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Սի րե լի կա նայք, մայ րեր, քյ րեր և դստ րեր, սրտանց շնոր հա վո րմ եմ 
Ձեզ կա նանց մի ջազ գա յին օր վա` մար տի 8-ի առ թիվ:

 Թող գար նա նա յին այս ծաղ կա բյր  տո նը Ձե զ ան սահ ման  րա խթ յն  
բերկ րանք  պարգ ևի: Թող Ձեր կա նա ցի հմայ քը, քնքշթ յն ն  նվիր վա ծթ-
յ նը  ջեր մաց նեն բո լոր գա րն նե րը և լիաց նեն  բա րթ յամբ  սի րով: 

Հատ կա պես ցան կա նմ եմ շնոր հա վո րել գյ ղատն տե սթ յան ո լոր տմ 
ներգ րավ ված կա նանց և շ նոր հա կա լթ յն հայտ նել քրտնա ջան աշ խա տան-
քի, նվի ր մի,  տո կ նթ յան  սրտա ցա վթ յան հա մար: Բերք   բա րի քի 
ա րա րմն ա ռանց կնոջ հո գա տար ձեռ քի  և  ապ րեց նող ջեր մթ յան  անհ նար 
է պատ կե րաց նել: Մեր ո լոր տմ Դք մշտա պես կար ևոր դե րա կա տա րմ եք 
 նե ցել, և  այ սօր էլ  հա ջող ված պատ մթ յն ներ  նե ցող շատ նա խա ձեռ նթ-
յն նե րի հե ղի նակ նե րը հենց Դք եք: 

Վերս տին շնոր հա վո րմ եմ բո լոր կա նանց` այս գե ղե ցիկ տո նի առ թիվ` 
մաղ թե լով ա ռող ջթ յն, ներ դաշ նակ և  ա մր ըն տա նիք ներ, մայ րա կան եր-
ջան կթ յն և  ա մե նայն բա րին: 

Աստ ված Ձեզ պա հա պան:
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ê»ñ·á Î³ñ³å»ïÛ³Ý
ÐÐ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ

 Ð³Ý ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ ß³ ñáõ Ý³ Ï³ μ³ñ ¹Çï íáÕ ¢  ³ é³-
çÇ Ï³ ÛáõÙ Ï³Ý Ë³ ï»ë íáÕ μ³ñÓñ ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ Ý³ ÛÇÝ é» ÅÇ-
ÙÇ Ñ»ï ¢³Ý ùáí ³ÝÑ ñ³ Å»ß ïáõÃ ÛáõÝ ¿ ³ é³ ç³ ó»É á ñá ß³ ÏÇ 
ßïÏáõÙ Ý»ñ Ï³ ï³ ñ»É ·³ñ Ý³Ý ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ³ß Ë³-
ï³Ýù Ý» ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý Å³Ù Ï»ï Ý» ñÇ ¢ Ý³ Ë³ ï»ë íáÕ 
³· ñá ï»Ë ÝÇ Ï³ Ï³Ý ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý» ñÇ ó³Ý ÏáõÙ:

 Ü»ñ Ï³ ÛáõÙë` Ý³¢ ·Ç ß» ñ³ ÛÇÝ Å³ Ù» ñÇÝ ·ñ³Ýó íáÕ μ³ñÓñ 
ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ ÝÇ ³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ, ² ñ³ ñ³ï Û³Ý Ñ³ñ Ã³ í³Û ñáõÙ, 
ÑÛáõ ëÇë-³ñ ¢»É ùáõÙ, Ø»Õ ñáõ ï³ ñ³ Í³ßñ ç³ ÝáõÙ,  ì³ Ûáó Óá ñÇ 
¢ Ý³ Ë³ É»é Ý³ ÛÇÝ ·á ïáõ ó³Í ñ³ ¹Çñ Ñ³ï í³Í Ý» ñáõÙ åïÕ³-
ïáõ Í³ é³ ï» ë³Ï Ý» ñÇ (Ñ³ï Ï³ å»ë` Ïá ñÇ ½³ íáñ) Ùáï ëÏë»É ¿ 
ÑÛáõ Ã³ ß³ñ ÅáõÃ Ûáõ ÝÁ, ¢  ÁÝ Ã³ ÝáõÙ »Ý ³Ï ïÇí Ï»Ý ë³ Ï³Ý åñá-
ó»ë Ý»ñ: Ø»Õ ñáõ ó³Í ñ³ ¹Çñ Ñ³ï í³Í Ý» ñáõÙ Í³Õ Ï»É ¿ ÍÇ ñ³-
Ý» ÝÇÝ, ÑÛáõ ëÇë-³ñ ¢»É ùáõÙ` Ñá Ý» ÝÇÝ, ² ñ³ ñ³ï Û³Ý ¹³ß ïáõÙ 
ÙÇÝã¢ Ù³ñ ïÇ 15-Á ëå³ë íáõÙ ¿ ÍÇ ñ³ Ý» Ýáõ Ù³ ë³ Û³ Ï³Ý Í³Õ-
Ïáõ ÙÁ:

Üß í³Í å³Û Ù³Ý Ý» ñáõÙ ³ÝÑ ñ³ Å»ßï ¿ ³ ñ³· ³ í³ñ ï»É 
Ïá ñÇ ½³ íáñ Ý» ñÇ ¿ ïÁ, Í³ é» ñÇ μÝ» ñÇ Ùß³ Ïáõ ÙÁ Ïñ³ Ï³ ÃÇ Éáõ-
ÍáõÛ Ãáí (μÝ» ñÇ ëåÇ ï³ Ï» óáõÙ), ëÝÏ³ ÛÇÝ ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý»-
ñÇ ¹»Ù μáõ Åáõ ÙÁ åÕÇÝÓ å³ ñáõ Ý³ ÏáÕ å³ï ñ³ë ïáõÏ Ý» ñáí: 
ä»ïù ¿ ³ ñ³ ·³ó Ý»É ³Û ·» μ³ óÁ, ù³ ÝÇ áñ Ñá ÕáõÙ ç»ñ Ù³ë-
ïÇ ×³ ÝÇ Ñ» ï³ ·³ μ³ñÓ ñ³ó Ù³Ý ¹»å ùáõÙ ³ã ù» ñÁ Ï³ ñáÕ »Ý 
íÝ³ë í»É: ²ÝÑ ñ³ Å»ßï ¿ μ³ ó»É í³ ½» ñÇ μáõ ÝÁ ¢ ëÏ ë»É ¿ïÝ áõ 
Ó¢³ íá ñáõ ÙÁ: Ê³ Õá ÕÇ í³ ½» ñÇ ¿ ïÁ ² ñ³ ñ³ï Û³Ý ¹³ß ïáõÙ 
ó³Ý Ï³ ÉÇ ¿ ³ í³ñ ï»É ÙÇÝã¢ Ù³ñ ïÇ 20-Á:

 Êáñ Ñáõñ¹ ¿ ïñíáõÙ åïÕ³ ïáõ ¢ Ë³ Õá ÕÇ ³Û ·Ç Ý» ñÇ ¿ ïÇó 
³ é³ ç³ ó³Í Ã³ ÷áõÏÝ áõ μáõ ë³ Ï³Ý ÙÝ³ óáñ¹ Ý» ñÁ Ïáõ ï³ Ï»É 
³Û ·áõ Ù»ñ Ó³ Ï³ Ñ³ï í³Í Ý» ñáõÙ` Ñ» ï³ ·³ ÑÝ³ ñ³ íáñ óñï³-
Ñ³ ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ¹»å ùáõÙ ÍË³ ÏáõÛ ï» ñÇ å³ï ñ³ëï Ù³Ý Ñ³-
Ù³ñ û· ï³ ·áñ Í» Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí: 

 ì³ Õ³ Ñ³ë Ï³ñ ïá ýÇ ÉÇ ïáõÝ ÏÁ ² ñ³ ñ³ï Û³Ý ¹³ß ïáõÙ 
Ýå³ ï³ Ï³ Ñ³ñ Ù³ñ ¿ Ï³ ï³ ñ»É Ù³ñ ïÇ 5-Çó ÙÇÝã¢ 20-Á: 
Ø³ë Ý³ ·»ï Ý» ñÁ Ëáñ Ñáõñ¹ »Ý ï³ ÉÇë å³ É³ñ Ý» ñÇ ïÝÏáõ ÙÁ 
Ï³ ï³ ñ»É ³éÝ í³½Ý 14-16 ëÙ Ëá ñáõÃ Û³Ùμ (ÁÝ ¹áõÝ í³Í 10-12 
ëÙ -Ç ÷á Ë³ ñ»Ý), ÝÏ³ ïÇ áõ Ý» Ý³ Éáí, áñ Ñá ÕÇ ³ í» ÉÇ Ëá ñÁ ß»ñ-
ï» ñáõÙ ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ÝÝ ³Ý Ñ³ Ù» Ù³ï ó³Íñ ¿, ¢ Í Éáõ ÙÁ á ñáß 
ã³ ÷áí Ïáõ ß³ Ý³, ÇëÏ Ñ³ëï Ñá Õ³ ß»ñ ïÁ ÍÇ ÉÁ Ï³ ñáÕ ¿ Ñ³Õ-
Ã³ Ñ³ ñ»É ÙÇ ÷áùñ ³ í» ÉÇ áõß Å³Ù Ï» ïáõÙ: º Ã» Ñ» ï³ ·³ ÛáõÙ 
Ï³ñ ïá ýÇ ÉÇ ÍÇ É» ñÁ Ùá ï» Ý³Ý Ñá ÕÇ Ù³ Ï»ñ ¢áõÛ ÃÇÝ ¢  ³é Ï³ ÉÇ-
ÝÇ óñï³ Ñ³ ñáõÃ Û³Ý íï³Ý·, ³ å³ ÷áùñ ï³ ñ³Íù Ý» ñÇ íñ³ 
Ï³ ñ» ÉÇ ¿ Ó»é ùÇ ·áñ ÍÇù Ý» ñáí å³ É³ñ Ý» ñÁ ÙÇ ù³ ÝÇ ë³Ý ïÇ-
Ù»ïñ Éñ³ óáõ óÇã Ñá Õ³ ß»ñ ïáí Í³Í Ï»É, ÇëÏ Ù»Í Ñá Õ³Ï ïáñ-
Ý» ñÇ íñ³` ÏáõÉ ïÇ í³ ïá ñÇ ÙÇ çá óáí, μáõÏ ÉÇ óÇ Ã³ ÃÇÏ Ý» ñáí 
ÃÙμ» ñÁ ½·áõ ßáõÃ Û³Ùμ (ïñ³Ï ïá ñÇ ¹³Ý ¹³Õ ÁÝ Ã³ó ùáí) Í³Í-
Ï»É 2-4 ëÙ Ñá Õ³ ß»ñ ïáí:

² ñ³ ñ³ï Û³Ý Ñ³ñ Ã³ í³Û ñÇ å³Û Ù³Ý Ý» ñáõÙ ëÙμáõ ÏÇ (μ³¹-
ñÇ ç³Ý), ï³ù ¹» ÕÇ ó³ÝùÝ ³ñ ¢³ ÛÇÝ ç»ñ Ùáó Ý» ñáõÙ å»ïù ¿ 
Ï³ ï³ ñ»É Ù³ñ ïÇ 1-10-Á, Éá ÉÇ ÏÇ ÝÁ` Ù³ñ ïÇ 5-15-Á, ÇëÏ ë³-
ÍÇ Éáõ ÙÁ μ³ó ¹³ß ïáõÙ` ³å ñÇ ÉÇ 25-Çó ÙÇÝã¢ Ù³ ÛÇ ëÇ 10-Á: 
 Ü³ Ë³ É»é Ý³ ÛÇÝ ·á ïáõ ç»ñ Ùáó Ý» ñáõÙ ëÙμáõ ÏÇ, ï³ù ¹» ÕÇ 
ó³Ý ùÁ å»ïù ¿ Ï³ ï³ ñ»É Ù³ñ ïÇ 20-Çó ÙÇÝã¢ ³å ñÇ ÉÇ ³ é³-
çÇÝ ï³ë Ýûñ Û³ ÏÁ, Éá ÉÇ ÏÇ ÝÁ` ³å ñÇ ÉÇ ³ é³ çÇÝ ï³ë Ýûñ Û³ ÏáõÙ, 
ÇëÏ ë³ ÍÇ Éáõ ÙÁ μ³ó ¹³ß ïáõÙ` Ñáõ ÝÇ ëÇ 1-Çó ÙÇÝã¢ 15-Á:  ä»ïù 
¿ ÝÏ³ ïÇ áõ Ý» Ý³É, áñ û ¹Ç μ³ñÓñ ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ ÝÇ å³Û Ù³Ý-
Ý» ñáõÙ ë»ñ Ù» ñÇ ÍÉ³ñ Ó³ Ïáõ ÙÁ ³ñ ¢³ ÛÇÝ ç»ñ Ùáó Ý» ñáõÙ ÑÝ³-
ñ³ íáñ ¿ ëá íá ñ³ Ï³ ÝÇó ³ í» ÉÇ í³Õ ¹Çï íÇ, ¢ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇÝ 
û ¹³ ÷á ËáõÃ ÛáõÝ ã³ å³ Ñá í» Éáõ ¹»å ùáõÙ, ÍÇ É» ñÁ Ï³ ñáÕ »Ý 
íÝ³ë í»É:

 Ü»ñ Ï³ ÛáõÙë Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý Ù³ë Ý³ ·»ï Ý» ñÇ ÏáÕ ÙÇó 
Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Û³Ý μá Éáñ Ù³ñ ½» ñáõÙ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó íáõÙ »Ý 
Ùßï³ ¹Ç ï³ñ ÏáõÙ Ý»ñ` ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ Ý³ ÛÇÝ é» ÅÇ ÙÇ ¢ μáõÛ ë» ñÇ 
³ ×Ç áõ ½³ñ ·³ó Ù³Ý ÷áõ É» ñÇ ÁÝ Ã³ó ùÇ í» ñ³ μ»ñ Û³É: Î³ ï³ñ-
í³Í áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ, ¹Ç ï³ñ ÏáõÙ Ý» ñÇ, í»ñ Éáõ ÍáõÃ-
ÛáõÝ Ý» ñÇ ³ñ¹ ÛáõÝù Ý» ñÇ í» ñ³ μ»ñ Û³É, Áëï ³ÝÑ ñ³ Å»ß ïáõÃ Û³Ý, 
·Ûáõ Õ³ óÇ³ Ï³Ý ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇÝ Ïïñí»Ý Ñ³ Ù³ å³ ï³ë-
Ë³Ý Ù³ë Ý³ ·Ç ï³ Ï³Ý Ëáñ Ñáõñ¹ Ý»ñ ¢ óáõ óáõÙ Ý»ñ:

²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ ²Úò

ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ñ ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ï Û³ÝÝ ³ß Ë³ ï³Ý ù³ ÛÇÝ ³Û óáí Ù»Ï Ý»É ¿ 
î³ íáõ ßÇ Ù³ñ½, áñ ï»Õ Ù³ë Ý³Ï ó»É ¿ ÁÝ Ã³ óÇÏ ï³ñ í³ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Íñ³· ñ» ñÇ ùÝÝ³ñÏ-
Ù³ ÝÁ ÝíÇñ í³Í ËáñÑñ ¹³Ï óáõÃ Û³ ÝÁ:   

ÊáñÑñ ¹³Ï óáõÃ Û³ ÝÁ Ý»ñ Ï³ ¿ÇÝ Ù³ñ½ å»ï Ðá íÇÏ ² μáí Û³ ÝÁ, § Ð³ Û³Ý ï³é¦ äà²Î-Ç ïÝû-
ñ»Ý Ø³ñ ïáõÝ Ø³Ã ¢áë Û³ ÝÁ, ÐÐ §¶ Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Íñ³· ñ» ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý ·ñ³ ë»Ý Û³ ÏÇ¦ 
ïÝû ñ»Ý ¶³ ·ÇÏ Ê³ ã³ïñ Û³ ÝÁ,  Ñ³ Ù³ÛÝ ù³ å» ï»ñ, á Éáñ ïÇ ³ÛÉ Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã Ý»ñ ¢ ý»ñ Ù»ñ Ý»ñ: 
Ü»ñ Ï³ Û³ó Ý» Éáí Ù³ñ ½áõÙ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý μÝ³ ·³ í³ éÇ Ý»ñ Ï³ íÇ ×³ ÏÁ` Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ ·á-
Ñáõ Ý³ ÏáõÃ Û³Ùμ Ýß»É ¿, áñ ëÏë³Í 2011 Ãí³ Ï³ ÝÇó, »ñμ Ñ³Ý ñ³ å» ïáõÃ Ûáõ ÝáõÙ Ù»Ï Ý³ñ Ï»É ¿ § Ð³-
Ù³ÛÝù Ý» ñÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý é» ëáõñë Ý» ñÇ Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý ¢ Ùñ óáõ Ý³ ÏáõÃ Û³Ý¦ (CARMAC 1) 
Íñ³ ·Ç ñÁ, Ñ³ï Ï³ å»ë ³ Ý³ë Ý³ å³ ÑáõÃ Û³Ý á Éáñ ïáõÙ,  Ù³ñ ½áõÙ ·ñ³Ýó í»É ¿ ½·³ ÉÇ ³ é³ çÁÝ Ã³ó:  

Ü³ Ë³ ñ³ ñÇ Ëáë ùáí` Ñ³ï Ï³Ý ß³ Ï³Ý ¿ ë³Ñ Ù³ Ý³ Ù»ñÓ î³ íáõ ßáõÙ Ý³ Ëáñ¹ ï³ ñÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ-
ï» ëáõÃ Û³Ý μá Éáñ ×Ûáõ Õ» ñáõÙ ³ñ Ó³ Ý³·ñ í³Í ³ é³ çÁÝ Ã³ óÁ, Ù³ë Ý³ íá ñ³ å»ë`  2015 Ãí³ Ï³ ÝÇÝ 
Ù³ñ ½áõÙ ßáõñç 1000 Ñ»Ï ï³ñ Éñ³ óáõ óÇã ó³Ýùë ¿ Ï³ ï³ñ í»É,  ¢ ßáõñç 750 Ñ»Ï ï³ ñáí ³ í»ÉÇ ³ß-
Ý³ Ý³ ó³Ý:  § Ð³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý é» ëáõñë Ý» ñÇ Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý ¢ Ùñ óáõ Ý³ ÏáõÃ Û³Ý¦ 
Íñ³· ñÇ ³ é³ çÇÝ ÷áõ ÉáõÙ  î³ íáõ ßÇ Ù³ñ ½Çó,  Ý³ Ë³ ï»ë í³Í 10 Ñ³ Ù³ÛÝ ùÇ ÷á Ë³ ñ»Ý, ÁÝ¹·ñÏ í»É 
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¿ñ 13-Á, áñ ï»Õ μ³ í³ Ï³ ÝÇÝ Éáõñç ³ß Ë³ ï³Ýù Ý»ñ »Ý Ï³ ï³ñ-
í»É (Ï³ éáõó í»É ¿ 7,5 ÏÇ Éá Ù»ïñ çñ³· ÇÍ, 29 ËÙáó Ý»ñ »Ý ï» Õ³¹ñ-
í»É, Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ ëï»ÕÍ í³Í Ïáá å» ñ³ ïÇí Ý» ñÇÝ ïñ³ Ù³¹ñ-
í»É ¿ 71 ÙÇ³ íáñ ·ÛáõÕ ï»Ë ÝÇ Ï³): 

ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ïÛ³ÝÁ  ß»ß ï»É ¿, áñ »ñÏ ñáñ¹ Íñ³· ñÇ ÑÇÙ-
Ý³ Ï³Ý Ýå³ ï³ ÏÁ ÉÇ Ý» Éáõ ¿ ³ñ Å»ßÕ Ã³ Ý» ñÇ ½³ñ ·³ óáõ ÙÁ, ÷áùñ 
³ñ ï³¹ ñ³ Ù³ ë» ñÇ ÑÇÙ Ýáõ ÙÁ, í» ñ³Ù ß³Ï Ù³Ý ³ñ ï³¹ ñ³ Ù³ ë» ñÇ 
áõ ë³é Ý³ ñ³ Ý³ ÛÇÝ ÷áùñ ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ëï»Õ Íáõ ÙÁ, ÇÝã-
å»ë Ý³¢ ãá ñ³ Ýáó Ý» ñÇ Ï³ éáõ óáõ ÙÁ:  

§CARMAC 2 Íñ³· ñáõÙ î³ íáõ ßÇ Ù³ñ ½Çó ÁÝ¹·ñÏ í»É ¿ 12 
Ñ³ Ù³ÛÝù: Ð³ Ùá½ í³Í »Ù, áñ ³Ûë Íñ³· ñáí Ù»½ ÏÑ³ çáÕ íÇ Ù»-
Í³ó Ý»É Ù³ñ ½áõÙ ³ Ý³ë Ý³ å³ ÑáõÃ Û³Ý á Éáñ ïÇ ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý 
Í³ í³É Ý»ñÝ ¢  ³ í» É³ó Ý»É ·Ûáõ Õ³ óÇ³ Ï³Ý ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ 
» Ï³ Ùáõï Ý» ñÁ: Î ß³ ñáõ Ý³Ï í»Ý å³ ñ³ñ ï³Ý Ûáõ Ã» ñÇ, ¹Ç ½» É³-
ÛÇÝ í³ é» É³Ý Ûáõ ÃÇ ¢ ë»ñ Ù³ óáõ Ý» ñÇ ïñ³ Ù³¹ñ Ù³Ý å» ï³ Ï³Ý 
û Å³Ý ¹³ ÏáõÃ Û³Ý Íñ³· ñ» ñÁ: ² é³ çÇ Ï³ ÛáõÙ ÏëÏëíÇ Ý³¢ ëáõμ-
ëÇ ¹³ íáñ íáÕ ·ÛáõÕ í³ñ Ï» ñÇ ïñ³ Ù³¹ ñáõ ÙÁ.  ¹ñ³Ýù ·Ûáõ Õ³-
óÇ³ Ï³Ý ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇÝ ³Ûë ï³ ñÇ  Ùáï Ù»Ï ³ ÙÇë ßáõï 
Ïïñ³ Ù³¹ñ í»Ý` Ñ³ß íÇ ³é Ý» Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý ·³ Ù³Ý ùÁ, áñ ·Ûáõ-
Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý ï³ ñÇÝ ³ í» ÉÇ í³Õ ¿ ëÏëí»É: Ø»ñ ³ é³ç Ý³ Ñ»ñÃ 
ËÝ¹ÇñÝ ¿ ÙÝáõÙ Ïáá å» ñ³ ïÇí Ý» ñÇ ß³ñÅ Ù³Ý ËÃ³ Ýáõ ÙÁ¦,- Ý ß»É 
¿ Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ: 

ØÇ³ Å³ Ù³ Ý³Ï Ý³ Ñ³ í» É»É ¿, áñ Ý»ñ Ï³ ÛáõÙë ³ é³ç Ý³ ÛÇÝ 
ËÝ¹Çñ Ý» ñÇó ¿ ·ÛáõÕÙ Ã»ñ ùÇ Ç ñ³ó Ù³Ý ËÝ¹Çñ Ý» ñÇ Éáõ Íáõ ÙÁ ¢ 
ßáõ Ï³ Ý» ñÇ Ñ³ ë³ Ý» ÉÇáõÃ Ûáõ ÝÁ:   ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ï Û³ ÝÁ ï»-
Õ» Ï³ó ñ»É ¿, áñ å» ï³ Ï³Ý û Å³Ý ¹³ ÏáõÃ Û³Ý Íñ³· ñ» ñÇ ßñç³-
Ý³ ÏáõÙ Ù³ñ ½Ç å³ Ñ³Ý ç³ñÏÝ ³Ù μáÕ çáõÃ Û³Ùμ μ³ í³ ñ³ñ í»É ¿. 
Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇÝ Ñ³ï Ï³ó í»É »Ý 420 ïáÝ Ý³ ³ ½á ï³ Ï³Ý  ¢ 5-³-
Ï³Ý ïáÝ Ý³ ýáë ýá ñ³ Ï³Ý áõ Ï³ ÉÇáõ Ù³ Ï³Ý å³ ñ³ñ ï³Ý Ûáõ Ã»ñ, 
ÇÝã å»ë Ý³¢ 400 Ñ³ ½³ñ ÉÇïñ ¹Ç ½» É³ ÛÇÝ í³ é» ÉÇù:  ´³ óÇ ³Û¹, 
Ý³ Ë³ ñ³ ñÇ ï» Õ» Ï³ó Ù³Ùμ, 2015 Ã. î³ íáõ ßÇ Ù³ñ ½Ç ³Ý ï³ é³-
Ù»ñÓ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ μÝ³Ï ãáõÃ Û³ ÝÁ Ã³ ÷áõ ÏÇó ³Ýí ×³ñ ïñ³-
Ù³¹ñ í»É ¿ ßáõñç 23,5 Ñ³ ½³ñ Ù3 í³ é» É³ ÷³Ûï:  

ÜÇë ïÇ ³ í³ñ ïÇÝ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý ½³ñ ·³ó Ù³Ý ·áñ-
ÍáõÙ áõ Ý» ó³Í ³ í³Ý ¹Ç ¢ μ»ÕÙ Ý³ íáñ ³ß Ë³ ï³Ý ùÇ Ñ³ Ù³ñ, 
Üá ñ³ ß»Ý ¢ ì» ñÇÝ Ì³Õ Ï³ í³Ý Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ Õ» Ï³ í³ñ Ý»ñ 
¶áé ²μ ñ³ Ñ³Ù Û³ÝÝ áõ ²ñ Ãáõñ Ô³ ½³ñ Û³ ÝÁ å³ñ· ¢³ïñ í»É »Ý 
ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý áë Ï» Ù» ¹³ Éáí, ÇëÏ 
á Éáñ ïÇ ÙÇ ß³ñù ³ß Ë³ ï³ ÏÇó Ý»ñ` å³ï íá· ñ» ñáí:   

 Ü³ Ë³ ñ³ ñÇ Ñ³ çáñ¹ Ï³Ý ·³ éÁ ê³ ñÇ· ÛáõÕ Ñ³ Ù³ÛÝùÝ ¿ñ, áñ-
ï»Õ Ý³ ³Û ó» É»É ¿  97 ³Ý ¹³Ù Ý» ñÇó μ³Õ Ï³ ó³Í ³ ñá ïû· ï³ ·áñ-
ÍáÕ Ý» ñÇ ëå³ éá Õ³ Ï³Ý Ïáá å» ñ³ ïÇí: Ð³Ý ¹Çå Ù³Ý ÁÝ Ã³ó ùáõÙ 
Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ ½ñáõ ó»É ¿ Ýñ³Ýó Ñ»ï, Í³ Ýá Ã³ ó»É Ïáá å» ñ³ ïÇ íÇ 
·áñ Íáõ Ý»áõÃ Û³ ÝÁ: 

ÀÝ¹· Í» Éáí, áñ CARMAC 2 Íñ³· ñÇ ÃÇ ñ³ Ë³ ÛÇÝ áõÕ ÕáõÃ-
ÛáõÝ Ý» ñÇó Ù» ÏÁ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ë³ Ï³Ý Ïáá å» ñ³ ïÇí Ý» ñÇ Ñ½á ñ³-
óáõÙÝ ¿`  Ý³ Ë³ ñ³ ñÁ íëï³ ÑáõÃ ÛáõÝ ¿ Ñ³Ûï Ý»É, áñ ³ÛÝ Ù» Í³ å»ë 
ÏÝå³ë ïÇ  Ïáá å» ñ³ ïÇí Ý» ñÇ ¢ · Ûáõ Õ³ óÇ³ Ï³Ý ÙÇ³ íá ñáõÙ Ý»-
ñÇ ½³ñ ·³ó Ù³ÝÝ áõ ÁÝ¹ É³ÛÝ Ù³ ÝÁ:    

²Û Ýáõ Ñ»ï¢ Ý³ Ë³ ñ³ñÝ ³Û ó» É»É ¿ Üá Û»Ù μ»ñ Û³ ÝÇ ï³ ñ³-
Í³ßñ ç³ ÝÇ ÎáÕμ Ñ³ Ù³ÛÝù, áñ ï»Õ ÝáõÛÝ å»ë Ñ³Ý ¹Ç åáõÙ ¿ áõ-
Ý» ó»É ï» ÕÇ ³ ñá ïû· ï³ ·áñ ÍáÕ Ý» ñÇ ëå³ éá Õ³ Ï³Ý Ïáá å» ñ³-
ïÇ íÇ ³Ý ¹³Ù Ý» ñÇ Ñ»ï:  ÎáÕ μÇ Ïáá å» ñ³ ïÇ íÁ μ³Õ Ï³ ó³Í ¿ 
71 ³Ý ¹³ ÙÇó.  CARMAC Íñ³· ñÇ ßñç³ Ý³ ÏáõÙ Ó»éù »Ý μ» ñ»É  4 
ÙÇ³ íáñ ·ÛáõÕ ï»Ë ÝÇ Ï³,  á ñÇ ßÝáñ ÑÇí í»ñ çÇÝ ßñç³ ÝáõÙ μ³ñÓñ 
³ñ¹ ÛáõÝù Ý» ñÇ »Ý Ñ³ ë»É:  

¼ ñáõÛ óÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ ³Ý¹ ñ³ ¹³ñÓ ¿ Ï³ ï³ñ í»É Ïáá å» ñ³-
ïÇ íÇ Ý³ Ëáñ¹ ï³ñ í³ Ó»éù μ» ñáõÙ Ý» ñÇÝ áõ μ³ó Ãá ÕáõÙ Ý» ñÇÝ, 
ùÝÝ³ñÏ í»É »Ý ³ é³ çÇ Ï³ Íñ³· ñ»ñÝ áõ ³é Ï³ ËÝ¹Çñ Ý» ñÁ:

Քննարկվել են առաջիկա ծրագրերն 
� խնդիրները

²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ ²Úò

ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ñ ê»ñ-
·á Î³ ñ³ å»ï Û³ÝÝ ÁÝ ¹áõ Ý»É ¿ Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ 
ì ñ³ë ï³ ÝÇ ³ñ ï³ Ï³ñ· ¢ ÉÇ³ ½áñ ¹»ë å³Ý 
Â»Ý ·Ç½ Þ³ñ Ù³ Ý³ß íÇ ÉÇÇÝ` Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ 
í»ñ çÇ ÝÇë ¹Ç í³ Ý³ ·Ç ï³ Ï³Ý ³ é³ ù» ÉáõÃ Û³Ý 
³ í³ñ ïÇ Ï³ å³Ï óáõÃ Û³Ùμ:

 ́ ³ñÓñ ·Ý³ Ñ³ ï» Éáí Â»Ý ·Ç½ Þ³ñ Ù³ Ý³ß-
íÇ ÉÇÇ ·áñ Íáõ Ý»áõÃ Ûáõ ÝÁ Ù»ñ »ñÏ ñáõÙ` ê»ñ ·á 
Î³ ñ³ å»ï Û³ ÝÁ Ýß»É ¿, áñ Ýñ³ å³ß ïá Ý³ í³ñ-
Ù³Ý ÁÝ Ã³ó ùáõÙ »ñÏ ÏáÕÙ Ñ³ ñ³ μ» ñáõÃ ÛáõÝ Ý»-
ñÁ, Ñ³ï Ï³ å»ë` ³· ñ³ ñ³ ÛÇÝ á Éáñ ïáõÙ, ¹Ç Ý³-
ÙÇÏ ½³ñ ·³ óáõÙ »Ý áõ Ý» ó»É:

§ì»ñ çÇÝ ÑÇÝ· ï³ ñÇ Ý» ñÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ ·Ûáõ-
Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý μÝ³ ·³ í³ éáõÙ Ñ³Û-íñ³-
ó³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ ·áñ Í³Ï óáõÃ ÛáõÝÝ ³ í» ÉÇ ¿ ³Ï-
ïÇ í³ ó»É: ì ñ³ë ï³ ÝÁ Ù»ñ ³ Ù» Ý³Ù ï» ñÇÙ 
·áñ ÍÁÝ Ï»ñ Ý» ñÇó ¿, ¢  »ë íëï³Ñ »Ù, áñ ³Ûë 
μ³ ñ» Ï³ Ù³ Ï³Ý Ñ³ ñ³ μ» ñáõÃ ÛáõÝ Ý»ñÝ ³Û ëáõ-
Ñ»ï ¢ë Ï ß³ ñáõ Ý³ Ï»Ý ½³ñ ·³ Ý³É áõ ³Ù ñ³åÝ¹-
í»É¦,- Ýß»É ¿ Ý³ Ë³ ñ³ñ ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ï Û³ ÝÁ:

 Ð³ß íÇ ³é Ý» Éáí »ñ Ïáõ »ñÏñ Ý» ñÇ ·Ûáõ-
Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý á Éáñ ïáõÙ Ñ³ Ù³Ý Ù³Ý ·» ñ³-
Ï³ ÛáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ³é Ï³ ÛáõÃ Ûáõ ÝÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ` 
Ïáá å» ñ³ ïÇí Ý» ñÇ ëï»Õ ÍáõÙÝ áõ Ýá ñ³ ·áõÛÝ 
ï»Ë Ýá Éá ·Ç³ Ý» ñÇ Ý»ñ¹ñ Ù³Ý ³ÝÑ ñ³ Å»ß-
ïáõÃ Ûáõ ÝÁ` Ý³ Ë³ ñ³ñ ê»ñ ·á Î³ ñ³ å»ï Û³ ÝÁ 
íëï³ ÑáõÃ ÛáõÝ ¿ Ñ³Ûï Ý»É, áñ Ñ³ Ù³ ï»Õ áõ Å»-
ñáí ¢  »ñÏ ÏáÕÙ ÷áñ ÓÇ ÷á Ë³ Ý³Ï Ù³Ý ÙÇ çá óáí 
ÑÝ³ ñ³ íáñ ÏÉÇ ÝÇ ³ é³ í»É ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í»ï Éáõ-

ÍáõÙ ·ïÝ»É:
 ̧ »ë å³Ý Þ³ñ Ù³ Ý³ß íÇ ÉÇÝ Çñ » ñ³Ë ï³ ·Ç-

ïáõÃ ÛáõÝÝ ¿ Ñ³Ûï Ý»É ÐÐ ·Ûáõ Õ³ïÝ ï» ëáõÃ Û³Ý 
Ý³ Ë³ ñ³ ñÇÝ ¢ Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý ³ß Ë³ ï³-
Ï³½ ÙÇÝ` Çñ ³ é³ ù» ÉáõÃ Û³Ý ÁÝ Ã³ó ùáõÙ óáõ ó³-
μ» ñ³Í ³ ç³Ï óáõÃ Û³Ý Ñ³ Ù³ñ:

 Ð³Ý ¹Çå Ù³Ý ³ í³ñ ïÇÝ, ßÝáñ Ñ³ Ï³ ÉáõÃ ÛáõÝ 
Ñ³Ûï Ý» Éáí Â»Ý ·Ç½ Þ³ñ Ù³ Ý³ß íÇ ÉÇÇÝ Çñ ·áñ-
Íáõ Ý»áõÃ Û³Ý ÁÝ Ã³ó ùáõÙ Ñ³Û-íñ³ ó³ Ï³Ý Ñ³-
ñ³ μ» ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ³Ù ñ³åÝ¹ Ù³Ý áõ ÁÝ¹ É³ÛÝ-
Ù³Ý áõÕ ÕáõÃ Û³Ùμ Ý»ñ¹ ñ³Í ç³Ý ù» ñÇ Ñ³ Ù³ñ` 
Ý³ Ë³ ñ³ñ ê. Î³ ñ³ å»ï Û³ ÝÁ Ýá ñ³ Ýáñ ³ß Ë³-
ï³Ý ù³ ÛÇÝ Ñ³ çá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ ¿ Ù³Õ Ã»É ¹»ë å³-
ÝÇÝ` Ñ» ï³ ·³ ·áñ Íáõ Ý»áõÃ Û³Ý Ù»ç:

 Ø³ñ ïÇ 1-ÇÝ Ù»Ï Ý³ñ Ï»ó 
§Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ·Ûáõ Õ³ Ï³Ý 
Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ ³· ñá Ï»Ý ë³-
μ³½ Ù³ ½³ ÝáõÃ Û³Ý å³Ñ å³-
ÝáõÃ Û³Ý ¢  û· ï³ ·áñÍ Ù³Ý 
ÙÇ çá óáí Ï»Ý ë³ å³Û Ù³Ý Ý» ñÇ 
μ³ ñ» É³ íáõÙ¦ Íñ³ ·Ç ñÁ: 

²ÛÝ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó í» Éáõ 
¿ ÏÉÇ Ù³ ÛÇ ÷á ÷á ËáõÃ Û³Ý 
Ñ»ï¢³Ýù Ý» ñÇ ¹»Ù å³Û ù³-
ñÇ ¢ Ñ³ñ Ù³ñ íá Õ³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý 
ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý» ñÇ ßñç³ Ý³Ï Ý»-
ñáõÙ: Ì ñ³· ñáí Ý³ Ë³ ï»ë-
íáõÙ ¿ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ Ý»ñ¹ Ý»É 
³· ñá Ï»Ý ë³ μ³½ Ù³ ½³ ÝáõÃ-
Û³Ý Ï³ ÛáõÝ Ï³ é³ í³ñ Ù³Ý 
³ÛÝ åÇ ëÇ Ù» Ë³ ÝÇ½Ù Ý»ñ, ÇÝã-
åÇ ëÇù »Ý` Ñá Õ» ñÇ Ï³ ÛáõÝ Ï³-
é³ í³ñ Ù³Ý Ýá ñ³ ·áõÛÝ ÷áñ ÓÁ, 
³ñ Å» ù³ íáñ μáõ ë³ ï» ë³Ï Ý»-
ñÇ Ñ³ í³ù Ù³Ý ¢ Ï³ ÛáõÝ μ»ñ-
ù³ï íáõÃ Û³Ý Ù» Ë³ ÝÇ½Ù Ý» ñÇ 
³ å³ Ñá íáõ ÙÁ, ý»ñ Ù» ñ³ ÛÇÝ 
ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ í³ñ Ù³Ý 
ï»Ë Ýá Éá ·Ç³ Ý» ñÇ Ï³ ï³ ñ»-
É³ ·áñ Íáõ ÙÁ, ¿ Ïá Éá ·Ç³ å»ë 
Ù³ ùáõñ ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇ ëå³é-
Ù³Ý Ýáñ ßáõ Ï³ Ý» ñÇ Ý»ñ· ñ³-
íáõ ÙÁ: 

Ì ñ³· ñÇ ÃÇ ñ³ Ë³ ÛÇÝ ï³-
ñ³Íù Ý»ñÝ »Ý ² ñ³ ñ³ïÇ, ê Ûáõ-

ÝÇ ùÇ, ¶» Õ³ñ ùáõ ÝÇ ùÇ Ù³ñ ½» ñÁ: 
²Ûë ï³ ñ³Íù Ý» ñáõÙ Ý³ Ë³-
ï»ë í³Í ·áñ Íá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ 
ÏÝå³ë ï»Ý í³Û ñÇ μáõ ë³ ï»-
ë³Ï Ý» ñÇ ¢ Ï»Ý ë³ μ³½ Ù³ ½³-
ÝáõÃ Û³Ý å³Ñ å³Ý Ù³ ÝÁ, Ý³¢ 
ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ Ïëï»Õ Í»Ý 
Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ μÝ³Ï ãáõÃ Û³Ý 
» Ï³ Ùáõï Ý» ñÇ ³ ×Ç ³ í» É³ó-
Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ: §²ÛÝ μáõÛ ë» ñÁ, 
á ñáÝù ³Û ëûñ ³ñ ¹»Ý Î³ñ ÙÇñ 
·ñùáõÙ »Ý, û· ï³ ·áñÍ í»É »Ý 
¢ ' áñ å»ë ¹» Õá ñ³Ûù, ¢'  áñ-
å»ë Ï» ñ³Ï ñ³ ï» ë³Ï, Ù»Ýù 
÷áñ Ó» Éáõ »Ýù ³ í» É³ó Ý»É ³Û¹ 
μáõ ë³ ï» ë³Ï Ý» ñÇ ï³ ñ³Íù-
Ý»ñÁ: Ü³¢ ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ ¿ 
ëï»ÕÍ íáõÙ, áñ å»ë ½Ç Ù»Ýù Ï³-
ñá Õ³ Ý³Ýù ëï»Õ Í»É ¿ Ïá ³ñ-
ï³¹ ñ³Ýù, á ñáí Ñ»ï¢ ³Û ëûñ 
³Ù μáÕç ³ß Ë³ñ ÑÁ Ý³ËÁÝï-
ñáõÙ ¿ ³Û¹ ï» ë³ ÏÁ: ´á Éá ñÁ 
ó³Ý ÏáõÃ ÛáõÝ »Ý Ñ³Ûï ÝáõÙ ßáõ-
Ï³ ÛÇó Ó»éù μ» ñ»É Ù³ ùáõñ ³ñ-
ï³¹ ñ³Ýù¦, - Ýß»É ¿ ÐÐ μÝ³-
å³Ñ å³ ÝáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ñ 
² ñ³ Ù³ ÛÇë ¶ ñÇ ·áñ Û³ ÝÁ ¢ Ñ³-
í» É»É, áñ ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ ÁÝïñ-
í»É »Ý ³ÛÝ åÇ ëÇ ï³ ñ³Íù-
Ý»ñ, áñ ï»Õ ÑÝ³ ñ³ íáñ ÏÉÇ ÝÇ 
ëï³ Ý³É ¿ Ïá ³ñ ï³¹ ñ³Ýù: 
§ ØÇ¢ ÝáõÛÝ Å³ Ù³ Ý³Ï ³Û¹ ï³-

ñ³Íù Ý» ñÁ å»ïù ¿ Ï³å áõ Ý»-
Ý³Ý ßáõ Ï³ ÛÇ Ñ»ï, áñ å»ë ½Ç 
·Ûáõ Õ³ óÇÝ Ï³ ñá Õ³ Ý³ Çñ ³ñ-
ï³¹ ñ³Ý ùÁ Ñ³ëó Ý»É ßáõ Ï³¦:

Ì ñ³· ñÇ ³½ ·³ ÛÇÝ Ñ³-
Ù³ Ï³ñ ·áÕ ²ñ Ù»Ý ¸³ ÝÇ»É-
Û³ ÝÁ Ñ³Ûï Ý»É ¿, áñ Íñ³ ·Ç ñÁ 
ëÏëí» Éáõ ¿ Ñ» ï³ ½á ï³ Ï³Ý 
³ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñáí: ²Û Ýáõ Ñ»ï¢ 
ëï³ó í³Í  ïíÛ³É Ý» ñÇ ÑÇ Ù³Ý 
íñ³ ÏÙß³Ï íÇ åÉ³Ýª Ï³Ý-
Ë³ñ ·» ÉÇã ³ß Ë³ ï³Ýù Ý»ñ ¢  
³ ¹³å ï³ óÇáÝ ·áñ Íá ÕáõÃ-
ÛáõÝ Ý»ñ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ý» Éáõ Ñ³-
Ù³ñ: Ì ñ³ ·Ç ñÁ ß³ ñáõ Ý³ Ï³-
Ï³Ý ¿ ÉÇ Ý» Éáõ: ² é³ çÇÝ ÷áõ ÉÇ 
Å³Ù Ï» ïÁ Ù»Ï ï³ ñÇ ¿, μÛáõ ç»Ý 
Ï³½ ÙáõÙ ¿ 800 Ñ³ ½³ñ ¹á É³ñ: 

§Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ ·Ûáõ Õ³ Ï³Ý 
Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ ³· ñá Ï»Ý ë³-
μ³½ Ù³ ½³ ÝáõÃ Û³Ý å³Ñ å³-
ÝáõÃ Û³Ý ¢  û· ï³ ·áñÍ Ù³Ý 
ÙÇ çá óáí Ï»Ý ë³ å³Û Ù³Ý Ý» ñÇ 
μ³ ñ» É³ íáõÙ¦ Íñ³ ·ÇñÝ Ç ñ³-
Ï³ Ý³ó íáõÙ ¿ ÐÐ μÝ³ å³Ñ-
å³ ÝáõÃ Û³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý 
ÏáÕ ÙÇó` §¶ Éá μ³É ¿ Ïá Éá ·Ç³ Ï³Ý 
ÑÇÙ Ý³¹ ñ³ ÙÇ¦  ýÇ Ý³Ý ë³ íáñ-
Ù³Ùμ ¢ Ø²Î-Ç μÝ³ å³Ñ å³-
Ý³ Ï³Ý Íñ³· ñÇ ³ ç³Ï óáõÃ-
Û³Ùμ:

ecolur.org

êºØÆÜ²ð

Եռապատ շին�թյան առավել�թյ�նները
 ì»ñ ç»ñë ¶» Õ³ñ ùáõ ÝÇ ùÇ ¶²ØÎ-Ç Ù³ë Ý³ ·»ï Ý» ñÁ ¢ Ö³Ù μ³ ñ³ ÏÇ ï³ ñ³ Í³ßñ ç³ ÝÇ ·Ûáõ Õ³ïÝ-

ï» ëáõÃ Û³Ý ·Íáí ËáñÑñ ¹³ ïáõ Ý»ñÝ ³Û ó» É» óÇÝ  Ø³ñ ïáõ ÝÇ Ñ³ Ù³ÛÝù: Ð³ Ù³ÛÝ ùÇ ý»ñ Ù»ñ ² ½³ï 
Ê³ ã³ïñ Û³ ÝÇÝ å³ï Ï³ ÝáÕ μ³ óûÃ Û³ ³ Ý³ë Ý³ ·á ÙáõÙ ï» ÕÇ áõ Ý» ó³í ë» ÙÇ Ý³ñ-ËáñÑñ ¹³ï íáõÃ-
ÛáõÝ §Êá ßáñ »Õ ç» ñ³ íáñ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ å³Ñ í³Í ùÁ » é³ å³ï ßÇ ÝáõÃ ÛáõÝ Ý» ñáõÙ¦ Ã» Ù³ Ûáí:

 ÊáñÑñ ¹³ ïáõ Ý» ñÁ ë» ÙÇ Ý³ ñÇ Ù³ë Ý³ ÏÇó Ý» ñÇÝ Ý»ñ Ï³ Û³ó ñ» óÇÝ » é³ å³ï ßÇ ÝáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ 
³ é³ í» ÉáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ, ÷³Ï ³ Ý³ë Ý³ ·á Ù» ñÇ Ñ³ Ù» Ù³ï, Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ ³ ×Ç, Ï³Ã Ý³ï íáõÃ Û³Ý, 
ÑÇ í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ÝÏ³ï Ù³Ùμ ¹Ç Ù³¹ ñá Õ³ Ï³ ÝáõÃ Û³Ý μ³ñÓ ñ³ó Ù³Ý ¢  ³ÛÉ Ñ³ñ ó» ñÇ Ù³ ëÇÝ: 
 ü»ñ Ù»ñ ² ½³ï Ê³ ã³ïñ Û³ ÝÁ Ï³ñ ¢á ñ»ó » é³ å³ï ³ Ý³ë Ý³ ·á Ù» ñÇ ³ñ¹ Ûáõ Ý³ í» ïáõÃ Ûáõ ÝÁ: Ü³ 
áõ ÝÇ 25-30 ·ÉáõË ³ Ù» ñÇÏ Û³Ý ßíÇó ó»ÕÇ Ëá ßáñ »Õ ç» ñ³ íáñ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý»ñ, á ñáÝù å³ ÑáõÙ ¿ » é³-
å³ï μ³ óûÃ Û³ ³ Ý³ë Ý³ ·á ÙáõÙ: Àëï ý»ñ Ù» ñÇ`  ÝÙ³Ý å³Û Ù³Ý Ý» ñáõÙ Ïá í» ñÇ Ï³Ã Ý³ï íáõÃ ÛáõÝÝ 
³ í» ÉÇ μ³ñÓñ ¿, Ï³ÃÝ` ³ í» ÉÇ á ñ³Ï Û³É: Üß í³Í å³Ñ í³Í ùÇ ¹»å ùáõÙ 30 %-áí Ýí³ ½áõÙ ¿ Ñáñ Ã» ñÇ 
³Ý Ïáõ ÙÁ: ´³ óûÃ Û³ å³Ñ í³Í ùÇ Å³ Ù³ Ý³Ï ï³ í³ ñÇ Ù³ï Õ³ßÝ  û ñ³ Ï³Ý Ï³ ñáÕ ¿  650-800 ·ñ³Ù 
ù³ ß³× ³ í» É³ó Ý»É: 

ê» ÙÇ Ý³ ñÇ ³ í³ñ ïÇÝ ¶²ØÎ-Ç ËáñÑñ ¹³ ïáõ Ý» ñÁ å³ ï³ë Ë³ Ý» óÇÝ Ù³ë Ý³ ÏÇó Ý» ñÇÝ Ñ»-
ï³ùñù ñáÕ Ñ³ñ ó» ñÇÝ: Ü»ñ Ï³ Ý» ñÇÝ μ³ Å³Ý í» óÇÝ Ã» Ù³ ÛÇ í» ñ³ μ»ñ Û³É ï» Õ» Ï³ï í³ Ï³Ý Ã»ñ ÃÇÏ-
Ý»ñ ¢ Ã»ñ Ã»ñ:

¶» Õ³ñ ùáõ ÝÇ ùÇ  ¶²ØÎ
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Օ րերս  տե ղի  նե ցավ « Փոքր ֆեր-
մեր նե րի և վե րամ շա կող նե րի փոխ շա-
հա վետ (win-win) հա մա գոր ծակ ցթ յ նը 
Հա յաս տա նմ» խո րա գի րը կրող « Բի Էս 
Սի»-ի կող մից կա տար ված   սմն ա սի-
րթ յան շնոր հան դե սը: Ու սմն ա սի րթ-
յնն ի րա կա նաց վել է Եվ րա միթ յան 
և ՕՔՍՖԱՄ-ի կող մից ֆի նան սա վոր վող՝ 
« Բա րե լա վել տա րա ծաշր ջա նա յին պա-
րե նա յին անվ տան գթ յ նը Հա րա վա յին 
Կով կա սմ` ազ գա յին ռազ մա վա րթ-
յն նե րի և փոքր ֆեր մե րա յին տնտե-
սթ յն նե րի ար տադ րթ յան մի ջո ցով» 
ծրագ րի շրջա նա կմ:

 Հան դիպ ման ըն թաց քմ ներ կա յաց վե ցին 
գյ ղատն տե սա կան ար ժեշղ թա յի «ֆեր մեր-վե-
րամ շա կող» հատ վա ծի ներ կա յիս ի րա վի ճա կի, 
փոխ շա հա վետ «win-win» հա մա գոր ծակ ցթ յան 
հաս նե լ եր կ կող մե րին խո չըն դո տող գոր-

ծոն նե րի, այլ շա հագր գիռ կող մե րի (կա ռա վա-
րթ յան, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պթ յն նե րի) 
ներգ րա վվա ծթ յան վե րա բեր յալ  սմն ա սի-
րթ յան արդ յնք նե րը: Ա վե լին` մաս նա կից նե րի 
հետ քննարկ վե ցին փոխ շա հա վետ հա մա գոր-
ծակ ցթ յան զար գաց ման ո րոշ լ ծմն եր: «Այ-
րմ Ֆ րթ»-ի և «Եր ևա նի կոն յա կի գոր ծա րա-
նի» օ րի նա կով փորձ  ար վեց ցյց տալ ֆեր մեր 
- վե րամ շա կող փոխ շա հա վետ կա պի օ րի նա կե-
լի մո դել նե րը, ինչ պես նաև դի տարկ վեց win-win 
հա մա գոր ծակ ցթ յան մի ջազ գա յին փոր ձը՝ Coca 
Cola, Nestle, Danon, Mars group ըն կե րթ յն նե-
րի օ րի նա կով: 

« Բի Էս Սի» Բիզ նե սի ա ջակց ման կենտ րո-
նի հիմն ա դիր տնօ րեն Սամ վել Գ ևորգ յա նը -
սմն ա սի րթ յ նը ներ կա յաց նե լիս, շեշ տեց 
գա ղա փա րի յ րա հատ կթ յ նը: Եր ևա նի Կոն-
յա կի գոր ծա րա նի և Տա վ շի մար զմ գտնվող 
նո րաս տեղծ « Միրգ» վե րամ շա կող ըն կե րթ յան 
մաս նա վոր օ րի նակ նե րի դի տար կմն ա ռա վել 
պատ կե րա վոր է ներ կա յաց նմ ֆեր մեր նե րի և 
վե րամ շա կող նե րի փոխ շա հա վետ հա րա բե րթ-
յն նե րը: Ու սմն ա սի րթ յ նը քննար կմ է 
այն մար տահ րա վեր նե րը, ո րոնք խո չըն դո տմ 
են Հա յաս տա նմ այս տե սա կի հա մա գոր ծակ-
ցթ յն ներ ստեղ ծե լն, ինչ պի սիք են, օ րի նակ` 
երկ րի մակ րոտն տե սա կան և  աշ խար հա քա ղա-
քա կան ի րա վի ճա կը, ֆի նան սա կան և տեխ նի-
կա կան ռե սրս նե րի հա սա նե լիթ յ նը և  այլն, 
ինչ պես նաև ներ կա յաց նմ է լ ծմն եր և  ա ռա-
ջար կմ շա հա ռ նե րի յ րա քանչ յր խմբի 
հա մար գոր ծո ղթ յն նե րի շարք, սննդի ար-
ժեշղ թա յմ փոխ շա հա վետ հա մա գոր ծակ ցթ-

յն ա պա հո վե լ հա մար: Հիմն ա դիր տնօ րե նը 
նշեց, որ նմա նա տիպ ծրագ րե րի ի րա կա նա ց մը 
Հա յաս տա նմ նպաս տմ է ֆեր մեր նե րի և վե-
րամ շա կող նե րի հա մա գոր ծակ ցթ յան մի ջո ցով, 
սո ցիա լա կան ձեռ նար կթ յան մո դե լի ա ռաջ խա-
ղաց մա նը, ին չի հա ջո ղթ յան գրա վա կա նը բո-
լոր շա հագր գիռ կող մե րի ակ տիվ ներգ րավ վա-
ծթ յնն է:

ՕՔՍՖԱՄ հա յաս տան յան գրա սեն յա կի 
«Գ յ ղատն տե սա կան և պա րե նա յին անվ տան-
գթ յան» ծրագ րի ղե կա վար Վա դիմ Ու զն յանն 
իր խոս քմ կար ևո րեց գյ ղա ցի նե րի հա մար 
շ կա նե րի հա սա նե լիթ յ նը և վե րամ շա կող նե-
րի հետ կա յն և փոխ շա հա վետ հա մա գոր ծակ-
ցթ յան զար գա ց մը. « Կ զե նա յի ա ռանձ նա-
հա տկ նշել, որ այս հար ցմ բա վա կա նին աշ-
խա տանք ար դեն կա տար վել է ՕՔՍՖԱՄ-ի կող-
մից, մաս նա վո րա պես`  ՀՀ գյ ղատն տե սթ յան 
նա խա րա րթ յան հետ հա մա տեղ, ձևա վոր վել է 

աշ խա տան քա յին խմբ, ո րը մշա կել է «ՀՀ գյ-
ղի և գ յ ղատն տե սթ յան 2015-2025 թթ. կա յն 
զար գաց ման ռազ մա վա րթ յան» նա խա գի ծը: 
Այդ գոր ծմ ի րենց մաս նակ ցթ յնն են  նե ցել 
նաև ֆեր մեր ներն  վե րամ շա կող նե րը»:

Գ յ ղատն տե սա կան դա շին քի ա ն նից ող-
ջյ նի խոս քով հան դես ե կավ Ագ րո բիզ նե սի 
հե տա զո տթ յն նե րի և կր թթ յան մի ջազ գա-
յին  կենտ րո նի տնօ րեն Վար դան Ու ռտ յա նը, 
ով խո սե լով նա խա ձեռ նթ յան մա սին` նշեց, 
որ հե տա զո տթ յան ըն թաց քմ վեր հան վել են 
բազ մա թիվ խնդիր ներ, և Դա շին քը պատ րաստ 
է հան դես գալ, որ պես հար թակ` այդ խնդիր նե-
րը բարձ րա ձայ նե լ, ա ռա վել տե սա նե լի դարձ-
նե լ և հա մա տեղ  ժե րով լ ծմն եր գտնե լ 
ղ ղթ յամբ: Գ յ ղատն տե սա կան դա շին քը 
հիմն ադր վել է 2011թ.-ին: Այն նե րա ռմ է գյ-
ղատն տե սթ յան ո լոր տմ գոր ծ նեթ յն ծա-
վա լող մի ջազ գա յին և տե ղա կան 15 կա ռյց ներ, 
ո րոնք հա մախմ բել են ի րենց ջան քերն  փոր ձը` 
ո լոր տմ առ կա խնդիր նե րի լծ մանն ա ջակ ցե-
լ նպա տա կով: 

Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցմ էին նա խա րա-
րթ յն նե րի, մի ջազ գա յին և տե ղա կան կազ-
մա կեր պթ յն նե րի, սննդի վե րամ շակ ման և 
մաս նա վոր հատ վա ծի ներ կա յա ց ցիչ ներ, գյ-
ղատն տե սա կան կոո պե րա տի վի ան դամն եր, 
ինչ պես նաև զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց ներ: 
Շ նոր հան դեսն ամ փոփ վեց մաս նա վոր հատ վա ծի 
ներ կա յա ց ցիչ նե րի հետ վեր հան ված խնդիր նե-
րի և  ա ռա ջարկ վող լ ծմն ե րի վե րա բեր յալ աշ-
խա տան քա յին քննարկ մամբ: 
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Հա յաս տա նմ և  աշ խար հի շատ երկր նե րմ մի տմ 
կա, որ մար դիկ ա վե լի շատ գնմ են հա տի կա վոր սրճ, 
քա նի որ մատ չե լի են դար ձել սար քա վո րմն ե րը, ո րոն ցով 
ա ղմ են սր ճը և պատ րաս տմ այն թե սննդի օբ յեկտ-
նե րմ, և թե տան պայ ման նե րմ: Բա ցի այդ, սպա ռո ղը 
կա րո ղա նմ է տես նել սր ճի հա տիկ նե րը, դրանց չա փե-
րը, գյ նը, խարկ վա ծթ յան աս տի ճա նը, միա ժա մա նակ` 
զգալ բյ րը:

Հա տի կա վոր սր-
ճի սի րա հար նե րին այն 
գրա վմ է նաև նրա-
նով, որ ի րենք են ո րո-
շմ, թե ինչ բա ղադ-
րթ յամբ սր ճի խառ-
նրդ (փնջ) ստա նալ, 
որ սոր տե րից ի՞նչ չա-
փով հա մադ րել, որ-
պես զի ստաց վի ի րենց 
քիմ քին հա ճե լի համ և 
գ րա վիչ բյր: Բա ցի 
այդ, հա տի կա վոր սր-
ճը զերծ է ա վե լորդ հա-
վե լմն ե րից, ա ն շա-
բյ րե րից և  ար տա քին 
տես քը բա րե լավ վող 
սննդա յին ներ կան յ-
թե րից: «Paulig» ֆին-
նա կան հա տի կա վոր 
և  ա ղա ցած հան րա-

հայտ սր ճը, ո րը Հա յաս տան է ներկ րմ « Բա րիս տա» ՍՊԸ-ն, 
գնա լով ընդ լայ նմ է իր սպառ ման աշ խար հագ րթ յ նը: 
«Paulig»-ը, ո րը վա ղց ար դեն ճա նա չմ  նի ՌԴ-մ և Եվ-

րո պա յմ, ներ կա յաց վմ է նաև հա յաս տան յան սպա ռո ղին: 
«Այս տա րի Հա յաս տան ենք ա ռա քե լ ա վե լի շատ հա տի կա-
վոր սրճ, ո րը հնա րա վո րթ յն է տա լիս սպա ռո ղին` կա ռա-
վա րե լ ա ղա լ աս տի ճա նը, իսկ ստեղ ծա գործ մար դիկ կա րող 
են  ստանալ ի րենց ցան կա լի խառ նր դը և ճա շա կել հա ճե լի 
հա մը»,- ա սմ է ըն կե րթ յան մար քե թին գի պա տաս խա նա տ 
Հայկ Հա րթ յն յա նը: Ն շենք նաև, որ « Բա րիս տա»-ն Հա յաս-
տան է ա ռա քմ 13 տե սա կի սրճ և « Մա յիս յան թեյ»: 

 Նա խա տե սել են ըն թա ցիկ տա րմ բա ցել սր ճի համ-
տե սի սրահ, որ տեղ սպա ռող նե րը ճա շա կե լով սրճա տե սակ-
նե րը` կա րող են լայն պատ կե րա ցմ  նե նալ ա ռա ջարկ վող 
տե սա կա ն հա մա յին հատ կա նիշ նե րի և  ո րա կի վե րա բեր յալ 
և  ընտ րել ցան կա լին: Ինչ վե րա բե րմ է սր ճի հա մադր ված 
խառ նրդ նե րին, ա պա, Հայկ Հա րթ յն յա նի տե ղե կաց մամբ, 
դրանք ի րենց մեջ նե րա ռմ են թե ա սիա կան երկր նե րից, և 
թե հա րա վա յին ԱՄՆ-ից (Բ րա զի լիա, Կո լմ բիա) ներ մծ ված 
սր ճ, օգ տա գործ վմ են նաև աֆ րիկ յան սոր տեր: ««Paulig» 
սր ճի մաս նա գետ ները դրանք հա մադ րե լով` աշ խա տմ են 
ստա նալ լա վա գյն փնջ, իսկ մենք վստա հմ ենք նրանց ճա-
շա կին: Սր ճի ա վան դա կան հա մե րից բա ցի, ո րոնց սո վո րել 
են մեր սպա ռող նե րը, այ սօր ար դեն ա ռա ջարկ վմ են նոր հա-
մե րով և բյ րե րով սրճային  հա մադ րթ յն ներ, ո րոնք կա րող 
են հե տաքրք րթ յն ա ռա ջաց նել հայ սպա ռո ղի մոտ»,- նշմ 
է մար քե թին գի պա տաս խա նա տն: Խո սե լով թնդթ յան աս-
տի ճա նի մա սին` նա տե ղե կաց րեց, որ տ փե րի վրա նշված 
է Ա րա բի կա և Ռո բս տա սրճա տե սակ նե րի հա մադ րթ յան 
քա նա կը: Ըն կե րթ յան ըն թա ցիկ տար վա ծրագ րե րից մեկն էլ 
սր ճի մաս նա գի տաց ված խա ն թի բա ցմն է: 

Էջի նյ�թերը՝ Նել լի Սա հակ յանի
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Տա վ� շի մար զի « Հաղ թա նակ գյ� ղատն տե-
սա կան ա սո ցիա ցիա» սպա ռո ղա կան կոո պե րա-
տի վը ձևա վոր վել է 2012թ.-ին` Նո յեմ բեր յա նի տա-
րա ծաշր ջա նի Հաղ թա նակ գյ� ղ�մ` ՕՔՍՖԱՄ-ի 
ա ջակ ց�թ յամբ: Կոո պե րա տի վի 37 ան դամն ե րից 
27-ը` կա նայք են: 

ՕՔՍՖԱՄ-ի ֆի նան սա կան ներդ րմն ե րով գյ-

ղմ կա ռց վել է 500 մ2  մա կե րե սով ջեր մո ցա յին 
տնտե սթ յն: Ա ճեց նմ են բան ջա րե ղեն` լո լիկ, վա-
րնգ, պղպեղ, սմբկ և  այլն: « Մեզ ա ջակ ցել է նաև 
« Հո րի զոն» հիմն ադ րա մը` կոո պե րա տի վի ան դամն ե-
րին տրա մադ րե լով վար կեր: Իսկ « Բի Էս Սի» Բիզ նե սի 
ա ջակց ման կենտ րո նը խորհր դատ վա կան ծա ռա յթ-
յն է մա տ ցել, կազ մա կեր պել է  ս ցմն եր, ո րոնց 
ըն թաց քմ, մաս նա գի տա կան խնդիր նե րին զ գա հեռ, 
լ սա բան վել են նաև ի րա վա կան հար ցեր»,-  ա սմ է 
կոո պե րա տի վի նա խա գահ Ս լա վիկ Զռ նաչ յա նը:

Կոո պե րա տի վի ա մե նաակ տիվ ան դամն ե րից մե-

-Պա րոն Ա վե տիս յան, որ քա՞ն 
մարդ է բնակ վ�մ հա մայն ք�մ և  
ին չո՞վ են զբաղ վ�մ:

-Զո վ նի հա մայն քմ այժմ 
ապրմ է 8200 բնա կիչ, որոնց մի 
մասն   աշ խա տմ է Եր ևա նմ, 
իսկ մյս մասը`  հա մայն քի   ջեր-
մո ցա յին տնտե սթ յ նմ և «Ա նի 
կաթ նամ թեր քի ար տադ րթ յ-
նմ»: Գյ ղի բնակ չթ յ նը հիմ-
նա կա նմ զբաղ վել է գյ ղատն-
տե սա կան և  ա նաս նա պա հա կան 
աշ խա տանք նե րով: Տե ղա փոխ վե-
լով ներ կա յիս տա րած քը` գյղն -
նե ցել է 175 հա վա րե լա հող, 75 հա 
պտղա տ ծա ռեր, 120 հա էլ խա-
ղո ղի այ գի ներ: Այ սօր չկան ար դեն 
խա ղո ղի այ գի նե րը, փո խա րե նը 
ցա նմ են ցո րեն  գա րի: Ա վե-
լի շա հա վետ է գյ ղատն տե սա-
կան նշա նա կթ յան ջեր մո ցա յին 
տնտե սթ յն ներ  նե նա լը:

- Ո ռոգ ման և խ մե լ� ջրի 

ԶՈՎ;ՆԻՆ ԵՎ ԻՐ ԱՌՕՐՅԱՆ

կը Աստ ղիկ Ղշչ յանն է: Նա բարձր է 
գնա հա տմ գյ ղատն տե սա կան աշ-
խա տանք նե րի վար ման ժա մա նա կա կից 
ե ղա նակ նե րը, մշա կա բյ սե րի ա ճեց ման 
և խ նամ քին վե րա բե րող գի տե լիք նե րը, 
ո րոնք, նրա կար ծի քով, մնա յն ար ժեք 
են: Ինչ պես Աստ ղիկն է նշմ. « Մենք 

պատ կե րաց նել ան գամ 
չէինք կա րող, որ հա մայն-
քմ հնա րա վոր է  նե նալ 
գյ ղատն տե սա կան կոո պե-
րա տիվ, և  ան դա մակ ցե լով 
դրան, հա ջո ղթ յն նե րի 
հաս նել: Մենք միայն կա րող 
էինք ե րա զել ջեր մո ցի մա-
սին, չգի տեինք, թե այն ի՞նչ 
օ գտ կա րող է բե րել հա-
մայնք նե րին»:

Զա մի րա Իս րա յել յանն 
այն աշ խա տա կից նե րից մեկն է, ով բա-
վա կան եր կար ճա նա պարհ ոտ քով գնմ, 
հաս նմ է ջեր մոց, միայն թե ժա մա նա կին 
հո ղը մշա կի, ջրի, մի խոս քով` ի րեն բա-
ժին ըն կած գոր ծը պատ վով կա տա րի: Աշ-
խա տան քից եր բեք չի տրտնջմ: Տի կին 
Զա մի րա յի ա ռօր յան սկսվմ է ա նաս նա-

պա հթ յանն առնչ վող գոր ծե րով, հե տո` այ գի ներ, ջեր-
մոց և  այդ պես շա ր նակ: «Ամ բողջ օ րը գյ ղատն տե-
սթ յան մեջ ենք, չենք էլ նկա տմ, թե օրն ինչ պես է 
մթնմ»,- իր խո հերն է կի սմ բնթ յա նը ներ դաշ նակ, 
հո ղի լե զն հաս կա ցող այս կի նը: Ջեր մո ցով շատ է ոգ-
ևոր ված, ա սմ է` ջեր մո ցա յին տնտե սթ յան ա ռա վե-
լթ յն ներն ակն հայտ են, գի տես, որ բերքդ ե ղա նա կի 
պատ ճա ռով չի տ ժի:

Կոո պե րա տի վը, բեր քի ի րաց ման  հետ կապ ված 
,խնդիր ներ չ նի, գնորդ ներն ար տադ րան քը գնմ են 
նյ նիսկ ջեր մո ցից: Ս լա վիկ Զռ նաչ յա նի տե ղե կաց-

մամբ, պա հան ջարկն ա վե լի մեծ է, քան ար տադր ված 
քա նա կթ յ նը: « Կոո պե րա ցիա յի գա ղա փա րա խո-
սթ յ նը պետք է տա րա ծմ գտնի: Սա կայն կոո պե-
րա տիվն ե րի զար գաց ման հա մար պե տա կան ա ջակ-
ցթ յան անհ րա ժեշ տթ յ նը կա: Կար ծմ եմ, բո լոր 
անմ շակ հո ղա տա րածք նե րը պետք է միա վո րել, ստեղ-
ծել կոո պե րա տիվն եր: Այդ դեպ քմ, անմ շակ, ան տե-
րթ յան մատն ված հո ղա տա րածք ներ չեն լի նի»,- նշմ 
է կոո պե րա տի վի նա խա գա հը: Ջեր մո ցից բա ցի, նա 
նաև սե փա կան այ գի ներն է մշա կմ,  նի 3 հա հո-
նի այ գի, ո րից ար դեն 20-րդ տա րին է` ա նընդ մեջ բերք 
է ստա նմ: Ս լա վիկ Զռ նաչ յա նը նշմ է, որ, ե թե 
անմշակ հո ղա տա րածք նե րը միա վոր վեն, ա պա ինքն 
ան պայ ման հո նի այ գի կհիմն ի, քա նի որ բեր քի ի րաց-
ման հետ կապ ված խնդիր ներ չ նի (վե րամ շա կող 
ըն կե րթ յն նե րը պատ րաստ են գնել` որ քան ա ռա-
ջարկ վի),  իսկ ծա ռե րը  ցրտա դի մաց կն են:

Նել լի  Սա հակ յան

հետ կապ ված հար ցերն ինչ պե՞ս են 
կար գա վոր վ�մ հա մայն ք�մ:

-Ո ռոգ ման հա մա կար գը կոլտն-
տե սթ յան ժա մա նա կաշր ջա նից 
փակ եր կաթ յա խո ղո վա կա շար է, 
ո րի սպա սար կմն ա պա հո վմ է 
Եղ վարդ ՋՕԸ-ն: Հա մայն քա պե տա-
րանն այդ հնա րա վո րթ յ նը չ նի, 
որ պես զի փո խի ջրագ ծե րը: Խ մե լ 
ջրն էլ պոմ պա կա յա նի մի ջո ցով է 
տրվմ՝ օ րե կան մոտ 4 ժամ: Ջ րա-
յին տնտե սթ յան վար չթ յան պետ 
Ա. Հա րթ յն յա նը խոս տա ցել է, որ 
Ա պա րա նի ջրա տա րից  ղիղ գծով 
ինք նա հոս ջր կմա տա կա րար վի: 
Այս տա րի հ սով ենք, որ կընդգրկ-
վենք այդ ծրագ րմ, և խն դի րը 
կլծ վի:

- Մեր օ րե ր�մ ո՞րն է հա մայն քի 
ա ռաջ նա յին խնդի րը:

-Ա ռաջ նա յին խնդի րը մնմ է 
խմե լ ջրի հար ցը և  եզ դի բնակ չթ-
յան թա ղա մա սի մի հատ վա ծի գա-

զա ֆի կա ց մը: Ամ բողջ գյ ղը մեր 
 ժե րով ենք գա զա ֆի կաց րել:

-  Հա մայն ք�մ ի՞նչ կրթա կան, 
մար զամ շա կ� թա յին հաս տա-
տ�թ յ�ն ներ են գոր ծ�մ, և  ինչ պե՞ս 
է կազ մա կերպ վ�մ բնակ չ�թ յան 
ա զատ ժա ման ցը:

- Գոր ծմ է միջ նա կարգ դպրոց  
ը, ման կա պար տեզը, մշա կյ թի 
տնը, ե րաժշ տա կան դպրոցն   
գ րա դա րանը: Հա մայն քա պե տա-
րանն իր ան մի ջա կան ա ջակ ցթ-
յնն է ց ցա բե րմ այս կրթօ ջախ-
նե րին, որ պես զի ե րե խա ներն ի րենց 
ա ռօր յան անց կաց նեն բա րե կարգ 
պայ ման նե րմ: Մ շա կյ թի կենտ րո-
նմ գոր ծող մար զա կան և գե ղար-
վես տա կան՝ բռնցքա մար տի, կա-
րա տեի, եր գի-պա րի, թա տե րա կան, 
աս մն քի խմբե րի սա նե րը մեծ հա-
ջո ղթ յն նե րի են հա սել՝ բռանց-

քա մար տից` աշ խար հի 1, եվ րո-
պա յի 2 չեմ պիոն ներ  նենք:

 Չ նա յած, որ վե րոնշ յալ կրթօ-
ջախ նե րը հիմն ա կա նմ վե րա նո-
րոգ ված են, սա կայն  դպրո ցի մի 
մաս նա շենքն  նի վե րա նո րոգ-
ման կա րիք, իսկ ման կա պար տե զի 
տա րի քի ե րե խա նե րի թիվն ա վել է՝ 
170, և նյնիսկ  պա հան ջարկ կա:

 Հար ցազ րյ ցից հե տո շրջայց 
կա տա րե ցի համայնքմ, այցելեցի 
մշա կյ թի տն, ման կա պար տեզ, 
դպրոց և հան դի պե լով տնօ րեն նե-
րին՝ ավելի մոտիկից ծա նո թա ցա 
կրթամ շա կ թա յին  ա ռօր յա յին: 
Նրանք ի րենց գո հ նա կթ յ նը 
հայտ նե ցին հա մայն քա պե տա րա-
նի աշ խա տա կազ մին` ի րենց աշ-
խա տանք նե րին ա ջակ ցե լ հա-
մար:     

Ման վել  Կի րա կոս յան

 Կո տայ քի մար զի Զո վ� նի հա մայնքն իր շ�րջ երկ դար յա պատ մ�թ-
յան ըն թաց ք�մ փո խել է մի քա նի բնա կա տե ղի ներ: Ա ռա ջին բնա կիչ նե րը 
1825 թ. ե կել են Պարս կաս տա նի Խոյ գա վա ռից: 1928 թ. տե ղա փոխ վել են 
Արզ նի, այ ն� հետև Ա պա րա նի շրջա նի Զո վ� նի գյ�ղ: Նախ կի ն�մ գյ�ղն 
ան վան վել է Ծա ռա շեն: 1965 թ. ջրամ բա րի կա ռ�ց ման պատ ճա ռով գյ�-
ղը տե ղա փոխ վել է ներ կա յիս վայ րը: Գ յ� ղ�մ գտնվող բազ մա թիվ հ� շար-
ձան նե րը լ�ռ վկա ներն են հնա գ�յն ժա մա նակ նե րի: 

1997թ. հա մայ քի ղե կա վար ընտր ված Սեր ժիկ Ա վե տիս յանն � հա մայն-
քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մը աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց ն�մ և շե-
նաց ն�մ են հա մայն քը` թեթ ևաց նե լով հա մագ յ� ղա ցի նե րի հոգ սը: Ար ցախ-
յան ա զա տա մար տիկ Ս. Ա վե տիս յա նի ստա ցած պարգև ներն � բազ մա թիվ 
մե դալ նե րն  ա վե լի պար տա վո րեց նող են և վս տա հ�թ յ�ն � հար գանք են 
ա ռա ջաց ն�մ հա մայն քի բնակ չ�թ յան շրջա ն�մ:



ö»ïñí³ñ 25 - Ù³ñï 4, 2016 Ã. 
ÃÇí 4 (2092)5

² ¶ ð àÈñ³ïáõ

áõ Ý» Ý³ Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí, »ñ Ï³ñ Å³-
Ù³ Ý³Ï ½μ³Õ íáõÙ ¿ñ ËÙá ñ» Õ» ÝÇ ³ñ-
ï³¹ ñáõÃ Û³Ùμ` ÃËáõÙ ¢  ³ é³ ùáõÙ ¿ñ 
Ë³ ÝáõÃ Ý» ñÇÝ: ²ñ ¹»Ý áõ Ý»ñ Ùßï³ Ï³Ý 
ëå³ éáÕ Ý»ñ, å³ Ñ³Ý ç³ñÏÝ ¿É` û ñ» óûñ 
³ í» É³ ÝáõÙ ¿ñ: 

²ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý ÁÝ¹ É³ÛÝ Ù³Ý Ñ³-
Ù³ñ ² Ý³ ÑÇ ïÁ ãáõ Ý»ñ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë-
Ë³Ý ýÇ Ý³Ý ë³ Ï³Ý ÙÇ çáó Ý»ñ, Ýáñ í³-
é³ ñ³Ý, ËÙáñ ÑáõÝ óáÕ ¢ ·ñï Ý³ ÏáÕ 
ë³ñ ù»ñ ¿ÇÝ Ñ³ñ Ï³ íáñ: ²Ý ¹³ Ù³Ï ó»-
Éáí ÐºÎ²-ÇÝ, ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý ÁÝ¹ É³ÛÝ-
Ù³Ý ¢ ï»Ë ÝÇ Ï³-ë³ñ ù³ íá ñáõÙ Ý»ñ 
Ó»éù μ» ñ» Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí` Ý»ñ Ï³ Û³ó-
ñ»ó ·áñ Í³ ñ³ñ Íñ³ ·Çñ: ì»ñ çÇ ÝÇë 
Ç ñ³ Ï³ Ý³ óáõ ÙÁ Ý³¢ Ýáñ ³ß Ë³ ï³-
ï» Õ» ñÇ μ³ó Ù³Ý ÑÝ³ ñ³ íá ñáõÃ ÛáõÝ ¿ñ 
Ëáë ï³ ÝáõÙ: Ì ñ³ ·ÇñÝ ³ñ Å³ Ý³ ó³í 
Ñ³ í³ ÝáõÃ Û³Ý, ¢ ÏÇÝ ·áñ Í³ ñ³ ñÁ, 
Ñ³ï Ï³ó í³Í ¹ñ³ Ù³ß Ýáñ ÑÇ Ñ³ß íÇÝ, 
Ï³ ñá Õ³ ó³í Ó»éù μ» ñ»É ³ÛÝ ³ Ù» ÝÁ, 
ÇÝã Ñ³ñ Ï³ íáñ ¿ñ ³ñ ï³¹ ñ³ Ù³ ëÇÝ: 
² Ý³ ÑÇïÝ ³ÛÅÙ » ñ»ù Ùßï³ Ï³Ý ³ß-
Ë³ ï³ ï»Õ ¿ ³ å³ Ñá íáõÙ, ßáõ ïáí 
Ý³¢ ÏÓ¢³ íá ñÇ ³ é³ ùÇã Ý» ñÇ ó³Ýó: 
Î³ñ¢áñÁ ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇ μ³ñÓñ á ñ³ÏÝ 

¿, á ñÇ ÙÇ çá óáí ß³ ñáõ Ý³ ÏáõÙ ¿ Ù»-
Í³ Ý³É ² Ý³ ÑÇ ïÇ ÃË³Í ËÙá ñ» Õ» ÝÇ 
å³ Ñ³Ý ç³ñ ÏÁ: öáùñ ³ñ ï³¹ ñ³ Ù³-
ëáõÙ ³Û ëûñ ³ñ ï³¹ ñáõÙ »Ý 15 ï» ë³Ï 
ÃËí³Íù Ý»ñ, Ý³ Ë³ ï» ë»É »Ý ³ í»-
É³ó Ý»É ï» ë³ Ï³ ÝÇÝ: ² Ý³ ÑÇïÝ ³ÛÅÙ 
áõ ëáõÙ Ý³ ëÇ ñáõÙ ¿ ³ñ ¢»É Û³Ý ËÙá ñ»-
Õ» ÝÇ å³ï ñ³ëï Ù³Ý ï»Ë Ýá Éá ·Ç³Ý, 
á ñá ß»É ¿ Ï³½ Ù³ Ï»ñ å»É Ý³¢ ïá Ý³-
Ï³Ý ïáñ Ã» ñÇ ³ñ ï³¹ ñáõÃ ÛáõÝ:§º Ã» 
ãÉÇ Ý»ñ ÐºÎ²-Ç ³ ç³Ï óáõÃ Ûáõ ÝÁ, ³ å³ 
ÇÙ ³ß Ë³ ï³Ý ùÁ ÏÙÝ³ñ ëÇ ñá Õ³ Ï³Ý 
Ù³ Ï³ñ ¹³ ÏÇ íñ³: ÐÇ Ù³ ÝáõÛ ÝÇëÏ ýÇñ-
Ù³ ÛÇÝ Ë³ ÝáõÃ áõ Ý» Ý³ Éáõ Ù³ ëÇÝ »Ù 
Ëáñ ÑáõÙ¦,- ³ ëáõÙ ¿ ² Ý³ ÑÇ ïÁ: ¶áñ-
Í³ ñ³ ñÁ  á ñá ß»É ¿ ËÙá ñ» Õ» ÝÇ ³ñ-
ï³¹ ñáõÃ Ûáõ ÝáõÙ Ù³ë Ý³ ·Ç ï³ Ý³ Éáõ 
ó³Ý ÏáõÃ ÛáõÝ áõ Ý» óáÕ Ï³ Ý³Ýó Ñ³ Ù³ñ 
·³ñ Ý³ ÝÁ Ï³½ Ù³ Ï»ñ å»É áõ ëáõ óá Õ³-
Ï³Ý ¹³ ëÁÝ Ã³ó Ý»ñ, á ñáÝó ÁÝ Ã³ó ùáõÙ 
Çñ ÷áñ ÓÁ, Ù³ë Ý³ ·Ç ï³ Ï³Ý ÑÙïáõÃ-
ÛáõÝ Ý»ñÝ áõ É³Û Ý³ Ù³ëß ï³μ ·Ç ï» ÉÇù-
Ý» ñÁ Ï÷á Ë³Ý óÇ áõ ëáõ ó³Ý íáÕ Ý» ñÇÝ:  
§ Îáõ ½» Ý³ ÛÇ, áñ å»ë ½Ç ÏÇÝ ·áñ Í³-
ñ³ñ Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ í³ñ Ï³ íáñ Ù³Ý ³ñ-
ïáÝ Û³É å³Û Ù³Ý Ý»ñ ëï»ÕÍ í»ÇÝ, Ñ³ï-
Ï³ó í»ÇÝ ó³Íñ ïá Ïá ë³¹ ñáõÛù Ý» ñáí ¢  
»ñ Ï³ ñ³ Å³Ù Ï»ï í³ñ Ï»ñ¦,- Çñ Ëá Ñ»ñÝ 
¿ ÏÇ ëáõÙ ² Ý³ ÑÇ ïÁ: 
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§ Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ » ñÇ ï³ ë³ñ¹ Ï³-
Ý³Ýó ³ ëá óÇ³ óÇ³¦ (ÐºÎ²) Ñ³ ë³-
ñ³ Ï³ Ï³Ý, áã å» ï³ Ï³Ý Ï³½ Ù³-
Ï»ñ åáõÃ Ûáõ ÝÁ ÑÇÙ Ý³¹ñ í»É ¿ 2004Ã.: 
ÐºÎ²-Ç ³ é³ ù» ÉáõÃ ÛáõÝÝ ¿` Ýå³ë ï»É 
»ñÏ ñÇ ½³ñ ·³ó Ù³Ý ·áñ ÍáõÙ Ï³ Ý³Ýó 
¹» ñ³ Ï³ ï³ ñáõÃ Û³Ý μ³ñÓ ñ³ó Ù³ ÝÁª 
Ýñ³Ýó ëá óÇ³É-ïÝï» ë³ Ï³Ý ¢ Ñ³ ë³-
ñ³ Ï³ Ï³Ý ³Ï ïÇ íáõÃ Û³Ý ËÃ³Ý Ù³Ý 
ÙÇ çá óáí:

ê ï»ÕÍ Ù³Ý ûñ í³ ÝÇó Ç í»ñ, ÐºÎ²-
Ý  Ç ñ³ Ï³ Ý³ó ñ»É ¿ 100-Çó ³ í» ÉÇ Íñ³·-
ñ»ñ` ÐÐ ï³ñ μ»ñ Ù³ñ ½» ñáõÙ, áõ Ý» ó»É ¿ 
³ í» ÉÇ ù³Ý 30.000 ß³ Ñ³ éáõ: ÐºÎ²-Ç 
Íñ³· ñ»ñÝ áõÕÕ í³Í »Ý, Ù³ë Ý³ íá ñ³-
å»ë, ÐÐ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ ëá óÇ³É-ïÝï»-
ë³ Ï³Ý ½³ñ ·³ó Ù³ ÝÁ, ÁÝ ï³ ÝÇù Ý» ñÇ 
ïÝï» ë³ Ï³Ý Ï³ Ûáõ ÝáõÃ Û³Ý ³ å³-
Ñáí Ù³ ÝÁ, Ï³ Ý³Ýó ïÝï» ë³ Ï³Ý Ù³ë-
Ý³Ï óáõÃ Û³Ý ËÃ³Ý Ù³ ÝÁ, ³ é³ç Ýáñ-
¹áõÃ Û³Ý ½³ñ ·³ó Ù³ ÝÁ, Ñ³ Ù³ÛÝ ù³ ÛÇÝ 
·áñ ÍÁÝ Ã³ó Ý» ñáõÙ Ýñ³Ýó Ý»ñ· ñ³í-
Ù³ ÝÁ, Ï³ Ý³Ýó ³ éáÕ çáõÃ Û³Ý å³Ñ-
å³Ý Ù³ ÝÁ, áñ å»ë å³ ï³ë Ë³ Ý³ ïáõ 
ù³ Õ³ ù³ óÇ` Ýñ³Ýó Ç ñ³ ½»Ï Ù³Ý ¢ 
·Ç ï» ÉÇù Ý» ñÇ Ù³ Ï³ñ ¹³ ÏÇ μ³ñÓ ñ³ó-
Ù³ ÝÁ, Ñ³Û Ï³ Ï³Ý Ùß³ ÏáõÛ ÃÇ ¢  ³ í³Ý-
¹áõÛÃ Ý» ñÇ ï³ ñ³Í Ù³ ÝÁ:

ÐºÎ²-Ý Ñ³Ý ¹Ç ë³ ÝáõÙ ¿ ÐÐ ÎÇÝ 
Ó»é Ý» ñ»ó Ý» ñÇ ó³Ý óÇ ÑÇÙ Ý³ ¹Ç ñÁ, á ñÁ 
Ñ³ Ù³ËÙ μáõÙ ¿ ßáõñç 400 Ï³ Ý³Ýó` 
ÐÐ ï³ñ μ»ñ Ù³ñ ½» ñÇó: §ÐÐ ÎÇÝ Ó»é-
Ý» ñ»ó Ý» ñÇ ó³Ý óÁ Ñ³ñ Ã³Ï ¿ ÷áñ ÓÇ 
¢ ï» Õ» Ï³ï íáõÃ Û³Ý ÷á Ë³ Ý³Ï Ù³Ý, 
·Ç ï» ÉÇù Ý» ñÇ Ñ³ñë ï³ó Ù³Ý, áõÕ Õáñ¹-
Ù³Ý, ËáñÑñ ¹³ï íáõÃ Û³Ý, ³ ç³Ï óáõÃ-
Û³Ý, Ëñ³ Ëáõë Ù³Ý Ñ³ Ù³ñ¦,- ÝßáõÙ 
¿ Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ » ñÇ ï³ ë³ñ¹ Ï³ Ý³Ýó 
³ ëá óÇ³ óÇ³ ÛÇ ¢ ÐÐ ÎÇÝ Ó»é Ý» ñ»ó Ý» ñÇ 
ó³Ý óÇ Ý³ Ë³ ·³Ñ ÈÇ ÉÇÃ ² ë³ïñ Û³ ÝÁ:

 ÐºÎ²-Ç` § Î³ Ý³Ýó ëá óÇ³É-ïÝï»-
ë³ Ï³Ý Ñ½á ñ³ óáõÙ Ð³ Û³ë ï³ ÝáõÙ¦ 
Íñ³· ñÇ (2013-2016 ÃÃ.` ºí ñ³ ÙÇáõÃ-
Û³Ý ýÇ Ý³Ý ë³ íáñ Ù³Ùμ) ÙÇ çá óáí, Ç 
ÃÇíë ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ ·áñ Íá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ, 
Ó»é Ý» ñ» óáõÃ Û³Ý ¹ñ³ Ù³ß ÝáñÑ Ý»ñ »Ý 
ïñ³ Ù³¹ñ í»É Èá éáõ Ù³ñ ½Ç 40 Ï³ Ý³Ýó 
áõ Ï³ Ý³Ýó ËÙμ» ñÇ` Ýáñ Ó»é Ý³ñ ÏáõÃ-
ÛáõÝ Ý»ñ ÑÇÙ Ý» Éáõ Ï³Ù ·áñ ÍáÕ Ó»é Ý³ñ-
ÏáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ ½³ñ ·³ó Ý» Éáõ Ýå³ ï³-
Ïáí: ²Ûë ¹ñ³ Ù³ß ÝáñÑ Ý» ñáí ÑÇÙÝ í»É 
»Ý ³ñ ¢³ ÛÇÝ ãáñ³ Ýáó Ý»ñ, Ëá ï³ μáõÛ-
ë» ñÇ ãá ñ³ Ýáó, ç»ñ Ùá ó³ ÛÇÝ ïÝï» ëáõÃ-
ÛáõÝ, ÷áùñ ÃéãÝ³ ý³μ ñÇ Ï³, ÇÝ Ïáõ μ³-
ïá ñ³ ÛÇÝ ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ, ÑÛáõ ñ³ ïáõÝ, 
Ï³½ Ù³ Ï»ñ åí»É Ñ³ óÇ, É³ í³ ßÇ, Ññáõ-
ß³ Ï» Õ» ÝÇ ¢ ÏÇ ë³ ý³μ ñÇ Ï³ï Ý» ñÇ ³ñ-
ï³¹ ñáõÃ ÛáõÝ ¢  ³ÛÉÝ:

 ÐºÎ²-Ý, ²ØÜ Ø¼¶ § ê»Ûí ¹Á ãÇÉ¹-
ñ»Ý¦-Ç ³ ç³Ï óáõÃ Û³Ùμ,  Ý³ Ë³ Ó»é Ý»É 
¿ ³ é³ çÇ Ï³ ÛáõÙ Èá éáõ Ù³ñ ½Ç ²Ë Ã³ É³ 
Ñ³ Ù³ÛÝ ùáõÙ  ÑÇÙ Ý³¹ ñ»É ëá óÇ³ É³ Ï³Ý 
Ó»é Ý³ñ ÏáõÃ ÛáõÝ, á ñáõÙ Ý»ñ· ñ³í í³Í 
ÏÉÇ Ý»Ý ßñç³ Ï³ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ Ñ³ß Ù³Ý-
¹³Ù Ý»ñ, ëá óÇ³ É³ å»ë Ëá ó» ÉÇ Ï³ Ý³Ûù 
¢  » ñÇ ï³ ë³ñ¹ Ý»ñ: êÏ½μ Ý³ Ï³Ý ßñç³-
ÝáõÙ ³ÛÝ ÏÝ» ñ³ éÇ ÃáÝ ñ³ ïáõÝ, Ã» Û³-
ñ³Ý` ï³ ñ³ Í³ßñ ç³ ÝÇ ·Ûáõ Õ³ óÇ³ Ï³Ý 
ïÝï» ëáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇó ëï³ó í³Í ³ éáÕç 
ëÝÝ¹Ç Ù³ ïáõó Ù³Ùμ, ÷³Û ï³Ù ß³Ï-
Ù³Ý ³ñ Ñ»ë ï³ Ýáó, ÇëÏ ³ å³ ·³ ÛáõÙ` 
ÏÑ³ñë ï³ Ý³ Ý³¢ ³ÛÉ μ³ Õ³¹ ñÇã Ý»-
ñáí: Ì ñ³ ·Ç ñÁ Ýå³ ï³Ï áõ ÝÇ ËÃ³ Ý»É 

Ë³ ï³ ï» Õ»ñ:
ÀÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝÝ Çñ ·áñ Íáõ Ý»áõÃ Ûáõ-

ÝÁ ëÏë»É ¿ § Ü³ ñÇ Ý»¦ Ï³Ã Ý³Ù Ã»ñ ùÇ 
³ñ ï³¹ ñáõÃ Ûáõ ÝÇó: ²Û Ýáõ Ñ»ï¢, ï³ ñÇ-
Ý» ñÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ ³ í» É³ó ñ»É ¿ ï» ë³-
Ï³ ÝÇÝ: ²ÛÅÙ ³ñ ï³¹ ñáõÙ »Ý Ã³Ý, ù³-
Ù³Í Ù³ ÍáõÝ, Ï³ ÃÇ ë»ñ, å³ ÝÇñ ¢  ³ÛÉÝ: 

ÆëÏ ÐºÎ²-Ç ïñ³ Ù³¹ ñ³Í ¹ñ³ Ù³ß-
Ýáñ Ñáí Ó»éù μ» ñ» Éáí Ï³ ñ³· Ñ³ ñÇã ¢ 
§Î ÉÇ í»ñ-2¦ Ï³ ÃÇ ¿ É»Ïï ñá Ý³ ÛÇÝ ³ Ý³-
ÉÇ ½³ ïáñ, ³ñ ï³¹ ñáõÙ »Ý Ý³¢ Ï³ ñ³· 
¢ Ï³ ñ³ ·Çó ëï³ó í³Í  Ã³Ý: ÀÝ Ï» ñáõÃ-
Û³Ý ïÝû ñ»Ý Î³ ñÇ Ý» Ôáõ Ï³ë Û³ ÝÁ, áí 
ÐºÎ²-Ç ³Ý ¹³Ù ¿, Ù³ë Ý³Ï ó» Éáí í»ñ-
çÇ ÝÇë áõ ëáõ óá Õ³ Ï³Ý ë» ÙÇ Ý³ñ Ý» ñÇÝ, 
Ñ³ñë ï³ó ñ»É ¿ Ù³ë Ý³ ·Ç ï³ Ï³Ý ·Ç-
ï» ÉÇù Ý» ñÁ, á ñÇ ³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ ÏÛ³Ý ùÇ »Ý 
Ïáã í»É Ýáñ Íñ³· ñ»ñ: § Ø»Í ¿ å³ ï³ë-
Ë³ Ý³ï íáõÃ Ûáõ ÝÁ ëÝÝ¹Ç ¢, Ù³ Ý³ í³Ý¹ 
Ï³Ã Ý³Ù Ã»ñ ùÇ ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ý μÝ³-
·³ í³ éáõÙ: àõë ïÇ, Ù»ñ ÏáÕ ÙÇó ³ñ íáõÙ 
¿ ÑÝ³ ñ³ íá ñÁ` ëå³ éá ÕÇÝ ³ éáÕç ¢  ³Ýí-
ï³Ý· ëÝÝ¹³Ù Ã»ñù Ù³ ï³ Ï³ ñ³ ñ» Éáõ 
³ éáõ Ùáí¦,- ³ ëáõÙ ¿ Î³ ñÇ Ý» Ôáõ Ï³ë-
Û³ ÝÁ: ²ß Ë³ ïáÕ Ý» ñÇ ·» ñ³Ïß éáÕ Ù³ ëÁ 
Ï³ Ý³Ûù »Ý: Ò ¢³ íáñ í»É ¿ Ñ³ Ù» ñ³ßË 
Ïá É»Ï ïÇí, á ñÇ Ûáõ ñ³ ù³Ýã Ûáõñ ³Ý ¹³Ù 
Ù» Í³ ·áõÛÝ å³ ï³ë Ë³ Ý³ï íáõÃ Û³Ùμ 
¿ Ï³ ï³ ñáõÙ Çñ å³ñ ï³ Ï³ ÝáõÃ ÛáõÝ-
Ý» ñÁ: § ́ ³ñ ¹áõÃ ÛáõÝ Ý»ñ, Ç Ñ³ñ Ï», Ï³Ý, 
μ³Ûó Ù»Ýù ·» ñ³ ¹³ ëáõÙ »Ýù ÙÝ³É Ù»ñ 
»ñÏ ñáõÙ, ³ß Ë³ ï»É ¢  ³ß Ë³ ï³ ï» Õ»ñ 
ëï»Õ Í»É: ¸Å í³ ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÁ Ñ³Õ Ã³-
Ñ³ ñ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ »Ý¦,- Ñ³ í» ÉáõÙ ¿ ïÇ-
ÏÇÝ Ôáõ Ï³ë Û³ ÝÁ:

´³ñÓñ á ñ³ ÏÇ ßÝáñ ÑÇí, ³ñ-
ï³¹ñ³ÝùÝ ³ ÝÁÝ¹ Ñ³ï ÁÝ¹ É³Û ÝáõÙ 
¿ ëå³é Ù³Ý ³ß Ë³ñ Ñ³· ñáõÃ Ûáõ ÝÁ, 
ÁÝ Ï» ñáõÃ ÛáõÝÝ áõ ÝÇ Ý³¢ å» ï³ Ï³Ý 
å³ï í»ñ Ý»ñ, Ï³Ã Ý³Ù Ã»ñù »Ý Ù³ ï³-
Ï³ ñ³ ñáõÙ Ù³Ý Ï³ å³ñ ï»½ Ý» ñÇÝ ¢ 
Ù³Ý Ï³ï Ý» ñÇÝ, ÇëÏ ³Ù é³Ý ³ ÙÇë Ý»-
ñÇÝ` Ý³¢ ×³Ù μ³ñ Ý» ñÇÝ: §ºë É³ í³ ï»ë 
»Ù ¢ Ñ³ í³ ïáõÙ »Ù, áñ » Ã» Ûáõ ñ³ ù³Ýã-
ÛáõñÝ Çñ Ý»ñ¹ ñáõÙÝ áõ Ý» Ý³ Ù»ñ »ñÏ-
ñÇ ½³ñ ·³ó Ù³Ý ·áñ ÍÁÝ Ã³ óÇÝ, ³ å³ 
í³ ÕÁ Ù»Ýù ÏÉÇ Ý»Ýù Ñ³ çá Õ³Ï ·áñ Í³-
ñ³ñ Ý»ñ, É³ í³ ·áõÛÝ ·áñ Í³ ïáõ Ý»ñ, Ïáõ-
Ý» Ý³Ýù ³ Ùáõñ ÁÝ ï³ ÝÇù¦,- Ëáë ùÁ »½-
ñ³ ÷³ ÏáõÙ ¿ ÏÇÝ ·áñ Í³ ñ³ ñÁ: 

Îàô¼ºÜ²ÚÆ, àðäºê¼Æ ÎÆÜ 
¶àðÌ²ð²ðÜºðÆ Ð²Ø²ð 

ì²ðÎ²ìàðØ²Ü ²ðîàÜÚ²È 
ä²ÚØ²ÜÜºð êîºÔÌìºÆÜ

² Ý³ ÑÇï æ³ ÕÇÝ Û³ ÝÁ μÝ³Ï í» Éáí 
² É³ í»ñ ¹Ç ù³ Õ³ ùáõÙ, ³ß Ë³ ï³Ýù 

Ý³¢ ½μá ë³ßñ çáõÃ Ûáõ ÝÁ ¢ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý»-
ñÇ ëá óÇ³É-ïÝï» ë³ Ï³Ý ½³ñ ·³ óáõ ÙÁ:

2014-2015 ÃÃ. ÁÝ Ã³ó ùáõÙ (ÐÐ-áõÙ 
²ØÜ ¹»ë å³ ÝáõÃ Û³Ý ³ ç³Ï óáõÃ Û³Ùμ) 
ÐºÎ²-Ý  Ç ñ³ Ï³ Ý³ó ñ»É ¿ Ñ³ Ù³ÛÝù Ý»-
ñáõÙ Ï³ Ý³Ýó ³ß Ë³ ï³Ý ùÁ Ñ³ Ù³ Ï³ñ-
·áÕ ¢  » Ï³ Ùáõï Ý» ñÇ ³ ×ÇÝ Ýå³ë ïáÕ 
§ Ð³ Ù³ ï»Õ ç³Ý ù»ñ` Ñ³ ÝáõÝ ½³ñ ·³ó-
Ù³Ý¦ Íñ³ ·Ç ñÁ, á ñÇ ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ, 
Èá éáõ Ù³ñ ½Ç 4 Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ 
ëï»ÕÍ í»É »Ý Ñ³ ï³å ïáõÕ Ý» ñÇ å³Ñ-
å³Ý Ù³Ý Ýå³ ï³ Ïáí Ý³ Ë³ ï»ë í³Í 
ë³é Ý³ ñ³ Ý³ ÛÇÝ ë»Ý Û³Ï Ý»ñ, ÇÝã å»ë 
Ý³¢, áñ å»ë ëá óÇ³ É³ Ï³Ý Ó»é Ý³ñ-
ÏáõÃ ÛáõÝ,  ÑÇÙù ¿ ¹ñí»É μÝ³ å³Ñ å³-
Ýá ñ»Ý Ù³ ùáõñ μáõ ë³ Ï³Ý Ã» Û» ñÇ ³ñ-
ï³¹ ñáõÃ Û³ ÝÁ:

��������	
����	��������
 àõ ¶àðÌ²ð²ðÀ

²Ý Ñ»ñ ù» ÉÇ ÷³ëï ¿, áñ ³ë ïÇ ×³-
Ý³ μ³ñ Ù» Í³ ÝáõÙ ¿ ·Ûáõ ÕÇ Ï³ Ý³Ýó 
¹»ñÝ áõ Ý»ñ¹ ñáõ ÙÁ` ·Ûáõ Õ³ïÝ ï»-
ëáõÃ Û³Ý ½³ñ ·³ó Ù³Ý, å³ ñ» Ý³ ÛÇÝ 
³Ýí ï³Ý ·áõÃ Û³Ý ³ å³ Ñáí Ù³Ý ¢  ³Õ-
ù³ ïáõÃ Û³Ý Ýí³ ½»ó Ù³Ý ·áñ ÍáõÙ: 
§ Ð³ Û³ë ï³ ÝÇ » ñÇ ï³ ë³ñ¹ Ï³ Ý³Ýó 
³ ëá óÇ³ óÇ³¦ Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ Ï³Ý Ï³½-
Ù³ Ï»ñ åáõÃ Û³Ý §²Ï ïÇí Ï³ Ý³Ûù Ð³-
Û³ë ï³ ÝÇ ·Ûáõ Õ³ Ï³Ý Ñ³ Ù³ÛÝù Ý» ñáõÙ¦ 
Íñ³· ñÇ ß³ Ñ³ éáõ Ý» ñÁ ¢ ÏÇÝ Ó»é Ý» ñ»ó-
Ý» ñÇ ó³Ý óÇ ³Ý ¹³Ù Ý»ñÝ ³Û ëûñ Ç ñ»Ýó 
Ù³ë Ý³Ï óáõÃ ÛáõÝÝ áõ Ý»Ý ÷áùñ ¢ ÙÇ çÇÝ 
·áñ Í³ ñ³ñ Íñ³· ñ» ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý, 
·Ûáõ ÕáõÙ ëá óÇ³É-ïÝï» ë³ Ï³Ý ËÝ¹Çñ-
Ý» ñÇ ÉáõÍ Ù³Ý ·áñ ÍáõÙ: 

§ Î³ Ý³Ýó ëá óÇ³É-ïÝï» ë³ Ï³Ý 
Ñ½á ñ³ óáõÙ¦ Íñ³· ñÇ ßñç³ Ý³Ï Ý» ñáõÙ, 
³ ëá óÇ³ óÇ³Ý Ç ñ³ Ï³ Ý³ó ÝáõÙ ¿ ß³ ñáõ-
Ý³ Ï³ Ï³ ÝáõÃ ÛáõÝÝ ³ å³ Ñá íáÕ Íñ³·-
ñ»ñ, á ñáÝó ³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ ß³ Ñ³ éáõ Ý» ñÁ 
å³ñ ½³ å»ë í» ñ³Í íáõÙ »Ý ·áñ ÍÁÝ Ï»ñ-
Ý» ñÇ: Üáñ ³ß Ë³ ï³ ï» Õ» ñÇ ëï»Õ Íáõ-
ÙÁ ÐºÎ²-ÇÝ ³Ý ¹³ Ù³Ï óáÕ ·áñ Í³ ñ³ñ 
Ï³ Ý³Ýó ³ é³Ýó ù³ ÛÇÝ ËÝ¹Çñ Ý» ñÇó 
¿: ² ëá óÇ³ óÇ³Ý ³ ç³Ï óáõÙ ¿ Ýñ³Ýó` 
·áñ Í³ ñ³ñ Íñ³· ñ» ñÇ áõ Ùï³Ñ Õ³-
óáõÙ Ý» ñÇ Ç ñ³ Ï³ Ý³ó Ù³Ý ·áñ ÍáõÙ: 
Úáõ ñ³ ù³Ýã Ûáõñ ÏÇÝ ß³ Ñ³·ñ·é í³Í ¿ 
Çñ ³ß Ë³ ï³Ý ùáí Ýå³ë ï»É Ñ³Û ñ» ÝÇ 
·Ûáõ ÕÇ, Ý³¢` »ñÏ ñÇ ½³ñ ·³ó Ù³ ÝÁ: ÆëÏ 
¹ñ³Ý Ñ³ë Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñ Ûáõ ñ³ ù³Ýã Ûáõ-
ñÁ Ó·ïáõÙ ¿ μ³ ñ»ËÕ ×á ñ»Ý Ï³ ï³ ñ»É 
Çñ ³ß Ë³ ï³Ý ùÁ, áñ å»ë ½Ç ³ñ¹ ÛáõÝù 
³ å³ Ñáí íÇ: ÊÝ ¹Çñ Ý»ñ ¿ ÉÇ »Ýù áõ Ý»-
Ý³ Éáõ, ¹ñ³Ýù ÑÝ³ ñ³ íáñ ã¿ Éáõ Í»É Ù»Ï 
û ñáõÙ: Î³ñ ¢á ñÁ`  ¹ñ³Ýó ÉáõÍ Ù³ÝÝ 
áõÕÕ í³Í ù³Û É»ñ Ï³ ï³ ñ»ÉÝ ¿: ÆëÏ áí 
×³Ù ÷³ ¿ ÁÝÏ ÝáõÙ` ï»Õ ÏÑ³ë ÝÇ, ³Ý-
���������	�
�����

¸Äì²ðàôÂÚàôÜÜºðÀ 
Ð²ÔÂ²Ð²ðºÈàô Ð²Ø²ð ºÜ

Î³Ã Ý³Ù Ã»ñ ùÇ ³ñ ï³¹ ñáõÃ Ûáõ-
ÝáõÙ Ù³ë Ý³ ·Ç ï³ ó³Í § Î³ é³ ¢ Î³-
ñ»Ý¦ êäÀ-Ý, á ñÁ Ó¢³ íáñ í»É ¿ 1999 
Ã.-ÇÝ, ì³ Ý³ Óá ñáõÙ, í»ñ ç»ñë, ÐºÎ²-Ç 
³ ç³Ï óáõÃ Û³Ùμ, Ñ³ Ù³Éñ í»É ¿ Ýáñ ë³ñ-
ù³ íá ñáõÙ Ý» ñáí: ¸ ñ³ ßÝáñ ÑÇí ³ñ-
ï³¹ ñ³ ï» ë³ Ï³ ÝÇÝ ³ í» É³ ó»É ¿ ¢ë  
»ñ Ïáõ ëáí, ëï»ÕÍ í»É »Ý Éñ³ óáõ óÇã ³ß-

¶àðÌ²ð²ð Î²Ü²Úø

Շ նոր հա վո ր	մ եմ բո լոր կա նանց 	 աղ ջիկ նե րին` կա նանց  տոնի ա ռթիվ:
Թող, որ ապ րենք խա ղա ղ	թ յան մեջ, 	 չլի նեն այդ խա ղա ղ	թ յ	 նը խա թա րող եր և	յթ ներ: 
Թող, որ բո լոր մայ րերն 	 րա խ	թ յամբ ճա նա պար հեն ի րենց զա վակ նե րին բա նակ և ն	յն 	 րա խ	թ յամբ էլ ` դի-

մա վո րեն:
Մաղ թ	մ եմ բո լոր կա նանց 	 աղ ջիկ նե րին ա ռող ջ	թ յ	ն, կամք և խի զա խ	թ յ	ն` հաղ թա հա րե լ	 բո լոր դժվա-

ր	թ յ	ն նե րը և մաս նա կից լի նե լ	 մեր սե ր	նդ նե րի հա մար ա վե լի լավ եր կիր կա ռ	 ցե լ	 գոր ծին:
Լի լիթ Ա սատր յան

Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ կա նանց ա սո ցիա ցիա յի և ՀՀ Կին ձեռ նե րեց նե րի ցան ցի նա խա գահ
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¶àðÌ²ð²ð Î²Ü²Úø

Úàôð²ø²ÜâÚàôð ÎÆÜ Æð Üºð¸ðàôØÀ 
äºîø ¾ àôÜºÜ² ÀÜî²ÜÆøÆ îÜîºê²Î²Ü 

¼²ð¶²òØ²Ü ¶àðÌàôØ
Èáõ ëÇ Ý» Ô³ ½³ñ Û³ ÝÁ ÐºÎ²-Ç ³ Ù» Ý³» ñÇ-

ï³ ë³ñ¹ ³Ý ¹³Ù Ý» ñÇó ¿: àñ å»ë ³Ý Ñ³ï Ó»é-
Ý» ñ»ó` ½μ³Õ íáõÙ ¿ ãñ³ ·áñ ÍáõÃ Û³Ùμ: Ø»Ï ï³-
ñÇ ³ é³ç ÑÇÙ Ý»É ¿ ³ñ ï³¹ ñ³ Ù³ë, á ñÁ ·ïÝíáõÙ 
¿ ÐÐ ² ñ³ ·³ Íáï ÝÇ Ù³ñ ½Ç ²ÕÓù (Ý³Ë ÏÇÝ` Òá-
ñ³÷) ·Ûáõ ÕáõÙ: 

Èáõ ëÇ Ý»Ý ³ÛÅÙ Çñ ÷áñÓÝ ¿ ÷á Ë³Ý óáõÙ 
³ ëá óÇ³ óÇ³ ÛÇ ÙÛáõë ³Ý ¹³Ù Ý» ñÇÝ, áí ù»ñ ÝáõÛÝ-
å»ë Ñ» ï³ùñùñ í³Í »Ý ãñÇ ³ñ ï³¹ ñáõÃ Û³Ùμ: 
ÎÇÝ ·áñ Í³ ñ³ñÝ ³Ûë û ñ» ñÇÝ ³ß Ë³ ïáõÙ ¿ Ó¢³-
÷á Ë»É ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇ ÷³ Ã» Ã³ íá ñáõ ÙÁ, ³ÛÝ 
¹³ñÓ Ý»É ³ í» ÉÇ ·ñ³ íÇã ¢ Ýá ñ³á×: §àõ ½áõÙ »Ýù, 
áñ å»ë ½Ç Ù»ñ ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÁ ï³ñ μ»ñ íÇ ßáõ Ï³-
ÛáõÙ í³ ×³ é³ Ñ³Ý í³Í ÙÛáõë ³å ñ³Ý ù³ ï» ë³Ï-
Ý» ñÇó: öá ËáõÙ »Ýù Ý³¢ ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇ Ó¢³ íá-
ñáõ ÙÁ, ãñ» ñÇ ¹³ ë³ íá ñáõÃ Ûáõ ÝÁ, Ùß³ ÏáõÙ »Ýù 
³ í» ÉÇ ·» Õ» óÇÏ ¢  ³ãù ßá ÛáÕ ï³ñ μ» ñ³Ï Ý»ñ¦,- 
³ ëáõÙ ¿ Èáõ ëÇ Ý»Ý, ³ å³ ÑáõÛë Ñ³Ûï ÝáõÙ, áñ 
³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇ ³ñ ï³ ùÇÝ ï»ë ùÇ μ³ ñ» É³ íáõ ÙÁ 
ÏÝå³ë ïÇ ßáõ Ï³ ÛáõÙ í³ ×³é ùÇ ³ í» É³ó Ù³ ÝÁ: 

ºÉ Ý» Éáí å³ Ñ³Ý ç³ñ ÏÇó` ³ñ ï³¹ ñáõÙ »Ý Ã»' 
μÝ³ å³Ñ å³ Ýá ñ»Ý Ù³ ùáõñ ¢, Ã»' ß³ ù³ ñ³ç ñáí 
å³ï ñ³ëï í³Í ãñ»ñ: ²ñ ï³¹ ñáõÃ Ûáõ ÝáõÙ û·-
ï³ ·áñ ÍáõÙ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ ë» ÷³ Ï³Ý ³Û ·» ï³-
ñ³Íù Ý» ñÇó ëï³ó í³Í ÙÇñ ·Á, ³ÛÉ¢` ³ÝÑ ñ³-
Å»ßï Í³ í³É ³ å³ Ñá í» Éáõ Ñ³ Ù³ñ, ÙÃ» ñáõÙ »Ý 
Ý³¢ Ñ³ Ù³· Ûáõ Õ³ óÇ Ý» ñÇó: â ñ» ñÁ ÷³ Ã» Ã³ íá-
ñáõÙ »Ý ï³ñ μ»ñ ã³ ÷» ñÇ ï³ ñá ÕáõÃ ÛáõÝ Ý» ñáí, 
áñ å»ë ½Ç ¹ñ³Ýù Ù³ï ã» ÉÇ ÉÇ Ý»Ý μá Éáñ ëå³ éáÕ-
Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ñ: ²ß Ë³ ï³Ýù Ý» ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏ í³Í 
»Ý ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ ³Ý ¹³Ù Ý» ñÁ, ë³-
Ï³ÛÝ ³Ù é³ ÝÁ, ³ñ ï³¹ ñ³Ý ùÇ Í³ í³ ÉÇ ÁÝ¹ É³ÛÝ-
Ù³ ÝÁ ½áõ ·ÁÝ Ã³ó, ³ í» É³ ÝáõÙ »Ý Ý³¢ ë» ½á Ý³-
ÛÇÝ ³ß Ë³ ïáÕ Ý» ñÁ: 

ØÇ³Ï ÑÇÙ Ý³ËÝ ¹Ç ñÁ, Èáõ ëÇ Ý»Ç Ï³ñ ÍÇ ùáí, 
1-2 ïáÝ Ý³ ï³ ñá ÕáõÃ Û³Ùμ ë³é Ý³ ñ³Ý Ý» ñÇ 
μ³ ó³ Ï³ ÛáõÃ ÛáõÝÝ ¿, á ñÁ Éáõñç ¹Åí³ ñáõÃ ÛáõÝ-
Ý»ñ ¿ ³ é³ ç³ó ÝáõÙ ³ß Ë³ ï³Ý ùáõÙ: ö³ë-
ïá ñ»Ý, ÙÃ» ñ» Éáí Ù»Í ù³ Ý³ ÏáõÃ Û³Ùμ ÙÇñ·, 
³ÛÝ ã»Ý Ñ³ëó ÝáõÙ ÙÇ³Ý ·³ ÙÇó í» ñ³Ù ß³ Ï»É: 
¸ ñ³Ýù å»ïù ¿ å³ Ñ»ë ï³ íá ñ»É ë³é Ý³ ñ³Ý-
Ý» ñáõÙ` ÙÇÝã¢ í» ñ³Ù ß³ Ïáõ ÙÁ: § Îáõ ½» Ý³ ÛÇ, áñ 
Ñ³Û Ï³ Ý³Ûù ÉÇ Ý»Ý ·áñ ÍáõÝ Û³, ½μ³Õ í»Ý ·áñ-

Í³ ñ³ ñáõÃ Û³Ùμ, ãÙÝ³Ý ëïí» ñáõÙ¦,- ³ ëáõÙ ¿ 
Èáõ ëÇ Ý»Ý ¢ Ñ³ í» ÉáõÙ, áñ Ûáõ ñ³ ù³Ýã Ûáõñ ÏÇÝ Çñ 
Ý»ñ¹ ñáõ ÙÁ å»ïù ¿ áõ Ý» Ý³ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇ ïÝï»-
ë³ Ï³Ý ½³ñ ·³ó Ù³Ý ·áñ ÍáõÙ: 

º ñÇ ï³ ë³ñ¹ ãñ³ ·áñ ÍÁ Ý³¢ Ýáñ Íñ³· ñ»ñ 
áõ ÝÇ, Ý³ Ë³ ï» ë»É ¿ ëï»Õ Í»É ³ å³ Ï» å³ï 
ãáñ³ Ýáó, áñ å»ë ½Ç ³ í» ÉÇ á ñ³Ï Û³É ¢ ÙÇ ç³½-
·³ ÛÇÝ ã³ ÷á ñá ßÇã Ý» ñÇÝ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë Ë³Ý 
³ñ ï³¹ ñ³Ýù ëï³ Ý³: à ñá ß»É »Ý ÁÝ¹ É³Û Ý»É ³ñ-
ï³¹ ñáõÃ Ûáõ ÝÁ, Ñ³Ý ¹»ë ·³É Ýáñ ï» ë³ Ï³ ÝÇáí: 
ÆëÏ ¹ñ³ Ñ³ Ù³ñ ³ ç³Ï óáõÃ Û³Ý Ï³ ñÇù áõ ÝÇ: 
¶áñ Í³ ñ³ ñáõÃ Û³Ý í» ñ³ μ»ñ Û³É ß³ï Ùï³ Ñ³-
Õ³ óáõÙ Ý»ñ áõ ÝÇ, á ñáÝó ÏÛ³Ý ùÇ Ïá ã» Éáõ Ñ³ Ù³ñ 
³é Ï³ ¿ ýÇ Ý³Ý ë³ Ï³Ý Ý»ñ¹ ñáõÙ Ý» ñÇ ³ÝÑ ñ³-
Å»ß ïáõÃ Ûáõ Ý: 

ÐºÎ²-Ý μ³½ ÙÇóë ³ å³ Ñá í»É ¿ ÁÝ Ï» ñáõÃ-
Û³Ý Ù³ë Ý³Ï óáõÃ Ûáõ ÝÁ ï³ñ μ»ñ óáõ ó³ Ñ³Ý ¹»ë-
Ý» ñáõÙ, áõ ëáõ óá Õ³ Ï³Ý ë» ÙÇ Ý³ñ Ý» ñÇ ÙÇ çá óáí 
û· Ý»É Ù³ë Ý³ ·Ç ï³ Ï³Ý ·Ç ï» ÉÇù Ý» ñÇ Ëá ñ³ó-
Ù³ ÝÁ: ²ñ ï³¹ ñ³ÝùÝ ³ é³ÛÅÙ Ç ñ³ó ÝáõÙ »Ý Ý»ñ-
ùÇÝ ßáõ Ï³ ÛáõÙ, ÇëÏ ³ñ ï³¹ ñ³ Ï³Ý Í³ í³É Ý» ñÇ 
ÁÝ¹ É³Û Ýáõ ÙÇó Ñ» ïá, ³ÛÝ Ï³ é³ ù»Ý Ý³¢ è¸, 
² ñ³ μ³ Ï³Ý ØÇ³ó Û³É ¾ ÙÇ ñáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ¢  ³ÛÉ 
»ñÏñ Ý» ñÇ ßáõ Ï³ Ý»ñ: 

Ü»É ÉÇ ê³ Ñ³Ï Û³ Ý

Ð²²Ð ²· ñá μÇ½ Ý» ëÇ áõ ëáõó Ù³Ý Ï»Ýï ñá ÝÁ Ý³ Ë³ Ó»é Ý»É 
¿ §²àôÎ 100¦ í»ñ ï³ éáõÃ Û³Ùμ ¹ñ³ Ù³ Ñ³ í³ ùÇ ³ñ ß³í, á ñÇ 
Ýå³ ï³ÏÝ ¿` Ã³ñ Ù³ó Ý»É Ï»Ýï ñá ÝÇ Ñ³ Ù³ Ï³ñ· ã³ ÛÇÝ ïÝï»-
ëáõÃ Ûáõ ÝÁ: 

¸ ñ³ Ù³ Ñ³ í³ ùÁ Ù»Ï Ý³ñ Ï»ó §²· ñá μÇ½ Ý» ëÇ Ñ» ï³ ½á ïáõÃ-
ÛáõÝ Ý» ñÇ ¢ Ïñ ÃáõÃ Û³Ý ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ï»Ýï ñáÝ¦ (ICARE) ÑÇÙ-
Ý³¹ ñ³ ÙÇ ³Ù μáÕç ³ß Ë³ ï³ Ï³½ ÙÇ Ù³ë Ý³Ï óáõÃ Û³Ùμ (ICARE-Á 
ýÇ Ý³Ý ë³ íá ñáõÙ ¢ Ñ³ Ù³ Ï³ñ ·áõÙ ¿ ²àôÎ-Ç ·áñ Íáõ Ý»áõÃ Ûáõ ÝÁ) 
¢ ß³ ñáõ Ý³Ï íáõÙ ¿ ²àôÎ-Ç ¹³ ë³ Ëá ë³ Ï³Ý Ï³½ ÙÇª ÝáõÛÝ å»ë 
Ëáë ïáõÙ Ý³ ÉÇó Ý»ñ· ñ³í Ù³Ùμ:

²Û Ýá õ³ Ù» Ý³Û ÝÇí, ³ Ù» Ý³¿³ Ï³Ý ¢ Ï³ñ ¢áñ Ý»ñ¹ ñáõ ÙÁ 
³ÏÝ Ï³É íáõÙ ¿ ²àôÎ-Ç ï³ñ μ»ñ ï³ ñÇ Ý» ñÇ ßñç³ Ý³ í³ñï Ý»-
ñÇó: ì»ñ ç»ñë ³ñ ¹»Ý »ñ ñáñ¹ ³Ý ·³Ù, ï» ÕÇ áõ Ý» ó³í ²àôÎ-Ç 
ßñç³ Ý³ í³ñï Ý» ñÇ í» ñ³ Ñ³ í³ùª 2005 ¢ 2006 ÃÃ. Ïáõñ ë» ñÇ 
Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇã Ý» ñÇ Ù³ë Ý³Ï óáõÃ Û³Ùμ: Ü»ñ Ï³ Ý» ñÇó á Ù³Ýù, 
³ í³ñ ï» Éáõó Ñ» ïá, ³ é³ çÇÝ ³Ý ·³ÙÝ ¿ÇÝ ÉÇ ÝáõÙ Ñ³ ñ³ ½³ï 
ÏñÃû ç³ ËáõÙ: ì» ñ³ Ñ³ í³ù Ý» ñÇ ³Ûë ß³ñ ùÇ Ï³½ Ù³ Ï»ñ åÇã, 
²ÐÎØÎ (ICARE) ÑÇÙ Ý³¹ ñ³ ÙÇ ½³ñ ·³ó Ù³Ý ·Íáí ïÝû ñ»Ý ²ñ-
Ãáõñ ¶ ñÇ ·áñ Û³ ÝÇ Ñ³ Ù³ñ Éñ³ óáõ óÇã μá í³Ý ¹³ ÏáõÃ ÛáõÝ áõ Ý»ñ 
³ÛÝ ³ éáõ Ùáí, áñ Ñ»Ýó Çñ Ñ³ Ù³ Ïáõñ ë» óÇ Ý»ñÝ ¿ÇÝ Ñ³Ý ¹Ç åáõÙ:

²Ý ó³Í 10-11 ï³ ñÇ Ý» ñÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ ß³ï çñ»ñ »Ý Ñá ë»É, 
Ù»ñ ßñç³ Ý³ í³ñï Ý» ñÁ ·ï»É »Ý ÏÛ³Ý ùáõÙ ¢ Ù³ë Ý³ ·Ç ï³ Ï³Ý 
³ß Ë³ ï³ ßáõ Ï³ ÛáõÙ Ç ñ»Ýó ³ñ Å³ Ý³ í³ Û»É ï» ÕÁ. ³ÛÝ å»ë áñ 
ï» Õ» ÏáõÃ ÛáõÝ Ý»ñ áõ ÑáõÛ ½»ñ ÷á Ë³ Ý³ Ï» Éáõ ß³ï μ³Ý Ï³ñ: ÆÝã-
å»ë ¢ Ý³ Ëáñ¹ í» ñ³ Ñ³ í³ù Ý» ñÇ Ù³ë Ý³ ÏÇó Ý» ñÁ, Ýñ³Ýù Ù»Í 

å³ï ñ³ë ï³ Ï³ ÙáõÃ ÛáõÝ Ñ³Ûï Ý» óÇÝ Ù³ë Ý³Ï ó» Éáõ §²àôÎ 100¦ 
¹ñ³ Ù³ Ñ³ í³ ùÇ ³ñ ß³ íÇÝ: Ø³ë Ý³ íá ñ³ å»ë, 2005Ã. ßñç³ Ý³-
í³ñï, dasaran.am Ï³Û ùÇ ÑÇÙ Ý³ ¹Çñ ïÝû ñ»Ý êáõ ñ»Ý ² Éá Û³ ÝÁ 
Ï³ñ ¢á ñ»ó ¹åñá óÇÝ §å³ñï ùÁ¦ í» ñ³ ¹³ñÓ Ý» Éáõ ³ÝÑ ñ³ Å»ß-
ïáõÃ Ûáõ ÝÁ: ´á Éá ñÁ ëï³ÝÓ Ý» óÇÝ ³Û ëáõ Ñ»ï Ï³ ñá ÕáõÃ Û³Ý ã³-
÷áí ²àôÎ-ÇÝ û· Ý» Éáõ Ñ³ÝÓ Ý³ éáõÃ Ûáõ ÝÁ, Ý³¢ Ñ³Ý ¹Çå Ù³ ÝÁ 
ï³ñ μ»ñ å³ï ×³é Ý» ñáí ãÝ»ñ Ï³ Û³ ó³Í ÁÝ Ï»ñ Ý» ñÇ ³ Ýáõ ÝÇó: 
Þñ ç³ Ý³ í³ñï Ý» ñÇó ÙÇ ù³ ÝÇ ëÁ å³ï ñ³ë ï³ Ï³ ÙáõÃ ÛáõÝ »Ý 
Ñ³Ûï Ý»É ³ñ ß³ íÇÝ Ù³ë Ý³Ï ó»Éª ÝíÇ ñ³ μ» ñ» Éáí Ù» Ï³ Ï³Ý Ñ³-
Ù³ Ï³ñ ·Çã:  

²ÐÎØÎ (ICARE) ÑÇÙ Ý³¹ ñ³ ÙÇ ïÝû ñ»Ý ì³ñ ¹³Ý àõ éáõï Û³-
ÝÁ ßÝáñ Ñ³ Ï³ ÉáõÃ ÛáõÝ Ñ³Ûï Ý»ó  ¢ Ñ³ ÏÇñ× Ý»ñ Ï³ Û³ó ñ»ó 2005-
2006 ÃÃ.-Çó Ç í»ñ ²àôÎ-áõÙ ¢ ÑÇÙ Ý³¹ ñ³ ÙáõÙ Ï³ ï³ñ í³Í Éáõñç 
¹ñ³ Ï³Ý ÷á ÷á ËáõÃ ÛáõÝ Ý»ñÝ áõ ³ é³ çÇ Ï³ Ëáë ïáõÙ Ý³ ß³ï 
Íñ³· ñ» ñÁ, á ñáÝó Ç ñ³ Ï³ Ý³ óáõ ÙÁ Ï³Ë í³Í ÏÉÇ ÝÇ Ý³¢ ßñç³-
Ý³ í³ñï Ý» ñÇó: 

êáë ² í» ïÇë Û³Ý  

Ագրոբիզնեսի սցման 
կենտրոնի շրջանավարտները 
վերադարձնմ են «պարտքը»

Î²ðºìàð Üºð¸ðàôØ

 Վեր ջերս Վա յոց ձո րի մարզ պե տա րա-
նի նիս տե րի դահ լի ճ�մ անց կաց վեց ՕԳԱՆ 
դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րի 3-րդ խորհր դատ-
վա կան հան դի պ�մ-քննար կ� մը` ֆեր մեր նե-
րի և շա հագր գիռ կող մե րի միջև: Հայ տամր-
ց�յթն անց կաց վ�մ է Ավստ րիա յի զար գաց-
ման գոր ծա կա լ�թ յան (ԱԶԳ) ԵՄ-ի և ԱԶԳ-ի 
ֆի նան սա կան ա ջակ ց�թ յան շնոր հիվ: 
Ծ րագ րի նպա տակն է` Հա յաս տա ն�մ խթա-
նել օր գա նա կան գյ� ղատն տե ս�թ յ� նը:

Դ րա մաշ նոր հա յին ծրագ րի ղե կա վար 
Ք րիս տի նե Գ րի գոր յա նը ներ կա նե րին տե ղե-
կաց րեց կա տար ված փո փո խթ յն նե րի  մա-
սին`  ծրագ րի ա ռա վե լա գյն տևո ղթ յ նը 24 
ամ սից դար ձել է 21 ա միս: Ինչ պես նաև պարզ է 
դար ձել, որ փոք րա ծա վալ և մե ծա ծա վալ դրա-
մաշ նորհ նե րմ չի ար գել վմ բան ջա րե ղե նի և  
ալ կո հո լի վե րա բեր յալ ծրագ րե րի ընդգր կ մը:

 Ֆեր մեր նե րին հ զող բո լոր հար ցե րի պա-
տաս խան նե րը` ղղ ված ծրագ րի հա մա կար-
գող նե րին, տե ղադր վել է կայ քմ: Ք րիս տի նե 
Գ րի գոր յա նը հոր դո րեց հայ տամր ցյ թի դի-
մող նե րին, որ պես զի նրանք ըն թեր ցեն  հարց 
 պա տաս խան նե րը` լրա ց ցիչ տե ղե կթ յն-
նե րին տի րա պե տե լ նպա տա կով: Ծ րագ րին 
մաս նակ ցել ցան կա ցող նե րը կա րող են այ ցե-
լել http://www.entwicklung.at/en/news/current  
և calls http://eeas.europa.eu/delegations/
armenia կայ քէ ջեր:

Ìð²¶Æð

Æ Üä²êî úð¶²Ü²Î²Ü ¶ÚàôÔ²îÜîºêàôÂÚ²Ü ¼²ð¶²òØ²ÜÀ

Հան դիպ մա նը ներ կա էին ան հատ ֆեր մեր-
ներ, գյ ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվն ե րի ան-
դամն եր, ՀԿ-նե րի ներ կա յա ց ցիչ ներ, ով քեր հե-
տաքրքր ված են ծրագ րով: Քն նարկ ման ըն թաց-
քմ ներ կա նե րը ծրագ րի հա մա կար գո ղին ղ ղե-
ցին ի րենց մտա հո գող բո լոր հար ցե րը և ս տա ցան 
սպա ռիչ պա տաս խան ներ:

Հան դիպ ման ա վար տին Ք րիս տի նե Գ րի-
գոր յա նը հյս հայտ նեց, որ Վա յոց ձո րի մար զից 
մեծ թվով դի մմն եր կներ կա յաց վեն, ո րի արդ-
յն քմ հնա րա վո րթ յն կա ռա ջա նա մար զմ 
զար գաց նել օր գա նա կան գյ ղատն տե սթ յ նը: 
Հայ տա դի մմն ե րի ներ կա յաց ման վերջ նա ժամ-
կե տը 2016թ. -ի մար տի 21-ն  է:  

Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Վայոց ձորի  ԳԱՄԿ
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¸³μ³ÕÇ ³Ëï³Ýß³ÝÝ»ñÁ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ùáï

 Դա բա ղը կճղա կա վոր, խո շոր և մանր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի  խո զե րի 
խիստ վա րա կիչ վի ր սա յին հի վան դթ-
յն է, ո րին բնո րոշ են մաշ կի  լոր ձա թա-
ղանթ նե րի բշտի կա յին (աֆ տո զա յին) ախ-
տա հա րմն երն  կաթ նատ վթ յան 70 
- 75 % կտրկ նվա զ մը: 

ÐÇ í³Ý ¹áõÃ Û³Ý Ñ³ ñáõ óÇ ãÁ íÇ ñáõë ¿, áñÝ  ÁÝ Ï³-
Éáõ Ý³Ï Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ ûñ ·³ ÝÇ½ ÙáõÙ í» ñ³ñ ï³¹ñ íáõÙ 
¿ Ù³ß ÏÇ, Éáñ Ó³ Ã³ Õ³ÝÃ Ý» ñÇ áõ ëñï³Ù Ï³ ÝÇ μçÇç-
Ý» ñáõÙ: ìÇ ñáõ ëÁ  Ï³ ÛáõÝ  ¿ ³ñ ï³ ùÇÝ ÙÇ ç³ í³Û ñÇ 
·áñ ÍáÝ Ý» ñÇ ÝÏ³ï Ù³Ùμ, ³ÛÝ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ Ù³ ½³-
Í³Í ÏáõÙ å³Ñ å³Ý íáõÙ ¿ ÙÇÝã¢ 50, çñáõÙª 21 - 103, 

Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇÝ ËÝ³ ÙáÕ ³ÝÓ Ý³ Ï³½ ÙÇ Ñ³ ·áõë ïÇ 
íñ³` ÙÇÝã¢ 100, ³ Ý³ë Ý³ å³ Ñ³ Ï³Ý ßÇ ÝáõÃ ÛáõÝ Ý»-
ñáõÙ` ÙÇÝã¢ 70, Ï³ ÃÇ Ù»çª ÙÇ çÇ ÝÁ 12 ûñ: Ð³ ñáõ óÇ ãÁ 
75 ³ë ïÇ ×³Ý ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ ÝÇ å³Û Ù³Ý Ý» ñáõÙ  áãÝ ã³-
ÝáõÙ ¿ 15 ñá å»Çó, ÇëÏ 100 ³ë ïÇ ×³Ý ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ ÝÇ 
å³Û Ù³Ý Ý» ñáõÙª ÙÇ ù³ ÝÇ í³ÛñÏ Û³ ÝÇó: Ø ëÇ Ù»ç Ñ³-
ñáõ óÇ ãÁ »ñ Ï³ñ ãÇ å³Ñ å³Ý íáõÙ` áãÝ ã³ Ý³ Éáí Ï³Ã-
Ý³ÃÃ íÇ ³½ ¹» óáõÃ Ûáõ ÝÇó: ² Ý³ë Ý³ å³ ÑáõÃ Û³Ý Ù»ç 
³Ë ï³ Ñ³ ÝáõÃ Û³Ý Ýå³ ï³ Ïáí ÏÇ ñ³é íáÕ Ï³áõë ïÇÏ 
ëá ¹³ ÛÇ ¢ ýáñ Ù³É ¹» ÑÇ ¹Ç 2 ïá Ïá ë³ Ýáó çñ³ ÛÇÝ Éáõ-
ÍáõÛÃ Ý» ñÁ Ñ³ ñáõó ãÇÝ íÝ³ ë³ ½»ñ ÍáõÙ »Ý  10 - 30 ñá-
å» Ý» ñÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ:

¸³ μ³ ÕÇ ÝÏ³ï Ù³Ùμ ³ é³ í»É ½·³ ÛáõÝ »Ý Ëá-
ßáñ »Õ ç» ñ³ íáñ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÁ ¢ Ëá ½» ñÁ, ùÇã` Ù³Ýñ 
»Õ ç» ñ³ íáñ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÁ: Ð³ ñáõ óÇ ãÁ ÑÇ í³Ý¹ Ï»Ý-
¹³ ÝÇ Ý» ñÇó ³ éáÕç Ý» ñÇÝ ÷á Ë³Ýó íáõÙ ¿ û ¹³Ï³ ÃÇ-
É³ ÛÇÝ » Õ³ Ý³ Ïáí ¢ Ï» ñÇ ÙÇ çá óáí, íÇ ñáõ ëÁ Ï³ ñáÕ ¿ 
Ã³ ÷³Ý ó»É ÁÝ Ï³ Éáõ Ý³Ï Ï»Ý ¹³ Ýáõ ûñ ·³ ÝÇ½Ù Ý³¢ 
íÝ³ë í³Í Ù³ß ÏÇ ÙÇ çá óáí: ì³ ñ³ ÏÇ ¹³ñ å³ë Ý»ñÁ 
ÑÇÙ Ý³ Ï³ ÝáõÙ ßÝã³ é³ Ï³Ý ¢ Ù³ñ ëá Õ³ Ï³Ý áõ ÕÇ Ý» ñÇ 
Éáñ Ó³ Ã³ Õ³ÝÃ Ý»ñÝ »Ý: 

Ð³ ñáõ óÇ ãÁ ÑÇ í³Ý¹ ¢ íÇ ñáõ ë³ ÏÇñ  Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý»-
ñÇ ûñ ·³ ÝÇ½ ÙÇó ³ñ ï³ ½³ï íáõÙ ¿ Ï³ ÃÇ, Ù» ½Ç, ÃùÇ, 
ÏÕ³Ý ùÇ Ñ»ï, ÇëÏ ¹ñ³ ÷á Ë³Ýó Ù³Ý ·áñ ÍáÝ Ý»ñ »Ý 
³ñ ï³ ùÇÝ ÙÇ ç³ í³Û ñÇ ³ é³ñ Ï³ Ý» ñÁª ó³Ù ù³ ñÁ, Ï»-
ñÁ, çáõ ñÁ, ïñ³Ýë åáñ ï³ ÛÇÝ ÙÇ çáó Ý» ñÁ ¢  ³ÛÉÝ: ì³-
ñ³Ï í³Í ³ ñá ï³ í³Û ñ» ñáõÙ íÇ ñáõ ëÁ Ï»Ý ëáõ Ý³Ï ¿ 
ÙÝáõÙ ³ ñá ï³ ÛÇÝ áÕç ßñç³ ÝÇ ÁÝ Ã³ó ùáõÙ: 

¸³ μ³ ÕÁ í» ñ³ μ»ñ íáõÙ ¿ ½áá³Ýï ñá åá Ýá½ ÑÇ-
í³Ý ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ ß³ñ ùÇÝ, ³Û ëÇÝùÝ` ³ÛÝ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý»-
ñÇó ÷á Ë³Ýó íáõÙ ¿ Ù³ñ ¹áõÝ£ Ø³ñ ¹ÇÏ, Ñ³ï Ï³ å»ë` 
» ñ» Ë³ Ý» ñÁ, ¹³ μ³ Õáí Ï³ ñáÕ »Ý í³ ñ³Ï í»É ç»ñ Ù³-
ÛÇÝ Ùß³Ï Ù³Ý ã»Ý Ã³ñÏ í³Í Ï³ ÃÇó Ï³Ù ³Ý ÙÇ ç³ å»ë 
ÑÇ í³Ý¹ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ Ñ»ï ß÷í» Éáõó: Ø³ñ ¹áõ Ùáï 
ÑÇ í³Ý ¹áõÃ Ûáõ ÝÁ ¹ñë¢áñ íáõÙ ¿ μ»-
ñ³ ÝÇ Éáñ Ó³ Ã³ Õ³Ý ÃÇ μáñ μá ùáõ Ùáí, 
Ï³Ù ³ ÷» ñÇ Ù³ß Ï³ μáñ μáí ¢ ÑÇÙ Ý³-
Ï³ ÝáõÙ ³ í³ñï íáõÙ ¿ ³ é³Ýó μ³ñ-
¹³ óáõÙ Ý» ñÇ ³ éáÕ ç³ óáõ Ùáí:

Î»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ Ùáï ÑÇ í³Ý ¹áõÃ-
Û³Ý ·³Õï ÝÇ ßñç³ ÝÇ ï¢á ÕáõÃ Ûáõ ÝÁ 
36 Å³ ÙÇó ÙÇÝã¢ 7, ÇëÏ »ñ μ»ÙÝ` 21 ûñ 
¿: ÐÇ í³Ý ¹áõÃ Û³Ý ëÏ½μÝ³ Ï³Ý ßñç³-
ÝáõÙ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ Ùáï ÝÏ³ï íáõÙ ¿ 
Ù³ñÙ ÝÇ ÁÝ¹ Ñ³ Ýáõñ ç»ñ Ù³ë ïÇ ×³ ÝÇ 
μ³ñÓ ñ³ óáõÙ ÙÇÝã¢ 41 ¢  ³ í» ÉÇ ³ë-
ïÇ ×³Ý, åáõÉ ëÇ ¢ ßÝ ã³ éáõÃ Û³Ý Ñ³-
×³ Ë³ óáõÙ, μ» ñ³ ÝÇ Éáñ Ó³ Ã³ Õ³ÝÃ-
Ý» ñÇ ³Û ïáõó ¢  ³ é³ï Ãù³ Ñá ëáõÃ ÛáõÝ, ÇëÏ Ï×Õ³ ÏÇ 
åë³ ÏÇ Ñ³ï í³ ÍáõÙ, Ù³ß ÏÇ ³Ë ï³ Ñ³ñ Ù³Ý ¹»å ùáõÙª 
Ï³ñÙ ñáõÃ ÛáõÝ  ¢ Ï³ ÕáõÃ ÛáõÝ: ÐÇ í³Ý ¹áõÃ Û³Ý ëÏ½μÇó 
3 ûñ ³Ýó Ù³ñÙ ÝÇ Ù³ ½³ ½áõñÏ Ñ³ï í³Í Ý» ñáõÙª ùÃÇ 
Ñ³ Û» ÉÇ, ßñÃáõÝù Ý»ñ, »Õç Ûáõñ Ý» ñÇ ÑÇÙù, Ï×Õ³ Ï³ ÛÇÝ 
åë³Ï áõ ÙÇçÏ× Õ³ Ï³ ÛÇÝ ×»Õù, ÏñÍÇ Ù³ßÏ,  ÇÝã å»ë 
Ý³¢ μ» ñ³ ÝÇ Éáñ Ó³ Ã³ Õ³ÝÃ Ý» ñÇ áõ É»½ íÇ ³ñ ï³-
ùÇÝ Ù³ Ï» ñ» ëÇ íñ³ ³ é³ ç³ ÝáõÙ »Ý ëÇ ë» éÇ Ñ³ ïÇ ÏÇ 
Ù» ÍáõÃ Û³Ý ³í ßáí Éóí³Í áõ ÙÇ ÉÇá Ý³ íáñ íÇ ñáõ ë³ ÛÇÝ 
Ù³ñ ÙÇÝ Ý»ñ å³ ñáõ Ý³ ÏáÕ μßïÇÏ Ý»ñª ³Ûë å»ë Ïáã í³Í 
³ý ï³ Ý»ñ, á ñáÝù Ï»ñ ÁÝ ¹áõ Ý» Éáõó, ù³Û É» Éáõó, Ýëï»É-
í»ñ Ï³ Ý³ Éáõó å³ïé íáõÙ »Ý` í» ñ³Í í» Éáí μ³ó í»ñ-
ù» ñÇ -  ¿ ñá ½Ç³ Ý» ñÇ, ÇÝ ãÁ ¹Åí³ ñ³ó ÝáõÙ ¿ Ï» ñÇ ¢ ç ñÇ 
ÁÝ ¹áõ Ýáõ ÙÁ áõ ÏÉÙ³Ý ³Ï ïÁ: Î»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÁ ÝÇ Ñ³ ñáõÙ 
»Ý, ¹³ ¹³ ñáõÙ ¿ á ñá ×Á, Ýí³ ½áõÙ ¿ ÙÃ» ñ³ï íáõÃ Ûáõ-
ÝÁ: êñïÙ Ï³ ÝÇ ³Ë ï³ Ñ³ñ Ù³Ý Ñ»ï ¢³Ý ùáí ÑÇ í³Ý¹ 
Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ Ùáï ÝÏ³ï »ÉÇ »Ý Ñ¢áó Ý»ñ, »ñ μ»ÙÝ ÑÕÇ 
Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÁ íÇ ÅáõÙ »Ý: ì»ñ ù» ñÁ Ñ³ ×³Ë ³Õ ïáï-
íáõÙ »Ý å³Û Ù³ Ý³ Ï³Ý ³Ë ï³ ÍÇÝ Ù³Ý ñ¿ Ý» ñáí` ¿É 
³ í» ÉÇ μ³ñ ¹³ó Ý» Éáí ÑÇ í³Ý ¹áõÃ Û³Ý ÁÝ Ã³ó ùÁ`   ³ é³-

ç³ó Ý» Éáí Ï×Õ³ Ï³ ÛÇÝ ÷ï³Ëï, Ã³ ñ³ Ë³ ÛÇÝ Ù³ë-
ïÇï áõ ëïá Ù³ ïÇï: ́ ³ñ ¹áõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ μ³ ó³ Ï³ ÛáõÃ-
Û³Ý ¢ Å³ Ù³ Ý³ ÏÇÝ ÏÇ ñ³é í³Í μáõÅ Ù³Ý ³ñ¹ ÛáõÝ ùáõÙ 
ÑÇ í³Ý¹ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý»ñÝ ³ éáÕ ç³ ÝáõÙ »Ý` í³ ñ³Ï í» Éáõó 
3 - 4 ß³ μ³Ã ³Ýó:

Ø»ñ »ñÏ ñáõÙ, ¹³ μ³Õ ÑÇ í³Ý ¹áõÃ Û³Ý μéÝÏÙ³Ý 
¹»å ùáõÙ Ñ³Û ï³ ñ³ ñáõÙ »Ý Ï³ ñ³Ý ïÇÝ` Ç ñ³ Ï³ Ý³ó-
Ý» Éáí ÑÇ í³Ý ¹áõÃ Û³Ý Ñ³ ñáõó ãÇ ï³ ñ³ Íáõ ÙÁ Ï³Ý ËáÕ  
ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý» ñÇ Ñ³ Ù³ ÉÇñ, á ñÇ Å³ Ù³ Ý³Ï ë³Ñ Ù³-
Ý³ ÷³ ÏáõÙ »Ý ïñ³Ýë åáñ ï³ ÛÇÝ ÙÇ çáó Ý» ñÇ ß³ñ ÅÁ 
ÑÇ í³Ý ¹áõÃ Û³Ý ÝÏ³ï Ù³Ùμ  ³ Ý³ å³ Ñáí ï³ ñ³Í-
ùáõÙ, ³ñ ·» ÉáõÙ »Ý ³Û¹ ï³ ñ³Í ùÇó Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ ¢ 
Ï»Ý ¹³ Ý³ Ï³Ý Í³ ·áõÙ áõ Ý» óáÕ ÙÃ»ñ ùÇ áõ ÑáõÙ ùÇ ³ñ-
ï³ Ñ³ Ýáõ ÙÁ: ÐÇ í³Ý¹ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇÝ Ù» Ïáõ ë³ó ÝáõÙ 
»Ý ³ é³Ý ÓÇÝ ßÇ ÝáõÃ ÛáõÝ Ý» ñáõÙ ¢ μáõ ÅáõÙ »Ý, ÇëÏ 
½³Ý· í³ Í³ ÛÇÝ í³ ñ³ ÏáõÙ Ý» ñÇ ¹»å ùáõÙ í»ñ çÇÝ Ý» ñÇë 
μáõ ÅáõÙ »Ý Ñ»Ýó ³ Ý³ë Ý³ ß»Ý ùáõÙ: ÐÇ í³Ý ¹áõÃ Û³Ý 
Ýß³Ý Ý»ñ ãáõ Ý» óáÕ Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇÝ ³Ý Ñ³ å³Õ å³ï-
í³ë ïáõÙ »Ý ¹³ μ³Õ ÑÇ í³Ý ¹áõÃ Û³Ý Ñ³ ñáõó ãÇ ïíÛ³É 
ïÇ åÇ Ï³Ù »Ý Ã³ ïÇ åÇ íÝ³ ë³ ½»ñÍ í³Í íÇ ñáõ ëÇó 
å³ï ñ³ëï í³Í å³ï í³ë ï³Ý Ûáõ Ãáí` í³Ï óÇ Ý³ Ûáí: 
ì»ñ çÇ ÝÇë μ³ ó³ Ï³ ÛáõÃ Û³Ý ¹»å ùáõÙ, ÑÇ í³Ý ¹áõÃ Û³Ý 

ï³ ñ³ Íáõ ÙÁ Ï³Ý Ë» Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí, å³Û Ù³ Ý³ Ï³Ý 
³ éáÕç Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇÝ Ý» ñ³ñ ÏáõÙ »Ý ÑÇ í³Ý ¹³ ó³Í 
-  ³ éáÕ ç³ ó³Í Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ ³ñ ÛáõÝ` Ý»ñÙ Ï³Ý Ï³Ù 
»Ý Ã³ Ù³ßÏ, ³ Ý³ë Ý³ μáõÛ ÅÇ ÏáÕ ÙÇó Ýß³ Ý³Ï í³Í 
μ³Å Ý» ã³ ÷áí: Î³ ñ³Ý ïÇ ÝÁ ã»Õ Û³É »Ý Ñ³ Ù³ ñáõÙ Áëï 
Ññ³ Ñ³Ý ·Ç μá Éáñ ³ Ý³ë Ý³ μáõ Å³ ë³ ÝÇ ï³ ñ³ Ï³Ý ÙÇ-
çá ó³ éáõÙ Ý» ñÁ Ï³ ï³ ñ» Éáõó, ³ Ý³ë Ý³ ß»Ý ù» ñÇ í»ñç-
Ý³ Ï³Ý ³Ë ï³ Ñ³ ÝáõÃ ÛáõÝÝ ³Ýó Ï³ó Ý» Éáõó ¢ í»ñ çÇÝ 
ÑÇ í³Ý¹ Ï»Ý ¹³ Ýáõ ³ éáÕ ç³ Ý³ Éáõó  Ï³Ù Ñ³ñ Ï³ ¹Çñ 
ëå³Ý ¹Çó 21 ûñ Ñ» ïá:

¸³ μ³ ÕÇ ¹»Ù Ï»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇ å³ï í³ë ïáõÙ Ý» ñÁ 
Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõÙ »Ý` Ñ³ï Ï³ å»ë ë³Ñ Ù³ Ý³ Ù»ñÓ ï³-
ñ³Íù Ý» ñáõÙ, áñ ï»Õ Ñ³ ñáõ óÇ ãÁ Ñ³ ×³Ë Ã³ ÷³Ý óáõÙ 
¿ Ñ³ñ ¢³Ý »ñÏñ Ý» ñÇóª ÝáõÛ ÝÇëÏ ù³ Ùáõ ÙÇ çá óáí: ¸³-
μ³ ÕÇ íÇ ñáõ ëÇÝ μÝá ñáß ¿ μ³½ Ù³ ½³ ÝáõÃ Ûáõ ÝÁ, ³Û¹ 
å³ï ×³ éáí å³ï í³ë ïáõÙ Ý» ñÇó ³ é³ç ³ÝÑ ñ³ Å»ßï 
¿ á ñá ß»É Ñ³ ñáõó ãÇ ïÇ åÁ` ÁÝï ñ» Éáí Ñ³ Ù³ å³ ï³ë-
Ë³Ý å³ï í³ë ï³Ý ÛáõÃ: Î»Ý ¹³ ÝÇ Ý» ñÇÝ å³ï í³ë-
ïáõÙ »Ý` ëÏë³Í 4 - 6 ³Ù ë³ Ï³Ý Ñ³ ë³ ÏÇó, ï³ ñÇÝ 
»ñ Ïáõ ³Ý ·³Ù:

²ñ Ãáõñ ØÏñïã Û³Ý 
Ð²²Ð, ³ Ý³ë Ý³ μáõ Å³ Ï³Ý ·Ç ïáõÃ ÛáõÝ Ý» ñÇ Ã»Ï Ý³ Íáõ

 
Կղ բազ գի նե րը (Magnoliaceae) ծած կա սերմ բ�յ-

սեր են, ո րոնց փո շո տ� մը կա տար վ�մ է քա մ� կամ 
հա տ�կ բզեզ նե րի մի ջո ցով: Ծած կա սերմ բ�յ սե րը 
եր կիր մո լո րա կի հնաբ նակ ներն են: 

Հ նէա բան ներն ա պա ց ցել են, որ  կղբազ գի բյ-
սերն ա ճել են եր կիր մո լո րա կի վրա, մոտ 95 մի լիոն 
տա րի ա ռաջ: Մ նա ցոր դա յին հետ քեր են հայտ նա բեր-
վել Դոն, Ու րալ, Վոլ գա, Օբ գե տե րի ա վա զան նե րմ, 
Սա խա լին կղզմ: Ներ կա յմս կղբազ գի նե րը տա-
րած ված են Չի նաս տա նմ, Ճա պո նիա յմ, Կո րեա-
յմ, Մա լա յան կղզի նե րմ, ԱՄՆ-մ, Բ րա զի լիա յմ: 
Ըստ Ճա պո նիա յի կայ սե րա կան բ սա բա նա կան այ-
գ մաս նա գետ նե րի կազ մած ց ցա կի` ներ կա յմս 
հայտ նի է կղբազ գի նե րի  ըն տա նի քին պատ կա նող 
մագ նո լիա ցե ղի 240 տե սակ : Վ րաս տա նմ, Ղ րի-
մմ, Կ րաս նո դա րի մար զմ,  ՀՀ Տա վ շի մար զմ 
մշակ վմ է  մագ նո լիա խո շո րա ծա ղի կը (Magnolia 
grandiflora):  Դի լի ջա նի  Գ յ լա գա րա կի բ սայ գի նե-
րմ մշակ վմ Է՝ M. Kara Kobus տե սա կը, ո րի հայ րե-
նի քը հա րա վ-ար ևել յան Ա սիան է:

Ըստ ճա պո նա կան ա վան դյ թի` մագ նո լիա յի 
(նյնն է՝ կղբի) բնա փայ տից պատ րաստ ված  բռնա-
կոթն  պատ յա նը մո գա կան զո րթ յն են հա ղոր-
դմ սա մ րա յի թրին: Ծա ղի կը խորհր դան շմ է վե-

հանձ նթ յն, հա մա ռթ յն:  
Մագ նո լիա  խո շո րա ծա ղի կը 
սա ղար թա խիտ, բրգաձև (մինչև 
30 մ բարձ րթ յն  130 սմ 
բ նի տրա մա գիծ  նե ցող) ծա-
ռա տե սակ է: Բ նա փայ տը շատ 
ար ժե քա վոր է, դրա նից պատ-
րաստ ված կա հյքն  նի մեծ 
պա հան ջարկ: Բող բոջ ներն ի լի-
կաձև են: Տերև նե րը հարթ են 
 կաշ վե պատ, խո շոր (12-25 սմ  
եր կա րթ յն, 4-12 սմ լայնք): 
Տեր ևը մգ կա նաչ է, հա կա ռակ 
կող մը` շի կա դարչ նա գյն: Ծա-
ղիկ նե րը միայ նակ են, երկ սեռ, 
կաթ նա գյն կամ ծի րա նի, ո րոնց  տրա մա գի ծը  մո տա-
վո րա պես 25 սմ  է, պա ր նա կմ են 0.16 % ե թե րա յին 
յղ, որն  նի սր, շշմեց նող հոտ: Ծաղ կի ա ռանց քա յին 
վար սան դի կը եր կա րա վն է, նստած է ծաղ կա կո թ նի 
վրա, որի ստո րին մա սմ տե ղա կայ ված է սերմն ա րա նը, 
այն շրջա պատ ված է գա զա րա գյն ա ռէջ նե րով:

Ծաղկ ման շրջա նի վեր ջմ ձևա վոր վմ  են  կո նաձև, 
մո րեգյն պտղ նե րը, ո րոնք բաղ կա ցած են բազ մա թիվ 
սերմն ա կիր պատ յան նե րից: Սեր մե րը 1-2 հատ ա մր 
թե լիկ նե րով կապ ված են պատ յա նի հետ, պա ր նա-
կմ են  մինչև 42 % ճարպ,  ո րը պաշտ պա նմ է սաղ մը: 
Մագ նո լիա խո շո րա ծաղ կի տեր ևը պա ր նա կմ է 0.6 % 
ե թե րա յին յղ, 0.24 % գլի կո զիդ ներ և  այլ կար բո նի լա յին 
միա ցթ յն ներ: 

 Մաս նա գետ ներն  սմ-
նա սի րել են, որ մագ նո լիա ցե-
ղի ա ռան ձին տե սակ նե րի քի-
միա կան բա ղադ րթ յնն  
բ ժա կան ազ դե ցթ յան ո լոր-
տը գրե թե չեն տար բեր վմ: 
Վեր ջին տա րի նե րին  սմն ա-
սիր վմ են չի նա կան ա վան-
դա կան բժշկթ յ նմ հնց 
կի րառ վող  M. Kara Koboku  
ծա ռա տե սա կի  կեղևի բ ժիչ 
հատ կթ յն նե րը: Հայտ նա-
բեր վել են խո նո կիոլ   մագ-
նո լոլ նեո լիգ նան ներ  դրանց 
թվով 2 ա ծանց յալ նե րը, նաև` 5 

ալ կա լոիդ ներ, սի րին գին և դրա հետ կապ ված գլի կո-
զիդ ներ, բյ սին բնո րոշ 11 այլ միա ցթ յն ներ: Վեր-
ջին տա րի նե րին (1999-2013 թ.թ.) հրա պա րակ վել են 
3 տասն յա կից ա վե լի հե տա զո տթ յն նե րի արդ յնք-
ներ:

 Մագ նո լիա յի կե ղևից ստաց ված պատ րաս տկ-
ներն  նեն  տագ նա պի զգա ց մը  հե ռաց նող,  հա-
կա դեպ րե սանտ, հանգս տաց նող, ազ դե ցթ յն: 
Պաշտ պա նմ են  ղեղն  լյար դը բոր բո քմն ե րից  
 թթվեց նող ռա դի կալ նե րից:  Մի շարք  հե տա զո տող-
ներ նկա տել են, որ խո նո կիոլն ազ դե ցիկ  հա կա քաղց-
կե ղա յին մի ջոց է: 

Լիլիթ  Գասպարյան
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ԵՐԿԱՐԱԿԵՑMԹՅԱՆ ԱՐՄԱՏ

 Բա տա տը պա տա տ�-
կազ գի նե րի ըն տա նի քին 
պատ կա նող բազ մամ յա բ�յս 
է. մոր մազ գի պա տա տե սի 
«քաղցր կար տո ֆիլ» ան վա-
ն� մը որ ևէ գի տա կան հիմք 
չ� նի, ա ռա վել ևս, որ բա տա-
տի ար մա տապ տ�ղն ա վե լի 
հա ճախ նման է եր կա րա վ�ն 
բող կի կամ գա զա րի: 

Բա տա տի տերև ներն  
ծա ղիկ նե րը նման են պա տա-
տ կին, ցո ղ նը տա րած վմ է 
գետ նի վրա յով՝ մինչև 5 մ, մշա-
կո վի տե սակ նե րի ա ռա վե լա-
գյն բարձ րթ յ նը 20-30 սմ  
է: Ար մա տապ տ ղը զար գա-
նմ է կո ղա յին ար մատ նե րից, 
ո րոնք բ յսի ա ճման շրջա նի 
ավարտին կազ մմ են մսոտ, 
սպի տակ, դե ղին կամ կարմ-
րա վն պտղա միս  նե ցող 
պա լար նե րի փնջեր՝ 5-10 հատ, 
ար մա տապտ ղի կեղ ևը կա րող 
է  նե նալ մգ նարն ջա գյն, 
դե ղին, կար միր, կամ մա ն շա-
կա գյն ե րանգ ներ: Բա տա տի 
մշա կո վի տե սակ նե րը բազ մա-
թիվ են:

Հ նէա բան նե րը կար ծմ 
են, որ բա տա տը հայտ նի է ե ղել 
8-10 հա զար տա րի ա ռաջ, հայ-

րե նի քը Մեք սի կան է, մշակ-
վմ է Խա ղաղ օվ կիա նո սի 
ա փա մերձ բո լոր երկր նե րմ: 
Ն կատ վել է, որ մ տա ցիա նե րի 
մի ջո ցով բա տա տի գե նո մմ 
տե ղի են  նե ցել ո րո շա կի է վոլ-

յ ցիոն փո փո խթ յն ներ: Այդ 
հան գա ման քը հե տաքրք րել է 
Վա շինգ տոն նա հան գի Սիեթ լի 
հա մալ սա րա նի ժա ռան գա բան-
նե րի խմբին, ով քեր կար ծել 
են, որ բա տա տի մշա կո վի տե-
սակ նե րմ կա Agrobacterium 
T-DNAs միկ րոօր գա նիզ մի ներ-
մծ ված գեն: Հե տա զոտ վել են 
բա տա տի 291 մշա կո վի  9 
վայ րի են թա տե սակ ներ, մաս-
նակ ցել են նաև Պե ր ի, Բել-
գիա յի, Չի նաս տա նի գիտ նա-
կան նե րը, ամ փո փիչ արդ յնք-
նե րը հրա պա րակ վել են ԱՄՆ 
ԳԱ տե ղե կագ րմ:

Պարզ վել է, որ վայ րի տե-
սակ նե րմ կա ագ րո բակ տե-
րիա յի գե նե րի թվով մեկ հատ-

ված, իսկ մշա կո վի-
նե րմ դրանք եր-
կսն են կամ ա վե լի: 
Բա տատն ա ղի ջրմ 
կորց նմ է իր սերն-
դատ վթ յան հատ-
կթ յ նը, մյս կող-
մից կան տվյալ ներ, 
որ Հա վա յան կղզի-
նե րից մինչև Նոր 
Զե լան դիա տա րած-
ված Օվ կիա նիա յմ 
բա տա տը մշակ վել 
է հա զա րամ յակ ներ 

ա ռաջ: Բյ սը հար մար վել  
հար մար վմ է նոր պայ ման-
նե րին: Ներ կա յմ մշակ վմ 
է ո՛չ միայն ար ևա դար ձա յին  
մեր ձար ևա դար ձա յին, այլ նաև 
բա րե խա ն կլի մա յա կան գո-
տի նե րմ, կա րևո րը, որ լի նեն 
արևոտ օ րեր (օ րի նակ, ինչ պես 
ՀՀ  Մար տ ն շրջա նմ) և 
բա վա րար խո նա վթ յն:

Բա տա տը մշակ վմ է 
Հնդ կաս տա նմ, Ճա պո նիա-
յմ (որ տեղ նա խընտ րմ են 
 տել բյ սի տերև նե րը), Հ յ-
սի սա յին  Կենտ րո նա կան Աֆ-
րի կա յմ, Իս րա յե լմ, Վ րաս-
տա նմ, վեր ջին տա րի նե րին` 
ՌԴ հա րա վմ, Ուկ րաի նա յմ 
և, ի հար կե, Կենտ րո նա կան 
 Հա րա վա յին Ա մե րի կա յմ: 
Կար ևոր է ի մա նալ, որ մարդ-
կթ յան 2/3–ի սննդա կար գմ 
բա տատն ա ռաջ նա յին տեղ է 
զբա ղեց նմ: 

Բա տա տի ո րոշ տե սակ ներ 
ի րենց հա մով նման են կար-
տո ֆի լին, քաղցր տե սակ նե րը՝ 
սե խին, շա գա նա կին կամ, նյ-
նիսկ, բա նա նին: Այն  տմ 
են, հմ, ե փած, տա պա կած 
վի ճա կմ, փո շի են դարձ նմ 
 խառ նմ ալ յ րին, սեր մից 
պատ րաս տմ են ըմ պե լիք: 
Բա տա տը սպառ վմ է մեծ 
քա նակ նե րով: Չի նաս տա նմ 
2009 թ. հա վաք վել է 105 մլն 
տոն նա բերք:

 Քի միա կան բա ղադ րթ յնն 
 օգ տա կար ազ դե ցթ յան 

ո լոր տը
Ար մա տապ տ ղը պա ր-

նա կմ է մո տա վո րա պես 75% 
ջր, 08-1.5% մո խիր, 2% սպի-
տա կց, 0% ճարպ, 15-20% 
օս լա, 6% հեշտ յ րաց վող շա-
քար ներ, 1-2% բջջանք, 100 գ 
պտ ղամ սի է ներ գե տիկ ար ժե քը 
61 կկալ է: Նյն զանգ վա ծմ 
պա ր նակ վմ է չա փա հաս 
մար դն անհ րա ժեշտ C վի-
տա մի նի 1 օր վա չա փա քա նա կի 
37-60%-ը, B6, կա րո տի նա յին 
նյ թեր՝ 438%, լոր ձան յթ, կա-
լիմ, մագ նե զիմ, կալ ցիմ, 
ման գա նեղ, եր կաթ:

 Մա ն շա կա գյն պտղամ-
սով տե սակ նե րը պա ր նա կմ 
են ան տո ցիան ներ, ո րոնք չեն 
տրոհ վմ լյ սի  ջեր մա յին 
ազ դե ցթ յան պա րա գա յմ, 
 նեն հա կաօք սի դանտ ազ դե-
ցթ յն, նվա զեց նմ են -
ռցք նե րի, սրտա նո թա յին  
տա րի քի հետ ա ռա ջա ցող աչ-
քե րի հի վան դթ յն նե րի ռիս-
կե րը: 

Չի նա ցի բժիշկ նե րը կար-
ծմ են, որ բա տա տը վե-
րա կանգ նմ է կարծ րա ցած 
ա նոթ նե րի ա ռաձ գա կա նթ-
յ նը (է լաս տի կթ յ նը), խթա-
նմ է ե րի կամն ե րի  լյար դի 
ակ տի վթ յ նը: Կի րա ռմ են` 
որ պես նյար դերն ամ րաց նող 
 ստա մոք սի լոր ձա թա ղան թը 
ա պա քի նող  տեստ: Ճա պո-
նա ցի գիտ նա կան նե րը բա տա-
տի ար մա տի ո գե թր մով բ-
ժմ են շա քա րա յին դիա բե տը:

 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:

«Ս յ� նիք- Զար գա-
ց�մ» ՀԿ-ի կող մից 

ի րա կա նաց վող 
Հա մայն քա յին Զար-

գաց ման ծրագ րի 
շրջա նակ նե ր�մ, 

Վա յոց ձորի մար զի 
Գե տափ հա մայն-

ք�մ գոր ծող տնկա-
րա նա յին տնտե-

ս�թ յ� նը մատ չե լի 
գնե րով ա ռա ջար-

կ�մ է բարձ րո րակ 
պտղա տ� տնկի ներ 

(ըն կ�յզ, տանձ, 
խնձոր, ծի րան, 

սերկ ևիլ, դեղձ, սա-
լոր, բալ, կե ռաս): 

Վե րա պատ րաստ ված մաս նա գետ նե րի կող մից գնորդ նե-
րին տրա մադր վ�մ է նաև այ գ� մշա կ�թ յան վե րա բեր յալ 
տե ղե կատ վա կան  նյ� թեր և խորհր դատ վ�թ յ�ն: 

Դի մել Ա րամ Հա կոբ յա նին: 
Հեռ.` 093-46-21-93:


