ý Ñ³ñ ó» ñÇÝ:

 ÈÇ³ ÑáõÛë »Ù, áñ 2016 Ãí³ Ï³ ÝÁ Ã» ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý, ¨ Ã» ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ 
³é Ù³Ùμ,  Ù»ñ »ñÏ ñÇ ï³ñ μ»ñ á Éáñï Ý» ñáõÙ ³ñ ·³ ë³ μ»ñ áõ μ» ÕáõÝ ÏÉÇ ÝÇ:

ÂáÕ Üáñ ï³ ñÇÝ Ñ³Û Åá Õáíñ ¹Ç Ñ³ Ù³ñ Ë³ Õ³ ÕáõÃ Û³Ý, Ï³ Ûáõ ÝáõÃ Û³Ý áõ Ñ½á-
ñ³ó Ù³Ý ï³ ñÇ ÉÇ ÝÇ ¨ ¹ ñ³ Ï³Ý ÷á ÷á ËáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ, Ñ³ çáÕ í³Í Ó»é Ý³ñ ÏáõÙ Ý» ñÇ, 
³Ý Ý³ Ñ³Ýç ³ é³ çÁÝ Ã³ óÇ ¨ μ³ ñ» Ï» óáõÃ Û³Ý ï³ ñÇ ÉÇ ÝÇ Ñ³ï Ï³ å»ë Ñ³Û ·Ûáõ Õ³ óáõ 
Ñ³ Ù³ñ:

²ëï í³Í Ù»½ å³ Ñ³ å³Ý:

 ¶áñ Í³ ¹Ç ñÁ ÷á ÷á ËáõÃ ÛáõÝ ¿ Ï³ ï³ ñ»É Ý³Ë-
ÏÇÝ ÁÝ ¹áõ Ý³Í á ñá ßáõÙ Ý» ñÇó Ù» ÏáõÙª Ý»ñ¹ ñáõ Ù³ ÛÇÝ 
Íñ³· ñÇ ßñç³ Ý³ ÏáõÙ §ÆÝ ï» ñ³É Ïá¦ êäÀ-Ç ÏáÕ ÙÇó 
200 ÙÇ ÉÇáÝ ¹ñ³ ÙÁ ·» ñ³ ½³Ý óáÕ ³å ñ³Ýù Ý» ñÇ Ý»ñ-
ÙáõÍ Ù³Ý ¹»å ùáõÙ, Ù³ù ë³ ÛÇÝ Ù³ñ ÙÇÝ Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó 
Ñ³ß í³ñÏ í³Í ²²Ð ·áõ Ù³ñ Ý» ñÇ í×³ñ Ù³Ý Å³Ù Ï»-
ïÁ ¢ë Ù»Ï ï³ ñáíª ÙÇÝã¢ 2016 Ã. ¹»Ï ï»Ù μ» ñÇ 31-Á, 
»ñ Ï³ ñ³ó Ý» Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí: Ü»ñ¹ ñáõ Ù³ ÛÇÝ Íñ³·-
ñÇ ßñç³ Ý³ ÏáõÙ §ÆÝ ï» ñ³É Ïá¦ êäÀ-Ý Ý³ Ë³ ï»-
ëáõÙ ¿ ²ñ Ù³ íÇ ñÇ Ù³ñ ½áõÙ §²ñ Ù»Ý-³É Ïá¦ êäÀ-ÇÝ 
å³ï Ï³ ÝáÕ ·áñ Í³ ñ³ ÝáõÙ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»É Ë³ Õá ÕÇ 
Ãáñ í³Í ùÇ, μñ»Ý ¹ÇÇ, Ùñ·³ ÛÇÝ ëåÇñï Ý» ñÇ ¢ ·Ç Ýáõ 
³ñ ï³¹ ñáõÃ ÛáõÝ: ÀÝ Ï» ñáõÃ Ûáõ ÝÁ Ý³ Ë³ ï» ëáõÙ ¿ 
ï» Õ³ Ï³Ý ý»ñ Ù» ñ³ ÛÇÝ ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇó ·Ý³Í 
ÑáõÙ ùÇó ³ñ ï³¹ ñ»É Ë³ Õá ÕÇ/·Ç Ýáõ, Ùñ·» ñÇ Ãáñ-
í³Íù Ý»ñ, á ñÇÝ ³ í» É³ó Ý» Éáí ºí ñá å³ ÛÇó Ý»ñÏñ-
í³Í ÑáõÙù` Ù» Í³ Í³Ë ù³ Ý³ Ïáí ³ñ ï³ Ñ³ Ý»É ²äÐ ¢  
³ÛÉ »ñÏñ Ý»ñ: ÀÝ Ï» ñáõÃ Ûáõ ÝÁ ÏÝ»ñ¹ ÝÇ Ñá É³Ý ¹³ Ï³Ý 
¢ ý ñ³Ý ëÇ³ Ï³Ý ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ùμ Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó 
ë³ñ ù³ íá ñáõÙ Ý»ñ: Ü»ñ¹ ñáõ Ù³ ÛÇÝ Íñ³· ñÇ Ç ñ³ ·áñÍ-
Ù³Ý ³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ Ïëï»ÕÍ íÇ Ùáï 30 ³ß Ë³ ï³ ï»Õ:

* * *

¶áñ Í³ ¹Ç ñÇ Ù»Ï ³ÛÉ á ñáß Ù³Ùμ` § æ»ñ ÙáõÏ ¶ ñáõå¦ 
ö´À ·» ñ³ Ï³ á Éáñ ïáõÙ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáÕ Ý»ñ¹ ñáõ-
Ù³ ÛÇÝ Íñ³· ñÇ ßñç³ Ý³ ÏáõÙ, Ïû·ï íÇ Ý»ñ ÙáõÍ íáÕ 

ï»Ë Ýá Éá ·Ç³ Ï³Ý ë³ñ ù³ íá ñáõÙ Ý» ñÁ, ¹ñ³Ýó μ³Õ-
Ï³ óáõ óÇã áõ Ñ³ Ù³É ñáÕ Ù³ ë» ñÁ, ÑáõÙ ùÁ ¢ Ý Ûáõ Ã» ñÁ 
Ý»ñ ÙáõÍ Ù³Ý Ù³ù ë³ ïáõñ ùÇó ³ ½³ ï» Éáõ ³ñ ïá ÝáõÃ-
Ûáõ ÝÇó: ²ñ ïá ÝáõÃ Û³Ý ³é Ï³ ÛáõÃ Ûáõ ÝÁ Éáõñç ËÃ³Ý 
ÏÑ³Ý ¹Ç ë³ Ý³ Ýáñ Ý»ñ¹ ñáõ Ù³ ÛÇÝ Íñ³· ñ» ñÇ Ç ñ³ Ï³-
Ý³ó Ù³Ý ¢ Ýáñ ³ß Ë³ ï³ ï» Õ» ñÇ ëï»ÕÍ Ù³Ý, Ý»ñ¹-
ñáõÙ Ý» ñÇ Ý»ñ· ñ³í Ù³Ý, ï» Õ³ Ï³Ý ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý 
¢  ³ñ ï³ Ñ³Ý Ù³Ý ËÃ³Ý Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ:

* * *

Î³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý ÝÇë ïáõÙ Ñ³ í³ ÝáõÃ Û³Ý »Ý ³ñ-
Å³ Ý³ ó»É ú ñ»Ýë¹ ñáõÃ Û³Ý Ï³ñ ·³ íáñ Ù³Ý ³½ ·³ ÛÇÝ 
Ï»Ýï ñá ÝÇ (úÎ²Î) ³ é³ ç³ñÏ Ý» ñÁ, á ñáÝù í» ñ³ μ» ñ»É 
»Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý, ³Ý ß³ñÅ ·áõÛ ùÇ ¢ ýÇ Ý³Ýë-
Ý» ñÇ á Éáñï Ý» ñÁ Ï³ñ ·³ íá ñáÕ û ñ»Ýë¹ ñáõÃ Û³ ÝÁ: 
úÎ²Î-Á Ñ³Ý ¹»ë ¿ » Ï»É §úñ ·³ Ý³ Ï³Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ-
ï» ëáõÃ Û³Ý Ù³ ëÇÝ¦ û ñ»Ý ùÇ ÷á ÷á ËáõÃ Û³Ý Ý³-
Ë³ Ó»é ÝáõÃ Û³Ùμ, Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ëª ³ é³ ç³ñ Ï» Éáí 
ÉÇ³ ½á ñ»É ÐÐ Ï³ é³ í³ ñáõÃ Û³ ÝÁ ë³Ñ Ù³ Ý»É ×³ Ý³ã-
í³Í ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ó³ÝÏ, 
á ñáÝù Ï³ ñáÕ »Ý Ñ³ í³ ï³ñ Ù³· ñ»É ë»ñ ïÇ ýÇ Ï³ó-
Ù³Ý Ù³ñ ÙÇÝ Ý» ñÇÝª Ñ³ß íÇ ³é Ý» Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý ·³-
Ù³Ý ùÁ, áñ á Éáñ ïáõÙ ·áñ ÍáÕ Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ ÛáõÝ-
Ý» ñÁ Ý»ñ Ï³ ÛáõÙë ã»Ý Ï³ ñáÕ Ñ³ í³ ï³ñ Ù³·ñ í»É 
Ð³ í³ ï³ñ Ù³·ñ Ù³Ý ³½ ·³ ÛÇÝ Ù³ñÙ ÝÇ ÏáÕ ÙÇó, 
ù³ ÝÇ áñ ³ÛÝ ãáõ ÝÇ ûñ ·³ Ý³ Ï³Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ-

Û³Ý á Éáñ ïáõÙ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³ ÝáõÃ Û³Ý ·Ý³ Ñ³ï-
Ù³Ý ·áñ Íáõ Ý»áõÃ ÛáõÝ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó ÝáÕ ýÇ ½Ç Ï³ Ï³Ý 
áõ Ç ñ³ í³ μ³ Ý³ Ï³Ý ³Ý Ó³Ýó Ñ³ í³ ï³ñ Ù³· ñ» Éáõ 
÷áñ Ó³ ·Ç ï³ Ï³Ý (ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý, Ù³ë Ý³ ·Ç ï³-
Ï³Ý) ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ:

* * *

¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý á Éáñ ïáõÙ ·áñ ÍáÕ û ñ»Ýë¹-
ñáõÃ Û³Ý Ù»Ï ³ÛÉ ÷á ÷á ËáõÃ Û³Ùμ ³ é³ ç³ñÏ í»É ¿ Ã³-
÷áÝ Ý» ñÇ ³ÝÓ Ý³· ñ» ñÇ Ñ³ Ù³ Ó³Û Ý»ó Ù³Ý ·áñ ÍÁÝ-
Ã³ó Ý»ñÝ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»É 15 ³ß Ë³ ï³Ý ù³ ÛÇÝ ûñ í³ 
ÁÝ Ã³ó ùáõÙ, Ý»ñ Ï³ ÛáõÙë ·áñ ÍáÕ 30-ûñ Û³ Å³Ù Ï» ïÇ 
÷á Ë³ ñ»Ý ¢ ë³Ñ Ù³ Ý»É, áñ ÉÇ³ ½áñ Ù³ñ ÙÇ ÝÁ Ñ³ Ù³-
Ó³Û Ý»ó Ù³Ý Ý»ñ Ï³ Û³ó í³Í ³ÝÓ Ý³· ñÇ Ã» ñÇ ÉÇ Ý»-
Éáõ Ï³Ù ³Ý×ß ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ³é Ï³ ÛáõÃ Û³Ý ¹»å ùáõÙ, 
³ÝÓ Ý³ ·Ç ñÁ ÉÇ³ ½áñ Ù³ñ ÙÇÝ Ùáõïù ÉÇ Ý» Éáõó Ñ» ïá, 
5 ³ß Ë³ ï³Ý ù³ ÛÇÝ ûñ í³ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ Ñ»ï ¿ í» ñ³-
¹³ñÓ ÝáõÙ Éñ³Ù ß³Ï Ù³Ý: 

ՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀՀ ղղղղղաաաաատ եեեեեեեեեեեեսսսսս�� նննն ննննննննննննննննննննննննննննննննննննննաա աաաաարրիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիիի



2¸»Ïï»Ùμ»ñ 15 - 26, 2015 Ã. 
ÃÇí 33 (2088)

² ¶ ð àÈñ³ïáõÈñ³ïáõ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²

ÎðÂ²Î²ÜÎðÂ²Î²Ü

ICARE հիմն ադրամը տոն� մ է մի  քանի 
հոբելյաններ

Ìð²¶ÆðÌð²¶Æð

Քննարկել և հնարավոր� թյան սահմաններ� մ 
աջակց� թյ� ն ց� ցաբերել

Օրգանական գյ� ղատնտես� թյան աջակց� թյան 
նախաձեռն� թյ� ն

ÊáñÑñ ¹³Ï óáõÃ-
Û³Ý Ýå³ ï³ÏÝ ¿ñª 
ùÝÝ³ñ Ï»É  ¹» åÇ éáõ-
ë³ Ï³Ý ßáõ Ï³ Ñ³Û-
Ï³ Ï³Ý ·ÛáõÕÙ Ã»ñ ùÇ 
³ñ ï³ Ñ³ ÝáõÙ Ý» ñÇ 
³ í» É³ó Ù³Ý h³ñ óÁ` 
Ï³å í³Í Ãáõñ ù³ Ï³Ý 
³å ñ³Ýù Ý» ñÇ Ý»ñ-
ÙáõÍ Ù³Ý ³ñ ·» É³Ý ùÇ 
Ñ»ï, ³ñ ï³ Ñ³ ÝáõÙ-
Ý» ñÇ ·áñ ÍÁÝ Ã³ óáõÙ 
ÁÝ  Ï»  ñáõÃ  Ûá õÝ  Ý»  ñÇ 
ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý ËÝ¹Çñ-
Ý» ñÁ ¢ Ñ³ Ù³ ï»Õ 
áõ Å» ñáí Ï³½ Ù»É ³ñ-
ï³ Ñ³ ÝáõÙ Ý» ñÇ ËÃ³Ý Ù³Ý ÙÇ çá ó³-
éáõÙ Ý» ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý Ï³ñ ×³ Å³Ù-
Ï»ï ¢  »ñ Ï³ ñ³ Å³Ù Ï»ï Íñ³· ñ»ñ: §ê³  
Ù»Í ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ ¿, á ñÁ Ù»ñ »ñÏ-
ñÇ ïÝï» ëáõÃ Û³Ý Ñ³ Ù³ñ Ýå³ë ï³ íáñ 
å³Û Ù³Ý Ý»ñ ¿ ëï»Õ Í»É, ¢  ³ÛÝ å»ïù ¿ 
³ é³ í» É³ ·áõÛÝë ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï û· ï³-
·áñ Í»É ³ñ ï³ Ñ³ ÝáõÙ Ý» ñÇ Í³ í³É Ý» ñÁ 
ÑÝ³ ñ³ íá ñÇÝë ³ í» É³ó Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñ. 
μ³ í³ Ï³ ÝÇÝ Ù»Í é» ½»ñí Ý»ñ áõ Ý»Ýù 
·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý á Éáñ ïáõÙ ¢ íë-
ï³Ñ »Ù, áñ Ñ»ï ¢á Õ³ Ï³Ý ¢ Ý å³ ï³-
Ï³ ÛÇÝ ù³Û É» ñÇ ßÝáñ ÑÇí, Ï³ ñáÕ »Ýù 
á Éáñ ïáõÙ ³ é³ í»É ïå³ íá ñÇã ³ñ¹-
ÛáõÝù Ý»ñ ·ñ³Ý ó»É:  Î³ é³ í³ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ 
Ù» Í³ å»ë Ï³ñ ¢á ñáõÙ ¿ í» ñ³Ù ß³-
ÏáÕ ×Ûáõ ÕÇ ¹» ñÁ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý 
½³ñ ·³ó Ù³Ý ·áñ ÍáõÙ ¢ ÙÇßï å³ï-
ñ³ë ï³ Ï³Ù ¿ ùÝÝ³ñ Ï»É ¢ Ñ Ý³ ñ³ íá-
ñáõÃ Û³Ý ë³Ñ Ù³Ý Ý» ñáõÙ, ³ ç³Ï óáõÃ-
ÛáõÝ óáõ ó³ μ» ñ»É¦, - Ý ß»É ¿ Ý³ Ë³ ñ³ñ 
ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ï Û³ ÝÁ:

 Ü³ Ë³ ñ³ñ Î³ ñ³ å»ï Û³ ÝÇ Ëáë-
ùáí` ³ñ ¹»Ý ÇëÏ Ñ³Ûï ÝÇ ¿ ³ÛÝ ·ÛáõÕÙ-
Ã»ñù Ý» ñÇ ó³Ý ÏÁ, á ñÁ Ï³ ñáÕ ¿ å³ Ñ³Ý-
ç³ñÏ áõ Ý» Ý³É éáõ ë³ Ï³Ý ßáõ Ï³ ÛáõÙ:  
¸ ñ³Ýù »Ý`  Ã³ñÙ ¢ í» ñ³Ù ß³Ï í³Í 
åïáõÕ-μ³Ý ç³ ñ» Õ» ÝÁ, ÓÏÝ» Õ» ÝÁ, ãñ»-
ñÁ,  í» ñ³Ù ß³Ï í³Í Ùë³Ù Ã»ñ ùÁ ¢ Ï³Ã-

Ý³Ù Ã»ñ ùÁ:
 Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ³ñ¹ Ûáõ Ý³ μ» ñáÕ Ý»-

ñÇ ¢ ·áñ Í³ ñ³ñ Ý» ñÇ ÙÇáõÃ Û³Ý Ý³-
Ë³ ·³Ñ ²ñ ë»Ý Ô³ ½³ñ Û³ ÝÁ Ñ³ í» É»É 
¿, áñ ë³ Ù»Ï ï³ñ í³ Ù»ç Ñ³Û Ï³ Ï³Ý 
³ñ ï³¹ ñáÕ Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ »ñÏ ñáñ¹ 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿ ¹» åÇ è¸ ³ í»-
É³ó Ý» Éáõ ³ñ ï³ Ñ³Ý Ù³Ý Í³ í³É Ý» ñÁ: 
Ü ñ³ Ëáë ùáí` ³ é³ çÇÝ ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ-
Ûáõ ÝÁ ëï»ÕÍ í»ó, »ñμ èáõ ë³ë ï³ ÝÁ 
»í ñá å³ Ï³Ý »ñÏñ Ý» ñÇ ÝÏ³ï Ù³Ùμ 
å³ï Å³ ÙÇ çáó Ý»ñ ÏÇ ñ³ é»ó, ë³ Ï³ÛÝ  
³ÛÅÙ ÙÇ ç³ í³ÛñÝ   ³ í» ÉÇ μ³ ñ»Ý å³ëï 
¿ Ù»½ Ñ³ Ù³ñ, ù³ ÝÇ áñ Âáõñ ùÇ³Ý  Ù»ñ 
ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý Ùñó³ ÏÇó »ñ ÏÇñÝ ¿ñ è¸ ßáõ-
Ï³ ÛáõÙ:

 ÊáñÑñ ¹³Ï óáõÃ Û³Ý Å³ Ù³ Ý³Ï è¸-
áõÙ ÐÐ ³é¢ï ñ³ Ï³Ý Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã 
Î³ ñ»Ý ² ëá Û³ÝÝ Çñ Ñ»ñ ÃÇÝ å³ï ñ³ë-
ï³ Ï³ ÙáõÃ ÛáõÝ ¿ Ñ³Ûï Ý»É ³ ç³Ï ó»É 
Ñ³Û ³ñ ï³ Ñ³ ÝáÕ Ý» ñÇÝª éáõ ë³ Ï³Ý 
ßáõ  Ï³ ÛáõÙ ·áñ ÍÁÝ Ï» ñ³ ÛÇÝ Ï³ å»ñ 
Ñ³ë  ï³ ï» Éáõ Ñ³ñ óáõÙ:   Ð³Ý ¹Çå Ù³Ý 
ÁÝ Ã³ó ùáõÙ  Ý³ Ë³ ñ³ñ ê©Î³ ñ³ å»ï-
Û³ ÝÁ Éë»É ¿ Ù³ë Ý³ ÏÇó Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó 
ï³ñ μ»ñ á Éáñï Ý» ñáõÙ μ³ñÓ ñ³ó í³Í  
Ñ³ñ ó» ñÁ  ¢ Ý ß»É, áñ ¹ñ³Ýù Ï³Ù ÷á÷-
í»Ý ¢ Ï Ý»ñ Ï³ Û³ó í»Ý Ï³ é³ í³ ñáõÃ-
ÛáõÝ` ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ Û³Ý ë³Ñ  Ù³Ý Ý» ñáõÙ   
Éáõ ÍáõÙ  Ý»ñ ï³ Éáõ Ýå³  ï³ Ïáí:

ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ñ ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ï Û³ ÝÁ, Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ 
³ñ¹ Ûáõ Ý³ μ» ñáÕ Ý» ñÇ ¢ ·áñ Í³ ñ³ñ Ý» ñÇ ÙÇáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ·³Ñ ²ñ ë»Ý Ô³ ½³ñ Û³ ÝÇ 
Ñ»ï Ñ³ Ù³ ï»Õ, ËáñÑñ ¹³Ï óáõÃ ÛáõÝ ¿ ³Ýó Ï³ó ñ»É ßáõñç 50 ³· ñá í» ñ³Ù ß³ ÏáÕ ÁÝ-
Ï» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ¢  ç»ñ Ùá ó³ ÛÇÝ ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã Ý» ñÇ Ù³ë Ý³Ï-
óáõÃ Û³Ùμ: Ð³Ý ¹Çå Ù³ ÝÁ Ù³ë Ý³Ï óáõÙ ¿ÇÝ Ý³¢  èáõ ë³ë ï³ ÝáõÙ ÐÐ ³é¢ï ñ³ Ï³Ý 
Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã Î³ ñ»Ý ² ëá Û³ ÝÁ, §Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ å³ Ñ³ Íá Û³ ·áñÍ Ý» ñÇ ¢ Ñ ÛáõÃ 
³ñ ï³¹ ñáÕ Ý» ñÇ ÙÇáõÃ Û³Ý¦ Ý³ Ë³ ·³Ñ ºñ í³Ý¹ Â³ñ í»ñ¹ Û³ ÝÁ, §Î³Ã Ý³Ù Ã»ñù 
³ñ ï³¹ ñáÕ Ý» ñÇ ÙÇáõÃ Û³Ý¦ Ý³ Ë³ ·³Ñ Ê³ ã³ ïáõñ äá Õáë Û³ ÝÁ,  §Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ 
Ùë³Ù Ã»ñù ³ñ ï³¹ ñáÕ Ý» ñÇ ÙÇáõÃ Û³Ý¦ Ý³ Ë³ ·³Ñ ² ñ³ Ù³ ÛÇë ´ÇÉ Û³ ÝÁ, §Ð³Û ·Ç-
Ý» ·áñÍ Ý» ñÇ ÙÇáõÃ Û³Ý¦ Ý³ Ë³ ·³Ñ ² í³· Ð³ ñáõÃ ÛáõÝ Û³ ÝÁ, §âá ñ³ó ñ³Í ÙÃ»ñù 
³ñ ï³¹ ñáÕ Ý» ñÇ ³ ëá óÇ³ óÇ³ ÛÇ¦ Ý³ Ë³ ·³Ñ ê³Ý¹ ñá ² μáí Û³ ÝÁ, §Ð³Û ÓÏÝ³-
μáõÛÍ Ý» ñÇ ÙÇ³ íáñ Ù³Ý¦ Ý³ Ë³ ·³Ñ ²ñ Ù»Ý ´áõ ÝÇ³Ã Û³ ÝÁ:

 Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ Ù»Ï Ý³ñ Ï»É ¿ §úñ-
·³ Ý³ Ï³Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý 
³ ç³Ï   óáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ Ó»é ÝáõÃ ÛáõÝ¦ 
Íñ³ ·Ç ñÁ, á ñÁ ýÇ Ý³Ý ë³ íáñ íáõÙ ¿ 
ºí ñ³ ÙÇáõÃ Û³Ý ÏáÕ ÙÇó ²íëï ñÇ³ ÛÇ 
½³ñ ·³ó Ù³Ý ·áñ Í³ Ï³ ÉáõÃ Û³Ý Ñ³ Ù³-
ýÇ Ý³Ý ë³ íáñ Ù³Ùμ: º é³Ù Û³ Íñ³· ñÇ 
ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý Ýå³ ï³ÏÝ ¿ ýÇ Ý³Ý ë³ Ï³Ý 
¢ ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý ³ ç³Ï óáõÃ ÛáõÝ óáõ-
ó³ μ» ñ»É Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ ûñ ·³ Ý³ Ï³Ý 

·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ùμ ½μ³Õ íáÕ ý»ñ-
Ù»ñ Ý» ñÇÝ, ³· ñá μÇ½ Ý»ë ÇÝ ¢ Ïáá å» ñ³-
ïÇí Ý» ñÇÝ, ÇÝã å»ë Ý³¢ û Å³Ý ¹³ Ï»É 
ûñ ·³ Ý³ Ï³Ý ³ëñ ï³¹ ñáÕ Ý» ñÇ ¢ í»-
ñ³Ù ß³ ÏáÕ Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ 
ëï³Ý ¹³ñï Ý» ñÇÝ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³Ý 
Ñëï³Ï ¢ Ï³ ÛáõÝ û ñ»Ýë¹ ñ³ Ï³Ý ¹³ß-
ïÇ ëï»ÕÍ Ù³ ÝÁ:

§úñ ·³ Ý³ Ï³Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ-
Ûáõ ÝÁ Ù»ñ »ñÏ ñÇ Ñ» é³Ý Ï³ ñ³ ÛÇÝ áõÕ-
ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇó Ù»ÏÝ ¿, ¢  ³Û ëûñ Ù»Ï-
Ý³ñ ÏáÕ Íñ³ ·Ç ñÁ ÙÇï í³Í ¿ Ýå³ë ï»É 
Ù»ñ »ñÏ ñáõÙ ³Ûë á Éáñ ïÇ ½³ñ ·³ó-
Ù³ ÝÁ: ²ÛÝ Ýå³ ï³Ï áõ ÝÇ ³ ç³Ï ó»É 
ý»ñ Ù»ñ Ý» ñÇÝ, áñ å»ë ½Ç í»ñ çÇÝ Ý»ñë 
Ý»ñ¹ ñáõÙ Ý»ñ Ï³ ï³ ñ»Ý ûñ ·³ Ý³ Ï³Ý 
·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý á Éáñ ïáõÙ, Ù»-
Í³ó Ý»Ý ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý Í³ í³É Ý» ñÁ, 
μ³ ó³ Ñ³Û ï»Ý Ýáñ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ ßáõ Ï³-
Ý»ñ, ÇÝã å»ë Ý³¢ ³ å³ Ñá í»Ý μÇá ³ñ-
ï³¹ ñ³Ý ùÇ ³é Ï³ ÛáõÃ Ûáõ ÝÁ ï» Õ³ Ï³Ý 
ßáõ Ï³ ÛáõÙ¦, - Ý ß»É ¿ ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï»-
ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñÇ ï» Õ³ Ï³É ²ñ Ù»Ý 
Ð³ ñáõÃ ÛáõÝ Û³ ÝÁ:

 öáË Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ Ý³¢ Ñ³ í» É»É ¿, áñ 
Íñ³ ·Ç ñÁ Ï³½Ù í³Í ¿ ÉÇ Ý» Éáõ ãáñë ÑÇÙ-
Ý³ Ï³Ý μ³ Õ³¹ ñÇã Ý» ñÇó` ûñ ·³ Ý³ Ï³Ý 
·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³ ÝÁ í» ñ³ μ» ñáÕ 
û ñ»Ýë¹ ñ³ Ï³Ý ¹³ß ïÇ μ³ ñ» ÷á ËáõÙ, 
¹ñ³ Ù³ß ÝáñÑ Ý» ñÇ ÙÇ çá óáí á Éáñ ïÇ 
½³ñ ·³ óáõÙ, Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃ Û³Ý É³ÛÝ 
ßñç³Ý Ý» ñáõÙ ³Ûë ËÝ¹ñÇ ßáõñç Ç ñ³-
½»Ï Ù³Ý Ù³ Ï³ñ ¹³ ÏÇ μ³ñÓ ñ³ óáõÙ, 
ÇÝã å»ë Ý³¢ ûñ ·³ Ý³ Ï³Ý ·ÛáõÕ³ñ-
ï³¹ ñ³Ý ùÇ Ñ³ Ù³ñ ³ñ ï³ Ñ³ ÝÙ³Ý 
Ýáñ ßáõ Ï³ Ý» ñÇ μ³ ó³ Ñ³Û ïáõÙ:

²ñ Ù»Ý Ð³ ñáõÃ ÛáõÝ Û³ ÝÁ Ý³¢ Ýß»É 
¿, áñ Íñ³· ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý ÁÝ Ã³ó-
ùáõÙ, áñ å»ë ÁÝ ¹û ñÇ Ý³Ï Ù³Ý Ùá ¹»É 

ÁÝ ¹áõÝ í» Éáõ ¿ »í ñá å³ Ï³Ý »ñÏñ Ý» ñÇ 
÷áñ ÓÁ, á ñáÝù ³ é³ í»É ³ é³ ç³ ¹»Ù »Ý 
Ñ³ Ù³ñ íáõÙ ûñ ·³ Ý³ Ï³Ý ·ÛáõÕÙ Ã»ñ ùÇ 
³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý Ñ³ñ óáõÙ:

§ Ø»Ýù áõ ñ³Ë »Ýù ³ ç³Ï ó»É §úñ ·³-
Ý³ Ï³Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý ³ ç³Ï -
óáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ Ó»é ÝáõÃ ÛáõÝ¦ Íñ³· ñÇÝ: 
²ÛÝ Ñ³ë ï³ ïáõÙ ¿ Ù»ñ ÝíÇñí³ ÍáõÃ Ûáõ-
ÝÁ Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ·Ûáõ Õ³ Ï³Ý á Éáñ ïÇÝ, 
ÇÝã å»ë Ý³¢ ³Ù μáÕ ç³ Ï³Ý ¿ ¹³ñÓ ÝáõÙ 

³ñ ¹»Ý ÇëÏ ³é Ï³ ³ ç³Ï óáõÃ Ûáõ ÝÁ, 
á ñÁ ïñ³ Ù³¹ñ íáõÙ ¿ ºØ-Ç ÏáÕ-
ÙÇó ýÇ Ý³Ý ë³ íáñ íáÕ ENPARD 
Íñ³· ñÇ ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ, áñ ï»Õ 
¢ë Ù»Ýù ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï Ñ³ Ù³ ·áñ-
Í³Ï óáõÙ »Ýù ²íëï ñÇ³ Ï³Ý ½³ñ-
·³ó Ù³Ý ·áñ Í³ Ï³ ÉáõÃ Û³Ý Ñ»ï¦, 
-Ýß»É ¿ Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ ºØ å³ï-
íÇ ñ³ ÏáõÃ Û³Ý Õ» Ï³ í³ñ, ¹»ë å³Ý 
ä Ûáïñ ²Ý ïá ÝÇ ê íÇ ï³Éë ÏÇÝ:

Ì ñ³· ñÇ Ëá ßáñ μ³Õ Ï³ óáõ óÇã 
Ù³ ë» ñÇó ¿ ³Ý ÙÇ ç³ å»ë ³ñ ï³¹-
ñáÕ Ý» ñÇÝ ¢ í» ñ³Ù ß³ ÏáÕ Ý» ñÇÝ 

¹ñ³ Ù³ß ÝáñÑ Ý» ñÇ ï»ë ùáí ýÇ Ý³Ý ë³-
Ï³Ý ³ ç³Ï óáõÃ Û³Ý ïñ³ Ù³¹ ñáõ ÙÁ: 
öáù ñ³ Í³ í³É ¹ñ³ Ù³ß ÝáñÑ Ý»ñ Ïïñ³-
Ù³¹ñ í»Ý, Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ëª ëÏëÝ³Ï 
ý»ñ Ù»ñ Ý» ñÇÝ, áí ù»ñ ë»ñ ïÇ ýÇ Ï³ó-
Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ ³ ç³Ï óáõÃ Û³Ý Ï³ ñÇù Ïáõ-
Ý» Ý³Ý: 

Êá ßáñ ¹ñ³ Ù³ß ÝáñÑ Ý»ñ Ïïñ³-
Ù³¹ñ í»Ý ûñ ·³ Ý³ Ï³Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï»-
ëáõÃ Û³Ùμ ½μ³Õ íáÕ ý»ñ Ù»ñ Ý» ñÇÝ, 
Ïáá å» ñ³ ïÇí Ý» ñÇÝ ¢ í» ñ³Ù ß³ ÏáÕ-
Ý» ñÇÝ` ³ñ ï³¹ ñá Õ³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý μ³ñÓ-
ñ³ó Ù³Ý ¢ ßáõ Ï³ Ùáõïù ·áñ Í» Éáõ ÑÝ³-
ñ³ íá ñáõÃ Û³Ý ÁÝ¹ É³ÛÝ Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ:

ê å³ éáÕ Ý» ñÇÝ ¢ ý»ñ Ù»ñ Ý» ñÇÝ ûñ-
·³ Ý³ Ï³Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý ³ é³-
í» ÉáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ ¢ Ñ³ í»É Û³É ³ñ Å» ùÇ 
ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ Ý»ñ Ï³ Û³ó Ý»-
Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí, Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ Ç ñ³-
Ï³ Ý³ó Ý»É Ç ñ³ ½»Ï Ù³Ý ù³ ñá ½³ñ ß³í: 

§²íëï ñÇ³Ý áõ ÝÇ ûñ ·³ Ý³ Ï³Ý 
·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý μ³½ Ù³Ù Û³ ÷áñÓ 
¢  ³Û ëûñ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ùß³ Ï³-
μáõÛ ë» ñÇ Ñ³ Ù³ñ û· ï³ ·áñÍ íáÕ Ñá Õ»-
ñÇ ·ñ» Ã» 20 %-Á ûñ ·³ Ý³ Ï³Ý »Ý: Ø»Ýù 
Ó·ïáõÙ »Ýù Ù»ñ ³Û¹ ÷áñ ÓÁ ÷á Ë³Ý ó»É 
Ù»ñ Ý³ Ë³· Í» ñÇÝ, á ñáÝù ³ ç³Ï óáõÙ 
»Ý ëÏëÝ³Ï ý»ñ Ù»ñ Ý» ñÇÝª μ³ ñ» É³ í»É 
·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ³ñ ï³¹ ñáõÃ ÛáõÝÝ 
áõ Ù³ñ ù» ÃÇÝ ·Á: úñ ·³ Ý³ Ï³Ý ·Ûáõ-
Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Ûáõ ÝÁ ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ 
¿ ï³ ÉÇë É³ í³ ·áõÛÝë û· ï³ ·áñ Í»É 
μÝ³ Ï³Ý é» ëáõñë Ý» ñÁª ÙÇ¢ ÝáõÛÝ Å³-
Ù³ Ý³Ï å³Ñ å³ Ý» Éáí ßñç³ Ï³ ÙÇ ç³-
í³Û ñÁ ¢ Ï»Ý ë³ μ³½ Ù³ ½³ ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ¦, 
- Ý ß»É ¿ ²íëï ñÇ³ ÛÇ ½³ñ ·³ó Ù³Ý ·áñ-
Í³ Ï³ ÉáõÃ Û³Ý ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Íñ³· ñ» ñÇ 
ïÝû ñ»Ý èá μ»ñï ¼»Û Ý» ñÁ:

ÊàðÐð¸²ÎòàôÂÚàôÜÊàðÐð¸²ÎòàôÂÚàôÜ

§²· ñá μÇ½ Ý» ëÇ Ñ» ï³ ½á ïáõÃ ÛáõÝ-
Ý» ñÇ ¢ Ïñ ÃáõÃ Û³Ý ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ï»Ýï-
ñáÝ¦ ÑÇÙ Ý³¹ñ³ ÙÁ (ICARE) í»ñ ç»ñë 
ïá ÝáõÙ ¿ñ ÙÇ ß³ñù Ñá μ»É Û³Ý Ý»ñ` ²·-
ñá μÇ½ Ý» ëÇ áõ ëáõó Ù³Ý Ï»Ýï ñá ÝÇ (ATC) 
15, ²· ñá μÇ½ Ý» ëÇ Ñ» ï³ ½á ïáõÃ ÛáõÝ Ý»-
ñÇ ¢ Ïñ ÃáõÃ Û³Ý ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ï»Ýï ñá-
ÝÇ (ICARE) 10, ²· ñá μÇ½ Ý» ëÇ Ù³ ·Çëï-
ñá ë³ Ï³Ý Íñ³· ñÇ (MAB) 5 ¢ Æ- ìÇ-¾Ý 
·Ç Ýáõ ³ Ï³ ¹» ÙÇ³ ÛÇ (EVN) 1-³Ù Û³ ÏÁ: 
àÕ çáõÛ ÝÇ Ëáë ùáí Ñ³Ý ¹»ë » Ï³Ý ICARE 
ÑÇÙ Ý³¹ ñ³ ÙÇ ïÝû ñ»Ý ì³ñ ¹³Ý àõ éáõï-
Û³ÝÝ áõ Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ³½ ·³ ÛÇÝ ³· ñ³-
ñ³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³É ë³ ñ³ ÝÇ é»Ï ïáñ ²ñ ß³-
ÉáõÛë Â³ñ í»ñ¹ Û³ ÝÁ: 

¸»é¢ë 15 ï³ ñÇ ³ é³ç ÑÇÙù ¹ñí³Í 
³Ûë »ñ Ïáõ Ï³ éáõÛó Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ ·áñ-
Í³Ï óáõÃ Û³Ý Ó»éù μ» ñáõÙ Ý» ñÇ ¢ Ý í³-
×áõÙ Ý» ñÇ Ù³ ëÇÝ μ³ñÓ ñ³ Ó³Û ÝáõÙ »Ý 

Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ Û³Ý Õ» Ï³ í³ñ Ý» ñÁª 
ÑÇÙÝ í» Éáí Ãí» ñÇ ¢ ÷³ë ï» ñÇ íñ³: 
§ î³ëÝ ÑÇÝ ·³Ù Û³ ²· ñá μÇ½ Ý» ëÇ áõ ëáõó-
Ù³Ý Ï»Ýï ñá ÝÇ Ãíáí Ùáï 450 ßñç³ Ý³-
í³ñï Ý» ñÇ ³ß Ë³ ï³Ý ùÇ ï» Õ³ íáñ Ù³Ý 
Ý»ñ Ï³ ÛÇë íÇ ×³ Ï³· ñáõÃ Ûáõ ÝÁ óáõÛó 
¿ ï³ ÉÇë, áñ Ýñ³Ýù ³ í³ñ ï» Éáõó Ñ»-
ïá ·áñÍ Ý³ Ï³ ÝáõÙ Ù³ë Ý³ ·Ç ï³ Ï³Ý 
³ß Ë³ ï³Ýù ·ïÝ» Éáõ ËÝ¹Çñ ã»Ý áõ Ý»-
ÝáõÙ, ÁÝ¹ á ñáõÙª í³ñ Ó³ïñ í» Éáí ßáõ Ï³-
ÛáõÙ ÙÇ çÇÝ ³ß Ë³ ï³ í³ñ ÓÇó ÏñÏÝ³ ÏÇ 
³ é³ í»É ³ß Ë³ ï³ í³ñ Óáí¦,- ÝßáõÙ ¿ 
²àÆÎ ïÝû ñ»Ý ì. àõ éáõï Û³ ÝÁ: 

Þñ ç³ Ý³ í³ñï Ý» ñÇ 92 %-Çó ³ í» ÉÇÝ 
³ß Ë³ ï³Ýù »Ý ·ï»É Ñ³ Ù³É ë³ ñ³ÝÝ 
³ í³ñ ï» Éáõó Ñ» ïá` ÙÇÝã¢ Ù»Ï ï³ñ í³ 
ÁÝ Ã³ó ùáõÙ: Ü ñ³Ýó 20 %-Á í³ ñáõÙ ¿ Õ»-
Ï³ í³ñ å³ß ïáÝ Ñ³ Û³ë ï³Ý Û³Ý ³ é³-
ç³ ï³ñ μÇ½ Ý»ë á Éáñ ïÇ Ï³½ Ù³ Ï»ñ-

åáõÃ ÛáõÝ Ý» ñáõÙ, ÐÎ-» ñáõÙ ¢ Ïñ Ã³ Ï³Ý 
Ñ³ë ï³ ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñáõÙ:  ²· ñá μÇ½ Ý» ëÇ 
áõ ëáõó Ù³Ý Ï»Ýï ñá ÝÇ 2008 Ã. ßñç³-
Ý³ í³ñï Èáõ ëÇ Ý» Â³¹ ¢áë Û³ ÝÁ ÷³ë-
ï»ó, áñ ATC-Ý Ç ñ»Ý ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ 
¿ ïí»É ëï³ Ý³É ³ñ¢Ùï Û³Ý ÏñÃ³ Ï³Ý 
ã³ ÷³ ÝÇß Ý» ñÇÝ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³Ý 
ÏñÃáõÃ ÛáõÝ »ñÏ ñÇ Ý»ñ ëáõÙ: §²ÛÝ, ÇÝã 
ï³ ñ³ Í³ßñ ç³ Ý³ ÛÇÝ μ³½ Ù³ ÃÇí ¹³-
ë³ Ëáë Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ ï»ë É³ Ï³Ý ¿, - 
³ ëáõÙ ¿ Èáõ ëÇ Ý»Ý,- Ù»ñ ¹³ ë³ Ëáë Ý» ñÇ 
Ñ³ Ù³ñ å³ñ ½³ å»ë ³ é³ ù» ÉáõÃ ÛáõÝ ¿:  
Ü ñ³Ýù áã Ã» Ëá ëáõÙ »Ý ·Ç ï» ÉÇ ù³ Ñ»Ýù 
Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃ ÛáõÝ ëï»Õ Í» Éáõ åÉ³Ý Ý» ñÇ 
Ù³ ëÇÝ, ³ÛÉ å³ñ ½³ å»ë ëï»Õ ÍáõÙ »Ý 
³Û¹ Ñ³ ë³ ñ³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ 
¢ ì ñ³ë ï³ ÝáõÙ¦: ICARE ÑÇÙ Ý³¹ ñ³ ÙÇ 
Ù»Ï ³ÛÉ Ñ³ çá ÕáõÃ Û³Ý å³ï ÙáõÃ ÛáõÝ í»-
ñ³ μ» ñáõÙ ¿ Æ- ìÇ-¾Ý ·Ç Ýáõ ³ Ï³ ¹» ÙÇ³-
ÛÇ ÑÇÙ Ý³¹ñ Ù³ ÝÁ ( ê» ÙÇ Ý³ øáÝ ë³É ÃÇÝ· 
Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ Û³Ý Ñ»ï Ñ³ Ù³ ï»Õ), 
áñÝ Çñ Ï³ñ ×³ï¢ ·áñ Íáõ Ý»áõÃ Û³Ý ÁÝ-

Ã³ó ùáõÙ ÝáõÛÝ å»ë ³ é³ ç³ ï³ñ ¹»ñ 
ëï³ÝÓ Ý»ó ·Ç Ý» ·áñ ÍáõÃ Û³Ý á Éáñ ïáõÙ, 
Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ëª ·áñ ÍáÕ ·Ç Ý» ·áñÍ-
Ý» ñÇ í» ñ³ å³ï ñ³ëï Ù³Ý, á Éáñ ïáõÙ 
ï³ ñ³ Í³ßñ ç³ Ý³ ÛÇÝ ¢ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ 

Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ Û³Ý ¢, Ç Ñ³ñ Ï», ·Ç Ýáõ 
É³ μá ñ³ ïá ñÇ³ ÛÇ ëï»ÕÍ Ù³Ý Íñ³· ñ» ñÇ 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ùμ:

www.anau.am
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ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³-
ñ³ ñÇ ï» Õ³ Ï³É ê³Ù í»É ¶³Éëï Û³ÝÝ 
³ ëáõ ÉÇ ëÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ Ý»ñ Ï³ Û³ó ñ»É ¿ 
2015 Ãí³ Ï³ ÝÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý 
ï³ñ í³ μáõ ë³ μáõ ÍáõÃ Û³Ý á Éáñ ïÇ 
³ñ¹ ÛáõÝù Ý» ñÁ: 

²Ù ÷á ÷» Éáí Ï³ ï³ñ í³Í ³ß Ë³-
ï³Ýù Ý» ñÁ` Ý³ Ë³ ñ³ ñÇ ï» Õ³ Ï³ ÉÁ 
Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ë Ýß»É ¿, áñ å» ïáõÃ-
Û³Ý ÏáÕ ÙÇó Ñ³ï Ï³ å»ë í»ñ çÇÝ ï³-
ñÇ Ý» ñÇÝ ß³ ñáõ Ý³ Ï³ μ³ñ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó-
íáÕ å» ï³ Ï³Ý ³ ç³Ï óáõÃ Û³Ý ÙÇ ß³ñù 
Íñ³· ñ» ñÁ Ýå³ë ï³ íáñ å³Û Ù³Ý Ý»ñ 
»Ý ëï»Õ Í»É Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ 
Ñá Õ» ñÇ Ýå³ ï³ Ï³ ÛÇÝ ¢  ³ñ¹ Ûáõ Ý³-
í»ï û· ï³ ·áñÍ Ù³Ý, ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý 
Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ ó³Ý ù³ ï³ ñ³ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ 
¢ Ñ³ Ù³ Ë³éÝ μ»ñ ùÇ ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý Í³-
í³É Ý» ñÇ ³ í» É³ó Ù³Ý, Ñá Õû· ï³ ·áñ ÍáÕ Ý» ñÇ 
» Ï³ Ùáõï Ý» ñÇ μ³ñÓ ñ³ó Ù³Ý ¢ ïÝ ï» ë³ Ï³Ý 
³ ×Ç ³ å³ Ñáí Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ: 

Àëï Ý»ñ Ï³ Û³ó í³Í ïíÛ³É Ý» ñÇ` 2010-
2015 ÃÃ ó³Ý ù³ ï³ ñ³ ÍáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ, ÁÝ¹ Ñ³-
Ýáõñ ³é Ù³Ùμ, ³ í» É³ ó»É »Ý ßáõñç 68 Ñ³ ½³ñ 
Ñ»Ï ï³ ñáí£ Ü³ Ëáñ¹ ï³ñ í³ 14.7 Ñ³ ½³ñ 
Ñ»Ï ï³ ñÇ ÷á Ë³ ñ»Ý ó³Ý ù»ñÝ ³Ûë ï³ ñÇ 
³ í» É³ ó»É »Ý 18.7 Ñ³½. Ñ»Ï ï³ ñáí: ÀÝ Ã³-
óÇÏ ï³ ñáõÙ Ñ³ ó³ Ñ³ ïÇ ÏÇ ó³Ý ù³ ï³ ñ³-
ÍáõÃ ÛáõÝ Ý»ñÝ ³ í» É³ ó»É »Ý ßáõñç 11.3 Ñ³½. 
Ñ»Ï ï³ ñáí, μ³Ý ç³ ñ» Õ» ÝÇ ÝÁ` 2.5 Ñ³½. Ñ»Ï-
ï³ ñáí, ³Û¹ ÃíáõÙ, Éá ÉÇ ÏÇ ÝÁ` ßáõñç 1000 Ñ³-
áí, Ï³ñ ïá ýÇ ÉÇ ÝÁ` 960 Ñ³-áí ¢ μáë ï³ Ý³-
ÛÇÝ Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ ÝÁ` 950 Ñ³-áí: 

Ð³ ó³ Ñ³ ïÇ ÏÇ ¢ Ñ³ ïÇ Ï³ÁÝ ¹» Õ» ÝÇ Ñ³-
Ù³ Ë³éÝ μ»ñ ùÇ ³ñ ï³¹ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ 2010Ã. 
326.4 Ñ³½. ïáÝ Ý³ ÛÇó ³ í» É³ ó»É ¿ 304 Ñ³½. 
ïáÝ Ý³ Ûáí` 2015Ã. Ï³½ Ù» Éáí 630 Ñ³½. ïáÝ-
Ý³, ³Û¹ ÃíáõÙ` óá ñ» ÝÇ ³ñ ï³¹ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ 184 
Ñ³½. ïáÝ Ý³ ÛÇó Ñ³ ë»É ¿ 369 Ñ³ ½³ñ ïáÝ Ý³-
ÛÇ, ÇÝ ãÇ ³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ ÇÝù Ý³ μ³ íáõÃ Û³Ý Ù³-
Ï³ñ ¹³ÏÝ ³ÛÅÙ Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ Ï³½-
ÙáõÙ ¿ ßáõñç 50 %:

§Î³ ï³ñ í³Í ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÁ, Ç ñ³-
Ï³ Ý³ó í³Í Íñ³· ñ» ñÁ ¢ μ Ý³Ï ÉÇ Ù³ Û³ Ï³Ý 
å³Û Ù³Ý Ý» ñÁ Ýå³ë ï» óÇÝ, áñ å»ë ½Ç ³Ûë 
ï³ñ í³ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ÙÃ»ñù Ý» ñÇ ³ñ-
ï³¹ ñáõÃ Û³Ý Í³ í³É Ý» ñÁ μá Éáñ áõÕ ÕáõÃ ÛáõÝ-
Ý» ñáí Áëï û å» ñ³ ïÇí ïíÛ³É Ý» ñÇ, ·» ñ³-
½³Ý ó»Ý Ý³ Ëáñ¹ ï³ñ í³ óáõ ó³ ÝÇß Ý» ñÁ¦, 
-  Ýß»É ¿ ê³Ù í»É ¶³Éëï Û³ ÝÁ: 

 Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ Ð³Ý ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ, 
û å» ñ³ ïÇí ïíÛ³É Ý» ñáí, 2015 Ãí³ Ï³-
ÝÇÝ ³ñ ï³¹ñ í»É ¿ 369.4 Ñ³ ½³ñ ïáÝ Ý³ 
óá ñ»Ý` Ý³ Ëáñ¹ ï³ñ í³ 338.1 ïáÝ Ý³-
ÛÇ ¹Ç Ù³ó, 377.8 Ñ³ ½³ñ ïáÝ Ý³ åïáõÕ` 
Ý³ Ëáñ¹ ï³ñ í³ 291.0 Ñ³ ½³ñ ïáÝ Ý³-
ÛÇ ¹Ç Ù³ó, á ñÇó` 105.9 Ñ³ ½³ñ ïáÝ Ý³ ÍÇ-
ñ³Ý, Ý³ Ëáñ¹ ï³ñ í³ 15.5 Ñ³ ½³ñ ïáÝ-
Ý³ ÛÇ ¹Ç Ù³ó: ÌÇ ñ³ ÝÇ μ³ñÓñ μ»ñù ¿ 
ëï³ó í»É Ñ³ï Ï³ å»ë ²ñ Ù³ íÇ ñÇ, ² ñ³ ñ³-
ïÇ, ² ñ³ ·³ Íáï ÝÇ Ù³ñ ½» ñÇ ³Û ·Ç Ý» ñÇó:
2015 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ ³ñ ï³¹ñ í»É ¿ Ý³¢ 309.2 
Ñ³ ½³ñ ïáÝ Ý³ Ë³ ÕáÕ` Ý³ Ëáñ¹ ï³ñ í³ 
261.3 Ñ³ ½³ñ ïáÝ Ý³ ÛÇ ¹Ç Ù³ó, 1033.7 Ñ³-
½³ñ ïáÝ Ý³ μ³Ý ç³ ñ» Õ»Ý` Ý³ Ëáñ¹ ï³ñ í³ 
923.2 Ñ³ ½³ñ ïáÝ Ý³ ÛÇ ¹Ç Ù³ó, 776.6 Ñ³½. 
ïáÝ Ý³ Ï³ñ ïá ýÇÉ` Ý³ Ëáñ¹ ï³ñ í³ 733.1 
Ñ³ ½³ñ ïáÝ Ý³ ÛÇ ¹Ç Ù³ó ¢ 285.9 Ñ³½. ïáÝ-
Ý³ μáë ï³ Ý³ ÛÇÝ Ùß³ Ï³ μáõÛ ë»ñ` Ý³ Ëáñ¹ 
ï³ñ í³ 245.7 Ñ³ ½³ñ ïáÝ Ý³ ÛÇ ¹Ç Ù³ó:

öáË Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ ß»ß ï»É ¿, áñ Ù³ñ ½» ñÇó 
ëï³ó í³Í ëáõμ ëÇ ¹³ íáñ í³Í ³ñ Å»ù Ý» ñáí 
å³ ñ³ñ ï³Ý Ûáõ Ã» ñÇ (³ ½á ï³ Ï³Ý, ýáë ýá-
ñ³ Ï³Ý, Ï³ ÉÇáõ Ù³ Ï³Ý), ¹Ç ½» É³ ÛÇÝ í³ é»-
É³Ý Ûáõ ÃÇ, 2015Ã. ·³ñ Ý³ Ý³ ó³ ÝÇ ¢  ³ß Ý³-
Ý³ ó³ ÝÇ Ñ³ Ù³ñ ³ÝÑ ñ³ Å»ßï ë»ñ Ù³ óáõ Ý» ñÇ 
í×³ ñáõ Ý³Ï å³ Ñ³Ý ç³ñÏ Ý»ñÝ ³Ù μáÕ çáõÃ-
Û³Ùμ μ³ í³ ñ³ñ í»É »Ý, ¢ Í ñ³· ñ» ñÁ ß³ ñáõ-
Ý³Ï í» Éáõ »Ý Ý³¢ 2016 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ: 

 ê³Ù í»É ¶³Éëï Û³ ÝÁ Ñáñ ¹á ñ»É ¿ Ñá Õû·-
ï³ ·áñ ÍáÕ Ý» ñÇÝ` 2016 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ Ñá Õ» ñÇ 
Ñ³ Ù³ ÉÇñ å³ ñ³ñ ï³ó Ù³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý»ñ 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý»É, μ³ óÇ ³ ½á ï³ Ï³Ý å³ ñ³ñ-
ï³Ý Ûáõ Ã» ñÇó, û· ï³ ·áñ Í»É Ý³¢ ýáë ýá ñ³-
Ï³Ý ¢ Ï³ ÉÇáõ Ù³ Ï³Ý å³ ñ³ñ ï³Ý Ûáõ Ã»ñ, 
ÇÝ ãÁ ÏÏ³Ý ËÇ Ñá Õ» ñÇ ÙÇ³ ÏáÕ Ù³ ÝÇ å³ ñ³ñ-
ï³ óáõ ÙÁ£

 öáË Ý³ Ë³ ñ³ ñÇ ï» Õ» Ï³ó Ù³Ùμ, ÐÐ 
Ï³ é³ í³ ñáõÃ Û³Ý á ñáß Ù³Ùμ, ÞÇ ñ³ ÏÇ ¢ Èá-
éáõ Ù³ñ ½» ñáõÙ 2014 ¢ 2015 Ãí³ Ï³Ý Ý» ñÇÝ 
Ï³ñÏ ï³ Ñ³ ñáõÃ Ûáõ ÝÇó ïáõ Å³Í ÙÇ ß³ñù Ñ³-
Ù³ÛÝù Ý» ñÇª  Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ Ð³Ý ñ³ å» ïáõÃ-
Ûáõ ÝáõÙ 2010-2014 Ãí³ Ï³Ý Ý» ñÇÝ óá ñ» ÝÇ 
ë»ñÙ Ý³ μáõ ÍáõÃ Û³Ý ¢ ë»ñÙ Ý³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý 
½³ñ ·³ó Ù³Ý Íñ³· ñÇ ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ, 2013 
¢ 2014 Ãí³ Ï³Ý Ý» ñÇÝ Ñ³ï Ï³ó í³Í ³ß Ý³-
Ý³ ó³Ý óá ñ» ÝÇ ³ é³ çÇÝ í» ñ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý 
ë»ñ Ù³ óá õÇ ¹Ç Ù³ó Ó¢³ íáñ í³Í å³ñï ù» ñÁ 
Ý»ñ í»É »Ý:

²Ûë ï³ñ í³ ³ß Ý³ Ý³ ó³ ÝÇ Ñ³ Ù³ñ 
ÑáÕû· ï³ ·áñ ÍáÕ Ý» ñÇÝ Ñ³ï Ï³ó í»É ¿ 
4257.62 ïáÝ Ý³ ³ß Ý³ Ý³ ó³Ý óá ñ» ÝÇ ³ é³-
çÇÝ í» ñ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý ë»ñ Ù³ óáõ: 2015 
Ãí³ Ï³ ÝÇÝ 2016 Ãí³ Ï³ ÝÇ μ»ñ ùÇ Ñ³ Ù³ñ 
Ï³ ï³ñ í»É ¿ 116830 Ñ³ ³ß Ý³ Ý³ ó³Ý, Ý³-
Ëáñ¹ ï³ñ í³` 111836 Ñ³-Çó 5000 Ñ³ ³ í»ÉÇ: 
ê. ¶³Éëï Û³ ÝÁ Ñ³ í» É»É ¿, áñ ³ÛÅÙ μÝ³Ï ÉÇ-
Ù³ Û³ Ï³Ý å³Û Ù³Ý Ý» ñÁ Ýå³ë ï³ íáñ »Ý ¢ 
ß³ ñáõ Ý³ Ï³ Ï³Ý ÉÇ Ý» Éáõ ¹»å ùáõÙ, 2016 Ãí³-
Ï³ ÝÇÝ ³ÏÝ Ï³É íáõÙ ¿ ëï³ Ý³É Ï³ ÛáõÝ » ñ³ß-
Ë³ íáñ í³Í μ»ñù: 

 Ü³ Ý³¢ Ñ³Ûï Ý»É ¿, áñ μ³ñÓñ í» ñ³ñ-
ï³¹ ñáõÃ Û³Ý ë»ñ Ù³ óáõ Ý» ñÇ ³ñ ï³¹ ñáõÃ-
ÛáõÝ Ï³½ Ù³ Ï»ñ å» Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí,  èáõ ë³ë-
ï³ ÝÇ ¸³ß ÝáõÃ Ûáõ ÝÇó ·Ýí»É ¿ 40 ïáÝ Ý³ 
³ß Ý³ Ý³ ó³Ý óá ñ» ÝÇ ëáõ å» ñ¿ ÉÇ ï³ ÛÇÝ ë»ñ-
Ù³ óáõ ¢ Ñ³ï Ï³ó í»É 14 ë»ñ Ù³ñ ï³¹ ñáÕ-
Ý» ñÇ ¢ Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ: Æ ñ³ Ï³-
Ý³ó í³Í Íñ³· ñ» ñÇ ³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ óá ñ» ÝÇ 
û· ï³ ·áñÍ íáÕ ë»ñ Ù³ óá õÇ 75-80%-Á ëáñ-
ï³ Ã³ñ Ù³ó í»É ¿:

 ê³Ù í»É ¶³Éëï Û³ ÝÇ Ëáë ùáí` ³ é³ÝÓ Ý³-
Ñ³ ïáõÏ áõ ß³¹ ñáõÃ ÛáõÝ ¿ ¹³ñÓ íáõÙ Ýá ñ³-
·áõÛÝ ï»Ë Ýá Éá ·Ç³ Ý» ñáí ½ÇÝ í³Í ç»ñ Ù³ï-
Ý³ ÛÇÝ ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ½³ñ ·³ó Ù³ ÝÁ: 
ÐÐ Ù³ñ½ å» ï³ ñ³Ý Ý» ñÇó Ñ³ í³ ù³·ñ í³Í 
û å» ñ³ ïÇí ïíÛ³É Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ, 2015 
Ãí³ Ï³ ÝÇ ¹»Ï ï»Ù μ» ñÇ 18-Ç ¹ñáõÃ Û³Ùμ, ç»ñ-
Ù³ï Ý» ñÇ ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ ï³ ñ³Í ùÁ Ñ³Ý ñ³ å»-
ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ Ï³½ ÙáõÙ ¿ 769.6 Ñ³, á ñÇó Ýá-
ñ³ ·áõÛÝ ï»Ë Ýá Éá ·Ç³ Ý» ñáí` 83.7 Ñ³, á ñáÝó 
Ù»Í Ù³ ëÁ ß³ Ñ³ ·áñÍ Ù³Ý »Ý Ñ³ÝÓÝ í»É 2015 
Ãí³ Ï³ ÝÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ: ê. ¶³Éëï Û³ ÝÇ Ëáë-
ùáí` 2016 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ Ý³ Ë³ ï»ë íáõÙ ¿ Ï³-
éáõ ó»É Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó ï»Ë Ýá Éá ·Ç³ Ý» ñáí 
ßáõñç 45.0 Ñ»Ï ï³ñ ç»ñ Ù³ï Ý»ñ: 

 öáË Ý³ Ë³ ñ³ñÝ ÁÝ¹· Í»É ¿, áñ ç»ñ-
Ù³ï Ý³ ÛÇÝ ïÝï» ëáõÃ Û³Ý ½³ñ ·³ó Ù³Ý 
³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ` ÁÝ Ã³ óÇÏ ï³ñ í³ ·³ñ Ý³ ÝÇó 
Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý ßáõ Ï³ Ý» ñáõÙ Ç ñ³ó í»É ¿ 
ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ μ³ñÓ ñá ñ³Ï ï» Õ³ Ï³Ý ³ñ-
ï³¹ ñáõÃ Û³Ý Éá ÉÇÏ ¢ í³ ñáõÝ·, ½·³ ÉÇá ñ»Ý 
³ í» É³ ó»É »Ý μ³Ý ç³ ñ» Õ» ÝÇ ³ñ ï³ Ñ³Ý Ù³Ý 
Í³ í³É Ý» ñÁ: 

²êàôÈÆê²êàôÈÆê

ՓՈԽՆԱԽԱՐԱՐՆ ԱՄՓՈՓԵՑ Բ1 ՍԱԲ1 Ծ1 ԹՅԱՆ 
ՈԼՈՐՏԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՐԴՅ1 ՆՔՆԵՐԸ

¶àðÌ²ð²ð Î²Ü²Úø¶àðÌ²ð²ð Î²Ü²Úø

Յ1 ՐԱՔԱՆՉՅ1 Ր ՀԱՅ ԿԻՆ ՊԵՏՔ Է 
ԲԱՐԻՔ ՍՏԵՂԾԻ

² ñ³ ·³ Íáï ÝÇ Ù³ñ ½Ç Òá-
ñ³÷ ·Ûáõ ÕÇ μÝ³Ï ãáõ ÑÇ ²É É³ Ô³-
½³ñ Û³ ÝÇ í³ Õ» ÙÇ » ñ³ ½³ÝùÝ 
Ç ñ³ Ï³ ÝáõÃ ÛáõÝ ¿ ¹³ñ Ó»É: Ü ñ³ 
Ý³ Ë³ Ó»é ÝáõÃ Û³Ùμ ÑÇÙÝ í³Í 
§êáõ Ë³ý ñáõÏ ïÇ ²É-
É³¦ ÁÝ Ï» ñáõÃ Ûáõ ÝÁ 
ÁÝ ï³ Ý» Ï³Ý ·áñ-
Í³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý É³-
í³ ·áõÛÝ û ñÇ Ý³Ï ¿ 
Ñ³Ý ¹Ç ë³ ÝáõÙ ï³-
ñ³ Í³ßñ ç³ ÝáõÙ: ê»-
÷³ Ï³Ý ³Û ·Ç Ý» ñáõÙ 
³ ×»ó í³Í Ùñ·³ ï»-
ë³Ï Ý» ñÇó å³ï ñ³ë-
ïáõÙ »Ý ³ñ ¢³ Ñ³Ù 
μ³½ Ù³ ï» ë³Ï ãñ»ñ ¢  
³½ ·³ ÛÇÝ ³ í³Ý ¹³ Ï³Ý ù³Õó ñ³-
í» ÝÇù Ý»ñ, á ñáÝù ³ñ ¹»Ý ×³ Ý³-
ãáõÙ áõ Ý»Ý ëå³ éáÕ Ý» ñÇ ßñç³-
ÝáõÙ:

²ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏ-

í³Í »Ý ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ ³Ý ¹³Ù Ý»ñ,  

¹áõëï ñÁ` ø ñÇë ïÇ Ý» Ô³ ½³ñ-

Û³ ÝÁ, Ñ³ñ ëÁ` Èáõ ëÇ Ý» Ô³ ½³ñ-

Û³ ÝÁ, áñ ¹ÇÝ ¢ ÷» ë³Ý, ÇÝã å»ë 

Ý³¢ ·»ñ ¹³ë ï³ ÝÇ ³ÛÉ ³Ý ¹³Ù-

Ý»ñ: ²ÝÑ ñ³ Å»ß ïáõÃ Û³Ý ¹»å-

ùáõÙ Ã³ñÙ Ùñ·»ñ ·ÝáõÙ »Ý Ý³¢ 

Ñ³ñ ¢³Ý ý»ñ Ù» ñ³ ÛÇÝ ïÝï»-

ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇó: §à ñá ß»É »Ýù ÁÝ¹-

É³Û Ý»É ³ñ ï³¹ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ, Ýáñ 

³ß Ë³ ï³ ï» Õ»ñ ëï»Õ Í»É, áñ-

å»ë ½Ç Ù»ñ ·Ûáõ ÕÇó áã áù ãÙ»Ï-

ÝÇ ³ñ ï³· Ý³ ³ß Ë³ ï³Ý ùÇ: 

¸ ñ³ ÷á Ë³ ñ»Ý ÙÝ³Ý ·Ûáõ ÕáõÙ, 

½³ñ ·³ó Ý»Ý ³Û ·» ·áñ ÍáõÃ Ûáõ-

ÝÁ, μ³ ñÇù ëï»Õ Í»Ý: ²Û¹ åÇ ëáí 

ÏÏ³ ñá Õ³ Ý³Ý Ñá ·³É ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ 

Ï³ ñÇù Ý» ñÁ¦,- ³ ëáõÙ ¿ ïÇ ÏÇÝ 

²É É³Ý:  ºÉ Ý» Éáí ëå³ éá ÕÇ å³-

Ñ³Ý ç³ñ ÏÇó` ³ñ ï³¹ ñáõÙ »Ý Ã»° 

μÝ³ å³Ñ å³ Ýá ñ»Ý Ù³ ùáõñ ¢, 

Ã»° ß³ ù³ ñ³ç ñáí Ùß³Ï í³Í ãñ»ñ: 

Ü³ Ë³ å³ï íáõÃ Ûáõ ÝÁ, Ç Ñ³ñ Ï», 

ï³ ÉÇë »Ý ûñ ·³ ÝÇÏ » Õ³ Ý³ Ïáí 

³ñ ï³¹ñ í³Í ãñ» ñÇÝ: 

ö³ Ã» Ã³ íáñ Ù³Ý ¢ Ó ¢³ íáñ-

Ù³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÁ Ï³ ï³-

ñáõÙ »Ý Èáõ ëÇ Ý»Ý ¢ ø ñÇë ïÇ Ý»Ý` 

Ñ³Ý ¹»ë ·³ Éáí Ýá ñ³ ñ³ ñ³ Ï³Ý 

¢ Ûáõ ñû ñÇ Ý³Ï Ùá ï» óáõÙ Ý» ñáí: 

Æ Ñ³ñ Ï», Ñ»ï ¢áõÙ »Ý Ý³¢ ïÇ-

ÏÇÝ ²É É³ ÛÇ Ëáñ Ñáõñ¹ Ý» ñÇÝ, áí 

³ñ ¹»Ý ³ß Ë³ ï³Ý ù³ ÛÇÝ ÷áñÓ 

áõ ÑÙïáõÃ ÛáõÝ ¿ Ó»éù μ» ñ»É: 

Æ ¹»å, ³Ûë ï³ ñÇ ÐÐ ·Ûáõ-

Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³-

ñáõÃ Û³Ý ¶ÌÆ¶-Ç ÏáÕ ÙÇó ÁÝ-

Ï» ñáõÃ Û³ ÝÁ Ñ³ï Ï³ó í»É ¿ ãñÇ 

Å³ Ù³ Ý³ Ï³ ÏÇó ë³ñ ù³ íá ñáõÙ, 

á ñÇ ßÝáñ ÑÇí Ã»° ³ ñ³ ·³ ó»É »Ý 

³ñ ï³¹ ñ³ Ï³Ý ·áñ ÍÁÝ Ã³ó Ý» ñÁ, 

¢ Ã»° μ³ ñ» É³í í»É ¿ ³ñ ï³¹ ñ³Ý-

ùÇ ³å ñ³Ý ù³ ÛÇÝ ï»ë ùÁ: ØÇ³-

Å³ Ù³ Ý³Ï ³ í» É³ó ñ»É »Ý » ñ»ù 

Ýáñ ³ß Ë³ ï³ ï» Õ»ñ: 

Ð³ñ óÇÝ, Ã» ³ñ¹ Ûá±ù Ñ»ßï ¿ 

Ñ³ Ù³ ï» Õ»É ·áñ Í³ ñ³ ñáõÃ ÛáõÝÝ 

ÁÝ ï³ Ý» Ï³Ý Ñá· ë» ñÇ Ñ»ï, ïÇ-

ÏÇÝ ²É É³Ý å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿  

¹Åí³ ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇó ãÇ í³ Ë»-

ÝáõÙ: §¸Å í³ñ ¿, μ³Ûó ÷áñ ÓáõÙ 

»Ù Ñ³ Ù³ ï» Õ»É »ñ Ïáõ ëÁ ÙÇ³ ëÇÝ, 

í³ñ í»É ³ÛÝ å»ë, áñ áã áù ãïáõ ÅÇ: 

²Û¹ åÇ ëáí, Ïáõ ½» Ý³ ÛÇ û ñÇ Ý³Ï 

Í³ é³ Û»É Ñ³Û Ï³ Ý³Ýó, áñ å»ë ½Ç 

Ýñ³Ýù Ç ñ»Ýó ³ß Ë³ ï³Ý ùáí μ³-

ñÇù ëï»Õ Í» Éáí, û· Ý»Ý Ç ñ»Ýó ÁÝ-

ï³ ÝÇ ùÇÝ, Ã»Ã ¢³ó Ý»Ý ³ Ùáõë Ýáõ 

Ñá· ë» ñÁ¦,- ÝßáõÙ ¿ ïÇ ÏÇÝ ²É É³Ý: 

ÆÝã í» ñ³ μ» ñáõÙ ¿ ³ ½³ï Å³-

Ù³ Ý³ ÏÇÝ, ³ å³ ·áñ Í³ ñ³ñ ÏÝáç 

ÏÛ³Ý ùáõÙ ³Û¹ åÇ ëÇ å³ Ñ»ñ ·ñ»-

Ã» ã»Ý ÉÇ ÝáõÙ, Ý³ ÙÇßï ³ß Ë³-

ï³Ý ùÇ Ù»ç ¿, ï³ ÝÁ, Ã» ³ñ ï³¹-

ñ³ Ù³ ëáõÙ: ÎÇÝ ·áñ Í³ ñ³ ñÁ 

Ñ³Ý ¹»ë ¿ ·³ ÉÇë Ý³¢ Ýá ñáõÛÃ-

Ý» ñáí, Ùßï³ å»ë ÷á ÷á Ë» Éáí áõ 

Ñ³ñë ï³ó Ý» Éáí ³ñ ï³¹ ñ³ ï»-

ë³ Ï³ ÝÇÝ: Ü ñ³ Ñ³ Ù³ñ Ï³ñ ¢á ñÁ 

`ÝáõÛ ÝÇëÏ ³ Ù» Ý³Ëë ï³ å³ Ñ³Ýç 

ëå³ éá ÕÇ å³ Ñ³Ý ç³ñ ÏÁ μ³ í³-

ñ³ ñ»ÉÝ ¿:

ÀÝ Ã³ óÇÏ ï³ñ í³ Ù» Í³ ·áõÛÝ  

Ñ³ çá ÕáõÃ Ûáõ ÝÁ ²É É³ Ô³ ½³ñ Û³-

ÝÇ Ñ³ Ù³ñ ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³-

Ï³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý ÏáÕ ÙÇó 

§ÎÇÝ Ñ» ñáë¦ Ïáã Ù³Ý ßÝáñ ÑáõÙÝ 

¿ñ, áñÝ ¿É ³ í» ÉÇ ¿ á· ¢á ñ»É ³ é³-

ùÇ ÝÇ ïÇÏ Ýá çÁ: îÇ ÏÇÝ ²É É³Ý Ýáñ 

Íñ³· ñ»ñ áõ ÝÇ ·³ ÉÇù ï³ ñáõÙ, 

Ý³ Ë³ ï» ë»É »Ý ëï»Õ Í»É ³ å³-

Ï» Í³ÍÏ ç»ñ Ùá ó³ ÛÇÝ ãá ñ³ Ýáó-

Ý»ñ, á ñáÝó ³ñ ï³¹ ñá Õ³ Ï³-

ÝáõÃ ÛáõÝÝ ³ í» ÉÇ μ³ñÓñ ¿: àõ Ý»Ý 

Ý³¢ ë³é Ý³ ñ³Ý Ý» ñÇ Ï³ ñÇù: ̧ Å-

í³ ñáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ, ÇÝã Ëáëù, Ï³Ý, 

ë³ Ï³ÛÝ  ù³ÛÉ ³é ù³ÛÉ ³ é³ç »Ý 

·ÝáõÙ` û ñ» óûñ ½³ñ ·³ó Ý» Éáí 

³ñ ï³¹ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ:

Ü»É ÉÇ ê³ Ñ³Ï Û³Ý
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2015 Ãí³ Ï³ ÝÇó WWF- Ð³-
Û³ë ï³ ÝÁ, IDeA μ³ ñ» ·áñ Í³-
Ï³Ý ÑÇÙ Ý³¹ ñ³ ÙÇ Ñ»ï Ñ³ Ù³-
ï»Õ, Ç ñ³ Ï³ Ý³ó ÝáõÙ ¿ î³Ã¢ 
³½ ·³ ÛÇÝ å³ñ ÏÇ ëï»ÕÍ Ù³Ý 
Íñ³ ·Ç ñÁ: ²½ ·³ ÛÇÝ å³ñ-
ÏÇ ëï»Õ Íáõ ÙÁ ã³ ÷³ ½³Ýó 
Ï³ñ¢áñ ¿, ù³ ÝÇ áñ ³ÛÝ ¿³ Ï³-
Ýá ñ»Ý ÏÝå³ë ïÇ ï³ ñ³Í ùáõÙ 
¿ Ïá Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·» ñÇ ¢ Ñ³ ñáõëï 
Ï»Ý  ë³ μ³½ Ù³ ½³ ÝáõÃ  Û³Ý 
å³Ñ å³ ÝáõÃ Û³ ÝÁ, ÇÝã å»ë 
Ý³¢ ï³ ñ³ Í³ßñ ç³ ÝÇ ëá óÇ³É-
ïÝï» ë³ Ï³Ý ½³ñ ·³ó Ù³ ÝÁ: 

Ì ñ³· ñÇ Ñ³ çáÕ Ç ñ³ Ï³-
Ý³ó Ù³Ý ·ñ³ í³ Ï³ÝÝ ¿` Ñ³-
Ù³ÛÝù Ý» ñÇ Ñ»ï Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï-
óáõÃ Ûáõ ÝÁ: ²Û¹ å³ï ×³ éáí, 
Íñ³· ñÇ ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ, 
Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó-
íáõÙ »Ý Ù³ë Ý³Ï ó³ ÛÇÝ åÉ³-
Ý³ íáñ Ù³Ý Ñ³Ý ¹Ç åáõÙ Ý»ñ` 
ùÝÝ³ñ Ï» Éáõ ³½ ·³ ÛÇÝ å³ñ ÏÇ 
ëï»ÕÍ Ù³Ý ³ é³ÝÓ Ý³ Ñ³ï-
ÏáõÃ ÛáõÝ Ý»ñÝ áõ Ý³ Ë³ ï»ë-
íáÕ ·áñ Íá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ù³Ý-
ñ³ Ù³ë Ý» ñÁ, ÇÝã å»ë Ý³¢ 
ï³ ñ³Í ùÇ μÝ³ ÏÇã Ý» ñÇ ¹»ñÝ 
³½ ·³ ÛÇÝ å³ñ ÏÇ ëï»ÕÍ Ù³Ý 
Ñ³ñ óáõÙ:

ì»ñ ç»ñë WWF- Ð³ Û³ë ï³-
ÝÇ ³ß Ë³ ï³ ÏÇó Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó 

ºñ ¢³ ÝÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ïá Ý³ í³ ×³é Ý»ñÝ ² Ù³ Ýá ñÇ 
Ý³ Ë³ ß» ÙÇÝ` ¹»Ï ï»Ù μ» ñÇ 19-Çó ÙÇÝã¢ ¹»Ï ï»Ù μ» ñÇ 29-Á, Ï·áñ-
Í»Ý ³ Ù» Ýûñ Û³ é» ÅÇ Ùáí:

 îá Ý³ í³ ×³é Ý» ñÁ Ï³½ Ù³ Ï»ñå íáõÙ »Ý Î³ë Û³Ý ÷á Õá óÇ í»-
ñÇÝ Ñ³ï í³ ÍáõÙ ¢ Ø³ß ïá óÇ åáõ ñ³ ÏÇÝ Ñ³ ñáÕ ï³ ñ³Í ùáõÙ 
( Ø³ ÉÇ μáõ ëñ×³ ñ³ ÝÇ Ñ³ñ ¢³ ÝáõÃ Û³Ùμ): îá Ý³ í³ ×³é Ý» ñÇÝ Ù³ë-
Ý³Ï óáõÙ »Ý Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý ï³ñ μ»ñ Ù³ñ ½» ñÇ ·Ûáõ Õ³ óÇ³-
Ï³Ý ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ Ý»ñÁ, á ñáÝù ëå³ éáÕ Ý» ñÇÝ Ý»ñ Ï³ Û³ó ÝáõÙ »Ý 
μ³ ó³ é³ å»ë ë» ÷³ Ï³Ý ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÁ:

 îá Ý³ í³ ×³ éÇ Ù³ë Ý³ ÏÇó Ý» ñÇÝ, ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý 
Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ ÛáõÝÝ ³Ýí ×³ñ ÑÇ ÙáõÝù Ý» ñáí, ïñ³ Ù³¹ ñáõÙ ¿ 
Ñ³ñ Ù³ ñ³ í»ï íñ³Ý Ý»ñ, í³ ×³ é³ ë» Õ³Ý Ý»ñ, Ïß»éù Ý»ñ áõ ë³Û-
É³Ï Ý»ñ: ºñ ¢³ ÝÇ ù³ Õ³ ù³ å» ï³ ñ³ÝÝ ³ ç³Ï óáõÙ ¿ ï³ ñ³Í ùÇ 
ïñ³ Ù³¹ñ Ù³Ý ¢ Ù³ùñ Ù³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý 
Ñ³ñ óáõÙ:

Ç ñ³ Ï³ Ý³ó í»ó ùÝÝ³ñ Ïáõ Ý» ñÇ 
ß³ñù` ï³ ñ³Í ùÇ 11 Ñ³ Ù³ÛÝù-
Ý» ñÇ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã Ý» ñÇ 
Ù³ë Ý³Ï óáõÃ Û³Ùμ: 

WWF- Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ù³ñ ï»-
½³· ñáÕ ²ñ Ù³Ý  Î³Ý ¹³ñ Û³ ÝÁ 
Ý»ñ Ï³ Û³ó ñ»É ¿  î³Ã¢ ³½ ·³-
ÛÇÝ å³ñ ÏÇ ë³Ñ Ù³Ý Ý»ñÝ áõ 
å³ñ ÏÇ Ù»ç ÙïÝáÕ ï³ ñ³Íù Ý»-
ñÁ, ÇëÏ Íñ³· ñÇ Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·áÕ 
²ñ Ãáõñ ² É³ í»ñ¹ Û³ÝÝ ³ é³ÝÓ-
Ý³ó ñ»É ¿` ³½ ·³ ÛÇÝ å³ñ ÏÇ 
ëï»ÕÍ Ù³Ý Ï³ñ ¢á ñáõÃ Ûáõ ÝÁ, 
ï³ ñ³Í ùÇ Ï»Ý ë³ μ³½ Ù³ ½³-

ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ, ùÝÝ³ñÏ í»É ¢ ïñí»É 
»Ý»Ý Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ ëá óÇ³É-
ïÝï» ë³ Ï³Ý Ç ñ³ íÇ ×³ ÏÇ μ³-
ñ» É³í Ù³Ý ÑÝ³ ñ³ íáñ Éáõ ÍáõÙ-
Ý»ñÁ: Àëï äñÝ. ² É³ í»ñ¹ Û³ ÝÇ` 
ùÝÝ³ñ ÏáõÙ Ý» ñÁ Ýå³ ï³Ï áõ-
Ý»Ý μ³ñÓ ñ³ó Ý»É Ñ³ Ù³ÛÝ ù³μ-
Ý³Ï Ý» ñÇ Ç ñ³ ½»Ï í³ ÍáõÃ Û³Ý 
Ù³ Ï³ñ ¹³ÏÁ` ³Ý ï³é Ý» ñÇ, 
í³Û ñÇ μÝáõÃ Û³Ý Ï³ñ ¢á ñáõÃ-
Û³Ý ¢  ³ÛÉ μÝ³ å³Ñ å³ Ý³ Ï³Ý 
ËÝ¹Çñ Ý» ñÇ í» ñ³ μ»ñ Û³É, ÇÝã-
å»ë Ý³¢ Ó¢³ íá ñ»É å³ ï³ë-
Ë³ Ý³ï íáõÃ Û³Ý ½·³ óáõÙ 
μÝáõÃ Û³Ý å³Ñ å³ ÝáõÃ Û³Ý 
ÝÏ³ï Ù³Ùμ, ÇÝ ãÇ Ï³ ñÇùÝ ³Û-
ëûñ ß³ï áõ Ý»Ýù:

www.armenia.panda.org

¾¹áõ³ñ¹ Ø»ëñáåÛ³ÝÁ 1972 Ã. ³í³ñï»É ¿ ºñ¢³ÝÇ äáÉÇï»ËÝÇÏ³Ï³Ý   ÇÝëïÇïáõïÁ, 
³ßË³ï³ÝùÇ ¿ ³Ýó»É §ºñ¢³Ý¦ çñÙáõÕ-ÏáÛáõÕÇ  ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ,   ³ÛÝáõÑ»ï¢ 15 ï³ñÇ 
³ßË³ï»É ØáëÏí³ÛáõÙ, ½μ³Õí»É ù³Õ³ùÇ  çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ùμ, 
Ñ³Ù³Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿ ³Û¹  ù³Õ³ùÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ý»ñùÇÝ ó³ÝóÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ, áñÁ 
Ùß³Ïí»É ¿ñ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßÙ³Ùμ ¢ ³ñÅ³Ý³ó»É μ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ: ²í³ñï»Éáí 
ØáëÏí³ÛáõÙ ³ëåÇñ³Ýïáõñ³Ý` å³ßïå³Ý»É ¿ ·Çï³Ï³Ý Ã»½Á, ïÝï»ë³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  
Ã»ÏÝ³Íáõ ¿: 1990 Ã. í»ñ³¹³éÝ³Éáí Ð³Û³ëï³Ý`  ÑÇÙÝ³¹ñ»É ¿ §æÆÜæ¦ êäÀ-Ý:

Ջրային բնագավառ� մ բազ� մ որակյալ 
և նախագծային լ� ծ� մն եր իրականացնել�  
համար, «ՋԻՆ Ջ» ըն կե ր� թ յ�  նը, այս տա րի նե րի 
ըն թաց ք� մ պարգ ևատր վել է բազ մա թիվ մի  ջազ-
գա յին մրցա նակ նե րով: Ըն կե ր� թ յան կող մի ց կա-
տար ված աշ խա տանք նե րին ծա նո թաց րեց «ՋԻՆ-
Ջ» ՍՊԸ-ի  հիմն  ա դիր տնօ րե նը:

-  Պա րոն Մես րոպ յան, Ձեր աշ խա տա կից-
նե րի հետ մի ա սին, ի՞նչ աշ խա տանք ներ եք ի րա-
կա նաց ն� մ Հա յաս տա ն� մ:

-  Մասնավորապես մե նք  ս մն ասիր մ 
և գնահատ մ ենք Հայաստանի տարբեր 
բնակավայրերի գոյ թյ ն  նեցող ջրային 
համակարգերը, դրանց դ րանց օգտագործման 
և վերականգնման  հետ կապված խնդիրները: 
Այն հետև հավաքելով բոլոր անհրաժեշտ 
տվյալները` մե ր թիմը մշակ մ 
է նախագծային լ ծ մն եր`  
արդիական տեխնոլոգիաների 
կիրառմամբ: 

Վերջին տարիներին 
ակտիվացրել ենք մե ր 
գործ նե թյ նը Հայաստանի 
բնակավայրերի կեղտաջրերի 
հեռացման և մաքրման 
գործընթացի  ղղ թյամբ: 
Ուս մն ասիրելով մի ջազգային 
և գիտական փորձը` մշակել ենք 
այլընտրանքային տեխնոլոգիա: 

 «ՋԻՆ Ջ»-ի տա նի քի տակ 
հա վաք վել են բա վա կա նին 
փոր ձա ռ  մաս նա գետ ներ, նա-
խագծ ման, շի նա րա ր թ յան, 
փոր ձաքն ն թ յան   ս մն  ա սիր-
ման, գի տա կան աշ խա տանք նե-
րի մե ծ փորձ   նե ցող մար դիկ, ո րի արդ յ ն ք մ 
շ րջ 25 տա րի կա րո ղա ն մ ենք պա հել ա ռա-
ջա տար դիր ք երկ ր մ, նաև  ի րա կա նաց նել ո րոշ 
նո րա րա րա կան աշ խա տանք ներ:  Ու նենք բնա-
պահ պա նա կան մաս նա գետ նե րի կա յա ցած թիմ, 
ո րոնց օգ ն թ յամբ կա րո ղա ն մ ենք ցան կա ցած 
նա խագգ ծա յին աշ խա տանք նե ր մ հա մադ րել 
տեխ նի կա կան աշ խա տանք նե րը և շր ջա կա մի -
ջա վայ րի ազ դե ց թ յ  նը:  Կա րող եմ նշել հետև-
յա լը` ՀՀ- մ կի րա ռել ենք են թա հ  նա յին ջրըն-
դ  նիչ ներ, ո րն ա ռա ջին ան գամ կի րա ռել ենք 
Վա նա ձոր քա ղա ք մ, իսկ երկ րորդ ա մե  նա մե ծ 
ծրա գի րը՝ Ար թիկ քա ղա քի ջրա մա տա կա րար ման 
հա մա կար գի նա խագծ ման ժա մա նակ: Եր րոր դը՝ 
Գե ղար ք  նի քի մար զի Ծաղ կ նք գյ  ղի հա մար 
կա ռ  ցե ցինք, որն ար հես տա կան սն ց մամբ են-
թա հ  նա յին ջրըն դ  նիչ էր, այ ն  հետև այդ ն յն 
տեխ նո լո գիան կի րառ վեց  Ս ևա ն քաղաքի ո րոշ 
թա ղա մա սե ր մ:

- «ՋԻՆՋ » ըն կե ր� թ յ�  նը բնա կան ե ղա նա-
կով մաքր ման կա յան ներ է կա ռ�  ցել Փա րա քար 
գյ�  ղ� մ, կներ կա յաց նե՞ք հա մա ռոտ:

- Երբ որ ջրա մա տա կա րար ման վի ճակն 
ինչ-որ չա փով բա րե լա վվեց, կա ռա վա ր թ յ նն 
աս տի ճա նա բար սկսեց   շադ ր թ յ նն  ղ ղել 
ջրա հե ռաց ման խնդիր նե րին: Ար դեն 5 տա ր ց 
ա վե լի է այդ հարցն   շադ ր թ յան կենտ րո ն մ 
է, ո րո շա կի աշ խա տանք ներ են  տարվ մ` ջրա-
հե ռաց ման հա մա կար գե րի, մաքր ման կա յան նե-
րի նա խագ ծման  ղղ թյամբ: Փոր ձել ենք գտնել 
ա մե  նա մատ չե լի տար բե րակ նե րը:Ազ գա յին ջրա-
յին հա մա գոր ծակ ց թ յ ն ՀԿ-ի հետ հա մա տեղ, 
բնա կան ե ղա նա կով մաքր ման կա յան նե ր ենք 
կա ռ  ցել Փա րա քար գյ  ղ մ: Այդ տեղ կո յ  ղ  
հա մա կարգն ամ բող ջ թ յամբ խա փան ված էր`  
ա ռա ջաց նե լով հա կա սա նի տա րա կան վի ճակ: 
2010թ. սկսե ցինք նա խագծ ման աշ խա տանք նե րը, 
2012թ. ա ռա ջին փ  լը հանձն վեց: Այս տա րի ևս  

ո րոշ մաքր ման աշ խա տանք ներ ենք  կա տա րել, 
և  արդ յ ն ք մ գյ ղն   նի կեղ տաջ րե րի մաքր-
ման կա յան: Մինչ մաքր ման կա յա նի կա ռ  ց  մը, 
շ րջ 100 հա գյ  ղատն տե սա կան նշա նա կ թ յան 
հո ղեր չէր մշակ վ մ, կա ռ  ց  մի ց հե տո 60 հա-ը 
վե րա կանգն վել է:

- Այլ երկր նե րի նմա նա տիպ կազ մա կեր-
պ� թ յ� ն նե րի հետ, ինչ պի սի՞ հա մա գոր ծակ-
ց� թ յ� ն  կա:

-«ՋԻՆ Ջ» ըն կե ր թ յ  նը գլո բալ հա մա գոր-
ծակ ցա յին ցան ցի ան դամ է: Կա պեր   նենք Եվ րո-
պա կան շատ երկր նե րի՝ Ֆ րան սիա յի, Չե խիա յի, 
Գեր մա նիա յի, Հ  նաս տա նի, Ի տա լիա յի, Նոր-
վե գիա յի   Շ վե դիա յի նմա նա տիպ կազ մա կեր-
պ թ յ ն նե րի հետ: Հան դի պ մ ենք նրանց հետ 
3 տա րին մե կ ան գամ՝ փոր ձի փո խա նակ ման, նո-

րա րա ր թ յ ն նե րի   նոր մտքե րի ծա նո թաց ման 
և ֆո ր մն  ե րի շրջա նակ նե ր մ:

-  Ի րա կա նաց վե լիք ի՞նչ խնդիր ներ և  ի՞նչ 
ծրագ րեր կան:

-Որ քան շատ են հա ջո ղ թ յ ն նե րը, այն քան 
շատ են առ կա խնդիր նե րը, և  ա մե  նա մե ծ խնդի րը, 
ո րը մի այն մե ր կազ մա կեր պ թ յան հետ կապ ված 
չէ, կա րող եմ վստահ ա սել, որ երկ րի մա կար դա-
կով է: Դա մաս նա գի տա կան մա կար դա կի ցածր 
լի նելն է: Այ սօր, ցա վոք սրտի կորց րել ենք շատ 
մաս նա գետ ներ, ով քեր հե ռա ցել են, իսկ մյ ս-
ներն էլ կար ծես ա ռաջ չեն շարժ վ մ: Ա մե  նա մե ծ 
խնդի րը` կադ րերն են, բա րե լավ ման պահ պան-
ման գոր ծ մ կարևոր նշա նա կ թ յ ն   նի ճիշտ 
ա ռա ջադ րան քի մշա կ  մը, ո րակ յալ  նա խա գի ծը, 
շի նա րա ր թ յ  նը, հսկո ղ թ յ  նը, շա հա գոր ծ -
մը, ինչ պես նաև բնակ չ թ յան մո տե ց  մը հա մա-
կար գին: Ե թե այս շղթա յից որ ևէ մե  կը խախտ վ մ 
կամ կտրվ մ է, նվա զ մ է աշ խա տան քի արդ-
յ  նա վե տ թ յ  նը: Այս ա ռ  մով շատ կար ևոր է 
մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման հար ցը:

Ինչ վերաբեր մ է ծրագրերի 
իրականացմանը, ապա ներկայ մս «ՋԻՆՋ »-ը 
սկսել է  Եվ րո պա կան Վերակառ ցման և  Զար-
գաց ման բան կի ֆի նան սա վոր մամբ, ՀՀ-ի ջրա-
մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց ման հա մա կար-
գե րի ներդ ր  մա յին ծրագ րի   ս մն  ա սի ր թ յ ն-
նե րը, ո րը կտևի մի նչև 2016թ. կե սե րը: Ծ րա գի րը 
նե րա ռ մ է 130 բնա կա վայ րե րի ջրա մա տա կա-
րար ման   ջրա հե ռաց ման հա մա կար գե րի   ս մ-
նա սի ր մը, զար գաց ման ա ռա ջար կ թ յ ն ները: 
Հ սամ, որ մե ր ընկեր թյ նը ն յնպես իր  զգալի 
ներդր մը կ նենա երկրի ջրամատակարարման 
և ջրահեռացման համակարգերի զարգացման 
գործ մ:

ՄԱՆՎԵԼ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
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Ռ1 ՍԱԿԱՆ Շ1 ԿԱՆ ԼԱՅՆ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐ1 ԹՅ1 Ն Է ՍՏԵՂԾ1 Մ 

ՀԱՅ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ՀԱՄԱՐ
§ Üáñ ¶» ÕÇÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ-

ï» ë³ Ï³Ý ³ ëá óÇ³ óÇ³¦ 
ëå³ éá Õ³ Ï³Ý Ïáá å» ñ³ ïÇ-
íÁ Ó¢³ íáñ í»É ¿ 2011Ã.-ÇÝ` 10 
³Ý ¹³Ù Ý» ñáí: Îáá å» ñ³ ïÇ-
íÁ ½μ³Õ íáõÙ ¿ ³Û ·» ·áñ ÍáõÃ-
Û³Ùμ, ïÝÏÇ Ý» ñÇ ¢ Ñ³ ó³-
Ñ³ ïÇ Ï³ ÛÇÝ Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ 
³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ùμ, ÇÝã å»ë 
Ý³¢` ³ Ý³ë Ý³ μáõ ÍáõÃ Û³Ùμ: 
Îáá å» ñ³ ïÇ íÇ ï³ñ μ»ñ ëáñ-
ï» ñÇ ËÝÓáñ Ý»ñÝ ³Û ëûñ ³ñ-
ï³ Ñ³Ý íáõÙ »Ý è¸:

²Û ·» ï³ ñ³Íù Ý» ñÁ, 
á ñáÝù 39,3 Ñ³ »Ý, í»ñ-
ç»ñë, ëï³ ó³Í í³ñ ÏÇ 
ßÝáñ ÑÇí, ÁÝ ¹³ñ Ó³Ï í»É 
»Ý: ² ×»ó ÝáõÙ »Ý ÑÇÙ Ý³-
Ï³ ÝáõÙ » ñ»ù ëáñ ïÇ` ²Û-
¹á ñ»ï, Î ñÇå ëáÝ ¢ ¶áÉ-
¹»Ý ëáñ ïÇ ËÝÓáñ Ý»ñ: 
Îáá å» ñ³ ïÇ íÇ Ý³ Ë³-
·³Ñ ² í» ïÇù Â ¢áë Û³ ÝÇ 
ï» Õ» Ï³ó Ù³Ùμ, »É Ý» Éáí 
éáõ ë³ Ï³Ý ¢ Ý»ñ ùÇÝ ßáõ-
Ï³ ÛÇ å³ Ñ³Ý ç³ñ ÏÇó` 
Ý³ Ë³ ï» ë»É »Ý ïÝÏ»É 
Ý³¢ êÇ ÙÇ ñ»Ý Ïá ¢ ØáõÕ-
ëÇ ëáñ ï» ñÇ ïÝÏÇ Ý»ñ: 
Îáá å» ñ³ ïÇ íÇ ³Ý ¹³Ù-
Ý» ñÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³ Ù³ ï»Õ 
»Ý ïÝû ñÇ ÝáõÙ ³Û ·» ï³ ñ³Íù-
Ý» ñÁ, ³ÛÉ¢ ëï»Õ Í»É »Ý 3000 
ïáÝ Ý³ ï³ ñá ÕáõÃ Û³Ùμ ë³é-
Ý³ ñ³ Ý³ ÛÇÝ ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ, 
áñ ï»Õ å³ Ñ»ë ï³ íáñ í³Í μ»ñ-
ùÁ, §ê å³Û Ï³¦ ÁÝ Ï» ñáõÃ Û³Ý 
ÙÇ çá óáí, ³ñ ï³ Ñ³ ÝáõÙ »Ý: 
Æ ¹»å, μ³ñÓ ñá ñ³Ï ËÝÓá ñÇ 
½·³ ÉÇ ù³ Ý³ ÏáõÃ ÛáõÝ ·ÝáõÙ »Ý 
ì ñ³ë ï³ ÝÇ Ð³Ý ñ³ å» ïáõÃ-
Ûáõ ÝÇó Å³ Ù³ Ý³Í Ùßï³ Ï³Ý 
·áñ ÍÁÝ Ï»ñ Ý» ñÁ: Üáñ ¶» ÕÇÇ 
ËÝÓá ñÇ å³ Ñ³Ý ç³ñ ÏÁ Ù»Í ¿ 
Ý³¢ Ý»ñ ùÇÝ, ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ` 
ºñ ¢³ ÝÇ ßáõ Ï³ ÛáõÙ: Îáá å»-
ñ³ ïÇ íÇ ³Ý ¹³Ù Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó 
ï³ ñ» Ï³Ý ³ñ ï³¹ñ íáõÙ ¿ 500 
ïáÝ Ý³ ËÝÓáñ, á ñÁ Ñ³ Ù³-
ÛÇÝ Ñ³ï Ï³ ÝÇß Ý» ñÇ ßÝáñ ÑÇí, 
³Ù μáÕ çáõÃ Û³Ùμ ëå³é íáõÙ 
¿: Ð³ çá ÕáõÃ Û³Ùμ Ñ³ Ù³ ï»Õ 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ó ÝáõÙ »Ý Ý³¢ ïÝÏÇ-
Ý» ñÇ ³ñ ï³¹ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ. ï³-
ñ» Ï³Ý ³ñ ï³¹ñ íáõÙ ¿ ßáõñç 
30 Ñ³ ½³ñ μ³ñÓ ñá ñ³Ï ïÝÏÇ: 
Ü³ Ë³ ·³ ÑÁ Ýß»ó Ý³¢, áñ Ý³-
Ë³ ï» ëáõÙ »Ý Ï³½ Ù³ Ï»ñ å»É 
ãñ» ñÇ ¢ Ñ Ûáõ Ã» ñÇ ³ñ ï³¹ ñáõÃ-
ÛáõÝ:

Îáá å» ñ³ ïÇ íÇ ÏáÕ ÙÇó 
Ùß³Ï íáõÙ »Ý Ý³¢ 143,6 Ñ³ Ñá-
Õ³ ï³ ñ³Íù Ý»ñ, á ñáÝù ¹ñíáõÙ 
»Ý óá ñ» ÝÇ, ·³ ñáõ ¢ ÏáñÝ ·³-
ÝÇ ó³Ý ùÇ ï³Ï: Æ ¹»å, ³ñ-
ï³¹ñ í³Í ·³ ñáõ ¢ ÏáñÝ ·³-
ÝÇ ³Ù μáÕç ù³ Ý³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ, 
áñ å»ë ³ Ý³ë Ý³ Ï»ñ, ïñíáõÙ 
¿ Ïáá å» ñ³ ïÇ íÇ ý»ñ Ù» ñ³-
ÛÇÝ ïÝï» ëáõÃ Ûáõ ÝáõÙ μáõÍ íáÕ 
Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇÝ: Ê Ý³ ÙáõÙ »Ý 
100 ·ÉáõË Ëá ßáñ »Õ ç» ñ³ íáñ 
Ï»Ý ¹³ ÝÇ, á ñáÝ óÇó 50-Á` Ïá-

í»ñ »Ý: § Îáá å» ñ³ ïÇ íÇ ³Ý-
¹³Ù Ý» ñÁ ÙÇ³ íá ñ» óÇÝ Ç ñ»Ýó 
·Ûáõ Õ³ óÇ³ Ï³Ý ÷áùñ ïÝï»-
ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñáõÙ ·ïÝíáÕ ·Ûáõ-
Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý»-
ñÇÝ, á ñáÝù ÑÇ Ù³ å³Ñ íáõÙ »Ý 
Ñ³ Ù³ ï»Õ: Î³ ÃÁ Ñ³ í³ù íáõÙ 
¢ Ñ³ÝÓÝ íáõÙ ¿ í» ñ³Ù ß³ ÏáÕ 
ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇÝ, ÇëÏ » Ï³-
Ùáõ ïÁ` μ³ßË íáõÙ  Ïáá å» ñ³-
ïÇ íÇ ³Ý ¹³Ù Ý» ñÇÝ: ² Ý³ë-
Ý³ ·á ÙáõÙ ³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñÁ 

ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ Ù» ù» Ý³ Û³ó í³Í 
»Ý¦,- å³ï ÙáõÙ ¿ Ïáá å» ñ³ ïÇ-
íÇ ³Ý ¹³Ù ²Ý¹ ñ³ ÝÇÏ ºÝ ·Ç-
μ³ñ Û³ ÝÁ: 

Ü ñ³ Ï³ñ ÍÇ ùáí, ·áñ ÍÁÝ-
Ã³ óÁ Ï³½ Ù³ Ï»ñå í³Í μÝáõÛÃ 
¿ ÏñáõÙ, ¢ ÙÇÝã¢ ³Û ëûñ ËÝ¹Çñ-
Ý»ñ ã»Ý áõ Ý» ó»É: Îáá å» ñ³ ïÇ-
íÇ ³Ý ¹³Ù Ý» ñÁ ·áÑ »Ý ³ß Ë³-
ï³Ý ùÇ Ï³½ Ù³ Ï»ñå Ù³Ý ³Ûë 
» Õ³ Ý³ ÏÇó: 

ÆÝã í» ñ³ μ» ñáõÙ ¿ Ñá ÕÇ 
Ùß³ ÏáõÃ Û³Ý ³ß Ë³ ï³Ýù-
Ý» ñÇÝ, ³ å³ Ïáá å» ñ³ ïÇ íÇ 
Ûáõ ñ³ ù³Ýã Ûáõñ ³Ý ¹³Ù Ý»ñ¹-
ÝáõÙ ¿ Çñ Ù³ë Ý³ ·Ç ï³ Ï³Ý 
Ï³ ñá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÝ áõ ³ß Ë³-
ï³Ý ùÁ: ²Û¹ åÇ ëáí` Í³ é³ ÛáõÃ-
ÛáõÝ Ý» ñÇ ¹Ç Ù³ó í×³ ñáõÙ Ý»ñ 
ã»Ý Ï³ ï³ ñáõÙ: ²ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ` 
Çç ÝáõÙ ¿ ³ñ ï³¹ñ íáÕ μ»ñ ùÇ 
ÇÝù Ý³ñ Å» ùÁ, ¹Ûáõ ñÇÝ ¿ ¹³é-
ÝáõÙ` Ç ñ³ó Ù³Ý ·áñ ÍÁÝ Ã³ óÁ: 
ÆëÏ Ãáõ Ý³ ùÇ ÙÇ Ï³ï Ý» ñÇ, å³-
ñ³ñ ï³Ý Ûáõ Ã» ñÇ ¢ ¹Ç ½» É³ ÛÇÝ 
í³ é» É³Ý Ûáõ ÃÇ Ñ³ Ù³ ï»Õ Ù»Í 
ËÙμ³ ù³ Ý³ Ïáí Ó»éù μ»ñ Ù³Ý 
³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ, ïÝï»ë íáõÙ »Ý 
ýÇ Ý³Ý ë³ Ï³Ý ÙÇ çáó Ý» ñÁ: 

 Îáá å» ñ³ ïÇíÝ áõ ÝÇ Ý³¢ 
Ñ³ ñáõëï Ù» ù» Ý³ï ñ³Ï ïá-
ñ³ ÛÇÝ Ñ³ í³ ù³ Ï³ Û³Ý, Ã»¢ 
³ÛÝ Ýá ñ³ó Ù³Ý Ï³ ñÇù áõ ÝÇ: 
ÆÝã í» ñ³ μ» ñáõÙ ¿ éáõ ë³ Ï³Ý 
ßáõ Ï³ ÛÇÝ, ³ å³ Ïáá å» ñ³ ïÇ-
íÇ Ý³ Ë³ ·³ ÑÇ Ï³ñ ÍÇ ùáí` 
³ÛÝ É³ÛÝ ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ ¿ 
ëï»Õ ÍáõÙ Ñ³ Û³ë ï³Ý Û³Ý ³ñ-
ï³¹ ñáÕ Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ, ÙÝáõÙ ¿ 
ÁÝ¹ É³Û Ý»É ³ñ ï³¹ ñáõÃ ÛáõÝÝ áõ 
³ å³ Ñá í»É ³ÝÑ ñ³ Å»ßï å³-
Ñ³Ý ç³ñ ÏÁ: 

 Ü»É ÉÇ ê³ Ñ³Ï Û³Ý

Îààäºð²òÆ²Îààäºð²òÆ²

ՄԱԿ-Ը 2016-Ը ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼ Է ԼՈԲԱՀԱՏԻԿԱՎՈՐՆԵՐԻ ՏԱՐԻ

Պա կաս հայտ նի լո բա հա տի կա վոր նե րն են  
լի մա յի լո բին, կա րո լի նա կան, լի մա յի և կա նաչ 
լո բա հա տիկ նե րը: Թ ր քա կան ո լոռ կոչ վող սի-
սե ռը` կո վա սի սե ռի հետ մի ա սին, ինչ պես նաև` 
չի նա կան վիգ նան և  ա ղավն  աո լո ռը, ն յն պես լո-
բա հա տի կա վոր ներ են, ինչ պես ոս պի բազ մա պի-
սի տա րա տե սակ նե րը` կար մի  րը, չի նան և  այլն:  

Լո բա հա տի կա վոր նե րը մաս են կազ մ մ 
աշ խար հի ժո ղո վ րդ նե րի գլխա վոր կե րակ րա-
տե սակ նե րի, այ սինքն` հա մաշ խար հա յին խո հա-
նո ցի ան բա ժա նե լի տարրն են` սկսած մի  ջերկ րա-
ծով յան հո մ  սից, որ սի սե ռից են պատ րաս տ մ, 
մի նչև անգ լիա կան §լրիվ» նա խա ճա շի տարր 
հան դի սա ցող լո բին և հնդ կա կան դա լը, ո րը 
պատ րաս տ մ են ո լո ռից կամ ոս պից:

Լո բա հա տի կա վոր նե րը կար ևոր գյ  ղատն-
տե սա կան մշա կա բ յ սեր են մի  շարք պատ ճառ-
նե րով. դրանք հա ր ստ են սննդատարրերով և 
հատ կա պես աչ քի են ընկ ն մ 
սպի տա կ  ցի բարձր պա-
ր  նա կ թ յամբ, ին չը դրանց 
հատ կա պես ար ժե քա վոր է 
դարձ ն մ այն տա րա ծաշր-
ջան նե ր մ, որ տեղ մի սն   
կաթ նամ թերքը, տնտե սա կան 
ա ռ  մով, ան հա սա նե լի են: 

Ան գամ ե թե կեն դա նա-
կան ծագ ման սպի տա կ ցն 
առ կա է, այն կա րող է հա սա-
նե լի չլի նել պա կաս ե կա մ տ 
  նե ցող բնակ չ թ յան հա մար: 
Կա թի սպի տա կ ցն, օ րի նակ, 
5 ան գամ ա վե լի թանկ է, քան 
`լո բա հա տի կա յին նե րից ստաց-
ված սպի տա կ  ցը, որն իր ար ժե քա վո ր թ յամբ 
ոչն չով չի զի ջ մ ա ռա ջի նին: Բա ցի սպի տա կ  ցի 
բարձր պա ր  նա կ թ յ  նից, նրանք ար ժե քա վոր 
են ճար պե րի պա կաս և լ  ծե լի բջջան յ  թի բարձր 
պա ր  նա կ թ յան ա ռ  մով,  ս տի և դ րանց կա-
նո նա վոր օգ տա գոր ծ  մը նպաս տ մ է խո լես-
տե րի նի մա կար դա կի նվա զեց մա նը, նաև կար-
գա վո ր մ  օր գա նիզ մ մ շա քա րի մա կար դա կը: 
Նաև դրա շնոր հիվ է, որ լո բա հա տի կա յին ներն 
ա ռող ջա պա հա կան կա ռ յց նե րի կող մի ց ե րաշ-
խա վոր վ մ են որ պես վա րա կիչ հի վան դ թ յ ն-
նե րի, ինչ պես նաև շա քա րախ տի և սր տա նո թա-
յին հի վան դ թ յ ն նե րի բ ժ ման մի  ջոց: Ո րո շիչ 
դեր են խա ղ մ դրանք նաև ճար պա կալ ման դեմ 
տար վող պայ քա ր մ:

Գ յ  ղա ց  հա մար լո բա հա տի կա վոր ներն 
ար ժե քա վոր մշա կա բ յս են այն պատ ճա ռով, որ 
հա վա սա րա պես պի տա նի են թե ի րաց ման, թե 
սե փա կան օգ տա գործ ման հա մար`  ա պա հո վե լով 
երկ ր մ տնտե սա կան կա յ  ն թ յ ն և պա րե նա-
յին անվ տան գ թ յ ն: Իսկ այդ մշա կա բ յ սե րի 
ա զոտ ֆիք սող   նա կ թ յ նն ա նընդ հատ բա-
րե լա վ մ է հո ղե րի բեր րի թ յ  նը և բարձ րաց-
ն մ երկ րա գոր ծ թ յան արդ յ  նա վե տ թ յ  նը, 
նպաս տ մ կեն սա բազ մա զա ն թ յա նը, վն ա սա-
տ  նե րի և հի վան դ թ յ ն նե րի դեմ տար վող 
պայ քա րին:

Այս ա մե  նի հետ մե կ տեղ, լո բա հա տի կա վոր-
նե րը մե ղ մ մ են կլի մա յի փո փոխ ման հետ կապ-
ված հետ ևանք նե րը, քա նի որ վե րաց ն մ են սին-

թեզ վող պա րար տան յ  թե րից դեռ շա ր  նակ վող 
ա րա տա վոր կախ վա ծ թ յ  նը, ո րոնք ար հես-
տա կան կեր պով հա գեց ն մ են հո ղը ա զո տով: 
Դ րանք թ  նա վո ր մ են շրջա կա մի  ջա վայ րը, 
այն դեպ ք մ, երբ լո բա հա տի կա վոր նե րը բնա-
կան կեր պով օ դի ա զո տը կա պ մ են և հա սա նե-
լի դարձ ն մ բ յ սե րի սն ց ման հա մար` մի ա ժա-
մա նակ հեշ տաց նե լով նաև հո ղ մ պա ր  նակ վող 
ֆոս ֆո րի յ  րաց մա նը:

Երկ րա գոր ծը մի շտ պետք է հի շի, որ լո բա-
հա տի կա վոր նե րի բեր քատ վ թ յ  նը մի շտ 2-3 
ան գամ ա վե լին է, քան հա ցա հա տի կի նը, իսկ 
սպի տա կ  ցի պա ր  նա կ թ յամբ կրկնա կի է հա-
ցա հա տի կի, և  ե ռա կի` բրնձի հա մե  մատ: Դ րանք 
նաև աչ քի են ընկ ն մ եր կա թի   ցին կի բարձր 
պա ր  նա կ թ յամբ, ինչն անգ նա հա տե լի է դարձ-
ն մ դրանց հատ կա պես ե րե խա նե րի և կա նանց 
սննդա կար գ մ, ո րոնք ա ռա վել հա ճախ են տա-

ռա պ մ ա նե մի ա յով:
Այս ար ժե քա վոր մշա կա բ յ սե րը չա փա զանց 

կար ևոր են ոչ մի այն մար դ , այլև կեն դա նի նե-
րի, հո ղե րի և  ընդ հան րա պես բն թ յան հա մար: 
Գ յ  ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րը, սնվե լով լո-
բա հա տի կավորնե րի բ  սա կան մն ա ցորդ նե րով, 
լրաց ն մ են սպի տա կ  ցի անհ րա ժեշտ քա նակն 
ի րենց սննդա բաժ ն մ: Ար հես տա կան պա րար-
տան յ  թե րի փո խա րեն օ դից ստա նա լով բնա կա-
նո րեն ֆիքս ված ա զո տ` բ յ սե րը նպաս տ մ են 
նաև հո ղ մ տի րող կեն սա բազ մա զա ն թ յա նը, 
ո րով բա րեն պաստ կեն սա մի  ջա վայր է ստեղծ-
վ մ հո ղաբ նակ ման րէ նե րի և հո ղի բեր րի թ յ -
նը պահ պա նող այլ օր գա նիզմն  ե րի հա մար:

2016 թվա կա նը լո բա հա տի կա վոր նե րի տա-
րի հռչա կե լ  ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր Ա սամբ լեա յի 8-րդ 
նիս տ մ հան դի սա վոր ա րա րո ղ թ յ ն նե րը մե կ-
նար կե ցին ՄԱԿ-ի գլխա վոր քար տ  ղար Պան 
Գի Մ  նի   ղեր ձի ըն թերց մամբ և  ա վարտ վե ցին 
ՄԱԿ-ի Պա րե նի և Գ յ  ղատն տե ս թ յան կազ մա-
կեր պ թ յան գլխա վոր տնօ րեն Ժո զե Գ րա ցիա նո 
դա Սիլ վա յի խոս քով:  Ըստ նրա` տա րին պետք է 
ծա ռա յեց նել այդ կար ևոր մշա կա բ յ սե րի վե րա-
բեր յալ մարդ կանց տե ղե կաց վա ծ թ յան բարձ-
րաց մա նը, ար տադ ր թ յան և  ապ րան քա փո խա-
նա կ թ յան զար գաց մա նը, սննդաշղ թա յ մ, նոր, 
ա վե լի ռա ցիո նալ ե ղա նակ նե րի կի րառ ման մի  ջո-
ցով, դրանց ա վե լի լայն ընդգրկ ման հա մար:  

Վ Հ

ÊÖ²ÜÎ²ðÊÖ²ÜÎ²ð

Այդ պես են կոչ վ մ այն լո բազ գի նե րը, ո րոնց պտ ղ նե րը հա վաք վ մ և  օգ տա գործ վ մ 
են չոր հա տիկ նե րի ձևով,  ո րոնք ի րենց պա տիճ նե ր մ պա ր  նա կ մ են 1-ից մի նչև 12 տար-
բեր գ յ նի, ձևի և չա փի հա տիկ ներ և  օգ տա գործ վ մ մարդ կանց, ինչ  չէ, նաև մարդ կանց և 
կեն դա նի նե րի սննդա կար գ մ: 

Դ րան ցից ա մե  նա տա րած ված ներն են` հա տիկ լո բին, ո լո ռը, ոսպն   սի սե ռը: Այս դա-
սին չեն վե րա բեր վ մ կա նաչ լո բին և կա նաչ ո լո ռը. դրանք պատ կա ն մ են բան ջա րե ղե նի 
խմբին: Լո բա հա տի կա վոր ներ չեն հա մար վ մ նաև սո յան, գետ նա ն  շը (ո րոն ցից նաև բ -
սա յ ղ են քա մ մ), և լո բազ գի նե րի այն ներ կա յա ց  ցիչ նե րը, ո րոնք կար ևոր վ մ են որ պես 
սեր մա ց ` մաս նա վո րա պես ե րեք ն  կը և  առ վ յ տը:
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úñ»ñë ²ñ Ù³ íÇ ñÇ ¶²ØÎ-áõÙ ï» ÕÇ áõ Ý» ó³í  
áõ ëáõ óá Õ³ Ï³Ý ¹³ ëÁÝ Ã³ó § üÇ Éáù ë» ñ³Ý, ï³-
ñ³Í Ù³Ý å³ï ÙáõÃ ÛáõÝÝ áõ Ý»ñ Ï³ ÛÇë íÇ ×³ ÏÁ Ð³-
Û³ë ï³ ÝáõÙ¦,  §ÆÝ ï»· ñ³ó í³Í å³Û ù³ñ` Éá ÉÇ ÏÇ 
ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ¢ í Ý³ ë³ ïáõ Ý» ñÇ ¹»Ù¦ Ã» Ù³-
Ý» ñáí, á ñÇÝ Ù³ë Ý³Ï óáõÙ ¿ÇÝ  ¶²ØÎ-Ç ¢ Ù³ñ½ å»-
ï³ ñ³ ÝÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý í³ñ ãáõÃ Û³Ý μ³-
ÅÇ ³ß Ë³ ï³ ÏÇó Ý» ñÁ ¢ ß³ Ñ³·ñ ·Çé  ý»ñ Ù»ñ Ý»ñ: 
ê» ÙÇ Ý³ ñÁ Ï³½ Ù³ Ï»ñ å»É ¿ñ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 
³ ç³Ï óáõÃ Û³Ý Ñ³Ý ñ³ å» ï³ Ï³Ý Ï»Ýï ñá ÝÁ: Ü»ñ-
Ï³Ý Ý» ñÇÝ áÕ çáõ Ý»ó ¶²ÐÎ-Ç ÷áËï Ýû ñ»Ý ²ñ ß³-
ÉáõÛë Ð³Û ñ³ å»ï Û³ ÝÁ:

àõ ëáõó Ù³Ý Ã» Ù³ Ý» ñÁ Ý»ñ Ï³ Û³ó ñ»ó Ð²²Ð ²Û-
·»åï Õ³ μáõ ÍáõÃ Û³Ý ¢ μáõÛ ë» ñÇ å³ßï å³ ÝáõÃ Û³Ý 
³Ù μÇá ÝÇ í³ ñÇã, ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ·Ç ïáõÃ ÛáõÝ-
Ý» ñÇ Ã»Ï Ý³ Íáõ ²ñ Ù» Ý³Ï î»ñ-¶ ñÇ ·áñ Û³ ÝÁ: Ü³ 

Ýß»ó, áñ ýÇ Éáù ë» ñÇ³Ý »ñÏ ñ³ ·áñ ÍáõÃ Û³Ý å³ï-
ÙáõÃ Û³Ý Ù»ç ³ Ù» Ý³í Ý³ ë³ μ»ñ ³ Õ»ï Ý» ñÇó Ù»ÏÝ ¿ 
¢  ³ÛÝ í» ñ³ó Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñ ¹»é áñ ¢¿ ÙÇ çáó ãÇ Ñ³Ûï-
Ý³ μ»ñ í»É: Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ ýÇ Éáù ë» ñ³Ý ³ é³ çÇÝ 
³Ý ·³Ù ÝÏ³ï í»É ¿  ¹»é¢ë 1926 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ Ý³Ë ÏÇÝ 
Üá Û»Ù μ»ñ Û³ ÝÇ ßñç³ ÝáõÙ. ÙÇÝã¢ í»ñ ç»ñë ³ÛÝ ï³-
ñ³Í í³Í ¿ñ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý ÑÛáõ ëÇë-³ñ-
¢»É Û³Ý ·á ïáõÙ ¢ È»é Ý³ ÛÇÝ Ô³ ñ³ μ³ ÕÇ Ð³Ý ñ³ å»-
ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ: 2009Ã. ýÇ Éáù ë» ñ³Ý Ñ³Ûï Ý³ μ»ñ í»ó 
Ý³¢ ²ñ Ù³ íÇ ñÇ Ù³ñ ½Ç ¶³Û Ñ³ Ù³ÛÝ ùáõÙ` Ùáï 3,08 
Ñ³ ï³ ñ³Í ùÇ íñ³: 2014 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ Ùá ÝÇ ïá ñÇÝ ·Ç 
³ñ¹ ÛáõÝù Ý» ñáõÙ Ù³ñ ½Ç 22 Ñ³ Ù³ÛÝ ùáõÙ Ñ³Ûï Ý³-
μ»ñ í»É ¿ ýÇ Éáù ë» ñÇ³: ²Ûë ³ñ¹ ÛáõÝù Ý» ñÁ óáõÛó »Ý 
ï³ ÉÇë, áñ ¹Ç Ý³ ÙÇ Ï³Ý ½³ñ ·³ óáõÙ ¿ ³å ñáõÙ, á ñÁ 
Ù»Í íï³Ýù ¿ Ý»ñ Ï³ Û³ó ÝáõÙ Ë³ Õá Õ³ ·áñ ÍáõÃ Û³Ý 
Ñ» ï³ ·³ ½³ñ ·³ó Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ: ²Û¹ å³ï ×³ éáí ³Û-

ëûñ Ï³ñ ¢áñ ¿  û· ï³ ·áñ Í»É ýÇ Éáù ë» ñ³ ÛÇ ¹»Ù å³Û-
ù³ ñÇ μá Éáñ ÑÝ³ ñ³ íáñ Ó¢» ñÁ:

 ́ ³ Ý³ Ëá ëÁ Ý»ñ Ï³ Û³ó ñ»ó Ý³¢ íÝ³ ë³ ïá õÇ 
½³ñ ·³ó Ù³Ý ÷áõ ÉÁ, ï³ ñ³Í Ù³Ý ×³ Ý³ å³ñÑ Ý»-
ñÁ, ÇÝã å»ë Ý³¢ å³Û ù³ ñÇ ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý» ñÁ, á ñáÝù 
ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ Ïï³Ý ³½ ¹»É íÝ³ ë³ ïá õÇ ¹Ç-
Ý³ ÙÇ Ï³ ÛÇ Ñ» ï³ ·³ Ñ» ï³ ·³ ½³ñ ·³ó Ù³Ý íñ³:
§ÆÝ ï»· ñ³ó í³Í å³Û ù³ñ Éá ÉÇ ÏÇ ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý»-
ñÇ ¢ í Ý³ ë³ ïáõ Ý» ñÇ ¹»Ù¦ Ã» Ù³Ý Ý»ñ Ï³ Û³ó Ý» Éáõ 
ÁÝ Ã³ó ùáõÙ, Ëáë í»ó Éá ÉÇ ÏÇ ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ¢ 
¹ ñ³Ýó ¹»Ù Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáÕ å³Û ù³ ñÇ Ù³ ëÇÝ: àõ-
ëáõó Ù³Ý ÁÝ Ã³ó ùáõÙ Ù³ë Ý³ ÏÇó Ý» ñÇÝ Ý»ñ Ï³ Û³ó-
í³Í Ã» Ù³ Ý» ñÇ í» ñ³ μ»ñ Û³É μ³ Å³Ý í» óÇÝ ï» Õ»-
Ï³ï í³ Ï³Ý Ã»ñ ÃÇÏ Ý»ñ: 

ÆëÏ í»ñ çáõÙ ï» ÕÇ áõ Ý» ó³Ý ³Ï ïÇí ùÝÝ³ñ ÏáõÙ-
Ý»ñ` Ý»ñ Ï³ Û³ó í³Í Ã» Ù³ Ý» ñÇ ßáõñç.  Ù³ë Ý³ ÏÇó-
Ý» ñÇÝ Ñáõ ½áÕ Ñ³ñ ó» ñÇÝ ïñí» óÇÝ ëå³ éÇã å³-
ï³ë Ë³Ý Ý»ñ:

  
ê³ Ñ³ Ï³ Ýáõß  ² ñá Û³Ý

²ñ Ù³ íÇ ñÇ   ¶²ØÎ

ՀԵՐԹԱԿԱՆ  1 Ս1 Ց1 ՄԸ 
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԳԱՄԿ-1 Մ

Î²Ü²Üò  ÒºèÜºðºòàôÂÚ²Ü  Ð²Ú²êî²ÜÚ²Ü  Þ²´²ÂÎ²Ü²Üò  ÒºèÜºðºòàôÂÚ²Ü  Ð²Ú²êî²ÜÚ²Ü  Þ²´²ÂîàÜ²Î²ÜîàÜ²Î²ÜՈւսուցողական դասընթացՈւսուցողական  դասընթաց

2016 ԹՎԱԿԱՆԸ՝ ԿԱՊԻԿԻ ՏԱՐԻ
 Չի նաս տա ն մ հա վա տ մ են, որ Կա պի կը հա ջո-
ղ թ յ ն   պաշտ պա ն թ յ ն է բե ր մ: Երկ րի հա-
րա վ մ   Տի բե թ մ ըն տա նիք նե րը հպար տ թ յամբ 
էին խո ս մ, ի րենք հենց կա պիկ նե րից են սե ր մ: 
Բայց չի նա ցի նե րը մի և ն յն ժա մա նակ գիտեն, որ 
Կա պի կի տա ր մ ծնվ մ են նաև ան հ  սա լի   հա-
կա սա կան մար դիկ: Լի նե լով բո լոր նշան նե րից ա մե -
նաքմա հա ճը՝ Կա պիկն, այ ն  ա մե  նայ նիվ, մի շտ 
մն  մ է բո լո րի սի րե լին. նա   նի հ  մոր, բայց խո-
րա մանկ է   նենգ: Տ պա վո ր թ յ ն է ստեղծ վ մ, որ 
Կա պի կը բո լոր նշան նե րի հետ լե զ  է գտն մ, բայց 
այս հա մե  րաշ խ թ յ  նը հա ճախ ըն դա մե  նը մար տա-
վա ր թ յ ն է: Նա շա հա մոլ է: Հա ճո յա ցող, ն յ նիսկ 
ստրկա մի տ: Կա պիկն իր տե սա կե տը մյ ս նե րից 
թաքց ն մ է անժխ տե լի հմտ թ յամբ: Ի րա կա ն մ նա 
կռվ մ է բո լոր մյ ս նշան նե րի հետ   ի րեն բո լո րից 
վեր է դա ս մ: Ն րա բայ րա ցա կա մ թ յ նն   վստահ 
շար ժ ձևն օգ ն մ են երկր պա գ  ներ ձեռք բե րել: 
Նա մի շտ   րա խ թ յամբ օգ տա կար խոր հ րդ ներ է 
տա լիս, չնա յած ին քը նա խընտ ր մ է մի այն սե փա-
կան դա տո ղ թ յ ն նե րին ա պա վի նել:

Կա պի կը խե լա ցի է   կիրթ,   նի հո յա կապ հի շո-
ղ թ յ ն, ո րին մի այն կա րե լի է նա խան ձել: Նա   նակ 
է հի շել իր տե սա ծի, կար դա ցա ծի կամ լսա ծի բո լոր 
ման րա մաս նե րը: Վեր ջին հաշ վով՝ այդ հի շո ղ թ յ  նը 
նրան պետք է, քա նի որ նրա կյան ք մ կար գ  կա նոն 
չկա: Կա պի կը տար բեր վ մ է իր անկրկ նե լի թ յամբ, 
հա ր ստ եր ևա կա յ թ յ ն   նի: Ն րա հա մար գրե թե ոչ 
մի  խնդիր չկա: Նա լա վա տես է, նրա կյան քը հա ր ստ 
է ի րա դար ձ թ յ ն նե րով   ար կած նե րով: Ու նե նա լով 
լավ զար գա ցած գո յատև ման բնազդ` նա կա րո ղա ն մ է 
ելք գտնել ն յ նիսկ ա նե լա նե լի թվա ցող ի րա վի ճակ նե-
րից: Շատ Կա պիկ ներ տա քար յ ն են   քմա հաճ, շ տ 
բռնկվող, մի ա ժա մա նակ` շ տ հան դարտ վող: Չ նա յած 

դրան` նա անգ նա-
հա տե լի աշ խա տող 
է, բայց քմա հաճ 
    ժեղ բնա վո-
ր թ յամբ: Գ րե թե 
չկա մի  այն պի սի 
գոր ծու նեութ յան 
ո լորտ, որ տեղ նա 
չկա րո ղա նար հա-
ջո ղ թ յան հաս-
նել: Սա կայն նրան 
հեշտ է շե ղելն   
հա մո զե լը: Նա  -
զ մ է ա մե ն ինչ ա նել ն յն վայրկ յա նին, անմի  ջա պես: 
Ա մե  նա թե թև խո չըն դոտն ան գամ   նակ է փչաց նել նրա 
տրա մադ ր թ յ  նը   խա փա նել ծրագ րե րը: Կա պիկ նե-
րը լավ են զգ մ շրջա պա տի մարդ կանց տրա մադ ր թ-
յ  նը, կա րո ղա ն մ են գտնել մյ ս նե րի թ յլ կող մե  րը 
  օգտ վ մ են դրա նից՝ ի րենց նպա տակ նե րին հաս նե-
լ  հա մար: 

Շատ Կա պիկ ներ հմ տ ինտ րի գան ներ և  ար-
կա ծախն դիր ներ են: Ն րանք պար զա պես զ րկ են 
խղճից   հի շ մ են դրա մա սին մի այն այն ժա մա նակ, 
երբ ի րենք են ա նար դա ր թ յան զոհ դառ ն մ: Կա պի-
կը նրբան կատ չէ   կա րող է հեշ տ թ յամբ ստել, ե թե 
դա անհ րա ժեշտ է գոր ծի հա մար: Կա րող է ա նազ նիվ 
ա րարք ներ գոր ծել, ե թե վստահ է, որ ան պա տիժ կմն ա:

Ա ս մ են, որ Կա պիկ նե րը ինք նա սի րա հար ված են: 
Ն րանք պաշ տ մ են ի րենց սե փա կան ար տա ցո լան քը 
հա յե լ  մե ջ: Բայց այս բո լոր բա ցա սա կան հատ կա նիշ-
նե րով հան դերձ, նա նաև դ ր գա լ    հա մակ րանք 
շա հե լ  մե ծ վար պետ է: 

  
Գալդ բա րի, Հ րե Կա պիկ

Նախապատրաստվենք Ամանորին
2016 թ. Հ րե Կա պի կը 

մտն� մ է իր ի րա վ� նք նե րի 
մե ջ: Դ րա հա մար, հատ կա պես 
Ա մա նո րի գի շե րը, պետք է ա նել 
ա մե ն ինչ՝ նրա ա ջակ ց� թ յա նը 
հաս նե լ�  հա մար: Իսկ տո նա-
կան սե ղա նը` կազմ ված ո րո շա-
կի մթերք նե րից, կօգ նի դե պի 
տ� ն գրա վել �  րա խ� թ յ�  նը 
և հա ջո ղ� թ յ�  նը: Մեծ շ�  քով 
Նոր տա րին դի մա վո րելն ար դեն 
ա վան դ� յթ է դար ձել: Մե զա նից 
յ�  րա քանչ յ�  րը սի ր� մ է �  րա-
խա նալ և նա խա պես պլա նա-
վո ր� մ է, թե որ տեղ և  � մ հետ 
պետք է անց կաց նի տո նա կան 
գի շե րը: Սա կան մի այն վայ րը, 
զգես տը և զար դե րը չէ, որ կար-
ևոր դեր են խա ղ� մ: Որ պես-
զի Կա պի կին բա րի դարձ նենք, 
պետք է ի մա նանք, թե ինչ կե-
րա կ� ր ներ են նրան հա ճե լի, և  
ինչ պես պետք է ճիշտ ձևա վո րել 
հյ�  րա սի ր� թ յան սե ղա նը:

Ա մա նոր յա սե ղա նի սփռո ցը 
պետք է լի նի գ  նա գեղ` վառ և   -
շադ ր թ յ ն գրա վող ան ձե ռո ցիկ նե-
րով: Ս պաս քը և բա ժակ նե րը պետք է 
փայ լեն մաք ր թ յ  նից. պար տա դիր 
չէ ընտ րել թանկ սպասք, բա վա րար 
է, որ այն հա ր ստ տեսք   նե նա 
տո նա կան սե ղա նի վրա: Կար ևոր է 
կա պի կի ար ձա նի կի առ կա յ թ յ  նը, 
և, ե թե սե ղա նին դնեք կա պի կի մո-
մե  ար ձա նիկ, ա պա հաս տատ ձեր 
տանն ամ բողջ տա րի ա ռա տ թ յ ն 
կլի նի: 

 Կե րակ րա տե սակ նե րը պետք 

է պատ րաստ ված լի նեն բնա կան 
մթերք նե րից: Թող որ ա մա նոր յա 
գի շե րը սե ղա նին շատ ա ռատ լի-
նեն բա նանն   էկ զո տիկ այլ մրգե-
րը. այն կա պի կին կեր ջան կաց նի, 
ո րով էլ նա կկիս վի Ձեզ հետ ամ-
բողջ տար վա ըն թաց ք մ: Հ րե Կա-
պի կը գե րա զանց հի շո ղ թ յ ն   նի 
և բո լո րի հետ վե րա բեր վ մ է այն-
պես, ինչ պես նրանք վե րա բեր վել 
են իր հետ: Դ րա հա մար ա մե ն ինչ 
կախ ված է մի այն ձե զա նից:  Քա նի 
որ Կա պի կը մի շտ գտնվ մ է շարժ-
ման մե ջ և վա ր մ է շատ ակ տիվ 
կյանք, ա պա սե ղա նին պետք է շատ 
բան ջա րե ղեն լի նի: Բան ջա րե ղե նից 
պատ րաստ ված յ  րա քանչ յ ր կե-

րակ րա տե սակ, յ  րա քանչ-
յ ր աղ ցան հիաց մ ն քով 
և շ նոր հա կա լ թ յամբ կըն-
դ ն վի Կա պի կի կող մի ց:

Մ սից պատ րաստ ված 
կե րակ րա տե սակ ներ կա րե-
լի է քիչ   նե նալ սե ղա նին, 
քա նի որ Կա պիկն այն չի 
  տ մ: Բայց ե թե չեք կա-
րող ձեզ զրկել նման հա-
ճ յ քից, ա պա աշ խա տեք 
մսա յին կե րակ րա տե սակ-
նե րը պատ րաս տել ջե ռո-
ց մ: Այդ պի սով՝ կակ տի-
վաց նեք Կ րա կի տա րեր քը, 
ո րը, ամ բողջ տար վա ըն-
թաց ք մ, դրա կան ազ դե-
ց թ յ ն կ  նե նա ձեր կյան-
քի վրա: Եվ վեր ջա պես, ինչ 
սե ղան՝ ա ռանց քաղց րե ղե-
նի և  ալ կո հո լա յին խմի չք-
նե րի. կար ևոր չէ հյ  րա սի-

ր թ յան քա նա կը, կար ևոր է ո րա կը: 
Արդ յ ն ք մ՝ տ ն կգրա վեք հարս-
տ թ յ  նը և կ գո հաց նեք  քաղց րա-
կեր Կա պի կին: 

Պետք չէ հ  սա հատ վել, ե թե 
Ձեզ մոտ չստաց վի կի րա ռել վե-
րոնշ յալ բո լոր հանձ նա րա րա կան-
նե րը: Գա լիք Հ րե Կա պի կի տա ր մ 
կարևոր է տրա մադր վել լա վա տե-
ս թ յամբ   լավ տրա մադ ր թ յ ն: 
Հենց   րա խ թ յ  նը և յ  րա քանչ-
յ ր ի րա վի ճա կ մ լա վը տես նե լ  
ըն դ  նա կ թ յ  նը դե պի ձեզ կգրա-
վի հա ջո ղ թ յ  նը:

Շ նոր հա վոր Ա մա նոր 
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 ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ 
ՏՈՆԱՎԱՃԱՌ

Դեկ տեմ բե րի 12-ին  « Հա յաս տա նի 
ե րի տա սարդ կա նանց ա սո ցիա ցիա» 
(ՀԵԿԱ) հա սա րա կա կան կազ մա կեր-
պ թ յան նա խա ձեռ ն թ յամբ, Եր ևա նի 
քա ղա քա պե տա րա ն մ կա յա ցավ բա-
րե գոր ծա կան տո նա վա ճառ՝ նվիր ված 
Ա մա նո րին և Ս րբ Ծնն դին: ՀԵԿԱ-ն 
բա րե գոր ծա կան տո նա վա ճառ ներ 
կազ  մա կեր պ մ է 2010 թ. -ից, յ  րա-
քանչ յ ր տա րի 2-3 տո նա վա ճառ՝ 
նվիր ված Կա նանց, ՀՀ Ան կա խ թ յան 
տո նե րին, Նոր Տար վան և Ս րբ Ծնն-
դին:  

Տո նա վա ճա ռին մաս նակ ց մ էին 
ՀՀ տար բեր մար զե րը ներ կա յաց նող կին 
ար տադ րող ներ, ինչ պես նաև մի  ջազ գա-
յին և տե ղա կան կազ մա կեր պ թ յ ն ներ, 
Ա րա բա կան Միաց յալ Է մի  ր թ յ ն նե րի, 
Ար գեն տի նա յի, Բ րա զի լիա յի, Լիտ վա-
յի, Շ վեյ ցա րիա յի, Չի նաս տա նի դես պա-

նատ նե րը:
Տո նա վա ճա ռի ըն թաց ք մ, ե րի տա-

սարդ կա տա րող նե րի մաս նակ ց թ յամբ, 
կազ մա կերպ վեց մշա կ  թա յին ծրա գիր՝ 
ման կա կան անկ յ  նով, ծաղ րա ծ ով և 
Ձ մե ռ պա պով, ինչ պես նաև անց կաց-
վեց վի ճա կա հա ն թ յ ն. խա ղարկ վե-
ցին բազ մա թիվ նվեր ներ:  ՀԵԿԱ-ի ռազ-
մա վա րա կան  ղ ղ թ յ ն նե րից մե կն է՝ 
Կա նանց տնտե սա կան մաս նակ ց թ յան 
խթա ն  մը, ո րի շրջա նակ նե ր մ կազ մա-
կերպ վ մ են մի  շարք մի  ջո ցա ռ մն  եր, 
այդ թվ մ` ար դեն ա վան դա կան դար-
ձած բա րե գոր ծա կան տո նա վա ճառ ներ: 

Հա ր ստ և    շագ րավ էր «Գ յ -
ղի տա տիկ» ՍՊԸ տա ղա վա րը, որ տեղ 
ներ կա յաց վել էին մրգա յին և բան ջա րե-
ղե նա յին չրեր: ՍՊԸ-ի հիմն  ա դիր տնօ-
րեն Վե րա Գ րի գոր յա նի տե ղե կաց մամբ, 
2016 թ. նա խա տե ս մ են կազ մա կեր պել 
նաև հա տապ տ ղ նե րի (ազն վա մո րի, 
հա ղարջ և  այլն) ար տադ ր թ յ ն: Հ մ-
քի մշտա կան ա պոհվ ման նպա տա կով, 
ձեռք են բե րել տնկի ներ, հիմն  ել այ գե-
տա րածք ներ, ներդ րել կա թի լա յին ո ռոգ-
ման հա մա կարգ: Նա խա տե ս մ են 
կազ մա կեր պել նաև սա ռեց ված մրգե րի 
և հա տապ տ ղ նե րի ար տադ ր թ յ ն: 
Ա րա գա ծոտ նի մար զի Օ շա կան գյ  ղ մ 
գտնվող այդ ըն կե ր թ յ  նը սե զո ն մ 
կա նանց հա մար ա պա հո վ մ է մի նչև 35 
աշ խա տա տեղ: Ց  ցա հան դե սի այ ցե լ -
նե րը հա ճ յ քով էին համ տե ս մ և գ ն մ 
հայ կա կա կան ար ևա համ մրգե ղե նի չրա-
տե սակ ներն   ա վան դա կան քաղ րա վե-
նիք նե րը: 

« Բա րե գոր ծա կան տո նա վա ճառ-
ներն ա մե ն տա րի   նեն   ր յն նպա-
տակ՝ նպաս տել կա նանց   աղ ջիկ նե րի 
առջև ծա ռա ցած խնդիր նե րի լ ծ մա-
նը, կա նանց շրջա ն մ զբաղ վա ծ թ յան 
մա կար դա կի բարձ րաց մա նը, փոքր և 
մի  ջին ձեռ նար կա տի ր թ յան զար գաց-
մա նը, ա ջակ ցել  կա նանց և  աղ ջիկ նե րի 
ա ռող ջ թ յան պահ պան մա նը»,- ա ս մ է 
ՀԵԿԱ-ի նա խա գահ Լի լիթ Ա սատր յա նը:  
Ն րա տե ղե կաց մամբ,  բա րե գոր ծա կան 
տո նա վա ճա ռից ստաց ված ամ բողջ հա-
ս յ թը կտրա մադր վի Հա յաս տա ն մ կա-
նանց ձեռ նե րե ց թ յան ծրագ րե րի ի րա-
կա նաց մա նը:

Նել լի Սա հակ յան

Եղև նին (լատ.՝ Abies)  մե ծ ծառ է, պատ կա ն մ է սո ճազ գի նե րի 
ըն տա նի քի մշտա դա լար, ա սեղ նա տերև ծա ռե րի ցե ղին։ Տա րած ված 
է Եվ րո պա յ մ, Ա սիա յ մ, Հ յ  սի սա յին Ա մե  րի կա յ մ, ՌԴ- մ: Ա ճ մ 
է կա վա յին, ա վա զա կա վա յին հո ղե ր մ։ Ապ ր մ է 250–300 (հազ վա-
դեպ՝ 500) տա րի։ Հայտ նի է ա վե լի քան 40 (այլ տվյալ նե րով՝ 50) տե-
սակ, ՀՀ- մ ա ճեց վ մ է 4 տե սակ։ Ա ռա վել տա րած ված են սո վո րա-
կան կամ եվ րո պա կան և կե ռի կա վոր կամ ար ծա թա փայլ եղև նի նե րը։ 
Տար բեր ժո ղո վ րդ նե րի պատ կե րա ց մն  ե ր մ եղև նին խի զա խ թ-
յան, բարձր տրա մադ ր թ յան, հա վա տար մ թ յան, եր կա րա կե ց թ-
յան և  ան մա հ թ յան խորհր դա նիշ է։ Բա ցի եղև ն ն բնո րոշ բո լոր այս 
հատ կ թ յ ն նե րից, այն   նի շատ կար ևոր դեր մարդ կ թ յան կյան-
ք մ, ո րով և  ա ռանձ նա ն մ է մյ ս տառատեսակնե րից: Այն ա մե -
նա գե ղե ցիկ տո նի՝ Ա մա նո րի զարդն է: Եղև ն  ա ռանձ նա ց  մը մյ ս 
ծա ռե րից կապ ված է մա ն կ Ք րիս տո սի հետ, ով արթ նա նա լով քնից, 
  րա խա ցել է եղև նիով, ո րը հրեշ տակ նե րը զար դա րել էին երկն քի 
աստ ղե րով:

Տո նա ծա ռի ծագ ման պատ մ թ-
յ  նը կապ վ մ է հայտ նի կրո նա կան 
գոր ծիչ, ռե ֆոր մա տոր Մար տին Լ յ  թե-
րի հետ, ով  ց րտ դեկ տեմ բեր յան գի-
շե րով քա րոզ չ թ յ  նից հե տո վե րա-
դառ ն մ էր տ ն։ Ճա նա պարհն անց-
ն մ էր ծա ռե րի մի  ջով, իսկ հայտ նի 
քա րո զի չը մտո վի պատ րաստ վ մ էր 
հա ջորդ քա րո զին։ Իր մտքերն ամ փո-
փե լիս, նա բարձ րաց րեց աչ քե րը դե պի 
եր կինք, և ծա ռե րի ճյ  ղե րի մի  ջից նրա 
աչ քի առջև ներ կա յա ցան ա դա մանդ յա 
փայ լով հիա նա լի աստ ղե րը։ Տե սա-
րա նը հիա նա լի էր և շատ տպա վո րեց 
Լ յ  թե րին։ Նա ո րո շեց այդ գի շե րա-
յին գե ղե ցիկ տե սա րա նը ց յց տալ 
իր ըն տա նի քին և դ րա հա մար տա նը 
տե ղադ րեց եղև նի, ո րի վրա ամ րաց-
րեց վառ վող մո մե ր՝ աստ ղե րի խորհր-
դա նիշ (1513 թ.):  Այս պի սով ներ կա յիս 
զար դար ված տո նա ծա ռե րի հայ րե նի-
քը Գեր մա նիան է։ 

Ըստ ա ռաս պե լի՝ մո մե  րով զար-
դար ված եղև նին շատ դ ր ե կավ 
ե րե խա նե րին, այն նաև հա վա նե ցին 
հար ևան նե րը, ով քեր պա տ  հա նից 
տե սան մո մե  րի վառ վող լ յ սե րը ծա ռի 
վրա։ Շ  տով Լ յ  թե րի շրջա պա տ մ 
այն տա րա ծ մ գտավ, և  ըն տա նիք նե-
րը, մե  կը մյ  սին հա ջոր դե լով, տա նը 
տե ղադ րե ցին եղև նի ներ և զար դա րե-
ցին այն մո մե  րով։ Մի փոքր ժա մա նակ 
անց Գեր մա նիա յ մ սկսե ցին տո նա-
ծա ռը զար դա րել խնձոր նե րով, գ  նա-
վոր փոք րիկ կեր պար նե րով, քաղց րե-
ղե նով։ 

Ա ռա ջին ան գամ 1561թ. –ին պաշ-
տո նա պես գեր մա նա կան տա րեգ ր թ-
յան մե ջ նշվ մ է տո նա ծա ռի մա սին և 
նշ վ մ  է, որ տա նը պետք է   նե նալ 
մե կ զար դար ված եղև նի։ 17–րդ դա-
ր մ տո նա ծա ռե րը դեկ տեմ բեր յան 
տո նե րին ար դեն լայն տա րա ծ մ  -
նեին ամ բողջ Գեր մա նիա յ մ և ս կան-
դի նավ յան երկր նե ր մ: Այժմ Գեր մա-
նիա յ մ ծննդյան տո նե րը սկսվ մ են 
Ս րբ Ծ ն ն դից ա վե լի շ տ։ Դ րանք 
կր մ են «Adventszeit» ան վա ն -
մը՝ լա տի նե րե նից թարգ մա նա բար 
«adventus» նշա նա կ մ է «գա լ ստ» և  
ըն թա ն մ է դեկ տեմ բե րի 1-ից մի նչև 
24-ը։ 

Ծնն դին նա խոր դող բո լոր կի րա-
կի նե րը Գեր մա նիա յ մ տո նա կան են՝ 
ա ռա ջին կի րա կի օ րը հյ  ս մ են եղև-
ն  ճյ  ղե րով պսակ և  ամ րաց ն մ 
դռան վրա։ Այն զար դա ր մ են կար մի ր 
և կա նաչ ժա պա վեն նե րով   կո նե րով 
ա մե ն կի րա կի պսա կի վրա ամ րաց-

ն մ են մե կ մոմ՝ արդ յ ն ք մ ստաց-
վ մ է պսակ 4 մո մե  րով: Այժմ է լեկտ-
րա կան լ  սա վո ր մ է օգ տա գործ վ մ` 
անվ տան գ թ յան նպա տա կով։ 

Այս պի սի ծա գ մ   նեն այ սօր լայն 
տա րա ծ մ ստացած եղև նին և դ ռա-
նը ամ րաց ված մո մե  րով զար դար ված 

պսակ նե րը: Մո մե  րի փո խա րեն է լեկտ-
րա կան լ  սաշղ թա նե րի կի րառ ման 
գա ղա փարն անգ լիա ցի հե ռա խո սա-
վար Ռալֆ Մո րի սինն է: Է լեկտ րա կան 
լ  սաշղ թա նե րով ա ռա ջին տո նա ծա-
ռե րը հայտն վե ցին Ֆին լան դիա յ մ՝ 
1906 թվա կա նին: Չարլզ Դի կեն սը 
նկա րագ րել է տո նա ծառ` զար դար ված 
տիկ նիկ նե րով, խա ղա լիք՝ փոք րիկ կա-
հ յ քով, ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րով, 
հրա ցան նե րով և թ րե րով, մրգով և 
քաղց րա վե նի քով:

19-րդ դա րի ա ռա ջին տաս նամ-
յակ նե ր մ տո նա ծա ռերն ըն դ ն ված 
չէին: Տո նա ծա ռի ա ռա ջին ց  ցադ-
ր թ յ  նը 1830-ա կան թվա կան նե րին 
կա տա րե ցին Փեն սիլ վա նիա յի գեր մա-
նա ցի նո րաբ նակ նե րը: Իսկ Ուկ րաի-
նա յ մ տո նա ծա ռե րի վրա կար սար դ 
և սար դոս տայ ն` որ պես հա ջո ղ թ յան 
խորհր դա նիշ: 

Այ սօր ար դեն տո նա ծա ռի զար դա-
րանք ներ, շող շո ղ ն զար դաշղ թա ներ 
և  առ կայ ծող լ  սաշղ թա ներ կա րե լի 
է գնել առևտ րի ցան կա ցած կենտ րո-

ն մ: Այն, ինչն անց յա լ մ պարզ ըն-
տա նե կան ա վան դ յթ էր, այժմ վե-
րած վել է բազ մա մի  լիոն ար տադ ր թ-
յան` տա րեց տա րի դառ նա լով ա վե լի   
ա վե լի կա տա րե լա գործ ված: Իսկ ինչ-
պե՞ս է այդ ա վան դ յ թը ձևա վոր վել և 
դար ձել Սբ. Ծննդ յան ան բա ժան մա սը: 
Ք րիս տոն յա նե րի շատ ա վան դ յթ նե-
րի նման այդ ա վան դ յթն ա ռա ջա ցել 
է հին հռո մե ա կան հա վա տա լիք նե րի և 
ք րիս տո նե թ յան տա րած ման մի ահ-
յ ս ման արդ յ ն ք մ: Վաղ քրիս տոն-
յա նե րը հա վա տ մ էին, թե ո րոշ ծա-
ռեր ան ժա մա նակ ծաղ կ մ են Սբ. 
Ծննդ յան Տո նի նա խօ րեին` որ պես 
Հի ս  սի ծննդյան հան դեպ հար գանք 
և մե  ծա րանք: Այդ հա վա տա լի քով էր 
պայ մա նա վոր ված տներն ա մա նո րի 
ա ռի թով բ  սա կա ն թ յամբ զար դա-
րե լ  հռո մե ա կան ա վան դ յ թը, ինչն էլ 
դար ձել է տո նա ծա ռը զար դա րե լ  ար-
դի պատ կե րաց ման հիմ քը: 

Վաղ անց յա լ մ մար դիկ զար-
դա ր մ էին ծա ռե րը` հա վա տա լով, 
որ դրանք օժտ ված են բա րի   ժերվ, 
դրան ց մ ապ ր մ են բա րի ո գի ներ: 
Ծա ռե րին նվեր ներ կա խե լով` մար դիկ 
աշ խա տ մ էին գո հաց նել բա րի ո գի-
նե րին: Ծա ռե րը զար դա րող խնձոր նե-
րը խորհր դան շ մ էին պտղա բե ր թ-
յ ն, ըն կ  զե ղե նը` աստ վա ծա յին նա-
խախ նա մ թ յան ա նի մա նա լի թ յ ն, 
ձվե րը` զար գա ցող կյանք, ներ դաշ նա-
կ թ յ ն և լիա կա տար բա րե կե ց թ-
յ ն: Եղև նին զար դա րե լ  սո վո ր յթն 
ա ռա ջա ցել է ա վե լի քան 2000 տա րի 
ա ռաջ: Մշ տա դա լար եղև նին ա ռանձ-
նա հա տ կ տեղ է գրա վել բո լոր ծա ռե-
րի մե ջ: Այն խորհր դան շել է կյան քը և 
կ յան քի վե րած ն ն դը:

Չ մո ռա նանք նաև պատ մե լ  Սբ. 
Ծննդ յան տո նի ծա ռի մա սին: Եվ րո պա-
յ մ Սբ. Ծննդ յան տո նի ծառն իր ան-
մի  ջա կան նա խորդն   նի: Դա փայ տե 
կա ռ յց էր` բ ր գի տես քով, ո րի վրա 
կախ ված էին բ  սա կա ն թ յ ն և զար-
դա րանք ներ: Ն վեր նե րը կամ քաղց-
րա վե նի քը դրվ մ էին բ ր գի դա րակ-
նե րին: Մինչև տո նա ծա ռի հայտն վե լը 
նման բ ր գը Գեր մա նիա յ մ և Հ յ  սի-
սա յին Եվ րո պա յ մ Սբ. Ծննդ յան տո-
նի գլխա վոր զարդն էր: Սբ. Ծննդ յան 
տո նա ծա ռի մա սին ա ռա ջին գրա վոր 
հի շա տա կ թ յ  նը թվագր վ մ է 16-
րդ դա րին: Օ րի նակ, 1561 թվա կա նին 
թվագր ված գեր մա նա կան աղբ յ  ր մ 
աս վ մ է, որ Սբ. Ծննդ յան տո նին տա-
նը չի կա րող լի նել մե  կից ա վե լի տո-
նա ծառ: Ընդ հան րա պես, տո նա ծա ռը 
զար դա րե լ  ա վան դ յ թը կապ ված է 
դրախ տի` խնձոր նե րով զար դա ր ն 
ծա ռի հետ: 

Շ նոր հա վոր
Ա մա նոր և Ս րբ Ծ ն նդ
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 Հար գե լի  քա ղա քա ցի ներ,
 Տե ղե կաց նում ենք, որ Գ յու ղատն տե սա կան հան րա գի տա րան 

ձեռք բե րե լու հա մար կա րող 
եք զան գա հա րել 011 23 14 
30 հե ռա խո սա հա մա րով:

 Հան րա գի տա րան ներն 
առ կա են նաև Գ յու ղատն տե-
սութ յան ա ջակ ցութ յան մար-
զա յին կենտ րոն նե րում, ինչ-
պես նաև՝ «Նո յան Տա պան» 
և «Բ�  կի նիստ» գրատ նե-
րում:

ՀԱՅՏԱՄՐՑA ՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ 

Օրգանական  գյ� ղատնտես� թյան  աջակց� թյան  
նախաձեռն� թյ� ն  (ՕԳԱՆ) 
Դրամաշնորհային ծրագիր 

Հայտամրց յթի համարը`   No 6534-01/2015/Corr/3-L&R/2015
Ավստ րիա յի զար գաց ման գոր ծա կա լ թ յ  նը (ԱԶԳ) ԵՄ-ի և ԱԶ Գի ֆի-

նան սա կան ա ջակ ց թ յան շրջա նակ նե ր մ  Հա յաս տա ն մ օր գա նա կան 
գյ  ղատն տե ս թ յ  նը խթա նե լ  նպա տա կով, դի մ մն  եր է ըն դ  ն մ 
ՕԳԱՆ ծրագ րի հայ տամր ց յ թի մաս նակ ց թ յան հա մար:  Դի մորդ նե-
րի   ղե ց յ ցին ծա նո թա նա լ  և  խորհր դատ վ թ յան հա մար կա րող եք 
այ ցե լել Ավստ րիա յի  Հան րա պե տ թ յան դես պա ն թ յան տեխ նի կա կան 
հա մա գոր ծակ ց թ յան գրա սեն յակ, Է րե բ  նի Պ լա զա բիզ նես   կենտ րոն, 
սեն. 714–71,  ՀՀ, Եր ևան, Վ.  Սարգս յան 26/1 կամ հետև յալ կայ քէջ`  http://
www.entwicklung.at/en/news/current-calls

Դիմ մն երի ներկայացման վերջնաժամկետն է  2016թ.-ի մարտի 21-ը, 
տեղական  ժամանակով ժամը 16:00: Տեղեկա տ վական հանդիպ մն երը 
և հայտամրց յթի  ղեց յցի վերա բերյալ դասընթացները տեղի 
կ նենան հետև յալ ժամանա կաց յցով՝ 15 հ նվարի 2016թ., ժամը 
10:00, Երևան մ, Էրե բ նի Պլազա19:
* 19 հ նվարի 2016թ., ժամը 11:00, Եղեգնաձորի մարզպետարան
* 21 հ նվարի 2016թ., ժամը 11:00, Իջևանի մարզպետարան
* 26 հ նվարի 2016թ., ժամը 11:00, Վանաձորի մարզպետարան
* 27 հ նվարի 2016թ., ժամը 11:00, Գորիսի քաղաքապետարան

Îàî²Úø

A ՍA ՑA Մ` ԽՈՐՀՐԴԱՏA ՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ì»ñ ç»ñë ÐÐ ¶Ü §¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý 

Íñ³· ñ» ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý ·ñ³ ë»Ý Û³Ï¦ 
äÐ-Ç ÏáÕ ÙÇó Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáÕ §Ð³ Ù³ÛÝù-
Ý» ñÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý é» ëáõñë Ý» ñÇ 
Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý ¢ Ùñ óáõ Ý³ ÏáõÃ Û³Ý¦ Íñ³·-
ñÇ ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ, ¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ-
Û³Ý ³ ç³Ï óáõÃ Û³Ý Ñ³Ý ñ³ å» ï³ Ï³Ý 
Ï»Ýï ñá ÝÁ,  Ï³½ Ù³ Ï»ñ å»É ¿ñ áõ ëáõ-
óáõÙ` Îá ï³Û ùÇ ¶²ØÎ-Ç ËáñÑñ ¹³ ïáõ-
Ý» ñÇ ¢ Ù³ñ ½Ç ß³ Ñ³·ñ ·Çé ý»ñ Ù»ñ Ý»-
ñÇ Ñ³ Ù³ñ:

 Ü»ñ Ï³ ¿ÇÝ ÐÐ ¶Ü §¶ÌÆ¶¦ äÐ-Ç 
÷áËï Ýû ñ»Ý ². ì³Ý Û³ ÝÁ, ¶²ÐÎ-Ç 
÷áËï Ýû ñ»Ý, ². Ð³Û ñ³ å»ï Û³ ÝÁ, áõ-
ëáõ ó³ ÝáÕ Ý»ñ §êÝÝ ¹Ç ³Ýí ï³Ý ·áõÃ-
Û³Ý á Éáñ ïÇ éÇë Ï» ñÇ ·Ý³ Ñ³ ïáõÙ ¢ 
í»ñ Éáõ ÍáõÃ ÛáõÝ¦ ¶Î-Ç Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý 
·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ, Ï.·.Ã. 
È. ² ×»Ù Û³ ÝÁ ¢ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý 
·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³Íáõ è. ê³ Ñ³Ï-
Û³ ÝÁ:  àõ ëáõó Ù³Ý Ã» Ù³ Ý»ñÝ ¿ÇÝ` Ñ³-
ïÇ Ï³ÁÝ ¹» Õ»Ý Ùß³ Ï³ μáõÛ ë» ñÇ (áëå, 
á Éáé, ëÇ ë»é) ¢ ÑÝ¹ Ï³ óá ñ» ÝÇ Ýáñ ëáñ ï» ñÇ 
Ùß³ ÏáõÃ ÛáõÝ ¢ Ãáõ Ý³ ùÇ ÙÇ Ï³ï Ý» ñÇ Ýå³-
ï³ Ï³ ÛÇÝ ¢  ³Ýí ï³Ý· û· ï³ ·áñ Íáõ ÙÁ: 
Ü»ñ Ï³ Ý» ñÇÝ μ³ Å³Ý í» óÇÝ ÃÕÃ³ å³ Ý³Ï-
Ý»ñ` áõ ëáõó Ù³Ý Ã» Ù³ Ý» ñÇÝ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë-
Ë³Ý ËáñÑñ ¹³ï í³ Ï³Ý Ã»ñ ÃÇÏ Ý» ñáí: È. 
² ×»Ù Û³ ÝÁ Çñ » ÉáõÛ ÃÇ í»ñ çáõÙ Ãáõ Ý³ ùÇ ÙÇ-
Ï³ï Ý» ñÇ û· ï³ ·áñÍ Ù³Ý Å³ Ù³ Ý³Ï ³Ýí-
ï³Ý ·áõÃ Û³Ý Ï³ ÝáÝ Ý» ñÇ å³Ñ å³ ÝáõÃ Û³Ý 
³ÝÑ ñ³ Å»ß ïáõÃ Û³Ý Ù³ ëÇÝ ÷áù ñÇÏ ýÇÉ-
ÙÇ ÙÇ çá óáí ³ í» ÉÇ Ù³ï ã» ÉÇ ¢ Ñ» ï³ùñ ùÇñ 
¹³ñÓ ñ»ó áõ ëáõó Ù³Ý Ã» Ù³Ý:  ´³ Å³Ý í» óÇÝ 
Ý³¢ §¶Ç ï» ÉÇù, ³· ñ³ ñ³ ÛÇÝ ËáñÑñ ¹³ï-
íáõÃ ÛáõÝ ¢ ·Ç ï» ÉÇ ù³ Ñ»Ýù ïÝï» ëáõÃ Û³Ý 

Ï³ é³ í³ ñáõÙ¦ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý ³ ç³Ï-
óáõÃ Û³Ý Ù³ñ ½³ ÛÇÝ Ï»Ýï ñáÝ Ý» ñáõÙ ËáñÑñ-
¹³ ïáõ Ý» ñÇ áõ ëáõ óá Õ³ Ï³Ý ¹³ ëÁÝ Ã³ó Ý» ñÇ 
Ñ» ï³ ¹³ñÓ Ï³ åÇ ¢ · Ý³ Ñ³ï Ù³Ý Ñ³ñ ó³-
Ã»ñ ÃÇÏ Ý»ñ, áñ ï»Õ áõ ëáõó Ù³Ý Ù³ë Ý³ ÏÇó-
Ý» ñÁ ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ áõ Ý» ó³Ý ·Ý³ Ñ³-

ï»É Ã» Ù³ Ý» ñÇ í» ñ³ μ»ñ Û³É Ç ñ»Ýó áõ Ý» ó³Í 
¢ Ó»éù μ»ñ í³Í ·Ç ï» ÉÇù Ý» ñÁ: 

àõ ëáõó Ù³Ý ³ í³ñ ïÇÝ ï» ÕÇ áõ Ý» ó³í 
³Ï ïÇí ùÝÝ³ñ ÏáõÙ, ï³ ñ³μ ÝáõÛÃ Ñ³ñ ó» ñÇ  
ÙÇ çá óáí Ý»ñ Ï³ Ý» ñÁ ëï³ ó³Ý Ç ñ»Ýó Ñáõ ½áÕ 
Ñ³ñ ó» ñÇ å³ ï³ë Ë³Ý Ý» ñÁ ¢ Ñ³Ûï Ý» óÇÝ 
Ç ñ»Ýó ·á Ñáõ Ý³ ÏáõÃ Ûáõ ÝÁ: 

Ü ß»Ýù, áñ áõ ëáõ óáõ ÙÁ Ýå³ ï³Ï áõ Ý»ñ 
μ³ í³ ñ³ ñ» Éáõ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ËáñÑñ-
¹³ ïáõ Ý» ñÇ Ù³ë Ý³ ·Ç ï³ Ï³Ý ËáñÑñ ¹³ï-
íáõÃ Û³Ý  ÝÏ³ï Ù³Ùμ áõ Ý» ó³Í å³ Ñ³Ýç-
ÙáõÝù Ý» ñÁ ¢ ¹ ñ³ Ýáí ÇëÏ Ýå³ë ï» Éáõ Ýñ³Ýó  
Ñ» ï³ ·³ ·áñ Íáõ Ý»áõÃ Û³ ÝÁ:

Ü³ ñÇ Ý» ²Ý¹ ñ»³ë Û³Ý  

ՑԱՆԿ
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի կողմից իրականացվող 
ՀԳՌԿՄ երկրորդ  ծրագրի «Արժեշղթայի զարգացում» բաղադրիչի շրջանականերում 2015թ. 1-ին փուլի մրցույթի արդյունքում հաղթող 

ճանաչված ենթածրագրերի 
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Ï³Ý N

¶ñ³Ý-
óÙ³Ý 

N

´Ç½Ý»ë-
Ñ³Ûï»ñÇ 

ÁÝ¹áõÝÙ³Ý 
³Ùë³ÃÇíÁ

Ìñ³·ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ Ø³ñ½, Ñ³Ù³ÛÝù
Ð³Ûï³ïáõÇ ³ÝáõÝ, 

³½·³ÝáõÝ ¢ 
Ï³ñ·³íÇ×³Ï

Ìñ³·ñÇ 
ï¢áÕáõ-
ÃÛáõÝÁ 
(³ÙÇë)

²ñÅ»ßÕÃ³

1 1/1 15.09.2015
§Ð³ÛÏ³Ï³Ý ãñ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙ, 

³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ Ù»Í³óáõÙ, Çñ³óÙ³Ý ßáõÏ³Ý»ñÇ 
Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óáõÙ¦

ÐÐ ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½, 
êáõñ»Ý³í³Ý Ñ³Ù³ÛÝù §²ñÙ»Ý Ø³ÝáõÏÛ³Ý¦ ²/Ò 12 ØÇñ· 

μ³Ýç³ñ»Õ»Ý

2 2/1 15.09.2015 §âñ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ 
ÏÇñ³éáõÙ¦

ÐÐ ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½,
 ù ²å³ñ³Ý §êáõñ»Ý-²ÝÇ¦ êäÀ 18 ØÇñ· 

μ³Ýç³ñ»Õ»Ý

3 3/1 15.09.2015 §²ñï³¹ñ³Ï³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙ ¢ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ 
½³ñ·³óáõÙ¦

ÐÐ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½, 
²ÏáõÝù Ñ³Ù³ÛÝù

§²ñ³ùë-2¦ 
²ñï³¹ñ³Ï³Ý 
Ïááå»ñ³ïÇí

12 Î³Ã

4 4/1 16.09.2015 §î»ËÝÇÏ³Ï³Ý í»ñ³½ÇÝáõÙ, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
³í»É³óáõÙ¦

ÐÐ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½, ÌÕáõÏ 
Ñ³Ù³ÛÝù §´áñÇëáíÏ³¦ êäÀ 24 Î³Ã

5 12/1 16.09.2015 §ä³ÝñÇ ³ñï³¹ñÙ³Ý Ýáñ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ 
Ó»éùμ»ñáõÙ¦

ÐÐ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½, 
Øáõë³»ÉÛ³Ý Ñ³Ù³ÛÝù

§²ßáóùÇ å³ÝñÇ 
·áñÍ³ñ³Ý¦ êäÀ 18 Î³Ã

6 14/1 15.09.2015
§ä³Ñ³ÍáÛ³óÙ³Ý ³ñï³¹ñ³Ù³ëÇ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ í»ñ³½ÇÝáõÙ, 

ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óáõÙ ¢ ëÝÝ¹Ç ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý 
μ³ñ»É³íáõÙ¦

ÐÐ î³íáõßÇ Ù³ñ½, 
æáõç¢³Ý Ñ³Ù³ÛÝù §²ñÃáõñ ¢ ¾¹Çï³¦ êäÀ 18 ØÇñ· 

μ³Ýç³ñ»Õ»Ý

7 22/1 16.09.2015 §ü»ï³¦ å³ÝñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ÐÐ ù. ºñ¢³Ý §¸áõëïñ Ø³ñÇ³ÝÝ³¦ 
êäÀ 10 Î³Ã

8 26/1 16.09.2015 §´Ç½Ý»ëÇ ½³ñ·³óáõÙ ¢ Ù»ÕñÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙ¦ ÐÐ ù. ºñ¢³Ý §Ø»ñ ê³ñ»ñ ÐáÉ¹ÇÝ·¦ 
êäÀ 13 Ø»Õñ

9 27/1 15.09.2015 §Î³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý μ³½³ÛÇ Ýáñ³óáõÙ, 
³ÝÑñ³Å»ßï Ýáñ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ó»éùμ»ñáõÙ¦

ÐÐ ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½, 
²ËáõñÛ³Ý Ñ³Ù³ÛÝù

§Î³ÃÝ³ÙÃ»ñù ì³Ý¦ 
êäÀ 12 Î³Ã

10 28/1 16.09.2015 §Â³ñÙ ëÝÏÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ¦ ÐÐ ù. ºñ¢³Ý §²éáÕç ëáõÝÏ¦ êäÀ 12 ´³Ýç³ñ»Õ»Ý

11 30/1 17.09.2015 §Î³ÃÇ ÉóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³íïáÙ³ï³óáõÙ¦ ÐÐ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½, 
¼áíù Ñ³Ù³ÛÝù §â³Ý³Ë¦ êäÀ 12 Î³Ã

12 31/1 16.09.2015
§Üáñ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ùμ §â³Ý³Ë¦ ¢ §ÈáéÇ¦ å³ÝñÇ 
ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ÐÐ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ 

Ù³ñ½Ç, È×³ß»Ý Ñ³Ù³ÛÝùáõÙ¦

ÐÐ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½, 
È×³ß»Ý Ñ³Ù³ÛÝù §²ñ³-²ñ»·¦ êäÀ 12 Î³Ã

13 38/1 16.09.2015 §¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ 
³í»É³óáõÙª Ýáñ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ùμ¦

ÐÐ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½, 
ì»ñÇÝ ¶»ï³ß»Ý Ñ³Ù³ÛÝù §²ï³ëï ýáõ¹¦ êäÀ 12 ØÇñ· 

μ³Ýç³ñ»Õ»Ý

14 39/1 17.09.2015 §²ñï³¹ñ³Ï³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã³ñÙ³óÙ³Ý ÙÇçáóáí μ³ñÓñ³ñÅ»ù 
å³ÝÇñÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¢ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ¦

ÐÐ ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½, 
Ø³ëï³ñ³ Ñ³Ù³ÛÝù §Ø³ëï³ñ³â»¹á¦ êäÀ 12 Î³Ã


