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È³í³·áւյÝ կրÃáւÃյáւÝÁ 

ÇÝùÝ³կրÃáւÃյ³մբ

 Ժ³ մ³ Ý³ կ³ կÇó կր Ã³ կ³Ý Ñ³ մ³ կ³ր ·Á 
Çր Ýեր կ³յÇë տեë ùáí Óև³ íáր íել ¿ ³ր ¹յáւ Ý³-
բե ր³ կ³Ý Ñե Õ³ փá Ëáւ Ãյ³Ý Å³ մ³ Ý³ կ³շÁր-
ç³ Ýáւմ: Այë շր ç³ Ýáւմ í³ր åետ -³ շ³ կերտ 
ëկզ բáւÝ ùáí ·Ç տե լÇ ùÇ փá Ë³Ý óáւ մÁ ëկ ëեó 
³յլևë չբ³ í³ ր³ րել Ýáր ³ր տ³¹ րáւ Ãյ³Ý å³-
Ñ³Ýç Ýե րÇÝ, áւë տÇ ëկÇզբ ¹ր íեó ·áր Í³ ր³-
Ý³յÇÝ ³Ý³ լá ·Ç³յáí ³շ Ë³ տáÕ կր Ã³ կ³Ý 
Ñ³ մ³ կ³ր ·ÇÝª կ³ÝáÝ³կ³ր· í³Í, տ³ րÇ-
ù³յÇÝ փáւ լե րáí, ·Ý³ Ñ³ տ³ կ³ ÝÇ åÇ տ³ կáí: 
Այë տեÕ Ñáւմ ùÁ մտ Ýáւմ ¿ ·áր Í³ ր³Ý, áրá շ³-
կÇ ·áր ÍÁÝ Ã³ óÇó Ñե տá փ³ë տ³ÃÕ Ã³ íáր í³Í 
¹áւրë ¿ ·³ լÇë շáւ կ³ª áր åեë տíյ³լ ·áր Í³ ր³-
ÝÇ ³ր տ³¹ ր³Ýù: 

Հ³ յ³ë տ³ Ýյ³Ý բáւ Ñե րáւմ, ³յ¹ Ãíáւմ 
ºäՀ-áւմ, ³յë ËÝ¹ րÁ ևë ³éկ³ ¿: Նր³Ýù չեÝ 
կ³ րá Õ³ Ýáւմ ³ր³· ³ր Ó³ ·³Ý ùել փá փá Ëáւ-
ÃյáւÝ Ýե րÇÝ, ù³ ÝÇ áր մեÍ Ñ³ մ³ կ³ր ·եր եÝ, 
Çëկ Ýմ³Ý կ³ éáւյó Ýե րáւմ  փá փá Ëáւ ÃյáւÝ ÝերÝ 
³ր³· չեÝ կ³ տ³ր íáւմ: 

ºäՀ àւÊ §¼³ր·³óáւմ¦ ¹åրáóÁ Ñ³-
մ³լë³ր³Ýáւմ ³å³Ñáíáւմ ¿ áչ ýáրմ³լ 
կրÃáւÃյáւÝ: ¸åրáóáւմ áւë³ÝáÕÁ ëáíáրáւմ ¿ 
ëáíáրել և ëáíáրեóÝել ÇÝùÝ ÇրեÝ:

§Հ³շ íÇ ³é Ýե լáí ³յÝ փ³ë տÁ, áր àՒÊ 
շր ç³ Ý³ կáւմ կ³զ մ³ կերå íáւմ եÝ տ³ ր³բÁ-

ÝáւյÃ ¹³ ëÁÝ Ã³ó Ýեր, և ¹ր³Ýó մ³ë Ý³կ óáւմ 
եÝ Ý³ Ë³ տեë í³ ÍÇó շ³տ Ãíáí áւ ë³ ÝáÕ Ýերª 
մտ³ Íե óÇÝù ¹ր³Ýù Ñ³ մ³ կ³ր ·ել մÇ ÁÝ¹ Ñ³-
Ýáւր ¹³ ë³å րá óե ëÇ մեç, áրÝ ³íե լÇ ³ր ¹յáւ-
Ý³ íետ ¿¦,- ³ë³ó ¹åրáóÇ ÑÇմÝ³¹Çր Ê³չÇկ 
Աբ³çյ³ÝÁ:

àւ ëáւó չÇ å³շ տá Ýáւմ ¹å րá óáւմ ³շ Ë³-
տáւմ եÝ Ñ³ մ³լ ë³ ր³ Ý³ կ³Ý մեր ³í³· ÁÝ-
կեր Ýե րÁ: ºäՀ Ñá ·³ բ³ր Óáւ Ýե րÇ ËáրÑր ¹Ç 
ù³ր տáւ Õ³ ր, §¼³ր ·³ óáւմ¦ ¹å րá óÇ ¹³ ë³-
Ëáë ØÇ ù³յել Ø³լ Ë³ ëյ³ ÝÇ Ëáë ùáíª ³յë Ý³-
Ë³ ·Ç ÍÁ Ñ³ մ³ կ³ր· í³Í ûÕ³կ ¿ áւ ë³ Ýá Õ³-
կ³Ý կ³ éáւյó Ýե րáւմ և ÑÝ³ ր³ íá րáւ ÃյáւÝ ¿ 
ëտեÕ Íáւմ ³ ÝÓև íÇ ճ³ կÇó ëտ³ Ý³լ áւë ËáրÑր-
¹³ կ³ ÝÇ Ñë տ³կ Ýկ³ ր³ ·Çր:

 Ռ³ ¹ÇáýÇ զÇ կ³յÇ ý³ կáւլ տե տÇ ³é³ çÇÝ 
կáւր ëÇ áւ ë³ Ýá Õáւ ÑÇ Øե լÇ Ýե äետ րá ëյ³ ÝÇ 
Ëáë ùáíª ë³ շ³տ լ³í ÑÝ³ ր³ íá րáւ ÃյáւÝ ¿ Çր 
և Çր Ñ³ ë³ կ³ կÇó Ýե րÇ Ñ³ մ³ր, ù³ ÝÇ áր ¹Áå-
րá óÁ կեր տáւմ ¿ áր åեë ³Ý Ñ³տ կ³ յ³ Ý³ լáւ 
áÕ Ý³ շ³ր:

ԱյÅմ ¹å րáóÝ áւ ÝÇ շáւրç 80 ëá íá րáÕª Ñ³-
մ³լ ë³ ր³ ÝÇ ³մե Ý³ տ³ր բեր ý³ կáւլ տետ Ýե-
րÇó։

Սá Ý³ Øկրտ չյ³ Ý
ԱÝ Ý³ Ն³ զ³ րյ³ Ý

լáւë³Ýկ³րÝերÁ ÆÝÝ³ Âáւմ³Ýյ³ÝÇ
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§Հ³çáÕáւÃյ³Ý ·³ÕտÝÇùÁ ÃÇմ³յÇÝ 

³շË³տ³ÝùÝ ¿¦. ՏÇ·ր³Ý Ø³մÇկáÝյ³Ý

ÆÝ ýáր մ³ տÇ կ³յÇ և կÇ ր³ é³ կ³Ý մ³-
Ãե մ³ տÇ կ³յÇ ý³ կáւլ տե տÇ մ³ ·Çëտ ր³-
տáւ ր³յÇ 1-ÇÝ կáւր ëÇ áւ ë³ ÝáÕ ՏÇ· ր³Ý Ø³-
մÇ կá Ýյ³ ÝÁ §ACM-ICPC¦ Íր³· ր³ íáր մ³Ý 
մÇ ç³զ ·³յÇÝ ûլÇմ åÇ³¹³յÇ եզ ր³ փ³ կÇչ 
փáւ լÇ áւ Õե ·Çր Ýí³ ճáÕ Ýե րÇó ¿: Հ³ յ³ë տ³ ÝÁ 
³é³ çÇÝ ³Ý ·³մ ՏÇ· ր³ ÝÇ և Çր ÃÇ մ³ կÇó Ýե-
րÇ շÝáր ÑÇí Ñ³ ë³í եզ ր³ փ³ կÇչ:

§¸å րá óáւմ Íր³· ր³ íáր մ³Ý չáրë մÇ-
ç³զ ·³յÇÝ ûլÇմ åÇ³¹³յÇ եմ մ³ë Ý³կ óել, áւ-
Ýեմ եր կáւ բրáÝ զե մե ¹³լ: ¸եé 6-ր¹ ¹³ ë³ ր³-
ÝÇó ¿Ç եր³ զáւմ Íր³· ր³ íá րáÕ ¹³é Ý³լ, շ³տ 
¿Ç Ë³ Õեր Ë³ Õáւմ: àւ զáւմ ¿Ç ÇÝùë Ë³ Õեր 
ëտեÕ Íել¦,- ÑÇ շáւմ ¿ ՏÇ· ր³Ý Ø³ մÇ կá Ýյ³ ÝÁ:

 
Հ³Õ Ã³ Ý³կ Ýե րÇ և Ñ³ çá Õáւ ÃյáւÝ Ýե րÇ 

Ñ³ë Ýե լáւ ·ր³ í³ կ³Ý Ýե րÇó մե կÁ ՏÇ· ր³ ÝÁ 
Ñ³ մ³ րáւմ ¿ ÃÇ մ³յÇÝ ³շ Ë³ տ³Ý ùÁ:

§ØեÝù կ³զ մել եÝù ÃÇմ և փáր Óáւմ եÝù 
ÃÇ մáí å³յ ù³ րել: ºë ³íե լÇ շ³տ ëÇ րáւմ եմ 
ÃÇ մ³յÇÝ ³շ Ë³ տ³Ý ùÁ: Ս³ շ³տ ³íե լÇ Ñե-
տ³ùր ùÇր ¿: Կ³ րáÕ եë Ëá ëել, մտ ùեր փá-
Ë³ Ý³ կել ÃÇ մ³կ óÇ¹ Ñետ, և ËÝ¹ րÇ լáւ Íáւ-
մÁ մÇ³ëÇÝ ·տ Ýել: Այ¹ åեë ³մեÝ բ³Ý ³íե լÇ 
³ր³· և ³ր ¹յáւ Ý³ íետ ¿ ëտ³ó íáւմ։ Øեր 
ÃÇ մÇ երեù ³Ý ¹³մ Ýե րáí լ³í ÁÝ կեր Ýեր եÝù: 
ä³ ր³å մáւÝù Ýե րÇó Ñե տá Ñ³ ճ³Ë ·Ýáւմ 
եÝù ëե Õ³ ÝÇ Ãե ÝÇë Ë³ Õ³ լáւ, áր մÇ փáùր 
óր íեÝù: ºë շ³տ եմ ëÇ րáւմ Ãե ÝÇë Ë³ Õ³լ, 

եր բեմÝ` Ý³և բ³ë կետ բáլ: Նí³ ·áւմ եմ ¹³շ-
Ý³ մáւր: ԱéáÕç ³å րե լ³ կեր åÇ կáÕմ Ý³ կÇó 
եմ¦,- å³տ մáւմ ¿ ՏÇ· ր³ÝÁ:

 
ՏÇ· ր³ ÝÇ Ñ³ ր³ զ³տ Ýե րÁ áւ ր³ Ëáւ-

Ãյ³մբ եÝ ÁÝ ¹áւ Ýáւմ Çր Ñ³Õ Ã³ Ý³կ Ýե րÁ, 
բ³յó Ñ³ ճ³Ë ¹Å ·á Ñáւմ եÝ, áր ÇրեÝó ùÇչ 
Å³ մ³ Ý³կ ¿ Ñ³տ կ³ó Ýáւմ։ Նր³ Íր³· րե րÁ 
³å³ ·³յÇ Ñետ կ³å í³Í շ³տ եÝ և տ³ր բեր: 
Ց³Ý կ³ Ýáւմ ¿ áւ ëáւ մÁ շ³ րáւ Ý³ կել ³ր տ³-
ë³Ñ մ³ Ýյ³Ý բáւ Ñե րÇó մե կáւմ և ³յ Ýáւ Ñետև 
íե ր³ ¹³é Ý³լ Ñ³յ րե ÝÇù.

§ØÇ å³Ñ áւ զáւմ ¿Ç զբ³Õ íել éá բá տ³-
շÇ Ýáւ Ãյ³մբ, բ³յó Å³ մ³ Ý³կ չáւ ÝեÇ և չկ³-
րá Õ³ ó³: ÆÝÓ Ñ³ մ³ր ¹³ շ³տ Ñ³ ճե լÇ ¿ր, 
áւ զáւմ ¿Ç ¹³րÓ Ýել ëÇ րá Õ³ կ³Ý զբ³Õ մáւÝù: 
Կյ³Ý ùáւմ áւ Õáր¹ íáւմ եմ ³յÝ մտ ùáí, áր, եÃե 
ÇÝչ -áր բ³Ý áւ զáւմ եë ³Ýել, եÃե շ³տ Ó· տեë 
áւ ³շ Ë³ տեë, ³Ý å³յ մ³Ý կկ³ րá Õ³ Ý³ë¦,- 
³ëáւմ ¿ ՏÇ· ր³ÝÁ և Ýá ր³ ÃáւË Íր³· ր³ íá-
րáÕ Ýե րÇÝ Ñáր ¹á րáւմ, áր շ³տ ³շ Ë³ տեÝ: 
ՀÇմ Ý³ կ³ Ýáւմ ³շ Ë³ տ³ ëÇ րáւ ÃյáւÝÝ áւ Ñ³-
ճáւյ ùáí å³ ր³ åելÝ եÝ û· Ýáւմ ³é³ç ·Ý³լ:

 ØÇ լե Ý³ Øկրտ չյ³ Ý
ÆÝ Ý³ Âáւ մ³ Ýյ³ Ý

լáւë³Ýկ³րÁ ÆÝÝ³ Âáւմ³Ýյ³ÝÇ



5

ºäÐ-Ý  ßáõïáí ÏáõÝ»Ý³ 

Ð²Üð²Î²ò²ð²Üª  Ý³Ë³ï»ëí³Í 

ßáõñç 500 áõë³ÝáÕÇ Ñ³Ù³ñ

 Այë տíյ³լ Ýե րÁ մեզ տր³ մ³¹ րել ¿ àւ-
ë³ ÝáÕ Ýե րÇ Ñետ տ³ր íáÕ ³շ Ë³ տ³Ýù Ýե րÇ 
կեÝտ րá ÝÇ տÝû րեÝ Վ³ Ñ³·Ý Վ³ ր³ ·յ³ ÝÁ։

 
 

-ÊáրÑր ¹³յÇÝ մÇáւ Ãյ³Ý փլáւ զáւ մÇó Ñե-
տá կ³ é³ í³ րáւ Ãյáւ ÝÁ ëկ ëել ¿ տÝû րÇ Ýել Ñ³-
մ³լ ë³ ր³ ÝÇ Ñ³Ý ր³ կ³ ó³ ր³ ÝÁ և ³յլ Ñ³-
մ³ լÇր Ýեր: Օտ³ րե լáւ Ý³ Ë³ Óեé Ýáւ Ãյáւ ÝÁ 
եÕել ¿ կ³ é³ í³ րáւ Ãյ³Ý կáÕ մÇó: ԱյÅմ ºäՀ 
Ñá ·³ բ³ր Óáւ Ýե րÇ ËáրÑր ¹Ç Ý³ Ë³ ·³Ñ ՍերÅ 
Ս³ր· ëյ³ ÝÇ Ñ³ÝÓ Ý³ ր³ ր³ կ³ Ýáí կ³ éáւó-
íáւմ ¿ բá լá րá íÇÝ Ýáր և Å³ մ³ Ý³ կ³ կÇó, Ñյáւ-
ր³ Ýá ó³յÇÝ Ñ³ մ³ լÇր Ýե րÇÝ չզÇ çáÕ Ñ³Ý ր³-
կ³ ó³ ր³Ý:

 
 -Այá°, ³մե րÇ կ³ Ñ³յ բ³ րե ր³ր Ջáրç Աë³-

տáւ րյ³ ÝÁ ºäՀ -ÇÝ կտ³ կել ¿ 1 000.000 ¹á լ³ր, 
áրÁ ¹ր í³Í ¿ Ñ³Ý ր³ կ³ ó³ ր³ ÝÇ կ³ éáւó մ³Ý 
ÑÇմ ùáւմ, մÝ³ óյ³լ Í³Ë ëե րÁ կ³ տ³ր íáւմ եÝ 
Ñ³ մ³լ ë³ ր³ ÝÇ բյáւ çեáí:

-ԱյÅմ Ñ³Ý ր³ կ³ ó³ ր³ ÝÇ կ³ éáւó մ³Ý ³շ-
Ë³ տ³Ýù Ýե րÁ ·տÝ íáւմ եÝ շÇ Ý³ ր³ րáւ Ãյ³Ý 
փáւ լáւմ, և Ý³ Ë³· ÍÇ Ñ³ë տ³տ íե լáւó Ñե տá 

Ñ³ մ³լ ë³ ր³ ÝÁ կáւ Ýե Ý³ մÇÝչև 500 áւ ë³ ÝáÕ-
Ýե րÇ Ñ³ մ³ր Ý³ Ë³ տեë í³Í Ñ³Ý ր³ կ³ ó³-
ր³Ý: Կ³ Ýá Ý³ կ³ր ·Á ¹եéևë Ñë տ³ կեó í³Í 
չ¿,  բ³յó ÑÇմ Ý³ կ³ Ýáւմ Ýե ր³é í³Í եÝ լÇ Ýե լáւ 
ëá óÇ³լ³ åեë ³Ý³ å³ Ñáí, բ³րÓր ³é³ ç³-
¹Ç մáւ ÃյáւÝ և Ñ³ ë³ ր³ կ³ կ³Ý ³կ տÇ íáւ ÃյáւÝ 
áւ Ýե óáÕ áւ ë³ ÝáÕ Ýե րÁ:

 

-Ամե Ý³յÝ Ñ³ í³ Ý³ կ³ Ýáւ Ãյ³մբª 2018 
Ãí³ կ³ ÝÇ ³մ é³ ÝÁ: 

 

-Ք³ ÝÇ áր Ñ³Ý ր³ կ³ ó³ ր³ ÝÇó Ñ³ մ³լ-
ë³ ր³Ý Ñե é³ íá րáւ ÃյáւÝÝ ³յÝ ù³Ý ¿լ մեÍ չ¿, 
և Ñ³ մ³լ ë³ ր³ ÝÇÝ մáտ կ³Ý ·³é Ýե րÇó Ì³-
ր³í ³Õ բյáւր ·Ý³ óáÕ եր Ãáւ Õ³յÇÝ Ýեր կ³Ý, 
Ñ³ մ³լ ë³ ր³ ÝÁ փá Ë³¹ ր³ մÇ çáó Ýեր չÇ տր³-
մ³¹ րÇ áւ ë³ ÝáÕ Ýե րÇÝ: Ք³ Õ³ ù³ åե տ³ ր³-
ÝÇó ևë տե Õե կ³ óել եÝù, áր Ì³ ր³í ³Õ բյáւր 
·Ý³ óáÕ եր Ãáւ Õ³յÇÝ Ýե րÇ ³íե լ³ óáւմ ¿ Ý³-
Ë³ տեë íáւմ ³é³ çÇ կ³ յáւմ։ àւ ë³ ÝáÕ Ýե րÁ 
եր Ãáւ Õ³յÇ ÝÇ ËÝ ¹Çր չեÝ áւ Ýե Ý³:

ՍÇլ í³ր¹ ՏÇ· ր³ Ýյ³Ý   

Հ³Ý ր³ կ³ ó³ ր³ ÝÁ լÇ Ýե լáւ ¿ Å³ մ³ Ý³ կ³ կÇó, áւ Ýե Ý³ լáւ ¿ երկ-
տե Õ³ Ýáó ëե Ýյ³կ Ýեր, áրáÝù áւ Ýե Ý³ լáւ եÝ ³é³Ý ÓÇÝ լí³ ó³ ր³Ý Ýեր: 
ÈÇ Ýե լáւ ¿ մեկ մեÍ ճ³ շ³ ր³Ý, և յáւ ր³ ù³Ý չյáւր Ñ³ր կáւմ` Ëá Ñ³ Ýáó: 
ԱéáÕç ³å րե լ³ կեր åÇ Ñ³ մ³ր Ý³ Ë³ տեë í³Í ¿ մ³ր զ³ë ր³ ÑÇ կ³-
éáւ óáւմ: 
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ÎáëÙ»ïÇÏ  å³ñ³·³Ý»ñ, ·ÉË³ó³íÇ 

¹»Õ»ñ, Ñ³ëó»Ý ¸ºÎ²Ü²î
ºäՀ ¹ե կ³ Ý³տ Ýե րÇ մ³ ëÇÝ Ëá ëե լÇë շ³տ 

áւ ë³ ÝáÕ Ýեր å³ր զ³ åեë Ý³ ËÁÝտ րáւմ եÝ 
լéել, ù³ ÝÇ áր, Áëտ Ýր³Ýó, ¹³ լ³ í³ ·áւյÝ լáւ-
ÍáւմÝ ¿ Ñե տ³ ·³ ËÝ ¹Çր Ýե րÇó և §Ñ³ տáւկ¦ 
íե ր³ բեր մáւÝ ùÇó Ëáւ ë³ փե լáւ Ñ³ մ³ր։  

Ամ ë³· րÇ ÃÕ Ã³ կÇó ԷմÇ լÇ³ ԱÃ³ Ýե ëյ³-
ÝÁ զրáւóել ¿ փÇ լÇ ëá փ³ յáւ Ã³Ý և Ñá ·ե բ³ Ýáւ-
Ãյ³Ý ý³ կáւլ տե տÇ ¹ե կ³ ÝÇ Ñետ և å³ր զել, áր 
Ալեùë³Ý Բ³Õ ¹³ ë³ րյ³ÝÝ ÇրեÝó ¹ե կ³ Ý³ տÇ 
Ñետ կ³ åÇ ³ր ¹յáւ Ý³ íե տáւ Ãյáւ ÝÁ ëտáւ ·ել ¿ 
ëáó Ñ³րó մ³Ý մÇ çá óáí: 

§º Õել եÝ ¹եå ùեր, երբ ¹ե կ³ Ý³ տÇ ³շ Ë³-
տ³ կÇó Ýե րÁ Ãե ր³ óել եÝ, բ³յó, Ç áւ ր³ Ëáւ-
ÃյáւÝ մեզ, ³յ¹ ³շ Ë³ տ³ կÇó ÝերÝ ³յլևë մեզ 
Ñետ չեÝ ³շ Ë³ տáւմ¦,- ³ëել ¿ ¹եկ³ÝÁ:

àՒÊ Ý³ Ë³ ·³Ñ Ար մեÝ Ê³ չÇ կյ³ ÝÁ Ýեր-
կ³ յ³ó րեó Çր տե ë³ կետÝ ³յë ËÝ¹ րÇ մ³ ëÇÝ.

§Բá Õáù Ýեր լÇ Ýáւմ եÝ å³ր բե ր³ բ³ր։ 
Կáë մե տÇկ å³ ր³ ·³ Ýե րÇó û·տ íե լáí å³-
տ³ë Ë³ Ýե լáւó մÇÝչև ëր ճե լáւ ÁÝ¹ մÇ çáւմ Ýեր։ 
àւ ë³ ÝáÕ Ýե րÁ բá Õá ùáւմ եÝ ÑÇմ Ý³ կ³ Ýáւմ áչ 
å³տ շ³ճ íե ր³ բեր մáւÝ ùÇó։ Յáւ ր³ ù³Ý չյáւր 
áւ ë³ ÝáÕ åետù ¿ Çմ³ Ý³, áր áր և¿ ËÝ ¹Çր 
բ³րÓ ր³ Ó³յ Ýե լáւ ¹եå ùáւմ ÇÝùë å³տ ր³ëտ 
եմ մÇÝչև íերç Ýր³ կáÕ ùÇÝ լÇ Ýել¦,- Ýշեó Ար-
մեÝ Ê³ չÇ կյ³ ÝÁ։ 

ԲáւÝ ËÝ ¹Ç րÁ Ñ³ë կ³ Ý³ լáւ Ñ³ մ³ր Ëá-
ëել եÝù Çր³ í³ ·Ç տáւ Ãյ³Ý ý³ կáւլ տե տÇª լ³í 
Ñ³մ բ³í áւ Ýե óáÕ ¹ե կ³ Ý³ տÇ ³շ Ë³ տ³ կÇó 
Էմ մ³ Բեկ Ãե շյ³ ÝÇ Ñետ։

§Øեզ մáտ ¹é Ýե րÁ մÇշտ բ³ó եÝ, ÁÝ¹ մÇ-
çáւմ ³é Ñ³ ë³ ր³կ չáւ ÝեÝù, տե Õե կ³Ýù Ýե րÇ 
¹եå ùáւմ տե Õáւմ կ³զ մ³ կեր åáւմ եÝù å³տ-
ր³ë տáւ մÁ, կ³ Ýá Ý³ կ³ր ·ե րÇÝ փáË ¹ե կ³ ÝÇ 
մÇ çá óáí Í³ Ýá Ã³ Ýáւմ եÝù, չեÝù ëå³ ëáւմª 
Ñ³շ íետ íáւ ÃյáւÝ Ýե րÁ íեր çÇÝ ûրáí áւ Õ³ր-
կեÝù: È³í կáÕ մե րÁ ¹ե կ³ Ý³ տáւմ մեր ¹ե կ³ ÝÇ 
Ñ³ë տ³ տ³Í կ³ր ·áւ կ³ Ýá ÝÇ Ñետ և³Ýù եÝ¦,- 
Ýշեó Էմ մ³ Բեկ Ãե շյ³ ÝÁ։ 

 Փáր Óել եÝù Ñ³ր óÇÝ Ý³յել ³յլ տե ë³Ý-
կյáւ ÝÇó, և մեր ÃÕ Ã³ կÇó ԷմÇ լÇ³ ԱÃ³ Ýե ëյ³ ÝÁ 
Ëá ëել ¿ փÇ լÇ ëá փ³ յáւ Ãյ³Ý և Ñá ·ե բ³ Ýáւ Ãյ³Ý 
ý³ կáւլ տե տÇ  ¹ե կ³ Ý³ տÇ ³շ Ë³ տ³կ óÇ Ñետ։

§Կ³ր Íáւմ եմª ³é³ çÇÝ Ñեր ÃÇÝ Ñ³մ բե ր³-
տ³ րáւ Ãյ³մբ åետù ¿ ³չ ùÇ ÁÝկ ÝÇ ¹ե կ³ Ý³ տÇ 
³շ Ë³ տ³ կÇ óÁ, áր կ³ րá Õ³ Ý³ բ³ րե Ñ³մ բáւյր 
å³ տ³ë Ë³ Ýել áւ ë³ ÝáÕ Ýե րÇ Ñ³ր óե րÇÝ, ÇÝ-
ýáր մ³ó í³Í լÇ ÝÇª ëË³լ Ýե րÇó և Ãյáւ րÇ մ³-
óáւ ÃյáւÝ Ýե րÇó Ëáւ ë³ փե լáւ Ñ³ մ³ր: Ն շեմ, áր 
áւ ë³ ÝáÕ Ýե րÁ մá տե Ýáւմ եÝ Í³յ ր³ ÑեÕ Ñ³ր óե-
րáíª ·լ Ë³ ó³ íÇ ¹ե ÕÇó ëկ ë³Í մÇÝչև ³ëեÕ áւ 

Ãել։ Øեր ·áր Íե րÇÝ զáւ ·³ Ñեéª փáր Óáւմ 
եÝù û· Ýել Ýր³Ýó։ ¸եå ùեր եÝ լÇ Ýáւմ, áր 
շտ³å ËÝ ¹Çր ¿ ³é³ ç³ Ýáւմ, բ³յó áւ ë³-
Ýá ÕÁ բ³ ó³ կ³ յáւմ ¿ տ³ ր³Í ùÇó, կ³å 
եÝù Ñ³ë տ³ տáւմ, փáր Óáւմ եÝù լáւ Íել 
Ñ³ր óÁ¦,- Ýեր կ³ յ³ó րեó փÇ լÇ ëá փ³ յáւ-
Ãյ³Ý և Ñá ·ե բ³ Ýáւ Ãյ³Ý ý³ կáւլ տե տÇ 
¹ե կ³ Ý³ տÇ ³շ Ë³ տ³կ óáւ ÑÇÝ։ 

Հ³ çá Õáւ ÃյáւÝ ·ր³Ý ó³Í ý³ կáւլ-
տետ Ýե րÇ ³շ Ë³ տ³ կÇó Ýե րÁ փ³ë տáւմ 
եÝ, áր բá լáր Ñ³ր óե րÁ կ³å í³Í եÝ ¹ե-
կ³ ÝÇ Ñետ։ ºÃե ¹ե կ³ ÝÁ íե ր³Ñë կáւմ ¿ 
³շ Ë³ տ³ կ³զ մÇ տե Õե կ³ó í³Í լÇ Ýե լÁ, 
ù³յ լեր ¿ Óեé Ý³ր կáւմ  ·áր Íե լ³á ճÇ բ³ րե-
լ³í մ³Ý Ñ³ մ³ր, ³å³ áւ ë³ Ýá Õáւ ÃյáւÝÝ 
ÇրեÝ Ñ³ր· í³Í ¿ զ·áւմ։

 Շáւ շ³ ÝÇկ Աë³տ րյ³Ý
Èáւë³Ýկ³րÁ ÆÝÝ³ Âáւմ³Ýյ³ÝÇ
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§ºë  ÇÝÓ ³ÝÑ³çáÕ³Ï Ù³ñ¹ 
ã»Ù Ñ³Ù³ñáõÙ¦ 

²Éµ»ñï ¶»õáñ·Û³Ý

 

-Կ³ մ³ յ³ կ³Ý Ñ³ çá Õáւ Ãյáւ ÝÁ մեÍ ¹Å í³-
րáւ ÃյáւÝ Ýե րÇ ·Ýáí ¿ տր íáւմ: Ն³Ëª ³Ý ëå³-
ëե լÇ ¿ր, áր եë Ñ³յտÝ íե óÇ ºäՀ -Ç ù³ éյ³ կÇ 
մեç, Ñե տá ëկ ëե óÇ å³ ր³ åել, զբ³Õ íել, áրáí-
Ñե տեւ Ñ³ë կ³ Ýáւմ ¿Ç, áր Ñ³ մ³լ ë³ ր³ÝÝ եմ 
Ýեր կ³ յ³ó Ýáւմ, մեր եր կÇ րÁ, և, եÃե եë ÁÝտր-
íել եմ, áւ րեմÝª å³ր տ³ íáր եմ ³յ¹ ·áր Íáí 
լáւրç զբ³Õ íել: ØÇ փáùր ¿լ եր ևÇ բ³Ëտë բե-
րեó, բ³յó Í³Ýր ³շ Ë³ տ³Ý ùÇ Ñե տե ւ³Ýù ¿ Çմ 
Ñ³ çá Õáւ Ãյáւ ÝÁ: 

  

-Øր ó³կ óáւ Ãյáւ ÝÁ բ³ í³ կ³ ÝÇÝ մեÍ ¿ր, 
ù³ ÝÇ áր  ûլÇմ åÇ³¹³յÇ å³տ մáւ Ãյ³Ý մեç 
³յë տ³ րÇ ³մե Ý³ շ³տ երկր ÝերÝ ¿ÇÝ մ³ë-
Ý³կ óáւմ: ØեÍ å³ տÇí ¿ր, áր մեր Ñ³ մ³լ ë³-
ր³ ÝÁ ³é³ç ¿ր Øáëկ í³յÇ Èá մá Ýá ëá íÇ ³Ý í³Ý 
և Քեմբ րÇ çÇ Ñ³ մ³լ ë³ ր³Ý Ýե րÇó:

 

-ՕլÇմ åÇ³կ³Ý շ³րÅ մ³Ý մեç եë շ³տ 
í³ Õáւó եմ. ³í³· ¹å րá óáւմ մ³ë Ý³կ óել եմ 
մÇ ç³զ ·³յÇÝ ûլÇմ åÇ³կ³Ý Ë³ Õե րÇ և մե ¹³լ-
Ýեր եմ բե րել: à՞í չÇ ëÇ րáւմ Ñ³Õ Ãել:

 

-¼³ íեշ տ³ լÇ å³տ մáւ ÃյáւÝ ¿ր: ØÇÝ չեւ 
ÑÇ մ³ ¿լ չ·Ç տեմ, Ãե ÇÝÓ áí ¿ր ·ր³Ý óել Ñե-
éáւë տ³ Ë³ ÕÇÝ մ³ë Ý³կ óե լáւ Ñ³ մ³ր: ¼³Ý-
·ե óÇÝ áւ ³ë³óÇÝ, áր ·ր³Ýó í³Í եù, եկե°ù, 
փáր Óե°ù, և եë ¿լ Ñ³ մ³ Ó³յ Ýե óÇ: àրá շե óÇ 
փáր Óել áւ բ³զ մ³ զ³ Ýեó Ýել Çմ áւ ë³ Ýá Õ³-
կ³Ý կյ³Ý ùÁ: Աé³ çÇÝ Ë³ ÕÁ բ³ í³ կ³ ÝÇÝ Ñ³-
çáÕ ëտ³ó íեó, բ³Ëտë բե րեó, Çëկ երկ րáր¹ 
Ë³ ÕÇÝ մÇ ù³ ÝÇ կá åÇտ ëË³լ Ýե րÇ Ñետ և³Ý-
ùáí ¹áւրë մÝ³ óÇ:

-Հ³Õ Ã³ Ý³կë մեÍ շáւ ùáí ÁÝ ¹áւ Ýե óÇÝ: 
Øեզ Ñր³ íÇ րե óÇÝ Ýáւյ ÝÇëկ éեկ տá ր³ տÇ ÝÇë-
տÇÝ եւ շÝáր Ñե óÇÝ ºäՀ áë կե մե ¹³լ Ýեր: Շ³տ 
Ñ³ ճե լÇ ¿ զ·³լ, áր ¹áւ ·Ý³ Ñ³տ í³Í եë: ¸³ 
áւÅ ¿ տ³ լÇë Ñե տ³ ·³ Ñ³ çá Õáւ ÃյáւÝ Ýե րÇ, 
å³յ ù³ րÇ Ñ³ մ³ր:

-ÆÝÓ մÇշտ ¹áւր ¿ եկել մ³ Ãե մ³ տÇ կ³Ý: 
Աå³ ·³ յáւմ կփáր Óեմ ·Ç տáւ Ãյ³մբ զբ³Õ íել, 
·Ç տáւ Ãյ³Ý մեç ÇÝչ -áր Ñետù ÃáÕ Ýել: ÆÝչ åեë 
³ëել ¿ ºí ·ե ÝÇ ÈեáÝá íÁ, §ºր ç³Ý կáւ Ãյáւ ÝÁ 
³յÝ ¿, երբ ³é³ íá տյ³Ý áւ զáւմ եë տÝÇó ·áր-
ÍÇ ·Ý³լ, Çëկ երե կá յ³Ý ·áր ÍÇó` տáւÝ¦։

ºí ·ե Ýյ³ Հ³մ բ³ր Óáւ մյ³ Ý

 Նյáւ ÃÇ Ñե րá ëÁ մ³ Ãե մ³ տÇ կ³յÇ մÇ ç³զ ·³յÇÝ áւ ë³ Ýá Õ³ կ³Ý 23-
ր¹ ûլÇմ åÇ³¹³ յáւմ áë կե մե ¹³լ Ýí³ ճ³Í, մ³ Ãե մ³ տÇ կ³յÇ և մե Ë³-
ÝÇ կ³յÇ ý³ կáւլ տե տÇ երկ րáր¹ կáւր ëÇ áւ ë³ ÝáÕ Ալ բերտ Գևáր ·յ³ÝÝ 
¿: ՍÇ րáւմ ¿ լëել Ֆáր շÇ և ÈեáÝÇ¹ Ա·áւ տÇ ÝÇ եր ·ե րÁ: Ն³ ËÁÝտ րáւմ 
¿ ¹ե տեկ տÇí Ýեր կ³ր ¹³լ: Ալ բեր տÇ Ëáë ùáí` Ý³ եր բեù չÇ ¹³é Ý³ 
ýáւտ բá լÇëտ, չÝ³ յ³Í` ýáւտ բáլ Ë³ Õ³լ շ³տ ¿ ëÇ րáւմ:
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 ºñÏáõ ï»ë³Ï»ï
  

Åáւé Ý³ լÇë տÇ կ³յÇ ý³ կáւլ տե տÇ 
àՒÊ Ý³ Ë³ ·³Ñ

-Æմ ý³ կáւլ տե տÇ շեÝùÝ եմ շ³տ ëÇ րáւմ, Ñ³տ-
կ³ åեëª Չ³ րեÝ óÇ ¹³Ñ լÇճÁ. ³յÝտեÕ կ³ յ³ óել 
եÝ Ñ³ մ³լ ë³ ր³ Ý³ կ³Ý կյ³Ý ùÇë երեù կ³ր ևá-
ր³ ·áւյÝ մÇ çá ó³ éáւմ Ýե րÁ:

-Հ³ մ³ր Ó³ կáւ ÃյáւÝë Ñ³ í³ ùեմ áւ ³ëեմ, áր  
չեմ ëÇ րáւմ ³ր ևե լ³ ·Ç տáւ Ãյ³Ý ý³ կáւլ տե-
տÁ: Æմª ý³ կáւլ տետ Ñ³ë Ýե լáւ ճ³ Ý³ å³ր ÑÇÝª 
3-ր¹ Ñ³ր կáւմ, ³Ý կ³Ë ÇÝÓ ÝÇó, կ³ր ¹áւմ եմª 
§Ար ևելùÝ ³յë տեÕ ¿¦:

 

-ºë áւ Ýեմ ÃáւÝ¹ ÑÇ շá Õáւ ÃյáւÝ Ýե րÇ Ñ³ í³ ù³-
Íáւ, áւ, ÇÝչåեë Ñ³ ·ե ó³Í զ·եë տ³ å³ Ñ³ ր³-
ÝÇ ¹եå ùáւմ, չեë կáÕմ Ýá րáշ íáւմ ÇÝչ Ñ³· Ýել, 
եë ¿լ չեմ կáÕմ Ýá րáշ íáւմ áրÁ å³տ մել:

 

-Չեմ ÁÝ կ³ լáւմ Ýր³Ýó, áí ùեր ·³ լÇë եÝ Ñ³-
մ³լ ë³ ր³Ýª §áÝó ³Ýեմª շáւտ ³մáւë Ý³ Ý³մ¦ 
Ñá ·ե բ³ Ýáւ Ãյ³մբ, չեմ ÁÝ կ³ լáւմ Ý³և, áր ·ե-
ր³ զ³Ý óÇ կÇ բ³ր ¹áւյ Ãáí ·Ý³ Ñ³ տ³ կ³Ý եÝ 
մáւ րáւմ: 

-Հ³ մ³լ ë³ ր³ ÝÇ բ³ կáւմ áւ ÝեÝù մÇ կեր å³րª 
Բ·áÝ: Ար տ³ ùÇ ÝÇó շ³տ փÝ ÃÇ ¿ë մ³ր ¹Á շ³տ 
բÍ³ËÝ ¹Çր ¿ Ñ³ մ³լ ë³ ր³ ÝÇ տ³ ր³Í ùÇ մ³ù-
րáւ Ãյ³Ý Ñ³Ý ¹եå: Վեր çերë տե ë³ª կé³ ó³í áւ 
³Õ բÇ կտá րÁ íերó րեó մÇ տե ÕÇó. áր Ñ³ զ³ր 
³Ý ·³մ Ý³յեÇր, չ¿Çր ¿լ տեë ÝÇ:

-Հ³ր ó³զ րáւյó í³ րել Շ³éլ Ազ Ý³ íáւ րÇ Ñետ:

 Հ³յ բ³ Ý³ ëÇ րáւ Ãյ³Ý ý³ կáւլ տե տÇ 
àՒÊ Ý³ Ë³ ·³Ñ

-Ամե ÝÇó շ³տ մեր ý³ կáւլ տե տÇ շեÝùÝ եմ ëÇ-
րáւմ` Çր բá լáր երեù Ñ³ր կե րáí. ³յë տեÕ մտ-
Ýե լÇë մÇ տե ë³կ Ñ³Ý·ë տáւ ÃյáւÝ և Ñ³ ր³ զ³-
տáւ ÃյáւÝ եմ զ·áւմ:

 -ԿեÝտ րá Ý³ կ³Ý մ³ë Ý³ շեÝ ùÇÝ կÇó ý³ կáւլ-
տետ Ýե րÁ. ë³é Ýáւ ÃյáւÝ եմ զ·áւմ։
  

-ԱÝ ó³Í տ³ր í³ §Ռեկ տá ր³տ 2016¦ -Ç շր ç³-
Ý³ կáւմ եÕել եմ ¹ե կ³Ý: ԱյÝ ù³Ý ¿Ç մտել ¹ե րÇë 
մեç, áր å³ րáÝ Աí³ ·յ³ ÝÇ (ý³ կáւլ տե տÇ ¹ե-
կ³ ÝÇ) ëե Ýյ³կ մտ Ýե լáւó Ñե տá կ³տ³կեóÇ, áր 
¹ր ëáւմ ëå³ ëÇ (Åå տáւմ ¿):

 

 -Փáր Óáւմ եմ բá լá րÇ Ñետ լե զáւ ·տ Ýել. ¹³ Çմ 
å³րտùÝ ¿:

-Է¹ ·³ր äáÇ §Ա Ýáւրç Ýեր և մÕ Ó³ í³Ýç Ýեր¦ 
å³տմ í³ Í³ շ³ րÁ. ÑÇ³Ý³ լÇ ·áր Íեր ¿ÇÝ։

 -Ê³ Õá ÕÇ ³յ ·Ç áւ Ýե Ý³լÝ ¿:
 

 Ø³ րÇ³մ Տեր բ³ լյ³Ý
լáւë³Ýկ³րÁ ԱÝÝ³ Հ³րáւÃյáւÝյ³ÝÇ
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´áÕáù³ñÏÇ°ñ

     ùÝÝáõÃÛ³Ý¹
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ, »Ã» 

áÕç³ÙÇï ÑÇÙù»ñ áõÝ»ë
Յáւ ր³ ù³Ý չյáւր áւ ë³ ÝáÕ Çր³ íáւÝù áւ ÝÇ 

բá Õá ù³ր կե լáւ Çր ëտ³ ó³Í ·Ý³ Ñ³ տ³ կ³ ÝÁ: 
Ս³ íե ր³ բե րáւմ ¿ áչ մÇ³յÝ ³մ փá փÇչ ³տեë-
տ³ íáր մ³Ý, ³յլև ÁÝ Ã³ óÇկ և եզ ր³ փ³ կÇչ 
ùÝ Ýáւ ÃյáւÝ Ýե րÇÝ, ë³ կ³յÝ ³յë կ³ր ·ÇÝ, ºäՀ 
áւ ëáւմ Ý³ մե Ãá ¹³ կ³Ý í³ր չáւ Ãյ³Ý åետ 
Հր³Ýտ Ժ³մ Ñ³ րյ³ ÝÇ Ëáë ùáí, áչ բá լáր áւ ë³-
ÝáÕ ÝերÝ եÝ տե Õյ³կ:

2011Ã  ÁÝ ¹áւÝ í³Í կ³ր ·Ç Ñ³ մ³ Ó³յÝª 
յáւ ր³ ù³Ý չյáւր áւ ë³ ÝáÕ ·Ý³ Ñ³ տ³ կ³ ÝÁ 
Çմ³ Ý³ լáւó Ñե տá կ³ րáÕ ¿ Ñ³ÝÓ Ý³ Åá Õá íÇ 
Ý³ Ë³ ·³ ÑÇ ³Ýáւ Ýáí ·ր³ íáր ¹Ç մáւմ Ýեր-
կ³ յ³ó Ýելª ËÝ¹ րե լáí, áր ·Ý³ Ñ³ տ³ կ³ ÝÁ 
íե ր³ Ý³յ íÇ: Ն³ Ë³ ր³ րáւ Ãյ³Ý å³ Ñ³Ý çáí 
և կ³ր ·Ç ¹րáւյ Ãáí` բá լáր ùÝ Ýáւ ÃյáւÝ Ýե րÁ 
Ó³յ Ý³·ր íáւմ եÝ, և բá Õá ù³րկ մ³Ý ¹եå ùáւմ 
Ñ³ÝÓ Ý³ Åá Õá íÁ å³ր տ³ íáր ¿ ³յ¹ Ó³յ Ý³·-
րáւ Ãյáւ ÝÁ լëել áւ áւ ë³ Ýá ÕÇÝ բ³ ó³տ րել, Ãե 
áր տեÕ ¿ Ý³ Ãե ր³ óել, ÇÝ չÇ Ñ³ մ³ր ¿ ·Ý³ Ñ³-
տ³ կ³ ÝÁ Ççեó íել:

ºäՀ ³ í³ր տ³ կ³Ý ³շ Ë³ տ³Ýù Ýե րÇ, 
մ³ ·Çëտ րá ë³ կ³Ý Ãե զե րÇ å³շտ å³ Ýáւ-
Ãյ³Ý, åե տ³ կ³Ý ùÝ Ýáւ ÃյáւÝ Ýե րÇ ³ր ¹յáւÝù-
Ýե րÇ բá Õá ù³րկ մ³Ý Ñ³Ý Ó³Ý Åá Õá íÇ ³Ý ¹³մ 
Ø³ր ·³ րÇ տ³ Ղ³ զ³ րյ³ÝÝ ³í³ր տ³ կ³Ý 
³շ Ë³ տ³Ýù Ýե րÇ բá Õá ù³ր կáւմ Ýե րÇÝ մ³ë-
Ý³կ óել ¿ տÝ տե ë³ ·Ç տáւ Ãյ³Ý և կ³ é³ í³ր-
մ³Ý, Çր³ í³ ·Ç տáւ Ãյ³Ý ý³ կáւլ տետ Ýե րáւմ. 
³é³ çÇÝ ¹եå ùáւմ áւ ë³ Ýá ÕÇ ·Ý³ Ñ³ տ³ կ³ ÝÁ 
բ³րÓ ր³ó íել ¿, երկ րáր ¹áւմª չÇ փáË íել.

§Բá Õá ù³ր կáւմ Ýե րÇ íÇ ճ³ կ³· րáւ ÃյáւÝ 
չկ³, բ³յó բá լáր ý³ կáւլ տետ Ýե րáւմ ¿լ լÇ Ýáւմ 
եÝ, áւÕ Õ³ կÇ մÇշտ չ¿, áր ¹ր³Ýù Ñ³ë Ýáւմ եÝ 
íեր çÇÝ մ³ կ³ր ¹³ կÇÝ¦,- §Ա լեù Ø³ Ýáւ կյ³Ý1¦ 
³մ ë³· րÇ Ñետ զրáւյ óáւմ ³ë³ó Ø³ր ·³ րÇ-
տ³Ý:

Հր³Ýտ Ժ³մ Ñ³ րյ³ ÝÁ ÝáւյÝ åեë բá Õá-
ù³ր կáւմ Ýե րÇ íÇ ճ³ կ³· րáւ ÃյáւÝ չáւ ÝÇ.

§àւ ë³ ÝáÕ Ýեր կ³Ý, áրáÝó Ñ³ մ³ր Ýå³-
տ³ կÁ íերç Ý³ կ³Ý մÇ³íáրÝ ¿, ³յլ áչ Ãե Ñ³ë-
կ³ Ý³ լÁ, áր ÇÝչ -áր ·Ç տե լÇù Ýե րÇ å³ կ³ë áւ 
Ãե րáւ ÃյáւÝ áւ ÝեÝ: Հ³ë Ýáւմ եÝ áւë ËáրÑր ¹ÇÝ, 

åրá éեկ տáր Ýե րÇÝ, Çëկ երբ Ñե տ³ùրùր íáւմ 
եë, Ãե բá Õá ùÇ ¿áւ Ãյáւ ÝÁ áրÝ ¿, å³րզ íáւմ ¿, 
áր մÇ³յÝ ·Ý³ Ñ³ տ³ կ³ ÝÁ¦,- ³ë³ó Հր³Ýտ 
Ժ³մ Ñ³ րյ³ ÝÁ:

ä րá ýե ëá ր³ ¹³ ë³ Ëá ë³ կ³Ý կ³զ մÇ և 
áւ ë³ Ýá Õ³ կ³Ý ËáրÑր ¹Ç տե ë³ կետ ÝերÝ ³յë-
տեÕ Ñ³ մÁÝկ Ýáւմ եÝ. áւ ë³ Ýá ÕÁ åետù ¿ բá-
Õá ù³րկ մ³Ý ¹Ç մÇ áÕ ç³ մÇտ å³տ ճ³é Ýե րáí, 
áչ Ãե մ³ ·Çëտ ր³ տáւ ր³յÇ ÁÝ ¹áւ Ýե լáւ Ãյ³Ý, 
կ³ր մÇր ¹Çå լá մÇ կ³մ զեÕչ ëտ³ Ý³ լáւ Ýå³-
տ³ կáí:

 Նá ր³յր Շá ÕÇ կյ³Ý
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 Վեր çÇÝ տ³ րÇ Ýե րÇÝ Ñ³ մ³ կ³ր· չÇ և Ñ³-
մ³ ó³Ý óÇª մեր կյ³Ýù մáւտù ·áր Íե լÁ շր ç³-
¹³ր Ó³յÇÝ եÕ³í մեր ³éû րյ³յÇ Ñ³ մ³ր: Այ-
ëûր ·րե Ãե բá լáրë չեÝù å³տ կե ր³ó Ýáւմ մեր 
կյ³ÝùÝ ³é³Ýó Ñ³ մ³ կ³ր· չÇ: 

ºäՀ ëá óÇáլá ·Ç³յÇ ý³ կáւլ տե տÇ չáր-
րáր¹ կáւր ëÇ áւ ë³ Ýá Õáւ ÑÇ ԱÝáւ շÇկ Կ³ ր³ åե-
տյ³ ÝÁ Ñ³ ճ³Ë ¿ լÇ Ýáւմ Ñ³ մ³լ ë³ ր³ ÝÇ Ñ³-
մ³ կ³ր· չ³յÇÝ ëր³ Ñáւմ.

§ä³ տ³ Ñáւմ ¿, երբ áր և¿ ¹³ë չեÝù ³Ýáւմ, 
·³ լÇë եÝù Ñ³ մ³ կ³ր· չ³յÇÝ ëր³Ñ: Ք³ ÝÇ áր 
³յë շր ç³ Ýáւմ ³í³ր տ³ կ³Ý ³շ Ë³ տ³Ýù Ýեր 
եÝù ·րáւմ, áր ³մ բáÕç ûրÁ տր³ մ³¹ րáւմ եմ 
Ñ³ մ³ կ³ր· չÇÝ: Æëկ, եÃե Ëá ëեÝù Ñ³ մ³ ó³Ý-
óÇ մ³ ëÇÝ, ³å³ ¹ր³Ý տր³ մ³¹ րáւմ եմ ûր í³ 
մեç ³é³ íե լ³ ·áւյ ÝÁ եր կáւ Å³մ: ºր բեù կ³Ë-
í³ Íáւ ÃյáւÝ չեմ áւ Ýե óել Ñ³ մ³ ó³Ý óÇó¦,- Ýշեó 
ԱÝáւ շÇկ Կ³ ր³ åե տյ³ ÝÁ:

 Ø³յր բáւ ÑÇ մեկ ³յլ áւ ë³ Ýá Õáւ ÑÇ ³ë³ó, 
áր ·րե Ãե ³մեÝ րá åե Ñ³ մ³ ó³Ý óáւմ ¿.

§Կ³ րáÕ ¿ Ãí³լ, áր եë կ³Ë í³ Íáւ ÃյáւÝ 
áւ Ýեմ Ñ³ մ³ ó³Ý óÇó, ë³ կ³յÝ ÇÝùë ³յ¹ åեë 
չեմ կ³ր Íáւմ: ä³ր զ³ åեë ³յ ëûր ëá óÇ³լ³-
կ³Ý ó³Ý óե րÁ, մեË³ÝÇկáրեÝ կ³Ë í³ Íáւ-
Ãյ³Ý մեç եÝ ·óáւմ. ³մեÝ րá åե áւ զáւմ եë 
տե Õյ³կ լÇ Ýել կ³ տ³ր íáÕ Çր³ ¹³ր Óáւ ÃյáւÝ-
Ýե րÇó¦: 

ºäՀ Ñ³ մ³կ³ր· չ³յÇÝ ëր³ ÑÇ ³շ Ë³-
տ³ կÇó ԷլեÝ Æë åÇ րյ³ ÝÁ մեզ Ñետ զրáւյ óáւմ 
Ýշեó, áր áւ ë³ ÝáÕ Ýե րÁ ³íե լÇ Ñ³ ճ³Ë Ñ³ մ³-
կ³ր· չ³յÇÝ ëր³ ÑÇó û·տ íáւմ եÝ ùÝ Ý³ կ³Ý 
շր ç³ Ýáւմ: §ՀÇմ Ý³ կ³ Ýáւմ ·³ լÇë եÝ ³յë տեÕ 
ÇրեÝó ¹³ ëե րÁ å³տ ր³ë տե լáւ, ³í³ր տ³-
կ³Ý ³շ Ë³ տ³Ýù Ýե րÇ íր³ ³շ Ë³ տե լáւ Ñ³-
մ³ր, ë³ կ³յÝ կ³Ý Ý³և áւ ë³ ÝáÕ Ýեր, áí ùեր 
·³ լÇë եÝ Å³ մ³ Ý³կ ³Ý óկ³ó Ýե լáւ: ÈÇ Ýáւմ եÝ 
¹եå ùեր, երբ ëáó ó³Ý óեր եÝ մտ Ýáւմ և ¹³ ëե-
րÇ Ñետ կ³å í³Í áչÇÝչ չեÝ ³Ýáւմ, ³յ¹ ¹եå-
ùե րáւմ Ýկ³ տá Õáւ ÃյáւÝ եÝù ³Ýáւմ áւ ¹áւրë 
Ñր³ íÇ րáւմ¦։ 

ՖÇ զÇ կ³ կ³Ý ËÝ ¹Çր Ýե րÇÝ զáւ ·³ Ñեéª 
Ñ³ մ³ կ³ր· չÇÝ չ³ փÇó շ³տ Å³ մ³ Ý³կ տր³-

մ³¹ րե լÁ կ³ րáÕ ¿ Ñ³Ý ·եó Ýել Ñá ·ե բ³ Ý³ կ³Ý 
բ³զ մ³ ÃÇí ËÝ ¹Çր Ýե րÇ, áրáÝ óÇó ³մե Ý³³ր-
¹Ç³կ³ ÝÁ ûտ³ րáւմÝ ¿ Çր³ կ³ Ýáւ Ãյáւ ÝÇó: 

§Հ³ մ³ կ³ր· չ³յÇÝ Ë³ Õե րÇó կ³ Ëáւմ áւ-
Ýե óáÕ Ýե րÁ մեր ûրե րáւմ շ³տ-շ³տ եÝ, ÇÝ չÁ 

Ñ³տ կ³ åեë Ýկ³ տե լÇ ¿ ¹ե é³ Ñ³ë Ýե րÇ շր ç³-
Ýáւմ: ՖÇ զÇ կ³ կ³Ý íÝ³ë Ýե րÁ, áրáÝù ³é³-
ç³ Ýáւմ եÝ Ýë տ³ կյ³ó íÇ ճ³ կÇó, Ñá ·ե բ³ Ý³-
կ³Ý տե ë³Ý կյáւ ÝÇó լáւրç ËÝ ¹Çր Ýեր կ³ րáÕ 
եÝ ³é³ ç³ó Ýել: Հ³ մ³ կ³ր· չ³յÇÝ Ë³ Õե րáí 
տ³ր íե լÇë ³é³ç ¿ ·³ լÇë ËÝ ¹Çր. Çր³ կ³ Ýáւ-
Ãյáւ ÝÇó կտր íե լÁ։ Ø³ր ¹Çկ ëկ ëáւմ եÝ Ýáւյ Ý³-
կ³ Ý³ó íել ÇրեÝó Ñե րáë Ýե րÇ Ñետ և ³å րել 
íÇր տá ւ³լ Çր³ կ³ Ýáւ Ãյ³մբ։ ØÇ³Ý շ³ Ý³կ չÇ 
կ³ րե լÇ ³ր ·ե լել Ñ³ մ³ կ³ր· չÇÝ կ³մ Ñե é³-
Ëá ëÇÝ մá տե Ý³ լÁ, áրáí Ñետև մեÍ ó³Ý կáւ-
ÃյáւÝÝ áւ ³Ý³ í³ր տáւ Ãյ³Ý զ·³ óá Õáւ ÃյáւÝÝ 
³íե լÇ մ³ëշ տ³ բ³յÇÝ ËÝ ¹Çր Ýե րÇ կ³ րáÕ եÝ 
Ñ³Ý ·եó Ýել, ù³Ý բáւÝ եր ևáւյ ÃÁ¦,- Ýշáւմ ¿ Ñá-
·ե բ³ ÝÁ:

 Հետ ևáւ ÃյáւÝª մ³ր¹ կ³Ýó Ñետ շփáւմÝ áւ 
Ñ³ Õáր ¹³կ óáւմÝ ³íե լÇ û· տ³ կ³ր եÝ, մեÍ 
փáրÓ եÝ տ³ լÇë, լó Ýáւմ եÝ ¹ր³ կ³Ý լÇó ùե րáí, 
մÇûրÇ Ý³կ չեÝ և կ³ éáւ óáւմ եÝ շր ç³ å³տ, áր-
տեÕ մ³ր¹Ý ÇÝùÝ ÇրեÝ եր բեù ûտ³ր í³Í զ·³լ 
չÇ կ³ րáÕ։

 Սե ¹³ Գևáր ·յ³Ý
լáւë³Ýկ³րÁ ÆÝÝ³ Âáւմ³Ýյ³ÝÇ



º ä Ð  ¶ ð ² ¸ ² ð ² Ü Æ  Ê Ü ¸ Æ ð Ü º ð À
ºäՀ áւ ë³ Ýá Õáւ Ãյ³Ý շր ç³ Ýáւմ ·ր³-

¹³ ր³ ÝÇ մ³ ëÇÝ Ëá ëե լÇë բá Õáù Ýե րÁ 
ÑÇմÝ³կ³Ýáւմ կ³å í³Í եÝ ³շ Ë³ տ³ կÇó-
Ýե րÇ Ãե րÇ ³շ Ë³ տե լ³á ճÇ և ³Ý բ³ րե Ñ³ճ 
íե ր³ բեր մáւÝ ùÇ Ñետ: Գր³ ¹³ ր³ÝÝ áւ ÝÇ 55 
³շ Ë³ տ³ կÇó, áրáÝó ³շ Ë³ տ³Ý ù³յÇÝ ûրÝ 
³í³րտ íáւմ ¿ Å³ մÁ 17:00 -Ç Ý, ë³ կ³յÝ մÇ 
շ³րù áւ ë³ ÝáÕ Ýեր åÝ ¹áւմ եÝ, áր ·ր³ ¹³ ր³-
ÝÁ եր բեմÝ փ³կ ¿ լÇ Ýáւմ Å³ մÁ 16:00 -Ç ó: 

ÊÝ ¹Ç րÁ å³ր զ³ բ³ Ýե լáւ Ñ³ մ³ր Ëá ëե-
óÇÝù ºäՀ ·ր³ ¹³ ր³ ÝÇ տÝû րեÝ ºզ ÝÇկ ØÇր-
զá յ³ ÝÇ Ñետ: 

§Գ ր³ ¹³ ր³ ÝÁ Å³ մÁ 16:00 -Çó կ³ րáÕ ¿ 
փ³կ íել մÇ³յÝ ³յÝ ¹եå ùáւմ, եÃե Ñ³ çáր¹ ûրÁ 
տá Ý³ կ³Ý ¿: Ըëտ ûրեÝ ùÇª Ý³ Ë³ տá Ý³ կ³Ý 
և Ñ³Ý·ë տյ³Ý ûրե րÇ Ý³ Ëû րեÇÝ ³յ óե լáւ Ýե-
րÇ մáւտ ùÁ ·ր³ ¹³ ր³Ý ³í³րտ íáւմ ¿ 1 Å³մ 
շáւտ¦,- փ³ë տեó ºզÝÇկ ØÇր զá յ³ ÝÁ: Աշ Ë³-
տ³Ý ù³յÇÝ ³յլ ûրե րÇÝ մÇÝչև Å³ մÁ 17:00-Á 
·ր³ ¹³ ր³ ÝÇ փ³կ լÇ Ýե լáւ փ³ë տÁ տÝû րե ÝÁ 
բ³ ó³ éեó:

Ս å³ ë³րկ մ³Ý áլáր տáւմ ³é կ³ ËÝ ¹Çր-
Ýե րÁ տÝû րե ÝÁ չÑեր ùեóª Ýշե լáí, áր ·ր³ ¹³-
ր³ ÝÇ ³շ Ë³ տ³ կÇó Ýե րÇ Ñետ բ³զ մÇóë Ñ³Ý-
¹Ç åáւմ Ýեր ¿ áւ Ýե óել և Ñ³ÝÓ Ý³ ր³ ր³ կ³Ý Ýե ր 
տíել, ·լ Ë³ íá ր³ åեë` ÑÝ³ ր³ íá րÇÝë ëÇ ր³-
լÇր լÇ Ýել áւ ë³ ÝáÕ Ýե րÇ Ýկ³տ մ³մբ: 

 Վե ր³ ¹³րÓ íáÕ ·ր ùե րÁ եր բեմÝ շ³ րáւ Ý³-
կáւմ եÝ áւ ë³ ÝáÕ Ýե րÇ ³Ý í³Ý կáÕ ùÇÝ å³րտù 
եր և³լ: ՏÝû րե ÝÇ Ëáë ùáíª ³յë ËÝ ¹Ç րÁ Íր³·-
ր³յÇÝ Ñ³ մ³ կ³ր ·Ç Ñետ ¿ կ³å í³Í.

§Գր ùե րÇ íր³ ³é կ³ կá ¹ե րÁ Ãí³Ýշ í³Í 
Ñ³ մ³ կ³ր ·áí ·ր³Ýó íáւմ և ÝáւյÝ կերå ¹áւրë 
եÝ ·ր íáւմ áւ ë³ Ýá ÕÇ ³Ý í³Ý ¹Ç մ³ óÇó: ԱÝ-
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óյ³լ տ³ր í³ ÝÇó ·ր³ ¹³ ր³ÝÝ ³Ý óել ¿ Íր³·-
ր³յÇÝ ³յլ Ñ³ մ³ կ³ր ·Ç, áրÇ ³ր ¹յáւÝ ùáւմ 
Ýí³ զել եÝ Ýմ³Ý ¹եå ùե րÁ: Բá լáր կá ¹ե րÁ ³յ-
ëáւ Ñետ Ã³ր մ³ó í³Í եÝ, և, Ç տ³ր բե րáւ ÃյáւÝ 
Ý³ Ëáր¹ տ³ րÇ Ýե րÇ, ¹ր³Ýù ³մ ր³ó í³Í եÝ 
·ր ùÇ Ýեր ëÇ կáÕ մÇóª տÇտ Õá ë³ Ãեր ÃÇ íր³ª 
եր կáւ ûրÇ Ý³ կáí¦:

ºäՀ ·ր³ ¹³ ր³ Ýáւմ ¹³ ë³·ր ùե րÇ ùÇչ 
ù³ Ý³ կáւ Ãյ³Ý մ³ ëÇÝ º.ØÇր զá յ³ ÝÁ ևë å³ր-
զ³ բ³ Ýáւմ ¿ տíել.

§Աշ Ë³ր ÑÁ ·Ýáւմ ¿ Ñետ ևյ³ լÇÝª áւ Ýե Ý³լ 
շ³տ տե ë³ կ³ ÝÇª ùÇչ ûրÇ Ý³կ Ýե րáí:  àւ ë³-
Ýá Õáւ Ãյáւ ÝÁ ëá íáր չ¿ ³շ Ë³ տել ÁÝ Ãեր ó³ë-
ր³Ñ Ýե րáւմ. ե Ãե ÁÝ Ãեր ó³ë ր³ ÑÇó û·տ íեÝ, 
¹³ ë³·ր ùե րÁ տáւÝ չտ³ ÝեÝ և եր կ³ր Å³-
մ³ Ý³կ չå³ ÑեÝ, ³յ¹ ËÝ ¹Ç րÁ չÇ ³é³ ç³ Ý³: 
Գ ր³ ¹³ ր³ ÝÇÝ Ñ³ ճ³Ë մե Õ³¹ րáւմ եÝ áրáշ 
³é³ր կ³ Ýե րÇª Ñ³ յ³ լե զáւ ¹³ ë³·ր ùեր չáւ-
Ýե Ý³ լáւ Ñ³ մ³ր:Գր ùե րÇ Ã³ր մ³ó մ³մբ և íե-
ր³Ñ ր³ տ³ ր³կ մ³մբ Ñ³ ճ³Ë եÝù զբ³Õ íáւմ,  
ë³ կ³յÝ ¹ր³Ýó Ã³ր· մ³Ý չáւ Ãյ³մբ ·ր³ ¹³-
ր³ ÝÁ չÇ զբ³Õ íáւմ¦,- Ý շáւմ ¿ տÝû րե ÝÁ:

Ն ր³ Ñ³ í³ëտ մ³մբª Ñ³ ճ³Ë ¹Ç մել ¿ 
ý³ կáւլ տետ Ýե րÇÝ, áր åեë զÇ áւ ë³ ÝáÕ Ýեր 
áւ Õ³ր կեÝ, Ñ³տ կ³ åեëª ³é³ çÇÝ կáւր ëե óÇ-
Ýե րÇÝ, áր Í³ Ýá Ã³ Ý³Ý ·ր³ ¹³ ր³ ÝÇ, ÁÝ Ãեր-
ó³ë ր³ ÑÇ կ³ր ·áւ կ³ Ýá ÝÇÝ, ë³ կ³յÝ ·ր³ ¹³-
ր³Ý ¿ եկել կáւր ëÇ 20 տá կá ëÁ: 

 Ս³ áւ ë³ ÝáÕ Ýե րÇÝ Ýեր· ր³ íե լáւ ËÝ ¹Çր 
¿, áրÁ ý³ կáւլ տետ Ýե րÁ åետù ¿ կ³ր ·³ íá-
րեÝ:

 ØÇ³յÝ ¹³ ë³ Ëáë Ýե րÇ կáÕ մÇó ·Çրù Ñր³-
տ³ ր³ կե լÇë և ¹ր³Ýó յáւ ր³ó մ³Ý ËÝ¹ րÇ Å³-
մ³ Ý³կ չ¿, áր åետù ¿ ý³ կáւլ տետ Ýե րÁ ÑÇ շեÝ 
·ր³ ¹³ ր³ ÝÇ մ³ ëÇÝ,- ³ëáւմ ¿ º.ØÇր զá յ³ ÝÁ:

Ամ փá փե լáí Çր Ëáë ùÁª տÝû րե ÝÁ Ýշեó, áր 
կíե ր³ Ý³յÇ Ñ³տ կ³ åեë ëå³ ë³րկ մ³Ý բ³-
ÅÇ ÝÁ, և ·ր³ ¹³ ր³ Ýáւմ կÝ կ³տ íեÝ ¹ր³ կ³Ý 
փá փá Ëáւ ÃյáւÝ Ýեր:

 ՍÇլ í³ր¹ ՏÇ· ր³ Ýյ³Ý



12

Ò³ËÉÇÏ »Ýù
Ø»Ýù

շ³ր Åáւմ եմ ³ç Óեéùë:
 ԳÇ տ³ կ³Ý ÁÝ կ³լ մ³մբª Ó³Ë լÇ կáւ Ãյáւ-

ÝÁ մ³րմ ÝÇ Ó³Ë մ³ ëÇ ³é³ç Ýáւ ÃյáւÝÝ ¿ 
³çÇ Ýկ³տ մ³մբ: Գլ Ëáւ Õե ÕÇ ³ç կÇ ë³ ·áւÝ ¹Á 
å³ տ³ë Ë³ Ý³ տáւ ¿ å³տ կե ր³ íáր մտ³ Íá-
Õáւ Ãյ³Ý, Ñáւ զ³ կ³Ý, զ·³ յ³ կ³Ý, շ³ր Åá Õ³-
կ³Ý ·áր Íá Õáւ ÃյáւÝ Ýե րÇ Ñ³ մ³ր, Çëկ Ó³Ë 
կÇ ë³ ·áւÝ ¹Á å³ տ³ë Ë³ Ý³ տáւ ¿ Ëáë ù³յÇÝ 
ýáւÝկ óÇ³Ýե րÇ, ÁÝ Ãեր ó³ Ýáւ Ãյ³Ý, տր³ մ³-
բ³ Ý³ կ³Ý մտ³ Íá Õáւ Ãյ³Ý և բ³ é³տ ր³-
մ³ բ³ Ý³ կ³Ý ÑÇ շá Õáւ Ãյ³Ý Ñ³ մ³ր: àւ Õե ÕÇ 
տíյ³լ կÇ ë³ ·áւÝ ¹Á Õե կ³ í³ րáւմ ¿ մ³րմ ÝÇ 
Ñ³ կ³ é³կ կáÕ մÁ. ³յ ëÇÝùÝª Ó³Ë լÇկ Ýե րÇ մáտ 
զ³ր ·³ ó³Í ¿ áւ Õե ÕÇ ³ç կÇ ë³ ·áւÝ ¹Á, ³ç լÇկ-
Ýե րÇ մáտª Ó³ ËÁ:

 Տ³ր բեր áւ ëáւմ Ý³ ëÇ րáւ ÃյáւÝ Ýե րÇ Ñ³ մ³-
Ó³յÝª ³շ Ë³ր ÑÇ բÝ³կ չáւ Ãյ³Ý 70-90 %-Á ³ç-
լÇկ Ýեր եÝ, Ó³Ë լÇկ Ýե րÁ կ³զ մáւմ եմ 10-15 %: 
Հ³զ í³ ¹եå ¿ Ñ³Ý ¹Ç åáւմ, երբ մ³ր ¹áւ մáտ 
Óեé ùե րÇ շ³ր Åáւ Ý³ կáւ Ãյáւ ÝÁ բ³շË í³Í ¿ Ñ³-
í³ ë³ ր³ չ³փ: 

Այ ëûր ¿լ շ³ րáւ Ý³ կáւմ եÝ ³å րել Ó³Ë-
լÇ կáւ Ãյ³Ýª Çբ րեւ Ãե րáւ Ãյ³Ý մ³ ëÇÝ լե ·եÝ¹-
Ýե րÁ: ՕրÇ Ý³կª Ռáւ ë³ë տ³ ÝÇ կ³յëր äետ րáë 
Աé³ çÇ ÝÁ Ñր³ մ³Ý ¿ր ³ր Ó³ կել, áրÇ Ñ³ մ³-
Ó³յÝª շÇ կ³ կ³ր մÇր մ³ զեր áւ Ýե óáÕ Ýե րÁ, 
Íáւ éáտ ÝերÝ áւ Ó³Ë լÇկ Ýե րÁ ¹³ տ³ ր³ Ýáւմ 
íկ³ յáւ ÃյáւÝ տ³ լáւ Çր³ íáւÝù չáւ ÝեÇÝ: Այë 
և մÇ շ³րù ³յլ å³տ ճ³é Ýե րáí ÍÝáÕ Ýե րÁ և 
մ³Ý կ³ í³րÅ Ýե րÁ Ó· տել եÝ փá Ëել երե Ë³յÇ 
բÝáւ Ãյáւ ÝÁª ëտÇ åե լáí Ýր³Ý ·րել ³ç Óեé ùáí: 
Սե փ³ կ³Ý փáր Óáí ·Ç տեմ ëր³ íÝ³ ëÝերÁ, 
áրáÝù կ³ րáÕ եÝ  լÇ Ýել Ãե° ýÇ զÇ կ³ կ³Ý, Ãե° 
Ñá ·ե բ³ Ý³ կ³Ý: ̧ ³ փ³ë տáւմ ¿ Ý³և Çմ զրáւ-
ó³ կÇó Սá Ý³ Øկրտ չյ³ ÝÁ. §Վեó տ³ րե կ³ Ýáւմ 
ëկ ëել եմ ·րել Ó³ Ëáí: ÌÝáÕ Ýերë ³ÝÁÝ¹ Ñ³տ 
§áւÕ Õáւմ ¿ÇÝ¦ ÇÝÓ. մ³յրë Ýáւյ ÝÇëկ ³ëáւմ ¿րª 
եÃե ³çáí ·րեմ, ù³Õó ր³ íե ÝÇù կտ³¦: Æëկ 
Ռáւ բեÝ Բ³ Ýáւ չյ³ ÝÁ ³յÝ եր ç³ ÝÇկ Ýե րÇó ¿, áí 
կ³ րá Õ³ óել ¿ §փրկ íել¦ ³յ¹ բ³ր ¹áւ ÃյáւÝ Ýե-
րÇó: Ն³ å³տ մáւմ ¿, áր ¹å րá ó³ կ³Ý ³é³-
çÇÝ տ³ րÇ Ýե րÇÝ áրáշ Å³մ³Ý³կ ëտÇå í³Í 

 
Ա մեÝ տ³ր í³ û·áë տá ëÇ 13 -ÇÝ եë ÇÝÓ մÇ 

ùÇչ կ³ր ևáր եմ զ·áւմ, ÇÝչ åեë ëá íá ր³ բ³ր 
ÍÝÝ ¹յ³Ý ûրե րÇÝ ¿ լÇ Ýáւմ, բ³յó ë³ ³յ¹ ¹եå ùÁ 
չ¿: ՔչերÝ եÝ Ýկ³ տáւմ Çմ Ýեր ùÇÝ Ë³Ý ¹³ í³-
éáւ Ãյáւ ÝÁ, ³íե լÇ ùչերÝ եÝ շÝáր Ñ³ íá րáւմ: àւ 
Ãե åետ շÝáր Ñ³ íá ր³Ýù լëե լÇë եë ³շ Ë³ր Ñáí 
մեկ եմ լÇ Ýáւմ, բ³յó ÑÇ մ³ ³յë մ³ ëÇÝ ·րե լÇë 

·րել ¿ ³çáí, բ³յó եր կ³ր չÇ ¹Ç մ³ óել. §Շáւտ 
Ñá· Ýáւմ ¿Ç և մյáւë Ýե րÇó Ñետ ÁÝկ Ýáւմ: ØÇ 
ûր ¿լ Ñáրë å³տ մե óÇ, áւ, ù³ ÝÇ áր Ý³ մ³Ý-
կ³ í³րÅ ¿ր, Ñ³ë կ³ ó³í ÇÝÓ և զ³Ý ·³ Ñ³ րե-
լáí ¹³ë í³ րÇëª ³ë³ó, áր ÇÝÓ ³յ¹ Ñ³ր óáí ¿լ 
չ³Ý Ñ³Ý·ë տ³ó ÝեÝ¦: 

Հá ·ե բ³Ý Ռáւ բեÝ äá Õá ëյ³ ÝÁ Ýշáւմ ¿, áր 
երե Ë³ Ýե րÁ, ëտÇ åá Õ³ բ³ր ·րե լáí ³çáí, 
մեկ ¿, բÝáւյ Ãáí մÝáւմ եÝ Ó³Ë լÇկª Ñ³ր մ³ր 
å³ ÑÇ ³Ý óÝե լáí Ã³ ùáւÝ Ó³Ë լÇ կáւ Ãյ³Ý կ³մ, 
·րե լáւó բ³ óÇ, ³յլ ·áր Íá Õáւ ÃյáւÝ Ýեր Ó³-
Ëáí կ³ տ³ րե լáí: ԸÝ¹ Ñ³Ý ր³ åեë, ³յë å³ր-
տ³¹ր í³Í փá փá Ëáւ Ãյáւ ÝÁ կ³ րáÕ ¿ շ³տ 
լáւրç Ñե տև³Ýù Ýեր áւ Ýե Ý³լª ³é³ ç³ó Ýե լáí 
Ñá ·ե կ³Ý ³Ý կ³ յáւ Ýáւ ÃյáւÝ, Ýև րáզ, բÝ³ կ³-
ÝáÝ ³ճÇ Ë³Ý ·³ րáւմ։ 

ÆÝչ íե ր³ բե րáւմ ¿ û·áë տá ëÇ տ³ë Ýե րե-
ùÇÝ, ³å³ ³յÝ, áր åեë Ó³Ë լÇկ Ýե րÇ մÇ ç³զ-
·³յÇÝ ûր ÁÝ ¹áւÝ íել ¿ 1976Ã.  ԱØՆ- Ç Կ³Ý զ³ë 
Ý³ Ñ³Ý ·Ç Տá åÇ կ³ ù³ Õ³ ùáւմ ·տÝ íáÕ Ձ³Ë-
լÇկ Ýե րÇ մÇ ç³զ ·³յÇÝ կáÝ ýե ¹ե ր³ óÇ³յÇ կáÕ-
մÇó: Օր í³ Ýå³ տ³կÝ ¿ ·ր³ íել մÇ ç³զ ·³յÇÝ 
Ñ³Ý րáւ Ãյ³Ý áւ շ³¹ րáւ Ãյáւ ÝÁ Ó³Ë լÇկ Ýե րÇ 
ËÝ ¹Çր Ýե րÇ íր³, Ñ³տ կ³ åեë ³ր ¹յáւ Ý³-
բե ր³ կ³Ý ë³ր ù³ íá րáւմ Ýեր ³ր տ³¹ րáÕ Ýե-
րÇÝ Çր³ զե կել Ó³Ë լÇկ Ýե րÇ ³éçև Í³ é³ ó³Í 
¹Å í³ րáւ ÃյáւÝ Ýե րÇ մ³ ëÇÝ և å³շտ å³ Ýել 
Ýր³Ýó Çր³ íáւÝù ÝերÝ áւ ³ր Å³ Ý³ å³տ íáւ-
Ãյáւ ÝÁ։ 

 ØÇ լե Ý³ Ê³ չÇ կյ³Ý
լáւë³Ýկ³րÁ ØÇլեÝ³ Ê³չÇկյ³ÝÇ
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´áÉáñë ¿É Å³Ù³Ý³Ï ³é 
Í³Ù³Ý³Ï ³ñÃÝ³Ý³Éáõ 

Ï³ñÇù áõÝ»Ýù
§Հ³ çá Õáւ Ãյ³Ý բ³ Ý³Óև¦ Ý³ Ë³· ÍÇ շր-

ç³ Ý³ կáւմ ºäՀ-Ý ÁÝ ¹áւ Ýել ¿ր, §¼³ր Ãáւ óÇչ¦ 
³Ý ÓÝ³յÇÝ ³ճÇ Ãրեյ ÝÇÝ· Ýե րÇ ÑÇմ Ý³ ¹Çր, 
Arakelyan partners consulting ÁÝ կե րáւ Ãյ³Ý 
ÑÇմ Ý³ ¹Çր, բÇզ Ýեë Ãրեյ Ýեր ԳրÇ ·áր Աé³ ùե-
լյ³ ÝÇÝ:

-§ ¼³ր Ãáւ óÇ չÇ¦ ·³ Õ³ փ³ րÁ ÍÝ íեó, երբ 
եë Ñ³շ í³ å³ Ñ³ կ³Ý ¹å րáó áւ ÝեÇ, և Ñ³շ í³-
å³ Ñ³ կ³Ý Ãրեյ ÝÇÝ· Ýե րÇó մե կÇ Å³ մ³ Ý³կ 
երե Ë³ Ýե րÇó մե կÁ Ñ³րó րեóª  §Æ՞Ýչ ¿ եր ç³Ý-

կáւ Ãյáւ ÝÁ¦:  Հ³ր óÇ å³ տ³ë Ë³ ÝÁ տ³ լÇë 
ëկ ëե óÇÝù ³íե լÇ Ëáր ù³յÇÝ տ³ր բե ր³կ Ýեր 
փÝտ րել, և ³յ¹ Ñ³ր óÁ լáւ ë³ íá րáÕ բ ÝáւյÃ 
áւ Ýե ó³í. բ³ ó³ Ñ³յտ íեó Ñ³ ë³ ր³ կáւ Ãյ³Ý 
å³ Ñ³Ý ç³ր կÁ, և å³րզ íեó, áր ³յ¹ åÇ ëÇ Ãե-
մ³ Ýե րÇó Ëá ëե լÁ կ³ր ևáր ¿: 

Այë ¹եå ùÇó մեկ ³մÇë ³Ý ó ëկ ëե óÇÝù ·³-
Õ³ փ³ րÁ կյ³Ý ùÇ կá չել: Âրեյ ÝÇÝ ·Á ëկզ բáւմ 
Ýեր կ³ յ³ó íեó áր åեë Å³ մ³ Ý³ կÇ կ³ é³ í³-
րáւմ. Çր³ կ³ Ýáւմ Ý³և Ñá ·ե բ³ Ýáւ ÃյáւÝ ¿ր, 
կյ³Ý ùÇ áր³ կÇ բ³րÓ ր³ óáւմ, ËÝ ¹Çր Ýե րÇ լáւ-
Íáւմ, լ³յÝ Çմ³ë տáíª Ñ³ çá Õáւ ÃյáւÝ: Բá լáրë 
¿լ Å³ մ³ Ý³կ ³é Å³ մ³ Ý³կ ³րÃ Ý³ Ý³ լáւ կ³-

 -ԱÝ óյ³լë ÑÇ մ³ ¹ր³ կ³Ý ³éáւ մáí 
áւÕ áր ¹áւմ ¿ ¹ե åÇ Çմ Ýå³ տ³ կ³ կե-
տÁ,  ë³ կ³յÝ ¹³ Ýե ր³ éáւմ ¿ Ý³և շ³տ 
բ³ó Ãá Õ³Í եր ç³ ÝÇկ å³ Ñեր: Ժ³ մ³-
Ý³կ ¿ ·³ լÇë, áր զ·áւմ եմª ³Ý óյ³ լÇ 
ù³Õóր Ñáւ շե րÇ å³ կ³ë áւ Ýեմ: ՕրÇ-
Ý³կª áչ մÇ կáւր ë³յÇÝ Ñ³ í³ ùáւյ ÃÇ չեմ 
մ³ë Ý³կ óել, և ¹³ Å³ մ³ Ý³ կÇÝ ÇÝÓ 
շ³տ ¿ր ó³ íեó Ýáւմ։

 

րÇù áւ ÝեÝù: §¼³ր Ãáւ óÇ չÇ¦ Ýå³ տ³ կÁ մ³ր¹ կ³Ýó ³րÃ Ý³ó-
ÝելÝ ¿: 

 

-Աé³ çÇÝ Ñեր ÃÇÝ բÇզ Ýե ëáí կզ բ³Õ íեÇ: Չ·Ç-
տեմª ÇÝչ բÇզ Ýե ëáí, բ³յó մÇ բ³Ý կ· ÝեÇ մÇ տե ÕÇó, 
կí³ ճ³ éեÇ մեկ ³յլ տե Õáւմ: Բ³ óÇ ¹ր³ ÝÇó, ³íե լÇ 
ÃÇ ր³ Ë³յÇÝ կëá íá րեÇ: ԱյÝ Å³ մ³ Ý³կ ëá íá րáւմ ¿Ç 
³յÝ, ÇÝչ Óեé ùÇë տ³կ ÁÝկ Ýáւմ ¿ր: ¸ր³Ý óÇó մÇ³յÝ 

10%-Ý ¿ ÑÇ մ³ û· տ³ կ³ր ÇÝÓ Ñ³ մ³ր: ØÝ³ ó³ Í 90% -Ç փá-
Ë³ րեÝ ÑեÝó ³յ¹ 10% -Á կëá íá րեÇ:

-Աշ Ë³ տելª ³Ý կ³Ë մ³ë Ý³ ·Ç տáւ Ãյ³ÝÇó. մ³ տáւ óáÕ, 
·Çրù í³ ճ³ éáÕª ¿³ կ³Ý չ¿: Կ³ր ևáրÝ ³յÝ ¿, áր ÇրեÝó ·ր-
å³ ÝÇ ·áւ մ³ րÁ ³յ ëûր ÑեÝó ÇրեÝù í³ë տ³ կեÝ: ¸³ շ³տ 
կ³ր ևáր áր³կ կտ³ Ýր³Ýó:

 ՎÇáլե տ³ Աé³ ùե լյ³Ý
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¶Çï³Ï³Ý ¿ùëÏáõñë

Îá·ÝÇïÇí ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ 
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³åÁ Ùß³ÏáõÛÃÇ 

»õ ï³ñÇùÇ Ñ»ï

 Քեմբ րÇ çÇ և ՀáÝ կáÝ ·Ç Ñ³ մ³լ ë³ ր³Ý Ýե րÇ Ñá ·ե բ³Ý Ýե րÁ å³ր զել եÝ, 
áր ØեÍ ԲրÇ տ³ ÝÇ³յÇ և ՀáÝ կáÝ ·Ç ¹ե é³ Ñ³ë Ýե րÇ մáտ Çմ³ ó³ կ³Ý կ³-
րá Õáւ ÃյáւÝ Ýե րÇ զ³ր ·³ó մ³Ý մÇ çÇÝ մ³ կ³ր ¹³ կÁ տ³ր բեր íáւմ ¿, Çëկ 
Ýր³Ýó ÍÝáÕ Ýե րÇ մáտª áչ: Հ³ մ³ Ó³յÝ կ³ տ³ր í³Í Ñե տ³ զá տáւ ÃյáւÝ Ýե րÇª 
·áր Í³ ¹Çր ·áր Í³ éáւյÃ Ýե րÁ (Ç մ³ ó³ կ³Ý ·áր ÍÁÝ Ã³ó Ýե րÇ Ñ³ մ³ Ëáւմբ), 
áրáÝù մեÝù û· տ³ ·áր Íáւմ եÝù åլ³Ý Ýեր կ³զ մե լáւ և Ýáր å³յ մ³Ý Ýե րÇÝ 
Ñ³ր մ³ íե լáւ Ñ³ մ³ր, Óև³ íáր íáւմ եÝ տ³ր բեր ·áր ÍáÝ Ýե րÇ ³Ý մÇ ç³ կ³Ý 
Ýեր ·áր Íáւ Ãյ³Ý ³ր ¹յáւÝ ùáւմ, ÇÝչ åեë, ûրÇ Ý³կ, ÍÝá Õ³ կ³Ý և մշ³ կáւ-
Ã³յÇÝ ³զ ¹ե óáւ Ãյáւ ÝÁ:

 ØÇ շել Ռ. Էլ լեý ëáÝÝ Çր ·áր ÍÁÝ կեր Ýե րÇ Ñետ մշ³ կել 
¿ ³յë Ñմ տáւ ÃյáւÝ Ýե րÇ áւ ëáւմ Ý³ ëÇր մ³Ý Ýáր մá տե óáւմ. 
Ñե տ³ զá տáւ Ãյ³Ý մեç Ñá ·ե բ³Ý ÝերÝ áւ ëáւմ Ý³ ëÇ րե óÇÝ 
կá· ÝÇ տÇí ·áր ÍÁÝ Ã³ó Ýե րÇ զ³ր ·³ó մ³Ý մ³ կ³ր ¹³ կÁ 
տ³ րÇ ù³յÇÝ և մշ³ կáւ Ã³յÇÝ տ³ր բե րáւ ÃյáւÝ Ýե րáւմ:

 Հե տ³ զáտ մ³Ý Ñ³ մ³ր Ñá ·ե բ³Ý Ýե րÁ ËÝ¹ րե óÇÝ 886 
¹ե é³ Ñ³ë Ýե րÇ և 541 ÍÝáÕ Ýե րÇ ³Ý óÝել ÇրեÝó կá· ÝÇ-
տÇí ·áր Í³ éáւյÃ Ýե րÁ ëտáւ ·áÕ 4 Ãեëտ. կ³ տ³ր íե óÇÝ 
éե³կ óÇ³յÇ ³ր³ ·áւ Ãյ³Ý, ÑÇ շá Õáւ Ãյ³Ý, Óևե րÇ Ñ³ մե-
մ³ տáւ Ãյ³Ý և åլ³ Ý³ íáր մ³Ý ³é³ ç³¹ ր³Ýù Ýեր: Հե-
տ³ զáտ մ³Ý ³ր ¹յáւÝù Ýե րÁ óáւյó տíե óÇÝ, áր ՀáÝ կáÝ ·Ç 
երե Ë³ Ýե րÇ ·áր Í³ ¹Çր ýáւÝկ óÇ³Ýե րÇ զ³ր ·³ó í³ Íáւ-
Ãյ³Ý ³ë տÇ ճ³ ÝÁ շ³տ ³íե լÇ բ³րÓր մÇ çÇ Ýáւմ ¿ր, ù³Ý 
բրÇ տ³ Ý³ óÇ Ýե րÇ ÝÁ: ÌÝáÕ Ýե րÇ մáտ, ë³ կ³յÝ, չÝ կ³տ-
íեó ³յ¹ åÇ ëÇ տ³ բե րáւ ÃյáւÝ:

  ºրբ Ñե տ³ զá տáÕ Ýե րÁ Ñ³ մե մ³ տե óÇÝ ³յë 2 տ³-
րÇ ù³յÇÝ Ëմ բե րÇ ³ր ¹յáւÝù Ýե րÁ, Ñ³յտ Ý³ բե րե óÇÝ, áր 
ÍÝáÕ Ýե րÁ áր åեë կ³ ÝáÝ, áւ ÝեÇÝ ³íե լÇ շ³տ ճÇշտ å³-
տ³ë Ë³Ý Ýեր, ë³ կ³յÝ ճÇշտ å³ տ³ë Ë³Ý Ýեր ëտ³ Ý³-
լáւ Ñ³ մ³ր Ýր³Ýù í³տ Ýáւմ ¿ÇÝ ³íե լÇ շ³տ Å³ մ³ Ý³կ, 
ù³Ý երե Ë³ Ýե րÁ: ¸³ Ýշ³ Ý³ կáւմ ¿, áր ÍÝáÕ Ýե րÁ Ëáւ-
ë³ փել եÝ ëË³լ å³ տ³ë Ë³Ý Ýե րÇóª ³é³ ç³¹ ր³Ýù Ýե րÇ 
կ³ տ³ր մ³Ý ³ր³ ·áւ Ãյ³Ý Ñ³շ íÇÝ: 

ՀáÝ կáÝ ·áւմ և ØեÍ ԲրÇ տ³ ÝÇ³յáւմ Ýկ³տ íել ¿ Ý³և, 
áր բ³րÓր ³ր ¹յáւÝù Ýեր áւ Ýե óáÕ ÍÝáÕ Ýե րÇ երե Ë³ Ýե րÁ 
ÝáւյÝ åեë áւ ÝեÇÝ բ³րÓր ³ր ¹յáւÝù Ýեր:

Ս տ³ó í³Í տíյ³լÝերÁ íկ³ յáւմ եÝ ³յÝ մ³ ëÇÝ, áր 
մշ³ կáւ Ã³յÇÝ տ³ր բե րáւ ÃյáւÝ Ýե րáí ³é³ ç³ ó³Í կá· ÝÇ-
տÇí ·áր ÍÁÝ Ã³ó Ýե րÇ տ³ր բե րáւ ÃյáւÝ Ýե րÁ տ³ րÇ ùÇ Ñետ 
փá փáË íáւմ եÝ, չե զá ù³ó íáւմª Íե րáւ Ãյ³Ý Å³ մ³ Ý³կ:

 
Է մÇ լÇ³ ԱÃ³ Ýե ëյ³Ý

¸³ íÇÃ Աùե լյ³Ý
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Æ՞Ýչ կլÇ ÝÇ, եÃե ³մ բáÕç մ³ր¹ կáւ Ãյáւ ÝÁ 
մÇ ûր íե ր³ Ý³: Øá լá ր³ կÁ կ³å րÇ՞ ³é³Ýó 
մեզ. ÇÝչ åե՞ë: Այë åÇ ëáí, մ³ր¹ կáւ Ãյ³Ý íե ր³-
Ý³ լáւó մÇ ù³ ÝÇ Å³մ Ñե տá կÑá ë³Ý ù³զրկ íեÝ 
Ñ³ զ³ ր³ íáր ù³ Õ³ù Ýեր, Çëկ ³ր ¹եÝ 48 Å³մ 
Ñե տá ³տá մ³ կ³ յ³Ý Ýե րÁ կ³Ýó ÝեÝ ³å³ Ñáí 
éե ÅÇ մÇ։ Ար և³յÇÝ Ñ³յե լÇ Ýե րÁ մÇ áրáշ Å³ մ³-
Ý³կ կկ³ րá Õ³ Ý³Ý ³å³ Ñá íել ¿լեկտ ր³¿ Ýեր-
·Ç³, ë³ կ³յÝ Å³ մ³ Ý³ կÇ ÁÝ Ã³ó ùáւմ կ¹³é-
Ý³Ý û· տ³ ·áրÍ մ³Ý Ñ³ մ³ր áչ åÇ տ³ ÝÇ։ 
ºր կáւ ëÇó երեù ûր Ñե տá մետ րá åá լÇ տեÝ Ýե րÇ 
մե Í³ մ³ë Ýáւ Ãյáւ ÝÁ կÑ³յտÝ íÇ çրÇ տ³կ, ù³-
ÝÇ áր çր³ Ñե é³ó մ³Ý Ñ³ մ³ կ³ր ·ե րÁ կëկ ëեÝ 
չ·áր Íել։ 

Øեր íե ր³ Ý³ լáւó 10 ûր Ñե տá ÁÝ տ³ ÝÇ 
կեÝ ¹³ ÝÇ Ýե րÇ մե Í³ մ³ë Ýáւ Ãյáւ ÝÁ կë³տ կÇ 
ëá íÇó, Çëկ Ýր³Ýù, áí ùեր կկ³ րá Õ³ Ý³Ý ¹áւրë 
·³լ տÝÇó, կëկ ëեÝ å³յ ù³ րել ÇրեÝó ·á յáւ-
Ãյ³Ý Ñ³ մ³ր։ Øեկ ³մÇë ³Ý ó ³¿կ Ýե րÁ կå³յ-
ÃեÝ, ù³Ý զÇ Ýր³Ýó Ñá í³ó մ³Ý Ñ³ մ³ կ³ր ·Á 
³å³ Ñá íáÕ çáւ րÁ կ·á լáր շÇ³Ý³։ ԿլÇ ÝÇ մեÍ 
³Õետ. մÇ լÇáÝ³ íáր կեÝ ¹³ ÝÇ Ýեր կë³տ կեÝ 
ù³Õó կե ÕÇó, ë³ կ³յÝ բÝáւ Ãյáւ ÝÁ շ³տ լ³í 
կեր åáí կÑ³Õ Ã³ Ñ³ րÇ ³յë ³մե ÝÁ։ Øեր íե-
ր³ óáւ մÇó մեկ տ³ րÇ ³Ý ó մá լá ր³ կÇ երկÝ ùáւմ 
կÝ կ³տ íÇ §³ëտ Õ³ Ã³փ¦։ ¸ր³Ýù կլÇ ÝեÝ ³ր-
բ³ Ýյ³կ Ýե րÁ, áրáÝù մÇÝչ ³յ¹ մ³ր¹ կáւ Ãյáւ ÝÁ 
áւ Õ³ր կել ¿ր տÇեզերù։ 25 տ³ րÇ ³Ý ó ճ³ Ý³-
å³րÑ Ýե րÇ երեù չáր րáր ¹Á կå³տ íÇ Ëá տ³-
Í³Í կáí, շáւ տáí ù³ Õ³ù Ýե րáւմ կÑ³յտÝ íեÝ 

Ëá տ³ կեր կեÝ ¹³ ÝÇ Ýեր, ³յ Ýáւ Ñետևª ·Ç շ³-
տÇչ Ýեր։ 300 տ³ րÇ Ñե տá կëկ ëեÝ Å³Ý ·á տել 
և ù³Ý¹ íել մե տ³ Õ³ կ³Ý մեÍ կáÝëտ րáւկ-
óÇ³Ýե րÁ։ ºրկ րÇ երե ëÇó կíե ր³ Ý³Ý Էյ ýե լյ³Ý 
³շ տ³ ր³ կÁ, բ³զ մ³ ÃÇí մեÍ áւ փáùր կ³-
մáւրç Ýեր։ ºր կ³Ã բե տá Ýե շեÝ ùե րÁ ևë կù³Ý¹-
íեÝ։ 10 Ñ³ զ³ր տ³ րÇ ³Ý ó ºրկ րÇ íր³ կմ Ý³Ý 
մÇ ù³ ÝÇ ù³ րե կ³ éáւյó Ýեր, áրáÝù կÑÇ շեó ÝեÝ 
մ³ր ¹áւ ·áր Íáւ Ýեáւ Ãյ³Ý մ³ ëÇÝ։ Æëկ ³ր ¹եÝ 
50 մÇ լÇáÝ տ³ րÇ Ñե տá ³յÝ մ³ ëÇÝ, áր ºրկ րÇ 
íր³ մ³ր¹ ¿ ³å րել, կÑÇ շեó ÝեÝ մÇ³յÝ åլ³ë-
տÇկ շշե րÁ։ 100 մլÝ տ³ րÇ Ñե տá մ³ր¹ կáւ Ãյ³Ý 
Ñետ ùÁ íերç Ý³ կ³ Ý³ åեë íե ր³ ó³Í կլÇ ÝÇ 
ºրկ րÇó։ ºÃե ÇÝչ -áր մե կÁ ·³ ºր կÇր, ³å³ չÇ 
կ³ րáÕ ³ëել, áր ³յë տեÕ երբ և¿ մ³ր¹ ¿ եÕել։ 

ØեÝù ëտեÕÍ í³Í եÝù áր åեë բÝáւ Ãյ³Ý 
³ր ù³, ë³ կ³յÝ åÇ տÇ ·Ç տ³կ óեÝù, áր ³մեÝ 
³ր ù³ å³ տ³ë Ë³ Ý³ տáւ ¿ ³յÝ ³մե ÝÇ Ñ³-
մ³ր, ÇÝ չÁ áր §Õե կ³ í³ րáւմ ¿¦:

Գ ևáր· Ար շ³ կյ³Ý



Ամփáփáւմ եÝù տ³րÇÝ

àւÊ ÁÝտ³ÝÇù

ԱյóելáւÃյáւÝ զáր³մ³ë

§Ալեù Ø³Ýáւկյ³Ý 1-Ç¦ 
Ëմբ³·ր³կ³զմ 

àւր³ËÝերÁ և ÑÝ³ր³մÇտÝերÁ


