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Ա մ³ é³յÇÝ ³ր Ó³ կáւր¹-
ÝերÝ ³ր ¹եÝ ³Ý óյ³ լáւմ եÝ: 
Ո մ³Ýù Ñ³ր մ³ր íել եÝ Ýáր 

կ³զ մ³ կերå í³Í ³ր Ó³ կáւր ¹Á: Լ³í մÇ çáó ¿ 
ճ³ Ý³ å³ր Ñáր ¹ե լÁ, á րÁ բ³ í³ կ³Ý մեÍ ³զ ¹ե-
óáւ ÃյáւÝ ¿ ÃáÕ Ýáւմ մ³ր ¹áւ Ñáւ զ³ կ³Ý ֆá ÝÇ 
íր³: Հ³ ճ³Ë մ³ր ¹Çկ Ñ³Ý·ë տÇó íե ր³ ¹³é-
Ýáւմ եÝ ³ íե լÇ Ñá· Ý³Í, Ç ÝչÝ ³ր ¹եÝ ëÃ րե ëÇ 
å³տ ճ³é ¿: Հ³րկ ¿ Ýշելª լÇó ù³ Ã³փ í³Í íÇ-
ճ³ կáւմ ·տÝ íáÕ մ³ր¹ կ³Ýó մáտ, ևë, ³ ¹³å-
տ³ó մ³Ý Ñետ կ³å í³Í ËÝ ¹Çր Ýեր եÝ ³ é³-
ç³ Ýáւմ¦,- Ý շեó Ñá ·ե բ³ ÝÁ: 

ԻÝչ åեë å³ր զե óÇÝù, Ñ³ր մ³ր íá Õ³ կ³-
Ýáւ Ãյ³Ý շր ç³ ÝÁ տևáւմ ¿ եր կáւ-ե րեù ûր, á րÇó 
Ñե տá մեÝù ³ë տÇ ճ³ Ý³ բ³ր ÁÝ տե լ³ Ýáւմ ե Ýù 
մեր ³ éû րյ³յÇÝ: 

ºր բեմÝ Ñե տ³ր Ó³ կáւր ¹³յÇÝ ëÃ րե ëÁ կ³-
րáÕ ¿ Ñ³Ý ·եó Ýել ³շ Ý³ Ý³յÇÝ ¹եå րե ëÇ ³յÇ: 
Ս³ ³Ý Ñ³ տ³ կ³Ý բÝáւյÃ ¿ կրáւմ և կ³Ë í³Í 
¿ տíյ³լ å³ ÑÇÝ մ³ր ¹áւ Ñá ·ե կ³Ý íÇ ճ³ կÇó, 
Ñáւ զ³ կ³ Ýáւ Ãյáւ ÝÇó áւ մÇ շ³րù ³յլ ·áր ÍáÝ-
Ýե րÇó: 

Հá ·ե բ³ ÝÇ կ³ր ÍÇ ùáíª ³ր Ó³ կáւր ¹Çó Ñե-
տá ³ մե Ý³¹Å í³ րÁ ¹å րá ó³ կ³Ý ÝերÝ եÝ Ñ³ր-
մ³ր íáւմ ¹³ ëե րÇÝ, ë³ կ³յÝ ¹եå րե ëÇ ³յÇó 
³Ý մ³ëÝ չեÝ մÝáւմ Ý³և áւ ë³ ÝáÕ Ýե րÁ. §Վեր-

çÇÝ շր ç³ Ýáւմ áւ ë³ ÝáÕ Ýե րÇ մáտ ³ íե լÇ 
տ³ ր³Í í³Í ¿ ³ր շ³ í³յÇÝ Ñ³Ý ·Çë տÁ, á րÁ 
շ³տ ¹ր³ կ³Ý ³զ ¹ե óáւ ÃյáւÝ áւ ÝÇ: Ար շ³í-
Ýե րÇ շÝáր ÑÇí áւ ë³ ÝáÕ Ýե րÝ Ç րեÝó Ñ³ մ³ր 
Ýáր եր ևáւյÃ Ýեր եÝ բ³ ó³ Ñ³յ տáւմ, Ç րեÝó 
մեç եÝ Ýáր բ³ Ýեր տեë Ýáւմ, Ç Ýù Ý³· Ý³-
Ñ³ տ³ կ³ÝÝ ¿ բ³րÓ ր³ Ýáւմ, áւ տå³ íá-
րáւ ÃյáւÝ Ýե րÁ բ³զ մ³ զ³Ý եÝ լÇ Ýáւմ: º րբ 
լÇ ³ր Åեù ¿ Ñ³Ý ·Çë տÁ, áւ ë³ ÝáÕ Ýե րÁ շտ³-
åáւմ եÝ ·Ý³լ Ñ³ մ³լ ë³ ր³Ýª ÁÝ կեր Ýե րÇ 
Ñետ կÇë íե լáւ Ç րեÝó ëտ³ ó³Í տå³ íá րáւ-
ÃյáւÝ Ýե րáí: äետù ¿ փáր Óել լÇ ³ր Åեù լÇó-
ù³ Ã³փ í³Í áւ լ³í Ñáւյ զե րáí մá տե Ý³լ 

Ýáր áւ ëáւմ Ý³ կ³Ý տ³ր í³Ý, ³ íե-
լÇ Ñե տ³ùր ùÇր ¹³րÓ Ýել û րե րÁ, 
Ëáւ ë³ փել մÇ û րÇ Ý³ կáւ Ãյáւ ÝÇó¦,- 
³ë³ó Ñá ·ե բ³ ÝÁ: 

Որ ù³Ý ÑÝ³ ր³ íáր ¿ լ³í տր³-
մ³¹ րáւ Ãյ³մբ լó րեù Óեր ³ éû րյ³Ý, 
և åետù չ¿ մá é³ Ý³լ, áր Ýáր ³ր-
Ó³ կáւր ¹Á ë³ րե րÇ Ñետ ևáւմ չ¿: 

Սե ¹³ Գևáր ·յ³Ý

  Ç±Ýã ³Ý»É

կեÝ ë³ կեր åÇÝ, á մ³Ýù ¿լ ¹Å í³ ր³ Ýáւմ եÝ 
կտր íել ³ մ³ é³յÇÝ çերմ áւ ³ր ևáտ մÇ ç³ í³յ-
րÇó: Ա ¹³å տ³ó մ³Ý ³յë ·áր ÍÁÝ Ã³ óÁ Ñá ·ե-
բ³Ý ÝերÝ ³Ý í³ Ýáւմ եÝ Ñե տ³ր Ó³ կáւր ¹³յÇÝ 
ëÃ րեë կ³մ ¹եå րե ëÇ ³: Հá ·ե բ³Ý ԱÝ Ý³ Բ³-
¹³ լյ³ ÝÁ մեզ Ñետ զրáւյ óáւմ Ýշեó, áր շ³տ 
կ³ր ևáր ¿ Ñ³Ý·ë տÇ ճÇշտ կ³զ մ³ կեր åáւ մÁ, 
ë³ կ³յÝ լ³ í³ ·áւյÝë կ³զ մ³ կերå í³Í Ñ³Ý-
·Çë տÁ կ³ րáÕ ¿ ëÃ րե ëÇ å³տ ճ³é ¹³é Ý³լ. 

§Շ³տ կ³ր ևáր ¿ ճÇշտ Å³ մ³ Ý³ կÇÝ 
Ñ³Ý·ë տÇ ·Ý³ լÁ: Ø³ր¹ Ñá· Ýáւմ ¿ ֆÇ զÇ կ³-
åեë և Ñá ·ե åեë, á ւë տÇ ֆÇ զÇ á լá ·Ç ³ կ³Ý 
Ñ³Ý ·Çë տÁ áւ ÕÇÕ Ñ³ մե մ³ տ³ կ³Ý ¿ Ñá ·ե-
բ³ Ý³ կ³Ý Ñ³Ý·ë տÇÝ: Շ³տ կ³ր ևáր ¿ ճÇշտ 
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 Ձեզ Ñետ ե րբ և¿ å³ տ³ Ñե՞լ ¿ Ýմ³Ý 
Ç ր³ íÇ ճ³կ. ¹é³Ý զ³Ý ·Á ÑÝ չáւմ ¿, բ³ óáւմ 
եù, áւ Óեր ¹Ç մ³ó կ³Ý· Ýáւմ ¿ å³ åÇկ, 
áրÝ ³ é³ ç³ր կáւմ ¿ ·ր ùե րáí լó í³Í Í³Ýր 
տáå ր³ կÇó Á Ýտ րել áւ ·Ýել ëá íե տ³ կ³Ý 
³ր տ³¹ րáւ Ãյ³Ý áր և¿ ·Çրù: Նմ³Ý Ç ր³-
íÇ ճ³կ կ³ րáÕ ¿ å³ տ³ Ñել Ý³և Ñ³ մ³լ-
ë³ ր³ Ýáւմ. ¹³ ëÇ զ³Ý ·Á կÑÝ չÇ, å³ åÇ-
կÇ փá Ë³ րեÝ Ýերë կմտ ÝÇ ¹³ ë³ ËáëÝ áւ 
կ³ é³ ç³ր կÇ ·Ýել տå³ ր³ ÝÇó ùÇչ ³ é³ç 
Ñ³ տáւկ Óեզ Ñ³ մ³ր Ñ³ մ³լ ë³ ր³Ý Å³-
մ³ Ý³Í §տ³ù-տ³ù¦ Óեé Ý³ր կÁ: 

Ն մ³Ý ¹եå ùեր տե ÕÇ եÝ áւ Ýե Ýáւմ ³յÝ 
å³ ր³ ·³ յáւմ, ե րբ º äՀ éեկ տáր Ա ր³մ 
ՍÇ մá Ýյ³ ÝÇ Ñր³ մ³ Ýáíª ·ր ùե րÇ í³ ճ³é ùÁ 
Ñ³ մ³լ ë³ ր³ Ýáւմ Ãáւյ լ³տր í³Í ¿ մÇ ³յÝ 
ճե մ³ë ր³ ÑÇ Ñ³ մ³ å³ տ³ë Ë³Ý Ñ³տ í³-
Íáւմ: 

ºäՀ ·ր³ ¹³ ր³ ÝÇ տÝû րեÝ ºզ ÝÇկ 
ØÇր զá յ³ ÝÁ Ç ր³ íÇ ճ³ կÁ բ³ ó³տ րեó ³յë-
åեë. §Գ ր³ ¹³ ր³ ÝÁ ·ր ùե րÇ í³ ճ³é ùáí 
չÇ զբ³Õ íáւմ: Ֆ³ կáւլ տետ Ýե րáւմ ¹ր³Ýó 
í³ ճ³é ùÁ ÑÝ³ ր³ íáր ¿ 2 տ³ր բե ր³ կáíª 
³ é³ çÇÝ ¹եå ùáւմ ֆ³ կáւլ տե տÁ կ³մ ³մ-
բÇ á ÝÁ տå³· րáւմ ¿ ·Çր ùÁª áւ ë³ ÝáÕ Ýե-
րÇÝ í³ ճ³ éե լáւ Ýå³ տ³ կáí: Øյáւë ¹եå-
ùáւմ ·ր ùե րÁ íերó Ýáւմ եÝ ·ր³ ¹³ ր³ ÝÇó 
³մ բÇ áÝ Ýե րÇ Ñ³ մ³ր, Ñե տá å³րզ íáւմ ¿, 
áր ¹ր³Ýù í³ ճ³é íել եÝ¦: ՏÝû րե ÝÇ Ëáë-
ùáíª երբեմÝ ¹³ ë³ ËáëÝ ³ é³ ç³ր կáւմ ¿ 
·Çր ùÁª Ýշե լáí, áր կ³ íեր çÇ ÝÇë ³ íե լÇ ÑÇÝ 
Ñր³ տ³ ր³ կáւ Ãյáւ ÝÁ, á րÁ, Ç բրև, չÇ Ñ³-
մ³ å³ տ³ë Ë³ Ýáւմ áւ ëáւմ Ý³ կ³Ý åլ³-
ÝÇÝ: Հ³ մե մ³ տե լáւ ¹եå ùáւմ կÝկ³տեÝù, 
áր ÝáւյÝ ·ր ùÇª 2010Ã. և 2017Ã. Ñր³ տ³-
ր³ կáւ ÃյáւÝ Ýե րÇ մÇçև չկ³ Ýáւյ ÝÇëկ ëտá-
ր³ կե տÇ տ³ր բե րáւ ÃյáւÝ: 

ԺáւéÝ³լÇëտÇկ³յÇ ֆ³կáւլտետÇ 
áւë³ÝáÕáւÑÇ ԱÝ Ý³Ý ÑÇ շáւմ ¿ չáր րáր¹ 
կáւր ëáւմ å³ տ³ Ñ³Í մÇ ¹եåù. §Բե րե-
óÇÝ Ýáր Ñր³ տ³ ր³ կ³Í մÇ ·Çրù áւ ³ é³-
ç³ր կե óÇÝ ·Ýել ³յ¹ կÇ ë³ մյ³ կÇ Ñ³ մ³ր: 
Ի íեր çá ·Ýե óÇÝù ·Çր ùÁ, բ³յó ³յ¹ åեë ¿լ 
³մբáÕçáւÃյ³մբ չû·տ³·áրÍեóÇÝù ³յÝ¦: 
ԱÝ Ý³Ý չÇ ÑÇ շáւմ, Ãե Ç Ýչ åեë ëտ³ó íեó, 
áր Ç րեÝù Ñե տ³ մáւտ չե Õ³Ý ËÝ¹ րÇÝ: 

Ռá մ³ Ý³ ·եր մ³ Ý³ կ³Ý բ³ Ý³ ëÇ րáւ-
Ãյ³Ý ֆ³ կáւլ տե տÇ áւ ë³ ÝáÕ Ս³ é³ Øել-

ùá Ýյ³ ÝÁ Ýշáւմ ¿. §Øեր ֆ³ կáւլ տե տáւմ ե Õել 
եÝ í³ ճ³é ùÇ ¹եå ùեր: Ու ë³ ÝáÕ Ýե րÁ ¹Ç մել 
եÝ áւ ë³ Ýá Õ³ կ³Ý Ëáր Ñáւր¹ª å³ Ñ³Ý çե լáí 
íե ր³ կ³Ý· Ýել Ç րեÝó Ç ր³ íáւÝù Ýե րÁ, á րÇó 
Ñե տá ³յ¹ Ñ³րóÝ ÁÝ Ã³óù ¿ ëտ³ óել¦: 

Ըëտ Ýր³ª եր ևáւյ ÃÇ å³տ ճ³é Ýե րÇó մե-
կÁ, ·áւ óե, ³յÝ ¿, áր ³մ բÇ áÝ Ýե րáւմ մÇ մյ³Ýó 
Ñետ Ñ³ մ³ Ó³յ Ýáւ Ãյ³Ý եÝ ·³ լÇë í³ ճ³ éել 
Ç րեÝó ¹³ ë³ Ëáë Ýե րÇ Ñե ÕÇ Ý³ կ³Í ·ր ùե րÁª 
³յ¹ åÇ ëáí լ³ íáւ ÃյáւÝ ³ Ýե լáí íեր çÇÝ Ýե րÇë: 

Ներ կ³ յ³ó í³Í եր կáւ ¹եå ùե րáւմ ¿լ տե-
ÕÇ ¿ áւ Ýե óել û րեÝ ùÇ Ë³Ë տáւմ: ¸ր³Ý óÇó 
մե կáւմ áւ ë³ ÝáÕ Ýե րÁ Ñ³ մ³ կերå íել եÝ Ç րá-
Õáւ Ãյ³ÝÁª ¹³é Ý³ լáí ³ éևտ րÇ կáÕ մե րÇó 
մե կÁ, մյáւ ëáւմª Ñր³ Å³ր íել ³ éù áւ í³ ճ³é-
ùÇ մեç մտ Ýել ¹³ ë³ Ëá ëÇ Ñետ: Օ րեÝ ùÁ չÇ 
Ë³Ëտ íÇ, ե Ãե áւ ë³ ÝáÕ-¹³ ë³ Ëáë շÕ Ã³յÇ 
եր կáւ û Õ³կ ÝերÝ ¿լ Ñë տ³կ Ç մ³ Ý³Ý Ç րեÝó 
Ç ր³ íáւÝù ÝերÝ áւ կ³Ý ËեÝ ¹ր³Ýó áտ Ý³ Ñ³-
րáւ մÁ:

 

 Լ³ é³ Հ³ կá բյ³Ý
Ýկ³րÁª fotosearch.com կ³յùÇó
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Սեå տեմ բե րÇÝ Ñ³ մ³լ ë³ ր³ Ýáւմ շ³տ 
կÑ³Ý ¹Ç åեù շփáÃ í³Í Ñ³ յ³óù Ýե րáí áւ ë³-
ÝáÕ Ýե րÇ: ØÇ ù³ ÝÇ ûր ³Ý ó Ýáր ³ éû րյ³յÇ 
³ Ýá րá շáւ Ãյ³ ÝÁ ·áւ մ³ր íáւմ եÝ Ñ³ր ó³ շ³-
րե րÇ áւ շ³ óáւմ ÝերÝ áւ ³ é³ր կ³ Ýե րÇ Íր³·-
րե րÇ բ³ ó³ կ³ յáւ Ãյáւ ÝÁ։ äրå տáÕ áւ ë³ ÝáÕ-
Ýե րÁ, Ç Ñ³ր կե, ·տ Ýáւմ եÝ Ç րեÝó áւ զ³ ÍÁ, 
Ç ëկ մÝ³ ó³ ÍÁ û·տíáւմ եÝ §զ³Ý· ÁÝ կե րá çÁ¦ 
ÑÝ³ ր³ íá րáւ Ãյáւ ÝÇó: Ժáւé Ý³ լÇë տÇ կ³յÇ ֆ³-
կáւլ տե տÇ փáË ¹ե կ³Ý Ա Ý³ ÑÇտ Øե Ýեմ շյ³ ÝÇ 
Ëáë ùáíª ³ é³ր կ³ Ýե րÇ Íր³ ·Ç րÁ Ñ³ ë³ Ýե լÇ ¿ 
º äՀ կ³յ ùáւմ áւ ëáւմ Ý³ կ³Ý տ³ր í³ ëկզ բÇó։ 

§Ու ë³ Ýá ÕÁ ó³Ý կ³ ó³Í å³ ÑÇ կ³ րáÕ ¿ 
տե Õե կ³ Ý³լ áւëáւմÝ³կ³Ý Íր³· րÇ Ýå³ տ³-
կÇÝ և ëկզ բáւÝù Ýե րÇÝ: Ա é³ çÇÝ կáւր ëե óÇ Ýե-
րÇÝ Ç ëկզ բ³ Ýե ³ ëáւմ ե Ýù, áր ³Ý Ñր³ Åեշտ 
տե Õե կáւ Ãյáւ ÝÁ կ³ րáÕ եÝ ëտ³ Ý³լ Ç Ýչ åեë 
կ³յ ùÇó, ³յÝ åեë ¿լ ³մ բÇ á ÝÇó¦,- Ýշáւմ ¿ փáË-
¹ե կ³Ý Øե Ýեմ շյ³ ÝÁ։

ՓÇլÇëáփ³յáւÃյ³Ý և Ñá·եբ³ÝáւÃյ³Ý 
ֆ³ կáւլ տե տÇ ¹³ ë³ Ëáë Ս³ ÃեÝ ԳրÇ ·á րյ³ÝÝ 
áւ ÝÇ Çր ·áր Íե լ³á ճÁ. §Ա é³ çÇÝ ¹³ ëÇÝ բ³ Ý³-
íáր Ýեր կ³ յ³ó Ýáւմ եմ ³ é³ր կ³ յ³ կ³Ý Íր³-
·Ç րÁ: Փáր ÓÁ óáւյó ¿ տíելª Ëáë ùáí Ýեր կ³ յ³-
óáւ մÁ á րáշ ¹եå ùե րáւմ ³ é³ íել տå³ íá րÇչ ¿ 
ÃÕ Ã³յÇÝ տ³ր բե ր³ կÇó, ù³ ÝÇ áր մեÍ մ³ëÝ 
³յ¹ åեë ¿լ չÇ կ³ր ¹áւմ, Ç ëկ բ³ Ý³ íá րÇ ¹եå-
ùáւմ բá լáրÁ լëáւմ եÝ¦։

Սá íá րե լÁ ևë áւ ÝÇ տ³ ր³բ ÝáւյÃ մե-
Ãá¹ Ýեր. º äՀ չáր րáր¹ կáւր ëÇ áւ ë³ Ýá Õáւ ÑÇ 
Ø³ րÇ ³մ Ա լե ùյ³ ÝÁ մÇÝչ û րë կ³յ ùÇó áւ ³մ-
բÇ á ÝÇó ³ é³ր կ³ յ³ կ³Ý Íր³· րÇ մ³ ëÇÝ տե-
Õե կ³ Ý³ լáւ կ³ րÇ ùÁ չÇ զ·³ óել: ØÇÝչ ¹եé Çր 
Ñ³ մ³ կáւր ëե óÇ Գá Ñ³ր ØÇր զá յ³ÝÝ ³ é³ çÇÝ 

տ³ր í³ ÝÇó ¿լ Ñե տ³ùրù íել ¿ ³ é³ր կ³ յ³ կ³Ý 
Íր³· րáí։ Վեր çÇ ÝÇë կ³ր ÍÇ ùáíª ³ é³ր կ³յÇ 
մ³ ëÇÝ Ý³ Ë³ åեë տե Õյ³կ լÇ Ýե լÁ û· Ýáւմ ¿ 
³ é³Ýó Ëáւ ճ³ åÇ å³տ ր³ëտ íել ùÝ Ýáւ Ãյ³-
ÝÁ։

Հ³ճ³Ë շփáÃմáւÝù ¿ ³é³ç³Ýáւմ Ý³և 
Ñ³րó³շ³րերÇ տր³մ³¹րմ³Ý Å³մ³Ý³կ. 
կ³մ ¹³ë³ËáëÁ Ý³Ëûրáù չÇ å³տր³ëտել  
և áւշ³óÝáւմ ¿, կ³մ áւë³ÝáÕÝերÁ չեÝ 
å³Ñ³Ýçáւմ:

§ØÇ³կ տ³րբեր³կÁ, երբ Ñ³րó³շ³րÝ 
áւë³ÝáÕÇÝ áւշ եÝ տ³լÇë, ³յÝ ¿, áր, 
կ³Ëí³Í կáւրëÇ կրÃ³կ³Ý մ³կ³ր¹³կÇóª 
¹³ë³ËáëáւÃյ³Ý ÁÝÃ³óùáւմ կ³րáÕ եÝ Ýáր 
Ãեմ³Ýեր ³íել³Ý³լ կ³մ å³կ³ëել¦,- Ýշáւմ 
¿ ԱÝ³ÑÇտ ØեÝեմշյ³ÝÁ:

Ու ë³ Ýá ÕÁ մÇշտ å³ Ñ³Ý çáւմ ¿ û րեÝ ùÇ 
լÇ ³ կ³ տ³ րáւ ÃյáւÝ, Ç ëկ ¹³ ë³ Ëá ëÁª ÑÇ շեó-
Ýáւմ, áր ¹ր³Ý Ñ³ë Ýե լáւ Ñ³ մ³ր ³Ý Ñր³ Åեշտ 
¿ եր կáւë տեù å³ տ³ë Ë³ Ý³տ íáւ ÃյáւÝ։ 

Շá ÕÇկ Ղ³ զ³ րյ³Ý



6

Ման կու Ãյան Ùաëին
Ø³Ý կáւ Ãյ³Ýë ³մե Ý³ í³é ÑÇ շá Õáւ ÃյáւÝ Ýե րÁ կ³å í³Í եÝ 

Շ³մ շ³ ¹Ç ÝÇ Ñետ: Ø³յրë ¿ Շ³մ շ³ ¹Ç ÝÇó: Ամ é³ ÝÁ մÇշտ ·Ýáւմ 
եÝù: Գյáւ ÕÇ մեր å³տշ ·³մբÝ եմ շ³տ ëÇ րáւմ, ëÇ րáւÝ տե ë³ ր³Ý 
¿ բ³ó íáւմ, áւ, Ãե åետ, Ñ³ ճ³Ë եÝ կր³ կáւմ Ա¹ր բե ç³ ÝÇó, եë մÇշտ 
Ñ³Ý ·Çëտ եմ ³յÝ տեÕ: 

Կաñևոñ Ùաñդիկ
Ø³յրë Çմ Ñե րáëÝ ¿: ºë Ýր³Ý եր բեù չեմ ³ëել ³յë մ³ ëÇÝ: Ն³ բÝ³-

íá րáւ Ãյ³Ý ³յÝ åÇ ëÇ ·Íեր áւ ÝÇ, áրáÝó մ³ ëÇÝ եë կե ր³ զեÇ. Ñ³ մ³é ¿, 
å³յ ù³ րáÕ: Շ³տ մáտ եմ տ³ տÇë Ñետ: Ն³ Çմ ÁÝ կերÝ ¿, մÇշտ ³ëáւմ 
¿ª չåÇ տÇ ëáւտ Ëá ëեÝù, áրáí Ñե տև մեզ Ñետ 
կ³ տ³ր íáÕ ¹Å բ³Ë տáւ ÃյáւÝ Ýե րÁ կ³մ մեր 
ëտե րÇ ³ր ¹յáւÝùÝ եÝ, կ³մ ¿լª Աëտ Íá å³ տÇÅ: 

ԵñաժշïուÃյունը՝ աåñ»լակ»ñå
Տ³ë Ýե րեù տ³ րե կ³ Ý ¿Ç, երբ §Հ³յ ³ë-

åե տ¦-Ç ÃÇմáí մեկ Ýե óÇÝù Ար ó³Ë: ԱյÝ տեÕ 
մÇ տÕ³ կ³ր, áր կÇ Ã³é ¿ր Ýí³ ·áւմ: ԻÝÓ 
¹áւր եկ³í ³յ¹ մÇ ç³ í³յ րÁ, ëկ ëե óÇ տ³ ÝÁ 
Ñ³ մá զել, áր կÇ Ã³é ·ÝեÝ: Բ³յó չë տ³ó íեó: 
ºր կáւ տ³ րÇ Ñե տá ·Ýե óÇÝ եÕ բáրë Ñ³ մ³ր, 
Çëկ Ý³ ëá íá րե լáւ ó³Ý կáւ ÃյáւÝ չáւ Ýեր: ºë ¿լ 
³éÇ ÃÇó û·տ íե óÇ, մÇ ³մÇë եր³Åշ տ³ կ³Ý 
·Ý³ óÇ, Çëկ Ñե տá ÇÝù Ýáւ րáւյÝ ëá íá րե óÇ: ՀÇ-
մ³ ³ր ¹եÝ չեմ å³տ կե ր³ó Ýáւմ ûրë ³é³Ýó 
Ýí³ ·ե լáւ: 

ՊաñïուÃյան դաë»ñը
Տ³ րÇ Ýեր ³é³ç åÇ տÇ ÁÝ ¹áւÝ íեÇ §Այբ¦ 

¹å րáó: ԱÝ óá ÕÇկ մÇ³íá րÁ 125-Ý ¿ր, եë 124 ¿Ç 
Ñ³ í³ ùել: ¸³ ÇÝÓ Ý³Ë կáտ րեó, Ñե տá շ³տ 
բ³Ý ëá íá րեó րեó: Հ³յրë ¿ մÇշտ ³ëáւմª երբ 
մ³ր¹ ÁÝկ Ýáւմ ¿, åÇ տÇ íեր կե Ý³ և ³é³Ýó 
ÁÝկճ íե լáւ ³é³ç շ³րÅ íÇ: 

Դ»åի հաÙալëաñան
ԱÝ óáւ մÁ Ñեշտ եÕ³í: Աí³· ÁÝտր íե óÇ, 

Ãե åետ մÇտù չáւ ÝեÇ: Հե տá Ուë ËáրÑր ¹Çó 
եկ³Ý, å³տ մե óÇÝ ÇրեÝó մ³ ëÇÝ: Շáւ տáí 
ù³ր տáւ Õ³ր ÁÝտրíե óÇ: Տ³ րեíեր çÇÝ ³ր Å³-
Ý³ ó³ §Տ³ր í³ áւ ë³ ÝáÕ¦ կáչ մ³ ÝÁ: Այë մÇ 
տ³ր í³ ÁÝ Ã³ó ùáւմ ºäՀ-Ý ÇÝÓ ëá íá րեó րեó 
զ·áւյշ լÇ Ýել մ³ր¹ կ³Ýó Ñ³ր óáւմ, ¹³րÓ րեó 
ÇÝÓ ³íե լÇ ÁÝ կե ր³ ëեր և ³րÃ Ý³ó րեó Çմ մեç 
³é³ç Ýáր ¹áւ Ãյáւ ÝÁ:

Մոïիվացիա

 
 

ºë ëÇ րáւմ եմ մ³ր¹ կ³Ýó, Ýր³Ýù եÝ Çմ 
³մեÝ³մեÍ մá տÇ í³ óÇ³Ý: ºë տËáւր մ³ր¹ չեմ, 
բ³յó տ³ր í³ մեç ·³ լÇë ¿ մÇ շր ç³Ý, երբ ¹³é-
Ýáւմ եմ ³Ý Ýկ³տ: ¸³ լÇ Ýáւմ ¿ Ýáյեմ բեր-¹եկ-
տեմ բեր ³մÇë Ýե րÇÝ: Հե տá ³Ý óÝáւմ ¿: Իëկ երբ 
ÇÝչ -áր ËÝ ¹Çր եմ áւ Ýե Ýáւմ, մտ³ Íáւմ եմ, áր չáրë 
ûր ¿ տևե լáւ, ÑÇÝ ·ե րáր¹ ûրÝ ³մեÝ ÇÝչ կ³ր ·³-
íáր íե լáւ ¿: Ց³Ý կ³ ó³Í Çր³ íÇ ճ³ կáւմ ÑÇ շáւմ եմ 
³յ¹ ÑÇÝ· ûրÁ, ÇÑ³ր կե, բ³ ó³ éáւ Ãյ³մբ լ³í áւ 
áւ ր³Ë ûրե րÇ. áւ ր³ Ëáւ ÃյáւÝë եր բեù չեմ ë³Ñ-
մ³ Ý³ փ³ կáւմ:

ØÇ լե Ý³ Խ³ չÇ կյ³Ý
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ºñÏáõ ï»ë³Ï»ï
Ա Ý³ ÑÇտ Գևáր ·յ³Ý

ՓÇ լÇ ëá փ³ յáւ Ãյ³Ý և Ñá ·ե բ³ Ýáւ Ãյ³Ý  
ֆ³ կáւլ տե տÇ ՈՒԽ Ý³ Ë³ ·³Ñ, մ³ ·Çëտ ր³-
տáւ ր³յÇ 1-ÇÝ կáւր ëÇ áւ ë³ ÝáÕ

ԱÝ³ ÑÇտ Հ³ կá բյ³Ý
ՓÇ լÇ ëá փ³ յáւ Ãյ³Ý և Ñá ·ե բ³ Ýáւ Ãյ³Ý  

ֆ³ կáւլ տե տÇ 1-ÇÝ կáւր ëÇ áւ ë³ ÝáÕ

-Ի՞նչ ակնկալիքն»ñ կան նոñ ուëուÙնական ïաñուÙ:
-¸ ր³Ýù շ³տ եÝ, մեկ Ý³ Ë³ ¹³ ëáւ Ãյ³մբ.  

³կÝ կ³ լáւմ եմ, áր ³յÝ Ý³ Ëáր¹ տ³ րÇ Ýե րÇó 
լ³íÝ ¿ լÇ Ýե լáւ:

-ԱկÝ կ³ լáւմ եմ ·áր ÍÇÝ ÝíÇր í³Í մ³ë Ý³-
·ետ Ýեր և çերմ áւ ë³ Ýá Õ³ կ³Ý մÇ ç³ í³յր:

-Նշի՛ñ այն µաñձñակ»ïը, ոñին ուզուÙ »ë հաëն»լ հաÙալëաñանուÙ:
-Բ³րÓ ր³ կետ չկ³, կ³Ý Ýå³ տ³կ Ýեր: 

Այë å³ ÑÇÝ Ýå³ տ³կ áւ Ýեմ ֆ³ կáւլ տետë 
¹³րÓ Ýել լ³ í³ ·áւյ ÝÁ, Çëկ ֆ³ կáւլ տե տÇ áւ-
ë³ Ýá Õáւ Ãյ³ ÝÁª ³մե Ý³կրÃ í³ÍÝ áւ Ëե լ³ óÇÝ: 

-¸³é Ý³լ ³յÝ åÇ ëÇ մ³ë Ý³ ·ետ, áí կկ³-
րá Õ³ Ý³ û· Ýել մ³ր¹ կ³Ýó, áւ մÇó մÇշտ կ³ րե-
լÇ ¿ áր և¿ բ³Ý ëá íá րել և, ÇÝ չáւ áչ, Ý³և մá տÇ-
í³ó íել:

-Ինչո՞ւ հ»նց ԵՊՀ փի լի ëո փա յու Ãյան և հո գ» µա նու Ãյան ֆակուլï»ï:
-Լ³ í³ ·áւյÝ մ³ë Ý³ ·ետ Ýեր, լ³ í³ ·áւյÝ 

ֆ³ կáւլ տետ, լ³ í³ ·áւյÝ Ñ³ մ³լ ë³ ր³Ý. ³մեÝ 
ÇÝչ ³ë í³Í ¿:

-Հ³ë կ³ ó³, áր ³յ¹ Ñ³ մ³լ ë³ ր³ ÝÇÝ 
åետù ¿ íë տ³ Ñեմ ÇÝÓ Ñá ·ե բ³Ý ¹³րÓ Ýե լáւ 
å³ տ³ë Ë³ Ý³տ íáւ Ãյáւ ÝÁ:

-Ի՞նչ է ք»զ ïալիë գñ»Ã» 100-աÙյա µուհի ուëանող լին»լը:
-ԳÇ տե լÇù, փáրÓ, Ñմ տáւ ÃյáւÝ Ýեր, ÁÝ կեր-

Ýեր, ¿Ýեր ·Ç³: Øեկ բ³ éáíª կյ³Ýù ¿ տ³ լÇë:
-Ներ ùÇÝ Ñå³ր տáւ ÃյáւÝ, áրÁ áր ù³Ý áւÕ-

í³Í ¿ Ñ³ մ³լ ë³ ր³ ÝÇÝ, ÝáւյÝ ù³Ý ¿լª ëե փ³-
կ³Ý ³Ý ÓÇë:

-Նոñ կուñë, նոñ ըն կ»ñ ն»ñ, նոñ շñ ջա åաï: Պաï ñա՞ëï »ë դñան: 
-Ի Ñ³ր կե å³տ ր³ëտ եմ: ԱմեÝ տ³ րÇ ¿լ 

ëå³ ëáւմ եմ ëեå տեմ բե րÇ մե կÇÝ, ³յÝ մÇշտ 
Çր Ñետ բե րáւմ ¿ Ýáր ÑÝ³ ր³ íá րáւ ÃյáւÝ Ýեր:

-ØÇ³Ý շ³ Ý³կ, չ¿՞ áր մ³ր¹ Ýá րÇ áրáÝ մ³Ý 
Å³ մ³ Ý³կ ¿ ³íե լÇ կ³ տ³ րե լ³ ·áրÍ íáւմ, 
զ³ր ·³ Ýáւմ և կ³ յ³ Ýáւմ áր åեë ³Ý Ñ³տ:

Ø³րÇ³մ Տերբ³լյ³Ý
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Օñ 1-ին
ºë 7-ր¹ äՇ çá կ³ տÇó ¿Ç, Ñր³ մ³ Ý³ տ³րë` ³մե Ý³á-

ճ³յÇÝ Ìյá մÁ (Ա րտյáմ Հ³մ բ³ր Óáւ մյ³ ÝÁ): Լ³ր í³Í ¿Ç. 
íր³ Ýáւմ ùÝե լáւ, áւշ -á ւշ լá Õ³ Ý³ լáւ, ³é³ çÇÝ ³Ý ·³մ զեÝù 
բé Ýե լáւ փ³ë տÁ ë³ր ë³ փե լÇ ¿ր: Աí տá բáւ ëáւմ ³ր³· ¹³ր-
Ó³Ýù մեկë մյáւ ëÇ §բ³ Ý³ կÇ ÁÝ կե րÁ¦: Հ³¹ րáւ ÃÇ ՏáÕ ·յáւ-
Õáւմ ¿ÇÝù մÝ³ լáւ: 

Հ³ ë³Ýù, ûր³ կ³ր ·ÇÝ Í³ Ýá Ã³ ó³Ýù, ÁÝÃ րե óÇÝù: 
§Îòáîé¦-Çó Ñե տá íր³ ÝÇó ¹áւրë ·³լÝ ³ր ·ել íáւմ ¿ր, ³յ-
լ³ åեë çá կÇó մÇ³íáր Ýեր ¹áւրë կ·³յÇÝ: 

 
Օñ 2-ñդ, 3-ñդ, 4-ñդ 
Ի ր³ր Ýմ³Ý ûրե րÁ: Øáտ 10 Ñե é³ Ëá ëÇ զ³ր Ãáւ óÇ չÇ 

Ó³յ ÝÇó Å³ մÁ 05:45 ³րÃ Ý³ ó³Ýù:
Հր³ մ³ Ý³ տ³ րÇ Ó³յ ÝÁ լë íեó. §7-ր¹ çá կÇ ³Õ çÇկ Ýե՛ր, 

ïîäú¸ì, շå³ րÁ չչ³ ր³ շ³ Ñե՛ù. զá ր³ մ³ë եÝù ·Ý³ լáւ, ճ³-
Ý³ å³ր ÑÇÝ փá շáտ íե լáւ եù¦: 

Հ³ ë³Ýù զá ր³ մ³ë: Աé³ çÇÝ ³Ý ·³մ ¿Ç կր³ կáւմ, í³-
Ëե Ýáւմ ¿Ç: ՓáրÓ áւ Ýե óáÕ ÁÝ կեր Ýերë Ñ³ մá զáւմ ¿ÇÝ, áր í³-
Ëե Ý³ լáւ կ³ րÇù չկ³, Ëá րÁ շáւÝչ եմ ù³ շáւմ, բե ր³Ýë բ³ó 
å³ Ñáւմ, զեÝ ùÁ ëեÕ մáւմ áւ ëÇë, մյáւë Óեé ùáí åÇÝ¹ å³ Ñáւմ, 
Ýշ³Ý բé Ýáւմ և ù³ շáւմ Ó·³ ÝÁ: Վերç. §Թշ Ý³ մÇÝ մե é³Í ¿¦:

 
Օñ 5-ñդ
§Êàìàç¦-Ýե րáí ³Ý տ³é Ýե րÇ áւ Óá րե րÇ մÇ çáí բ³րÓ-

ր³ ó³Ýù ¸Çզ³ փ³յտ լե éÁ: ԱÝ տ³ éÇ ÝեÕ ճ³ Ý³ å³րÑ Ýե րáí 
¿ÇÝù ³Ý óÝáւմ, í³Ë կáտ Ýե րÁ ¹³ր Ó³Ý ¿ùëտ րÇ մÇ ëÇ ր³-
Ñ³ր Ýեր, óÝ¹ ե լáւ ³ë տÇ ճ³Ý Ñ³ íեë ¿ր ճ³ Ý³ å³ր ÑÁ: 

¸Ç զ³ փ³յ տ լե é³Ý ·³ ·³ ÃÇÝ ¿ÇÝù, երբ մեր ³մե Ý³ÇÝ-
տե լեկ տáւ ³լ ¸³ íÇÃ Աùե լյ³ÝÝ ³ë³ó. §ºí Աëտ í³Í ³ր³-
րեó Ար ó³ ËÁ¦: ä³ÑÝ áւ Ëáë ùÁ Ñզáր ¿ÇÝ:

Օñ 6-ñդ
Øե լÇù -º ·³ Ýյ³Ý Ýե րÇ ³å³ ր³Ýù ¿լ ·Ý³ óÇÝù, 3-4 կմ 

ù³յ լե óÇÝù, íե ր³ ¹³ր Ó³Ýù ³ր ¹եÝ ëÇ րե լÇ §Çèë¦ -ե րáí: Շá-
·ÇÝ ¹Ç մ³ Ý³ լáւ Ñ³ մ³ր մÇ ùÇչ զí³ր ճ³ ó³Ýù, մեր Ëմե լáւ 
çրե րÁ Çր³ր íր³ լó Ýե լáíª ³մ բáÕç ճ³ Ý³ å³ր ÑÇÝ çրá óÇ 
Ë³ Õ³ óÇÝù: Ն³ Ë³ íեր çÇÝ ûրÝ ¿ր:

§Îòáîé¦ չե Õ³í, íեր çÇÝ ·Ç շերÝ ¿ր: Խ³ րáւյկ í³ éե-
óÇÝù, եր ·ե óÇÝù, å³ րե óÇÝù, մÇÝչև լáւյë չù Ýե óÇÝù: 

Օñ 7-ñդ
Ամ փáփ íե óÇÝ մÇ³íáր Ýե րÁ, çá կ³տ Ýե րÁ å³ր· և³տÁր-

íե óÇÝ Áëտ ³Ý í³ Ý³ կ³ր ·ե րÇ: ØեÝù §Ամե Ý³մ շ³ կáւ Ã³յÇÝ 
çá կ³տÝ¦ ¿ÇÝù: Տ³ րû րÇ Ý³կ ¿ր, áր íե ր³ ¹³é Ý³լ չ¿ÇÝù áւ-
զáւմ, չÝ³ յ³Í շ³տ ¿ÇÝù կ³ րá տել տ³ Ýե óÇ Ýե րÇÝ:

 Ար ó³ ËÁ մեր ëր տáւմ ª Ար ó³ ËÇ ëր տáւմ ¿ÇÝù:
 

ՍÇլ í³ր¹ ՏÇ· ր³ Ýյ³Ý

7-ñ¹ çáÏÇ ûñ³·ÇñÁ
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-Գև՛, ·Ç տե՞ëª ¿ë տ³ րÇ բ³ Ý³ կáւ մÁ Ñ³ մ³ Ñ³յ կ³ կ³Ý 
¿ լÇ Ýե լáւ:

-Հ³՛, եë ¿լ çá կÇ Ñր³ մ³ Ý³ տ³ր եմ լÇ Ýե լáւ:
-ՔÇչ մÝ³ó: Ա íե լÇ շ³տ մ³ë Ý³ կÇó Ýեր áւ ³ íե լÇ մեÍ 

ÃÇմ, Ñ³ë տ³տ Ñե տ³ùր ùÇր կ³Ýó ÝÇ:
-Գ Ýáւմ եմ, áր Ñ³Õ Ãեմ:
Գ ևáր ·Á ՓÇ լÇ ëá փ³ յáւ Ãյ³Ý áւ Ñá ·ե բ³ Ýáւ Ãյ³Ý ֆ³-

կáւլ տե տÇ փÇ լÇ ëá փ³ յáւ ÃյáւÝ բ³Å ÝÇ ³ր ¹եÝ 4-ր¹ կáւր ëÇ 
áւ ë³ ÝáÕ ¿: Է լÇ áւ րÇշ մ³ë Ý³ ·Ç տáւ ÃյáւÝ Ýեր áւ ÝÇ, բ³յó 
¹ր³Ýó մ³ ëÇÝª մÇ áւ րÇշ ³ éÇ Ãáí: Վë տ³Ñ ¿ րª բ³ Ý³ կáւ-
մÇÝ åÇ տÇ Ñ³Õ ÃÇ: Ք³ ÝÇ áր ¹եé Ñ³յ տե րÇ ÁÝ ¹áւÝ մ³Ý 
փáւ լÁ շ³ րáւ Ý³կ íáւմ ¿ր, մ³ë Ý³ կÇó Ýե րÇ ³ ÝáւÝ Ýե րÁ 
Ñ³յտ ÝÇ չ¿ ÇÝ, Գևáր ·Ç ³ ë³ ÍÁ մÇ կáÕմ ÃáÕ Ýե լáí, ùÝ Ý³ր-
կáւմ ¿ ÇÝù, կ³Ý Ë³ տե ëáւմ, á րá շáւմ, å³տ կե ր³ó Ýáւմ áւ, 
áր ³ մե Ý³ կ³ր ևáրÝ ¿, ëå³ ëáւմ: Յáւ ր³ ù³Ý չյáւր Íր³·-
րÇ Å³ մ³ Ý³կ ³ մե Ý³ Ñե տ³ùր ùÇ րÁ Ý³ Ë³ å³տ ր³ë տ³-
կ³Ý փáւլÝ ¿: Աշ Ë³ տ³Ý ù³յÇÝ մÇ ç³ í³յ րáւմ չÑ³ëó րÇÝù  
Ýկ³ տել, áր Ñáւ լÇ ëÇ 12-Á մáտ ¿: 

Ար ó³ ËÇ ճ³ Ý³ å³ր ÑÇÝ մÇշտ áւ րÇշ եÝ լÇ Ýáւմ զ·³-
óáւմ Ýեր¹: ՀÇ մ³ ¹ր³Ý ·áւ մ³ րեù զÇÝ íá ր³ կ³Ý ³ éû-
րյ³յáí ³å րե լáւ å³յ մ³ ÝÁ, ³ íե լ³ó րեù, áր ·Ýáւմ ¿ ÇÝù 
մ³ր տ³Ñ ր³ íեր Ýե րÇ Ñետ ևÇó, փáր Óեù å³տ կե ր³ó Ýել, 
Ãե մե զ³ ÝÇó ³ մեÝ մե կÇ Ñá ·áւմ áւ մտ ùáւմ Ç Ýչ ¿ր կ³-
տ³ր íáւմ:

 ºրբ զá ր³óր í³Í տÕ³ ÝերÝ ³ ëáւմ եÝ, áր կ³ րá տել 
եÝ Ç րեÝó զá ր³ մ³ ëÁ, չեմ Ñ³ë կ³ Ýáւմ: ØÇ ³Ý ·³մ ³ ë³-
óÇ. § Բ³ Í³ é³ յáւ Ãյ³Ý Å³ մ³ Ý³կ û րերÝ ¿ Çր Ñ³շ íáւմ¦: 
ՀÇ մ³ Ñ³ë կ³ Ýáւմ եմ: ØÇ տ³ րÇ ³ é³ç Ãá Õե óÇ ՏáÕ ·յáւ-
Õáւմ áւ Ýե ó³Íë ³ մե Ý³ í³é û րերÝ áւ ե կ³ ºր և³Ý: ØÇ 
տ³ րÇ ³å րե óÇª մյáւë բ³ Ý³ կáւ մÇÝ ëå³ ëե լáí áւ Տá Õáւմ 
Ãá Õ³Í û րե րÇ Ñáւ շե րáí: ՀÇ մ³ ¿ լÇ ÝáւյÝ տե Õáւմ ե մª մեÍ 
å³ յáւ ë³կ Ýե րáí, å³տ ր³ëտ ³ é³ íá տյ³Ý շáւտ ³ րÃ-
Ý³ Ý³ լáւÝ, í³ զե լáւÝ, շ³րù կ³Ý· Ýե լáւÝ áւ 160 Ñá ·áւ 
Ñետ ³ éû րյ³ë կÇ ëե լáւÝ: 

ՅáÃ û րե րÇ զ·³ óáւմ ÝերÝ ³Ý å³տ մե լÇ եÝ: Հ³րó-
րեù յáւ ր³ ù³Ý չյáւ րÇÝ, կËá ëÇ á· ևáր í³Í áւ շ³տ եր կ³ր: 
Կå³տ մÇ, կÑÇ շÇ áւ կÅå տ³: Հ³րó րեù Ñ³Õ Ã³ Ý³ կ³Í 
Գևáր ·ÇÝ áւ ³ é³ çÇÝ çá կÇÝ, ³ é³ çÇÝ ³Ý ·³մ կր³ կáÕ 
³Õ çÇկ Ýե րÇÝ, ճ³ շ³ ր³ ÝÇ Ñեր Ã³ å³Ñ Ýե րÇÝ: 

 Ժ³ մ³ Ý³ կÁ ·Ýáւմ ¿ ³ é³ç: Տá Õáւմ Ãá Õել ե Ýù մÇ ³մ-
բáÕç շ³ բ³Ã í³ ¿ մá óÇ ³ Ýեր áւ §մեզ¦:

 Լ³áւ ր³ Ø³ր տÇ րá ëյ³Ý

²Ýå³ïÙ»ÉÇÇ Ù³ëÇÝª 
²ðò²ÊÆò
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Ն կ³ր չÇÝ ճ³ Ý³ չե լáւ Ñ³ մ³ր, ³Ý շáւշտ, 
åետù ¿ լÇ Ýել Ýր³ ³ր íեë տ³ Ýá óáւմ, տեë Ýել 
Ýր³ ³շ Ë³ տ³Ýù ÝերÝ áւ զ·³լ ·áւյ Ýե րÇ շáւÝ չÁ: 

Ար íեë տ³ Ýá óÁ Ýկ³ր Ýե րáí, կտ³í Ýե րáí 
áւ ù³Ý ¹³կ Ýե րáí լó í³Í h³Ý ճ³ րեÕ բÝáւ ÃյáւÝ 
¿ր: Ն կ³ րÇ չÁ º äՀ ֆÇզ կáւլ տáւ ր³յÇ ¹³ ë³ Ëáë 
Հր³չյ³ Հ³կáբյ³ÝÝ ¿, áí կ³ րá Õ³ óել ¿ Ñ³ մ³¹-
րել ëåáր տÇ, Ýկ³ր չáւ Ãյ³Ý, ·ր³ կ³ Ýáւ Ãյ³Ý և 
ե ր³Åշ տáւ Ãյ³Ý ·áւյ ÝերÝ Çր կյ³Ý ùÇ կտ³ íáւմ: 

Ար íեë տ³ ·ե տÁ Ýշáւմ ¿, áր շ³տ ¿ ëÇ րել Çր 
áւ ëáւó չÇÝ` ÁÝ կեր Ղ³ րÇ բյ³ ÝÇÝ, և ճÇշտ ¿ ³յÝ 
մÇտ ùÁ, áր ե Ãե ëÇ րáւմ եë áւ ëáւó չÇ¹, կ³ր ևá րáւմ 
եë Ý³և ³ é³ր կ³Ý: 

Բ³զ մ³ կáÕ մ³ ÝÇ զ³ր ·³ ó³Í ¹³ ë³ ËáëÁ 
Ñր³ տ³ ր³ կել ¿ §Ա éáÕç ³å րե լáւ բ³ Ý³Ó ևÁ¦ 
·ÇրùÁ, á րÁ ÝíÇ րել ¿ Çր áւ ë³ ÝáÕ Ýե րÇÝ: Ի ëկ 
ե րկ րáր¹ ·Çր ùÁª §Ար íեë տÁ և ëåáր տÁ¦, լáւյë 
տեë³í բáլáրáíÇÝ íերçերë: 

Հ ր³ չյ³ Հ³ կá բյ³ ÝÇ á ·եշÝչ մ³Ý ³Õ բյáւ րÁ 
բÝáւ ÃյáւÝÝ ¿: Բ³ Ý³ ëÇ րáւ Ãյ³Ý Ñ³Ý ¹եå մեÍ ëեր 
áւ Ýե óáÕ ³ր íեë տ³ ·ե տÇÝ á ·եշÝ չáւմ եÝ ·ր ùերÝ 
áւ ¹ր³Ýó Ñե րáë Ýե րÁ: Նր³ ³ մե Ý³ ëÇ րե լÇ ·ÇրùÁ 
§Բá é¦-Ý ¿, á րÇ Ñե րáë Ýե րÇ Ýկ³ր Ýե րÁ տեÕ եÝ 
·տել ³ր íեë տ³ Ýá óáւմ: 

Նկ³րչÇ ³շË³տ³ëեÝյ³կáւմ կ³յÇÝ ե ր³ÅÁշ-
տ³ կ³Ý ·áր ÍÇù Ýերª կÇ Ã³é, çáւ Ã³կ: ՍÇ րáւմ ¿ 
ëտեÕ Í³ ·áր Íել ե ր³Åշ տáւ Ãյ³Ý Ýեր ùá:

Նր³ ³շ Ë³ տ³Ýù Ýե րÁ մ³ë Ý³կ óáւմ եÝ óáւ-
ó³ Ñ³Ý ¹եë Ýե րÇ Ý³և Հ³ յ³ë տ³ ÝÇó ¹áւրë: Ն կ³-
րÇչÝ áւ ÝÇ մÇ Ýկ³ր, á րÁ եր բեù չÇ í³ ճ³ éÇ, ³յÝ 
å³ Ñáւմ ¿ տ³ ÝÁ: Ժ åÇ տÁ ¹եմ ùÇÝ å³տ մáւմ ¿, 
áր Ýկ³ րել ¿ ³յÝ Å³ մ³ Ý³կ, ե րբ ëÇ ր³ Ñ³ր í³Í 
¿ր Բ³ Ý³ ëÇ րáւ Ãյ³Ý ֆ³ կáւլ տե տÇó մÇ ³ Õç կ³, 
á րÁ ե Õել ¿ Çր áւ ë³ Ýá Õáւ ÑÇÝ, Ñե տ³ ·³ յáւմª ¹³ր-
Óել կÇ ÝÁ։ ¸³ ë³ ËáëÝ Çր կáÕ ùÇÝ մÇշտ å³տ կե-
ր³ó րել ¿ր բ³ Ý³ ëÇ ր³ կ³Ý կր Ãáւ ÃյáւÝ áւ Ýե óáÕ 
կÝáç, áրÁ մáտ կլÇ ÝÇ ·ր³ կ³ Ýáւ Ãյ³ ÝÁ: 

Ու ë³ ÝáÕ Ýե րÇ Ñետ ³շ Ë³ տե լÁ Հր³չյ³ Հ³-
կá բյ³ ÝÇÝ չÇ Ë³Ý ·³ րáւմ, ³յլ Ñ³ կ³ é³ կÁª ëÇ-
րáւմ ¿ զրáւ óել Ëե լ³ óÇ ե րե Ë³ Ýե րÇ Ñետ, áí ùեր 
ճ³ Ý³ չáւմ և ëÇ րáւմ եÝ ³ր íեë տÁ:

 ԱÝ Ý³ Գ³ րե ·Ç Ýյ³Ý

 



Ա é³Ýó ¿ լեկտ ր³ կ³ Ýáւ Ãյ³Ý մեÝù á ւÕ-
Õ³ կÇ չ¿ ÇÝù կ³ րáÕ ·á յáւ ÃյáւÝ áւ Ýե Ý³լ, 
á րáí Ñետև մեր Ýյ³ր ¹³յÇÝ բçÇç Ýե րÇ ·áր Íáւ-
Ýե áւ Ãյ³Ý ÑÇմ ùáւմ ÁÝ կ³Í եÝ ¿ լեկտ ր³ կ³Ý 
Çմ åáւլë Ýե րÁ, á րáÝó շÝáր ÑÇí ¿լ մեր ëÇր տÁ 
³Ý Ë³ փ³Ý բ³ բ³ Ëáւմ ¿ á Õç կյ³Ý ùÇ ÁÝ Ã³ó-
ùáւմ։ ՏÇ ե զեր ùÇ ·á յáւ ÃյáւÝÁ ևë ÑեÝ íáւմ ¿  
¿ լեկտ ր³ կ³ Ýáւ Ãյ³Ý ÑÇմ ùÇ íր³։ 

Ա տá մÇ ¿ լեկտ րáÝ Ýե րÁ շ³րÅ íáւմ և ëտեÕ-
Íáւմ եÝ փáùր մ³· ÝÇ ë³ կ³Ý ¹³շտ, á րÝ ¿լ Çր 
Ñեր ÃÇÝ մեÍ ¹³շ տÇ բ³Õ կ³ óáւ óÇչ մ³ëÝ ¿։ 
Ø³· ÝÇ ë³ կ³Ý ¹³շ տÇ բ³ ó³ կ³ յáւ Ãյ³Ý ¹եå-
ùáւմ բá լáր åÇÝ¹ մ³ր մÇÝ Ýե րÁ կբ³ Å³Ý íեÝ 
³ é³Ý ÓÇÝ ³ տáմ Ýե րÇ: §¸ ր³ կ³ ÝÇ¦ áւ §բ³-
ó³ ë³ կ³ ÝÇ¦ Ó·á Õ³ կ³ Ýáւ Ãյ³Ý շÝáր ÑÇí ¿, 
áր åÇÝ¹ մ³ր մÇÝ Ýե րÁ å³ Ñáւմ եÝ Ç րեÝó ÓևÁ, 
³յլ³åեë ëտÇå í³Í ¿ ÇÝù լÇ Ýե լáւ ³ տá մ³յÇÝ 

ù³á ëÇ մեç փÝտ րել ëե փ³ կ³Ý ³ տáմ Ýե րÇ 
³մ բáÕ çáւ Ãյáւ ÝÁ: 

Այ Ýá ւ³ մե Ý³յ ÝÇí, կ³ րե լÇ ¿ ·տ Ýել մÇ 
բ³Ý, á րÁ ¿ լեկտ ր³ կ³ Ýáւ Ãյáւ ÝÇó ³Ý կ³Ë կ³-
րáÕ ¿ ·á յáւ ÃյáւÝ áւ Ýե Ý³լ։ Ֆá տáÝ Ýե րÁ Ñ³Ý-
·Çëտ կ³ րáÕ եÝ ³Ý óÝել ¹ր³ մÇ çáí, և ³յÝ լÇ-
á íÇÝ Ã³ փ³Ý óÇկ ¿ Ýր³Ýó Ñ³ մ³ր։ Խáë ùÁ ëև 
Ýյáւ ÃÇ մ³ ëÇÝ ¿, á րÇ մ³ë ÝÇկ Ýե րÁ ³ տáմ Ýե րÇ 
Ñետ չեÝ փá Ë³զ¹ íáւմ, ¹ր³ Ñ³ մ³ր ¿լ մÝáւմ 
եÝ ³Ý Ýկ³տ։ º Ãե մեÝù կ³զմ í³Í լÇ Ýե ÇÝù ëև 
Ýյáւ ÃÇó, ³ å³ կ³ րáÕ ¿ ÇÝù մÇ տáւփ åáå-
կáր Ýáí և մեÍ Ë³Ý ¹³ í³ éáւ Ãյ³մբ Ñետ ևել 
¿ լեկտ ր³ կ³ Ýáւ Ãյáւ ÝÇó զրկ í³Í ù³á ëÇÝ:

å³տր³ëտեó ¸³ íÇÃ Ա ùե լյ³ÝÁ
Ýկ³րÝերÁª goodfon.ru և 

anthony.sogang.ac.kr կ³յùերÇó
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ºë Ý³ մ³կ Ýեր ·րել չեմ ëÇ րáւմ, բ³յó ÑÇ-
մ³ ·րáւմ եմ ùեզ:

-Բ³րև՛: Քեզ ·րáւմ ¿ ùá ³Ý óյ³ լÇ ³ մե-
Ý³մ տե րÇմ ÁÝ կե րÁ, á րÇÝ ¹áւ չեë ճ³ Ý³ չել: 
Սկ ëեմ ³ մե Ý³ëկզ բÇó, ե րբ մեÝù ÁÝ կե ր³ ó³Ýù 
(եë Ëե լ³ ·³ր չեմ): Չեմ Ýկ³ ր³· րե լáւ ûր í³ 
շùե Õáւ Ãյáւ ÝÁ: Քեզ տե ë³, ե րբ ¹áւրë ¿ Çր ·³-
լÇë Ñ³ մ³լ ë³ ր³ ÝÇ ¹é ÝÇóª Ñë տ³կ, ëÇ ·³ ճեմ 
ù³յ լե րáí, ·լáւË¹ íեր Ñ³ é³Í, ³չ ùեր¹ կկá óե-
լáí ¹ե åÇ Ñե éáւ Ýեր. Ç րáù, ¹áւ ³ ëտ í³ Íáւ ÑÇ 
¿ Çր: ¸áւ մÇ ³ Õç Ý³կ ¿ Çր, á րÁ կ³ րáÕ ¿ր ÁÝ-
¹³ մե ÝÁ մեկ ÅåÇ տáí փá Ëել ³մ բáÕç å³տ-
մáւ Ãյáւ ÝÁ: 

ºë ëá íá ր³ կ³Ý ե րÇ տ³ ë³ր¹ ¿ Ç, Ñ³ մ³լ-
ë³ ր³ ÝÇ ³ é³ çÇÝ կáւր ëÇ áւ ë³ ÝáÕ: ºë ëÇ րáւմ 
¿ Ç ³ մեÝ ³ é³ íáտ շáւտ ³ րÃ Ý³ Ý³լ, ·³լ Ñ³-
մ³լ ë³ ր³Ý, áր Ñ³Ý ¹Ç åե Ç ùեզ: ¸áւ եր բեù áւ-
շ³¹ րáւ ÃյáւÝ չ¿ Çր ¹³րÓ Ýáւմ Ç ÝÓ: Վ³ Ëե Ýáւմ 
¿ Ç ùեզ մá տե Ý³լ և բ³ր ևել. åետù ¿ մերÅ íե Ç 
և զ·³յÇ ùá ³Ý տ³ր բե րáւ Ãյáւ ÝÁ: ºë ³ մեÝ ûր 
¿ Ç զ·áւմ ¹³: 

Նá րÇó ·³ լÇë ¿ Çրª ճ³ Ý³ å³ր ÑÇ¹ ù³Ý ¹ե-
լáí ³ մեÝ տե ë³կ ·ե Õեó կáւ ÃյáւÝ և ³ é³ç ù³-
շե լáí մÇ ³յÝ ùá åեր ճáւ Ãյáւ ÝÁ: Հ³ մ³լ ë³ ր³ ÝÇ 
մáւտ ùÇ մáտ ùեզ բ³ր ևáւմ ¿ Ç լáւé, å³տ մáւմ 
մտ ùերë: ºë չáւ Ýե Ç ùեզ Ñ³ մ³ր, ·áւ óե, ·ե Õե-
óÇկ Ãí³ óáÕ á չÇÝչ: 

ØÇ ù³ ÝÇ տ³ րÇ եë Ñետ ևáւմ ¿ Ç ùեզ, áւ-
ր³ Ë³ Ýáւմ ùá Ñ³ çá Õáւ ÃյáւÝ Ýե րáí, կÇ ëáւմ ùá 

íÇշ տÁ: Հետ ևáւմ ¿ Ç ùեզ, Ñեé íÇó բé Ýáւմ Óեéù¹ 
և ³ ëáւմ, áր ³ մեÝ Ç Ýչ լ³í ¿ լÇ Ýե լáւ, ù³ ÝÇ áր 
մեÝù ³ մե Ý³մ տե րÇմ ÁÝ կեր ÝերÝ ¿ ÇÝù: 

Ի մ³ ó³, áր ¹áւ Ñե é³ó í³Í եë, å³տ ճ³-
éÁª ³Ý Ñ³յտ: Քեզ կáրó Ýե լáíª կáրó րել ¿ Ç ³ մե-
Ý³ կ³ր ևá րÁª Ç ÝÓ: 

Ա é³ çÇÝ ³Ý ·³մ ËÇ զ³ Ëե óÇ մտ Ýել ùá 
կáւրë և ³ é³ çÇÝ å³ տ³ Ñ³Í մ³ր ¹áւÝ Ñ³րó-
Ýել ùá մ³ ëÇÝ: Ազ ·³ ÝáւÝ¹ Ա Õ³ բե կյ³Ý ¿ր:

º Õ³ Ý³ կÇ óր տե լáւÝ զáւ ·³ Ñեé ùեզ ·Áտ-
Ýե լáւ Ñáւյ ëÁ ëկ ëáւմ ¿ր մ³ րել: Ա մեÝ բ³Ý ճÁշ-
տել ¿ Ç ùá մ³ ëÇÝ, մáտ ÁÝ կե րáւ ÑÇ¹ ¿լ Ø³-
րÇ ÝեÝ ¿ր: Կ³ր Íáւմ ¿ Ç, áր ¹áւ մտե րÇմ Ýեր 
չáւ Ýեë: Ø³ րÇ ÝեÝ չû· Ýեó Ç ÝÓ. ³Ý Í³ ÝáÃ ¿ Ç: 
Ա մեÝ ³Ý ·³մ փá Õáó ¹áւրë ·³ լÇë ³մ բá ËÇ 
մեç á րá Ýáւմ ¿ Ç ùեզ: 

10 տ³ րÇ ³Ý ó³í: Ի տ³ լÇ ³յÇ Վե րá Ý³ ù³-
Õ³ù, ·ր³ կ³Ý կáÝ ֆե ր³Ýë: ԱյÝ տեÕ Ñ³յտÝÁ-
íե լáւóë 3 ûր Ñե տá փá Õáó Ýե րÇó մե կáւմ Ýկ³-
տե óÇ Ë³ Ýáւ ÃÇó ¹áւրë ե կáÕ կÝáç.

-Այë ù³՜Ý Ýմ³Ý ù³յլ í³Íù: 
ԻÝù Ý³ բե ր³ բ³ր ù³յ լերë տ³ ր³Ý ³յ¹ 

կáÕմ, մÇ å³Ñ ù³ ր³ ó³: Հետ ևե լáí ùեզª բÝ³-
կáւ Ãյ³Ý¹ í³յրÝ Ç մ³ ó³: Ն³ մ³ կÁ տ³ լÇë եմ 
ùեզ ³յë ù³Ý տ³ րÇ ³Ý ó: 

Աëտ í³ Íáւ ÑÇÝ, ե րÇ տ³ ë³ր¹ ³Õ çÇ կÁ: 
Փá Ëե óÇր կյ³Ýùë, ե րբ å³ր զ³ åեë ³Ý ó³ր 
Çմ կáÕ ùáí Ñ³ մ³լ ë³ ր³ ÝÇ բ³ կáւմ, ե րբ փá-
Õá óáւմ մÇ ³ կÝ Ã³րÃ Ý³յե óÇր ³չ ùե րÇë:

 Չեմ ËÇ զ³ Ëáւմ ùեզ ³Ý í³ Ýել ³յլ ³ Ýáւ-
Ýáí, ³յë ù³Ý տ³ րÇ ³å րել եë Çմ մեç, ¹áւ Çմ 
լ³ í³ ·áւյÝ ÁÝ կերÝ եë:

Վ. Սáւ րյ³Ý 

È³í³·áõÛÝ ÁÝÏ»ñÁ...
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Օ· ÝÇ՛ր Ç ÝÓ ³ Ýáւ շ³ Ý³լ.
ÇÝÓ մÇշտ Ñե տ³ùրù րել եÝ մ³ր ¹Çկ, á րáÝù Ý³յել եÝ íեր, 

Çëկ á ՞í եë ¹áւ, ե Ãե Çմ áւ ùá մերկ ëր տÇó ³ րյ³Ý ÝáւյÝ ÑáտÝ ¿ ·³ լÇë.
á՞í եë ¹áւ, áր տíել եë Ãևեր, բ³յó չեë տíել եր կÇÝù, 
óáւյó կտ³՞ë Ñá ·áւó¹ ևë մÇ Ñ³տ í³Í Ç Ýù Ý³մփáփ, 

կÇ ë³ բ³ó ùá Ñ³ յ³ó ùáí: 
Օ· ÝÇ՛ր Ç ÝÓ ³ Ýáւ շ³ Ý³լ, 

ëá íá րեó րá՛ւ մ³շ կÇ տ³կ ëÇրտ Ýկ³ րել, 
ÇÝչ åեë Ýկ³ րáւմ եë ¹áւ` մ³շ կÇ íր³, 
áւ íր³Ý Ñ³ զ³ր շերտ մ³շկ փéáւմ...

 մ³շ կ³յÇÝ ·ե րեզ մ³Ý ¹³րÓ Ýáւմ Ñá ·Çë ³Ý íÝ³ë,
 óáւյó կտ³՞ë... ÁÝ կերë եë, 

չ ·Ç տեë, áր եր ·áւմ եմ å³րտ í³Í Ýե րÇ մ³ ëÇÝ,
 կÇë íÇ՛ր Ç ÝÓ Ñետ ùá ËÝ ¹Çր Ýե րáí,

 å³տ մÇ՛ր Ç ÝÓ ³ մե ÝÇ մ³ ëÇÝ,
 բ³ óÇ՛ր ³յÝ ëե Ýյ³ կÇ ¹áւ éÁ, áր տեÕ եë չկ³մ, áւ բÕ³ íÇ՛ր` 

§· Ý³՛¦, չեմ ·Ý³, 
³յ¹ տեÕ եë չկ³մ, 

ùեզ կմá ·á Ýեմ í³Õ í³ ûր í³ մեç, 
·ր կե լáւ չբ³ ó³ Ñ³յտ í³Í ÑÝ³րù óáւյó կտ³մ, 

áր íեր ç³ åեë ³չ ùեր¹ փ³ կեë, 
ù³Ý զÇ բ³ó ³չ ùáí á չÇÝչ չեë կ³ մե Ýáւմ å³տ մել, 

áւ ³յ¹ åեë ¿լ ·լáւË կáտ րե լáí 
չեë կ³ րá Õ³ Ý³ Ñ³ë կ³ Ý³լ, Ãե á րÝ ¿ր ÑÝ³ր ùÇë Ç մ³ë տÁ, 

բ³յó կÝë տեë ëե Ýյ³ կáւմ  
áւ կå³տ մեëª փáր Óե լáí ³չ ùեր¹ փ³ կել

³յÝ ëե Ýյ³ կáւմ, áր տեÕ եë չկ³մ, 
³յÝ ëե Ýյ³ կáւմ, á րÝ á ւÕ Õ³ կÇ Çմ փ³կ í³Í ³չ ùե րÇ ³ր ¹յáւÝùÝ ¿:

 
Զ³ íեÝ Տá Ýá յ³Ý
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ԱÝÑ ր³ Åեշտ ¿ å³ր զել á Õç ճշ մ³ր տáւ-
Ãյáւ ÝÁ մեր ³ é³ íե լáւ ÃյáւÝ Ýե րÇ և Ãե րáւ-
ÃյáւÝ Ýե րÇ մ³ ëÇÝ: Øեր áւ ÅեÕ-Ãáւյլ կáÕ մե րÇ 
ճ³ Ý³ չáւ մÁ û· Ýáւմ ¿ ³ íե լÇ ³ ¹եկ í³տ ·Ý³-
Ñ³ տել մտ³ íáր áւ Ý³ կáւ ÃյáւÝ Ýե րÁ, á րáÝù  
³Ý Ñր³ Åեշտ եÝ կ³ր ևáր á րá շáւմ Ýեր կ³ յ³ó-
Ýե լáւ Ñ³ մ³ր:

Գտ Ýել ¿ ֆեկ տÇí մá տÇ í³ óÇ ³: Սեփ³կ³Ý 
Ãե րáւ ÃյáւÝ Ýե րÁ ¹³րÓ Ýել ³ é³ íե լáւ ÃյáւÝ Ýերª 
³շ Ë³ տե լáí և զ³ր ·³ó Ýե լáí ¹ր³Ýù:

Գլ Ëáւմ åետù ¿ §¹³ ë³ íáր ել¦ ³մեÝ 
ÇÝչ: Այ¹ ¹եå ùáւմ կ³ րÇù չÇ լÇ ÝÇ մÇ ³Ý ·³ մÇó 
կեÝտ րá Ý³ Ý³լ շ³տ ·áր Íá Õáւ ÃյáւÝÝերÇ íր³, 
և ¹ր³ ³ր ¹յáւÝ ùáւմ կ³ տ³ր í³Í ³շ Ë³ տ³Ý-
ùÁ կլÇ ÝÇ ³ր ¹յáւ Ý³ íետ:

Բ³ ó³ ë³ կ³Ý ¿ մá óÇ ³ Ýե րÁ (ëÃ րեë, զ³յ-
րáւյÃ) Ç Ýչ-áր չ³ փáí կ³ րե լÇ ¿ Ñ³ մե մ³ տել 
Ñր ÃÇ é³յÇÝ í³ éե լÇ ùÇ Ñետ. Ý³, áí կկ³ րá Õ³-
Ý³ û· տ³ ·áր Íել ¹ր³Ýó Ñզá րáւ Ãյáւ ÝÁ, ³ íե լÇ 
շ³տ շ³Ý ëեր կáւ Ýե Ý³ Ýշ³ Ý³ կե տÇÝ Ñ³ë Ýե-
լáւ: Ա é³ ç³ ó³Í ËÝ ¹Ç րÁ åետù չ¿ ¹Ç տ³ր կել 
áր åեë ËÝ ¹Çր, ³յլª Ñեր Ã³ կ³Ý մ³ր տ³Ñ ր³-
íեր, á րÁ Ñ³Õ Ã³ Ñ³ րե լáí Óեéù կբե րեù Ýáր 
·Ç տե լÇù Ýեր և Ñմ տáւ ÃյáւÝ Ýեր:

Ժ³մ³Ý³կ ³é Å³ մ³ Ý³կ åետù ¿ կ³ տ³-
րել íեր լáւ Íáւ ÃյáւÝ, íե ր³ Ý³յել, ³Ý Ñր³ Åեշ-
տáւ Ãյ³Ý ¹եå ùáւմ á ւÕ Õել Ý³ Ëáր¹ ³ր ¹յáւÝù-
Ýե րÁ և շ³րÅ íել ³ é³ç:

Ա éáÕç մտ³ Íá Õáւ ÃյáւÝÝ áւ ճÇշտ ·áր Íá-
Õáւ ÃյáւÝ Ýե րÁ áչ Ãե Ñ³ çáÕ í³Í å³ տ³ Ñ³ կ³-
Ýáւ Ãյ³Ý ³ր ¹յáւÝù Ýեր եÝ, ³յլ տր³ մ³ բ³ Ýáւ-
Ãյ³Ý և Ç Ýù Ý³ զ³ր ·³ó մ³Ý:

å³տր³ëտեó Է մÇ լÇ ³ Ա Ã³ Ýե ëյ³ÝÁ
Ýյáւ ÃÁª vitamarg.com կ³յ ùÇó

 Հ³ çá Õáւ Ãյáւ ÝÁ կ³Ë í³Í չ¿ á՛չ մեր 
մտ³ íáր áւ Ý³ կáւ ÃյáւÝ Ýե րÇó (IQ),  
á՛չ ֆÇ Ý³Ý ë³ կ³Ý ¹րáւ Ãյáւ ÝÇó, 
áչ ¿ լ բ³Ë տÇó: Այë åեë եÝ կ³ր-
Íáւմ Հ³ր í³ր ¹Ç Ñ³ մ³լ ë³ ր³ ÝÇ 
Ñá ·ե բ³Ý-փáր Ó³ ·ետ Ýեր Ջեֆֆ 
Բր³áւ ÝÁ և Ø³րկ ՖեÝë կÁ: Ը ëտ 
Ýր³Ýó տե ëáւ Ãյ³Ýª կ³ Ñ³ çá Õáւ-
Ãյ³Ý Ñ³ë Ýե լáւ 6 կ³ր ևáր ù³յլ: 

Ð²æàÔàôÂÚ²Ü Ö²Ü²ä²ðÐ

1

2
3

4

5
6

#shakart
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Ի ր³ íÇ ճ³կ 1
ºրÇ տ³ ë³ր ¹Á մտ Ýáւմ ¿ ëáւ åեր մ³ր կետ, 

·Ýáւմ մáտ 500.000 ¹ր³ մÇ ³å ր³Ýù, ë³ կ³յÝ 
¹ր³ մեÍ մ³ ëÁ ÃáÕ Ýáւմ ¿ ¹ր³ մ³րկ Õáւմ և 
¹áւրë ·³ լÇë: ՀÇ մ³ րáւ ÃյáւÝ ¿, չ¿՞: 

Ի ր³ íÇ ճ³կ 2
Ու ë³ Ýá ÕÁ íճ³ րáւմ ¿ 500.000 ¹ր³մ áւë-

մ³Ý í³րÓ, ë³ կ³յÝ Ý³ Ë³Ý Ó³ËÝ ¹Çր չ¿ Çր 
կր Ãáւ Ãյ³Ý Ýկ³տ մ³մբ: Սá íá ր³ կ³Ý ¿, չ¿՞: 

ԱÝ տ³ր բեր áւ ë³ Ýá ÕÇ Óև³ íá րáւմÝ áւ ÝÇ 
³ր տ³ ùÇÝ և Ýեր ùÇÝ å³տ ճ³é Ýեր: ԳÇ տե լÇ-
ùÇ Ñ³Ý ¹եå Ñ³Ý ր³յÇÝ íե ր³ բեր մáւÝ ùÁ, ¹ր³ 
ÑÇ մ³Ý íր³ ³é³ç Ë³ Õ³ó մ³Ý Ñե é³Ý կ³-
րÇ å³ կ³ ëÁ և բ³զ մ³ ÃÇí ³յլ Çրá Õáւ ÃյáւÝ-
Ýե րÇ ³կáւÝ ùÁ ·տÝ íáւմ եÝ բáւ ÑÇó ¹áւրë 
և áւ ÝեÝ Ëáր ù³յÇÝ ³ր մ³տ Ýեր: Ս³կ³յÝ 
³é³íել Ñետ³ùրùր³կ³Ý եÝ áւë³ÝáÕ³կ³Ý 
³Ýտ³րբերáւÃյ³Ý ÝերÑ³մ³լë³ր³Ý³կ³Ý 
å³տճ³éÝերÁ:

Ու ëուÙ նա կան åլա նի գ»ñ հա գ»ց վա ծու-
Ãյուն

 Շ³ րáւ Ý³կ ùÝ Ýáւ Ãյ³ ÝÁ å³տ ր³ëտ íáÕ 
áւ ë³ Ýá ÕÁ չáւ ÝÇ ³յլ áր³կ Ýեր Óեéù բե րե լáւ 
Ýեր ùÇÝ մÕáւմ: ՔÝ Ýáւ ÃյáւÝ Ýե րÇ Ñ³ր óáւմ §ÇÝչ-
ù³Ý շ³տ, ³յÝ ù³Ý լ³í¦ մá տե óáւ մÁ բե րáւմ ¿ 
³Ý ·Ç րÇ, ³ր տ³· րáւ Ãյ³Ý, ·Ý³ Ñ³ տ³ կ³Ý Ýե-
րÇ ³ր Åեզրկ մ³Ý և, մեÍ Ñ³շ íáí, ÇÝերտ áւ ë³-
Ýá ÕÇ Óև³ íáր մ³ Ý: 

Լ ëա ñա նային ան µա ñ»ն åաëï ÙÃ նո լոñï
Øեկ ëե Ýյ³կ, մեÍ Ãíáí áւ ë³ ÝáÕ Ýեր, 

տ³ր բեր շ³ր Å³ éÇÃ Ýեր: Շ³ Ñ³·ր ·Çé փáù-
ր³ մ³ë Ýáւ Ãյáւ ÝÁ չÇ å³ Ñ³Ý çáւմ Ãե լ³¹ րáւ-
Ãյ³Ý փá Ë³ րեÝ մ³ë Ý³ ·Ç տ³ կ³Ý բ³ Ý³-
íեճ կ³զ մ³ կեր åել, ù³ ÝÇ áր Çր íր³ կրáւմ 
¿ մե Í³ մ³ë Ýáւ Ãյ³ ÝÁ Çր Ñետ ³é³ç տ³ Ýե լáւ 

ÆÝãá±õ ¿
 áõë³ÝáÕÝ ³Ýï³ñµ»ñ

å³ր տ³ íá րáւ Ãյáւ ÝÁ: ¸³ ë³ Ëá ëÁ չÇ Ççեó-
Ýáւմ å³ Ñ³Ýç Ýե րÁ, ù³ ÝÇ áր Íր³· րÇó Ñետ 
ÁÝկ Ýե լáւ ËÝ ¹Çր áւ ÝÇ: Այë տեÕ ·áր ÍáÕ երկ-
կáÕ մ³ ÝÇ Ñ³ր մ³ր íá Õ³ կ³ Ýáւ Ãյáւ ÝÁ Ç ëկÁզ-
բ³ Ýե փ³ կáւմ ¿ բá լáր լ³í Ý³ Ë³ Óեé Ýáւ-
ÃյáւÝ Ýե րÇ ճ³ Ý³ å³րÑ Ýե րÁ: 

Թ»ñ ï» ղ» կաց վա ծու Ãյուն 
Ու ë³ Ýá ÕÁ փáË íáւմ ¿, ¹³ ë³ Ëá ëÁª 

մÝáւմ: Իր³ զեկ í³ Íáւ Ãյ³Ý å³ կ³ ëÁ áւ-
ë³ ÝáÕ-¹³ ë³ Ëáë Ñ³ ր³ բե րáւ ÃյáւÝ Ýե րáւմ 
ëտեÕ Íáւմ ¿ ³Ý Ñ³ í³ ë³ ր³կշ éáւ ÃյáւÝ, áր-
տեÕ áւ ë³ Ýá ÕÁ ·րե Ãե մÇշտ å³րտ íáւմ ¿: 
Իëկ մեկ ³Ý ·³մ å³րտ í³Í áւ ë³ Ýá ÕÁ Ñ³կ-
í³Í ¿ ³Ý տ³ր բե րáւ Ãյ³Ýª Çբրև բá Õáù: 

Հ³ ճ³Ë լ³í áրá շáւմ Ýե րÁ Ëó³Ý íáւմ 
եÝ Ñ³ մ³ կ³ր ·áւմ և չեÝ Çր³ ·áրÍ íáւմ, ù³-
ÝÇ áր ·լ Ë³ íáր շ³ Ñ³ éáւÝª áւ ë³ Ýá ÕÁ, Ý³-
Ë³Ý Ó³ËÝ ¹Çր չ¿ կր Ãáւ Ãյ³Ý áր³ կÇ Ñ³ր-
óáւմ: Ֆ ր³Ý ëÇ³կ³Ý ·Ç ÝÇ Ýե րÁ ³մե Ý³ լ³íÝ 
եÝ, áրáí Ñետև ֆր³Ý ëÇ³óÇ Ýե րÁ ùմ³ Ñ³ճ եÝ 
·Ç Ýáւ Ñ³ր óáւմ: Հ³ մե մ³ տ³ կ³ ÝÇ Ñ³ մ³րª 
մÇ³յÝ կր Ãáւ Ãյ³Ý ùմ³ Ñ³ճ Ýե րÇ Ñետ կ³ րե լÇ 
¿ կ³ åել բ³ րե փáË մ³Ý ÑÝ³ր³íáր Ñե é³ÝÁ-
կ³ր Ýե րÁ:

 
¸³ íÇÃ Ø³Ã ևá ëյ³Ý

Ýկ³րÁª beckybendylegs.com կ³յùÇó



ԸÝ¹áւÝíել ¿ 2602 ¹Çմáր¹ (37-Á ³յլ բáւÑÇ ¹Çմáր¹)

Թ³փáւր ¿ մÝ³óել 577 տեÕ

¸áւրë ¿ մÝ³óել 189 ¹Çմáր¹ (37-Á ÁÝ¹áւÝíել եÝ ³յլ բáւÑ)

2017-2018 áւëտ³րí³ Ñ³մ³ր ºäՀ-Ý Ñ³յտ³·րել ¿ 

3368 տեÕ

å³տր³ëտեó ԱÝÝ³ Հ³րáւÃյáւÝյ³ÝÁ
տíյ³լÝերÁ տր³մ³¹րել ¿ ºäՀ ÁÝ¹áւÝáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ

+ ºäՀ ¹Çմել ¿ 2791 ¹Çմáր¹


