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 Վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նը վեր ջեր ս աշ խա տան
քա յին այց է կա տա րել Լո ռու և Տա վու շի մար զեր: 

Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րի ա ռա ջին կան գա ռը ե ղել 
է Դե բեդ հա մայն քում, որ տեղ Հո վիկ Աբ րա համ յա նը ծա նո
թա ցել է SMART կենտ րո նի կա ռուց ման շի նաշ խա տանք նե
րի ըն թաց քին: Տե ղե կաց վել է, որ § Հա յաս տա նի մա նուկ ներ¦ 
հիմ նադ րա մի ֆի նան սա վոր մամբ, ՏՏ կենտ րո նի կա ռուց ման 
նպա տա կով, ներդր վե լու է ա վե լի քան 3 մլն դո լար: Կենտ րոնն 
ուղղ ված է լի նե լու մար զում ի նո վա ցիոն են թա կա ռուց վածք նե
րի զար գաց մա նը, նո րա գույն տե խե նո լո գիա նե րի մշակ մա նը, 
ո րոնք կներդր վեն արդ յու նա բե րութ յան տար բեր ճյու ղե րում:

Կա ռա վա րութ յան ղե կա վարն այ նու հետև ուղ ևոր վել է Թու
ման յան հա մայնք: Տե ղի ու նե ցած խորհր դակ ցութ յան ըն թաց
քում, կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը ծա նո թա ցել է հա մայնք նե
րի խո շո րաց ման ծրագ րի արդ յունք նե րին: Մաս նա վո րա պես` 
զե կուց վել է, որ Թու ման յա նի քա ղա քա պե տա րա նում ար դեն 
իսկ ի րա կա նաց վել են անհ րա ժեշտ տեխ նի կա կան աշ խա
տանք նե ր՝  հա մայն քին միա ցած մյուս հա մայնք նե րի բնակ
չութ յա նը լա վա գույնս սպա սար կե լու նպա տա կով: Թու ման
յա նի ա վա գա նիում ընդգրկ ված են քա ղա քի բո լոր շրջան նե րը 
ներ կա յաց նող ան դամ ներ. հա մա տեղ ու ժե րով աշ խա տանք
ներ են տար վում հա մայն քում առ կա խնդիր նե րին լու ծում ներ 
գտնե լու հա մար: 

Այ նու հետև վար չա պետն այ ցե լել է Թե ղու տի պղինձմո լիբ
դե նա յին հան քա վայր՝ ե ղել ար տադ րա մա սե րում, ծա նո թա ցել 
այն շա հա գոր ծող § Վալ լեքս¦ խմբի կող մից ի րա կա նաց ված 
ներդ րու մա յին ծրագ րե րի արդ յունք նե րին: Կա ռա վա րութ յան 
ղե կա վա րին տե ղե կաց վել է, որ հան քա վայ րի շա հա գործ ման 
ա ռա ջին փու լի մեկ նարկն ա պա հո վե լու հա մար ի րա կա նաց
վել է ա վե լի քան 350 մլն դո լա րի ներդ րում: 2014 թ. դեկ տեմ
բե րից 2016ի ապ րիլն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ըն
կե րութ յունն արդ յու նա հա նել և վե րամ շա կել է շուրջ 8,8 մլն 
տոն նա հան քա քար, ար տադ րել է 141 հա զար տոն նա պղնձի 
խտան յութ՝ պղնձի 27,89 տո կոս պա րու նա կութ յամբ: Ներ կա
յում ըն կե րութ յունն ու նի շուրջ 1200 աշ խա տող՝ հիմ նա կա նում 
հա րա կից Թե ղուտ, Շ նող և Լո ռու մար զի այլ հա մայնք նե րից: 
Վար չա պե տը նշել է, որ այս տար վա ա ռա ջին ե ռամ սա յա կում 
ըն կե րութ յունն ար ձա նագ րել է ար տադ րութ յան 57 տո կո սի աճ: 
Հո վիկ Աբ րա համ յա նը հույս է հայտ նել, որ ա ճը կար տա ցոլ վի 
ողջ տար վա ըն թաց քում:  Այս տա րի ար դեն իսկ ըն կե րութ յու նը 
տվել է 16 մլրդ դ րա մի ար տադ րութ յուն: Խո սե լով խո շո րաց
ված Թու ման յան հա մայն քի մա սին՝ վար չա պետն ընդգ ծել է, 
որ կա ռա վա րութ յու նը մոտ 300 մլն դ րա մի ա ջակ ցութ յուն է 
նա խա տե սել՝ հա մայն քում առ կա խնդիր նե րը լու ծե լու նպա
տա կով: § Խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում բարձ րաց վեց հա
մայն քի դպրո ցի վե րա նո րոգ ման խնդի րը և մենք այն կնե րա
ռենք 2017 թվա կա նի պե տա կան բյու ջեի ծրագ րե րի թվում: 
Կ վե րաց վեն նաև Թու ման յա նի ման կա պար տե զում հրդե հի 
պատ ճա ռով ա ռա ջա ցած խնդիր նե րը, ըստ անհ րա ժեշ տութ
յան ման կա պար տե զում կի րա կա նաց վեն շի նա րա րա կան այլ 
աշ խա տանք ներ: Այս հա մայն քում պատ րաստ վում ենք կյան քի 
կո չել լուրջ ծրագ րեր, քա նի որ այն զբո սաշր ջութ յան ա ռու մով, 
գայ թակ ղիչ տա րածք է: Մաս նա վո րա պես, հանձ նա րար վել է 
մարզ պե տին՝ մշա կել զբո սաշր ջութ յան զար գաց ման ծրագ
րեր և ներ կա յաց նել կա ռա վա րութ յուն: Մենք նաև տա րած
քա յին հա մա չափ զար գաց ման նպա տա կով, ի րա կա նաց նե լու 
ենք են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման ծրագ րեր¦, նշել է 
Հո վիկ Աբ րա համ յա նը:

 Թե ղու տից վար չա պետ Աբ րա համ յանն ուղ ևոր վել է 
§ Բագ րա տա շեն¦ սահ մա նա յին ան ցա կետ: Կա ռա վա րութ յան 
ղե կա վա րը շրջայց է կա տա րել սահ մա նա յին անց ման կե տում` 
ծա նո թա ցել կա տար վող շի նաշ խա տանք նե րի ըն թաց քին: Նոր 
ան ցա կե տում տե ղադր ված կլի նեն ժա մա նա կա կա կից զննող
հսկող սար քա վո րում ներ։ Հո վիկ Աբ րա համ յա նը կար ևո րել է 
քա ղա քա ցի նե րի, այդ թվում տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի հա
մար սահ մա նի հատ ման ար դի պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, կու
տա կում նե րի վե րա ցումն ու բարձ րո րակ ծա ռա յութ յուն նե րի 
մա տու ցու մը: 
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ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յանն այ ցե լել է Ա րա րա տի մար զի Դա
րա կերտ հա մայն քում գոր ծող ՀՀ ԳՆ § Բան ջա րա բոս տա նա յին և տեխ նի կա կան մշա կա բույ սե րի 
գի տա կան կենտ րոն¦ ՊՈԱԿ` կենտ րո նի ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րին ծա նո թա նա լու նպա տա կով:  

§ Բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի տե ղա կան սոր տե րի մշա կութ յան ուղ ղութ յամբ տար
վող աշ խա տանք նե րը տա րեց տա րի ա վե լի արդ յու նա վետ են ըն թա նում, ին չի շնոր հիվ սերմ նա
բու ծութ յան ո լոր տում տա րե կան հա ջող վում է ա պա հո վել 2030 տո կոս աճ, ընդ ո րում, այս տեղ 
մշակ վում են բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի ոչ միայն ա վան դա կան, այլև` նոր սոր տեր: 
Ներ կա յումս կենտ րո նը վե րա կա ռուց ման փու լում է.  այժմ կա ռուց վում է ժա մա նա կա կից ջեր մո ցա
յին տնտե սութ յուն, որ տեղ ո ռո գումն ի րա կա նաց վե լու է  կա թի լա յին հա մա կար գի մի ջո ցով, իսկ 
սեր մար տադ րութ յան ողջ գոր ծըն թա ցը մե քե նա յաց վում է: Կենտ րո նը հա գե ցած է ժա մա նա կա կից 
սար քա վո րում նե րով, ին չը թույլ է տա լիս բարձ րաց նել ոչ միայն ար տադ րո ղա կա նութ յու նը, այլև 
ա պա հո վել սեր մե րի և մ շա կա բույ սե րի բարձր ո րա կը¦,  ն շել է Սեր գո Կա րա պետ յա նը:

 Նա խա րա րը նաև հա վե լել է, որ ջեր մոց նե րի կա ռու ցու մից հե տո, ներդր ված նո րա գույն տեխ
նո լո գիա նե րի շնոր հիվ, հնա րա վոր կդառ նա բա վա րա րել գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի տե
ղա կան սոր տե րի պա հան ջար կի մոտ 60 տո կո սը: §Գ յու ղատն տե սա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 
գրա սեն յակ¦ ՊՀ տնօ րեն Գա գիկ Խա չատր յանն իր հեր թին նշել է, որ մինչ այժմ կենտ րո նը հնա րա
վո րութ յուն ու ներ ա պա հո վել տե ղա կան սեր մե րի և սա ծիլ նե րի պա հան ջար կի ըն դա մե նը 15 տո կո
սը, և կենտ րո նի վե րա զի նու մը խիստ ար դիա կան է:

Կենտ րո նի տնօ րեն Գա յա նե Սարգս յա նի խոս քով` տեխ նի կա կան հզո րա ցու մը թույլ կտա ոչ 
միայն ա վե լաց նել սեր մար տադ րութ յան և սա ծի լի ար տադ րութ յան ծա վալ նե րը, այլև կստեղծ վեն 
բա րեն պաստ պայ ման ներ` մշա կա բույ սե րի նոր, ին տեն սիվ սոր տե րի ստեղծ ման հա մար: Նա նաև 
հա վե լել է, որ Կենտ րո նում աշ խա տում է 33 գիտ նա կան, ո րոնց աշ խա տան քի շնոր հիվ վեր ջին տա
րի նե րին շրջա նաց վել են 18 մշա կա բույ սե րի` 35 նոր սոր տեր:  

 Կենտ րո նը, հա մայնք նե րի զար գաց ման ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում, հա մա գոր ծակ ցում է 
§ Հա յաս տան¦ հա մա հայ կա կան հիմ նադ րա մի, ՄԱԶԾի Հա յաս տան յան գրա սեն յա կի, §Օքս ֆամ¦ 
հա յաս տան յան մաս նաճ յու ղի և  §Հ յու ման դիգ նի թի ընդ փիս¦ կազ մա կեր պութ յան հետ` տրա մադ
րե լով բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի սա ծիլ ներ, ա պա հո վե լով դրանց փո խադ րու մը նաև 
մա տու ցե լով   խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն ներ: 

ՄԱԿի պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յան §Ա ջակ ցութ յուն Հա յաս տա նում` 

Նոր տեխնիկան` բարձրորակ աշխատանքի երաշխիք

ՀՀ օրենքի նախագծի քննարկում
ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը հրա վի րել էր հան դի պում` ՀՀ կա

ռա վա րութ յան աշ խա տա կազ մի §Օ րենսդ րութ յան կար գա վոր ման ազ գա յին կենտ րոն¦ ԾԻԳ ՊՀի 
կող մից ներ կա յաց ված §ՀՀ ան տա ռա յին օ րենսգր քում փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե
լու մա սին¦ ՀՀ օ րեն քի նա խագ ծի քննարկ ման նպա տա կով:

Քն նարկ մա նը ներ կա էին Կենտ րո նի տնօ րեն Ար մեն Ե ղիա զար յա նը, § Հա յան տառ¦ ՊՈԱԿի 
տնօ րեն Մար տուն Մաթ ևոս յա նը, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
ո լոր տի այլ պա տաս խա նա տու ներ: Մինչ այս հան դի պու մը, օ րեն քի նա խա գի ծը քննարկ վել էր Դի
լի ջա նում անց կաց ված աշ խա տան քա յին քննարկ ման ժա մա նակ:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում մաս նա կից ներն ար տա հայ տե ցին ի րենց կար ծիք ներն ու տե սա կետ նե
րը օ րեն քի նա խագ ծի վե րա բեր յալ: Նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը ծա նո թա ցավ ներ կա յաց րած 
ա ռա ջար կութ յուն նե րին և բարձ րաց ված հար ցե րին: Ո րոշ վեց շա րու նա կել քննար կում նե րը մաս նա
գետ նե րի և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ և  արդ յունք նե րը 
ներ կա յաց նել ՀՀ վար չա պե տին` խնդրին ի րա վա կան ճիշտ լու ծում տա լու նպա տա կո վ։
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Գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են
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 Հեր թա կան աշ խա տան քա յին այ ցով վեր
ջերս Տա վու շի մար զում էր ՀՀ գյու ղատն տե
սութ յան փոխ նա խա րար Սամ վել Գալստ յա նը: 
Տա վու շի մարզ պե տա րա նում փոխ նա խա րա
րին ըն դու նել է մարզ պե տի տե ղա կալ Լ ևոն 
Սարգս յա նը: Հան դիպ մա նը ներ կա է ե ղել նաև 

մարզ պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի գյու ղատն
տե սութ յան և բ նա պահ պա նութ յան վար չութ յան 
պետ Վա ղար շակ Սու քո յա նը: Քն նարկ վել է 2016 
թվա կա նի գար նան գյու ղատն տե սա կան աշ խա
տանք նե րի ըն թաց քը, ներ կա յաց վել է ա ռա ջի կա 
ա նե լիք նե րը: Գ յու ղատն տե սութ յան վար չութ
յան պե տը, ըստ մշա կա բույ սե րի, ներ կա յաց րել 
է 2016 թվա կա նի ցան քե րի ըն թաց քը մար զում, 
ինչ պես նաև տե ղե կատ վութ յուն` ՀՀ կա ռա վա
րութ յան ո րոշ մամբ, գյու ղատն տե սութ յան ո լոր
տին տրա մադր վող պե տա կան ա ջակ ցութ յան 
ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում, Տա վու շի մարզ
պե տա րա նի կող մից ներ կա յաց ված հայ տե րի 
հի ման վրա, մար զին հատ կաց ված դիզ վա ռե լի
քի, ա զո տա կան, ֆոս ֆո րա կան, կա լիու մա կան 
պա րար տան յու թե րի, գար նա նա ցան գա րու և  
առ վույ տի սեր մա ցո ւի ներկր ման ու բաշխ ման 
գոր ծըն թա ցի վե րա բեր յալ: Անդ րա դարձ է կա
տար վել նաև գյուղ տեխ նի կա յի նո րաց ման, կոո
պե րա ցիա յի զար գաց ման, ար տա հան ման ծա
վալ նե րի ա վե լաց ման հար ցե րին:

www.tavush.mtaes.am

 Դեռևս վաղ գար նա նը մեկ նար կած գյու
ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րը նոր թափ են 
ստա ցել ապ րիլ ամ սին։ 

Գար նան գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք
նե րին, մաս նա վո րա պես՝ ո ռոգ ման հա մա
կար գե րի կեն սա գործ ման ըն թաց քին ան ձամբ 
հետ ևե լու և  առ կա խնդիր նե րը տե ղում ու սում
նա սի րե լու հա մար, Ա րա րա տի մարզ պետ Ռու
բիկ Աբ րա համ յա նը վեր ջերս այ ցե լել է մի շարք 
հա մայնք ներ։

Է լեկտ րաէ ներ գիա յի ան կա նոն մա տա կա

րար ման հետ ևան քով, մի քա նի պոմ պա կա
յան նե րում ա ռա ջա ցած աշ խա տանք նե րի խա
փա նու մը վե րաց նե լու հար ցը բարձ րաց րած 
հո ղօգ տա գոր ծող նե րի ու հա մայնք նե րի ղե կա
վար նե րի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ, Ռու բիկ 
Աբ րա համ յա նը շեշ տել է, որ հարկ ե ղած դեպ
քում ջրա մա տա կա րար նե րը պետք է աշ խա
տեն շուր ջօր յա աշ խա տան քա յին գրա ֆի կով, 
որ պես զի հո ղօգ տա գոր ծո ղը չկանգ նի ո ռոգ ման 
խնդրի առջև։

Հար ցին տե ղում լու ծում տա լուց հե տո, 
մարզ պետ Աբ րա համ յանն այ ցի շրջա նակ նե
րում ե ղել է Քաղց րա շեն 1 և Քաղց րա շեն 2 
պոմ պա կա յան նե րում, ինչ պես նաև Ոս տան, 
Ջ րա շեն, Հ նա բերդ, Նա րեկ Ա բով յան հա մայնք
նե րում, ան ձամբ հետ ևել ո ռոգ ման ջրի բաշխ
ման աշ խա տանք նե րին՝ հանձ նա րա րե լով սեղմ 
ժամ կե տում ի րա կա նաց նել ո ռոգ ման ջրի հա
մա կար գե րի ո րակ յալ վե րա նո րո գում, նաև 
գ յու ղա ցուն ա պա հո վել կա նո նա վոր ջրա մա
տա կա րար մամբ։

 Նա րեկ հա մայն քում Ռու բիկ Աբ րա համ յա նը 
հետ ևել է հե ղե ղա տա րի վե րա նո րոգ ման աշ խա
տանք նե րին։ Մարզ պետի ա ռա ջար կութ յամբ և 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից հատ կաց րած գու
մա րի տրամադրմամբ ՝ կա տար վում են Նա րե կի 
ու շրջա կա հա մայնք նե րի հա մար լուրջ վտանգ 
ներկայացնող հե ղե ղա տա րի շի նա րա րա կան
վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տան քներ։

 Մարզ պե տը նա րեկ ցի նե րի հետ զրուցելիս  
ա սել է, որ հետ ևո ղա կան է լի նե լու նրանց կող
մից բարձ րաց ված հար ցե րին և հա վաս տիաց
րել, որ Ա րա րա տի մարզ պե տա րանն ա նում է 
ա մեն ինչ, որ պես զի բուռն աշ խա տանք նե րով 
սկսված գյու ղատն տե սա կան տա րին շա րու
նակ վի նույն տեմ պով։  Ռու բիկ Աբ րա համ յա նի 
հանձ նա րա րութ յամբ,  այս շա բաթ վա վեր ջում, 
մարզ պե տա րա նում կկա յա նա խորհր դակ ցութ
յուն՝ ո ռոգ ման խնդիր նե րի հետ կապ ված։

www.ararat.mtaes.am

Համակողմանի աջակցություն
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Նոր տեխնիկան` բարձրորակ 
աշխատանքի երաշխիք

բան ջա րա յին մշա կա բույ սե րի սերմ նա բու ծութ յան և սեր մար
տադ րութ յան հա մա կար գի զար գաց ման¦ ծրագ րի շրջա նակ նե
րում, Կենտ րո նին 2015 թ. ին տրա մադր վել են սեր մար տադ րութ
յան հոս քա յին գծեր (սերմ հա նող, սեր մաք րող, սերմ չո րաց նող, 
սերմ տե սա կա վո րող, սեր մախ տա հա նող, սերմ փայ լեց նող, և 
սերմ փա թե թա վո րող), ո րոնց մի մա սը ժա մա նա կա վոր տե ղադր
ված են և շա հա գործ վում են, մյուս նե րը կտե ղադր վեն շի նա րա
րա կան աշ խա տանք նե րի ա վար տից հե տո:

 Գի տա կան կենտ րո նում CARMAC2 ծրագ րի՝ §Գ յու ղատն տե
սա կան  կա ռուց վածք նե րի հզո րա ցում¦ բա ղադ րի չի շրջա նակ նե
րում, 2015թ. նո յեմ բե րից սա ծիլ նե րի ար տադ րութ յան հնա րա վո
րութ յուն նե րի հզո րաց ման նպա տա կով,  կա տար վում են 0,6 հա 
ջեր մա տան և կից շի նութ յան վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ: 
Ներ կա յումս մաս նա կի վե րա նո րոգ վել են 0,3 հա ջեր մա տու նը, 
կից շի նութ յու նը, կաթ սա յա տու նը և ջե ռուց ման հա մա կար գը: 
Աշ խա տանք նե րը շա րու նակ վում են  և կա վարտ վեն 2016թ. վեր
ջին:  Վե րը նշված ծրագ րի շրջա նակ նե րում, սա ծիլ նե րի ա ճեց ման 
հա մար, Կենտ րո նին տրա մադր վել է նաև սերմ նա ցան հոս քա յին 
գիծ, ո րը կտե ղադր վի և կ շա հա գործ վի ջեր նա տան վե րա նո րո
գու մից հե տո:
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ՀՀ կա ռա վա րութ յան պատ վի րա կութ յան կազ մում աշ խա
տան քա յին այ ցով Ար ցա խում գտնվող ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րար Սեր գո Կա րա պետ յա նը, մա յի սի 8ին ա ռաջ նա գիծ 
այ ցից հե տո, հան դի պում է ու նե ցել ԼՂՀ ԳՆ ղե կա վա րութ յան 
հետ: Տե ղի ու նե ցած քննար կում նե րի ըն թաց քում շո շափ վել են 
հա մա գոր ծակ ցութ յան և  երկ կողմ կա պե րի սեր տաց մանն ուղղ
ված հար ցեր: 

Հան դիպ ման ըն թաց քում ԼՂՀ գոր ծըն կեր նե րը կար ևո րել են 
այն հան գա ման քը, որ ապ րիլ յան քա ռօր յա պա տե րազ մի ըն
թաց քում, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յու նը մշտա
կան կա պի մեջ է ե ղել Ար ցա խի իր գոր ծըն կեր նե րի հետ՝ ձգտե
լով գտնել ա ռա ջա ցած խնդիր նե րի արդ յու նա վետ լու ծում նե րը: 
§ Մենք ձեր կող քին ենք լի նե լու միշտ և շա րու նա կե լու ենք հա

մա կող մա նի ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել¦, նշել է Սեր գո Կա րա
պետ յա նը` հա վե լե լով, որ  Ար ցա խի ի րենց գոր ծըն կեր նե րին ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան մաս նա գետ նե րը կա
ջակ ցեն նաև գյու ղո լոր տի մաս նա գետ նե րի վե րա պատ րաստ
ման ուղ ղութ յամբ:   ԼՂՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Ա րամ 
Մ խո յա նը շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել  ապ րիլ յան ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա
խա րա րութ յան և  ան ձամբ Սեր գո Կա րա պետ յա նի կող մից ցու
ցա բեր ված նյու թա կան օ ժան դա կութ յան հա մար, ո րը կուղղ վի 
պա տե րազ մի հա րու ցած դժվա րութ յուն նե րի հաղ թա հար մա նը: 
Եր կու նա խա րար նե րը գո հու նա կութ յուն են հայտ նել հա մա գոր
ծակ ցութ յան առ կա մա կար դա կից՝ հույս հայտ նե լով, որ այն հե
տա գա յում ա վե լի կխո րա նա: 

Վար չա պե տի հա ջորդ կան գա ռը ե ղել է Նո յեմ բեր յա նում, որ
տեղ նա հան դի պել է հա մայն քի բնա կիչ նե րին, պա տաս խա նել 
նրանց հու զող հար ցե րին, ծա նո թա ցել առ կա խնդիր նե րին: Գոր
ծա դի րի ղե կա վարն ընդգ ծել է, որ սահ մա նա մերձ հա մայնք նե րը 
ե ղել և շա րու նա կե լու են մնալ կա ռա վա րութ յան ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում: Վար չա պե տի խոս քով՝ պե տութ յունն ի րա կա նաց
նե լու է ինչ պես սո ցիա լա կան խնդիր նե րի լուծ մա նը, այն պես էլ` 
են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց մանն ուղղ ված ծրագ րեր: Նո
յեմ բեր յան ցի նե րը բարձ րաց րել են Նո յեմ բեր յա նը սահ մա նա
մերձ հա մայնք նե րի ցան կում ընդգր կե լու հար ցը, ին չը նրանց 
հնա րա վո րութ յուն կտա օգտ վել կա ռա վա րութ յան սահ մա նած 
մի շարք ար տո նութ յուն նե րից: Հո վիկ Աբ րա համ յա նը խոս տա
ցել է սեղմ ժամ կե տում հար ցը քննար կել կա ռա վա րութ յու
նում:  Վար չա պետն այ ցե լել է նաև Ոսկ ևան, Զո րա կան և Կո թի 
հա մայնք ներ, հան դի պել տե ղի բնա կիչ նե րին, լսել նրանց խնդիր
նե րը, ո րոնք վե րա բե րել են ճա նա պարհ նե րի, ու սում նա կան հաս
տա տութ յուն նե րի վե րա նո րոգ մա նը, գա զա տա րի ներ քին ցան ցի 
կա ռուց մա նը և  այլն: Վար չա պե տը հանձ նա րա րել է հա մա պա
տաս խան գե րա տես չութ յուն նե րի ղե կա վար նե րին` քննար կել 
բարձ րաց ված հար ցե րը և կա ռա վա րութ յուն ներ կա յաց նել դրանց 
լուծ մանն ուղղ ված ա ռա ջար կութ յուն ներ:

Ä 1
 Կա ռա վա րութ յան նիս տում հա վա

նութ յան է ար ժա նա ցել § Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յու նում ջրա մա տա կա
րար ման, ջրա հե ռաց ման և կեղ տաջ րե րի 
մաքր ման ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող 
ըն կե րութ յա նը բնա պահ պա նա կան վճար
նե րի գծով ար տո նութ յուն ներ սահ մա նե
լու մա սին¦ ՀՀ օ րեն քի նա խա գի ծը: 

Ըստ հիմ նա վոր ման` ներ կա յում բնա
պահ պա նա կան վճար նե րի գծով ար
տո նութ յուն ներ է սահ ման ված Եր ևան 
քա ղա քի և հա րա կից 30 բնա կա վայ րե
րի ջրա մա տա կա րար ման և ջ րա հե ռաց
ման հա մա կար գե րի վար ձա կալ` §Եր ևան 
Ջուր¦ ՓԲԸի հա մար: Միա ժա մա նակ, 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան հա մա պա տաս խան 
ո րո շում նե րի հա մա ձայն՝ ի րա կա նաց
վում է հան րա պե տութ յան 5 ջրա մա տա
կա րար ըն կե րութ յուն նե րի սպա սարկ վող 
տա րածք նե րի ջրա մա տա կա րար ման և ջ րա
հե ռաց ման հա մա կար գե րի միաս նա կան վար
ձա կա լի ընտ րութ յան գոր ծըն թա ցը, ո րի գոր
ծու նեութ յան մեկ նար կը սահ ման վել է 2017 թ. 
հուն վա րի 1ը: 

Օ րի նագ ծով նա խա տես վում է բնա պահ
պա նա կան վճար նե րի գծով ար տո նութ յուն
ներ սահ մա նել նաև ա պա գա միաս նա կան 
վար ձա կալ ըն կե րութ յան հա մար: Արդ յուն

քում՝ ակն կալ վում է ջրա յին տնտե սութ յան 
ո լոր տի հե տա գա զար գա ցում, սպա ռող նե րին 
մա տուց վող ջրա մա տա կա րար ման, ջրա հե
ռաց ման և կեղ տաջ րե րի մաքր ման ծա ռա յութ
յուն նե րի բա րե լա վում: Օ րի նագ ծի ըն դու նու մը 
թույլ կտա նաև բնա պահ պա նա կան վճար նե րի 
մա սով չբարձ րաց նել ծա ռա յութ յուն նե րի սա
կագ նե րը: 

www.gov.am
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Բույսերի գենետիկական ռեսուրսների (ՊԳԲԳՌ) 
պահպանության, կայուն օգտագործման և բույսերի 

պաշտպանության ազգային ծրագրերի մշակման 
անհրաժեշտությունը

 ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ`ԴՐԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՐ
«Ապ րիլ յան դեպ քե րով պայ մա նա վոր ված բաց թո ղում ե րը հնա րա վո րինս չափ 

լրաց նե լու նպա տա կով, անհ րա ժեշտ է ա ռա ջի կա յում օ պե րա տիվ հա մա լիր աշ խա
տանք ի րա կա նաց նել՝ գար նա նա ցա նի և բան ջա րա բոս տա նա յին մշակաբույսե րի 
մշա կութ յունն ա վար տին հասց նե լու, հու նի սին մեկ նար կե լիք հա ցա հա տի կա յին 
մշա կա բույ սե րի բեր քա հա վա քը հնա րա վո րինս ան կո րուստ ի րա կա նաց նե լու, ինչ
պես նաև բեր քը պատ շաճ ձևով մթե րե լու ուղ ղութ յուն նե րով»: Այս մա սին նշել է Ար
ցա խի Հան րա պե տութ յան վար չա պետ Ա րա յիկ Հա րութ յուն յա նը՝ օ րերս գյու ղատն
տե սութ յան ո լոր տի պա տաս խա նա տու նե րի մաս նակ ցութ յամբ հրա վի րած խորհր
դակղ ցութ յան ժա մա նակ:

 «Այս տա րի նա խա տե սում ենք իրականացնել տար բեր տե սա կի գյու ղատն
տե սա կան ապ րանք նե րի ան սահ մա նա փակ քա նա կի մթե րում` վե րամ շակ ման 
նպա տա կով: Արդ յուն քում կա ջակ ցենք մեր բնա կիչ նե րին՝ ի րենց վիճակը փոքրինչ 
բա րե լա վե լու գոր ծում, ինչ պես նաև կլու ծենք պա րե նա յին անվ տան գութ յան հետ 
կապ ված որոշ հարցեր»:

ԱՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Ա րամ Մ խո յա նը, հա կիրճ տե ղե կատ վութ
յուն ներ կա յաց նե լով կա տար ված աշ խա տանք նե րի վե րա բեր յալ, նշել է, որ նա խա
տես ված գար նա նա յին ցանք սը, հայտ նի պատ ճառ նե րով, ա վար տին չի հասց վել, 
սա կայն աշ խա տանք նե րը դեռևս ըն թաց քում են: Ն րա խոս քով՝ շա րու նակ վում է 
նաև սեր մե րի և թու նա քի մի կատ նե րի տրա մադր ման գոր ծըն թա ցը: Գ յուղ նա խա րա
րի տե ղե կաց մամբ, ա ռա ջի կա յում կոմ բայն նե րի շար քը հա մալր վե լու է ևս 6ով:

Խորհր դակ ցութ յան ա վար տին կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը գյու ղո լոր տի բո
լոր պա տաս խա նա տու նե րին հոր դո րել է բեր քա հա վա քի աշ խա տանք ներն ի րա կա

նաց նե լիս` հա մա գոր ծակ ցել միմ յանց հետ՝ հնա րա վո րինս ան կո րուստ արդ յունք ներ 
գրան ցե լու հա մար:

www.panorama.am

Ìð²¶Æð Եղանակի կանխատեսում` 
մայիս ամսվա համար

 Մա յի սին բնո րոշ է մթնո լոր տա յին գոր ծըն թաց նե րի զգա լի 
ակ տի վա ցու մը և  օ դա յին զանգ ված նե րի հա ճա խա կի փո խա տե
ղու մը: Տաք և ցուրտ օ դա յին զանգ ված նե րի հեր թա փո խը, ինչ
պես նաև երկ րի մա կեր ևույ թի ան հա վա սա րա չափ տա քա ցու մը, 
բարձր լեռ նա յին շրջան նե րում ձյան հա լոց քը բե րում է հզոր կոն
վեկ տիվ հո սանք նե րի ա ռա ջաց ման` հա ճախ են դիտ վում հոր դա
ռատ բնույ թի տե ղում եր, ո րոնք ու ղեկց վում են ամպ րոպ նե րով. 
Այս մա սին տե ղե կաց նում է ՀՀ ԱԻ նա խա րա րութ յան մա մու լի 
ծա ռա յութ յու նը: 

Մի ջին օ րա կան ջեր մաս տի ճա նը հա մե մա տա բար ցածր է, 
ա ռա ջին տաս նօր յա կում` 8.2 0C, այ նու հետև աս տի ճա նա բար բարձ
րա նում է եր րորդ տաս նօր յա կում` հաս նե լով 10.9 0C: Մի ջին ամ
սա կան ջեր մաս տի ճա նը ա ռա վել բարձր է Ա րա րա տի և Ար մա վի րի 
մար զե րում, Վա յոց ձո րի և Ս յու նի քի հո վիտ նե րում, Ա րա գա ծոտ
նի նա խա լեռ նե րում` +17...+18 0C: Գե ղար քու նի քում, Ա րա գա ծոտ նի 
լեռ նա յին շրջան նե րում և Շի րա կում՝ +8...+10 0C, բարձր լեռ նա յին 
շրջան նե րում (3000 մետ րից բարձր) այն դեռևս բա ցա սա կան է` 0.5 
0C, այս տեղ դեռ ձյան տես քով տե ղում ե րի հա վա նա կա նութ յու նը 
պահ պան վում է:

Ա րա րատ յան դաշ տում և Ս յու նի քի հո վիտ նե րում մի ջին ջեր
մաս տի ճա նի կա յուն ան ցու մը 15 0C բարձր է, ո րը հա մար վում է ամ
ռան սկիզբ: Չ նա յած բարձր ջեր մաս տի ճա նա յին ֆո նին՝ լեռ նա յին 
շրջան նե րում ողջ ամս վա ըն թաց քում պահ պան վում է ցրտա հա
րութ յան վտան գը, ընտ ո րում եր բեմ զգա լի ին տեն սի վութ յամբ, ո րը 
կա րող է բացասական ազ դե ցութ յուն ու նե նալ գյու ղատն տե սա կան 
կուլ տու րա նե րի վրա: Բա ցար ձակ նվա զա գույն ջեր մաս տի ճա նը լեռ
նա յին շրջան նե րում կա րող է նվա զել մինչև 8...10 0C: Ա րա րատ յան 
դաշ տում, Տա վու շի մար զում, Ս յու նի քի հո վիտ նե րում ամս վա ա ռա
ջին տաս նօր յա կում մինչև 10 0C, իսկ ա ռա վե լա գույն ջեր մաս տի
ճա նը կա րող է հաս նել +35...+38 0C (Ար մա վիր, Մեղ րի): Ամ պա մած 
օ րե րի թի վը գե րակշ ռում է:  Տե ղում ե րի ա ռա վե լա գույն քա նա կը 
դիտ վում է մա յի սին և մի ջի նը կազ մում է 92 մմ, տե ղում ե րով օ րե րի 
թի վը` մի ջի նը 1720 օր: Ա մե նից շատ տե ղում եր դիտ վում են Լո
ռիում 120130 մմ, ա մե նա քի չը՝ Ա րա րա տի, Ար մա վի րի մար զե րում` 
4050 մմ: Հա րա բե րա կան խո նա վութ յու նը հան րա պե տութ յու նում 
մի ջի նը կազ մում է 68 %:  Մե ծա նում է կար կու տի հա վա նա կա նութ
յու նը` մի ջի նը ա մի սը 13 օր, Տա շի րում` 8 օր: Հան րա պե տութ յու նում 
քա մու ա րա գութ յու նը ո րո շա կիո րեն մե ծա նում է: Ամ սա կան տե ղում
նե րի քա նա կը են թադր վում է բազ մամ յա մի ջին քա նա կին մոտ (նոր
ման 3550 մմ):

 Շի րա կի, Կո տայ քի և Գե ղար քու նի քի մար զեր, Ա րա գա ծոտ նի 
մար զի լեռ նա յին շրջան նե րում օ դի ամ սա կան մի ջին ջեր մաս տի ճա
նը սպաս վում է 9..12 0C, ո րը ո րը մոտ է բազ մամ յա մի ջին ար ժե քին: 
Լո ռու մար զում օ դի ամ սա կան մի ջին ջեր մաս տի ճա նը սպաս վում է 
12...12 0C, ո րը մոտ է բազ մամ յա մի ջին ար ժե քին:  Ամ սա կան տե ղում
նե րի քա նա կը են թադր վում է բազ մամ յա մի ջին քա նա կին մոտ (նոր
ման` 95130 մմ):  Տա վու շում օ դի ամ սա կան մի ջին ջեր մաս տի ճա նը 
սպաս վում է 13..16 0C, ո րը մոտ է բազ մամ յա մի ջին ար ժե քին:  Վա
յոց ձո րի մար զում օ դի ամ սա կան մի ջին ջեր մաս տի ճա նը սպաս վում 
է հով տա յին շրջան նե րում 18...19 0C, լեռ նա յին շրջան նե րում` 10...12 
0C, ո րը մոտ է բազ մամ յա մի ջին ար ժե քին:   Ս յու նի քի մար զում օ դի 
ամ սա կան մի ջին ջեր մաս տի ճա նը սպաս վում է հով տա յին շրջան
նե րում` 17...20 0C, լեռ նա յին շրջան նե րում` 11...12 0C:  Ամ սա կան տե
ղում ե րի քա նա կը են թադր վում է բազ մամ յա մի ջին քա նա կին մոտ:

Եր ևան քա ղա քում օ դի ամ սա կան մի ջին ջեր մաս տի ճա նը 
սպաս վում է 18..19 0C, ո րը մոտ է բազ մամ յա մի ջին ար ժե քին: Ամ
սա կան տե ղում ե րի քա նա կը են թադր վում է բազ մամ յա մի ջին քա
նա կին մոտ (նոր ման 4560 մմ):
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 Վեր ջերս Եվ րո պա կան միութ
յան կող մից ֆի նան սա վոր վող §Եվ րո
պա կան հար ևա նութ յան գյու ղատն
տե սութ յան և գ յու ղի զար գաց ման¦ 
ծրագ րի շրջա նա կում ի րա կա նաց վող 
§ Տեխ նի կա կան օ ժան դա կութ յուն Հա
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յա
նը¦ ծրա գիրն անց կաց րեց կլոր սե ղան 
քննար կում ներ՝ § Հա յաս տա նում պա
րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան հա մար 
բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի 
(ՊԳԲԳՌ) պահ պա նութ յան և կա յուն 
օգ տա գործ ման գնա հա տա կա նը և  ազ
գա յին ծրագ րի մշակ ման ըն թաց քը¦և 
§ Բույ սե րի պաշտ պա նութ յան ներ կա 
վի ճա կը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ
յու նում, առ կա հիմ նախն դիր նե րը և վ նա սա
տու նե րի դեմ հա մակց ված պայ քա րի ազ գա յին 
ծրագ րի մշակ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը¦ թե
մա նե րով։

 Մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ ցել են ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան, Գ յու
ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին և 
հան րա պե տա կան կենտ րոն նե րի, հա մալ սա
րան նե րի, գի տա կան կենտ րոն նե րի, մի ջազ գա
յին և տե ղա կան կաղ մա կեր պութ յուն նե րի, այլ 
շա հագր գիռ  կող մե րի  ներ կա յա ցու ցիչ ներ։

Եր կօր յա քննար կում նե րի ժա մա նակ  ՀՀ 
գյու ղատն տե սութ յան փոխ նա խա րար Գառ նիկ 
Պետ րոս յա նը ներ կա յաց րեց պա րե նի և գ յու
ղատն տե սութ յան հա մար բույ սե րի գե նե տի կա
կան ռե սուրս նե րի (ՊԳԲԳՌ) պահ պա նութ յան և 
կա յուն օգ տա գործ ման, ինչ պես նաև բույ սե րի 
պաշտ պա նութ յան ո լորտ նե րում առ կա խնդիր
նե րը, այդ ո լորտ նե րը կար գա վո րող ազ գա յին 
ծրագ րե րի մշակ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը:

Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա
կեր պութ յան Տա րա ծաշր ջա նա յին գրա սեն յա կի 
բու սա բու ծութ յան և բույ սե րի պաշտ պա նութ
յան հար ցե րով պա տաս խա նա տու Ա վե տիք 
Ներ սիս յա նը ներ կա յաց րեց նշված ու ղութ յուն
նե րով  կազ մա կեր պութ յան կող մից ի րա կա
նաց վող աշ խա տանք նե րը,  ինչ պես նաև՝ մի
ջազ գա յին փոր ձը:

Քն նար կում նե րի ա ռա ջին օ րը ծրագ րի 
փոր ձա գետ Ալ վի նա Ա վագ յա նը ներ կա յաց րեց 
ԵՀԳԳԶԾ ծրագ րի շրջա նա կում ի րա կա նաց ված 
§ Հա յաս տա նում պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ
յան հա մար բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս
նե րի պահ պա նութ յան և կա յուն օգ տա գործ ման  
ներ կա վի ճա կի վեր լու ծութ յան¦ արդ յունք նե րը  

և  բա ցա հայտ ված կա րիք նե րը, ո րին հետ ևեց 
քննար կում` ազ գա յին ծրագ րի նախ նա կան կա
ռուց ված քի և  աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման 
ժա մա նա կա ցույ ցի վե րա բեր յալ, իսկ հա ջորդ 
օ րը Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա
մալ սա րա նի այ գեպտ ղա բու ծութ յան և բույ սե րի 
պաշտ պա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ Ար մե նակ 
ՏերԳ րի գոր յա նը ներ կա յաց րեց երկ րում բույ
սե րի պաշտ պա նութ յան բնա գա վա ռի ի րա
վի ճա կի վեր լու ծութ յու նը և  ազ գա յին ծրագ րի  
մշակ ման անհ րա ժեշ տութ յան մա սին զե կույ ցը:

Քն նար կում նե րի արդ յուն քում մաս նակից
նե րը հաս տա տե ցին այս ո լորտ նե րը կար
գա վո րող ազ գա յին ծրագ րե րի մշակ ման 
անհ րա ժեշ տութ յու նը և  ի րենց պատ րաս տա
կա մութ յու նը հայտ նե ցին ա ջակ ցել ազ գա յին 
ծրագ րե րի մշակ մա նը՝ մաս նակ ցե լով հա մա
պա տաս խան աշ խա տան քա յին խմբե րի աշ
խա տանք նե րին:

§Եվ րո պա կան հար ևա նութ յան գյու ղատն
տե սութ յան և գ յու ղա կան շրջան նե րի զար գա
ցում¦ (ԵՀԳԳԶԾ/ENPARD) ծրա գի րը ֆի նան
սա վոր վում է Եվ րո պա կան միութ յան կող մից 
և ն պա տակ ու նի Հա յաս տա նում ա ջակ ցել 
գյու ղատն տե սութ յան կա յուն զար գաց մա
նը: ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան 
կազ մա կեր պութ յան կող մից ի րա կա նաց վող 
§ Տեխ նի կա կան օ ժան դա կութ յուն Հա յաս տա
նի Հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յան 
նա խա րա րութ յա նը¦ բա ղադ րի չի նպա տակն 
է` §Գ յու ղատն տե սութ յան կա յուն զար գաց ման 
ռազ մա վա րութ յան¦ մշակ ման գոր ծըն թա ցին 
ա ջակ ցե լու մի ջո ցով խթա նել պա րե նա յին ար
տադ րութ յան կա յուն ա ճը, գյու ղատն տե սութ
յան, ինչ պես նաև գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի 
զար գա ցու մը։ 
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Այս տար վա ապ րիլ ամ սից Շի րա կի մար զում 
մեկ նար կել են սե զո նա յին զբաղ վա ծութ յան խթան
ման մի ջո ցով գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յանն 
ա ջակ ցութ յան տրա մադր ման պե տա կան ծրագ րի 
աշ խա տանք նե րը: 

Ծ րա գիրն ի րա կա նաց վում է ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա
կան հար ցե րի նա խա րա րութ յան զբաղ վա ծութ յան պե տա կան 
գոր ծա կա լութ յան Շի րա կի մար զի տա րած քա յին կենտ րոն նե րի 
կող մից, ո րում որ պես գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րի 
խորհր դա տուներ` ներգ րավ ված են Շի րա կի ԳԱՄԿի մաս նա
գետ ներն ու խորհր դա տու նե րը, ով քեր մաս նակ ցում են հո ղօգ
տա գոր ծո ղի գոր ծա րար ծրագ րի, գյու ղատն տե սա կան աշ խա
տանք նե րի պլանժա մա նա կա ցույց նե րի կազմ ման, փաս տա ցի 
վճար ման հիմք հան դի սա ցող պլանժա մա նակ ցույ ցով նա խա
տես ված աշ խա տանք նե րի կա տա րո ղա կան նե րի եզ րա կա
ցութ յան տրա մադր ման աշ խա տանք նե րին:

Ծ րագ րի նպա տակն է` սե զո նա յին զբաղ վա ծութ յան ա պա
հով ման մի ջո ցով ա ռա վել խո ցե լի և  աղ քատ գյու ղա կան բնա
կա վայ րե րի բնակ չութ յան սո ցիա լա կան լար վա ծութ յան մեղ
մու մը, գյուղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի աշ խա տան քի ար
տադ րո ղա կա նութ յան բարձ րա ցու մը, կա յուն զբաղ վա ծութ յան 
հա մար պայ ման նե րի ստեղ ծու մը, ինչպես նաև ի րա վի ճա կից 
բխող մար տահ րա վեր նե րին ա րագ ար ձա գան քող մի ջոց նե
րով, գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին ա ջակ ցե լը:

Ծ րագ րի շա հա ռու ներն են` զբաղ վա ծութ յան տա րած քա յին 
կենտ րոն նե րում հաշ վառ ված գյու ղատն տե սա կան հո ղի սե փա
կա նա տեր կամ վար ձա կալ հան դի սա ցող աշ խա տա շու կա յում 
անմր ցու նակ ճա նաչ ված ըն տա նիք նե րի ա նա պա հո վութ յան 
գնա հատ ման հա մա կար գում ընդգրկ ված հո ղօգ տա գոր ծող
նե րը, ինչ պես նաև ըն տա նի քում եր կու և  ա վելի ան չա փա հաս 
ե րե խա, հաշ ման դամ ու նե ցող ըն տա նիք նե րը: 

Ծ րագ րում ընդգրկ ված հո ղօգ տա գոր ծո ղին մեկ աշ խա
տան քա յին օր վա հա մար վճար վում է 4000 դրամ՝ նե րառ յալ 
ե կամ տա յին հար կը, գոր ծա տու ի մոտ աշ խա տան քի ընդգրկ
վող ըն տա նի քի ան դա մի հա մար 4000 դրամ՝ նե րառ յալ ե կամ
տա յին հար կը, վար ձու աշ խա տո ղի հա մար՝ 3000 դրամ՝ նե
րառ յալ ե կամ տա յին հար կը, քա ղա քա ցիաի րա վա կան պայ մա
նագ րով հո ղօգ տա գոր ծո ղին ծա ռա յութ յուն մա տու ցող ան ձին` 
կա տար ված աշ խա տանք նե րի դի մաց վճա րե լու հա մար, մեկ 
տրակ տոր` 1 ժա մի դի մաց 5000 դրամ: Մեկ ծրագ րի ար ժե
քը չի կա րող գե րա զան ցել 350000 դրա մը, իսկ ա ռա վե լա գույն 
տևո ղութ յու նը 180 օր է:

Աշ խա տանք նե րը մեկ նար կել են մար զի բո լոր հինգ տա
րա ծաշր ջան նե րում: Մաս նա վո րա պես` Ար թի կի տա րա ծաշր
ջա նի Մեծ Ման թաշ հա մայն քում ար դեն ի րա կա նաց վել են 
շա հա ռու ներ` Հա կոբ Հա ջի բաբ յա նի, Գառ նիկ Չա խո յա նի, 
Վար դու հի Թիկ նիզ յա նի, Մա մի կոն Ե ղո յա նի  գա զա րի ցան
քա տա րա ծութ յուն նե րի քար հա վա քի, ցան քի աշ խա տանք նե
րի գնա հատ ման մո նի թո րինգ նե րը: Վերջիններիս հի ման վրա 
Ար թի կի ԶՏԿին տրա մադր վել են այս տար վա ա ռա ջին եզ րա
կա ցութ յուն նե րը: Մո նի թո րինգ ներ են անց կաց վել նաև Լեռ նա
կերտ, Նա հա պե տա վան գյու ղե րում:

Շի րա կի ԳԱՄԿ

ԿԱՐԵՎՈՐ  ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԸ  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

 Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա
յին հա մալ սա րա նը 1999 թվա կա նից 
Գեր մա նիա յի Դաշ նութ յան Վայ հենշ
տե ֆանԹ րիս դոր ֆի կի րա ռա կան գի
տութ յուն նե րի հա մալ սա րա նի հետ 
նախ` միջ հա մալ սա րա նա կան, այ նու
հետև միջ պե տա կան (2002 թ.) հա
մա գոր ծակ ցութ յան պայ մա նագ րե րի 
շրջա նակ նե րում, ի րա կա նաց նում է 
հա մա տեղ մա գիստ րո սա կան կրթա
կան ծրա գիր՝ «Ագ րա րա յին մե նեջ
մենթ» («Ագ րա րա յին է կո նո մի կա և 
կա ռա վա րում») մաս նա գի տութ յան 
գծով:

Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում, յու րա քանչ յուր 
տա րի, հա մալ սա րա նի շուրջ 10 մա գիստ րանտ 
մեկ կի սամ յակ ար տադ րա կան փորձաշրջան 
են անց նում Գեր մա նիա յի Դաշ նութ յան Բա
վա րա կան մար զի ագ րո պա րե նա յին հա մա
կար գի ա մե նա տար բեր ըն կե րութ յուն նե րում 
ու ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն նե րում: Ն րանց 
գրե թե կե սը, մրցու թա յին կար գով, ընտր վում 
և  ու սու մը շա րու նա կում են գոր ծըն կեր հա
մալ սա րա նում, մյուս նե րը վե րա դառ նում են 
Եր ևան՝ ու սու մը շա րու նա կե լու տե ղում:

 Դեռևս 2013 թ. Վայ հենշ տե ֆանԹ րիս
դոր ֆի հա մալ սա րա նի նշված մա գիստ րո սա

կան մի ջազ գա յին ծրագ րի լա վա գույն գոր
ծըն կեր հա մալ սա րան ներ են ճա նաչ վել ՀԱԱՀ 
և Ուկ րաի նա յի Սու միի հա մալ սա րա նը: Ան
ցած 17 տա րի նե րի ըն թաց քում հա մա տեղ մա
գիստ րո սա կան ծրա գիրն ա վար տել են շուրջ 
150 մա գիստ րոս ներ: Ա ռանց բա ցա ռութ յան, 
բո լորն էլ այ սօր աշ խա տում են՝ հիմ ա կա նում 
հան րա պե տութ յան և  ար տերկ րի ինչ պես պե
տա կան, այն պես էլ` մաս նա վոր կազ մա կեր
պութ յուն նե րում ու ըն կե րութ յուն նե րում, նաև 
Վայ հենշ տե ֆանԹ րիս դոր ֆի և Հա յաս տա նի 
ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րան նե րում: 
Եր կու տա րի ա ռաջ սկսվեց Վայ հենշ տե ֆա նի 
կի րա ռա կան գի տութ յուն նե րի հա մալ սա րա նի 
և հա մա գոր ծակ ցող հա մալ սա րան նե րի՝ այդ 
թվում նաև Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա
րա յին հա մալ սա րա նի, միջև մա գիստ րո սա
կան ծրագ րի հա մա տեղ հա վա տար մագր ման 
գոր ծըն թա ցը, որի նախ նա կան բո լոր փու լերն 
ա վարտ վել են հա ջո ղութ յամբ: Վեր ջերս Գեր
մա նիա յի Դաշ նութ յան Վայ հենշ տե ֆա նի հա
մալ սա րա նում կրթութ յան ո րա կի վե րահսկ
ման և հա վա տար մագր ման ինս տի տու տի 
(ACQUIN) փոր ձա գի տա կան խում բը, ո րում 
ընդգրկ ված են Եվ րո պա կան 9 ա ռա ջա տար 
հա մալ սա րան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, կազ

մա կեր պվել էր հա վա տար մագր ման ա վար
տա կան փու լի քննար կում, ո րին մաս նակ ցում 
էր նաև ՀԱԱՀ ռեկ տոր, գի տութ յան վաս տա
կա վոր գոր ծիչ, ՀՀ ԳԱԱ ան դամ Ա. Թար
վերդ յա նը: Հաձ նա ժո ղո վի նիս տը սկսվեց 
ՀԱԱՀ «Ագ րա րա յին մե նեջ մենթ» մա գիստ
րո սա կան ծրագ րի հա վա տար մագր ման գոր
ծըն թա ցի քննարկ մամբ:

Ռեկ տոր Ա. Թար վերդ յա նը հա մա ռոտ 
ներ կա յաց րեց հա մալ սա րա նը, ա պա անդ
րա դար ձավ հա մալ սա րա նում ի րա կա նաց վող 
մի ջազ գա յին ծրագ րե րին՝ հան գա մա նո րեն 
ներ կա յաց նե լով «Ագ րա րա յին մե նեջ մենթ» 
ծրա գի րը: Հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րի հար
ցե րին տրվեցին հստակ և ս պա ռիչ պա տաս
խան ներ: Թե´ հա մալ սա րա նի գոր ծու նեութ
յու նը, և թե´ «Ագ րա րա յին մե նեջ մենթ» մա
գիստ րո սա կան կրթա կան ծրագ րի կա տար
ման ըն թաց քը գնա հատ վեց բարձր: Հատ
կան շա կան է, որ հանձ նա ժո ղո վի կող մից 
ա մե նա բարձր վար կա նի շա յին միա վոր ներ 
ստա ցել են Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա
րա յին հա մալ սա րա նը և Ուկ րաի նա յի Սու միի 
հա մալ սա րա նը: Սե մի նա րին  Եր ևա նից առ
ցանց հա մա կար գով մաս նակ ցում էին նաև 
ՀԱԱՀ «Ագ րա րա յին մե նեջ մենթ» կրթա կան 
ծրագ րի հա մա կար գող նե րը: «Ագ րա րա յին 

մե նեջ մենթ» մի ջազ գա յին մա գիստ րո սա կան 
ծրագ րի այս ըն թա ցիկ կոն ֆե րան սը միտ ված 
է ամ փո փե լու մինչ օրս այդ ուղ ղութ յամբ կա
տար ված աշ խա տանք նե րը, ինչ պես նաև հող 
նա խա պատ րաս տե լու հա վա տար մագ րում 
ա վար տե լուց հետո շրջա նա վարտմա գիստ
րոս նե րին կրկնա կի դիպ լոմ ե րի շնորհ ման, 
այ սինքն՝ բա ցի ՀԱԱՀ «Տն տե սա գետմա
գիստ րո սի» ո րա կա վոր ման դիպ լո մից ստա
նալ նաև Վայ հենշ տե ֆանԹ րիս դոր ֆի հա
մալ սա րա նի դիպ լոմ (այ սօր դեռևս ստա նում 
են նշված հա մալ սա րա նի սեր տի ֆի կատ): Այս 
հա վա տար մագ րու մը ՀԱԱՀի վեր ջին տա րի
նե րի կար ևո րա գույն ձեռք բե րում ե րից է: Այն 
հա մալ սա րա նին լայն հնա րա վո րութ յուն է ըն
ձե ռում էլ ա վե լի ըն դար ձա կե լու և  ամ րապն
դե լու մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, 
ինչ պես նաև` ար մա տա պես բա րե լա վե լու 
կրթութ յան ո րա կը: 

 Հա վա տար մագր ման հանձ նա ժո ղո վի 
հետ մաս նա վոր քննա կում եր են անց կաց
վում հա մալ սա րա նի մի շարք այլ կրթա կան 
ծրագ րե րի փոր ձաքն նութ յան և հա վա տար
մագր ման ուղ ղութ յամբ:

www.anau.am
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Ä6

 Կո տայ քի մար զի §Ա կունք հա մայն քի ա րո տօգ
տա գոր ծող նե րի սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վը¦ 
ձևա վոր վել է 2015 թ. հու նի սին` 90 ան դա մով, ո րից 
30ը կա նայք են: Զար գա ցած ա նաս նա բու ծութ յուն 
ու նե ցող այս գյու ղում խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի
նե րի գլխա քա նակն ար դեն հաս նում է 1200ի, ո րից 
386ը կո վեր են: Կոո պե րա ցիան լիար ժեք պայ ման ներ 
է ստեղ ծում գյու ղում ա նաս նա պա հութ յունն  ավե լի 
զար գաց նե լու ուղ ղութ յամբ:

Ա րո տա վայ րերն Ա կուն քից գտնվում են 520 կմ 
հե ռա վո րութ յան վրա: Ա րո տա վայ րեր տա նող ճա
նա պարհ նե րը են թա կա են նո րոգ ման: Ա րո տա վայ
րե րի բա րե լավ ման ծրագ րի շրջա նա կում  նա խա
տես ված է նո րո գել ճա նա պար հի ա մե նա վատ թար 
վի ճա կում գտնվող 34 կմ  եր կա րութ յամբ հատ վա ծը: 
Գ յու ղա պետ Հու նան Ռու բեն յա նի տե ղե կաց մամբ, 
պետք է կա ռուց վեն նաև անձր ևաջ րե րի հե ռաց ման 
ջրա տար ներ, իսկ կեն դա նի նե րի հա մար անհ րա
ժեշտ խմոց նե րի ջրա մա տա կա րար ման նպա տա կով 
կանց կաց վի 2,5 կմ  եր կա րութ յամբ խո ղո վա կա շար: 
Այդ պի սով` ամ բող ջութ յամբ կջրար բիաց վեն 1300 
հա հա րուստ բու սա ծած կով ա րո տա վայ րե րը: Թեև 
Ա կուն քը հա րուստ է աղբ յուր նե րով, այ նո ւա մե նայ նիվ  
,ջրի մշտա կան ա պա հով ման հա մար ա րո տա վայ րե
րում տե ղադր վե լու են նաև ջրա տա րո ղութ յուն ներ: 
Կոո պե րա տի վին տրա մադր վե լու է նաև 20 միա վոր 
գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա` 2 տրակ տոր, 2 գու
թան, հա կա վո րող 2 սարք, շար քա ցան և  այլն: Առ
կա տեխ նի կան հնա րա վո րութ յուն կտա մշա կել նաև 
Հա տիս լե ռան վրա գտնվող 250 հա վա րե լա հո ղե րը, 
ո րոնք վա ղուց վե րած վել են բնա կան խոտ հար քե րի: 
Ի դեպ, Ա կուն քում չմշակ վող հո ղա տա րածք ներն աս
տի ճա նա բար մտնում են մշա կութ յան տակ: Սե փա
կա նա տի րոջ կող մից հո ղը չմշա կե լու դեպ քում, գյու
ղա պե տա րա նի թույլտ վութ յամբ, այն մշակ վում է մեկ 
այլ ֆեր մե րի կող մից: § Կար ևորն այն է, որ սա կա վա
հող մեր երկ րում ոչ մի թիզ հող անմ շակ չմնա: Հո
ղե րը պետք է օգ տա գոր ծել արդ յու նա վե տո րեն; Իսկ 
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ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՇԱՏ ԵՆ, 
ՍԱԿԱՅՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԼՈՒԾԵԼԻ ԵՆ
 Կո տայ քի մար զի Ար զա կան գյու

ղում վա ղուց ար դեն ար տադ րա կան 
ձեռ նար կութ յուն ներ չկան: Գ յու ղա
ցու ապ րուս տի միակ մի ջո ցը գյու
ղատն տե սութ յունն է: Բ նա կիչ նե րը 
հիմ ա կա նում զբաղ վում են երկ րա
գոր ծութ յամբ, պտղա բու ծութ յամբ և  
ա նաս նա բու ծութ յամբ: Սա կայն այս
տեղ ևս կան դժվա րութ յուն ներ, ո րոնց 
պատ ճա ռը խմե լու և  ո ռոգ ման ջրի 
ան բա վա րար մա տա կա րա րում է, 
որն ա վե լի է մտա հո գում հատ կա պես 
ամ ռան ա միս նե րին: 

Ար զա կա նում դեռևս լուծ ված չէ 
խմե լու ջրի խնդի րը, ո րը կեն սա կան 
անհ րա ժեշ տութ յուն է: Գ յու ղում առ կա 
են ջրա մա տա կա րար ման ինք նա հոս 
աղբ յուր ներ, սա կայն ներ քին ցան ցի 
վատ թար վի ճա կի պատ ճա ռով, պատ
շաճ մա կար դա կով չի ի րա կա նաց վում 
ջրա մա տա կա րա րու մը: Ջ րա մա տա կա
րար ման ցանցն ամ բող ջութ յամբ, իր 
խո ղո վա կա շա րե րով և  են թա կա ռուց
վածք նե րով, գտնվում է գյու ղա պե տա
րա նի հաշվեկշռում, ո րը գյու ղա պետ 
Նո րիկ Մով սիս յա նի կար ծի քով` հա
մայն քի սուղ մի ջոց նե րի հաշ վին, հնա
րա վոր չէ սպա սար կել: « Կար ծում եմ, 
որ այն հա մայնք նե րում, որ տեղ խմե լու 
ջրա մա տա կա րա րու մը տրված է հա
մայն քին, ի րա կա նաց վում է ոչ լիար
ժեք: Ջ րա մա տա կա րա րու մը պետք է 
ի րա կա նաց նի գլխա վոր օ պե րա տո րը: 
Ար զա կան հա մայնքն ընդգրկ վել է այդ 
ծրագ րում և  ո րո շա կի ներդ րում եր կա
տա րե լուց հե տո, (ո րոնց միջոցով կի
րա կա նաց նեն ջրա չա փե րի տե ղադր
ման, ներ քին ցան ցի հիմ ա նո րոգ ման 
աշ խա տանք նե ր), « Հայջր մուղ կո յու ղին» 

պատ րաստ է ըն դու նե լու մեր ջրա մա տա
կա րար ման ցանցն իր հաշվեկշռում: Այ
լա պես ան թույ լատ րե լի է տա րե րայ նո րեն 
կազ մա կեր պել բնակ չութ յան ջրա մա տա
կա րա րու մը, ո րի հետ ևան քով խա թար
վում է սա նի տա րա հի գիե նիկ պայ ման
նե րի ա պա հո վու մը, ստեղծ վում է անմ
խի թար վի ճակ: Չ նա յած ֆի նան սա կան 
լուրջ ներդ րում եր են պա հանջ վում, սա
կայն, հու սով եմ, որ ա ռա ջի կա տա րի նե
րին այդ խնդի րը լու ծում կգտնի», հա վե
լում է գյու ղա պե տը:

Ար զա կա նում մեծ է ջրա մա տա կա
րար ման սպա սարկ ման ո լոր տը, շուրջ 
3 հա զար բնակ չից բա ցի, խմե լու ջրով 
պետք է ա պա հո վել նաև գյու ղի տա րած
քում և մեր ձա կայ քում գտնվող հանգստ
յան տնե րին, պան սիո նատ նե րին, ա ռող
ջա րա նա յին, հա սա րա կա կան սննդի և  
այլ կա ռույց նե րին: Բա ցի այդ, ամ ռան 
ա միս նե րին զգա լիո րեն ա վե լա նում է հո
վեկ նե րի թի վը: « Լիար ժեք ջրա մա տա
կա րա րում ի րա կա նաց նե լու դեպ քում 
արագ կկազ մա կերպ վեի նաև ջրի վար
ձե րի  հա վաք ման գոր ծըն թա ցը: Իսկ 
քա նի դեռ նո րոգ ված չէ ջրա մա տա կա
րար ման ներ քին ցան ցը, և չենք կա րող 
ա պա հո վել ո րակ յալ ջրա մա տա կա րա
րում, ջրի վար ձավ ճար նե րի գան ձու մը ևս 
չի կա րող ի րա կա նա նալ բա վա րար մա
կար դա կով», փաս տում է գյու ղա պե տը:

Ար զա կա նում հիմ ախն դիր է նաև 
ո ռոգ ման ջրա մա տա կա րա րու մը: Սե փա
կա նաշ նորհ ված 900 հա հո ղա տա րածք
նե րը (ո րից` շուրջ 600 հաը` վա րե լա հո
ղեր են) և տ նա մեր ձե րը գրե թե զրկված 
են ո ռոգ ման ջրից: Ներ կա յումս ո ռոգ վում 
են ըն դա մե նը 300 հա հո ղա տա րածք
ներ, այն էլ` ոչ լիար ժեք: Գ յու ղա պե տի 

տե ղե կաց մամբ` ա ռան ձին հատ ված ներ 
են թարկ վել են մաս նա կի նո րոգ ման, սա
կայն խնդի րը դեռևս լուծ ված չէ, քա նի որ 
ցանցն ամ բող ջութ յամբ են թա կա է հիմ
նա նո րոգ ման: «Ոչ լիար ժեք ջրա մա տա
կա րա րու մը բնակ չութ յան ար դա րա ցի 
դժգո հութ յան տե ղիք է տա լիս», հա վե
լում է Նո րիկ Մով սիս յա նը: Ն րա տե ղե
կաց մամբ` գյու ղի մտա հո գող խնդիր նե
րից մեկն էլ մշա կույ թի տան (ճար տա րա
պե տա կան ե զա կի կա ռույց է) հիմ ա նո
րո գում է, քա նի որ գյու ղի ե րի տա սար
դութ յու նը չու նի ժա ման ցա յին վայ րեր: 
Այդ պի սով` չի լուծ վում նաև նրանց զբաղ
վա ծութ յան խնդի րը: Բ յու ջեի հաշ վին կա
տար վել են գյուղ տա նող ճա նա պարհ նե
րի աս ֆալ տա պատ ման, գե տե րի հու նե րի 
պաշտ պա նիչ պատ վար նե րի կա ռուց ման 
աշ խա տանք նե ր, մինչ դեռ դրանց կող
քին դեռևս շատ ա նե լիք ներ կան: Գ յու
ղա միջ յան ճա նա պարհ նե րը ևս  են թա կա 
են աս ֆալ տա պատ ման, իսկ ո րոշ հատ
ված նե րում առ կա է նաև լու սա վո րութ յան 
ա պա հով ման խնդի րը: 

Ինչ վե րա բե րում է ո ռոգ ման ջրա մա
տա կա րար ման կար գա վոր մա նը, ա պա 
Նո րիկ Մով սիս յա նի կար ծի քով` խնդրի 

լուծ ման դեպ քում, գյու ղում կհիմ վեն 
այ գի ներ: Ար զա կա նում միշտ էլ զար
գա ցած է ե ղել պտղա բու ծութ յու նը: Այս
տեղ ար տադր ված տան ձը, խնձո րը և  
այլ մրգա տե սակ ներն ու հա տապ տուղ
ները հասց վել են հան րա պե տութ յան 
գրե թե բո լոր մար զե րի շու կա ներ, քա նի 
որ մեծ էր պա հան ջար կը: Ն պա տա կա
հար մար է նաև ո ռոգ ման կա թի լա յին 
հա մա կար գի ներդ րու մը, ո րը գյու ղա
պե տի կար ծի քով, հնա րա վոր չէ ի րա
կա նաց նել` ա ռանց ֆի նան սա կան լուրջ 
ա ջակ ցութ յան: 

« Նոր տեխ նո լո գիա նե րը պետք է 
հա սա նե լի լի նեն գյու ղա ցուն: Իսկ դրա 
հա մար պետք է ի րա կա նաց վեն ա ջակ
ցութ յան ծրագ րեր: Դժ վա րութ յուն նե րը 
շատ են, սա կայն խնդիր նե րը լու ծե լի 
են», իր խոս քը եզ րա փա կում է գյու ղա
պե տը:

Դեռևս մ.թ.ա 5534 թթ. Ար տա
վազդ 2րդ  ար քան, այս տե ղան քի 
բնութ յամբ հիա ցած, կա ռու ցել է իր 
ա մա ռա նո ցը: Հար կա վոր է ա նել հնա
րա վո րը, որ պես զի վե րա կանգն վի 
ա մա ռա նո ցա յին Ար զա կա նի եր բեմ ի 
համ բա վը:

նո րաս տեղծ կոո պե րա տի վին 
հատ կաց վող գյուղ տեխ նի կա յի 
շնոր հիվ, կբարձ րա նա հո ղե րի 
մշա կութ յան արդ յու նա վե տութ
յու նը: Բա ցի այդ, տեխ նի կա յով 
կա տար վող ծա ռա յութ յուն նե
րի մատ չե լիութ յան շնոր հիվ, 
կբարձ րա նա ծրագ րի տնտե
սա կան արդ յու նա վե տութ յու
նը¦, նշում է գյու ղա պե տը: Կի
սով չափ կրճատ վում են վա րի 
աշ խա տանք նե րի վրա կա տար
վող ծախ սե րը 30 հա զար դրա
մից իջ նե լով 16 հա զար դրա մի: 
Ն վա զում են նաև հա կա վոր ման 
ծախ սե րը` (130 դրա մից իջ նե լով 
90 դրա մի): Գ յու ղում առ կա են 
350 հա հա ցա հա տի կա յին մշա
կա բույ սե րի ցան քա տա րածք
ներ, ո րից 50 հան` աշ նա նա ցան: 
Ցա նել են նաև 100 հա բան ջա րե
ղեն: Նախ նա կան հաշ վարկ նե րը 
ցույց են տա լիս, որ տեխ նի կա
յի հա մալ րու մից հե տո հա ցա հա տի կա յին մշա կա
բույ սե րի ցան քա տա րածք նե րը կա վե լա նան ևս 100 
հաով: Կոո պե րա տի վի ան դամ նե րը նա խա տե սել են 
20 հա հո ղա տա րածք դնել կորն գա նի  ցան քի տակ: 
Ա ռա ջին և  երկ րորդ կար գի ջրո վի հո ղա տա րածք նե
րը, ո րոն ցում ներդր ված է ո ռոգ ման անձր ևաց ման 
հա մա կարգ, բարձր բերք են ա պա հո վում: Ա ճեց
նում են նաև առ վույտ և կե րա յին այլ մշա կա բույ սեր, 
ո րով ամ բող ջութ յամբ բա վա րար վում է կոո պե րա տի
վի ան դամ նե րի մոտ առ կա ա նաս նագլ խա քա նա կի 
պա հան ջար կը: Ինչ վե րա բե րում է կա թի մթեր մանը, 
ա պա այն  գնվում է վե րամ շա կող, մաս նա վո րա պես` 
§ Թա մա րա¦ և  այլն ըն կե րութ յուն նե րի կող մից` 1 
լիտրը` 130140 դրա մով: §Գ յու ղում ար տադր վում են 
մեծ քա նա կութ յամբ թե՛ կաթ, և թե՛ միս: Բարձ րո րակ 

հում քի վե րամ շակ ման հա մար գյու ղում ար դեն ա ռաջ 
է ե կել փոքր ար տադ րա մա սե րի ստեղծ ման անհ րա
ժեշ տութ յուն: Կոո պե րա տի վի ձևա վո րու մից հե տո 
նկա տե լի է ա նաս նագլ խա քա նա կի ա վե լաց ման մի
տում¦, ա սում է կոո պե րա տի վի նա խա գահ Աբ րա
համ Ա վե տիս յա նը:

Կոո պե րա տի վի ան դամ նե րով նա խա տե սել են 
բա րե լավ վել ա նաս նագլ խա քա նա կը, այդ նպա տա
կով կազ մա կեր պում են կո վե րի ար հես տա կան սերմ
նա վո րում:

 Ի դեպ, գյու ղում գոր ծում է ար հես տա կան սերմ
նա վոր ման կա յան: § Կոո պե րա տի վի գա ղա փա րը հո
գե հա րա զատ էր ա կունք ցի նե րին: 

Է ջի նյու թե րը` Նել լի Սա հակ յա նի
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« Մեղ րա տուն» ըն կե րութ յունն իր ար տադ րա
տե սա կա նիով, հա յաս տան յան սպա ռո ղին հայտ նի 
է մի ջազ գա յին և տե ղա կան կազ մա կեր պութ յուն նե
րի ցու ցա հան դես նե րից, ո րոնց ըն թաց քում այ ցե լու
նե րին միա ժա մա նակ հնա րա վո րութ յուն է ըն ձեռ վել 
համ տե սել ար տադ րան քը` մեղր, մեղ րամ թերք և 
ամենակարևորը, որը նո րույթ է մեր շու կա յում` մեղ
րի մա ճառ: Վեր ջի նիս ստաց ման հե ղի նա կը ան հատ 
ձեռ նե րեց Կա րի նե Սուլ յանն է: 

« Մեղ րա տունն» իր գոր ծու նեութ յունն ի րա կա նաց
նում է Լո ռու մար զում: Ըն տա նե կան բիզ նե սով զբաղ
վող ըն կե րութ յունն իր գոր ծու նեութ յամբ նո րույթ ներ 
բե րեց հա յաս տան յան շու կա , ո րով և գ րա վեց սպա ռո
ղի ու շադ րութ յու նը: Հ մուտ մեղ վա բույծ Կա րի նե Սուլ
յա նը, ա վան դա կան մեղ վամ թերք ստա նա լուց բա ցի, 
ո րո շեց մա տու ցել սպա ռո ղի քիմ քին հա ճե լի նոր տե
սա կա նի: « Հաշ վի առ նե լով մեղ րի սննդա րար հատ
կութ յուն նե րը` սկզբնա կան շրջա նում ե րե խա նե րիս 
հա մար պատ րաս տում էի մեղ րահ յութ: Այ նու հետև այն 
են թար կե ցի խմոր ման, ո րի արդ յուն քում ա վե լի են մե
ծա նում օգ տա կար հատ կութ յուն նե րը: Տեխ նո լո գիա
կան մշակ ման արդ յուն քում` ստա ցա մեղ րի մա ճառ: 
Սկզ բում պատ րաս տե ցի ման կա կան մա ճառ, ո րը չէր 
պա րու նա կում ալ կո հոլ: Սա կայն հե տո մտահ ղա ցում 
ա ռա ջա ցավ կազ մա կեր պել մեղ րի մա ճա ռի ար տադ
րութ յուն նաև մե ծա հա սակ նե րի հա մար: Պատ կե րաց
րեք, ստաց վեց, և  արդ յուն քը գո հա ցու ցիչ է: Պատ րաս
տած ըմ պե լի քը պա րու նա կում է 7 % ալ կո հոլ», հի շում 
է Կա րի նեն: Ի դեպ, ստաց վել է ա ղան դե րա յին խմիչք, 
ո րը հա ճույ քով օգ տա գոր ծում են հատ կա պես կա նայք: 
Տի կին Սուլ յա նի տե ղե կաց մամբ, այժմ աշ խա տանք ներ 
են տար վում մեղ րի գի նու ստաց ման ուղ ղութ յամբ, ո րը 
գոր ծա րա րի կար ծի քով, կի րա ռե լի կլի նի շա տե րի կող
մից: Այդ նպա տա կով նույն պես մշակ վում են նոր տեխ
նո լո գիա ներ, ար դեն ձեռք են բե րել հա մա պա տաս խան 
սար քա վո րում եր: Մեղ րի մա ճառն իր սպա ռում ու նի 
վա նա ձոր յան շու կա յում, ինչ պես նաև Եր ևա նում կազ
մա կերպ վող ցու ցա հան դես նե րում: Կա րի նեի տե ղե
կաց մամբ, այն բնա պահ պա նո րեն մա քուր ըմ պե լիք 
է, քա նի որ հա վե լան յու թեր չի պա րու նա կում: Շու տով 
ար տադ րան քը կստա նա «Է կոսնն դի» հա վաս տա գիր, 
ին չը հնա րա վո րութ յուն կտա ընդ լայ նել սպառ ման աշ
խար հագ րութ յու նը:

 Կա րի նե Սուլ յա նը « Հա յաս տա նի ե րի տա սարդ կա
նանց ա սո ցիա ցիա յի» (ՀԵԿԱ) Կին ձեռ նե րեց նե րի ցան
ցի ան դամ է: Մաս նակ ցել է գոր ծա րա րութ յան վե րա
բեր յալ կազ մա կերպ ված սե մի նար նե րին, ձեռք է բե րել 
մաս նա գի տա կան փորձ և հմ տութ յուն: Ա սո ցիա ցիան 
ա ջակ ցել է նաև տեխ նո լո գիա կան սար քա վո րում ե
րի ձեռք բեր ման և ցու ցա հան դես նե րին մաս նակ ցե լու 
գոր ծըն թա ցին: Ըն թաց քում է նաև պատ րաս տի ար
տադ րան քի շշալց ման և  ապ րան քա յին տես քի բա րե
լավ ման աշ խա տանք նե րի կազ մա կեր պու մը: Ըն տա նե
կան բիզ նե սը, Կա րի նեի կար ծի քով` կա յա ցել է, թերևս 
կան ծրագ րեր, ո րոնք դեռևս մտահ ղաց ման փու լում 
են: Գոր ծա րար կինն այժմ մտո րում է ար տադ րա տե
սա կա նու ընդ լայն ման ուղ ղութ յամբ: Հում քը ստա նում 
են սե փա կան տնտե սութ յու նից, բու ծում են 160 մեղ
վաըն տա նիք ներ:

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան 
«ԳԾԻԳ» ՊՀի կող մից ի րա կա նաց վող « Հա մայնք նե
րի գյու ղատն տե սա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման 
և մր ցու նա կութ յան» ծրա գի րը 2015 թ.ից մուտք գոր
ծեց նաև ՀՀ Կո տայ քի մարզ: «CARMAC2» ծրագ րում 
ընդգրկ վե ցին Սո լակ, Լեռ նա նիստ (Հ րազ դա նի տա րա
ծաշր ջան), ինչ պես նաև Գե ղա շեն և Ա կունք (Ա բով յա նի 
տա րա ծաշր ջան) հա մայնք նե րը, ո րոնց բնակ չութ յան 
հիմ ա կան զբաղ վա ծութ յունն ա նաս նա պա հութ յունն է: 
Կո տայ քի մար զա յին ա ջակ ցութ յան թի մի հա մա կար գող 
Արտ յոմ Վար դան յա նի տե ղե կաց մամբ, ըն թա ցիկ տա
րում ա վե լա ցել է ծրագ րում ընդգրկ ված հա մայնք նե րի 
քա նա կը:

Նշ ված 4 հա մայնք նե րում ար
դեն ձևա վոր վել են «Ա րո տօգ տա
գոր ծող նե րի սպա ռո ղա կան կոո
պե րա տիվ եր», հստա կեց վել են 
ծրագ րե րը, ինչ պես նաև կա տար
վել են ո րո շա կի աշ խա տանք ներ: 
Արտ յոմ Վար դան յա նի տե ղե կաց
մամբ, Գե ղա շեն  և  Լեռ նա նիստ 
հա մայնք նե րին տրա մադր վել են 
մե կա կան «МТЗ82 Բե լա ռուս» 
մակ նի շի տրակ տոր և հա մա պա
տաս խան գյուղ գոր ծիք ներ: Մ յուս 
հա մայնք նե րում նույն պես հա մա
ֆի նան սա վո րում ա պա հո վե լուց 
հե տո, կտրա մադր վի հա մա պա
տաս խան տեխ նի կա` կե րի կու
տակ ման և ցան քի աշ խա տանք
նե րը կա տա րե լու հա մար: Ցա նում 
են հիմ ա կա նում հա ցա հա տի
կա յին և կե րա յին մշա կա բույ սեր, 
ո րոնք բարձր արդ յունք են ա պա
հո վում: «Ծ րագ րում ընդգրկ վել են 
այն հա մայնք նե րը, ո րոնք ու նեն 
զար գա ցած ա նաս նա պա հութ յուն: 
Ֆեր մե րը, պա հե լով ո րո շա կի քա
նա կութ յամբ գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի ներ, նախ` իր 
ըն տա նի քի հա մար ստեղ ծում է աշ խա տա տեղ: Այդ պի սով` 
խո շոր տնտե սութ յուն նե րը զբաղ վում են ա նաս նա պա հա
կան գոր ծա րա րութ յամբ: Ծ րագ րում ընդգրկ ված հա մայնք
նե րի ա րո տա վայ րե րի ջրար բիաց ման հա մար 2015 թ.ին 
կա տար վել են նա խագ ծա յին աշ խա տանք ներ: Այս տա րի 
ար դեն նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել շի նա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րը», ա սում է պրն Վար դան յա նը: Նշ ված 
4 գյու ղե րում գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի թի վը գե
րա զան ցում է 10 հա զա րը: 

Ա նաս նագլ խա քա նա կի աճ ման մի տում ար դեն նկա
տե լի է: Արտ յոմ Վար դան յա նի կար ծի քով` դրանց թի վը 
կա վե լա նա հատ կա պես ա րո տա վայ րե րում՝ խմոց նե րի տե
ղադ րու մից հե տո: «Գ յու ղա ցու ա ռաջ նա հերթ խնդիրն այն 
է, որ պես զի ա րոտ նե րում կեն դա նի նե րի հա մար խմե լու 
ջուր լի նի, այ լա պես ստիպ ված են ջուր հայ թայ թե լու հա
մար քայ լել 78 կմ, հե տո դարձ յալ հոգ նած վե րա դառ նալ 
ա րո տա վայր, իսկ ծրագ րի ա ռանց քա յին խնդիրն ա նաս
նա պութ յու նը ե կամ տա բեր դարձ նելն է», նշում է պրն 
Վար դան յա նը:

Այս տա րի, «CARMAC2» ծրագ րի շրջա նա կում, ա վե
լա ցել է հա մայնք նե րի քա նա կը: Հինգ հա մայնք նե րում` 
Բու ժա կան, Քա րա շամբ, Կա պու տան, Ար զա կան և Բջ նի, 
ար դեն կա յա ցել են հիմ ա դիր ժո ղով եր, ձևա վոր վել կոո
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պե րա տիվ եր: Ե ղա նա կա յին բա րեն պաստ պայ ման նե րի 
դեպ քում վե րը թվարկ ված հա մայնք նե րում կսկսվեն նա
խագ ծա յին աշ խա տանք նե րը: Նշ ված գյու ղե րում առ կա են 
բո լոր նա խադր յալ նե րը` ա նաս նա պա հութ յան զար գաց
ման հա մար: Այդ գյու ղե րի հե ռագ նա ա րո տա վայ րե րում 
նույն պես կտե ղադր վեն խմոց ներ, ո րոշ տե ղե րում կեն դա
նի նե րի հա մար կկա ռուց վեն փա րախ ներ, կբա րե լավ վեն 
ա րո տա վայ րեր տա նող ճա նա պարհ նե րը, կտրա մադր վի 
գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա: «Ո րոշ հա մայնք ներ ևս 
կա մե նում են ընդգրկ վել ծրագ րում: Այն մեր հան րա պե
տութ յու նում ի րա կա նաց վող ե զա կի ծրագ րե րից է, որն 
ու նի շո շա փե լի արդ յունք ներ: Ծ րագ րի ա ռա վե լութ յուն նե
րից մեկն էլ տեխ նի կա յով կա տար վող ծա ռա յութ յուն նե րի 

մատ չե լիութ յունն է», հա վե լում է մար զա յին ա ջակ ցութ յան 
թի մի հա մա կար գո ղը: Ն րա կար ծի քով, ծրա գի րը լու ծում է 
նաև բնա պահ պա նա կան խնդիր ներ, քա նի որ, որ պես կա
նոն, չօգ տա գործ վող ա րո տա վայ րե րը դեգ րա դաց վում են 
և դառ նում ոչ պի տա նի` հե տա գա օգ տա գործ ման հա մար: 
Կար ևոր վում է նաև կեն դա նի նե րի հեր թա փո խա յին ա րա
ծե ցու մը: Այդ նպա տա կով կազմ վում է ա րո տա վայ րե րի 
կա ռա վար ման պլան:

 « Փոր ձում ենք այն պես ա նել, որ պես զի գյու ղա ցին 
շա հագրգռ ված լի նի զար գաց նել ա նաս նա բու ծութ յու նը: 
Ծ րագ րով նա խա տես վում է նաև սա նի տա րա հի գիե նիկ 
պայ ման նե րով  ա պա հով ված շի նութ յան կառուց ման դեպ
քում, կոո պե րա տիվ ե րին տրա մադ րել կա թի սա ռեց ման, 
պան րի ար տադ րութ յան և  այլ սար քա վո րում եր: Կոո պե
րա ցիան գյու ղա ցու հա մար շա հույթ ստա նա լու, գյու ղատն
տե սա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ված և  արդ յու
նա վետ ի րա կա նաց ման, գյուղմ թեր քի ար տադր մա նը և 
ս պառ մանն ա ջակ ցող մի ջոց է: Այդ պի սով` կոո պե րա ցիան 
մեկ գա ղա փա րի շուրջ հա մախմբ ված նե րի միութ յուն է», 
իր խոս քը եզ րա փա կում է Արտ յոմ Վար դան յա նը: 

Կոո պե րա տիվ ե րն աշ խա տա տե ղեր են ստեղ ծում 
նաև մե խա նի զա տոր նե րի, ա րո տա վայ րե րի պահ պան ման 
հա մար` վե րահս կող նե րի և  այլ մաս նա գետ նե րի հա մար, 
միա ժա մա նակ լու ծե լով սո ցիա լա կան խնդիր: 

Է ջի նյու թե րը` Նել լի Սա հակ յա նի

Ներ կա յաց ված ծրա գի րը տնտե սա կան արդ յու նա
վե տութ յուն է խոս տա նում, ո րի ա ռա ջին քայ լերն ար
դեն ար վում են: Գ յու ղաբ նակ ներն ու զում են բա րե լա վել 
ի րենց տնտե սա կան վի ճա կը, ապ րել բա րե կե ցիկ կյան
քով: Կոո պե րա տի վի ան դամ նե րի սպա սե լիք նե րն այս 
ա ռու մով մեծ են: Եվ, որ ա մե նա կար ևորն է` ա կունք ցի
նե րը հա վա տում են կոո պե րա տի վի հա ջո ղութ յա նը¦, 
հա վե լում է Աբ րա համ Ա վե տիս յա նը:

Կոո պե րա տի վի նա խա գա հը նույն պես վա րում է 
ֆեր մե րա յին տնտե սութ յուն: Կեն դա նի նե րի գլխա քա
նա կը վեր ջին մի քա նի տա րում 56ից հա սել է 20ի 
և շա րու նա կում է ընդ լայ նել տնտե սութ յու նը: Ինչ վե
րա բե րում է ար տադր ված գյուղմ թեր քին, ա պա այն 
ի րաց նում են թե՛ Կո տայ քի մար զում և թե՛ Եր ևա նի 
շու կա նե րում: Աբ րա համ Ա վե տիս յա նի կար ծի քով, կոո
պե րա տի վը նման է ըն տա նի քի, որն ա ռաջ նորդ վում է 

§ Մե կը բո լո րի հա մար, բո լո րը` մե կի¦ կար գա խո սով: 
Ա րո տա յին շրջա նը Ա կուն քում սկսվում է մա յի սի 

1ից. այն տևում է մինչև ա ռա ջին ձյու նը: Կեն դա նի նե
րի հա մար ա մա ռա յին ա րո տա վայ րե րում  նաև ծած
կե րի կա ռուց ման անհ րա ժեշ տութ յուն կա: Ինչ վե րա
բե րում է գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յին, ա պա այն 
պետք է օգ տա գործ վի նպա տա կա յին, որ պես զի արդ
յունք լի նի: Նա խա տե սել են ստաց ված ե կա մուտ նե րը 
տրա մադ րել տեխ նի կա յի հա վա քա կա յա նի կա ռուց
մա նը, ինչ պես նաև` գյուղ տեխ նի կա յի հա մալր մա նը: 
Ծ րագ րել են ձեռք բե րել կար տո ֆիլ հա վա քող և սրս կիչ 
մե քե նաներ: 

Կոո պե րա տի վի ան դամ նե րով ո րո շել են լու ծել նաև 
հա մայն քա յին խնդիր ներ: Ա ռա ջի կա յում §Ա կունք հա
մայն քի ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի սպա ռո ղա կան կոո
պե րա տի վը¦ կհա մալր վի նոր ան դամ նե րով:

ԱԿՈՒՆՔՑԻՆԵՐԸ  ՀԱՎԱՏՈՒՄ  ԵՆ  ԿՈՈՊԵՐԱՑԻԱՅԻ  
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ԳԻՆՈՒ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՈՐ 

ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ
Օ րերս Եր ևա նի (Ի ՎիԷն) գի նու ա կա դե միա յի 

կրթա կան ծրագ րի շրջա նա կում Հա յաս տա նի ազ գա յին 
ագ րա րա յին հա մալ սա րա նը և Ագ րո բիզ նե սի հե տա զո
տութ յուն նե րի և կր թութ յան մի ջազ գա յին կենտ րո նը 
(ICARE) հիմ նադ րե ցին Գի նու ու սում նա կան լա բո րա
տո րիա և համ տե սի սրահ: 

Լա բո րա տո րիան իր ու սում նա կան բնույ թով ե զա
կի է ոչ միայն Հա յաս տա նում, այլև` տա րա ծաշր ջա նում: 
Այն հա գե ցած է ժա մա նա կա կից սար քա վա րում նե րով 
և կա հա վոր ված է հա ման ման լա բո րա տո րիա յին ներ
կա յաց վող մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին և տեխ նի
կա կան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: Ու սա նող
ներն այս տեղ կսո վո րեն կա տա րել գի նու քի միա կան 
հե տա զո տութ յուն ներ` Գի նու մի ջազ գա յին կազ մա
կեր պութ յան (OIV) չա փո րո շիչ նե րի հա մա ձայն: Գի նու 
ո լոր տի այս կար ևո րա գույն կա ռույ ցին Հա յաս տա նը 
ան դա մակ ցեց 2015 թ.ին:  Համ տե սի սրա հը նաև տա
րա ծաշր ջա նում ե զա կի նե րից է իր մաս նա գի տա կան
կրթա կան նշա նա կութ յամբ. այն կօգ տա գործ վի ոչ 
միայն ու սա նող նե րի հա մար, այլև հա մալ սա րա նի հետ 
գոր ծակ ցող գի նե գոր ծա կան ըն կե րութ յուն նե րի մաս
նա գետ նե րի վե րա պատ րաստ ման նպա տա կով:

Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ ՀԱԱՀ ռեկտոր 
Ա. Թարվերդյանը, ԱՀԿՄԿ հիմնադրամի տնօրեն 
Վ. Ուռուտյանը, GIZ հայաստանյան գրասենյակի 
ղեկավար Աննե Դորիթ Թեմփան և GIZի « Մաս նա վոր 
հատ վա ծի զար գա ցում Հա րա վա յին Կով կա սում» 
ծրագ րի ղե կա վար Մա րի տա Ռի դե լը: Ն րանք հիմ նա

Ո րո ճող նե րի ճիճ վա յին 
(հել մին թոզ ներ) հի վան դութ
յուն ներն այ սօր մեծ տա րա
ծում ու նեն մեր հան րա պե
տութ յու նում և յու րա քանչ յուր 
տա րի զգա լի վնաս են պատ
ճա ռում ա նաս նա պա հութ յա
նը: Հետ ևա բար, ո րո ճող նե րի 
ճիճ վա յին հի վան դութ յուն նե
րը կան խար գե լե լու նպա տա
կով, ֆեր մեր նե րին խոր հուրդ 
է տրվում կա տա րե լու հետև
յալ մի ջո ցա ռում ե րը.  

 • Ճիճ վա յին հի վան
դութ յուն նե րից՝ տրե մա տո
դոզ նե րի, (ֆաս ցել յոզ ներ, 
դիկ րո ցել յոզ, պա րամ ֆիս տո
մա տոզ ներ) նկատ մամբ անհ
րա ժեշտ է կա տա րել¨

 •  Գար նա նը, ա րո տա
վայր տա նե լուց մեկ ա միս 
ա ռաջ, ամ բողջ գլխա քա նա
կը ճիճ վա թա փում են ներ
կա յումս ա նաս նա բու ժա կան 
դե ղատ նե րում առ կա` Ալ բեն, 
Բեն վետ, Բ րո վա դա զոլ, Հել
մի ցիդ և  այլ դե ղա մի ջոց նե
րով: Ցան կա լի է ճիճ վա թա
փութ յան են թար կել տվյալ 
տա րած քում գտնվող բո լոր 
կեն դա նի նե րին: Գո մաղբն 

անհ րա ժեշտ է հա վա քել և  են թար կել կեն սա ջեր մա յին 
մշակ ման:

 • Ա րո տա յին սե զո նում, ա րո տա վայ րե րը  փո խում 
են 22,5 ա մի սը մեկ ան գամ, իսկ ե թե  հնա րա վոր չէ, 
ա պա ողջ ա րո տա յին շրջա նում` գո նե մեկ ան գամ:

 • Ար գել վում է կեն դա նի նե րին հա նել ա րո տի`  գե
տափն յա, լճափն յա և ճահ ճոտ վա յե րում կամ  կե րակ րել 
այդ վայ րե րից հա վաք ված խո տով:

 • Ար գել վում է կեն դա նի նե րին ջրել ան հոսք ջրամ
բար նե րի ջրով:

 • Անհ րա ժեշտ է ա րո տա վայ րե րում կտրել թփուտ
նե րը, հա վա քել քա րե րը:

Ո րո ճող նե րի ա ռա վել տա րած ված ցես տո դոզ նե
րի (մո նիե զիոզ ներ, թի զա նե զիոզ, ա վի տե լի նոզ և  այլն) 

նկատ մամբ պայ քա րե լու նպա
տա կով խոր հուրդ է տրվում կա
տա րել հետև յալ կան խար գե լիչ 
մի ջո ցա ռում ե րը

•	 Ար գել վում է վաղ գար
նա նը ոչ խար նե րին կե րակ րել  
ա նաս նա շեն քե րին կից տա
րածք նե րում ա ճող թարմ խո
տով: Դ րանք ան հրա ժեշտ է 
տա րե կան 12 ան գամ վա րել և 
ցա նել մշա կո վի խո տա բույ սեր:  

 • Վաղ գար նա նը, ըն թա
ցիկ տա րում ծնված հոր թե րին, 
ա ռա ջին ան գամ ճիճ վա թա փում 
են ա րո տա վայր տե ղա փո խե
լուց 3540 և  երկ րորդ ան գամ` 
ա ռա ջին ճիճ վա թա փութ յու
նից 3540 օր անց: Մեկ տա
րե կա նից բարձր տա րիք ու նե
ցող հոր թե րին ճիճ վա թա փում 
են մեկ ան գամ` ա րո տա վայր 
տեղափոխելուց 3540 օր անց:

 • Գառ նե րին ճիճ վա թա փում են ա րոտ 
տեղափոխելուց  1416 օր անց, երկ րորդ ան գամ` ա ռա
ջի նից 1520 օր անց և  եր րորդ ան գամ` երկ րոր դից 25
30 օր անց: Մե ծա հա սակ ոչ խար նե րին ճիճ վա թա փում 
են հու նի սի վեր ջե րին կամ հու լի սի սկզբնե րին:

 • Ցան կա լի է մեկ ան գամ ևս ճիճ վա թա փել սեպ
տեմ բերհոկ տեմ բեր ա միս նե րին:

 • Ճիճ վա թա փութ յան նպա տա կով օգ տա գոր
ծում են տրե մադ տո դոզ նե րի ժա մա նակ ա ռա ջարկ վող 
ճիճ վա մուղ դե ղա մի ջոց նե րը (Ալ բեն, Ալ բե նոլ, Բեն դազ,  
Բեն վետ, Բ րո վա դա զոլ, Հել մի ցիդ և  այլն):

Ո րո ճող նե րի ա ղի քա յին ստրոն գիլ յատոզ նե րի (հե
մոն խոզ, նե մա տո դի րոզ, բու նոս տո մոզ, խա բեր թիոզ և  
այլն)  նկատ մամբ կա տա րում են հետև յալ կան խար գե
լիչ մի ջո ցա ռում ե րը.

 • Տա վա րին  ա ռա ջին ան գամ ճիճ վա թա փում են 
ապ րիլմա յիս ա միս նե րին, երկ րորդ ան գամ՝ հու լի սին և  
եր րորդ ան գամ՝ օ գոս տո սին:

 • Նույն տա րում ծնված գառ նե րին ա ռա ջին ան
գամ ճիճ վա թա փում են հու լի սի վեր ջե րին կամ օ գոս տո
սի սկզբին, երկ րորդ ան գամ՝ մսու րա յին պահ ված քին 
անց նե լուց հե տո:

 • Մատ ղաշ նե րին և մե ծա հա սակ ոչ խար նե րին 

ա ռա ջին ան գամ ճիճ վա թա փում են գար նա նը՝ ա րո
տա վայր տե ղա փո խե լուց ա ռաջ և  երկ րորդ ան գամ՝ 
մսու րա յին պահ ված քի անց նե լու ժա մա նակ:

 • Ա ղի քա յին ստոն գիլ յա տոզ նե րի նկատ մամբ 
խոր հուրդ է տրվում օգ տա գոր ծել հետև յալ ճիճ վա մուղ 
դե ղա մի ջոց նե րը` Ալ բեն, Ալ բե նոլ, Բեն դազ,  Բեն վետ, 
Բ րո վա դա զոլ, Հել մի ցիդ և հատ կա պես` կլոր ճի ճու նե
րի հա մար նա խա տես ված`  Lևա200, Ռո լե նոլ, Ի վեր
մեկ տին և  այլ պատ րաս տուկ նե րով:

 • Բա ցի ճիճ վա թա փութ յու նից, ա րո տա յին ողջ 
սե զո նի ըն թաց քում, ա րո տա վայ րերն ան հրա ժեշտ է 
փո խել 57 օ րը մեկ ան գամ, իսկ կեն դա նի նե րի ջրու մը   
կազ մա կեր պել խմե լու կամ  հո սող գե տե րի ջրով:

Ո րո ճող նե րի շնչա ռա կան օր գան նե րի ստրոն գիլ
յա տոզ նե րի (դիկ տիո կաուլ յոզ ներ, մյուլ լե րիոզ, ցիս տո
կաուլ յոզ և  այլն) նկատ մամբ խոր հուրդ է տրվում կա
տա րել հետև յալ կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ե րը¨

 • Նույն տա րում կամ աշ նա նը ծնված հոր թե րին 
ա ռա ջին ան գամ ճիճ վա թա փում են գար նա նը` ա րո
տա վայր տե ղա փո խե լուց 4550 օր անց, և  այս պես` 
1520 օ րը մեկ ան գամ, կեն դա նի նե րին պար բե րա բար 
ճիճ վա թա փում են, մինչև ա րո տա յին շրջա նի ա վար
տը:

 • Ոչ խար նե րին ա ռա ջին ան գամ ճիճվա թա փում 
են ա րո տա վայր տեղափոխելուց 20 օր ա ռաջ, երկ
րորդ ան գամ՝ ամ ռա նը և  երրորդ ան գամ մսու րա յին 
պահ ված քին անց նե լուց: Ա րո տա յին պահ ված քի ըն
թաց քում անհ րա ժեշտ է պար բե րա բար փո խել ա րո
տա վայ րե րը:

 • Ա րո տա վայ րե րում մատ ղաշ նե րին անհ րա
ժեշտ է պա հել բարձր տա րիք ու նե ցող կեն դա նի նե րից 
ա ռան ձին:

 •  Կեն դա նի նե րին անհ րա ժեշտ է ջրել խմե լու  
կամ ա պա հով վայ րե րից բեր ված ջրով:

 • Շն չա ռա կան օր գան նե րի ստրոն գիլ յա տոզ նե
րով հի վանդ կեն դա նի նե րին խոր հուրդ է տրվում ճիճ
վա թա փել (Ալ բեն, Ալ բե նոլ, Բեն դազ,  Բեն վետ, Բ րո
վա դա զոլ, Հել մի ցիդ և հատ կա պես` կլոր ճի ճու նե րի 
հա մար նա խա տես ված`  Լ ևա200, Ռո լե նոլ, Ի վեր մեկ
տին և  այլ պատ րաս տուկ նե րով):

 Վե րը նշված կար գով կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում
նե րի կա տա րու մը  կկան խի ո րո ճող նե րի  ճիճ վա յին 
հի վան դութ յուն նե րով վա րա կու մը և դ րանց հե տա գա 
տա րա ծու մը:

                        Հով հան նես Նա ղաշ յան
 ՀԱԱՀ, ա նաս նա բու ժա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 

պրո ֆե սոր

Ìð²¶Æð

կա նում շեշ տել են այն հան գա ման քը, որ Գեր մա նիա
յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ըն կե րութ յունն 
օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու հա մար ընտ րում է մրցու
նակ ո լորտ նե րը, ա սել է թե` գի նե գոր ծութ յու նը Հա յաս
տա նում լայն զար գաց ման հե ռան կար ու նի:  
         Գի նու լա բո րա տո րիան և համ տե սի սրա հը ի րա
կա նութ յուն դարձ նե լու գոր ծում ֆի նանսա տեխ նի կա
կան ա ջակ ցութ յուն են ցու ցա բե րել Ագ րո բիզ նե սի հե տա
զո տութ յուն նե րի և կր թութ յան մի ջազ գա յին կենտ րո նը 
(ICARE), Գեր մա նա կան մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ
յան ըն կե րութ յու նը (GIZ) և  ա մե րի կա հայ բա րե րար ա մու
սին ներ Ջու դի Սար յանն ու Վիկ տոր Զա ռուգ յա նը: Լա բո
րա տո րիա յի ե զա կիութ յու նը դրա ու սում նա կան բնույթն 
է, թե պետ այն հա վա սա րա պես օգ տա կար կլի նի նաև 
առ հա սա րակ ար տադ րութ յան, գի տութ յան և գի նու բիզ
նե սի ո լորտ նե րի զար գաց ման հա մար:

ՀԱԱՀ ռեկտոր Ար շա լույս Թար վերդ յա նը մաս նա վո
րա պես նշել է, որ հա մալ սա րանն ի րա կա նաց րել է մի
ջազ գա յին բազ մա թիվ ծրագ րեր, ո րոնք, սա կայն մինչ 
օրս ե ղել են կրթա կան և խորհր դատ վա կան բնույ թի, 
իսկ այս մեկն ար տադ րա կան նշա նա կութ յուն ու նի.

« Ս տեղծ վել է մի կա ռույց՝ գի նու փոր ձաքն նութ յան 
և համ տե սի կազ մա կերպ ման այս հո յա կապ լա բո րա
տո րիան, ո րը լայն հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում ո լոր
տի հե տա գա զար գաց ման ու ըն դար ձակ ման հա մար: 
Շ նոր հա վո րում եմ բո լո րիս այս գե ղե ցիկ մի ջո ցառ ման 
կա պակ ցութ յամբ և ցան կա նում հե տա գա հա ջո ղութ
յուն ներ, նաև խո րին շնոր հա կա լութ յուն ծրագ րին 
ա ջակ ցող կազ մա կեր պութ յուն նե րին»:

Ի ՎիԷն գի նու ա կա դե միա յի գի նու քի միա յի ու
սում նա կան լա բո րա տո րիա յի և համ տե սի սրա հի ժա
պա վե նը կտրել են Ա. Թար վերդ յանն ու Ան նե Դո րիթ 
Քեմ փան: Այ նու հետև հյու րե րը շրջել են գի նու լա բո րա
տո րիա յում և համ տե սի սրա հում, այ նու հետև` հա մալ
սա րա նի Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ րո նում:

Ավելորդ  չէ  նշել, որ լաբորատորիան և կից 
համտեսի սրահը մարմնավորում են Գինու ակա դե
միա յի համակարգող Զարուհի Մուրադյանի իրա
կանացրած երազանքը, որը նա դարձրել էր շատերի 
երազանքն ու ծրագիրը: 

2014թ. հիմնադրված Գինու ակադեմիան Գինեգոր
ծություն և գինու բիզնես 18ամսյա կրթական ծրագրի  
իր  առաջին  14 շրջանավարտները  կտա հունիսի 
1ին: Նրանք կստանան Գերմանիայի Գայզենհայմի 
համալսարանի ավարտական հավաստագրեր: Ի 
դեպ, բոլորն էլ արդեն ձեռք են բերել մասնագիտական 
աշխատանք դեռ ուսանողական նստարանից: Սա 
կրթության մասին վկայող ամենախոսուն փաստն է:

Սոս Ավետիսյան
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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 «Բու կի նիստ» գրատ նե րում:

§ԳԱՀԿ¦ ՓԲԸԻ 2015թ. ՏԱՐԵԿԱՆ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Ընկերության 2015թ. հասույթը կազմել է 58253.0 հազար դրամ,
որից՝   1.ՀՀ պետ բյուջե47862.0 հազար դրամ

2. Թերթերի և ամսագրերի իրացում 3818.0 հազար դրամ
3. Այլ ծառայություններ6573.0 հազար դրամ

Ընկերության ծախսերը կազմել են՝ 58969.0 հազար դրամ,
որից՝    1.Աշխատավարձ43449.0 հազ դրամ

2.Տպագրական ծախսեր2865.0 հազ.դրամ
3.Վառելիք4089.0 հազ.դրամ
4.Կապի ծառայություն1195.0 հազ.դրամ
5.Շրջանառության հարկ2880.0 հազ.դրամ
6.Գործուղման ծախսեր717.0 հազ.դրամ
7.Այլ ծախսեր3774.0 հազ.դրամ

Ընկերության շահույթը (վնասը) 2015թ. է կազմել (716) հազ. դրամ:

§Ագրոլրատու¦ թերթի 2015թ. տարեկան հաշվետվություն
Թերթի հասույթը 2015թ. կազմել է 12015.0 հազար դրամ, որից՝

1. ՀՀ բյուջե7623.0 հազար դրամ
2. Թերթի իրացումից2772.0 հազար դրամ
3. Նյութի տպագրում 1620.0 հազ.դրամ:

Ագրոլրատու թերթի ծախսերը կազմել են 10849.0 հազ.դրամ, որից       
             1. Աշխատավարձ8037.0 հազ.դրամ  

2. Նյութածախս770.0 հազ.դրամ
3. Առաքման վճար628.0 հազ.դրամ
4. Այլ ծախսեր814.0 հազ. դրամ
5.Շրջանառության հարկ600.0 հազ.դրամ

§Ագրոլրատու¦ թերթի շահույթը (վնասը) 2015թ. կազմել 1166.0 հազ. 
դրամ:

Ðºî²øðøÆð  ¾ © © ©

Երկ րի վրա գո յութ յուն ու
նի ծո րե նու մոտ 500 տե սակ: 
Հայկական լեռնաշխարհում 
ա ճում է ծո րե նու 3 տե սա կը: 
Բու ժա կան տե սանկ յու նից ու
սում ա սիր ված է ծո րե նու սո
վո րա կան տե սա կը: Այն շատ 
ցրտա դի մաց կուն, ե րաշ տա
դի մաց կուն թփա տե սակ է:

 Բու ժա կան նպա տա
կով օգ տա գոր ծում են ծո րե նու 
տերև նե րը, ծա ղիկ նե րը, հա
տապտուղ նե րը, ճյու ղե րի կեղ ևը 
և  ար մատ նե րը: Ընդ հան րա պես, 
տերև նե րը հա վա քում են կո կո
նա կալ ման և ծաղկ ման շրջա
նում, իսկ ար մատ նե րը` աշ նա նը: 
Սո վո րա կան ծո րե նու պտուղ նե
րը հա րուստ են C, K վի տա մին
նե րով, շա քար նե րով, օր գա նա
կան թթու նե րով (կիտ րո նաթ թու 

և խն ձո րաթ թու), պեկ տին նե րով: 
Բ նի և ճյու ղե րի կեղ ևը պա րու
նա կում է ալ կա լոիդ ներ, դա բա
ղան յու թեր և  այլն:

 Ծո րե նու թուր մը և չոր հա
տապ տուղ նե րը լայ նո րեն օգ տա
գործ վում են սննդաարդ յու նա
բե րութ յան մեջ` սննդի թթվութ
յու նը բարձ րաց նե լու նպա տա
կով: Թարմ հա տապ տուղն 
օգ տա գործ վում է հյու թեր, մու
րա բա, խմիչք ներ պատ րաս տե
լու հա մար: Ծո րե նու բնա փայ տը 
շատ ա մուր է և  օգ տա գործ վում 
է փայ տե ի րեր պատ րաս տե լու 
հա մար:

Ժո ղովր դա կան բժշկութ յան 
մեջ ծո րե նու պատ րաս տուկ ներն 
օգ տա գործ վում են ներ քին ու 
ար տա քին ար յու նա հո սութ յուն
նե րի դեպ քում: Ա մե րի կա յում 

այն օգ տա գործ վում է լյար դի, լե
ղա պար կի հի վան դութ յուն նե րի 
բուժ ման, ինչ պես նաև` ա ղես
տա մոք սա յին ու ղի նե րի լար վա
ծութ յու նը մեղ մե լու և  ա խոր ժա կը 
բարձ րաց նե լու հա մար:

 Բժշկութ յան մեջ օգ տա
գործ վում է նաև տերև նե րի 
սպիր տա յին թուր մը: Ծո րե նու 
տերև նե րից, կեղ ևից և  ար մատ
նե րից ան ջատ ված « Բեր բե րին» 
պատ րաս տու կը նշա նակ վում է 
որ պես լե ղա մուղ մի ջոց` լյար դի 
հի վան դութ յուն նե րի (լե ղա քա
րեր, լե ղա պար կի բոր բո քում, 
լյար դի բոր բո քում) բուժ ման հա
մար: Մեկ ճա շի գդալ ար մատ
նե րի կամ կե ղևի փշուր նե րը 
ե փե լ 10 րո պե 500 մլ ջ րում. այս 
ե փու կը օ րը 3 ան գամ խմե լուց 
հետո կթեթևաց նի ստա մոք սի 

ԾՈՐԵՆԻՆ (ԲԱՐԲԱՐԻՍ) ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ցավերը: Այս ե փու կը նաև տո
նու սը բարձ րաց նող նշա նա
կութ յուն ու նի: Այն նաև շատ լավ 
օգ նում է ռևմա տիզ մի ու այ տուց
նե րի դեպ քում: Ե փու կը կար գա
վո րում է սրտի աշ խա տան քը 
և ն պաս տում զար կե րա կա յին 
ճնշման ի ջեց մա նը: Այն թրջոցի 
և ողողման ձևով օգտագործում 
են նաև կո պե րի և լն դե րի բոր
բոք ման ժա մա նակ:

Ծո րե նու տերև նե րի թուր մը 
կա րե լի է օգ տա գոր ծել սրտա
նո թա յին հի վան դութ յուն նե րի 
բուժ ման նպա տա կով: Այն ա րա
գաց նում է սրտի ռիթ մը, մե ծաց
նում նրա կծկման տա տան ման 
սահ մա նը, ի ջեց նում զար կե րա
կա յին ճնշու մը, կար գա վո րում 
ար յան մա կար դե լիութ յու նը, ինչ
պես նաև ա ռա ջաց նում է ար
գան դի կծկում և կան խում ար
յու նա հո սութ յու նը, նպաս տում է 
լե ղու ար տադ րութ յա նը: Պտուղն 
օգ տա կար է դեղ նախ տի, թո
քա բոր բի, իշիազի, ան գի նա յի, 
ե րի կամ ե րի հի վան դութ յուն նե
րի բուժ ման հա մար: Քա նի որ 
ծո րե նու ար մատ նե րը պա րու նա
կում են մեծ քա նա կութ յամբ ալ

կա լոիդ ներ, պետք է զգույշ լի նել 
և  չչա րա շա հել դրա օգ տա գոր
ծու մը:

 Դի մադ րո ղա կա նութ յու
նը բարձ րաց նե լու հա մար օգ
տա գոր ծել` կիտ րո նի, ըն կույ զի 
ու մի քա նի տե սակ չո րամր գի 
խառ նուր դ: Դ րա հա մար պետք 
է 34 կիտ րոն, 12 բա ժակ ըն
կույզ, 300 գ ծի րա նա չիր, 300 
գ չա միչ և 34 ճա շի գդալ մեղր: 
Այս ա մենն անցկաց նել ա ղա ցով, 
իսկ վեր ջում խառ նել մեղ րը: Այս 
խառ նուր դը կա րե լի է ըն դու
նել ան սահ մա նա փակ, ի հար կե` 
զգու շա նա լով ա լեր գիա յից:

ԽԱՇԽԱՇԻ ԿԱՄ ԿԱԿԱՉԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
 Խաշ խաշ կամ կա կա չը 

(լատ՝ Papaver)  կա կա չազ գի
նե րի ըն տա նի քի միամ յա, եր
կամ յա կամ բազ մամ յա բույ
սե րի ցե ղին է պատ կա նում։ 
Հայտ նի է մոտ 100 տե սակ։ 
Տա րած ված է ա ռա վե լա պես 
Հ յու սի սա յին կի սագն դում: 
Միամ յա, 80150 սմ բարձ
րութ յան բույս է, ար մատն 
ա ռանց քա յին է,  ցո ղու նը՝ 
կան գուն, տերև նե րը նստա
դիր են, մազմ զոտ, խո շոր, 
պտու ղը տու փիկ է։ 

ՀՀում հայտ նի է կա կա
չի 14 տե սակ`  պարս կա կան, 
ա վա զա սեր, ուր բա նի, ծաղ
կա կի րա վոր, սա կա վա տերև 
և  այլն. տա րած ված է գրե թե 
բո լոր մար զե րում։ Ա ճում է 
են թալպ յան մար գա գե տին նե
րում, լեռ նա յին գո տի նե րում, 
չոր կա նա չա պատ լան ջե րին, 
թփուտ նե րում, ցան քե րում և  
այ լուր։ Ցո ղու նը մազմ զոտ է 
կամ մերկ, ճյու ղա վոր վող։ Կտ
րե լիս ա ռա ջա նում է սպի տակ, 
դեղ նա վուն կամ նարն ջա գույն 
կաթ նահ յութ։ Ծաղ կում է մա
յիսհու նիս ա միս նե րին։ Պ տու
ղը եր կա րա վուն բազ մա սերմ 
տու փիկ է։ Սեր մե րը մանր են, 
ցան ցան ման, տար բեր գույ նե
րի։ Սա կա վա տերև տե սակ նե
րը գրանց ված են ՀՀ «Կար միր 
գրքում»։

Ձի թա տու խաշ խա շի սեր
մե րը պա րու նա կում են 4656 
% յուղ և մինչև 20 %  սպի
տա կուց ներ: Վերամշակումից 
հետո ձեթն օգ տա գործ վում է 
հրու շա կե ղե նի և պա հա ծո նե
րի ար տադ րութ յու նում, օ ծա
նե լի քի արդ յու նա բե րութ
յան մեջ։ Դե ղա տու սոր տե րի 
տու փիկ նե րից սեր մե րը հե
ռաց նե լուց և  ա ղա լուց հե տո 
ստա նում են ալ կա լոիդ ներ 
(մոր ֆին, կո դեին, պա պա վե
րին), ո րոնք բժշկութ յան մեջ 
օգ տա գործ վում են որ պես ցա

վազր կող մի ջոց։ Այսօր դե ղա
տու սոր տե րի ցան քերն ա մե
նու րեք ար գել ված են, քա նի որ 
ա փիո նը նաև թմրան յութ է :

Որ պես ան հե տա ցող տե
սակ` գրանց ված է հայ կա
կան §Կար միր գրքում¦: Մեր 
հան րա պե տութ յու նում հան
դի պում է  Շի րա կի դաշ
տում, Ա րա գա ծի լան ջե րի, Լո
ռիում, Ա պա րա նում, Ս ևա նի 
ա վա զա նում, Ա րա րատ յան 
դաշ տի նա խա լեռ նա յին գո
տում,  Վայ քում, Զան գե զու
րում, չոր, քար քա րոտ լան
ջե րում։ Հա յաս տա նից դուրս 
հան դի պում է հյու սի սա յին 

Ի րա նում, Փոքր Ա սիա յում։ Լու
սա սեր է, բա վա կա նին չո րա դի
մաց կուն, պա հանջ կոտ չէ հո ղի 
նկատ մամբ։ Ցր տա դի մաց կուն 
է։ Մեր օ րե րում ակ տիվ սե լեկ
ցիոն աշ խա տանք ներ են կա
տար վում` բույ սի նոր տե սակ
ներ ստա նա լու ուղ ղութ յամբ։ 
Այժմ հայտ նի են այդ տե սա կի 
բազ մա թիվ տա րա տե սակ ներ, 
բազ մա զան գու նա վոր մամբ։ 

Ա պա ցուց ված է, որ ծա
ղիկ նե րը շատ բան կա րող են 
ա սել մար դու մա սին, և պա
տա հա կան չէ, որ մե զա նից յու
րա քանչ յու րը նա խընտ րում է 
այս կամ այն ծա ղի կը, իսկ մեկ 
ու րի շը՝ ան տե սում կամ չի սի

րում: Այս տեղ հար ցը բույ րը 
չէ, ոչ էլ ե րան գը կամ ձևը, այլ՝ 
հո գե հա րա զատ լի նե լը: Հիմն
վե լով այն հան գա ման քի վրա, 
թե ինչ ծա ղիկ է նա խընտ րում 
մար դը՝ կա րե լի է դա տել նրա 
բնա վո րութ յան մա սին: Եվ 
այս պես. 

Կա կա չը՝ բա րակ ո տի
կի վրա կանգ նած ակ նա հա
ճո այս բա ժա կը զար մա նա
լիո րեն ճկուն և պ լաս տիկ 
խառն վածք ի տեր ծա ղիկ է: 
Խորհր դան շում է այդ պի սի 
խառն վածք ու նե ցող մար դու: 
Նա չի ճկվում կյան քի դժվա
րութ յուն նե րի ազ դե ցութ յան 

ներ քո և  ու ժեղ է ներ գե տիկ 
պո տեն ցիալ ու նի: « Կա կա չը» 
թեթև է շփում նե րում, սա կայն 
ոչ ոք չգի տի նրա ի րա կան 
ծրագ րե րի ու մտահ ղա ցում
նե րի մա սին. իր պար զութ
յամբ հան դերձ՝ նա մարդհա
նե լուկ է: Ակն հայտ է մի բան՝ 
հո գու խոր քում նա միշտ 
ա վե լի բար վոք կյան քի հույս է 
փայ փա յում: Այդ ան մար հա
վատն է նրան ուժ հա ղոր դում, 
որ պես զի կան գուն մնա կյան
քի մա տու ցած դառ նութ յուն
նե րի դեմ ու նաև ժա մա նակ 
առ ժա մա նակ բա վա րար վի 
քչով: 

Լի լիթ  Գաս պար յան


