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ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի, Ար մա վի րի և Կո տայ քի մար զե րում 
կարկ տա հա րութ յու նից տու ժած հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րին 
2016 թ. օգ տա գոր ծած ո ռոգ ման ջրի դի մաց ու նե ցած պար
տա վո րութ յուն նե րի մար ման նպա տա կով, օ ժան դա կութ յուն 
ցու ցա բե րե լու հա մար կա ռա վա րութ յան պա հուս տա յին ֆոն
դից կհատ կաց վի 506,622.7 հա զար ՀՀ դրամ: 2016 թ. ըն թաց
քում` ՀՀ Ա րա գա ծոտ նի, Ար մա վի րի և Կո տայ քի մար զե րում 
կարկ տա հա րութ յու նից տու ժել են շուրջ 70 հա մայնք նե րի 
բնա կիչ ներ: 

Կա ռա վա րութ յան պա հուս տա յին ֆոն դից գու մար կհատ
կաց վի ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յա նը՝ ՀՀ 
խա ղո ղա գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան հիմ նադ րա մին ու 
Բան ջա րա բոս տա նա յին և տեխ նի կա կան մշա կա բույ սե րի գի
տա կան կենտ րո նին տրա մադ րե լու նպա տա կով: Ըստ հիմ
նա վոր ման՝ հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յու նում քա
ղա քա կա նութ յունն ի րա կա նաց վում է մի շարք բյու ջե տա յին 
նպա տա կա յին ծրագ րե րով: Սա կայն կոնկ րետ ի րա վի ճակ նե
րով պայ մա նա վոր ված` ի հայտ են գա լիս ո լոր տի կար գա վոր
ման հետ կապ ված բազ մա թիվ խնդիր ներ, ո րոնք պա հան ջում 
են ան հե տաձ գե լի ֆի նան սա կան ո րո շա կի մի ջոց նե րի ներդ
րում: Հիմ նադ րա մի մի ջոց նե րի հա մալ րու մը հնա րա վո րութ
յուն կստեղ ծի ի րա կա նաց նել մի շարք ան հե տաձ գե լի մի ջո
ցա ռում ներ և ծ րագ րեր՝ ուղղ ված ո լոր տի կա յու նութ յա նն ու  
զար գաց մա նը:

Գոր ծա դիրն ըն դու նել է հա մա պա տաս խան ո րո շում, 
ո րով Ս ևա նա լճի ա փա մերձ 10 հա (Ս ևանԱր տա նիշ հատ
վածը) տա րած քի ան տա ռա պատ ման աշ խա տան քը կհա մար
վի ամ բող ջա կան: Արդ յուն քում՝ ամ ռան ա միս նե րին, անհ րա
ժեշ տութ յան դեպ քում, հնա րա վո րութ յուն կլի նի ի րա կա նաց
նել ո ռոգ ման աշ խա տանք ներ, որով  կա պա հով վի տնկի նե րի 
կպչո ղա կա նութ յան բարձր ցու ցա նիշ:

***
Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա նը հեր թա կան աշ

խա տան քա յին այցն է կա տա րել ՀՀ Վա յոց ձո րի և Ա րա րա
տի մար զեր՝ մարզ պետ նե րի, հա մայնք նե րի ղե կա վար նե րի և 
մար զե րի գոր ծա րար նե րի հետ քննար կել առ կա խնդիր ներն 
ու զար գաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րը: Ե ղեգ նա ձոր քա ղա
քում կա յա ցած հան դիպ ման ժա մա նակ վար չա պե տը նշել է, 
որ յու րա քանչ յուր մար զա յին այ ցից հե տո հա վաք վում են ո րո
շա կի նա խա ձեռ նութ յուն ներ, ծրագ րեր, ո րոնք քննարկ վում 
են կա ռա վա րութ յու նում, ստա նում հե տա դարձ ար ձա գանք. 
դրանք այ սու հետ դառ նա լու են կոնկ րետ գործ: 

Վար չա պետն Ար տա շա տում հան դի պել է հա մայնք նե րի 
ղե կա վար նե րին և տն տես վա րող նե րին:  Ա րա րա տի մարզ
պետ Ռու բիկ Աբ րա համ յա նը ներ կա յաց րել է մար զի սո ցիալ
տնտե սա կան վի ճա կը, խնդիր նե րը և բիզ նե սի զար գաց ման 
մի տում նե րը: Նա տե ղե կաց րել է, որ վեր ջին շրջա նում մար
զում բաց վել են նոր ար տադ րութ յուն ներ, այդ թվում՝ §Ա րա
րատ գրուպ¦ ջրե րի գոր ծա րա նը, §Ոս կե կա ցին¦, §Գ րին 
հաուզ¦ ջեր մո ցա յին ըն կե րութ յուն նե րը. արդ յուն քում ստեղծ
վել է 1500ից ա վե լի նոր աշ խա տա տեղ: Նշ վել է, որ մար զի 
ընդ հա նուր գյու ղատն տե սա կան հա մա խառն ար տադ րան
քի ծա վա լը կազ մել է 134 մլրդ 800 հա զար դրամ, ո լոր տում 
զբաղ ված է բնակ չութ յան 7577 տո կո սը: Մար զում գոր ծում 
են 31 վե րամ շա կող ըն կե րութ յուն ներ:

Այ նու հետև վար չա պե տին են ներ կա յաց վել տար բեր 
ներդ րու մա յին ծրագ րեր: Մ սամ թեր քի ար տադ րութ յամբ 
զբաղ վող §Ոս կե կա ցին¦ ըն կե րութ յան ներ կա յա ցու ցի չը նշել 
է, որ ու նեն ար տադ րութ յու նը և  ար տա հան ման ծա վալ ներն 
ա վե լաց նե լու հստակ բիզ նես ծրա գիր, ո րի հա մար անհ րա
ժեշտ 1,5 մլն դո լա րից 800 հա զա րը պատ րաստ է ներդ նել և 
խն դի րը մի ջոց նե րի մյուս մա սի հայ թայ թումն է: Ներ կա յաց վել 
են նաև նոր տեխ նո լո գիա նե րով չոր մրգե րի, թե յե րի, կաթ
նամ թեր քի ար տադ րութ յան, զբո սաշր ջութ յան խթան ման այլ 
ծրագ րեր ևս: 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը հրա վի րել էր խորհր դակ ցութ յուն` 
հան րա պե տութ յան խո շոր տա վա րա բու ծա կան տնտե սութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ
ցութ յամբ: Խորհր դակ ցութ յա նը ներ կա էին նաև ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ 
Ա շոտ Հա րութ յուն յա նը և այլ պաշ տո նա տար ան ձինք:

§ Խորհր դակ ցութ յան նպա տակն  է` ձեզ հետ` որ պես ո լոր տի ա ռա ջա տար ըն կե րութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի,  քննար կել տա վա րա բու ծութ յան զար գաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րը,  լսել 
ձեր մո տե ցում նե րը, և  հա մա տեղ քննարկ ման արդ յուն քում ճշգրտել պե տա կան ա ջակ ցութ յան այն 
ուղ ղութ յուն ներն ու մե խա նիզմ նե րը, ո րոնց մի ջո ցով կա րող ենք ա նաս նա բու ծութ յու նը մեր երկ րում 
ֆեր մե րի հա մար հե տաքր քիր ու շա հա վետ ո լորտ դարձ նել¦,  ն շել է նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել
յա նը:

 Նա խա րա րը մաս նա վո րա պես խնդրել է խորհր դակ ցութ յան մաս նա կից նե րին` ներ կա յաց նել 
ի րենց կար ծի քը` 20072015 թվա կան նե րի ըն թաց քում ի րա կա նաց ված տա վա րա բու ծութ յան զար
գաց ման ծրագ րի արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ, ո րի շրջա նա կում ներկր վել են տոհ մա յին ե րինջ ներ 
և տա րա ժամ կետ վճար ման պայ ման նե րով, տրա մադր վել  գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին: 
Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը հա վե լել է, որ այս պա հին քննարկ ման փու լում է ծրագ րի վերսկս ման գոր
ծըն թա ցը, և նա խա րա րութ յան հա մար ա ռաջ նա յին հար ցե րից է այն ա ռա վել արդ յու նա վետ ի րա
կա նաց նե լու խնդի րը` նպա տակ ու նե նա լով էա կա նո րեն զար գաց նել տոհ մա բու ծութ յու նը, ո րի արդ
յուն քում կբարձ րա նա գյու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի կաթ նատ վութ յու նը և մ թե րատ վութ յու նը:

Քննարկվել են տավարաբուծության զարգացման 
հեռանկարները

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի Ա ռա քել յանն ըն դու նել է Օքս ֆա մի հա յաս տան
յան գրա սեն յա կի և Տն տե սա կան Զար գաց ման և հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րո նի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րին:

 Հան դիպ ման նպա տակն էր` քննար կել §Գ յու ղա կան խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն ներ¦ և 
§ Պե տա կան ա ջակ ցութ յուն գյու ղատն տե սա կան հո ղօգ տա գոր ծող նե րին մատ չե լի գնե րով պա րար
տան յու թե րի և դի զե լա յին վա ռե լի քի ձեռք բեր ման հա մար¦ բյու ջե տա յին ծրագ րե րի գնա հատ ման 
արդ յունք նե րը: Գ նա հա տում նե րը կա տար վել են Օքս ֆա մի և Տն տե սա կան Զար գաց ման և հե տա զո
տութ յուն նե րի կենտ րո նի կող մից ի րա կա նաց վող § Քա ղա քա կա նութ յուն նե րի բա րե լավ մանն ուղղ
ված երկ խո սութ յուն և քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան մաս նակ ցութ յան ընդ լայ նում¦ ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում` Եվ րո պա կան Միութ յան ա ջակ ցութ յամբ:

Հիմն վե լով ծրագ րե րի շրջա նա կում ի րա կա նաց ված ու սում նա սի րութ յուն նե րի արդ յունք նե րի 
վրա` հյու րե րը ներ կա յաց րել են ի րենց ա ռա ջարկ նե րը, ո րոնք, մաս նա վո րա պես, վե րա բե րում էին 
պե տութ յան կող մից գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րին տրա մադր վող պա րար տան յու թե րի սուբ
սի դա վոր մա նը, գյու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան մար զա յին կենտ րոն նե րի աշ խա տան քի արդ
յու նա վե տութ յա նը և մար զե րում խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման մա կար դա կի 
բարձ րաց մա նը, ինչ պես նաև` գյու ղաբ նակ նե րի հա մար խորհր դատ վա կան նյու թե րի մատ չե լիութ
յան ա պա հով մա նը:

Կար ևո րե լով պե տա կան այս եր կու ծրագ րե րի վե րա բեր յալ ի րա կա նաց ված հե տա զո տութ յուն
նե րը` նա խա րար Ի. Ա ռա քել յա նը նշել  է, որ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան հա մա պա
տաս խան մաս նա գետ նե րը  կու սում նա սի րեն գնա հատ ման արդ յունք նե րը և հե տա զո տութ յան մեջ 
նշված և հան դիպ ման ըն թաց քում բարձ րա ձայն ված ա ռա ջարկ նե րը հաշ վի կառն վեն  հե տա գա 
ծրագ րե րը մշա կե լիս:
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Ä 1 Ամփոփվել են իրականացված աշխատանքների  արդյունքները
²êàôÈÆê

Օ րերս տե ղի է ու նե ցել ՀՀ գյու
ղատն տե սութ յան նա խա րար Իգ նա տի 
Ա ռա քել յա նի տա րե վերջ յան մա մու լի 
ա սու լի սը, ո րի ըն թաց քում նա խա րարն 
ամ փո փել է իր պաշ տո նա վար ման 
ըն թաց քում ի րա կա նաց ված աշ խա
տանք նե րի արդ յունք նե րը  և պա տաս
խա նել լրատ վա մի ջոց նե րի հար ցե րին:

 Նա խա րա րը նշել է, որ այս ըն
թաց քում ա ռաջ նա հեր թո րեն վեր լու
ծութ յան են են թարկ վել գյու ղո լոր տում 
ի րա կա նաց վող պե տա կան ա ջակ
ցութ յան ծրագ րե րը, հան դի պում ներ 
են կազ մա կերպ վել մի ջազ գա յին դո
նոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ, 
ո րոնց ֆի նան սա վոր մամբ վար կա յին 
ծրագ րեր են ի րա կա նաց վում` հստա
կեց նե լու այն խնդիր նե րը, ո րոնք խո
չըն դո տում են գյու ղո լոր տի տար բեր 
ճյու ղե րի ա ռա ջըն թա ցին:

 Նա խա րարն ընդգ ծել է, որ այդ խնդիր նե րի վեր
լու ծութ յան հի ման վրա 2017 թվա կա նին կա տա րե լա
գործ վե լու են առ կա ծրագ րե րի սուբ սի դա վոր ման մե
խա նիզմ նե րը` ի շահ ո լոր տի, բիզ նե սի և գ յու ղա ցու:

§Գ յու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան ուղղ
վա ծութ յու նը լի նե լու է պե տութ յունմաս նա վոր 
հատ ված հա մա գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ, ստեղ ծել 
մե խա նիզմ ներ, ո րոնք կնպաս տեն ո լոր տի զար գաց
մա նը¦, ն շել է Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը:

 Պա րար տան յու թե րի սուբ սի դա վոր ման ծրագ րին 
առնչ վող հար ցե րի հետ   կապ ված  նա խա րա րը նշել 
է, որ պե տութ յու նը պատ րաստ է ա զա տա կա նաց
նել շու կան, սա կայն տնտե սա վա րող սուբ յեկտ նե
րը դեռևս պատ րաստ չեն ամ բող ջա պես ա պա հո վել 
պա րար տան յու թե րի ներ քին շու կա յի պա հան ջար կը, 
ուս տի այս պա հին ա ռա վել նպա տա կա հար մար է  մի
ջանկ յալ լու ծում տալ խնդրին. կհայ տա րար վի բաց 
մրցույթ, ո րին հնա րա վո րութ յուն կու նե նան մաս նակ
ցե լու բո լոր այն ըն կե րութ յուն նե րը, ո րոնք պատ րաստ 
են պա րար տան յութ ներ մու ծել կամ ար տադ րել:  

 Տա վա րա բու ծութ յան զար գաց ման ծրագ րի շրջա
նակ նե րում, տոհ մա յին ե րինջ նե րի ներկր ման հար
ցի շուրջ նա խա րա րը նշել է, որ այս ճյու ղի հե տա գա 
զար գաց ման նպա տա կով, նա խա տես վում է սահ մա
նել չա փո րո շիչ ներ Հա յաս տա նում գոր ծող լա վա գույն 
տոհ մա բու ծա րան նե րի հա մար, որ պես զի նրանք կա
րո ղա նան տոհ մա բու ծութ յու նը զար գաց նել կով կաս
յան գոր շի և  այլ ցե ղա տե սակ նե րի մի ջո ցով և  ի րենց 
վե րար տադ րած սերն դի տոհ մա յին գյու ղատն տե
սա կան կեն դա նի նե րը վա ճա ռել ֆեր մեր նե րին, ո րի 
ար ժե քի մի մա սը կսուբ սի դա վոր վի պե տութ յան կող
մից: Միա ժա մա նակ նա խա րա րը հա վե լել է, որ այս 
գոր ծըն թա ցը կլի նի պե տութ յան խիստ վե րահս կո
ղութ յան ներ քո:  Նա խա րա րի խոս քով, հա ջորդ տա րի 
շա րու նակ վե լու են նաև սերմ նա բու ծութ յան ո լոր տի 
զար գաց մանն ուղղ ված ծրագ րե րը` Հա յաս տա նում 
բարձ րա կարգ սեր մե րի պա շար ա պա հո վե լու և  ինք
նա բա վութ յու նը բարձ րաց նե լու  նպա տա կով:

Ա սու լի սի ըն թաց քում անդ րա դարձ է կա տար վել 
նաև գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում պե տա կան սուբ
սի դա վոր մանն ու վար կա վոր մա նը վե րա բե րող հար

ցե րին, ինչ պես նաև գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի 
վե րա զին ման անհ րա ժեշ տութ յա նը:

 Նա խա րարն ընդգ ծել է, որ մե խա նի զա ցիան այ
սօր շատ հնա մաշ է, ուս տի փոր ձե լու են մաս նա վոր 
հատ վա ծի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ, խնդրին 
լու ծում տալ, իսկ առ կա ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը 
կուղղ վեն սուբ սի դա վո րե լու կան խավ ճար նե րը կամ 
վար կի տո կո սադ րույք նե րը, որ պես զի գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րը կա րո ղա նան բարձ րա կարգ մե
խա նի զա ցիա ձեռք բե րել: Կա նաև մաս նա վոր ըն կե
րութ յուն, ո րը պատ րաստ է իր վրա վերց նել  մե խա
նի զա ցիա յի ներդր ման հա մա կար գի կա ռա վա րու մը, 
և  այս պա հին վեր ջի նիս հետ բա նակ ցութ յուն ներ են 
ըն թա նում:

Գ յու ղատն տե սութ յան հոկ տեմ բեր ամս վա ան կու
մը և նո յեմ բե րի ա ճը նա խա րա րը բա ցատ րել է տար
վան բնո րոշ բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րով. ան
բա րեն պաստ ե ղա նա կի պատ ճա ռով գյու ղա ցի ներն 
այս տա րի չեն կա րո ղա ցել բեր քը հա վա քել հոկ տեմ
բե րին, և բեր քա հա վա քը կա տա րել են նո յեմ բեր ամ
սին, ինչն էլ պատ ճառ է հան դի սա ցել, որ հոկ տեմ բե
րին, նա խորդ տար վա հա մե մատ, ու նե ցանք ան կում, 
իսկ նո յեմ բե րին ընդ հա կա ռա կը` աճ ար ձա նագր վեց: 
Այս հա մա տեքս տում Իգ նա տի Ա ռա քել յա նը կար ևո
րել է գյու ղատն տե սա կան հա մա տա րած հաշ վառ
ման արդ յունք նե րը, ո րոնք ե րեկ ար դեն պաշ տո նա
պես հրա պա րակ վե ցին` հա վե լե լով, որ ԱՎԾի հետ 
հա մա տեղ ցու ցա նիշ նե րը վեր լուծ վե լու են, որ պես զի 
այդ ճշգրտում նե րի հի ման վրա մշակ վի գյու ղատն տե
սութ յան զար գաց ման ռազ մա վա րութ յու նը:

Վեր ջում անդ րա դառ նա լով տա րե վերջ յան ա սու
լի սը §Ար մե նիա վայն¦ ըն կե րութ յու նում կազ մա կեր
պե լու ո րոշ մա նը` նա խա րա րը պար զա բա նել է, որ 
ըն կե րութ յու նը շատ կար ևոր քայլ է կա տա րել մթեր
ման առ կա խնդիր նե րի լուծ ման ուղ ղութ յամբ: Նա
խա պես  կնքվե լու է շուրջ 700 տոն նա խա ղո ղի գնման 
պայ մա նա գիր Վա յոց ձո րի մար զի գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի հետ, ո րում կֆիքս վի նաև մթեր
ման մի նի մալ գին: Սա հնա րա վո րութ յուն կտա գյու
ղա ցի նե րին ա վե լի բա րեն պաստ դաշ տում աշ խա տել 
և վս տահ լի նել, որ ի րենց ար տադ րած գյուղմ թեր քը 
կի րաց վի, և մ թեր ման սե զո նին խնդիր ներ չեն լի նի:
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Ա րա րատ յան դաշ տի օգ տա գործ վող ստոր գետնյա 
ջրե րի 15 %ից ա վե լին արդ յու նա հան վում է 150 մ նի
շից ցածր գտնվող խոր քա յին հո րե րից: Եվս 35 %ը 
գտնվում է 100150 մետ րի վրա: Այս տվյալ նե րը ներ
կա յաց ված են § Գի տա կան ա ռա ջա դեմ տեխ նո լո գիա
նե րի օգ տա գոր ծում և հա մա գոր ծակ ցութ յուն հա նուն 
ռե սուրս նե րի հա մա լիր պահ պա նութ յան /ԳԱՏՕ/¦ 
ծրագ րում, որն ի րա կա նաց վում է USAIDի ա ջակ
ցութ յամբ: Դեկ տեմ բե րի 16ին անց կաց ված ծրագ րի 
շնոր հան դե սի մաս նա կից նե րի մե ծա մաս նութ յան հա
մա ձայն՝ դա ծայ րա հեղ վտան գա վոր վի ճակ է և կա
րող է բե րել Ա րա րատ յան դաշ տի հիդ րո ռե սուրս նե րի 
ան կա ռա վա րե լի կո րուստ նե րի: 

Հի շեց նենք, որ դեռևս 2011 թ. հայտ նի հիդ րոերկ
րա բան Ռու բեն Յա դո յա նը զգու շաց նում էր.  § Չի կա
րե լի Ա րա րատ յան դաշ տի ջու րը հզոր պոմ պով քա շել: 
Ջ րի ե րեք հո րի զոն կա, վեր ևի հո րի զո նը քաղց րա
համ է, բայց խմե լու չէ, այլ ներք ևի եր կու հո րի զոնն 
են խմե լու: Արդ յուն քում` հնա րա վոր չի լի նի վե րա
կանգ նել¦: Ծ րագ րի արդ յունք նե րը մոտ են Ռու բեն 
Յա դո յա նի գնա հա տա կա նին, իսկ ի րա վի ճա կը նման 
է ճգնա ժա մա յի նի: Այս պի սով` պոմ պե րով հո րե րից 
հան վում է ա վե լի շատ ջուր, քան ինք նա հո սով. հա րա
բե րակ ցութ յու նը հետև յալն է. 32387.3 լ/վրկ հան վում 
է պոմ պե րով 680 հո րե րից, 31596.3 լ/վրկ հան վում է 
ինք նա հո սով 1115 հո րե րից: Ա րա րատ յան դաշ տում, 
ընդ հա նուր առ մամբ, 2807 հոր կա, ո րոնց մի մա սը 
կոն սեր վաց ված է: 

 Պոմ պե րով ջրի հիմ նա կան սպա ռումն ընկ նում է 
ո ռոգ ման հա մա կար գին՝ 25800 լ/վրկ: Ձկ նա յին տնտե
սութ յուն նե րը վերց նում են 892.8 լ/վրկ ջուր: Ընդ ո րում, 
ձկնա յին տնտե սութ յուն նե րը վերց նում են ինք նա հոս 
հո րե րի գրե թե ողջ ջու րը՝ 24.759 լ/վրկ: Խ մե լու և կեն
ցա ղա յին ջրի մաս նա բա ժի նը կազ մում է 4903.5 լ/վրկ 
(ինք նա հո սով) և 4272.6 լ/վրկ (պոմ պե րով): Իսկ ձեռ
նար կութ յուն նե րի, այդ թվում` Հայ կա կան ա տո մա յին 
է լեկտ րա կա յա նի մաս նա բա ժի նը կազ մում է 805.3 լ/
վրկ:  Ջ րա ռի հիմ նա կան մասն ընկ նում է Ա րա րատ
յան դաշ տի կենտ րո նա կան շրջա նում, Ա րա րա տի և 
Ար մա վի րի մար զի հա րա կից տա րածք նե րում: Հո րե րի 
ան հա վա սար բաշ խու մը նաև ազ դում է Ա րա րատ յան 
դաշ տի ողջ ջրա յին հա մա կար գի ան հա վա սա րակշ
ռութ յան վրա: 

Ծ րա գի րը նաև ա ռա ջար կում է ո րոշ լու ծում ներ, 
բայց հար ցա կա նի տակ է մնում եր կու չլուծ ված խնդիր: 
Ա ռա ջի նը՝ ինչ ա նել ջրօգ տա գործ ման թույլտվութ յուն
նե րի հետ, ո րոնք տրված են ի հա կա ռակ օ րենսդ րա
կան կար գով ամ րագր ված գոր ծող նոր մե րի: Այս պի
սով, ա ռանց թույլտ վութ յան շա հա գործ վում է 541 հոր, 
ո րոնք ծախ սում են ըն դա մե նը 7131 լ/վրկ: Ընդ ո րում, 
թույլտ վութ յուն նե րով շա հա գործ վում է 991 հոր՝ 40079 
լ/վրկ ծախ սով: Դ րանց ա վե լա նում է ևս 149 հոր՝ 3609 
լ/վրկ ջրի ծախ սով, ո րոնց թույլտ վութ յուն նե րը վե րաձ
ևա կերպ ման ըն թաց քի մեջ են: Անհ րա ժեշտ է հաշ վի 
առ նել, որ կոն սեր վաց ված հո րե րից նույն պես տե ղի է 
ու նե նում ջրի ար տա հոսք:

 Հա ջորդ խնդիրն այն է, որ ծրագ րի շա րու նա կութ
յու նը պա հան ջում է մեծ ծախ սեր:

Քննարկվել են 
տավարաբուծության 

զարգացման հեռանկարները

Ամփոփվել են պտուղ-բանջարեղենի մթերումների և արտահանումների 
արդյունքները
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Տա վա րա բու ծա կան ըն կե րութ յուն նե րի ներ կա յա
ցու ցիչ նե րը նշել են, որ  այս փու լում ե րինջ նե րի ներկ
րում ներ ի րա կա նաց նե լը նպա տա հար մար չէ, քա նի 
որ փոր ձը ցույց  է տվել, որ ներկր ված կեն դա նի նե րը 
դժվար են հար մար վում տե ղի բնակ լի մա յա կան պայ
ման նե րին, չեն ար դա րաց նում ակն կա լիք նե րը, մինչ
դեռ  մեր երկ րում ծնված ա ռա ջին վե րար տադ րութ յան 
սերն դի կեն դա նի ներն ար դեն նման խնդիր ներ չու նեն, 
նրանց  խնամ քը կազ մա կեր պելն ա ռա վել հեշտ է և 
բարձր կաթ նատ վութ յուն ու մսատ վութ յուն են ա պա
հո վում:   

Ամ փո փե լով քննար կում նե րի արդ յունք նե րը` նա
խա րարն ընդգ ծել է, որ պե տութ յու նը  կօ ժան դա կի  
տե ղի տոհ մա բու ծա կան ըն կե րութ յուն նե րի նե րու ժի 
և ռե սուրս նե րի զար գաց մա նը` Հա յաս տա նում ծնված 
ա ռա ջին վե րար տադ րութ յան սերն դի տոհ մա յին կեն
դա նի նե րի հաշ վին ա պա հո վե լով տոհ մա բու ծութ յան 
հե տա գա զար գա ցու մը: 

ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ռո բերտ Մա կար յա նը, մա մու լի ա սու լի սի ըն թաց քում, ներ
կա յաց րել է 2016 թվա կա նի ըն թաց քում գյուղմ թեր քի ար տա հա նում նե րի և մ թե րում նե րի ըն թա ցիկ արդ յունք
նե րը: Ըստ այդմ` 2016 թվա կա նի ըն թաց քում մթեր վել է 171 հա զար տոն նա պտուղբան ջա րե ղեն և խա ղող, 
այդ թվում` 40 300 տոն նա բան ջա րե ղեն, 20 900 տոն նա պտուղ և 109 800 տոն նա խա ղող:  Փոխ նա խա րա րը 
նշել է, որ նախ քան մթե րում նե րի գոր ծըն թա ցի մեկ նար կը, վե րամ շա կող ձեռ նար կութ յուն նե րը գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի հետ կնքել են շուրջ 13 000 պայ մա նա գիր, ո րի շրջա նա կում տրա մադր վել է 282 մլն դ րա մի 
ա ջակ ցութ յուն և բու ժան յու թեր:

Անդ րա դառ նա լով մթե րում նե րի դի մաց վճա րում նե րի կա տար մա նը` Ռ. Մա կար յա նը նշել է, որ 2016 թվա
կա նին մթեր վել է շուրջ 7 մլրդ դ րա մի պտուղբան ջա րե ղեն, ո րից  այս պա հի դրութ յամբ, վճար վել է 6,3  մլրդ 
դ րա մը կամ 83,6 տո կո սը: Մ նա ցած գու մար նե րը վե րամ շա կող նե րի հա վաս տիաց մամբ, կնքված պայ մա նագ
րե րի և վ ճար ման ժա մա նա կա ցույ ցե րի հա մա ձայն ա ռա ջի կա յում կմար վեն: Ըստ նրա` խնդիր ներ կան 2015 
թվա կա նին խա ղո ղի մթե րում նե րի դի մաց վճա րում նե րի կա տար ման մա սով: Այս պա հին չկա տար ված պար
տա վո րութ յուն ներ ու նեն թվով 6 ըն կե րութ յուն ներ, ո րոն ցից 5ը ( Սի սա վա նի գի նու գոր ծա րան, §Ա րե նի վայն¦, 
§ Մա րան¦, § Շա տո Առ նո¦, § Շահ նա զար յան¦) մինչև տա րե վերջ պար տա վոր վել են մա րել պարտ քե րը:

Անդ րա դառ նա լով  § Վի նար¦ ըն կե րութ յան պարտ քե րին, ո րի պատ ճա ռով գյու ղա ցի նե րը բազ միցս բո ղո
քի ցույ ցեր են կազ մա կեր պել`  փոխ նա խա րա րը տե ղե կաց րել է, որ ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ
յու նը գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի նկատ մամբ ու նե ցած պար տա վո րութ յուն նե րը չկա տա րե լու հա մար, 
ըն կե րութ յա նը պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լու հա մար դի մել է ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զութ յուն:  § Սա 
նա խա դեպ է,  քա նի  որ նա խա րա րութ յու նը մշտա պես փոր ձել է աշ խա տան քա յին մթնո լոր տում կար գա վո րել 
խնդիր նե րը, սա կայն սա բա ցա ռիկ դեպք էր, ո րը կար ծում եմ, հե տա գա յում զսպա շա պիկ կդառ նա ան բա րե
խիղճ մթե րող նե րի հա մար: Այս պա հին չեմ ցան կա նում ո րա կա վո րում ներ տալ, նա խաքն նութ յու նը կպար զի 
հան գա մանք նե րը, սա կայն մե ղա վոր նե րը պետք է ան պայ ման պա տաս խա նատ վութ յան են թարկ վեն: Ä 3
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Ամփոփվել են իրականացված աշխատանքների  արդյունքները
Ն ման ի րա վի ճակ նե րի կրկնութ յուն թույլ չտա լու հա մար, պետք է նաև գյու ղա ցի նե րի ի րա վա գի

տակ ցութ յու նը բարձ րա նա, նրանք պետք է  պա հան ջա տեր լի նեն ի րենց  ոտ նա հար ված ի րա վունք
նե րին¦, մաս նա վո րա պես նշել է Ռո բերտ Մա կար յա նը:

Ա սու լի սի ըն թաց քում փոխ նա խա րա րը ներ կա յաց րել է նաև ըն թա ցիկ տա րում գյուղմ թեր քի ար
տա հան ման ցու ցա նիշ նե րը: Ըստ այդմ` 2016 թվա կա նին նա խորդ տար վա հա մե մատ, գյուղմ թեր
քի ար տա հա նում նե րի ծա վա լը կրկնա պատկ վել է. դեկ տեմ բե րի 21ի դրութ յամբ, հան րա պե տութ
յու նից ար տա հան վել է 143 հա զար տոն նա պտուղբան ջա րե ղեն` 2015 թվա կա նի ամ բողջ տար վա 
73700  տոն նա յի դի մաց: Ն րա խոս քով` ար տա հան ման ծա վալ նե րի շուրջ 85 տո կո սը բա ժին է ըն կել 
ՌԴին, որն ա վան դա բար հա մար վում է տե ղա կան գյուղմ թեր քի ի րաց ման հիմ նա կան շու կան:

Անդ րա դառ նա լով Կաս յան փո ղո ցի վե րին հատ վա ծում և Մաշ տո ցի պու րա կին հա րող տա րած
քում ( Մա լի բու սրճա րա նի հար ևա նութ յամբ) գոր ծող գյու ղատն տե սա կան տո նա վա ճառ նե րին` Ռո
բերտ Մա կար յա նը տե ղե կաց րել է, որ Ա մա նո րի նա խա շե մին` դեկ տեմ բե րի 24ից մինչև դեկ տեմ բե րի 
30ը, դրանք կգոր ծեն ա մե նօր յա ռե ժի մով: Նա խա րա րի տե ղա կա լը նաև հա վե լել է, որ տո նա վա
ճառ նե րում հա տուկ տա ղա վար ներ կտրա մադր վեն նաև ճամ բա րակ ցի նե րին` §Աշ տա րակ կաթ¦ ըն
կե րութ յան կող մից մթե րած կա թի դի մաց տրա մադ րած ռոք ֆոր տե սա կի պա նիրն ի րաց նե լու հա
մար: Ըն թա ցիկ տա րում մայ րա քա ղա քում, ընդ հա նուր առ մամբ, կազ մա կերպ վել է 98 տո նա վա ճառ, 
ո րին մաս նակ ցել են շուրջ 13 700 գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն ներ:

Ä 2

Այ սինքն` կա ռա վա րութ յու նը պետք է իր բյու ջեում նե րա ռի ծախ սեր` նման ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման և շա րու նա կութ յան հա մար: Դեռևս մեր ջրի ռազ մա վա րա կան 
պա շար նե րի հա մար ան հանգս տա նում են դո նոր նե րը՝ պայ մա նով, ե թե չփոխ վեն ի րենց ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը:

***
§Դիլիջան¦ ազգային պարկի աշխատակիցները վերջին շաբաթում Դիլիջան քաղաքի բնակչությանն են տրամադրել հողմատապալ ծառերի  փայտանյութից 

առաջացած 27 մ3 վառելափայտ: Ազգային պարկի աշխատակիցների կողմից շուրջօրյա հերթապահության ժամանակ հայտնաբերվել է մեկ անտառախախտման 
դեպք: Կազմվել է արձանագրություններ և ուղարկվել ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչության  
Տավուշի տարածքային բաժին:

www.ecolur.org
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Ä 2
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Շարունակական համագործակցություն Ռումինիայի ագրարային բուհի հետ

Ð²Ø²ÚÜø²ÚÆÜ

Խորհրդատվական ծառայության համար

Գյուղատնտեսությունը հրապուրիչ է նաև 
երիտասարդների համար

Ար տա քին կա պե րի դե պար տա մեն տի ա ջակ ցութ
յամբ դեկ տեմ բե րի 12ից 16ը Erasmus + հիմ նա կան 
գոր ծո ղութ յուն 1 § Մի ջազ գա յին կրե դի տա յին շար
ժու նութ յուն¦ ծրագ րի շրջա նակ նե րում Ռու մի նիա
յի Բա նա տի գյու ղատն տե սա կան գի տութ յուննե րի և  
ա նաս նա բու ժա կան բժշկա գի տութ յան հա մալ սա րա
նի Ա նաս նա բու ծութ յան և կեն սա տեխ նո լո գիա յի ամ
բիո նի դա սա խոս Մո նի կա Կ րիս տի նա Դ րա գո մի րես
կուն հյու րըն կալ վել էր ՀԱԱՀում:

 Վե րա պատ րաստ ման նպա տա կով ՀԱԱՀ ժա մա
նած ռու մի նա ցի դա սա խոսն այ ցե լեց ՀԱԱՀ տար բեր 
ամ բիոն ներ և կա ռույց ներ, մաս նա վո րա պես` Կեն
սա քի միա յի, ման րէա կեն սա բա նութ յան և վի րու սա
բա նութ յան ամ բիոն, Ընդ հա նուր կեն սա բա նութ յան 
ամ բիոն, Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի մոր ֆո
լո գիա յի, ֆի զիո լո գիա յի և  ախ տա բա նա կան ա նա
տո միա յի ամ բիո նին կից գոր ծող գի տաու սում նա կան 

թան գա րան, §Գ յու ղատն տե սութ յան, սննդի անվ
տան գութ յան և շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նութ
յան կեն սա տեխ նո լո գիա նե րի¦ լա բո րա տո րիա, Գի նու 
ա կա դե միա և Ագ րո բիզ նե սի ու սուց ման կենտ րոն: Նա 
ծա նո թա ցավ ՀԱԱՀում կրթա կան գոր ծըն թա ցի կազ
մա կերպ մա նը, ժա մա նա կա կից հե տա զո տութ յուն նե
րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րին: Մո նի
կա Կ րիս տի նա Դ րա գո մի րես կուն խիստ կար ևո րեց 
կրթա կան և գի տա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան հե տա
գա ընդ լայ նումն Ար ևել յան Եվ րո պա յի ագ րա րա յին 
բու հե րի հետ:

Ար տա քին կա պե րի դե պար տա մեն տի աշ խա տա
կից ներն ա ջակ ցե ցին հյու րի այ ցե լութ յան կազ մա
կերպ մա նն ու  անց կաց մա նը, քննար կե ցին հա մա գոր
ծակ ցութ յան զար գաց մանն ուղղ ված քայ լե րը:

Լու սի նե  Թով մաս յան 
Ար տա քին  կա պե րի  դե պար տա մեն տի  մաս նա գետ

ENPARD/ԵՀԳԳԶԾ  Տեխ նի կա կան օ ժան դա կութ յուն ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յա նը 
պայ մա նագ րի §Ու սուց ման և զար գաց ման ծրա գիր պե տա կան խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն նե րի հա
մար¦ բա ղադ րի չի շրջա նակ նե րում, օ րերս Ա րա րա տի ԳԱՄԿում տե ղի ու նե ցավ սե մի նարդա սըն թաց, ո րը 
ֆի նան սա վոր վում է ԵՄ կողմից և  ի րա կա նաց վում ՄԱԿի Պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր
պութ յան աջակցությամբ: Սե մի նարդա սըն թա ցում ընդգրկ ված թե մա ներն էին՝ §Կ լի մա յի փո փո խութ յուն, 
ա ղետ նե րի ռիս կե րի նվա զե ցում և  ա դապ տաց վող տեխ նո լո գիա նե րի վե րա բեր յալ¦,  §Հո ղի կա ռուց ված
քը¦  և § Կա թի լա յին ո ռո գում¦, ո րը ու սու ցա նում  էր  Գ ևորգ Աֆ յա նը: 

Ու սուց ման վեր ջում, ներ կա յաց ված թե մա նե րի շուրջ, տե ղի ու նե ցավ ակ տիվ քննար կում ներ, ինչ պես 
նաև մաս նա կից նե րի հու զող հար ցե րին տրվե ցին սպա ռիչ պա տաս խան ներ ու սու ցա նո ղի կող մից:

Ա րա րա տի  ԳԱՄԿ

 Ռա ֆիկ Բա բա ջան յա նը Զո րա կան հա
մայն քի այն ե րի տա սարդ նե րից է, ով քեր սի
րում և կար ևո րում են գյու ղատն տե սութ յու նը:

 Սկզբ նա կան շրջա նում թեև Ռու սաս տա
նի Դաշ նութ յուն էր մեկ նում` ըն տա նի քի կա
րիք նե րը հո գա լու նպա տա կով, բայց կտրուկ 
շրջա դար ձը փո խեց նրա մտա ծե լա կեր պը: 

Հայ րենի գյու ղում էլ լավ աշ խա տե լու պա
րա գա յում, հնա րա վոր է ե կա մուտ ստա նալ: 
Ար դեն սկսել է զբաղ վել ա նաս նա պա հութ
յամբ և  այ գե գոր ծութ յամբ:  Ու նի 50 խոզ, 230  
հո նի ծառ, 1 հա մոռ,  34 հա աշ նա նա ցան:

Ո րո շել է զբաղ վել նաև ձմե րու կի մշա
կութ յամբ, քա նի որ այն բա վա կա նին ե կամ
տա բեր է, կլի ման էլ` նպաս տա վոր: ՌԴից բե
րել է բարձ րո րակ սեր մա ցու և ցան կա նում է 
փոր ձել սե փա կան տնտե սութ յու նում: 

Միակ մտա հո գութ յու նը` ո ռոգ ման ջրի 
խնդիրն է: Չ նա յած դժվա րութ յուն նե րին` 
ե րի տա սարդ գյու ղատն տե սը ո րո շել է մնալ 
հայ րե նի Զո րա կա նում: Պատ րաստ վում է 
ըն տա նիք կազ մել  և լր ջո րեն զբաղ վել  գյու
ղատն տե սութ յամբ:

Տ. Նա զին յան
Տա վու շի ԳԱՄԿ
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ԱՐԺԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔ` ԱՐԺԱՆԱՎՈՐԻՆ

 Խա ղո ղի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի կա ռա վա րու մը և պահ պա նու մը շա
րու նա կում է ա ռաջ նա հեր թութ յուն մնալ Հա յաս տա նի հա մար

ՄԱԿ-ի պա րե նի և գ յու ղատն տե սութ յան կազ մա կեր պութ յու նը (ՊԳԿ) դեկ տեմ-

բե րի 13-14-ին Եր ևա նում կազ մա կեր պել էր աշ խա տա ժո ղով` նվիր ված խա ղո ղի 
գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի  կա ռա վար մա նն ու  պահ պան մա նը, ո րին մաս նակ-
ցե ցին  խա ղո ղա գործ նե րի, ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րութ յան, գի տա կան 
կենտ րոն նե րի, կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րի, Գ յու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ-
յան մար զա յին կենտ րոն նե րի և գի նու ար տադ րութ յամբ զբաղ վող գոր ծա րան նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ։ « Խա ղո ղի տնկան յու թի ար տադ րութ յուն» թե մա յով աշ խա տա-
ժո ղո վի ըն թաց քում, ՊԳԿ-ի մի ջազ գա յին փոր ձա գետ Լաս լո Կո սի սը մաս նա կից նե-
րին ներ կա յաց րեց մայ րու տա յին այ գու հիմն ման ամ բողջ գոր ծըն թա ցը՝ սկսած ար-
մա տա կա լի ար տադ րութ յու նից, կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րի լա վա գույն փոր ձը 
աշ խար հում, ինչ պես նաև տնկան յու թի ար տադ րութ յան ամ բողջ շղթան՝ պե տա կան 
մար մին նե րից մինչև ֆեր մեր ներ։ Աշ խա տա ժո ղո վի ըն թաց քում ՀՀ գյու ղատն տե-
սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ա շոտ Հա րութ յուն յա նը կար ևո րեց մայ րու տա յին այ-
գի նե րի հիմն ու մը և բար ձո րակ տնկան յու թի ար տադ րութ յու նը Հա յաս տա նում խա-
ղո ղա գոր ծութ յան զար գաց ման հա մար։ 

 Դեկ տեմ բե րի 14-ին կա յա ցած « Բույ սե րի գե նե տի կա կան ռե սուրս նե րի կա ռա-
վա րում» թե մա յով աշ խա տա ժո ղո վի ժա մա նակ քննարկ վե ցին այն պի սի հար ցե ր, 
ինչ պի սիք են` սոր տե րի գրան ցու մն ու տն կան յու թի սեր տի ֆի կա ցու մը, վե գե տա տիվ 
ե ղա նա կով բազ մաց ման դեպ քում, տնկան յու թի գե նե տի կա կան բանկ ստեղ ծե լու 
կար ևո րութ յու նը։ ՊԳԿ մի ջազ գա յին փոր ձա գետ Գ յոր գի Պեր նե շը մաս նա կից նե րին 
ներ կա յաց րեց ո լոր տին առնչ վող օ րենսդ րութ յու նը և ԵՄ կար գա վո րումն ե րի ի րա կա-
նա ցու մը Հուն գա րիա յում։ 

«ԱՐԱԳԱԾ ՖՈՒԴ»Ի ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿԱՆԻՆԵՐԸ  
ՆԱԵՎ  ԱՐՏԱՀԱՆՎՈՒՄ ԵՆ

²ðî²¸ðàôÂÚàôÜ

Սնն դի, պա հա ծո նե րի ար տադ
րութ յամբ զբաղ վող «Ա րա գած Ֆուդ» 
ըն կե րութ յու նը մեր հան րա պե տութ յու
նում հիմն ադր վել է 2014 թվա կա նին: 
Այ սօր ար տադ րութ յան աշ խա տանք
նե րը ղե կա վա րում է մաս նա գի տութ
յամբ ի րա վա բան Ար մեն Ան տոն յա նը: 
Ձեռ նար կութ յան տնօ րե նը մեծ սի րով 
պա տաս խա նեց մեզ հե տաքրք րող 
հար ցե րին:

- Պա րոն Ան տոն յան, ի՞նչ տե սա կա-
նի ներ են ար տադր վել  և ս պա ռո ղին 
ներ կա յաց վել «Ա րա գած Ֆուդ» ըն կե-
րութ յան կող մից:

-Սկզբ նա կան շրջա նում Ռու սաս-
տա նի Դաշ նութ յու նից ներ մու ծում էինք 
սննդամ թերք, պա հա ծո ներ: Այ սօր ըն-
կե րութ յան ար տադ րած պա հա ծո նե րը՝ 
շո գե խա շած մի սը, կոմ պոտ նե րը, մա րի-
նադ նե րը, մու րա բա նե րը ար տա հան վում 
են նաև ՌԴ:

-Մ տադ րութ յուն ու նե՞ք ա ռա ջի կա-
յում ընդ լայ նել Ձեր հա մա գոր ծակ ցութ-
յան շրջա նա կը:

- Դեռևս 2015 թվա կա նից հա մա-
գոր ծակ ցում ենք  ՌԴ-ում գոր ծու նեութ-
յուն ծա վա լող « Միլկ Լայֆ» ըն կե րութ-
յան հետ: Մ տա դիր ենք  2017 թվա կա-
նին  զգա լի չա փով ա վե լաց նել ար տադ-
րութ յան ծա վալ նե րը, որ պես զի մեր ար-
տադ րած տե սա կա նի ներն  ի րենց ու րույն 
տեղն ու նե նան նաև ԵՏՄ-ի շու կա յում:

- Կա՞ն խնդիր ներ, ո րոնք  կապ ված 
են  ար տադ րութ յան հետ  և  ի՞ նչ պայ-
ման նե րում եք սպա ռող նե րին  մա տա-
կա րա րում անվ տանգ սննդամ թերք:

-Խն դիր նե րը մե ծա մա սամբ անց յա-
լում են, դրանք հիմն ա կա նում կապ ված 
էին  սպառ ման հետ, ներ կա յումս այդ 
խնդիր նե րը կա րե լի է հաղ թա հար ված 
հա մա րել:

Ինչ վե րա բե րում է սպա ռող նե րին 
անվ տանգ սննդամ թեր քով ա պա հո վե-
լուն`  նշեմ, որ մեր ար տադ րան քի լա բո-
րա տոր հսկո ղութ յունն ի րա կա նաց վում է 
հան րա պե տութ յան ա ռաջ նա կարգ լա բո-
րա տո րիա նե րի մի ջամ տութ յամբ:

- Գա լիք տա րում  ի՞նչ կմաղ թեք մեր 
ազ գաբ նակ չութ յա նը:

- Ցան կա նում եմ   հայ ազ գին, 
որ  2017 թ. ապ րեն ա ռողջ ու եր ջա նիկ: 
Թող գա լիք տա րին իր հետ բե րի խա-
ղա ղութ յուն,  այլևս մեր հայ րե նի քի սահ-
ման նե րում եր բեք կրա կոց  չհնչի:

Ման վել Կի րա կոս յան

1951 թվա կա նին գյու ղատն տե սա կան մշա կա բույ սե րից բեր քու բա րիք ա պա հո
վե լու, մաս նա գի տա կան օգ նութ յուն տրա մադ րե լու, ա ռա ջա վոր փոր ձը մաս սա յա
կա նաց նե լու և մ շա կութ յան ա ռա ջա դի մա կան ե ղա նակ նե րի կի րառ մանն անց նե լու 
նպա տա կով, ա ռա ջին ան գամ լույս է ըն ծայ վել  «Օգ նութ յուն մե խա նի զա տոր նե րին 
և  ագ րո զոո տեխ նի կա կան դա սըն թաց նե րի ունկն դիր նե րին» գրքույ կը, ո րը նշա նա
կա լի ի րա դար ձութ յուն էր գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում: Հե տա գա տա րի նե րին, 
ել նե լով ո լոր տի առջև ծա ռա ցած խնդիր նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յու նե րից և  ո րա
կա կան փո փո խութ յուն նե րի ի րո ղութ յուն նե րից, տպա գիր մա մու լը նոր ան վա նում
ներ է ստա ցել`  «Ագ րոարդ յու նա բե րութ յան աշ խա տող»,  « Ռանչ պար», այ նու հետև`  
«Ագ րոլ րա տու», որն այժմ, նախ կին եր կու սի փո խա րեն լույս է ըն ծայ վում ութ է ջով` 
եր կու տպագ րա կան մա մուլ ծա վա լով և տաս նօր յա պար բե րա կա նութ յամբ: 

Սկ սած 2002 թվա կա նից  «Ագ րոլ րա տու» թեր թը գոր ծում է Գ յու ղատն տե սութ
յան ա ջակ ցութ յան հան րա պե տա կան կենտ րո նի ի րա վա սութ յան շրջա նակ նե րում: 
Ընդ լայն վել են ներ կա յաց վող թե մա նե րը, գոր ծըն կե րա յին սերտ հա րա բե րութ յուն
ներ են հաս տատ վել նա խա րա րութ յան, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին
նե րի, ագ րո բիզ նե սով զբաղ վող սուբ յեկտ նե րի, ԳԱՄԿե րի, գի տա հե տա զո տա կան 
կենտ րոն նե րի, տե ղա կան, մի ջազ գա յին և դո նոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի, գյու ղա
ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի, վե րամ շա կող, փոքր ու մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րի, 
գիտ նա կան նե րի և ձեռ նե րեց նե րի հետ:

2016 թվա կա նը   «Ագ րոլ րա տո ւի»  հա մար  հո բել յա նա կան է, լրա նում է թեր թի 
լույս ըն ծայ ման 65րդ տա րին: Այս տա րի նե րի ըն թաց քում ՀՀ  գյու ղատն տե սութ
յան նա խա րա րութ յան Ագ րոլ րա տու պաշ տո նա թեր թը լու սա բա նել է  գյու ղաշ խար հի 
կյանքն ու աշ խա տան քա յին ա ռօր յան` միա ժա մա նակ ներ կա յաց նե լով հա մայն քա
յին կյանքն ու վե րամ շա կող ար տադ րա մա սե րի ար ձա նագ րած արդ յունք նե րը: Հայ 
ֆեր մե րի խորհր դա տուն եր կար ճա նա պարհ անց նե լով` շա րու նա կում է ար ձա գան
քել գյու ղո լոր տի զար գաց մա նը և  հայ  շի նա կա նի բազ մա թիվ հիմ ախն դիր նե րին:

Շ նոր հա վո րում ենք թեր թի անձ նա կազ մին, ըն թեր ցող նե րին և հե ղի նակ նե րին` 
հո բել յա նա կան ի րա դար ձութ յան առ թիվ, մաղ թում նո րա նոր հա ջո ղութ յուն ներ, նոր 
և լու սա վոր հրա պա րա կում եր:
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 Հա յաս տա նի Ազ գա յին Ագ րա րա յին Հա
մալ սա րա նում (ՀԱԱՀ–ում) օ րերս հան դի սութ
յամբ նշվեց հան րա պե տութ յան վաս տա կա վոր 
ին ժե ներ, Եր ևա նի հիդ րո մե լիո րա տիվ տեխ
նի կու մի (ներ կա յումս` Եր ևա նի պե տա կան գյու
ղատն տե սա կան քո լեջ) եր կա րամ յա տնօ րեն, 
ՀԱԱՀի նախ կին դա սա խոս Սար գիս Հա կոբ յա նի 
ծննդյան 85րդ տա րե դար ձը:  

Իր կյան քի ա վե լի քան կես դա րը Սար գիս 
Հա կոբ յանն անմ ա ցորդ նվի րել է Հա յաս տա
նի հո ղա շի նա րա րութ յա նը, հո ղա յին և ջ րա յին 
հիմ ախն դիր նե րի հա մա լիր լուծ մա նը, ո լոր տի 
հա մար ո րակ յալ մաս նա գետ նե րի պատ րաստ
մա նը: 1955 թ.ին գե րա զան ցութ յամբ ա վար տե
լով Եր ևա նի հիդ րո մե լիո րա տիվ տեխ նի կու մը, 
այ նու հետև ըն դուն վել և  ա վար տել է Մոսկ վա յի 
հո ղա շի նա րա րութ յան ին ժե ներ նե րի ինս տի տու
տը` դառ նա լով այդ ժա մա նակ նե րի Հա յաս տա նի 

բարձ րա գույն կրթութ յամբ հազ վագ յուտ հա ջո ղակ նե րից մե կը: 1966 թ.ին ստեղծ
ված « Հայ պետ հող շին նա խա գիծ» ինս տի տու տի հի նա դիր նե րից է, ով մաս նակ ցել է 
հան րա պե տութ յան տար բեր շրջան նե րի հա մար ո ռոգ ման ցան ցե րի, հա կաէ րո զիոն 
մի ջո ցա ռում ե րի, թեք լան ջե րի դա րա վանդ ման, նա խագծ ման աշ խա տանք նե րին: 
1975 թ.ի մա յի սից նշա նակ վել է Հա յաս տա նի հիդ րո մե լիո րա ցիա յի և հո ղա շի նա րա
րութ յան աս պա րե զում կադ րեր պատ րաս տող միակ ու սում ա կան հաս տա տութ յան` 
Եր ևա նի հիդ րո մե լիո րա տիվ տեխ նի կու մի տնօ րեն և  ամ բող ջութ յամբ նվիր վել է այդ 
պա տաս խա նա տու և ծանր աշ խա տան քին: Մոտ 32 տա րի ղե կա վա րած տեխ նի կու
մի ա վե լի քան 13 հա զար շրջա նա վարտ նե րի բարձր պրո ֆե սիո նա լիզ մի և գոր ծին 
նվիր վա ծութ յան մեջ կա նաև Ս. Հա կոբ յա նի ա վան դը: Այ սօր էլ տեխ նի կու մի շատ 
շրջա նա վարտ ներ աշ խա տում են ի րենց մաս նա գի տութ յամբ և  ակ նա ծան քով են հի
շում սի րե լի տնօ րե նին: Սար գիս Հա կոբ յա նը իր մաս նա գի տա կան և կազ մա կերպ
չա կան հա րուստ փոր ձը բե րեց ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի հո ղա շի նա րա րութ յան և 
հո ղա յին կա դաստ րի ամ բիո նում աշ խա տած տա րի նե րին: 

Եր կա րամ յա գի տա ման կա վար ժա կան, ակ տիվ հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ
յան և ծննդ յան 85 –ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ, Սար գիս Հա կոբ յանն  ար ժա նա ցավ 
ՀԱԱՀ ոս կե հու շա մե դա լի: Ի դեպ, հո բել յա րը ոս կե հու շա մե դա լով պարգ ևատր վեց 
նաև ՀՀ Կր թութ յան և գի տութ յան նա խա րա րութ յան կող մից` ո լոր տում ներդ րած մե
ծա գույն ա վան դի հա մար: Իսկ Հայ րե նա կան ապ րանք ար տադ րող նե րի միութ յան 
նա խա գահ, Հան րա յին խորհր դի ֆի նան սատն տե սա կան և բ յու ջե տա յին հար ցե րի 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Վազ գեն Սա ֆար յա նը պարգ ևատ րեց պատ վոգ րով` ՀՀ 
հո ղա շի նա րա րութ յան և հո ղօգ տա գործ ման, հիդ րո մե լիո րա ցիա յի բնա գա վա ռում 
ու նե ցած մեծ վաս տա կի, գի տա ման կա վար ժա կան, ինչ պես նաև տնտե սա կան ղե
կա վա րի բազ մամ յա ար գա սա բեր գոր ծու նեութ յան և ծննդ յան 85ամ յա կի կա պակ
ցութ յամբ: ՀԱԱՀ գի տա կան խոր հուր դը, ռեկ տո րա տը, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
կազ մը, ու սա նո ղութ յու նը և  ողջ կո լեկ տի վը շնոր հա վո րե ցին վաս տա կա շատ ման
կա վար ժին, ար տադ րութ յան և կր թութ յան հմուտ կազ մա կեր պչին: 

Նել լի Սա հակ յան      
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ՀՀ Գե ղար քու նի քի մար զի « Մա դի նա հա մայն քի ա րո տօգ տա գոր ծող նե րի միա վո
րում» սպա ռո ղա կան կոո պե րա տի վը հիմն ադր վել է 2011 թ.ին` 103 ան դա մով: Գ յու
ղատն տե սա կան տեխ նի կա յի հա մալ րու մից հե տո, ար դեն նկա տե լի է գյու ղա ցիա կան 
տնտե սութ յուն նե րի զար գաց ման մի տու մը, ին չը պայ մա նա վոր ված է կա տար վող ծա
ռա յութ յուն նե րի մատ չե լի գնե րով: 

 Հա մայն քա պետ Վ րեժ Սարգս յա նի տե ղե կաց մամբ, կոո պե րա տի վին միա նա լու ցան-
կութ յուն են հայտ նել ևս 23 դի մորդ ներ, ով քեր կան դա մակ ցեն 2017թ.-ից: Հա մայն քա պե-
տի նախ նա կան հաշ վարկ նե րով` 18-20 %-ով ա վե լա ցել է խո շոր և մանր եղ ջե րա վոր կեն-
դա նի նե րի գլխա քա նա կը, միա ժա մա նակ` բարձ րա ցել  մթե րատ վութ յու նը: Վ րեժ Սարգս-
յա նի գնա հատ մամբ, ծրա գիրն ա պա հո վել է բա վա կա նին բարձր արդ յու նա վե տութ յուն, 
ին չի շնոր հիվ գյու ղում նվա զել է ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նող նե րի թի վը: Բա ցի այդ, 
մշա կութ յան տակ են դրվել նախ կի նում չմշակ վող ո րոշ հո ղակ տոր ներ: Ինչ վե րա բե րում 
է ծա ռա յութ յուն նե րի գնե րին, ա պա հա մե մա տութ յան հա մար ա սենք, որ խո տի մեկ հա կը 
մաս նա վո րը կա տա րում է 150, իսկ կոո պե րա տի վը` 130 դրա մով: Կոո պե րա տի վի ան դամ-
նե րից Սեր ժիկ Սարգս յա նը, ով վա րում է գյու ղա ցիա կան փոք րիկ տնտե սութ յուն (խնա-
մում է 4 կով, նույն քան հոր թեր և 20 գլուխ մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ), ար դեն մի 
քա նի տա րի է, ինչ խո տի ձեռք բեր ման և  ա նաս նա կե րի կու տակ ման հետ կապ ված հիմ-
նախն դիր ներ չու նի, քա նի որ կոո պե րա տի վի տեխ նի կա յի շնոր հիվ բո լոր աշ խա տանք-
նե րը կա տա րում է ժա մա նա կին, ո րա կով և մատ չե լի գնե րով: Ն րա տվյալ նե րով` մաս նա-
վո րը 1 հա խո տը հնձում է 30 հա զար դրա մով, իսկ նույն աշ խա տան քը կոո պե րա տի վի 

մաս նա գետ նե րը կա տա րում են 25 
հա զար դրա մով: Զար գա ցած ա նաս-
նա պա հութ յուն ու նե ցող այս գյու ղի 
հա մար ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե-
լիութ յու նը էա կան նշա նա կութ յուն ու-
նի: « Յու րա քանչ յուր տա րի  խոտհն ձի 
աշ խա տանք ներ եմ կա տա րում ա վե լի 
քան 4-5 հա-ի վրա, միայն այդ աշ-
խա տանք նե րի ցածր գնե րի շնոր հիվ 
տնտես վում է 20 000 - 25 000 դրամ: 
Մատ չե լի գնե րով են կա տար վում նաև 
խո տի հա վաք ման աշ խա տանք նե րը, 
այդ դեպ քում էլ, նույն քան տա րած քի 
պա րա գա յում, տնտես վում է 12 000 
դրամ: Արդ յուն քում` նա խա տե սել ենք 
ա վե լաց նել ա նաս նագլ խա քա նա կը»,- 

պատ մում է Սեր ժիկ Սարգս յա նը: Հե ռագ նա ա րո տա վայ րե րում տե ղադ րել են խմոց ներ և 
կեն դա նի ներն այլևս ստիպ ված չեն լի նում ջուր խմե լու հա մար անց նել 10-12 կմ  եր կա րութ-
յամբ ճա նա պարհ: «Ա նաս նա բու ծութ յամբ զբաղ վող գյու ղա ցիա կան տնտե սութ յուն նե րի 
ա մե նա մեծ հիմն ախն դի րը` ա րո տա վայ րե րում կեն դա նի նե րին ջրով ա պա հո վելն էր, ո րի 
կար գա վո րու մից հե տո մյուս տնտե սութ յուն նե րը ևս  ա վե լաց նում են ա նաս նագլ խա քա նա-
կը»,- հա վե լում է ֆեր մե րը: 

Չ նա յած կա տար ված հսկա յա ծա վալ աշ խա տանք նե րին, այ նու ա մե նայ նիվ, գյու ղը 
դեռևս տեխ նի կա յի հա մալր ման կա րիք ու նի, կու զե նա յին ձեռք բե րել գու թան, շար քա-
ցան, ինչ պես նաև հո ղի մշա կութ յան հա մար անհ րա ժեշտ այլ գյուղ գոր ծիք ներ և տեխ նի-
կա: « Տա րեց տա րի ա վե լի քան 60-70 հա-ով ա վե լա նում են օգ տա գործ վող խոտ հարք նե րի 
տա րածք նե րը, ա նաս նա բու ծութ յամբ զբաղ վող նե րը կա րո ղա նում են կու տա կել ո րակ յալ 
խոտ»,- նշում է հա մայն քի ղե կա վար Վ րեժ Սարգս յա նը: Ն րա կար ծի քով` հա մա պա տաս-
խան տեխ նի կա յի առ կա յութ յան դեպ քում, գրե թե ամ բող ջութ յամբ կմշակ վեն 500 հա վա-
րե լա հո ղե րը: Նախ կի նում գյու ղի հո ղա տա րածք նե րն ա վան դա բար դրվել են հա ցա հա տի-
կա յին և կե րա յին մշա կա բույ սե րի, ինչ պես նաև կար տո ֆի լի ցան քի տակ` ա պա հո վե լով 
բարձր բեր քատ վութ յուն: 
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Օ րերս Տն տե սա կան զար գաց ման և հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րո
նը (ՏԶՀԿ) և Օքս ֆամ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան հա յաս տան յան 
գրա սեն յա կը կազ մա կեր պել էին աշ խա տան քա յին հան դի պում, ո րի ըն
թաց քում կա յա ցավ «Գ յու ղա կան խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն ներ» և 
« Պե տա կան ա ջակ ցութ յուն գյու ղատն տե սա կան հո ղօգ տա գոր ծող նե րին` 
մատ չե լի գնե րով պա րար տան յու թե րի և դի զե լա յին վա ռե լի քի ձեռք բեր
ման հա մար»  բյու ջե տա յին ծրագ րե րի գնա հատ ման զե կույց նե րի ներ
կա յա ցում, ո րին հա ջոր դեց շա հագր գիռ կող մե րի հետ զե կույց նե րի արդ
յունք նե րի քննար կու մը: 

«Բ յու ջե տա յին ծրագ րե րի գնա հատ ման նպա տակն է` բարձ րաց նել ծրագ-
րե րի վե րա բեր յալ հան րա յին ի րա զեկ վա ծութ յան մա կար դա կը, ընդ լայ նել 
քննար կումն ե րը և  երկ խո սութ յու նը, ա ջակ ցել քա ղա քա կա նութ յուն մշա կող-
նե րին` ծրագ րե րի արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման գոր ծում»,- բաց ման 
խոս քում  նշեց Օքս ֆա մի հա յաս տան յան գրա սեն յա կի տնօ րեն Մար գա րի տա 
Հա կոբ յա նը: Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում էին` ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա-
խա րա րութ յան պաշ տո նա կան ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ան կախ փոր ձա գետ ներ, 
ԳԱՄԿ-ե րի աշ խա տա կից ներ, ֆեր մեր ներ և լ րագ րող ներ: 

Բաց ման խոս քով հան դես ե կան Հա յաս տա նում ԵՄ պատ վի րա կութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ Գ րե գո րի Ցու րի սը, ՏԶՀԿ նա խա գահ Մու շեղ Թու մաս յա նը: 
«Բ յու ջեից ֆի նան սա վոր վող եր կու ծրագ րերն էլ էա կան նշա նա կութ յուն ու-
նեն հան րա պե տութ յան գյու ղատն տե սութ յան զար գաց ման գոր ծում: Ծ րագ-
րերն ու նե ցել են ի րենց դրա կան դե րը և  ազ դե ցութ յու նը», - ող ջույ նի խոս քում 
նշեց ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ Ա շոտ Հա րութ յուն յա-
նը: «Բ յու ջե տա յին ծրագ րե րի ան կախ գնա հատ ման աշ խա տանք ներն ի րա-
կա նաց վել են Տն տե սա կան զար գաց ման և հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րո նի 
(EDRC) կող մից՝ Եվ րո պա կան Միութ յան ա ջակ ցութ յամբ և Օքս ֆամ մի ջազ-
գա յին կազ մա կեր պութ յան հետ հա մա տեղ ի րա կա նաց վող « Քա ղա քա կա-
նութ յուն նե րի բա րե լավ մանն ուղղ ված երկ խո սութ յուն և քա ղա քա ցիա կան 
հա սա րա կութ յան մաս նակ ցութ յան ընդ լայ նում» ծրագ րի շրջա նակ նե րում: 

«Գ յու ղա կան խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ յուն ներ» և « Պե տա կան 
ա ջակ ցութ յուն հո ղօգ տա գոր ծող նե րին` մատ չե լի գնե րով պա րար տան յու թե-
րի և դի զե լա յին վա ռե լի քի ձեռք բեր ման հա մար» բյու ջե տա յին ծրագ րե րի 
գնա հատ ման արդ յունք նե րը ներ կա յաց րեց ՏԶՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ Կա րի նե 
Հա րութ յուն յա նը: Անդ րա դառ նա լով գյու ղա կան խորհր դատ վա կան ծա ռա-
յութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յա նը` նա մաս նա վո րա պես նշեց, որ ծրագ րի շրջա-
նակ նե րում ծա ռա յութ յուն նե րը մա տուց վել են Գ յու ղատն տե սութ յան ա ջակ-
ցութ յան մար զա յին 10 կենտ րոն նե րի և Գ յու ղատն տե սութ յան ա ջակ ցութ յան 
հան րա պե տա կան կենտ րոն ՓԲԸ-նե րի  մի ջո ցով: ԳԽԾ ծրագ րի բյու ջեն 
2016 թվա կա նին կազ մել է 397.3 մլն դ րամ:  Ծ րագ րի ֆի նան սա վոր ման ծա-
վալ նե րը 2008-2016 թվա կան նե րի ըն թաց քում,ա ճել են 2.8 ան գամ կամ մի-
ջին տա րե կան՝ 13.9 տո կո սով:

« Պե տա կան ա ջակ ցութ յուն գյու ղատն տե սա կան հո ղօգ տա գոր ծող նե-
րին. մատ չե լի գնե րով պա րար տան յու թե րի և դի զե լա յին վա ռե լի քի     ձեռք-
բե րում» ծրագ րի մա սին զե կույ ցում ևս նա տե ղե կաց րեց, որ գյու ղատն տե-
սութ յան բյու ջեի 23.1 տո կո սը կամ 3.1 մլրդ դ րամն ուղղ վել է Պե տա կան 
ա ջակ ցութ յուն գյու ղատն տե սա կան հո ղօգ տա գոր ծող նե րին մատ չե լի գնե րով 
պա րար տան յու թե րի և դի զե լա յին վա ռե լի քի ձեռք բեր ման ծրագ րե րին: Գ յու-
ղատն տե սա կան հո ղօգ տա գոր ծող նե րին պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րե-
րից վեր ջին ե րեք տա րի նե րի ըն թաց քում,  պա րար տան յու թեր են ձեռք բե րել 
ԳՏ-նե րի 64.3, իսկ դի զե լա յին վա ռե լիք՝ 15.6 տո կո սը: Ըստ հե տա զո տո ղի` 
պա րա տան յու թե րից չօգտ վե լու հիմն ա կան պատ ճառ է հան դի սա ցել պատ-
վե րի ձևա կերպ ման ժա մա նա կա հատ վա ծում, ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի 
բա ցա կա յութ յու նը:

Աշ խա տան քա յին հան դիպ ման վեր ջում կա յա ցավ հարց ու պա տաս-
խան, քննար կում, ինչ պես նաև արդ յունք նե րի ամ փո փում: 

Նել լի Սա հակ յան

 Տա վու շի մար զում գյու ղատն տե սութ յան ո լոր տում 
կար ևոր ներդ րում ու նի նաև Սամ վել Գաս պար յա նը, ում 
հա մար այդ ճյու ղը հա մար վում է գե րա կա; Ինչ պես ինքն 
է կար ծում` « Բո լորս պի տի թեք վենք դե պի գյու ղատն տե
սութ յուն..»:  

Դա է վկա յում վեր ջերս Ավստ րիա յի զար գաց ման գոր-
ծա կա լութ յան և Եվ րա միութ յան օ ժան դա կութ յամբ ի րա կա-
նաց վող «Օր գա նա կան գյու ղատն տե սութ յան նա խա ձեռ-
նութ յուն» ծրագ րին նրա մաս նակ ցութ յու նը: Ար դեն 3.5 հա 
վրա Սամ վել Գաս պար յա նը  սկսել էր աշ խա տանք նե րը` 
մո շե նու և մո րե նու այ գի հիմն ե լու նպա տա կով, երբ Տա վու-
շի ԳԱՄԿ-ի մի ջո ցով տե ղե կա ցավ, որ դրա մաշ նոր հա յին 
ծրա գիր է ի րա կա նաց վե լու Օր գա նիկ գյու ղատն տե սութ յան 
ուղ ղութ յամբ,  ներ կա յաց րեց ծրա գիր, ո րը հա վա նութ յան 
ար ժա նա ցավ: Ար դեն կա տար ված են հո ղա յին աշ խա տանք-
նե րը,տնկի նե րը բեր ված են, ինք նա հոս ջրի խնդի րը` լուծ-
ված: Ն րա կար ծի քով ծրա գի րը բա վա կա նին արդ յու նա վետ 
կլի նի,պայ ման նե րը դա են վկա յում:

Այդ այ գու հար ևա նութ յամբ ֆեր մե րը նաև 1.5 հա խնձո րե նու ե րի տա սարդ այ գի է 
հիմն ում: Գ յու ղատն տե սութ յու նը նրա հա մար ցան կա լի ո լորտ է. 35 հա հո ղա տա րածք 
է մշա կում, ո րից` 7 հա այ գի` դեղ ձե նու և ժո րե նու (կա րալ յոկ): Սամ վել Գաս պար յա նը  
օր գա նիկ մթեր քի ար տադ րութ յան կողմն ա կիցն է: Նա պար բե րա բար հան դի պումն եր 
է ու նե նում Տա վու շի ԳԱՄԿ-ի մաս նա գետ նե րի և տ նօ րեն Վա հան Կա րա պետ յա նի հետ, 
ստա նում ի րեն հե տաքրք րող հար ցե րի պա տաս խա նը: Ն րա հա մոզ մամբ, ԳԱՄԿ-ի հետ  
հա մա գոր ծակ ցե լը միշտ էլ օգ նում է նոր գործ սկսե լուն: Ֆեր մե րը Նո յեմ բեր յա նի տա րա-
ծաշր ջա նում նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման գոր ծում  մեծ ա ռա քե լութ յուն ու նի: Ըստ 
նրա` արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յան հա մար լուրջ ներդ րումն եր են անհ րա ժեշտ: Ա նում է 
ա մեն ինչ, որ գյու ղատն տե սութ յու նը   տա րա ծաշր ջա նում  վե րելք  ապ րի:

Տ. Նա զին յան
Տա վու շի ԳԱՄԿ
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 Ծա ղի կը (լատ.` Variola 
coprina, անգլ.Goat pox,  ֆրանս. 
chevres, Variol ouchavelee de 
lachevre, գերմ. ziegenpocken) 
սուր ըն թաց քով հպա վա րա կա
յին հի վան դութ յուն է, ո րը բնո
րոշ է տեն դով, մաշ կի ու լոր
ձա ղան թի վրա հան գույց նե րի, 
շճաբշ տե րի և  թա րա խաբշ տա
յին ցա նե րի ա ռա ջա ցու մով: 

Տա րած վա ծութ յու նը:  Դեռևս 
3700 տա րի ա ռաջ հի վան դութ յու-
նը հայտ նի է ե ղել Ե գիպ տո սում, 
Չի նաս տա նում, Հնդ կաս տա նում, 
ըստ Spinola և Hertwing-ի` ծա ղի-
կը (1867-1884թթ.) տա րած ված 
է ե ղել Նոր վե գիա յում, Ի տա լիա-
յում, Իս պա նիա յում և Ալ ժի րում, այ նու հետև` հյու-
սի սա յին Աֆ րի կա յում, կենտ րո նա կան Ա սիա յում, 
Ի րա նում, Պա կիս տա նում, Ա մե րի կա յում, Աղ-
վանս տա նում, Թուր քիա յում, Ավստ րա լիա յում և 
Թու նի սում: Հա մա ճա րա կի դեպ քեր գրանց վել 
են Ռու սաս տա նի սահ մա նա յին տա րածք նե րում 
և Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում: Տն տե սա-
կան վնաս ներն ա ռա ջա նում են վի ժումն ե րի, ան-
կեն սու նակ պտղի ծնու մով, կեն դա նի զանգ վա ծի 
և կաթ նատ վութ յան նվազ ման հետ ևան քով: Ըստ 
տվյալ նե րի գո յութ յուն ու նի ծաղ կի «քա րե» ձևը,  
ո րը ըն թա նում է չա րո րակ ըն թաց քով ու մա հա ցու 
ել քով:

Հա րուց չը: Ծաղ կի վի րուսն  ինք նու րույն է, 
պատ կա նում է Poxviridae ըն տա նի քին և կոչ վում է 
Capripoxvirus serin, այն ախ տա ծին է միայն տվյալ 
տե սա կի կեն դա նու հա մար: Հի վան դութ յան հա-
րու ցի չը` ԴՆԹ պա րու նա կող վի րուսն է, ո րի մե-
ծութ յու նը հաս նում է 150-250 նմ, անց նում է Շամ-
բեռ լա նի L3 քա միչ քով: Դ րանք հակ ված են բազ-
մա նա լու է պի թե լա յին հյուս ված քի բջիջ նե րում և  
ա ռա ջաց նե լու տար րա կան մարմն իկ ներ: Ծաղ կի 
վի րու սի մի քա նի շտամն ե րը վե րար տադր վում են 
XAO 12 օ րա կան սաղմն ա յին կուլ տու րա յում:  Հա-
րուց չի նկատ մամբ օր գա նիզ մում սին թեզ վում են 
կոմպ լե մենտ կա պող, վի րու սը չե զո քաց նող հա-
կա մար մին ներ: Ո շագ րավ է այ ծե րի աֆ րի կա կան 
ծաղ կի շտա մի, ոչ խար նե րի կոն տա գիոզ էկ տի-
մա յի և խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի մաշ կի 
հան գու ցա յին դեր մա տի տի վի րուս նե րի ազ գակ-
ցա կան և  ի մու նա բա նա կան հատ կութ յուն նե րն ու 
դ րանց կա պը:

Կա յու նութ յու նը: Վի րու սը խիստ զգա յու նակ 
է բարձր ջեր մաս տի ճա նի նկատ մամբ, 100 0 C-ում 
ոչն չա նում են ան մի ջա պես, 70 0 C-ի դեպ քում` 5 
րո պեում, իսկ  55 0 C-ի՝ 15 րո պեում: Ցածր ջեր-
մաս տի ճա նում պա հա ծո յաց ված վի րու սի կեն սու-
նա կութ յու նը պահ պան վում է ա վե լի քան եր կու 
տա րի, ա նաս նա շեն քե րում՝ մինչև  2 ա միս, ծաղ-
կա յին սպի նե րում` 1-1,5 տա րի:  Վի րուսն ա րագ 
ակ տի վազրկ վում է կծու նատ րիու մի, քլո րակ րի, 
կար բո լաթթ վի և ֆոր մալ դե հի դի 2 %-ոց  ջրա յին 
լու ծույթ նե րի ազ դե ցութ յու նից։

Ախ տած նութ յու նը: Վի րուսն  օր գա նիզմ  
ներ թա փան ցե լուց 4 օր հե տո հայտն վում է ար յան 
մեջ և ներ քին օր գան նե րում: Վի րու սե միան տևում 
է 2-3 օր, ո րից հե տո շա րու նա կում է վե րար տադր-
վել մաշ կի և լոր ձա թա ղան թի է պի թե լա յին բջիջ-
նե րում: Օր գա նիզ մի բոր բո քա յին հա կազդ ման 
արդ յուն քում` շճա յին և թա րա խա յին ախ տա հա-
րումն ե րի դրսևո րումն ե րը, դիտ վում են որ պես օր-
գա նիզ մի պաշտ պա նիչ հար մար վո ղա կան հատ-
կութ յուն: Նա խան շան նե րի (ջեր մութ յուն, ընկճ-
վա ծութ յուն լոր ձա թա ղան թի բոր բո քում) դրսևո-
րումն ե րից հե տո ախ տած նութ յան զար գաց ման 
հա ջոր դա կա նութ յունն ըն թա նում է 5 փու լով` 

1) ծաղ կա յին ցա նե րի փուլ, հայտն վում են 
կար միր բծեր, ո րը տևում է 1-2 օր,

 2) բծե րը փոխ վում են կար միր գո տիով հան-
գույց նե րի, ո րի տևո ղութ յու նը 1-2 օր է, 

3) շճաբշ տե րի ա ռա ջաց ման փուլ, ո րը տևում 
է 3-4 օր,

4) թա րա խաբշ տա յին փուլ, երբ բշտե րի 

պա րու նա կութ յու նը լեյ կո ցիտ նե րի հետ ևան քով 
պղտոր վում և լց վում է թա րա խա ծին միկ րոբ նե-
րով, ո րը պահ պան վում  է 2 օր.

5)  Կե ղա կալ ման փուլ, թա րա խաբշ տե րը 
քայ քայ վում  և չո րա նում են` ան ջատ վե լով 3-4 
օ րե րի ըն թաց քում:

Հա մա ճա րա կա բա նա կան տվյալ նե րը: Այ-
ծե րի ծաղ կի վի րու սը բնո րոշ է միայն այ ծե րին, ոչ-
խար նե րը հազ վա դեպ են վա րակ վում, որ պես կա-
նոն` նրանց մոտ այն  բա րեն պաստ է ըն թա նում: 
Հի վան դութ յան վի րուսն ախ տա հա րում է ա ռան-
ձին հո տեր և լայն հա մա ճա րա կա յին տա րա ծում 
չի դրսևո րում: Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե-
րը, այդ թվում ոչ խար նե րը,  բնա կան պայ ման նե-
րում այ ծե րի ծաղ կի վի րու սով չեն հի վան դա նում, 
այդ պատ ճա ռով ո րոշ գիտ նա կան ներ այն հա մա-
րում են ինք նու րույն հի վան դութ յուն: 

Հի վան դութ յան հա րուց չի աղբ յուր են` ծա-
ղի կով հի վանդ, գաղտ նի շրջա նում գտնվող վի-
րու սա կիր և կ լի նի կա պես ա ռողջ կեն դա նի նե րը: 
Ծաղ կի վի րուսն  ար տա քին մի ջա վայր է ար տա-
զատ վում ախ տա հար ված մաշ կի, լոր ձա թա ղան-
թի կե ղե րի, թե փուկ նե րի, քթի, բե րա նի լոր ձա հոս-
քի, թքի և  ար ցուն քա հո սութ յան մի ջո ցով: Հի վան-
դութ յան հա րու ցի չը հի վանդ նե րից ա ռողջ նե րին 
է փո խանց վում կեն դա նի և  ան կեն դան նյու թե րի 
մի ջո ցով: Ն շենք, որ ար յու նա ծուծ մի ջատ նե րի օր-
գա նիզ մում վի րուսն իր կեն սու նա կութ յու նը պահ-
պա նում է մինչ 100 օր և պատ ճառ է դառ նում 
հե տա գա վա րակ մա նը: Այն օր գա նիզմ է ներ թա-
փանց վում շնչա ռա կան (օ դա կա թի լա յին, փո շու) 
ա լի մեն տար և  ամ բող ջա կա նութ յու նը խախտ ված 
մաշ կի ու լոր ձա թա ղան թի մի ջո ցով: Այ ծե րի մոտ 
ծա ղի կը, սո վո րա բար, ըն թա նում է տե ղա ճա րա կի 
ձևով, սա կայն 4-14 օր վա ըն թաց քում հի վան դութ-
յու նը տնտե սութ յու նում կա րող է ընդգր կել կեն-
դա նի նե րի 60-80 %-ը: 

ԸՆ ԹԱՑ ՔԸ 
ԵՎ Կ ԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՆՇԱՆ ՆԵ ՐԸ 

Այ ծե րի մոտ հի վան դութ յու նը հա րուց վում է 
բնա կան ծաղ կի վի րու սով և սո վո րա բար ըն թա-
նում է բա րո րակ ձևով, այն կա րող է լի նել տե ղա-
յին  կամ ծա վալ ված: 

Տե ղա յին ձևը հի շեց նում է կո վե րի ծա ղի կը, 
իսկ ծա վալ վա ծը՝ ոչ խար նե րի ծա ղի կը:  
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ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ 
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ`

ՊԱՏՇԱՃ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ
«Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի պատ վաս տում» պե

տա կան պատ վե րի ծրագ րի շրջա նակ նե րում, կեն դա նի նե րի 
վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման, կեն դա նի նե րի 
և մար դու հա մար ընդ հա նուր հի վան դու թյուն նե րից ազ գա բնակ
չութ յան պաշտ պա նութ յան, հան րա պե տու թյու նում հա կա հա
մա ճա րա կա յին կա յուն ի րա վի ճա կի ստեղծ ման հա մար ի րա
կա նաց վել են ա նաս նա հա կա հա մա ճա րա կա յին կան խար գե լիչ 
մի ջո ցա ռում եր՝ ա պա հո վե լով այդ հի վան դութ յուն նե րի նկատ
մամբ վա րա կա մերժ գլխա քա նակ: 

2016 թվա կա նի 
ծրագ րում ընդգրկ վել են 
խո շոր և մանր եղ ջե րա-
վոր կեն դա նի նե րի բրու-
ցե լլոզ, խո շոր և մանր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի-
նե րի, ինչ պես նաև ձիու 
սի բի րախտ, խո շոր և 
մանր եղ ջե րա վոր կեն-
դա նի նե րի դա բաղ, խո-
շոր և մանր եղ ջե րա վոր 
կեն դա նի նե րի լեյ կոզ, 
տու բեր կուլ յոզ, պաս-
տե րել յոզ, խշխշան պա-
լար, մանր եղ ջե րա վոր 
կեն դա նի նե րի բրադ-
զոտ, խո զե րի դա սա կան ժան տախտ, թռչուն նե րի Ն յու- Քասլ և մե-
ղու նե րի վար րոա տոզ հի վան դութ յուն նե րը:

ՀՀ ԳՆ «Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րիա յի և բու սա սա նի տա րիա-
յի ծա ռա յութ յուն նե րի  կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի տնօ րեն Ար մեն Ա վագ յա-
նի տե ղե կաց մամբ, «Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի պատ վաս-
տում» պե տա կան պատ վե րի ծրագ րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով, 
ՊՈԱԿ-ի և հա մայնք նե րում ա նաս նա բույժ-մաս նա գետ նե րի միջև 
կնքվել են ծա ռա յութ յուն նե րի մա տուց ման 605 պայ մա նագ րեր: 
«Ա նաս նա հա կա հա մա ճա րա կա յին մի ջո ցա ռումն ե րի ի րա կա նաց-
ման հա մար ձեռք են բերվել հա կա դա բա ղա յին, հա կա սի բի րախ-
տա յին, խշխշան պա լար, պաս տե րել յոզ, ոչ խար նե րի բրադ զոտ, 
խո զե րի դա սա կան ժան տախտ, թռչուն նե րի կեղծ ժան տախտ հի-
վան դութ յուն նե րի դեմ պատ վաս տան յու թեր, ինչ պես նաև ախ տո-
րո շիչ ներ` բրու ցել յոզ հի վան դութ յան նկատ մամբ շճա բա նա կան և 
տու բեր կուլ յոզ հի վան դութ յան դեմ` ա լեր գիկ հե տա զո տութ յուն ներ 
ի րա կա նաց նե լու հա մար: Մե ղու նե րի վար րոա տոզ հի վան դութ յան 
կան խար գել ման նպա տա կով ձեռք են բեր վել հա մա պա տաս խան 
դե ղա մի ջոցներ, ինչ պես նաև ա նաս նա բու ժա կան պա րա գա ներ և  
ախ տա հա նիչ ներ»,-  նշում է ՊՈԱԿ-ի տնօ րե նը: 

2016թ «Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րիա յի և բու սա սա նի տա րիա-
յի ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ը, հա նա մա ձայն իր կա-
նո նադ րութ յան, «Գ յու ղատն տե սա կան կեն դա նի նե րի պատ վաս-
տում» պե տա կան պատ վե րի շրջա նակ նե րում մի ջո ցա ռումն երն 
ի րա կանաց րել է` ըստ նա խա պես կազմ ված ծրագ րի և ժա մա նա-
կա ցույ ցին հա մա պա տաս խան:

2016 թվա կա նին Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի, Ի րա նի Իս լա մա կան, 
Թուր քիա յի, Վ րաս տա նի և Ադր բե ջա նի հան րա պե տութ յուն նե րում 
պար բե րա բար գրանց վել է խո շոր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի հան-
գու ցա յին (նո դուլ յար) մաշ կա բորբ հի վան դութ յու նը: Հաշ վի առ նե-
լով այն հան գա ման քը, որ ներ թա փանց ման ռիս կը մեծ է Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան տա րածք` ՀՀ ԳՆ կող մից ձեռք է բեր վել 
մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի ծա ղիկ հի վան դութ յան դեմ կան-
խար գե լիչ պատ վաս տան յութ: «Ի դեպ, «Գ յու ղատն տե սա կան կեն-
դա նի նե րի պատ վաս տում» ծրագ րի շրջա նակ նե րում նե րառ ված չէ 
վե րը նշված հի վան դութ յան դեմ պատ վաս տու մը, սա կայն պատ-
վաս տան յու թը հանձն վել է ՊՈԱԿ-ին՝ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ-
քում հա մայն քը սպա սար կող ա նաս նա բույժ-մաս նա գետ նե րին, 
հա մա պա տաս խան չա փա բա ժին նե րով, տրա մադ րե լու և պատ-
վաս տումն եր ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով: ՀՀ տա րածք խո շոր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի հան գու ցա յին (նո դուլ յար) մաշ կա բորբ 
հի վան դութ յան ներ թա փան ցու մը կան խե լու և  ա նաս նա հա մա ճա-
րա կա յին ի րա վի ճա կի, ինչ պես նաև սո ցիալ-տնտե սա կան վի ճա կի 
կա յու նութ յունն ա պա հո վեու նպա տա կով, ԼՂՀ-ին ևս տրա մադր-
վել է հա մա պա տաս խան չա փա բաժ նով պատ վաս տան յութ: Պատ-
վաս տան յութ տրա մադր վել է նաև ՀՀ բու ֆե րա յին գո տի հան դի-
սա ցող հա մայնք ներն, ինչ պես նաև այն հա մայնք նե րին, որ տեղ 
ար ձա նագր վել են դեպ քեր»,- տե ղե կաց նում է Ար մեն Ա վագ յա նը: 

2013-2015թթ. «Ա նաս նա բու ժա սա նի տա րիա յի և բու սա սա նի-
տա րիա յի ծա ռա յութ յուն նե րի կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ը Պա րե նի և գ յու-
ղատն տե սութ յան մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան (FAO) ա ջակ-
ցութ յամբ, ՀՀ Ս յու նի քի մար զի ա նաս նա բույժ-մաս նա գետ նե րի մի-
ջո ցով «Ս յու նի քի մար զում ի րա կա նաց րել էր` ա նաս նա պա հութ յան 
զար գաց ման և տեխ նի կա կան ու իս տի տու ցիո նալ ա ջակ ցութ յուն 
Հա յաս տա նի ա նաս նա բու ժա կան ծա ռա յութ յուն նե րին» ծրա գի րը: 

2016 թվա կա նին վե րը նշված ծրագ րի շրջա նակ նե րում, որ-
պես եզ րա փա կիչ փուլ, մշտա դի տարկ ման կար գով, ա նաս նա-
բույժ-մաս նա գետ նե րի մի ջո ցով ի րա կա նաց վել է նաև խո շոր և 
մանր եղ ջե րա վոր կեն դա նի նե րի բրու ցել յո զի նկատ մամբ ար յան 
նմու շա ռում` Ա րա րա տի, Ս յու նի քի, Կո տայ քի, Վա յոց ձո րի և Լո ռու 
մար զե րի հա մայնք նե րում:

Նել լի Սա հակ յան
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Հի վան դութ յան տի պիկ զար գաց ման ժա-
մա նակ, 4-5 օր վա ին կու բա ցիոն շրջա նից հե տո 
այ ծե րի մոտ նկատվում է տենդ (41-42 0C), թու-
լութ յան նշան ներ, ա խոր ժա կի վա տա ցում,  կո-
պե րի այ տուց, կա թի նվա զում: Այ նու հետև կրծի 
մաշ կա յին ծած կո ցի, հատ կա պես պտուկ նե րի 
վրա դուրս է գա լիս ծաղ կի էկ-
զեն թե մա: 

Ծանր ըն թաց քի դեպ-
քում կա րող են ախ տա հար վել 
շրթունք նե րի, բե րա նի, դնչի, 
աչ քե րի շուր ջը: Ծաղ կա յին ախ-
տա հա րումն ե րը (բշտեր, հան-
գույց ներ, վեր քեր) հան դի պում 
են կրծի, փո րի մաշ կի, վեր ջա-
վո րութ յուն նե րի ներ սի մա կե րե-
սի, բե րա նի, քթի խո ռո չի, սե-
ռա կան ու ղի նե րի և հե տանց քի 
լոր ձա թա ղանթ նե րի վրա: 

Նո րա ծին ոււ լե րի մոտ 
շատ հա ճախ ախ տա հա րումն ե-
րը կենտ րո նա նում են բե րա նի, 
շնչա ռա կան հա մա կար գի խո-
ռոչ նե րի լոր ձա թա ղանթ նե րի 
վրա, ո րի պատ ճա ռով հա զում և 
փռշ տում են: Այդ պի սի պրո ցե սը հա ճախ բար դա-
նում է երկ րոր դա յին թա րա խա ծին ման րէ նե րի 
հետ ևան քով: Հի վանդ կեն դա նի նե րը շնչում են 
ծանր, քթի խո ռո չից և  աչ քե րից  հո սում է պարզ,  
թա փան ցիկ, իսկ հե տո` թա րա խա յին լորձ: Բե-
րա նի լոր ձա թա ղան թի քերծ վածք նե րի, խո ցե րի 
առ կա յութ յան հետ ևան քով կենդանիները դժվա-
րութ յամբ են սնվում:

Հի վան դութ յան բար դաց ման դեպ քում  
նկատ վում է կա տա ռա թա րա խա յին մաս տիտ, 
կրծի պա րեն քի մա յի և թո քե րի տար բեր աս տի-
ճա նի բոր բո քումն եր:  Սո վո րա բար կեն դա նի նե-
րը վա րակ վե լուց 2-3 շա բաթ հե տո ա ռող ջա նում 
են:

Ախ տա բա նաա նա տո միա կան փո փո խութ
յուն նե րը: Բ նո րոշ են մաշ կի և բե րա նի խո ռո չի 
լոր ձա թա ղանթ նե րի ծաղ կա յին ախ տա հա րում-
նե րը: Ու լե րի մոտ ախ տա հար վում են շնչա ռա-
կան և  մար սո ղա կան հա մա կար գե րի լոր ձա թա-
ղանթ նե րը, ո րոնք հաս տա ցած և  այ տուց ված են: 
Բար դաց ման հետ ևան քով ախ տա հար վում են 
թո քե րը: 

Ախ տո րո շու մը: Այն իրականացվում է նաև 
Հա մա ճա րա կա բա նա կան, կլի նի կա կան, ախ-
տա բա նաա նա տո միա կան ի մու նա կեն սա բա նա-
կան  և շի ճու կա բա նա կան (չե զո քաց ման ռեակ-
ցիա յի, պրե ցի պի տաց ման, ի մու նաֆլ յու ես ցեն-

ցիա յի, ՊՇՌ և ELISA) ռեակ ցիա նե րի մի ջոց նե-
րով: է լե մեն տար մարմն իկ նե րի հայտ նա բե րու մը 
թարմ հան գույց նե րից, շճաբշ տե րից կա տար վում 
է Մո րո զո վի մե թո դով: Հի վան դութ յան կաս կա-
ծի դեպ քում հաս տատ վում է ի մու նա ֆեր մեն տա-
յին ա նա լի զի ELISA և պո լի մե րա յին շղթա յա կան 

ռեակ ցիա յի (ՊՇՌ) մի ջո ցով:
Տար բե րա կիչ ախ տո րո շում: Պետք է տար-

բե րա կել կոն տա գիոզ էկ տի մա յից,  դա բա ղից, 
քո սից, նեկ րո բակ տե րիո զից:

Ի մու նի տետ: Այ ծե րի ծաղ կի նկատ մամբ 
ի րա կա նաց վում են ա ռանձ նա հա տուկ հա կա հա-
մա ճա րա կա յին կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռումն եր: 
Ակ տիվ ի մու նաց ման հա մար օգ տա գոր ծում են 
կապ րի նա (ակ տի վազրկ ված հիդ րօք սի դալ յու-
մի նա յին-ֆոր մոլ) պատ վա ստան յու թը, իսկ պա-
սիվ ի մու նաց ման նպա տա կով՝ գե րի մուն շի ճու-
կը և հի վան դա ցած ա ռող ջա ցած (ռե կոն վա լես-
ցենտ) այ ծե րի ար յան շի ճու կը:  

Հի վան դա ցած և ա ռող ջա ցած այ ծե րը ձեռք 
են բե րում կա յուն վա րա կա մեր ժում, իսկ նրան-
ցից ծնված ու լիկ նե րը՝ 60 օր և  ա վե լի: 

Ծաղ կով հի վան դա ցած ա ռող ջա ցած այ ծե-
րից ստաց ված ար յան շի ճուկն օժտ ված է պաշտ-
պա նիչ հատ կութ յամբ և կա րե լի է օ տա գոր ծել 
ա ռանձ նա հա տուկ կան խար գե լիչ նպա տակ նե րի 
հա մար: Այն լավ արդ յունք է տա լիս միայն նա-
խա վա րա կա յին (ին կու բա ցիոն) շրջա նում կամ 
հի վան դութ յան ա ռա ջին նշան նե րը եր ևա լու 
դեպ քում: Շի ճու կի բաժ նե չա փը՝ ու լե րին 10 մլ, 
իսկ լիա տա րիք այ ծե րին՝ 20-50 մլ, այն նե րարկ-
վում է են թա մաշկ, ազդ րի ներ քին մա կե րե սի 
վրա:

ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵ ԼՈՒ ՄԸ ԵՎ 
ՊԱՅ ՔԱ ՐԻ ՄԻ ՋՈ ՑԱ ՌՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

 Ա ռա ջին հեր թին ծաղ կի նկատ մամբ ա նա-
պա հով տնտե սութ յու նում սահ ման վում է կա-
րան տին: 

Հի վանդ այ ծե րին ա ռանձ նաց նում են և բու-
ժում: Վա րա կի մեջ կաս կած վող, կլի նի կա պես 
ա ռողջ կեն դա նի նե րին ա ռանձ նաց նում և պատ-
վա սում են որ ևէ պատ վաս տան յու թով: Ծաղ կից 
սատ կած ու լիկ նե րի, այ ծե րի դիակ նե րը կաշ վի 
հետ միա սին այ րում են: 

Կա րան տի նի պայ ման նե րում ար գել վում է 
կեն դա նի նե րի ներ մու ծու մը և  ար տա հա նու մը 
ա նա պա հով վայ րե րից: Կա թը օգ տա գործ վում է 
85 0C–ի պայ ման նե րում` 20-30 րո պե պաս տե րի-
զա ցու մից կամ 5 րո պե ե ռաց նե լուց հե տո: 

Ա նա պա հով տնտե սութ յուն նե րի սահ մա-
նա փա կումն ե րը վե րաց նում են հի վանդ ա ծե րի 
ա ռող ջա ցու մից, հար կա դիր սպան դից, պատ-
վաս տու մից և  եզ րա փա կիչ ախ տա հա նութ յու նից 
20 օր հե տո:

 Մա րիամ Սարգս յան,
 /ՀԱԱՀ/

ա նաս նա բու ժա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր
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Ծաղ կա յին բշտեր այ ծի դի մա յին հատ վա ծում

 Ծաղ կա յին կե ղեր այ ծե րի կրծի և պ տուկ նե րի
 վրա:

ՀՐԵՂԵՆ ԱՔԱՂԱՂԻ 
ԱՄԱՆՈՐՅԱ ՍԵՂԱՆԸ

2017 թվա կա նի սիմ վո լը  Հ րե ղեն ա քա ղաղն է: Սե փա-
կան տի րոջ ա ռա ջին ա ռանձ նա հատ կութ յու նը նրա ման-
րախնդ րութ յունն է: Ա քա ղա ղը սի րում է պար զութ յունն ու 
շքե ղութ յու նը միա ժա մա նակ: Եվ բնա կա նա բար այս տար-
վա տո նա կան սե ղա նը գցե լիս, ինչ պես միշտ, պետք է հաշ-
վի առ նել նրա խորհր դա նի շի հետ կապ ված մի շարք գաղտ-
նիք ներ. պետք է ոչ միայն դուր գալ Ա քա ղա ղին, այլև աշ-
խա տել չբար կաց նել նրան:

Հ րե ղեն Ա քա ղա ղին դուր կգան շատ մրգերն ու բան ջա րե
ղե նը, թարմ կա նա չե ղե նից  պատ րաստ ված ու տեստ նե րը, մսով 
ու տեստ նե րը չպետք է թռչնամ սից լի նեն, քա նի որ ա ղա քա ղին 
կբար կաց նի. եթե սե ղա նի վրա որ պես ու տեստ դրված լի նեն իր 
«հա րա զատ նե րը»: Ա վե լի լավ է ու տեստ նե րը պատ րաստ ված 
լի նեն տա վա րի, ոչ խա րի ու խո զի մսից: Ար գել ված ա մա նոր յա 
ու տեստ է նաև ձուն: Ա վե լի լավ է օգ տա գոր ծել թարմ, չպա հա
ծո յաց ված մթեր քը, հա ցամ թեր քը, կաթ նամ թերքն ու պա նի րը: 
Գե րա զանց ու տե լիք է սու շին, ծո վամ թերք ներն ու ծո վա խեց գե
տի նը: 

Հ րե ղեն Ա քա ղա ղը կգնա հա տի վառ սե ղա նը՝ զար դար ված 
կա միր աք սե սո ւար նե րով, թղթե կամ վու շե ան ձե ռո ցիկ նե րով, 
բարձր տակ դիր նե րով, ծաղ կի վա զե րով ու մո մե րով: Սփ ռո ցը 
պետք է բամ բա կից կամ վու շից լի նի, սե ղա նի կենտ րո նում կա
րե լի է ա մա նով ցո րեն դնել: Ա քա ղա ղը սի րում է բնա կանն ու 
հա սա րա կը, այդ իսկ պատ ճա ռով պետք չէ ար հես տա կան նյու
թե րից պատ րաստ ված ա մա նե ղեն օգ տա գոր ծել. շատ ա վե լի 
լավ կլի նի, ե թե ափ սե նե րը ճե նա պա կուց լի նեն, իսկ բա ժակ նե
րը՝ բյու րե ղա պակ յա:

Ե թե ցան կութ յուն ու նեք տու նը գյու ղա կան ո ճով զար դա
րե լու, ինչն այս տա րի շատ ար դիա կան է, ա պա տե ղին կլի նի 
վառ գույ նե րի կե րա մի կա կան կամ փայ տե ա մա նե ղե նը. ի րար 
կող քի շար ված կար միր, կա պույտ, կա նաչ ափ սե նե րը տո նա
կան տրա մադ րութ յուն կհա ղոր դեն սե ղա նին: Տու նը կա րե լի է 
զար դա րել մրգա յին կամ բան ջա րե ղե նա յին կոմ պո զի ցիա նե
րով, չոր ծա ղիկ նե րով, գոր ծած զամբ յուղ նե րով: Նախ ևա ռաջ 
տո նա կան ու տեստ նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն տար վա 
սիմ վո լի պա հանջ նե րին:

Հ րե ղեն ա քա ղա ղին  կու րա խաց նի ու տեստ նե րի գույնզ
գույն լի նե լը: Իսկ նման արդ յունք կա րե լի է ստա նալ շատ աղ
ցան ներ պատ րաս տե լով: Լո լիկ, վա րունգ, կար միր ու դե ղին 
պղպեղ, ե գիպ տա ցո րեն, կա նաչ ո լոռ, կար միր ձուկ, կա նա չի և  
այլ գու նա վոր բա ղադ րիչ ներ օգ տա գոր ծե լով` ոչ միայն կա րե լի 
է խո հա նո ցա յին գլուխ գոր ծոց ներ ստեղ ծել, այլ նաև թեթև ու 
վառ ու տեստ ներ ու նե նալ սե ղա նին: 

Ա քա ղա ղին ա ռանձ նա կի դուր կգան նաև գու նա վոր կա նա
պե նե րը, ո րոնք հիա նա լի նա խա ճա շիկ կլի նեն ման կա կան տո
նա կան սե ղա նի հա մար: Տաք ու տեստ նե րը նույն պես կա րե լի է 
պատ րաս տել՝ հաշ վի առ նե լով տար վա տի րա կա լի ճա շա կը, այն 
է՝ տա պա կած կար միր ձուկ, լցո նած կար միր պղպեղ, բան ջա րե
ղե նով ռա գու: Երկ րորդ ու տես տի հետ գու նա վոր մա կա րոն նե
րով կամ բան ջա րե ղե նա յին ա սոր տիով խա վար տը կլրաց նեն 
2017 թ.ի տո նա կան սե ղա նի գու նա յին ներ կապ նա կը:

Ա քա ղա ղը գնա հա տում է հա սա րակն ու տնա կա նը. տո
նա կան սե ղա նին պետք չէ պա հա ծո յաց ված կամ կի սա պա հա
ծո յաց ված մթերք դնել: Ա քա ղա ղը բու սա կեր է, այդ իսկ պատ
ճա ռով պետք է հրա ժար վել ծանր ու տեստ նե րից: Ար դիա կան 
են թեթև նա խու տեստն ու աղ ցան նե րը: Այս տա րի անհ րա
ժեշտ է խու սա փել մա յո նե զից և  ոչ միայն այն պատ ճա ռով, որ 
նրա բա ղադ րութ յան մեջ ձվի դեղ նուց կա, այլ ո րով հետև այն 
բարձր կա լո րիա կա նութ յուն ու նի: Մա յո նե զը կա րե լի է փո խա
րի նել թթվա սե րի կամ կե ֆի րի հիմ քով սոուս նե րով: Խ միչք նե
րից 2017թ. ին խոր հուրդ են տրվում կոկ տեյլ նե րը (անգ լե րե նից 
թարգ մա նած` կոկ տեյլ նշա նա կում է «ա քա ղա ղի պոչ»), շամ
պայ նը, ինչ պես նաև կար միր գի նին ու լիկ յո րը: Ոչ ալ կո հո լա
յին խմիչք նե րը թույլ կտան տո նա կան սե ղա նը վառ գու նա յին 
ներ կապ նա կով զար դա րել: Հ րե ղեն Ա քա ղա ղին ու րա խաց նե լու 
հա մար պետք չէ մո ռա նալ սե ղա նին նաև մի բա ժակ ջուր դնել:

Լի լիթ Գաս պար յան
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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 52 48 34  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:

Ð²Úî²ð²ðàôÂÚàôÜÜºð

2017Ը` ԿՐԱԿԵ ԱՔԱՂԱՂԻ ՏԱՐԻ
 Արևելյան հորոսկոպի համաձայն՝ 2017 թվականը Կրակե կամ Կարմիր Աքաղաղի տարի է։  Աքաղաղը 
համարվում է  նոր օրվա, լույսի, համառության և բարի գործերի խորհրդանիշ։ Նա հետաքրքրասեր է, շփվող։ Սիրում է 
ուշադրություն գրավել և հաղթել ցանկացած մարտում։ Աքաղաղն  ինչոր տեղ նաև հաշվենկատ է, ահա, թե ինչու գալիք 
տարին լավագույնն է ճակատագրական որոշումներ կայացնելու համար։ Չնայած իշխող բնավորությանը, Աքաղաղը 
տանել չի կարողանում մենակությունը, այդ իսկ պատճառով, 2017 թ.ին կարելի է ավելի հաճախ ընկերներով մեծ 
ճանապարհորդություն, արշավներ կամ ընտանեկան աղմկոտ հավաքույթներ կազմակերպել։
 2017 թվականի գույները կարմիրը, դեղինը, ոսկեգույնն ու նարնջագույնն են, ուստի ամանորյա դեկորացիան, 
ինչպես նաև տոնական զգեստը պետք է ընտրել հենց այդ երանգների մեջ։ Տոնածառը զարդարելիս անպայման պետք է 
շեշտը դնել լույսերի, գունավոր շղթաների վրա։ Տարվա տարերքը կրակն է, ուստի անպայման շատ մոմեր ունեցեք տանը։ 
2017ի տոնական սեղանից ցանկալի է, որ բացակայեն թռչնամիսն ու դրանից պատրաստված զանազան ուտեստները։ 
Աքաղաղը չի սիրում էժանագին զարդեր, ուստի Նոր Տարին ցանկալի է  դիմավորել ոսկյա զարդերով։ Հագուստ ընտրելիս 
ցանկալի է նախապատվությունը տալ տարվա գույներին` բնական երանգներին ու նախշերին։ Խուսափեք գիշատիչ 
կենդանիների նախշերով հագուստից և վառ դիմահարդարումից: Կարմիր կամ Կրակե Աքաղաղն իր իրավունքների մեջ 
է մտնելու 2017 թվականի հունվարի 28ից՝ մինչև 2018 թվականի փետրվարի 16ը։

2017 ՏԱՐ ՎԱ ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ 
ԱՍՏ ՂԱ ԳՈՒ ՇԱԿ

Աստ ղա գետ նե րը խոս տա-
նում  են,  որ այն լի նե լու է ան հան գիստ, 
այն պես որ միշտ պետք է լի նել զգոն: 
Սա կայն,  չնա յած նշա նի մարտն չող լի-
նե լուն,  2017-ը գրե թե բո լո րին միայն 
բա րեն պաստ փո փո խութ յուն ներ կբե րի ` 
սո ցիա լա կան և բիզ նե սի ո լոր տում:   Որ-
պես զի ա քա ղա ղի տա րին լի նի հա ջո ղակ, 
պար զա պես անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց-
նել կա նո նա վոր աշ խա տանք  ինք ներդ 
ձեզ վրա և  ձգտել ա վե լի լավ արդ յուն քի:

2017 թվա կա նի աստ ղա գու շա կը  
խոր հուրդ է տա լիս, որ անհ րա ժեշտ է 
թող նել ծու լութ յու նը` բա ցար ձա կա պես 
բո լոր կեն դա նա կեր պի նշան նե րին: 
Ա քա ղա ղը շատ ե ռան դուն թռչուն է, հետ-
ևա բար, անհ րա ժեշտ է մո ռա նալ սե փա-
կան սո վո րութ յուն նե րի մա սին, ո րոնք 
խան գա րում են զար գաց մա նը, մաս նա-
վո րա պես` տար վա սկզբին: Աստ ղե րի 
գտնվե լու դիր քից, հետ ևում է, որ 2017 
թվա կա նի սկզբում մեզ սպա սում է ա ռա-
վել բարդ, բայց ա ռա վել նշա նա կա լից 
ժա մա նա կա հատ ված: Ա ռա ջին հեր թին, 
յու րա քանչ յուր մարդ պետք է պայ քա-
րի  բո լո րը այն բար դույթ նե րի կամ վատ 
սո վո րութ յուն նե րի դեմ, ո րոնք կա րող 
են խան գա րել հա ջո ղութ յան հաս նե լուն: 
Մաս նա գի տա կան ո լոր տում նույն պես 
գոր ծե րը ա ռաջ կշարժ վեն: 2017-ը հա-
ջող տա րի է ինք նադրս ևոր ման հա մար, 
նոր մաս նա գի տա կան հա ջո ղութ յու նե րի 
հաս նե լու հա մար, կամ աշ խա տա տե ղի 
փո փո խե լու հա մար: Կեն դա նա կեր պի 
բազ մա թիվ նշան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ-
ներ կդա դա րեն այլևս հան դուր ժել թյու-
րի մա ցութ յուն նե րը աշ խա տա վայ րում 
և պար զա պես կփո խեն ի րենց  գոր ծու-
նեութ յան ո լոր տը: Եվ ե թե տար վա ա ռա-

ջին կի սամ յա կը ոմանց մոտ կլի նի ար-
գա սա բեր, ա պա երկ րորդ կե սին շա տե-
րը  կծու լա նան, ին չն ա մեն դեպ քում, չի 
կա րե լի ա նել, քա նի որ բիզ նես ո լոր տում 
շատ կար ևոր է  տարվա հենց երկ րորդ 
կե սը:

Ա քա ղա ղը շատ ա գահ է, նա սի րում 
է փո ղը բայց նա նաև սի րում է նրանց 
քա նա կը: Գու մա րին  2017 թվա կա նին 
պետք է լուրջ վե րա բեր վել և ս թափ գնա-
հա տել ռիս կերն ու  հնա րա վո րութ յուն-
նե րը: Ե թե հնա րա վոր է, հենց տար վա 
սկզբից, պետք է պաշտ պա նեք ինք ներդ 
ձեզ և ձեր սի րե լի նե րին ռիս կա յին գոր-
ծարք նե րից:  Հա կա ռակ դեպ քում ա ռա-
ջին հա յաց քից շա հա վետ և ձեռն տու 
գոր ծար քը  կձա խո ղվի: Ա ռող ջութ յան 
հար ցում ևս հան գիստ չի լի նի: Ա քա ղա-
ղի տա րին  կա վե լաց նի ստո րին շնչա-
ռա կան վի րու սա յին հի վան դութ յուն նե-
րի և նույ նիսկ գրի պի հա մա ճա րակ նե րի 
թի վը: Որ պես զի խու սա փեք հի վան դա-
նա լուց, պետք է հոգ տա նեք նա խա պես 
ի մու նա յին հա մա կար գի մա սի: Ընդ հա-
նուր առ մամբ, Կար միր հրե աք լո րի տա-
րին վատ չէ: Պար զա պես պետք է լսեք 
ինք ներդ ձեզ, ձեր աշ խար հաըն կալ մա-
նը, և  ա նել այն, ինչ սիրտն է հու շում:

Ըստ ռուս աստ ղա բան նե րի` գալիք 
տարին հաջողություն է բերելու  ոչ բո լոր 
կեն դա նա կեր պի նշան նե րին. նա յած ոչ 
մե կին էլ ծանր ապ րումն եր չեն  սպաս-
վում, իսկ եր ջան կութ յու նը և հա ջո ղութ-
յու նը անձ նա կան կյան քում կկի սեն բո-
լո րը:

Այս տա րին խոս տա նում է լի նել 
շատ հա ջո ղակ, հան գիստ և բա րեն-
պաստ: Յու րա քանչ յու րը կգտնի այն, ինչ 
փնտրում է: Եր կար մութ գի շեր վա նից 
հե տո Կ րա կե Աք լո րն իր ծուղ րու յով կա-
վե տի նոր արև: Սա կայն ո մանց բախ տն 

ա վե լի կբե րի: 
Ա ռա ջին հեր թին դրանք են` Ջր

հոս նե րը, Կ շեռք նե րը, Խո յե րը, Երկ
վոր յակ ներն ու Առ յուծ նե րը:

Հենց այս կեն դա նա կեր պե րի տակ 
ծնված նե րին գրե թե ա մեն ինչ կհա ջող-
վի, ա մեն խնդիր, ա մեն դժվա րութ յուն 
նրանք հեշ տութ յամբ կհաղ թա հա րեն 
ա ռանց խնդիր նե րի և հետ ևանք նե րի: 
Ի հար կե, նրանց ճա նա պար հին ա նա-
խոր ժութ յուն ներ և  ան հանգս տութ յուն-
ներ կլի նեն, սա կայն նրանք հեշ տութ-
յամբ կհաղ թա հա րեն խնդիր նե րը: Այս 
տա րի շա տե րի մոտ ար մա տա պես 
կփոխ վի վե րա բեր մուն քը ոչ միայն  կա-
տար վող ի րա դար ձութ յուն նե րի հան-
դեպ, իսկ ա ռա ջին հեր թին ի րենց շրջա-
պա տի հանդեպ: Հա վա նա բար, նրանք 
կնկա տեն ի րենց շուրջ այն մարդ կանց, 
ում հա մար ի րենք, ի րոք, թանկ են և  
ըստ ար ժան վույն կգնա հա տեն այդ հո-
գա տա րութ յունն ու սե րը: Հենց սե փա-
կան ու ժե րի հան դեպ վստա հութ յունն 
ու մտե րիմն ե րի ա ջակ ցութ յու նը կօգ նեն 
այդ կեն դա նա կեր պե րին հա վա տալ հա-
ջո ղութ յա նը:

Երկ րորդ հեր թին՝ Ցու լե րը, Խեց
գե տին նե րը և Այ ծեղջ յուր նե րը:

Հենց այս մար դիկ կա րող են ա վե լի 
քիչ ան հանգս տա նալ և  ա մեն ինչ սրտին 
մոտ չըն դու նել: Չ նա յած նրան, որ այս 
տա րի հա ջո ղութ յու նը և բախ տը փոքր-
ինչ թեք վել են նրան ցից, չար ժե խնդիր-
ներ փնտրել և դառ նալ տար բեր քաշք-
շուք նե րի մաս նա կից: Այդ պատ ճա ռով 
պետք է ա մեն ինչ լավ կշռել և մ տա ծել: 
Բա ցի այդ, աստ ղա բան նե րը նաև խոր-
հուրդ չեն տա լիս դեմ կանգ նել և խո չըն-
դո տել շատ ի րա դար ձութ յուն նե րի: Ինչ 
վե րա բե րում է, օ րի նակ, Խեց գե տին նե-
րին: Ն րանց անհ րա ժեշտ է նպա տակ-

ներ դնել ի րենց առջև և ձգ տել դրանց 
ի րա կա նաց մա նը, քա նի որ գա լիք տա-
րին նպաս տե լու է նրանց բո լոր ցան կութ-
յուն նե րի ի րա կա նաց մա նը: Ինչ վե րա բե-
րում է Ցու լե րին, ա պա պետք է նշել, որ 
նրանք վերջ նա կա նա պես կծու լա նան, 
իսկ Աք լո րը չի սի րում մարդ կանց, ով քեր 
սո վոր են ապ րել պատ րաս տի ա մեն ին չի 
վրա, այդ պատ ճա ռով նրանց խնդիր ներ 
և  ա նակն կալ ներ է մա տու ցե լու՝ ա ռույ-
գաց նե լու և գոր ծել ստի պե լու հա մար:

Եր րորդ հեր թին՝ Ա ղեղ նա վոր
ները, Ձկ ները, Կա րիճ ներն ու Կույ սերը:

Անձ նա կա նում այս նշան նե րին 
սպաս վում է հա մառ պայ քար եր ջան-
կութ յան հա մար: Հենց այս պայ քա րի 
ըն թաց քում շա տե րը կհա վա տան ի րենց 
ու ժե րին և հ նա րա վո րութ յա նը՝ ա նել 
որևէ բան ինք նու րույն, ա ռանց որ ևէ մե-
կի օգ նութ յան և խոր հուրդ նե րի, իսկ դա 
նրանց հա մար շատ բան է նշա նա կում: 
Այս նշան նե րը նույն պես կա րող են հա-
վա տալ ի րենց ու ժե րին, հա ջո ղութ յա նը, 
նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը: 

Հի շեք, Աք լո րը բար յա ցկամ է այն 
նշան նե րի հան դեպ, ո րոնք չեն նստում 
տե ղում ձեռ քե րը ծա լած, այլ գոր ծում են, 
նշա նա կութ յուն չկա վե րա բե րում է դա 
աշ խա տան քին, ըն տա նե կան բա րո րութ-
յա նը, թե սի րուն: Բա ցի այդ, այս կեն դա-
նա կեր պե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին խոր-
հուրդ է տրվում ա վե լի դրա կան մտա ծել, 
քա նի որ նրանց մոտ ա մեն մտա ցա ծը 
շատ շուտ նյու թա կա նա նում է, հետ-
ևա բար պետք չէ վատ բա ներ մտա ծել, 
պետք է դրա կան տրա մադր վել, ե թե, 
ի հար կե, ցան կա նում եք հաս նել հա ջո-
ղութ յան

Շ նոր հա վոր Ա մա նոր և Սուրբ Ծ նունդ


