
ՄԵՐ   «ՆՈՐ   ՈՒԹԸ»   ԵՎ   ԱՇԽԱՐՀԸ 
 

Մանե ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

 

Թանգարանային գիշեր, որը թուրք երիտասարդին ստիպեց 

հիշել թանգարանային «ցերեկը» 
 

 «Ես ապշած եմ: Ես հենց այսօր իմացա, որ Այվազովսկին, ով իմ ամենասիրելի 

նկարիչն է, հայ է». բացահայտում, որը թուրք երիտասարդին՝ Ահմեդ Յիլմազ 

Վուռալին իսկապես զարմացրեց և նրա համար դարձավ թանգարանային գիշերվա 

ամենահետաքրքիր ու կարևոր ձեռքբերումը:  

 

Ահմեդը Հայաստանում է «Փակ սահմաններ, բաց միտք» ծրագրի 

շրջանակներում, որի մեջ ներգրավված են միայն հայ և թուրք երիտասարդներ: 

Թանգարանային գիշերվա մասին իմացել է ընկերներից և որոշել շրջել Երևանում, 

լինել մի քանի թանգարաններում հասկանալու համար՝ ինչ է կատարվում այդ օրը 

քաղաքում: Ահմեդը հասցրել է լինել Ազգային պատկերասրահում և Ժամանակակից 

արվեստի թանգարանում: Չնայած շատ բան գիտի Հայաստանի, Երևանի, հայկական 

մշակույթի, պատմության մասին, խոստովանեց, որ նոր բացահայտումներ է արել և 

հիանալի ժամանակ անցկացրել: 

Խոսեցինք թանգարանների մասին, և Ահմեդը նշեց, որ մի քանի անգամ եղել է 

Ցեղասպանության թանագարանում: Առաջին անգամ այնտեղ է եղել երեք տարի 

առաջ: Այդ ժամանակ Հայաստան էր եկել «Լիդերություն առանց ահմանների» ծրագրի 

շրջանակում և որոշել ծանոթանալ պատմությանը: Հայ ընկերներից մեկին խնդրել է, 

որ իրեն գաղտնի տանի ցեղասպանության թանգարան, որտեղ ներկայացել է որպես 

Նորվեգիացի ողջ ճշմարտությունը իմանալու համար:  

«Տեսնելով այն դաժանությունները, որոնց միջով անցել են հայերը՝ ես ուղղակի 

դողում էի, քիչ էր մնում լաց լինեի». ասաց Ահմեդը:  

Մինչ Հայաստան գալը և թանգարանում լինելը, Ահմեդը կարծել է, թե հայերը 

չափազանցնում են եղելությունը, թե դա ընդամենը պատերազմ է եղել, բայց լսելով 

մարդկանց պատմությունները, սարսափելի հիշողությունները, նա հասկացել է, որ 

մարդիկ այդքան էլ չեն չափազանցնում: 

 Ահմեդն արդեն երրորդ անգամ է Հայաստանում: Նրա ծնողները շատ 

անհանգիստ են եղել, երբ առաջին անգամ որոշել է Հայաստան գալ: Առաջին անգամ, 

համաձայն այն ծրագրի պայմանների, որով եկել է Հայաստան, նա հինգ օր մնացել է 

մի հայ ընտանիքում, որտեղ իրեն զգացել է ինչպես իր սեփական տանը: «Հիշում եմ ՝ 

օդանավակայանում բաժանվելիս ինչպես էինք լաց լինում, գրկում իրար: Կարծես 

իրենց զավակը լինեի»: 

 Ահմեդը լավատեսորեն է տրամադրված: Նա ցանկանում է սահմանը բաց 

տեսնել և կարծում է, որ երիտասարդները կարող են ինչ-որ բան փոխել: Նա ոչ միայն 



հավատում, այլև գործում է. մասնակցում է տարբեր ծրագրերի և ընկերներիի հետ 

միասին ապագան փոխելու ծրագրեր մշակում: 

 Թանգարանային գիշեր, թուրք երիտասարդ, վառ հիշողություններ ու նորից 

Հայատան գալու ցանկություն...  

«Ես սիրում եմ Երևանը: Ես այստեղ ինձ ապահով եմ զգում: Ես կապրեի 

այստեղ», ասաց Ահմեդ Յիլմազ Վուռալին:  

 

 

*** 
Մանե ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

 

Երբ խաղաղ շարժումը մեծ հետք է թողնում պատմության 

վրա… 
 

«Կիև հասնելուս հենց հաջորդ օրը գնացի Մայդան: Սկզբում միջնադարյան 

պատերազմի դաշտ էր ամեն ինչ հիշեցնում. մարդիկ զենքերով, զինվորական 

հագուստներով շրջում էին կրակների շուրջ... բայց հերիք էր՝ ընդամենը մի 

պատահական «մայդանցու» հետ շփվեիր, ու էդ ամբողջ վախն ու անհանգստությունն 

անցնում էին. չափազանց բարի, ուրախ ու հոգատար մարդիկ էին»,- պատմում է 

Մարիամ Սարգսյանը, ով քաղաքական լարված ժամանակահատվածում ավելի քան 

երկու ամիս սովորել է Կիևի Տարաս Շեվչենկոյի անվան պետական համալսարանի 

իրավաբանության ֆակուլտետում: 

Մարիամը Ուկրաինայում է եղել «Մարդու իրավունքներ ու 

ժողովրդավարացում» մագիստրոսական ծրագրով և սովորելուն զուգահեռ կամավոր 

աշխատել է զոհերին ու կորածներին օգնություն տրամադրող «Եվրոմայդան ՍՕՍ» 

ծրագրի շրջանակներում:  

Նախքան Ուկրաինա մեկնելը փորձել է տեղեկատվություն ստանալ՝ կարդալով 

լրատվական օբյեկտիվ կայքեր, բայց իրականությունը ցույց է տվել, որ ռուսական 

ազդեցությունը հայկական մամուլի վրա չափազանց մեծ է, և դա իր գործն անում է:  

Կիևում Մարիամին զարմացրել է մարդկանց հոգատար վերաբերմունքը միմյանց 

նկատմամբ. «Տատիկներ ու պապիկներ, հղի կանայք, երեխաներով ընտանիքներ 

սայլակներով ուտելիքներ էին բերում: Անգամ ամենացուրտ եղանակին կանայք 

խարույկների վրա ուտելիք էին պատրաստում, ու ոչ ոք չէր բողոքում ցրտից»:  

Նրա համար ավելի զարմանալի և զավեշտալի էր այն փաստը, որ մի քանի օր 

շարունակ Մայդանում ֆաշիստ գտնելու համառ ջանքերը ապարդյուն են եղել. 

երիտասարդները հակառուսական ծայրահեղական ոչ մի բան չեն արել, որը 

կվիրավորեր կամ կսպառնար ռուս ազգին: Նրանք ատելությամբ են լցված եղել ոչ թե 



ռուս ժողովրդի, այլ ռուսական իշխանությունների ու վարած քաղաքականության 

նկատմամբ, իսկ դա, ըստ Մարամի, ներկայացնել որպես ֆաշիզմ՝ ճիշտ չէ: 

Մարիամը հնարավորություն է ունեցել շփվել տեղի ուսանողության հետ և նկատել է, 

որ քաղաքական այդ իրադարձույունները երիտասարդների վրա ավելի շատ դրական 

ազդեցություն են ունեցել: Բոլորը, իհարկե, ցավում են, որ երկիրը նման վիճակում է 

հայտնվել և որ այդքան մարդիկ են զոհվել, բայց նրա ընկերներից մեկը նշել է. «Մեր 

ազգը դեռ ինքնահաստատման փուլում է գտնվում: Հայերի համար հեշտ է ազգ 

ասվածի մասին խոսել, որովհետև հայերը ժամանակի փորձություն են հաղթահարել, 

Ղարաբաղյան պատերազմ են տեսել, իսկ մեր դեպքում դա շատ բարդ է: Մայդանը 

կարևոր է հենց նրանով, որ մենք, որպես ազգ, ցույց տվեցինք մեր 

առանձնահատկությունները»: 

Մարիամի ճանաչած ուկրաինացի երիտասարդներից յուրաքանչյուրը գոհ էր 

անգամ այն փոքրիկ դերով ու լումայով, որ ունեցել է իր երկիրը ավելի լավը 

դարձնելու համար: Նա նկատել է, որ, ի տրաբերություն հայ երիտասարդների, 

ուկրաինացիները չունեն «լիդերության բարդույթ»: Հայ երիտասարդները ուզում են 

միշտ լիդեր լինել, ամեն ինչ վերցնել իրենց ձեռքը, առաջին պլանում լինել, ինչի 

պատճառով էլ գաղափարը մղվում է երկրորդ պլան, ուժերը ջլատվում են ու 

յուրաքանչյուրը առանձին ուժ է ստեղծում` համակիրների մոտ «արքա» զգալու 

համար: Ուկրաինացի երիտասարդները լիդերին հետևելու խնդիր չունեն: Նրանց 

պատկերացմամբ կա լիդեր, որին պետք է աջակցել: Ոչ ոք չի ուզում ընդգծել իր 

կարևորությունն ու մյուսների նկատմամբ ունեցած առավելույունը: Ունեն ընդհանուր 

գաղափար ու դրան հասնելու նպատակ, որի դեպքում արդեն կարևոր չէ՝ ով կլինի 

լիդեր:  

Կարևորվում է ոչ թե անձնական, այլ հանրային շահը:  

Իրավիճակը փոխվեց, երբ վերջին շրջանում այս ամենը քաղաքացիական 

պատերազմի վերածվեց. «Ուկրաինայում իրավիճակի կամ կորուստերի մասին 

խոսելիս ոչ ոք չի նշում, թե կոտրվեց ոգին: Մեծ էր հիասթափությունը, որովհետև այն 

երիտասարդները, որոնց հետ ես եմ շփվել ու ովքեր փետրվարին արդեն հաղթել էին, 

չէին պատկերացնում, որ կվնասեն Դոնեցկում ապրող իրենց հայրենակիցներին: 

Հակառակը՝ վստահ էին, որ դա անում են բոլորի համար, իրենց երազած երկիրն 

ունենալու համամ»: Մարիամի կարծիքով, այն մարդիկ, ովքեր հիմա կռիվներ են 

հրահրում Դոնեցկում, Օդեսայում, Լուգանսկում նույն մադրիկ չեն, ովքեր Մայդանում 

ուզում էին ինչ-որ բան փոխել: «Մարդիկ, ովքեր հավաքված էին Մայդանում 

ամենասովորական մադրիկ են եղել, որոնցից շատերը կապ չունեին 

քաղաքականության հետ: Մայդանը սկզբում նման քաղաքական ուղղվածություն 

չուներ. մարդիկ հեղափոխություն չէին ուզում, այլ պարզապես պահանջում էին 

ստորագրել Ասոցացման համաձայնագիրը Եվրոպայի հետ»: 

Մարիամը հիմա աշխատում է իրավապաշտպան ՀԿ-ում, կարծում է, որ եթե 

իրավիճակն այսչափ ծայրահեղ է դառնում, մեղավոր են իշխանությունները՝ խաղաղ 

սկսված շարժումները խաղաղ չլուծելու համար:  

 



 

*** 
 

 

ՄԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՊԱՏԱՆԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՈՒՍԱՆՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ   

ՄԵՐ «ՆՈՐ ՈՒԹ» - ՈՒՄ 
 

Էլյա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
 

Գունավոր մանկություն են ուզում 
 

«Կուզեի միշտ հունիսի մեկը լիներ, որ քաղաքում լիքը փուչիկներ ու 

պաղպաղակ լիներ, որովհետև էդ օրը շատ գունավոր ա ու միշտ արև ա», - ասաց 

յոթամյա Լիլին, երբ նրան հարցրի, թե ինչ է հունիսի մեկը: 

«Էդ օրը շատ երեխա կա, ու բոլորը իմ հետ խաղում են ու էնքան հոգատար են: 

Ես կուզեմ հւնիսի մեկը շուտ գա, որ բոլորը իմ հետ բարի ու ուշադիր լինեն»: Սա էլ 

ցանկությունն է Լիլիի հասակակից Արթուրի, որը ունի ողնաշարի խնդիր: 

Դավիթը, ով շարժվում է հենակների օգնությամբ, հավատում է, որ հունիսի 

մեկին երազանքները կատարվում են. «Ես երազանք եմ պահելու, որ սովորական 

դպրոց գնամ ու դասարանցիներիս հետ դասամիջոցներին բռնոցի խաղամ»:  

Նրանք բոլորն էլ ունեն մանկություն, ունեն այդ մանկության մեջ ապրող ու 

մեծացող երազանքներ` իրար նման ու իրարից այնքան տարբեր: Մեկը ուզում է 

գունավոր մանկություն` լիքը փուչիկներով, մյուսը ուզում է ազատվել հենակներից ու 

վազվզել ընկերների հետ: 

Հաշմանդամ երեխաները դառնում են «սովորական մարդիկ» հունիսմեկյան ու 

նմանատիպ առիթներին: Բայց չէ՞ որ նրանք պետք է պաշտպանված ու երջանիկ զգան 

ոչ միայն հունիսի մեկին այլ շաբաթվա բոլոր աշխատանքային ու հանգստյան օրերին: 

Նրանցից շատերը ուզում են պարզապես չտարբերվել հասարակությունից: 

Եվ, եթե երբեմն հնարավոր չէ այս փոքրիկներին լիարժեք առողջություն 

ապահովել, ապա միշտ էլ կարելի է գոնե լիարժեք մանկություն պարգևել` լի 

հոգատարությամբ, ջերմությամբ, ժպիտներով, գունավոր պուչիկներով ու 

պաղպաղակով: Կարելի է խտրականություն չդնել ու մատնացույց չանել 

սովորականից մի քիչ տարբերվող փոքրիկներին, ովքեր ամեն ինչ տեսնում ու զգում 

են: 

 

 



*** 
Մանե ՄԱՅԻԼՅԱՆ 

 

«Բժշկական սխալը ծնկի չբերեց ինձ» 
 

17 տարի առաջ բժշկական սխալի պատճառով տասնութամյա Էդգարը մասամբ 

զրկվել է լսելու ունակությունից: Ճակատագիրը իսկապես դաժան է եղել, բայց բժշկական 

սխալը նրան ծնկի չի բերել:  

Մեզ հետ զրույցում Էդգարի մայրը պատմեց, որ 17 տարի առաջ երեխային բարձր 

ջերմությամբ տարել են հիվանդանոց: Բժիշկները մեկ տարեկան երեխային բարձր  

չափաբաժնով դեղ են ներարկել, որն ազդել է երեխայի լսելու, հետագայում՝ նաև խոսելու 

ունակության վրա: Սկզբնական շրջանում Էդգարը դժվարությունները փորձել է 

հաղթահարել ականջակալների միջոցով, սակայն ժամանակի ընթացքում դրանք 

անիմաստ են դարձել:  Հաճախել է Երևանի հատուկ դպրոցներից մեկը, և այս տարի 

ավարտել այն: «Իհարկե հաճելի է շրջանավարտ լինելը, բայց չգիտեմ, թե հետագայում ինչ 

եմ անելու»,- մեզ հետ զրույցում նշեց Էդգարը: 

Այս տարի ավարտում էր նաև նրա փոքր եղբայրը: Էդգարը նրա համար անակնկալ էր 

պատրաստել. պարել եղբոր վերջին զանգի ցերեկույթին: «Ամեն ինչ ուղղակի անկրկնելի էր, 

Էդոն ուղղակի ցնցեց մեզ»,- միջոցառումից հետո խոստովանում էին ներկաները:  

Ձեզ եմ ներկայացնում Էդգարի անկնկալը եղբորը: Դատե՛ք ինքներդ:  

 
http://youtu.be/pOVQKk3VAQE 

 

Հ.գ.     Հաշվի առեք, որ Էդգարը գրեթե չի լսում, նրա հետ զրուցել ենք գրելով:  

 

*** 

Զարուհի ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

 

Գերմանիայում սովորելու երազանքը կարող է 

իրականանալ 
 

« DAAD-ի կրթաթոշակային ծրագրերին կարող են մասնակցել ուսանողներ, 
բուհավարտներ, դասախոսներ և գիտնականններ, ովքեր տիրապետում են 

http://youtu.be/pOVQKk3VAQE


գերմաներեն լեզվին »,- իր խոսքում նշեց Հայաստանում DAAD –ի (Գերմանական 
ակադեմիկական փոխանակման ծառայության) ներկայացուցիչը` մայիսի 27-ին` 
Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանում տեղի 
ունեցած հանդիպման ժամանակ: 

 

DAAD-ի պաշտոնական ներկայացուցիչները համալսարանում գերմաներեն 

սովորող ուսանողներին ծանոթացրին իրենց ծրագրերին: 

Հանդիպումից հետո զրուցեցինք մի քանի ուսանողների հետ, ովքեր դիմել են 

DAAD-ի ծրագրերին: 

« Ամեն ինչ այդքան պարզ չէ, որքան թվում է: Այս ծրագրերին մասնակցելու 

համար պետք է շատ լավ տիրապետել գերմաներենին, այլապես քո շանսերը 

կնվազեն»,- մեզ հետ զրույցում ասաց մի ուսանողուհի: 

 « Մի քանի անգամ դիմել եմ կրթաթոշակային ծրագրերին և երկու անգամ անցել 

եմ, բայց դե կարելի է ասել, որ էստեղ գիտելիքներից զատ պետք է նաև բախտ 

ունենալ: Այս ծրագրերն իսկապես շատ լավն են, քանի որ ուսանողներին 

հնարավորություն են տալիս անվճար կրթություն ստնալ Գերմանիայի լավագույն 

համալսարաններում»,- մեզ հետ զրույցում ասաց Վ. Բրյուսովի անվան 

լեզվաբանական համալսարանի ուսանողուհի Սոնա Ճանճապանյանը: 

Իսկ մեկ այլ ուսանողուհի`Օլյա Վարդանյանը, պատմեց մեզ հետ Գերմանիայում 

անցկացրած օրերի տպավորությունները. «Այնտեղ անցկացրած օրերը ինձ շատ 

օգնեցին: Այնտեղ մեզ հետ սովորում էին տարբեր ազգության մարդիկ և բոլորիս 

շփման միակ լեզուն գերմաներենն էր» :  

 

 

*** 

Անի ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

 

Նախաքննական «տագնապը» սկսված է 
 

«Ու՞մ է հարկավոր որևէ վեպի ձիու անուն կամ որևէ դրվագում հերոսի ձեռքի 
գրիչի գույնն իմանալը: Երբ գիրք ես կարդում, կարևոր է հասկանալ դրա իմաստը, ոչ 
թե անգիր անել անկարևոր և անպետք բաներ»,-մեզ հետ զրույցում նշեց 
տասնվեցամյա Ավետիսը, ով որոշել է ընդունվել Վալերի Բրյուսովի անվան Երևանի 
պետական լեզվաբանական համալսարան: 

Ավետիսը ուզում է լրագրող դառնալ: Ընտրել է ԵՊԼՀ-ն, քանի որ կարծում է 

դասերի մատուցման մեթոդները գրավիչ են և արդյունավետ: Նրա կարծիքով այնտեղ 



դասերի մեջ հետաքրքրություն կա: Նա նշեց, որ պարապում է խիստ գրաֆիկով: 

Օրական ունի 4 պարապունք: Այնուամենայնիվ միայն մի բան կփոխեր. 

«Եթե կա մի բան, որ կուզենայի չլիներ, շտեմարաններն են: Գոնե թող գալիք 

սերունդները չբթանան, այլ ստանան գիտելիք, դրանք կիրառել սովորենֈ Կրթական 

համակարգ ասելիս պատկերացումներս ցաքուցրիվ ենֈ Ինչպե՞ս կարելի է կրթական 

համակարգ անվանել մի երևույթի, որը շտեմարան է կոչվումֈ Ինչպե՞ս կարելի է 

դիմորդների ուղեղները բթացնել նմանատիպ անգրագետ բաներովֈ  Պարզ է, որ 

ֆինանսապես էլ դիմորդին ձեռնտու չէ գնել բոլոր առարկաների չորսհատորանի 

շտեմարանները, բառարանները, թեստերի գրքերըֈ Բացի այդ սարսափելի սխալներ 

կան, չօգտագործվող բառեր և բառեր, որոնք գործածված  են իրենց քսաներորդ  

իմաստովֈ Շտեմարանները դիմորդներին դրդում են անգիր անելու, այլ ոչ թե 

մտածելու»: 

Կարենը նույպես պատրաստվում է հանձնել ընդունելության քննություններ:  

Նա ուզում է ընդունվել Երևանի պետական համալսարանի լրագրության 

ֆակուլտետը և դառնալ մարզական լրագրող:  

«Քննություններին պատրաստվում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ : 

Պարապում եմ կրկնուսույցի մոտ, քանի որ չեմ կարծում, թե  միայնակ ցանկալի 

արդյունքի կհասնեմ: Սա խոսում է դպրոցներում առկա ոչ  այդքան արդյունավետ 

կրթական որակի մասին: Միասնական քննությունից  բացի պետք հանձնեմ ևս 2 

կարևորագույն քննություն  ̀ստեղծագործական աշխատանք և բանավոր 

հաղորդակցման մշակույթ»: 

Կարենը նշեց, որ ամենից շատ վախենում է հայոց լեզվի միասնական 

քննությունից: 

«Շատ եմ աշխատում, բայց շտեմարանում բարդ հարցերը շատ են, որոնց 

պատասխաններն անգամ մասնագետներն են դժվարանում գտնել: Դիմորդը ուղղակի 

ստիպված է շատ հարցեր անգիր անել, քանի որ այլ կերպ անհնար է , իսկ հայոց լեզուն 

բնավ հիմնված չէ անգիրի վրա: Անձամբ  ես վարժությունները լուծելիս փորձում եմ 

ապավինել  տրամաբանությանս»: 

Զրուցեցինք նաև մի քանի այլ դիմորդների հետ, ովքեր համեմատաբար ավելի 

դրական տրամադրվածություն ունեն, և չնայած առկա խնդիրներին` միակ բանը, որ 

ուզում են, իրենց նախընտրած համալսարանները և ֆակուլտետներն ընդունվելն է: 

 

 

*** 

ԲՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԵՐ «ՆՈՐ ՈՒԹԸ» 
 

Աշոտ ԻՍՐԱԵԼՅԱՆ 



 

Որոշ մարդիկ անօրինական կերպով արջ են պահում, իսկ պատկան 
մարմինները քնած են 

 

«Կենդանաբանական այգու հիմնական խնդիրներից մեկը արտաքին 

պարիսպների բացակայությունն է: Դրա պատճառով յուրաքանչյուր մարդ կամ 

կենդանի կարող է ազատորեն մտնել եւ դուրս գալ այգի»,- այս մասին մոտ երեք ամիս 

առաջ մեզ հետ զրույցում ասել էր Երեւանի կենդանաբանական այգու տնօրեն Ռուբեն 

Խաչատրյանը: 

Այս հարցազրույցը հիշեցինք Արտակարգ իրավիճակների նախարարության 

մայիսի 27-ի գիշերը հրապարակած հաղորդագրությունը կարդալուց հետո: 

Հիշեցնենք, որ այդ օրը Հալաբյան փողոցում արջ է հայտնաբերվել: Փրկարարները 

վնասազերծել են արջին, իսկ դեպքի վայր ժամանած կենդանաբանական  այգու 

աշխատակիցները կենդանուն տեղափոխել են անվտանգ տարածք: 

Իսկ, ո՞րտեղից է այդ արջը եկել Հալաբյան փողոց: Հաշվի առնելով 

կենդանաբանական այգում արտաքին պարիսպների բացակայությունը, առաջին 

վարկածը եղավ այն, որ կենդանին փախել է կենդանաբանական այգուց եւ ձորով եկել 

է Հալաբյան փողոց: Այս վարկածը, սակայն, շատ արագ հերքեց այգու մամուլի 

քարտուղար Կարինե Մուրադյանը: 

Մյուս վարկածն այն էր, որ արջը պատկանել է 1980-ականներին Սպիտակի 

քաղաքապետ Նորայր Մուրադյանինֈ Վերջինս այժմ Ռուսաստանում է եւ արջին 

հանձնել է Հալաբյան փողոցում տեղակայված «Սպիտակ» կենտրոնի պահակ Հրաչ 

Ավետիսյանին: 

Սակայն այս վարկածը «Ազատություն» ռադիոկայանի հետ զրույցում հերքեց 

Հրաչ Ավետիսյանը: Պահակի խոսքերով՝ ինքը արջին կիսամեռ վիճակում մոտ մեկ 

ամիս առաջ գտել է Սպիտակի մայրուղու հարակից տարածքում՝ պահել եւ մեծացրել 

է:  

Այստեղ հարցն  այն չէ, թե ում է պատկանում կենդանին: Այլ՝թե արդյո՞ք այդ 

մարդը գիտի, որ այս կենդանին «Կարմիր գրքում» գրանցված անդրկովկասյան գորշ 

արջ է: «Կենդանական աշխարհի մասին» օրենքով անհատներին թույլատրվում է 

«Կարմիր գրքում» գրանցված կենդանիների պահել, միայն եթե կան 

համապատասխան պայմանները: 

Մի քիչ կասկածելի է թվում, թե ինչպե՞ս կարող էր «Սպիտակ» կենտրոնում 

աշխատող պահակը ապահովել այդ պայմանները: Հայտնի է, որ այս կենդանիներին 

օրական մի քանի կիլոգրամ սնունդ, բավականին մեծ, սակայն ճաղերով փակված 

տարածք եւ հատուկ խնամք է անհրաժեշտ: 

Եթե նույնիսկ Հրաչ Ավետիսյանը կարողացել է ապահովել այդ պայմանները, նա 

պետք է տեղեկացներ համապատասխան մարմիններին, որ իր մոտ այդպիսի 

կենդանի կա: Այդ կենտրոնում օրական մի քանի հարյուր փոքր երեխաներ են գնում 

https://www.youtube.com/watch?v=Yz_XP1yokJ8&feature=share
http://mes.am/am/news/accidents/104-%D5%A1%D5%B5%D5%AC/7347-2014-05-26-19-38-28
http://www.a1plus.am/1319880.html
http://www.azatutyun.am/content/article/25400804.html


մարզվելու: Կարիք չկա նշելու, թե ինչ կարող էր պատահել, եթե արջը ցերեկը դուրս 

պրծներ իր վանդակից: 

Այս ամենի պատճառը, մեր կարծիքով, բնապահպանական ոլորտում տիրող 

ամենաթողությունն ու բնապահպանության նախարարության անգործությունն է: 

Բավական է համացանցում մի փոքր ժամանակ անցկացնել, որպեսզի տեսնես քանի 

այդպիսի դեպքի մասին են ահազանգել ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները եւ քանիսն են 

արձագանք ստացել համապատասխան գերատեսչությունների կողմից: Հայտնի են 

բազմաթիվ դեպքեր, երբ մի քանի ռեստորանների սեփականատերեր, այսպիսի 

արջերի են բռնել եւ պահել իրենց ռեստորաններում, որպեսզի հաճախորդների մեծ 

հոսք առաջանա:  

Հայաստանում կենդանիների որսի վերահսկողություն ու սահմանափակում 

նույնիսկ չի գործում: Դրա վառ ապացույցն այն է, որ մարդիկ օրը ցերեկով մտնում են 

«Խոսրովի արգելոց», որս են եւ կերուխում են անում եւ հանգիստ հեռանում են: Իսկ 

պատկան մարմինները անգործության են մատնված: 

Չի բացառվում, որ Հալաբյան փողոցում հայտնաբերված արջը պատկանում է 

Հրազդան գետի շրջակայքում գտնվող ռեստորաններից մեկին: Ուղղակի վերջիններս 

մամուլի ուշադրության կենտրոնում չհայտնվելու համար «համոզել են» Հրաչ 

Ավետիսյանին, որ հանդես գա որպես արջի սեփականատեր: 

Կա մի հանգամանք, որը մեզ կասկածելի թվաց: Լավ, այդ ինչպե՞ս եղավ, որ 

արջը մի ամիս ապրեց կենտրոնի տարածքում եւ ոչ ոք չնկատեց նրան: Իսկ եթե 

նկատել են եւ չեն տեղեկացրել համապատասխան մարմիններին, ապա պետք է 

պատժվեն ՀՀ քրեական օրենսգրքի «իմանալ-չհայտնելու» հոդվածով:  

Կարծում ենք, որ Ոստիկանությունը, Արտակարգ իրավիճակների եւ 

Բնապահպանության նախարարությունը պետք է այս խնդրի առնչությամբ խորը 

քննությունն անցկացնեն եւ պատժեն մեղավորներին, որպեսզի հետագայում 

բացառվեն նմանատիպ դեպքերը: 

 

*** 

ՍՐՃԱԲՈՒՅՐ  «ՆՈՐ ՈՒԹ» 
 

Հռիփսիմե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Ռուբեն ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ (տեսանյութի օպերատոր եւ ռեժիսոր) 

 

Սուրճը պետք է  դանդաղ խմել, վայելելով 
 

http://econews.am/hy/?p=6549


 «Դե սուրճ խմել Էդքան էլ չեմ սիրում. օրական 2-3 բաժակ, բայց լավ 

ընկերակցության դեպում երբեք չեմ հրաժարվում»,- ասաց Վալերի Բրյուսովի անվան 

պետական  լեզվաբանական համալսարանի ուսանողներից մեկը` Վահագնը: 

 Նա նշեց, որ համալսարանում ունի նաև  այսպես կոչված «սուրճի ընկեր», ում 

հետ ամեն առավոտ հանդիպում է նույն վայրում, որպեսզի միասին սրճեն: 

 «Քանի որ առավոտյան արթնանում եմ դժվարությամբ, գալիս եմ համալսարան 

ու ուղիղ էս սարքի մոտ: Հետո զանգահարում եմ ընկերուհուս ու տեղեկացնում, որ 

սուրճն արդեն պատրաստ է»: 

 Սակայն ի տարբերություն Վահագնի, համալսարանի  տղաներից շատերը 

սուրճ խմում են ուղղակի, առանց որևէ նպատակի, ծխախոտի հետ: 

 Ինչ վերաբերում է աղջիկներին, նրանցից քչերն էին, որ սուրճ առհասարակ չէին 

օգտագործում: 

  «Ընդհանրապես սուրճ չեմ խմում: Առաջին  պատճառը, որ այն վնասակար է, 

իսկ մյուս պատճառը, որ այն համային առումով ինձ դուր չի գալիս: Նաև տեղյակ եմ, 

որ այն սուրճը որը վաճառում են խանութներում պարունակում է իսկական սուրճի 

հումքի  2%-ը »,-ասաց  2-րդ կուրսի ուսանողուհի Զեմֆիրան` ավելացնելով, որ այն 

իր դեպքում ոչ մի թարմացնող ազդեցություն չի գործում: 

 Մեկ այլ ուսանողուհի նշեց, որ սիրում է սուրճ խմել, սակայն ոչ 

համալսարանում: 

  «Համալսարանում մեր գրաֆիկը շատ սուղ է: Ամենաերկար դասամիջոցը  20 

րոպե է: Իսկ մենք բոլորս գիտենք, որ սուրճը պետք է դանդաղ խմել, վայելելով: Այդ 

պատճառով էլ նախընտրում եմ տանը խմել»: 

 Ուսանողուհիներից մեկն էլ` Մերին, նշեց, որ սուրճ խմելը պարտականության 

նման մի բան է դարձել: 

 «Առավոտյան եթե առանց սրճելու գնում եմ համալսարան, նշանակում է օրս 

չստացված կարելի է համարել: Այսպես ասեմ. համալսարանում գրեթե յուրաքանչյուր 

դասից առաջ մեկ բաժակ սուրճը պարտադիր է: Դա կլինի բուֆետում թե սուրճ 

պատրաստող սարքից` կարևոր չէ»: 

 

Տեսանյութը այստեղ՝   http://youtu.be/m7KrrNq0_vk 

 

Հ. Գ. Տեսանյութում օգտագործված են կադրեր 

http://www.youtube.com/watch?v=Kr3nwyl9_8c&app=desktop էջից: 

 

*** 

ՄԵԿ ԼՈՒՐ ՄԵՐ «ՆՈՐ ՈՒԹ»-ՈՒՄ 
 

 

http://youtu.be/m7KrrNq0_vk
http://www.youtube.com/watch?v=Kr3nwyl9_8c&app=desktop


Մարգարիտա ԶՈՒՐՆԱՉՅԱՆ 

 

«Մենք չենք մոռանում մեր զոհված ընկերներին» 
 

Մայիսի 28-ին Արարատի մարզի Արարատ քաղաքի Ոսկու կորզման ֆաբրիկայի 

(ՈԿՖ)  բանավանում հանդիսավոր արարողությամբ կայացավ հերթական 

հուշարձաններից մեկի բացումը: Հուշարձանը նվիրված է արցախյան մարտերում 

կռված և այդ ժամանակ էլ ստեղծված «Մուսա լեռ» ջոկատի զոհված 

ազատամարտիկներին: 

«Մենք չենք մոռանում մեր անցյալը, հետևաբար չենք մոռանում և մեր զոհված 

ընկերներին: Նրանք մեր ներսում են, մեր սրտերում, նրանք անմահ հերոսներ են…Եվ 

այս հուշարձանը մենք` զոհվածների ընկերներս, ստեղծել ենք հանուն նրանց անմահ 

անունների»,-իր խոսքում նշեց արցախյան մարտերում կռված, նույն ջոկատի 

անդամներից  մեկը: 

Նշենք, որ միջոցառմանը ներկա էին բանավանի բնակիչները, Վազգեն 

Սարգսյանի անվան 58831 զորամասի անձնակազմը, Արարատի քաղաքապետն ու 

քաղաքապաետարանի  աշխատակիցները և, իհարկե, «Մուսա լեռ» ջոկատի ( ում 

նախաձեռնությամբ և հովանավորությամբ էլ հիմնադրվեց հուշարձանը) անդամները: 

Օրը կրկնակի տոն էր  բոլորի համար. հուշարձանի բացումը համընկավ մայիսի 

28-ի`  Հայաստանի առաջին Հանրապետության կազմավորման օրվա հետ: 

Արցախյան հերոսամարտիկները հիշեցին իրենց անցած ուղին, պատմեցին, թե ինչ 

գնով են հասել այսօրվա անկախությանը: Եվ պարզապես խորհուրդ տվեցին 

գնահատել ու պահպանել այն, ինչը իրենք կյանքի գնով են  նվաճել: 

 

*** 

ՄԵԾ ՖՈՒՏԲՈԼԸ ՄԵՐ «ՆՈՐ ՈՒԹ»-ՈՒՄ 
 

Հռիփսիմե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
 

  «Արքան» գահընկեց լինելու մտադրություն  չուներ 
  

 Հեքիաթը սկսվեց 2013թ. սեպտեմբերից: Դիեգո Սիմեոնեի թիմը`  Մադրիդի 

«Ատլետիկոն», մի ողջ մրցաշրջան  «ահ  ու սարսափի» մեջ պահեց ողջ Եվրոպան` 

ներքին առաջնությունում խախտելով տասնյակ տարիներ շարունակվող  

երկիշխանությունը, իսկ Չեմպիոնների լիգայում մրցապայքարից դուրս թողնելով 

այնպիսի թիմերի, ինչպիսիք են   «Չելսին» և «Բարսելոնան»: Ինչպես գիտենք, հրաշքը 

դա իրադարձություն է կամ երևույթ, որն անհամաձայնության մեջ է ցանկացած 



օրենքի ու տրամաբանության հետ: Եվ թվում էր, որ գոնե այս անգամ հրաշքը պետք է 

հաղթեր տրամաբանությանը և Գրիմ եղբայրների հայտնի հեքիաթի նման այս 

հեքիաթն էլ լավ ավարտ պիտի ունենար, բայց...  Ամենակարևոր  «պարահանդեսում», 

որը տեղի ունեցավ մայիսի 24 -ին, 24:00 -ից հետո «Ատլետիկոյի» հեքիաթը 

ավարտվեց: 

 Թվում էր, թե խաղի  ելքը որոշված է, և «Արքայական ակումբը» այդպես էլ չի 

կարողանալու տոնել երկար սպասված հաղթանակը, սակայն ... 93-րդ րոպեին 

Սերխիո Ռամոսը հավասարեցնում է խաղի հաշիվը:  

Իսկ ադրեն ավելացված ժամանակում «Ռեալին» կանգնեցնելն անհնար էր: Երեք 

գոլ և Չեմպիոնների լիգայի գավաթը արդեն տասներորդ անգամ նրանցն է: 

«Արքայական ակումբին» 12 տարի չէր հաջողվում դառնալ չեմպիոն: Սակայն Կառլո  

Անչելոտին արեց այն, ինչ երկար տարիներ չէր կարողանում անել Մադրիդի «Ռեալի» 

և  ոչ մի մարզիչ: 

 Այնուամենայնիվ, պետք է նաև արժանին մատուցել նրանց մրցակցին` 

Մադրիդի «Ատլետիկոյին»: Թիմ, որը չունենալով  «աստղային» ֆուբոլիստներ, իր 

աշխատասիրության և կամքի շնորհիվ կարողացավ փայլուն մրցաշրջան անցկացնել 

ու դառնալ Իսպանիայի չեմպիոն` դրանով ապացուցելով,որ մեծ գումարները դեռ 

ոչինչ չեն նշանակում: Եվ չմոռանանք, որ սա ֆուտբոլ է: Երբեմն հաջողությունը քո 

կողմն է, երբեմն ոչ: Երբեմն տարին քոնն է, բայց երեկոն մրցակցինդ: 

 

 

*** 

Նարինե ՄԵԼԻՔՅԱՆ 
 

Ուշադրությու'ն, սկսվում է տղամարդկանց     

միամսյակը 
 

Ֆուտբոլի աշխարհի թվով 20-րդ առաջնությունը այս տարի կանցկացվի հունիսի 

12-ից հուլիսի 13-ը,  Բրազիլիայում: Այս մեծ իրադարձությունը միավորում է ողջ 

աշխարհը, քանի որ դրան հետևում է մարդկության գերակշռող մասը:  

Իսկ թե ինչպես են հետևելու խաղերին նրանք, ովքեր հնարավորություն չունեն 

մեկնելու Բրազիլիա, մեր հետ զրույցում պատմեց Հայաստանի առաջատար 

բուքմեյքերական ընկերություններից մեկի աշխատակից Տիգրան Սահակյանը:  

«Ի տարբերություն ակումբային  խաղերի, որոնց  հետևողների քանակը 

սահմանափակ է, աշխարհի առաջնությունը միավորում է ողջ մոլորակը: Խաղերին 

ավելի մեծ հաճույքով հետևելու նպատակով շատ հայ ֆուտբոլասերներ  կատարում 



են խաղադրույքներ: Ցավոք սրտի մոլի խաղացողների համար նմանատիպ 

առաջնությունները երբեմն դառնում են կործանման պատճառ, սակայն սա չի 

խանգարում, որ բուքմեյքերական ընկերություններն անեն իրենց գործը»,-ասում է 

Տիգրանը:  

Այն հարցին, թե  արդյոք մեր ժողովուրդը  կարո՞ղ է իրեն թույլ տալ 

խաղադրույքներ կատարել, երբ շատերը օրվա հացի խնդիր ունեն Տիգրանը 

պատասխանեց.«Եղել են դեպքեր, երբ ծնողներն ու անգամ տատիկ-պապիկները 

մոտեցել են մեր աշխատակիցներին և խնդրել, որ նրանք իրենց երեխաներից 

խաղադրույքներ չընդունեն, քանի որ տնից տանում են նույնիսկ վերջին կոպեկը: 

Անչափահասներին չենք թողնում անգամ մոտենան կետերին, բայց երբ խաղադրույք 

անողը 18-ից բարձր է, աշխատակիցը իրավունք չունի խաղադրույք չընդունելու»: 

Ինչևէ, առջևում մեզ սպասվում է  ֆուտբոլային մի մեծ իրադարձություն, որը 

ապահովելու է հաճելի ժամանց շատերիս համար: Իսկ խաղերին կարելի է հետևել 

ընկերների հետ` տանը կամ սրճարանում, ինչը խաղադրույք կատարելուց ավելի 

հաճելի է ու անվտանգ: 

                                                                                       

 

 

 

 

 


