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 Բայց ա սեք, որ ա նա սուն տա րի դուրս ե -

կավ այս 2020 թվա կա նը: Սկզ բից կո րո նա -

վի րուս, հե տո՝ պա տե րազմ: Ու շա րու նակ -

վում է դեռ:  Բո լոր նա խադր յալ նե րը կան, որ

այս ա մենն ա վե լի է խո րա նա լու:

 Պա տե րազ մը շա րու նա կում ենք տա նուլ

տալ: Թ վում էր, թե նո յեմ բե րի 9-ի կա պի -

տուլ յա ցիա յով բա նը կա վարտ վի, բայց դա

միայն խաբ կանք է:  Քա նի դեռ հնա րա վո -

րութ յուն կա, Ադր բե ջա նը,  Թուր քիան,  Ռու -

սաս տա նը, չգի տենք` գու ցե նաև ԱՄՆ-ը, Ի -

րա նը, Ֆ րան սիան հնա րա վոր ա մեն ինչ պլո -

կե լու են  Հա յաս տա նից ու Ար ցա խից: Ա հա -

վա սիկ, պարզ վեց, որ  Մար տա կեր տի շրջա -

նի 6 գյուղ պետք է դա տարկ վի ու հանձն վի

Ադր բե ջա նին: 2000 մարդ հա մալ րե լու է

փախս տա կան նե րի շար քե րը: Ոնց որ թե այդ

պայ մա նագ րում  Մար տա կեր տի շրջա նի

գյու ղե րի մա սին խոսք չկա, բայց Ադր բե ջա -

նը` ա ռանց մի գյուլ լա թա փե լու, դրանք էլ  է

վերց նում:

 Ներ քա ղա քա կան ի րա վի ճակն աս տի ճա -

նա բար մո տե նում է հան գու ցա լուծ մա նը.

քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի կամ պար -

զա պես բա խում նե րի հա վա նա կա նութ յու նը

շատ մեծ է: Ու ինչն է ա հա վոր. ո՛չ ընդ դի -

մութ յու նը, ո՛չ իշ խա նութ յու նը բա ցար ձա կա -

պես ի վի ճա կի չեն ի րա վի ճա կը մեղ մե լու լու -

ծում ներ ա ռա ջար կել: 

Իշ խա նութ յան մա սով ա մեն ինչ պարզ է.

ըստ էութ յան` վեր ջինս փլուզ ման գոր ծըն -

թա ցում է, այլևս ան գոր ծու նակ է:  Հա, ԱԺ

նիս տեր են անց կաց նում, լայվ ու հայ տա րա -

րութ յուն են ա նում, ճա նա պար հա յին քար -

տեզ ներ են ներ կա յաց նում, Ա լեն  Սի մոն յա-

 նը  Պու տի նի մտքերն է շեյր ա նում, բայց ի -

րա կա նում պե տա կան հա մա կար գը աս տի -
ճա նա բար կաթ վա ծա հար է լի նում:  Սա լի նե -
լու է. պե տա կան հա մա կար գից, խորհր դա -
րա նից, տար բեր գե րա տես չութ յուն նե րից
մար դիկ դուրս են գա լու, հրա ժար վե լու են
մաս լի նել այս կա ռա վա րութ յա նը կամ իշ -
խող խորհր դա րա նա կան խմբակ ցութ յա նը:
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 Բայց ամ բողջ ցավն այն է, որ ընդ դի մու -

թյունն էլ է ան գոր ծու նակ: Ա վե լի ճիշտ՝ գա -

ղա փա րա զուրկ, ա մորֆ, պո պու լիստ է և

 նույն  պես ի զո րու չէ այս ի րա վի ճա կին հա -

մար ժեք լու ծում ներ ա ռա ջար կել:  Հա,

 Նի կոլ  Փա շին յա նի հրա ժա րա կա նը
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փորձելու են մնալ իշխանության գլխին և քանի որ ոչ ոք դա չի հանդուրժելու, երկիրը ներքաշելու են այս անգամ
քաղաքացիական պատերազմի մեջ»։

Վանո Սիրադեղյան, 1999 թվական
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Իր հրա պա րա կած ճա նա պար հա յին քար տե զի սկզբում նա ըն դու նում է, 

որ միակ սխալ վողն ու պա տաս խա նա տուն ինքն է, բայց, ըստ այդ քար տե զի, 
բո լո րը կկրեն պա տաս խա նատ վութ յուն` բա ցի ի րե նից:
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Ս խա լը են թադ րում է 
պա տաս խա նատ վութ յուն: 

Ան պայ ման չէ, որ այն լի նի 
քրեա կան օ րենսգր քով:  Բայց նաև
սխա լի ըն դու նու մը ար ժեզրկ վում

է, ե թե սխալ վո ղը չի կրում որ ևէ
տե սա կի պա տաս խա նատ վութ յուն:

Ե թե քա ղա քա կան կամ պե տա -
կան գոր ծիչն ըն դու նում է իր սխա -
լը, ա պա դրան պետք է հետ ևի
կոնկ րետ գոր ծըն թաց:  Ժո ղովր դա -
վա րութ յան պայ ման նե րում այդ -
պի սի պա տիժ են նոր ընտ րութ յուն -
նե րը՝ ան կախ այն բա նից, թե ո րոշ
ժա մա նակ ա ռաջ որ քան վստա -
հութ յան քվե ես ստա ցել:

 Բայց  Նի կոլ  Փա շին յա նին թվում
է, թե մե կի ոտքն է պա տա հա բար
տրո րել, և  կա րե լի է սահ մա նա -
փակ վել շար քա յին նե րո ղութ յամբ:
Իր հրա պա րա կած ճա նա պար հա -
յին քար տե զի սկզբում նա ըն դու -
նում է, որ միակ սխալ վողն ու պա -
տաս խա նա տուն ինքն է, բայց, ըստ
այդ քար տե զի, բո լո րը կկրեն պա -
տաս խա նատ վութ յուն` բա ցի ի րե -
նից:

2018 թվա կա նին  Նի կոլ  Փա շին-
 յա նը պատ մում էր, որ ի րեն ձեր բա -
կա լե լուց հե տո իշ խա նութ յան է մի -
սար նե րը ե կել են իր մոտ` բա նակ -
ցե լու, որ  Սերժ  Սարգս յա նը մնա
իշ խա նութ յան մինչև հոկ տեմ բեր
ա մի սը և  անց կաց նի Ֆ րան կո ֆո -
նիա յի գա գաթ նա ժո ղո վը: Այդ ժա -
մա նակ ժո ղո վուր դը լավ ծի ծա ղեց
 Սարգս յա նի ա խոր ժա կի վրա:

 Հի մա նույն վի ճա կում հայտն վել
է  Նի կոլ  Փա շին յա նը:  Նա նշում է մի
շարք սո ցիա լա կան խնդիր ներ, ո -
րոնց լուծ ման հա մար ի րե նից
կպա հանջ վի 6 ա միս: Այդ խնդիր -
նե րը չեն կա րող 6 ամ սում լուծ վել,
պար զա պես  Փա շին յա նը փոր ձում է
այդ ժա մա նակն օգ տա գոր ծել ի շահ
ի րեն` լա վա գույնս դիր քա վոր վե լու
նպա տա կով: Ե թե գոր ծող վար չա -
պե տը մտա վա խութ յուն ու նի, որ 17
կու սակ ցութ յուն նե րը կօգ տա գոր -
ծեն ժո ղովր դի և  հատ կա պես պա -
տե րազ մի հետ ևան քով զրկանք ներ
կրած մարդ կանց խնդիր նե րը` քվե
ստա նա լու հա մար, ա պա անհ րա -
ժեշտ էր եր կու տա րի ա ռաջ փո խել
 Կու սակ ցութ յուն նե րի մա սին օ րեն -
քը և Ընտ րա կան օ րենս գիր քը:
 Պետք էր այն պե՛ս փո խել վե րո հիշ -

յալ եր կու օ րենք նե րը, որ ոչ մի կու -
սակ ցա պետ չկա րո ղա նար բա րե -
գոր ծութ յան ան վան տակ քա ղա -
քա կան դի վի դենտ ներ շա հել, ա ռա -
վել ևս` ժո ղովր դի քվե ստա նալ:

 Նի կոլ  Փա շին յանն ըն դու նում է,
որ պա տե րազ մի սկսման և  ըն թաց -
քի վե րա բեր յալ ու նե ցել են սխալ
ռազ մա վա րա կան կան խա տե սում -
ներ:  Հի մա նա ա նում է երկ րորդ
սխա լը՝ փոր ձե լով հե տաձ գել նոր
ար տա հերթ ընտ րութ յուն նե րի
անց կա ցու մը: Ար մա տա կան ընդ -
դի մութ յու նը հռչա կել է, որ գոր ծող
իշ խա նութ յունն այլևս չի վա յե լում
ժո ղովր դի վստա հութ յու նը և  ա նե -
լու է ա մեն ինչ, որ ոչ մի բա րե փո -
խում կամ ի րա վի ճա կը կա յու նաց -
նող մե խա նիզմ կյան քի չկոչ վի:

 Նի կոլ  Փա շին յա նը ե րեկ էլ
կրկնեց, որ չի դա վա ճա նե լու ժո -
ղովր դին: Ն րա գլխա վո րած ուժն ա -
մեն դեպ քում մեկ կար ևոր գործ ա -
րել է: 20 տար վա ընդ մի ջու մից հե -
տո ժո ղովր դին վե րա դարձ րել է
քվեար կութ յամբ իշ խա նութ յուն
ձևա վո րե լու ի րա վուն քը:  Հի մա ժո -
ղովր դին չդա վա ճա նե լու լա վա -
գույն ա պա ցույ ցը կլի նի, ե թե  Փա -
շին յա նը ե րաշ խա վո րի և  կազ մա-
 կեր պի ևս  մեկ նմա նա տիպ ընտ -
րութ յուն:  Դա չա փա զանց կար ևոր է
 Հա յաս տա նի հե տա գա ըն թաց քի
հա մար:

Ընդ դի մութ յուն աս վածն ինքն էլ
հակ ված չէ հենց հի մա ընտ րու -
թյուն ներ անց կաց նե լուն, քա նի որ
հաս կա նում է՝ մի բան է գոր ծող իշ -
խա նութ յա նը քննա դա տե լը պար -
տութ յան ֆո նին, մի ու րիշ բան է
ժո ղովր դի վստա հութ յան քվե ստա -
նա լը՝ հաշ վի առ նե լով ի րենց հե -
տա գի ծը: Ընդ դի մութ յունն այլ բան
է ցան կա նում. հի մա` ա ռանց ընտ -
րութ յուն նե րի, որ ևէ ան հաս կա նա լի
կա ռույ ցի ան վան տակ վերց նել իշ -
խա նութ յու նը, իսկ հե տա գա յում
կազ մա կեր պել այն պի սի ընտ րու -
թյուն ներ, ինչ պի սիք կազ մա կեր պել
են քսան տա րի նե րի ըն թաց քում:

Եր կու ամս վա ըն թաց քում ընտ -
րութ յուն ներ չկազ մա կեր պե լու
դեպ քում  Փա շին յա նը կա նի երկ -
րորդ ռազ մա վա րա կան սխա լը,
բայց ար դեն նե րո ղութ յուն խնդրե -
լով չի փրկվի:

Ա րիս  Վա ղար շակ յան

չորրորդ իշխանություն #36 (51/882), 20 նոյեմբերի, 2020թ.
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Տ րա մադ րութ յու նը բարձր է:
Լսում է ԱԱԾ պե տի զե կույ ցը: «Այս
շա բաթ Ար թուր  Վա նեց յա նին ներ -
կա յաց վել է 7 մե ղադ րանք, 6 ան -
գամ բեր ման է են թարկ վել, 5 ան -
գամ ա զատ ար ձակ վել,  Գա գիկ
 Ծա ռուկ յա նին՝ 11 մե ղադ րանք, 11
ան գամ բեր ման են թար կում, 10
ան գամ՝ ար ձա կում:  Շար մա զա նո-
վին 1 մե ղադ րանք, 0 բեր ման են -
թար կում, 0 ա զատ ար ձա կում»: 

«Այ սինքն, ընդ հա նուր պլյու սով
ենք դուրս ե կե՞լ»,- հարց նում է ին -
քը: «Ա յո, պրն  վար չա պետ:  Մե ղա-
դ րանք նե րի ա ճը կազ մել է 87,3
տո կոս, ա զատ ար ձա կում ներն էլ
նվա զել են 19,1 տո կո սով»,- կարմ -
րա տա կած մի կերպ հա վե լում է
ԱԱԾ պե տը:

« Շատ լավ է:  Դու ի՞նչ կա սես»,-
հարցն ուղ ղում է Անդ րա նիկ  Քո -
չար յա նին: «Պրն վար չա պետ,
վեր ջին եր կու օ րում դիր քե րից ի -
ջել է 1842 կա մա վո րա կան:  Նա-
 խորդ տար վա հա մե մատ ա ճը
կազ մել է 1842 տո կոս, ինչն ան նա -
խա դեպ է հա յոց պատ մութ յան
մեջ»:

«Իսկ ի՞նչ տրա մադ րութ յուն ներ
են նրանց շրջա նում»,- հարց նում է
ին քը: « Դե, կա մա վո րա կան նե րի 63
տո կո սը պատ րաստ է հա նուն ձեզ
փրթել ընդ դի մութ յա նը, 21 տո կո -
սը՝ բզիկ-բզիկ ա նել, 15 տո կո սը՝

պա տե րի տակ քա ցու տակ քցել,
էն մի տո կոսն էլ ան տուն է մնա -
ցել»,- հպար տո րեն զե կու ցում է
Անդ րա նիկ  Քո չար յա նը:

Այդ պա հին կար միր հե ռա խոսն
է զնգում:  Պու տինն է զան գա հա -
րել: «Ա յո, պրն  Պու տին:  Ջան սա-
 ղութ յուն, նոր մալ է: Ի՞նչ: Է լի 6
հատ գյո՞ւղ: Էդ ո՞ր հատ վա ծից են
ու զում:  Հաա՜, էդ հեչ, դրանք ժան -
գո տած գյու ղեր են, ե ղել եմ ըն դե,

ըս կի մի կար գին կլուբ էլ չու նեին:
 Բայց մեր պայ մա նը ու ժի մեջ է,
չէ՞: Ֆս յո»: 

 Ներս է մտնում  Սու րեն  Պա -
պիկ յա նը ու դե մը ինչ-որ թղթեր
դնում: «Էս ի՞նչ է»,- հարց նում է
ին քը: « Ճա նա պար հա յին քար տեզն
է,- պա տաս խա նում է  Պա պիկ յա նը:
- Էս տա րի Ա րա գա ծոտ նի ու  Շի -
րա կի մար զի այ էս ու էս հատ ված -
ներն ենք աս ֆալ տա պա տե լու»:

« Բայց ես ու րիշ քար տեզ եմ ու -
զել:  Քեզ ով ա՞ ա սել, որ գաս»,-
կա տա ղում է ին քը:

 Պա պիկ յա նը հե ռա նում է, Ա լեն

 Սի մոն յանն է գա լիս՝ իս կա կան

ճա նա պար հա յին քար տե զով: 

«Ա սա, Ա լեն»: «Պրն վար չա -
պետ, հե սա, ու րեմն, ա ռա ջի կա 10
տա րում  Հա յաս տա նի բնակ չու -
թյու նը պետք է ա ճի 20 հա զա րով:
10 հա զա րը՝  Հա յաս տա նից, 10 հա -
զա րը՝  Ղա րա բա ղից: 20 տա րի հե -
տո բա նակ ցութ յուն ներ կսկսվեն
Ի րա նից  Նա խիջ ևա նով պղինձ
ներ մու ծե լու հնա րա վո րութ յան
շուրջ: 30 տա րի հե տո ար դեն հնա -
րա վոր է վե րաց նել ռազ մա կան
դրութ յու նը: 40 տա րի հե տո...»:

« Լավ, լավ, հե րիք է, էս քանն է -
սօր լայ վով կներ կա յաց նեմ»:

 Մեկ էլ հե ռուս տա ցույ ցով  Պու -

տի նին են ցույց տա լիս, որն ա սում

է.  «Ես  Փա շին յա նին խոր հուրդ էի
տվել ընդ դի մութ յան հետ լե զու
գտնել, մեկ-եր կու զի ջում ա նել,
բայց ինքն ա սաց, որ չէ` մինչև
վերջ պայ քա րե լու է»: Այդ պա հին

դահ լիճ են ներ խու ժում մի խումբ

ջա հել ներ և  պա հան ջում օ ղու գնե -

րը ի ջեց նել, թե չէ հե ղաշր ջում կա -

նեն:

Արթ նա նում է ԿԲ-ի բուն կե րում:
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պա հան ջում եք:  Հաս կա ցանք: Իսկ ի՞նչ

եք ա ռա ջար կում: Ո չինչ: Ըն դա մենն

այն, որ  Նի կո լը վատն է: Իսկ թե ին չով են ի -

րենք ա վե լի լա վը, դրա մա սին բան չեն ա -

սում: Ա ռա վել ևս` ծպտուն չեն հա նում, որ

պա տե րազ մի ա ղե տա լի ա վար տի հա մար ի -

րենք էլ են պա տաս խա նատ վութ յուն կրում:

Ար թուր  Վա նեց յան,  Ղա զին յան... սրանք

դեռ մի կողմ` նոր ու ժեր են։  Բայց այն տեղ ու -

ժեր կան, ո րոնք 20 և  ա վե լի տա րի իշ խա -

նութ յուն են ե ղել, իշ խա նութ յան մաս են կազ -

մել, ի՞նչ են ա րել ղա րա բաղ յան հա կա մար -

տութ յան կար գա վոր ման հա մար:  Կա՞ նրանց

մեջ գո նե մե կը, որ ա սի՝ ես մե ղա վոր եմ,

զղջում եմ կոնֆ լիկ տը չլու ծե լու հա մար, ղա -

լաթ եմ ա րել, որ 20 տա րի «ոչ մի թիզ» կար -

գա խո սից էն կողմ` ու րիշ ո չինչ չեմ ա սել:

 Ղա լաթ եմ ա րել, որ 20 տա րի  Ղա րա բա ղի

հար ցը շա հար կել եմ՝ իշ խա նութ յուն զավ թե -

լու, իշ խա նութ յուն պա հե լու, իշ խա նութ յու -

նից թու լա փայ ստա նա լու հա մար:  Վազ գեն

 Մա նուկ յան,  Դաշ նակ ցութ յուն, քո չար յա նա -

կան ներ, օ լի գարխ ներ... ա սե լու բան չու նե՞ք:

Ոչ, բան չեն ա սում: Ի հար կե` չեն ա սի, քա նի

որ ոնց այն ժա մա նակ, հի մա  էլ՝  Ղա րա բա ղի

հարցն ըն դա մե նը իշ խա նութ յան հա մար պայ -

քա րի ա ռիթ է:  Թե չէ` թքած ու նեն և՛

 Հա յաս տա նի, և՛ Ար ցա խի ա պա գա յի վրա:    
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Ու այն, որ մինչև հի մա  Նի կոլ  Փա շին յա-

 նը իշ խա նութ յու նը պա հում է նաև դրա նով է

պայ մա նա վոր ված, որ հան րութ յան մի մեծ

խա վի հա մար իշ խա նա փո խութ յան պա հան -

ջով հան դես ե կող ու ժերն ա վե լի ա նըն դու նե լի

են:  Հե րիք չէ Ար ցա խի հար ցում ենք վա տի ու

վատ թա րի միջև ընտ րութ յան առջև կանգ -

նած, հի մա էլ ներ քա ղա քա կան գզվռտոց նե -

րում ենք վա տի ու վատ թա րի ընտ րութ յան

առջև կանգ նել: Այ սինքն, մենք ընտ րե լու բան

չու նենք. ոչ իշ խա նութ յունն է ա դեկ վատ, ոչ՝

ընդ դի մութ յու նը: Եր կուսն էլ` պո զե րը տըն-

կած, կանգ նած են ի րենց դիր քե րում և  զի-

 ջե լու մտադ րութ յուն չու նեն:  Շա րու նա կե լու

են տու ժել Ար ցախն ու  Հա յաս տա նը:

 Մենք մեր ինք նիշ խա նութ յու նը կորց նե լու

եզ րին ենք:  Փաս տաթղ թով դեռ կշա րու նա -

կենք ան կախ եր կիր հա մար վել, բայց ի րա կա -

նում կորց նում ենք մեր ճա կա տա գիրն ինք -

ներս տնօ րի նե լու հնա րա վո րութ յու նը:  Մեր

տե ղը ո րո շում ներ կա յաց նող են դառ նում

 Ռու սաս տանն ու  Թուր քիան: Ոնց որ` 1920-

ին: Ու բա ցառ ված չէ, որ ներ քա ղա քա կան

այս պայթ յու նավ տանգ վի ճակն էլ դրսից լուծ -

վի: Ուղ ղա կի, օ րի նակ,  Պու տի նը ձեռ քը խփի

սե ղա նին ու ա սի՝ ֆսյո, դուք պե տութ յուն չեք

կա րո ղա նում կա ռա վա րել, սաղդ ռադ եք լի -

նե լու, էս  Պո ղո սին բե րում եմ ձեր գլխին տա -

նու տեր:  Մի քիչ ան հա վա նա կան է թվում,

բայց ե թե ան կա խութ յուն ու ինք նիշ խա նու -

թյուն ես կորց նում, ինչ-որ մե կը դա պե՞տք է

վերց նի իր ձեռ քը: Ինչ պես բազ միցս է ե ղել

մեր պատ մութ յան ըն թաց քում: Ո՞նց էր ա սում

դա սա կա նը՝ հա յի հե տին խել քի պատ ճա ռով:
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պատ րաս տա կա մութ յու նը և  հա կաճգ նա ժա մա յին օ րա կարգ նե րա ռե լը հու շում է 
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 Հետ պա տե րազ մա կան 
դրութ յունն  ակն հայ տո րեն շատ
ա վե լի սրված ու վտան գա վոր է,

քան բուն պա տե րազ մա կանն էր։
 Մենք այժմ մի ի րա վի ճա կում ենք,

երբ բո լո րի, հատ կա պես քա ղա քա -
կան ու ժե րի թիվ մեկ ա նե լի քը

պետք է լի նի ա տամ նե րով երկ րի
ներ քին կա յու նութ յու նը պահ պա -

նե լը՝ ոչ մի դեպ քում թույլ չտա լով,
որ պա տե րազմն  ա ռաջ նագ ծից

տե ղա փոխ վի մայ րա քա ղա քի
կենտ րոն ու փո խա կերպ վի քա ղա -

քա ցիա կան բա խում նե րի։  

Ա ներկ բա է, որ բա ցա ռա պես ներ -
քին կա յու նութ յան պա րա գա յում է
հնա րա վոր գտնել պա տե րազ մի
հետ ևան քով  ա ռա ջա ցած բազ մա -
շերտ  ճգնա ժա մի հաղ թա հար ման
ել քե րը։ Ել քե րից  գլխա վո րը պե տա -
կան կա ռա վար ման հա մա կար գի
անցն ցում ու բնա կա նոն աշ խա -
տանքն է, քա նի որ ետ պա տե րազ մա -
կան ի րա վի ճա կում պե տա կան մե քե -
նա յի որ ևէ օ ղա կի, ընդ հուպ՝ տա փօ -
ղա կի աշ խա տան քի խա թա րու մը
կամ սա բո տա ժը կա րող է շղթա յա -
կան կա պի է ֆեկ տով ազ դել ողջ հա -
մա կար գի վրա և ս պառ նալ ազ գա յին
անվ տան գու թյա նը։ Որ քան էլ մեծ է
վար չա պե տի հան դեպ քա ղա քա կան
ու ժե րի ան հան դուր ժո ղա կա նու -
թյունն ու օբ յոկ տի վո րեն ի հայտ ե -
կած բո ղո քը, բայց ևայն պես` անհ րա -
ժեշտ է շարժ վել  հա կաճգ նա ժա մա -
յին, շո կի հաղ թա հար ման  օ րա կար -
գով, ո րը բնավ ներ քա ղա քա կան
պրո ցես նե րը սրե լը չէ։  Նա խօ րեին իր
հրա պա րա կած ճա նա պար հա յին
քար տե զում վար չա պետ   Փա շին յա-
 նը մի շարք կե տեր է  ա ռաջ քա շել  ու
վեց ա միս (մինչև հու նիս) ժա մա նակ
խնդրել՝ ի րա վի ճա կը շտկե լու և
 հե տա գա ա նե լիք նե րի հար ցում
կողմ նո րոշ վե լու հա մար։ Ու շադ -
րութ յան է ար ժա նի  հատ կա պես
Ընտ րա կան օ րենսգր քի փո փո խու -

թյուն նե րի և  Կու սակ ցութ յուննե րի
մա սին նոր օ րեն քի ըն դուն ման մա -
սին   հի շա տա կու մը։  Շա տերն այդ
քար տե զի հրա պա րա կու մից վրդով -
վե ցին՝ նշե լով, թե հե ռա նա լու, ար -
տա հերթ ընտ րու թյուն ներ նշա նա կե -
լու փո խա րեն` «կա պի տուլ յա ցիա յի
սիմ վո լը» պնդե րե սութ յուն է ա նում
և  եր կա րաձ գում  իր պաշ տո նա վա -
րու մը։ Ակն հայտ է սա կայն, որ մաս -
նա վո րա պես այս եր կու օ րենք նե -
րում կա տար վե լիք փո փո խութ յուն -
նե րի պատ րաս տա կա մութ յունն ու
հա կաճգ նա ժա մա յին օ րա կարգ նե -
րա ռե լը հու շում է իշ խող ու ժի՝ ար -
տա հերթ ընտ րութ յուն նե րի գնա լու
մտադ րութ յան մա սին։ Իսկ այդ
մտադ րութ յա նը ԱԺ ընդ դի մութ յու նը
պետք է  ա մեն կերպ  ա ջակ ցի, ոչ թե
վի ժեց նի։  

 Կա ռա վար ման պառ լա մեն տա -
կան հա մա կար գը են թադ րում է, որ
քա ղա քա կան ու ժե րի «հան րա հա վա -
քի» վայ րը ոչ թե մո տա կա հրա պա -
րա կը լի նի, այլ մեկ հաս ցե՝ Ազ գա յին
ժո ղո վի շենք, ո րը ճգնա ժա մի հաղ -
թա հար ման ման դատ ու նե ցող
«գլխա վոր տրի բունն է»։ Ուս տի խոր-

հր դա րա նա կան ու ժե րը  նիս տե րի
դահ լի ճում պետք է  ոչ թե զբաղ վեն
միմ յանց հո շո տե լով՝  «հա նե լով»
հին՝ մինչ պա տե րազ մա կան  հա շիվ -
նե րի «մու ռը»,  ի րենց դեստ րուկ տիվ
վար քով վատ նեն ա մե նա թանկ ռե -
սուր սը՝ ժա մա նա կը, այլ գոր ծեն ծայ -
րա հեղ ռա ցիո նալ ու կա ռու ցո ղա կան
դաշ տում՝ իշ խա նութ յա նը հրել-մղե -
լով դե պի ար տա հերթ ընտ րութ յուն -
նե րի հանգր վան։ Հ րա պա րակ նե -
րում` ռազ մա կան դրութ յան պայ -
ման նե րում, հան րա հա վա քի ան վան
տակ հո գե խան գար մուն քի տե սա -
րան ներ բե մադ րե լով, վար չա պե տին
ցե խը կո խե լով  ու մի գլուխ նրա
հրա ժա րա կա նը պա հան ջե լով` եր -
կի րը չի կա րող դուրս գալ ճգնա ժա -
մից, հատ կա պես երբ այդ ճգնա ժա մի
թիվ մեկ պա տաս խա նա տուն  հենց
վար չա պետն է, ո րը քա նիցս հայ տա -
րա րեց, որ չի  խու սա փում պա տաս -
խա նատ վութ յու նից և  պատ րաստ է
ըն դու նել ժո ղովր դի կա յաց րած ցան -
կա ցած դա տավ ճիռ։  Իսկ դա տավ ճի -
ռը դե մոկ րա տա կան երկ րում չի կա -
րող լի նել ա պօ րի նի, հա կա սահ մա -
նադ րա կան որ ևէ ե ղա նա կով՝ հե -

ղաշրջ մամբ, ոչ էլ ար յան հեղ մամբ
կամ բռնութ յամբ։  Մեր եր կի րը նման
ցնցում նե րի մի ջով ան ցել է հա րա բե -
րա կան  խա ղա ղութ յան օ րե րին և
 ցայ սօր չի կա րո ղա նում դուրս գալ
ետցն ցու մից։ Այժմ ա ռա վել ևս ն ման
ցնցում նե րը կա րող են կոր ծա նա րար
լի նել՝ սա սա նե լով պե տութ յան, պե -
տա կա նու թան հիմ քե րը։ 

 Վար չա պե տի ան ձի նկատ մամբ
«օր գա նա կան ան հա մա տե ղե լիու -
թյուն» ու նե ցող նե րին քա ղա քա կան
հե ռա տե սութ յու նը պետք է հու շի, որ
ԱԺ-ում վար չա պետն ու նի  քա ղա -
քա կան մե ծա մաս նութ յուն։ Եվ ե թե
ան գամ այդ մե ծա մաս նութ յու նը, ի -
րաց նե լով իր լիա զո րութ յուն նե րը,
կա րո ղա նա  փո խել վեր ջի նիս՝  կա -
ռա վա րութ յան ղե կը հանձ նե լով մեկ
այլ թեկ նա ծո ւի, ա պա դա  պա տե -
րազ մի հետ ևան քով ստեղծ ված
ստա տուս քվոն չի փո խե լու։  Նի կոլ
 Փա շին յա նին փո խա րի նե լու ե կած
 Փա շին  Նի կոլ յանն ինչ է՝ ա ռո չի՞նչ է
հայ տա րա րե լու ե ռա կողմ հայ տա -
րա րութ յունն ու նոր պա տե րա՞զմ է
հայ տա րա րե լու Ադր բե ջա նին։  Հա զիվ
թե։  Դա, ինչ պես նա խօ րեին նշեց ՌԴ
նա խա գահ Վ.  Պու տի նը, հա վա սա -
րա զոր կլի նի «ինք նաս պա նութ յան»։
 Պու տի նը պար զա բա նել է, որ պահ -
պա նել ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր -
վա ծութ յուն նե րը, թե ոչ`  «յու րա -
քանչ յու րի գործն է», բայց նա կար -
ծում է, որ դրան ցից հրա ժար վե լը
«հսկա յա կան սխալ կլի ներ»: « Ռազ -
մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի վերսկս -
ման վտան գի տակ գտնվող կամ պա -
տե րազ մող եր կի րը չի կա րող ի րեն
թույլ տալ այդ պես վար վել, այդ
թվում ՝իշ խա նութ յան կազ մա կերպ -
ման ո լոր տում, որ պես զի հա սա րա -
կութ յու նը ներ սից պա ռակտ վի»,- ա -
սել է ՌԴ նա խա գա հը, այս պես ա -
սած՝ «ֆո ռա տա լով»  Փա շին յա նին՝
շա րու նա կել պաշ տո նա վա րու մը։  

Իսկ ե թե խորհր դա րա նա կան
ընդ դի մութ յան բարձ րաց րած

Î²ÚàôÜàôÂÚàôÜ ºì ²ðî²ÐºðÂ
ÀÜîðàôÂÚàôÜÜºð

8 4



È à ô ê ² Þ Ê ² ð Ð...սթափվե՛ք, ըն դու նե՛ք իրականությունը, ընդու նե՛ք լուրջ մարդկանց 
առաջարկ նե րը, մի կո՛ղմ դրեք անձնական կամ խմբային հավակնությունները,

սին հույսեր մի՛ տվեք հասարակու թյա նը: 

չորրորդ իշխանություն #36 (51/882), 20 նոյեմբերի, 2020թ.
44

Ին չու՞ սրան հա սանք, 
ի՞նչ ա նել, ինչ պե՞ս. 

ա հա այն ե րեք հար ցե րը, 
ո րոնց փոր ձում ենք պա տաս խա -

նել: Իսկ ժա մա նակ չու նենք:
1. Ա ռա ջին հար ցի պա տաս խա -

նը, կար ծում ենք, հա սա րա կութ յան
մի մա սի հա մար գո նե պարզ է: 23
տար վա ան հե ռա տե սութ յան պը-
տուղ ներն ենք քա ղում: Ար ցախ յան
խնդրի՝ 1997 թվա կա նին ա ռա ջարկ -
ված լու ծու մը չըն դու նե ցիք, ստա -
ցաք պա տե րազմ՝ ա ղետ: Ընդ ո -
րում, այժմ էլ թե՛ իշ խա նութ յու նը,
թե՛ ընդ դի մութ յու նը խու սա փում են
սա խոս տո վա նե լուց: Իշ խա նու -
թյունն ար դա րա նում է, թե նախ -
կին նե րը, եր կի րը թա լա նե լով, թու -
լաց րին այն, բա նա կը զրկե ցին
պատ շաճ սպա ռա զի նութ յու նից:
Ընդ դի մութ յու նը ներ կա նե րին ան -
վա նում է հող հանձ նող, դա վա ճան
և ն րանց ա պաշ նորհ կա ռա վար ման
վրա գցում մեղ քը: Եր կու կողմն էլ
չու նեն ի րա կա նութ յու նը ճիշտ
գնա հա տե լու կամք և  շահ: Եր կու
կողմն էլ վա խե նում են պա կաս
հայ րե նա սեր կամ ազ գա յին հա -
մար վե լուց: Եվ շա րու նա կում են 90-
ա կան նե րից սկսված ստե րով խա -
բել հա սա րա կութ յա նը՝ հույս ու նե -
նա լով շա հել ընտ րա զանգ վա ծի
հա մակ րան քը: Երկ րի հար ցերն այս
մարդ կանց հա մար, մեղմ ա սած
երկ րոր դա կան են:

2. Ի՞նչ ա նել հար ցին մեր քա ղա -
քա կան գոր ծիչ նե րը պա տաս խա -
նում են ճա նա պար հա յին քար տեզ -
նե րով: Իշ խա նութ յու նը, սա կայն,
ան գոր ծու նակ է, ընդ դի մութ յու նը
հան դես է գա լիս շատ վտան գա վոր
թե զե րով:

 Հա սա րա կութ յան մեծ մա սը հո -
գե բա նա կան ծանր վի ճա կում է:  Սա

բնա կան է:  Հար վա ծը հա մար յա մա -
հա ցու է:  Հա սա րա կութ յան մեջ կան
մար դիկ, ո րոնք ի րենց ու ժե րով
փոր ձում են ել քեր ա ռա ջար կել,
գոր ծել՝ ի շահ երկ րի:  Սա կայն
պարզ է, որ ինչ պես պա տե րազ մում
չէր կա րե լի հաղ թել ֆի դա յա կան
ան զեն ջո կատ նե րով, այն պես էլ եր -
կի րը հնա րա վոր չէ խել քի բե րել
այս պի սի փոքր խմբե րի ինք նա բուխ
ջան քե րով:

Ընդ ո րում, հրա պա րակ ված ճա -
նա պար հա յին քար տեզ նե րը շատ
հե ռու են ի րա կա նութ յու նը ճիշտ
գնա հա տե լուց: Ա վե լին, չեն պա -
տաս խա նում ա մե նա կար ևոր հար -
ցին՝ ինչ պե՞ս:

3. Ինչ պե՞ս ենք հաղ թա հա րե լու
ա ղե տը, ե թե դեռ չու նենք դրա
ճշգրիտ պատ կե րը: Ինչ պե՞ս ենք
կա րո ղա նա լու մո բի լի զաց նել երկ -
րի ու ժե րը, ե թե վեր նա խա վը ոչ
միայն տկար է, այլև մե ծա միտ ( Քա -
ղա քա կան վեր նա խա վը թե՛ իշ խա -
նութ յունն է, թե՛ ընդ դի մութ յու նը):
Ինչ պե՞ս ենք լու ծում գտնե լու, ե թե

վա ղուց կորց րել ենք ռա ցիո նալ
մտա ծե լու կա րո ղութ յու նը, և  վե րա -
կանգն ման նշան ներ դեռ չեն եր -
ևում: 

Ինչ պե՞ս ենք վե րա կանգ նե լու
մեր բա նա կը, ե թե հենց հի մա վեր -
նա խա վը զբաղ ված է փո խա դարձ
մե ղադ րանք նե րով: Կրկ նենք: 21-րդ
 դա րում ֆի դա յա կան ջո կատ նե րով
պա տե րազ մում չեն հաղ թում, 21-րդ
 դա րի պա տե րազ մում ար դիա կան
թան կար ժեք զենք է պետք, խելք և
 կազ մա կերպ վա ծութ յուն: Ու նե՞նք,
կա րո՞ղ ենք շատ ա րագ ձեռք բե րել
այդ զեն քը, ե թե տնտե սա պես բնավ
ու ժեղ չենք:

Ի դեպ, զեն քի մա սին շատ ենք
խո սում, մե ղադ րում ենք նախ կին -
նե րին, որ դղյակ ներ են կա ռու ցել՝
զենք գնե լու փո խա րեն:  Բայց որ ևէ
մե կը մտա ծե՞լ է, թե ինչ պես էին
գնե լու այդ զեն քը, ու մից և  որ ճա -
նա պար հով էին տե ղա փո խե լու
 Հա յաս տան, ե թե եր կի րը փաս տա ցի
շրջա փակ ման մեջ է: Ս րա մա սին
նա խընտ րում ենք լռել, ո րով հետև

դարձ յալ ակն հայտ կդառ նա 1997
թվա կա նին ե ղած լուծ ման անհ րա -
ժեշ տութ յու նը: Ա յո՛, այդ լու ծումն
այլևս չկա:  Մենք կորց րինք  Հա յաս -
տա նը զար գաց նե լու, Ար ցա խը պա -
հե լու հնա րա վո րութ յու նը:  Բայց հի -
մա էլ խել քի չենք գա լիս: Ուս տի ա -
ռա ջին պլա նում, ան շուշտ դի վա -
նա գետ նե րի աշ խա տանքն է, և  այ -
տեղ անհ րա ժեշտ է օգ տա գոր ծել
ողջ նե րու ժը՝ հե ռու մնա լով ար կա -
ծախնդ րութ յու նից և  անձ նա կան
ամ բի ցիա նե րից: (Այս պես,  Ժի րայր
 Լի պա րիտ յա նը «Ա ռա վոտ» օ րա -
թեր թի ս.թ. նո յեմ բե րի 8-ին տպա-
գր ված «Ին չու՞ բա նակ ցութ յուն նե րը
ձա խող վե ցին» (https://www.ara-
vot.am/2020/11/ 08/1149995/) հոդ -
վա ծում ակնար կում է, որ Հայաս -
տա նի վարչա պե տը որևէ պահի
կարող է ունենալ նաև իրենց օգ -
նության կարիքը: Համոզված եմ՝
թե՛ Սփյուռքում, թե՛ Հայաստանում
կան մասնագետներ, քաղաքական
գործիչներ, որոնք հեռու են ար կա -
ծա խնդրությունից, որոնք կկա րո -
ղա նան ելքեր գտնել և օգնել մեզ՝
այս վիճակը հաղթահարելու: Ընդ
որում, դա կանեն անշահախնդիր,
առանց քաղաքական դիվիդենտներ
ակնկալելու): 

Զարուհի Գաբրիելյան
Հ.Գ. Որպես Հայաստանի Հան -

րա պետության շարքային քաղա -
քա ցի՝ խնդրում եմ, սթափվե՛ք, ըն -
դու նե՛ք իրականությունը, ընդու -
նե՛ք լուրջ մարդկանց առաջարկ նե -
րը, մի կո՛ղմ դրեք անձնական կամ
խմբային հավակնությունները, սին
հույսեր մի՛ տվեք հասարակու թյա -
նը: Հայրենասերը, ազգային մտա -
ծո ղություն ունեցողը պոպուլիստ
լի նելու իրավունք չունի: Ժամանակ
չունենք: 
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աղ մու կի  նպա տա կը  սոսկ
վար չա պե տա փո խութ յունն է՝
սե փա կան թեկ նա ծո ւին ա ռաջ

բրդե լու ակն կա լի քով (այդ ակն կա լի -
քը նրանք մինչև պա տե րազմն ու -
նեին), ա պա դա  քա ղա քա կան շա -
հախնդ րութ յամբ թե լադր ված ինք -
նա խա բեութ յուն է,  ո րը ոչ մի կապ
չու նի «հայ րե նի քի փրկութ յան», «ինչ-
որ բան հետ բե րել»  կա րո ղա նա լու
հետ։ Ինչ  վե րա բե րում է «մեզ նոր
բա նակ ցող է հար կա վոր, թուր քի ա -
ռաջ կզա ծը չի կա րող բա նակ ցել»
վուլ գար ձևա կերպ մամբ փաս տար -
կին, ա պա դա ևս  մեկ ան գամ ամ -
րապն դում է նոր իշ խա նութ յուն
ձևա վո րե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը։
 Նոր բա նակ ցո ղը պետք է լի նի ոչ
միայն օ րի նա կան ընտր ված, այլև
բարձր լե գի տի մութ յամբ անձ, այլ ոչ
թե «из грязи - в князи»  սկզբուն քով
բա նակ ցո ղի կար գա վի ճա կում
հայտն ված  որ ևէ մե կը։ Այս հա մա -
տեքս տում ի դեա լա կան կլի ներ բա -
նակ ցա յին գոր ծըն թա ցը վերսկ սել
ՀՀ-ում նոր իշ խա նութ յան ձևա վո -
րու մից հե տո միայն, քա նի որ ստո -
րագր ված հայ տա րա րութ յու նը
դեռևս չի նշա նա կում ԼՂ խնդրի

վերջ նա կան լու ծում. առ կախ է
թերևս ա մե նա կար ևո րը՝ ԼՂ-ի կար -
գա վի ճա կի հար ցը։   

 Վարչապետը վախենում է

Ն կա տենք, որ խորհր դա րա նա -
կան ընդ դի մութ յունն այս օ րե րին
հա մա ռո րեն պնդում է չե ղար կել
ռազ մա կան դրութ յու նը, ո րի նպա -
տակն ակն հայ տո րեն ոչ միայն, այս -
պես ա սած` ար տոն ված հան րա հա -
վաք ներ անց կաց նելն է, այլև վար չա -
պե տա փո խութ յան հաս նե լը։  Սահ-
 մա նադ րութ յու նը վար չա պե տին
անվս տա հութ յուն հայտ նե լու գոր -
ծիք է նա խա տե սել, ո րը, սա կայն, չի
կա րող կի րառ վել ար տա կարգ և
 ռազ մա կան դրութ յան ժա մա նակ։
(Չի կա րող ԱԺ –ի ո րոշ մա նը ներ կա -
յաց վել կամ քննարկ վել նման նա -
խա գիծ):

Ըստ մայր օ րեն քի՝ վար չա պե տին
անվս տա հութ յուն հայտ նե լու մա սին
ԱԺ ո րոշ ման նա խա գիծ կա րող է
ներ կա յաց նել պատ գա մա վոր նե րի
ընդ հա նուր թվի առն վազն մեկ եր -
րոր դը` միայն այն դեպ քում, ե թե ո -
րոշ ման նա խագ ծով միա ժա մա նակ

ա ռա ջարկ վում է նոր վար չա պե տի
թեկ նա ծու:  Վար չա պե տին անվս տա -
հութ յուն հայտ նե լու մա սին ԱԺ  ո -
րոշ ման նա խա գիծն ըն դուն վում և
քվեար կութ յան է դրվում այն ներ կա -
յաց վե լուց ոչ շուտ, քան քա ռա սու -
նութ և  ոչ ուշ, քան յո թա նա սու ներ -
կու ժամ հե տո: Ո րո շումն ըն դուն -
վում է պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա -
նուր թվի ձայ նե րի մե ծա մաս նու -
թյամբ՝ ան վա նա կան քվեար կու -
թյամբ: Ո րոշ ման ըն դուն ման դեպ -
քում հա մար վում է, որ վար չա պե տը
հրա ժա րա կան է ներ կա յաց րել: Ե թե
վար չա պե տին անվս տա հութ յուն
հայտ նե լու մա սին ԱԺ ո րոշ ման նա -
խա գի ծը չի ըն դուն վում, ա պա նման
նա խա գիծ կա րող է ներ կա յաց վել ոչ
շուտ, քան վեց ա միս հե տո: 

Հե ղի նե  Մա նուկ յան

Հ.Գ. Ն.  Փա շին յանն ըստ եր ևույ -
թին  վեց ա միս ժամ կե տը «հայ ցել է»
հենց այս գոր ծի քը հաշ վի առ նե լով.
ա ռայժմ  հրա ժա րա կան չեմ տա լիս՝
վեց ա միս հե տո այս ե ղա նա կով հե -
ռա նա լու ե րաշ խիք ներ տա լով։
Նման հա մոզ մունք է ձևա վո րում
նրա այս միտ քը. «Այս ա մե նի կար -

ևո րա գույն նպա տա կը ՀՀ-ի ժո ղովր -
դա վա րա կան կա յու նութ յան ա պա -
հո վումն է և  ե րաշ խիք նե րի ստեղ -
ծու մը, որ ՀՀ-ում իշ խա նութ յան
ձևա վոր մա նը ժո ղովր դի ա զատ կա -
մար տա հայտ ման մի ջո ցով` որ ևէ
բան չի սպառ նում»: Ն կա տենք, որ,
շա տե րի գնա հատ մամբ, վեց ա միսն
ահ ռե լի ժամ կետ է՝ ստեղծ ված ի րա -
վի ճա կի գլխա վոր մե ղա վո րին  իշ -
խա նութ յան ղե կին հան դուր ժե լու ա -
ռու մով։  Նաև  կա ռա վա րութ յան ու
ԱԺ-ի՝ ան ցած եր կու սու կես տար վա
գոր ծու նեութ յու նը հաշ վի առ նե լով․
այն շատ դեպ քե րում  ան գոր ծու -
թյան է վե րած վել, ո րոշ հրա տապ
խնդիր նե րի լուծ ման դեպ քե րում էլ
բա նը հա սել է  հան ցա վոր դան դաղ -
կո տութ յան։ Այն պես որ, ճիշտ կլի նի
գրա վոր, ընդ հուպ՝ նո տա րա կան
վա վե րաց մամբ խոս տում տալ, որ
«ճա նա պա րա յին քար տե զի» հիշ յալ
կե տե րը մաք սի մում սեղմ  ժամ կե -
տում ու լիար ժեք ի կա տար կած վեն,
իսկ ե թե ոչ՝ մնում է օր ա ռաջ ԱԺ-ն
ց րե լը, հրա ժա րա կան տա լը։ Այլ ելք
չկա։  
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« Հայ րե նիք» կու սակ ցութ յան

ղե կա վար, ԱԱԾ նախ կին տնօ րեն

Ար թուր  Վա նեց յա նը՝ անդ րա -

դառ նա լով այն հար ցին, որ վար չա -

պետ  Նի կոլ  Փա շին յա նի օ րա կար -

գում չկա հրա ժա րա կա նի հարց,

այդ դեպ քում ի՞նչ է պատ րաստ -

վում ա նել ընդ դի մութ յու նը, ա սել է.

«Ե կեք պայ մա նա վոր վենք՝  Նի կոլ
 Փա շին յա նին այլևս վար չա պետ
չկո չենք, ո րով հետև  Նի կոլ  Փա շին-
 յանն այ սօր բա րո յա կան ի րա վունք
չու նի կոչ վել վար չա պետ:  Դա
մարդ է, ո րը զավ թել է վար չա պե -
տի պաշ տո նը և  իր գոր ծու նեու -
թյամբ խո րը փո սի մեջ է տա նում
 Հա յաս տա նը և Ար ցա խը»:

«ՉԻ».  Մի րո պե: Ե կեք պայ -

մա նա վոր վենք: Ե թե  Նի կոլ  Փա -

շին յա նը մարդ է, ո րը զավ թել է

վար չա պե տի պաշ տո նը, ա պա

ստաց վում է, որ Ար թուր  Վա նեց-

 յա նը ե ղել է վար չա պե տի պաշ -

տո նը զավ թած ան ձի կա ռա վա -

րութ յան ան դամ: Այ սինքն՝ ա -

ջակ ցել է ծանր հան ցանք գոր -

ծած մար դուն, ըն դու նել է իշ -

խա նութ յուն զավ թե լու փաս տը: 

 Հի մա այդ պես է ստաց վում:

 Նի կոլ  Փա շին յա նը բա րո յա կան

ի րա վունք ու նի կոչ վե լու վար -

չա պետ, թե՝ ոչ, այլ խնդիր է,

այս տեղ Ար թուր  Վա նեց յա նը, և 

ընդ հան րա պես՝ ցան կա ցած ոք,

կա րող է իր ա մե նա թունդ տե -

սա կետն էլ հայտ նել:  Վա նեց յա-

 նի ո րոշ գնա հա տա կան նե րին՝

ստեղծ ված ի րա վի ճա կի վե րա -

բեր յալ, մենք էլ ենք հա մա ձայն,

հաս կա նա լի է` իս կա պես փո սի

մեջ ենք, բայց ե թե դու հան ցա -

գործ ես հա մա րում մի բա նի

հա մար, ո րի մաս նա կից ու մաս

ես կազ մել, էս մե կը կա րող են

հենց քո դեմ օգ տա գոր ծել: 

ØÆÞÆÎ   2
 Կա դաստ րի կո մի տեի նախ կին

ղե կա վար  Սար հատ  Պետ րոս յա-
նը ֆեյս բու քի իր է ջում գրել է. «Իմ
կար ծի քով, հաշ վի առ նե լով ռազ -
մա քա ղա քա կան և աշ խար հա քա -
ղա քա կան ծանր վի ճակն ու մար -
տահ րա վեր նե րը, ժա մա նա կա վոր
վար չա պե տի թեկ նա ծու ներ կա րող
են հա մար վել նախ կին վար չա պետ
 Վազ գեն  Մա նուկ յա նը, նա խա գահ
Ար մեն  Սարգս յա նը (ի հար կե հե տո
պետք է մտա ծել՝ ով է դառ նա լու
նա խա գահ), նախ կին վար չա պետ
 Կա րեն  Կա րա պետ յա նը»։

«ՉԻ».  Մի կողմ թող նենք
 Պետ րոս յա նի մնա ցած եր կու
թեկ նա ծու նե րին և կենտ րո նա -
նանք ա նե րոջ վրա:

Ինչ խոսք, լավ փե սա է  Սար-
 հա տը:  Հա մար յա  Մի քա յել  Մի -
նաս յա նի պես, որն իր ամ բողջ
գի տակ ցա կան կյան քը նվի րեց
ա նե րոջ իշ խա նութ յան ամ րա-
պնդ մա նը: Եվ ան գամ այն դեպ -

քում, երբ  Սերժ  Սարգս յա նը

հրա ժար վել է իշ խա նութ յու նը

վե րա դարձ նե լու ծրագ րե րից,

ին քը ընդ հա տա կից շա րու նա -

կում է պայ քա րել:

 Քա նի որ հի շե ցինք  Սերժ

 Սարգս յա նին, հի շենք նրա ա մե -

նա դի պուկ բնո րո շում նե րից մե -

կը՝ ի դիո տը: 

 Հա յաս տանն այն պի սի վի ճա -

կում չէ, որ ի րեն շռայ լութ յուն

թույլ տա և ի դիոտ վար չա պետ

ու նե նա: 

1998 թվա կա նին պե տա կան

հե ղաշրջ ման արդ յուն քում մենք

հասանք այն հանգր վա նին, ո -

րին ե կել ենք այ սօր: Իսկ  Վազ -

 գեն  Մա նուկ յա նը ամ բող ջո վին

ա ջակ ցել և ող ջու նել է այդ հե -

ղաշրջ մա նը: Այն պես որ,  Սար-

 հա տի ա նե րը նույն քան պա -

տաս խա նատ վութ յուն է կրում

այ սօր վա ի րո ղութ յուն նե րի հա -

մար, որ քան  Քո չար յա նը,  Սար-

գս յա նը և  Փա շին յա նը: 
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 Կո րո նա վի րու սը, ռազ մա կան
դրութ յունն ու սնան կաց ման 

եզ րին կան գած ֆեր մեր նե րը

 Կո րո նա վի րու սի և  երկ րում հայ -
տա րար ված ռազ մա կան դրութ յան
պատ ճա ռով Ա րա րա տի մար զի
 Դա րա կերտ հա մայն քի ֆեր մեր Ար -
մեն  Սի մոն յա նի տնտե սութ յու նը
զգա լի կո րուստ ներ է կրել:  Նույն
վի ճա կում են մար զի բո լոր տնտե -
սութ յուն նե րը:

«Այս տա րի ո՛չ ջեր մո ցում ա ճեց -
րած բեր քից, ո՛չ բաց գրուն տում
մշա կած բեր քից ե կա մուտ չկա րո -
ղա ցանք ստա նալ:  Մինչև ան գամ ե -
ղած բեր քը ոչ թե վա ճա ռել ենք
ցածր գնե րով, այլ թա փել ենք:
 Տոն նա նե րով բերք է թափ վել: Ե -
գիպ տա ցո րե նը ջեր մո ցի դի մաց թա -
փած է: Բ րո կո լին ևս մ նա ցել է դաշ -
տե րում, չենք հա վա քել, ո րով հետև
վա ճառք չկար: Մ նաց, դեղ նեց և փ -
չա ցավ:  Ծաղ կա կա ղամբն էլ մի քա -
նի ան գամ տա րանք շու կա` հետ
բե րե ցինք, և  դա նույն պես մնաց
դաշ տե րում:  Հա զարն էլ է նույն վի -
ճա կում:  Բեր քը դաշ տե րում ար դեն
նե խել է»,- «ՉԻ»-ի հետ զրույ ցում ի -
րա վի ճա կը: ներ կա յաց րեց ֆեր մե րը:

 Բեր քը չի րաց րած հո ղա գոր ծը
չգի տի, թե ինչ պես է մա րե լու վար -
կե րը:

«1 հեկ տա րի վրա 1 մի լիոն դրա -
մի ծախս եմ ա րել և  ներդ րած գու -
մա րից հետ եմ բե րել 400 000-ը:  Դա
էլ ե գիպ տա ցո րե նի բեր քի վա ճառ -
քից էր գո յա ցել: Սկզ բից վա ճառ վեց,
հե տո վա ճառ քը կտրուկ կանգ նեց:
 Շու կա յում վա ճառք չկա: Ե թե
մտնեք որ ևէ գյու ղատն տե սա կան
շու կա, միայն վա ճա ռող կտես նեք,
գնորդ չկա:  Ջեր մո ցի լո լի կը հի մա
300 դրա մով ենք վա ճա ռում՝ ինք -
նար ժե քի գնով»,- նշեց  Դա րա կեր տի
բնա կի չը:

 Ֆեր մեր նե րին ու րա խաց նում է
այն, որ ե կող տար վա նից կա ռա վա -
րութ յան թուր քա կան ապ րանք նե րի
ար գել ման վե րա բեր յալ օ րեն քի ու -

ժի մեջ մտնե լուց հե տո այլևս թուր -
քա կան ծագ մամբ բան ջա րե ղեն չի
ներկր վե լու:  Վեր ջա պես տե ղա կան
ար տադ րո ղը կկա րո ղա նա իր ապ -
րանքն ա ռանց խո չըն դոտ նե րի ի -
րաց նել:

«Ե թե հան կարծ թուր քա կան ապ -
րանք բե րեն, դա վա ճա նութ յուն կլի -
նի:  Գար նա նը թուր քա կան գյուղմ -
թերք ներկր վել է:  Տես նենք՝ մեր ղե -
կա վա րութ յան խոս քը որ քա նով է
ճիշտ:  Չի բա ցառ վում, որ եր րորդ
երկր նե րից թուր քա կան լո լիկ և
 վա րունգ ներ մուծ վեն»,- նկա տեց
Ար մեն  Սի մոն յա նը:

Այս խնդիր նե րը չէ միայն, որ ան -
հանգս տաց նում են գյու ղատն տե -
սութ յամբ զբաղ վող նե րին:  Ջեր մո -
ցա յին տնտե սութ յուն նե րի հա մար
ա մառ վա նից գա զի սա կա գինն է
բարձ րա ցել:

Գ յու ղա ցին ա սում է, որ շա տերն
այս սե զո նին հրա ժար վում են ջեր -
մո ցա յին տնտե սութ յամբ զբաղ վել:

 Թան կա ցում ներ են սպաս վում

 Հու լի սի 19-ից ու ժի մեջ է մտել
«Գազպ րոմ Ար մե նիա» ՓԲԸ-ի կող -
մից սպա ռող նե րին վա ճառ վող բնա -
կան գա զի սա կագ նե րի վե րա բեր յալ
ՀՀ հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րը
կար գա վո րող հանձ նա ժո ղո վի ո րո -
շու մը:

Բ նա կիչ-բա ժա նորդ նե րին վա -
ճառ վող բնա կան գա զի սա կագ նե րը
մնա ցել են ան փո փոխ, իսկ սպա -
ռող նե րի մի մա սի հա մար կգոր ծեն
բնա կան գա զի նոր սա կագ ներ:

Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տում
գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող
ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի,
ինչ պես նաև վե րամ շա կող՝ պա հա -
ծո նե րի, խմիչք նե րի և  կաթ նամ թեր-
քի ար տադ րութ յամբ զբաղ վող նե -
րին վա ճառ վող բնա կան գա զի գի նը
212 դո լա րից կդառ նա 224 դո լար։
Ամ սա կան 10 000 խմ -ը գե րա զան -
ցող սպա ռող նե րի հա մար ևս  թան-
 կա ցում կլի նի. հու լի սի 19-ից կսահ -
ման վի 255 դո լար՝ ներ կա յիս 242.1
դո լա րի փո խա րեն: Գ յու ղատն տե -
սութ յան ո լոր տում գոր ծու նեութ յուն
ի րա կա նաց նող ջեր մո ցա յին տնտե -
սութ յուն նե րի, ինչ պես նաև վե րամ -
շա կող՝ պա հա ծո նե րի, խմիչք նե րի և
 կաթ նամ թեր քի ար տադ րութ յամբ
զբաղ վող նե րին վա ճառ վող բնա կան
գա զի գի նը 212 դո լա րից կդառ նա
224 դո լար։ Ամ սա կան 10 000 խմ -ը
գե րա զան ցող սպա ռող նե րի հա մար
ևս  թանկա-  ցում կլի նի․ հու լի սի 19-
ից կսահ ման վի 255 դո լար՝ ներ կա -
յիս 242․1 դո լա րի փո խա րեն։

 Բան ջա րե ղեն ար տադ րող նե րի
հա մար գա զի գնի բարձ րա ցու մը
գնա ճի է բե րե լու: Այս պի սով, ջեր -

մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րի հե -
տա գա գոր ծու նեութ յունն է հար ցա -
կա նի տակ դրվե լու:

«Գ նաճն ան խու սա փե լի է լի նե -
լու՝ կախ ված նրա նից, թե ձմռանն
ինչ աս տի ճա նի է ցուրտ գրանց -
վում:  Բեր քի ինք նար ժե քի մեջ 50-70
տո կո սը գա զի գինն է: Իսկ դա շատ
մեծ թիվ է: Գ յուղմ թեր քը թան կա նա -
լու է, բայց պետք է նշել, որ գա զի
սա կագ նի բարձ րա ցու մը շղթա յա -
կան գնա ճի է բե րե լու: Գ նաճ ար ձա -
նագր վե լու է նաև տնտե սութ յան
մյուս ճյու ղե րում»,- մատ նան շեց
ֆեր մե րը:

Այ սօր  Հա յաս տա նում գոր ծող
ջեր մատ նե րի ճնշող մե ծա մաս նու -
թյու նը գա զով է ջե ռուց վում:  Ցածր
և  ան տո կոս վար կե րով գայ թակղ -
ված՝ շա տերն այս տա րի սկսել են
ջեր մատ նա յին բիզ նե սով զբաղ վել:
 Ջեր մոց են սար քել և գա զի սա կագ -
նի բարձ րաց ման լու րը լսե լուց հե -
տո` փաս տի ա ռաջ կանգ նել:

«Այդ ջեր մատ ներն ինչ քա նով են
կա րո ղա նա լու սպա ռած գա զի գու -
մար նե րը վճա րել այն դեպ քում, երբ
ու նենք նաև ապ րան քի նոր մալ
ռեա լի զաց ման խնդիր: Այ սօր լո լի կի
մեկ կի լոգ րա մի ար ժե քը 300 դրամ
է, գա զի գինն էլ 25 տո կո սով ա վե -
լա նում է:  Հաշ վեք, թե ինչ քան ապ -
րան քը թան կա ցավ: Այս տեղ հարց է
ա ռա ջա նում, թե սպա ռո ղը որ քան
գնո ղու նակ է: Այ սօր ար դեն ժո ղո -
վուր դը խնդրի ա ռաջ է կանգ նել՝
շա տե րը վի րու սի պատ ճա ռով գոր -
ծա զուրկ են դար ձել: Աս տի ճա նա -
բար գնում ենք սնան կաց ման»,-
նշեց Ար մեն  Սի մոն յա նը:

 Ֆեր մեր նե րը կա ռա վա րութ յան
ու շադ րութ յունն են հրա վի րում ի -
րենց խնդիր նե րի վրա՝ պա հան ջե -
լով, որ գյու ղատն տե սութ յան ո լոր -
տին ա ռանձ նա կի վե րա բեր մունք
ցույց տան:

 Ման յա  Պո ղոս յան
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2008 թվա կա նի ընտ րութ յան
ժա մա նակ փոր ձում էինք վե րաի -

մաս տա վո րել անց յա լը։ Այ սօր
կար ծես այս գործն ա վե լի հրա -
տապ է։  Չենք սի րում, անց յա լը

հի շել չենք սի րում, մեր պար -
տութ յուն նե րը հի շել չենք սի րում։
 Սա կայն հաղ թա նակ նե րը մեջ-մեջ

ենք ա նում` հըն թացս 
ուռ ճաց նե լով մեր դե րը։ 

Ու րեմն 2008 թվա կա նին էլ էինք
փոր ձում վե րաի մաս տա վո րել անց յա -
լը։ Ի հար կե, հա յոց պատ մութ յան եր -
կար ու ձիգ հա զա րամ յակ նե րը հան -
գիստ թո ղե ցինք ու վե րա դար ձանք
1988 թվա կան։ Եվ թվաց, որ այն
կրկնե լու ենք։  Հա մե  մա տութ յուն ներ
ա նող նե րը, հա ճախ ի րա վա ցիո րեն,
նմա նու թյուն ներ էին տես նում 88-ի և
2008-ի ի րադ րու թյուն նե րի միջև։
 Սա կայն...

 Սա կայն 88 թվա կա նին մենք բո լո -
րո վին ու րիշ էինք, մեր խնդիրն էլ էր
ու րիշ։  Մեր դի մաց կանգ նած էր  Խոր-
հր դա յին  Միութ յու նը, այ սինքն` օ տա -
րի իշ խա նութ յու նը, օ տա րի լու ծը։ Ա -
վե լին` Ադր բե ջա նի ճի րան նե րից պի -
տի փրկեինք Ար ցա խը` քաջ գի տակ -
ցե լով, որ ազ գա յին-ա զա տագ րա կան
պայ քա րը կա րող է լայ նա ծա վալ պա -
տե րազ մի վե րած վել։ Եվ վե րած վեց։ 

Ո՛չ, այ սօր չենք անդ րա դառ նա
պա տե րազ մի տա րի նե րը նեն գա փո -
խող նե րին, այ սօր դրանց հան գիստ
կթող նենք, մա նա վանդ առջ ևում  նա -
խընտ րա կանն է, իսկ նա խընտ րա -
կանն ա ռանց «ցրտի և մ թի» մա սին
պատ մե լու չի կա րող գո յատ ևել, ու -
րեմն դեռ ա ռիթ կու նե նանք Ար ցախ -
յան պա տե րազ մի մա սին խո սե լու։
Այ սօր մեր խնդիրն այլ է։ 

Ու րեմն 88-ին  մեզ միա վո րում էր
օ տա րի դեմ մղված կռի վը։ 2008
թվա կա նին մեր դի մաց հենց մե րոնք
էին, որ քան էլ նրանց մոն ղոլ կամ ալ -
բա նա ցի ան վա նենք։ 2008 թվա կա -
նին մենք հաշ վի չա ռանք մի կար ևոր
գոր ծոն` մաս նա վոր սե փա կա նու -
թյու նը, սա կայն նույն թվա կա նի մար -
տի մե կին իշ խա նութ յու նը մեզ ցույց
տվեց դրա ար ժե քը։   Հա յաս տա նում
մի խումբ մար դիկ պահ պա նե ցին ի -
րենց սե փա կա նութ յու նը` դրա հա -
մար օգ տա գոր ծե լով պե տութ յան

հնա րա վո րութ յուն նե րը` բա նա կը,

ոս  տի կա նութ յու նը, դա տա խա զու -

թյու նը։  Չենք մո ռա ցել, որ օգ տա -

գործ վե ցին նաև սե փա կա նա տե րե -

րին ծա ռա յող թիկ նա պահ նե րը, կրի -

մի նա լը և ԱԽՔ-ը։

2008 թվա կա նին չա փա զանց ված

ըն կա լե ցինք ե րի տա սար դութ յան դե -

րը։  Մի քա նի հա զար ե րի տա սարդ ներ

իս կա պես միա ցել էին  Շարժ մա նը,

բայց ու սա նո ղութ յունն այդ պես էլ

ոտ քի չկանգ նեց։ Ու սա նո ղութ յու նը

պահ պա նո ղա կա՞ն Էր դար ձել, ծախ -

վե՞լ Էր։ Ո՛չ։  Թե պետ իշ խող կու սակ -

ցութ յու նը տա րի ներ շա րու նակ աշ -

խա տել էր այ լա սե րել ու սա նող ե րի -

տա սարդ նե րին` անխ նա ՀՀԿ-աց նե -

լով բու հե րը։ Ու րեմն ին չո՞ւ ու սա նո -

ղութ յունն ան հա ղորդ մնաց թե՛ մինչ -

փետր վար յան, թե՛ հետ մար տի մեկ յան

գոր ծըն թաց նե րին։  Պա տաս խա նը

միակն է. մեր զա վակ նե րը վախ կոտ

են և  հար մար վող։  Մենք սա հաշ վի

չէինք ա ռել։ Իսկ այ սօր ստիպ ված

ենք լի նե լու շատ բան ճիշտ տես նե լու

և  ներ կա յաց նե լու։ 

Ան շուշտ, հի մա  Հա յաս տանն ար -

դեն տար բեր վում է 2008 թվա կա նից։

 Տար բեր վում է շա տե րի վե րա բեր -

մուն քը  Շարժ մանն ու ա զա տութ յա -

նը։ Ա զա տութ յան մա սին, ե թե խոս -

տո վա նենք, 2008 թ.-ին էլ քչերն էին

մտա ծում։ Այն ժա մա նակ էա կա նը

ռե ժի մի իշ խա նութ յու նից փրկվելն

էր։ Այն ժա մա նակ շա տե րին թվաց,

թե ա րագ հաս նե լու ենք բաղ ձա լի

արդ յուն քին, այն քան ա րագ, ինչ քան

1988 թ.-ին էր։ Չս տաց վեց։ Այ սօր

ար դեն գոր ծում է «չստաց վա ծի»

գոր ծո նը, այ սօր  մեզ հետ են մեր քա -

ռամ յա պատ մութ յան զրկանք ներն ու

պար տութ յուն նե րը և  Սերժ  Սարգս -

յա նի իշ խա նութ յան թվաց յալ ան սա -

սա նութ յու նը։   Սա նոր դժվա րութ յուն

է ստեղ ծում ՀՀ այն քա ղա քա ցի նե րի

հա մար, ով քեր ան կեղ ծո րեն նվիր -

ված են ա զա տութ յան գա ղա փա րին։

Դժ վա րութ յուն ներ են լի նե լու հենց

 Հայ ազ գա յին  կոնգ րե սի հա մա կիր -

նե րի հա մար, ո րով հետև ա ռա ջին

հա յաց քից ան հաս կա նա լի պահ վածք

են դրսևո րում ո րոշ նախ կին «կոնգ -

րե սա կան ներ»։ Ին չո՞ւ ա ռա ջին հա -

յաց քից։ Ո րով հետև  հի մա  Կոնգ րե-

սին «մե ղադ րանք ներ» են ներ կա յաց -

նում, այս պես ա սած, ռա դի կալ նե րը,

այ սինքն նրանք, ով քեր ա րագ փո փո -

խութ յուն նե րի հույս ու նեին, ով քեր

պատ րաստ չէին եր կար, ա նար յուն

մա րա թո նի։ Ա մե նայն հա վա նա կա -

նութ յամբ, 2008 թվա կա նին  Շարժ-

 մա նը միա ցած քա ղա քա ցի նե րի մի

մասն էլ չի հաս կա նում կա տար վա ծի

էութ յու նը։ Ս րանք չեն հաս կա նում,

որ Լ ևոն  Տեր- Պետ րոս յանն իր հա -

մա կիր նե րին եր բեք չի տա նի ար կա -

ծախնդ րութ յան, որ ՀՀ ա ռա ջին նա -

խա գա հի հա մար կար ևոր է ոչ թե իշ -

խա նութ յու նը, այլ պե տութ յու նը։ Իսկ

ո մանց հա մար հենց իշ խա նու թյունն

էր կար ևոր։ 

Ու րեմն հա սա րա կութ յան խնդի րը

մնա ցել է նույ նը` ա զա տագ րել  Հա -

յաս  տա նը, ստեղ ծել հե ռան կա րա յին

պե տութ յուն, ո րից չեն փախ չի, ո րը

չեն լքի։ Խն դի րը մնա ցել է, պայ ման -

նե րը փոխ վել են։ 

Ազ գա յին ժո ղո վի ընտ րութ յունն

իր բնույ թով ա վե լի բարդ է, քան նա -

խա գա հա կա նը։ Պղ տոր ջրում ձուկ

որ սա ցող ներն են ա վե լա նում։ Իսկ

հա սա րա կութ յա նը թվում է, թե ընտ -

րութ յան մեծ հնա րա վո րութ յուն ու նի,

այ սինքն ընտր վող ներն են շատ։

 Սո վո րա կան խաբ կանք է, ո րով -

հետև, միև նույն է, ընտ րութ յու նը

սևի ու սպի տա կի միջև է։ Ըն դա մե նը

եր կու ի րա կան ուժ կա`  Հայ ազ գա յին

կոնգ րե սը և  իշ խա նու թյու նը։  Սա

չգի տակ ցե լը տար րա կան ինք նա խա -

բեութ յուն է, այն պի սի ինք նա խա -

բեութ յուն, ինչ պի սին 2008 թվա կա -

նին ԱԽՔ-ին վստա հելն էր։ 

Ընտ րութ յու նը մերն է, բայց

ընտ րութ յան պի տի գնանք` վե -

րաի մաս տա վո րե լով մեր քա ռամ յա

պայ քա րը։

Զարուհի Գաբրիելյան 
«Չորրորդ իշխանություն», 

10 մարտ,  2012թ.
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Տանուլ տրված պատերազն, անկասկած, վաղ թե ուշ հանգեցնելու է ար -
տա  հերթ ընտրությունների։ Բայց մինչ այդ անհրաժեշտ է ազգային ող բեր -
գու թյունը փոխարինել ազգային իմաստնությամբ։ Վե րա իմաս տա վո րե լով
անց յալը, գուցե ազգովի գիտակցվի, որ այսօր տրվող «ինչո՞ւ այդպես եղավ»
հարց չհնչեցնելու համար պարզապես պետք էր ժամանակին ականջալուր
լինել «որ այդպես չլինի» խորիմաստությանը։ 

«Ռետրո» բաժնում «Չորրորդ իշխանություն» թերթից այսօր ներ կա յաց -
նում մենք երկու նյութ։

ìºð²ÆØ²êî²ìàðºÈàì ²ÜòÚ²ÈÀ

èºîðà ê²îÆðÆÎàÜ© §âÆ¦ ÊØ´²ÎòàôÂÚàôÜ

Հաշ վի առ նե լով  Հա յաս տա նում
առ կա ներ քա ղա քա կան ի րա վի ճա -

կը և ա ռա ջի կա յում սպաս վող
զար գա ցում նե րը, մե ծա պես կա րև-

ո րե լով ոս տի կա նի կեր պա րի 
բա րեշրջ ման և ոս տի կա նութ յան

նկատ մամբ հա սա րա կա կան
վստա հութ յան բարձ րաց ման հրա -

մա յա կա նը, ինչ պես նաև ա ռաջ -
նորդ վե լով ՀՀ բյու ջեի հա մալր ման
նոր աղբ յուր նե րի բա ցա հայտ ման

մտա հո գութ յամբ, ա ռա ջար կում
ենք ան հա պաղ ըն դու նել օ րենք

ոս տի կան նե րին վի րա վո րե լու ի -
րա վա կան հե տևանք նե րի մա սին։

 Սույն օ րեն քի ըն դու նու մը ոչ միայն
օ րենսդ րո րեն կա պա հո վի ոս տի -
կա նի պատ վի և ար ժա նա պատ -

վութ յան պահ պա նու մը, այ լև
 Հա յաս տա նը կդարձ նի տա րա -

ծաշր ջա նա յին ա ռա ջա տար` ոս -
տի կա նութ յան նկատ մամբ հա սա -

րա կութ յան բա ցա ռիկ հար գան քի և
այ լընտ րան քա յին ֆի նան սա վոր -

ման բարձր մա կար դա կի 
ա ռում նե րով։ Եվ այս պես.

(նա խա գիծ)
 Հոդվ. 1. Ոս տի կա նութ յան ներ կա յա ցու -

ցիչ նե րի պա տիվն ու ար ժա նա պատ վու -
թյու նը հա մար վում են բա նա վոր ըն թա ցա -
կար գով ոտ նա հար ված, ե թե առ կա են հե -
տև յալ չա փո րո շիչ նե րը.

ա. ՀՀ շար քա յին քա ղա քա ցու կող մից
ոս տի կա նի ան ձի նույ նա կա նա ցում զա նա -
զան ըն տա նի կեն դա նի նե րի հետ` ինչ պես
ար տա քին, այն պես էլ ին տե լեկ տո ւալ նմա -
նութ յուն նե րի ընդգծ ման շեշ տադր մամբ,

բ. Ոս տի կա նի մտա վոր թեր զար գաց վա -
ծութ յան վե րա բեր յալ ակ նարկ ներ պա րու -
նա կող ո րա կում նե րի բարձ րա ձայ նում,

գ. Ոս տի կա նի ա վան դա կան սե ռա կան
կող նո րո շու մը կաս կա ծի տակ դնող գնա -
հա տա կան նե րի բարձ րա ձայ նում` ա ռանց
պատ շաճ ա պա ցույց նե րի ներ կա յաց ման։

 Հոդվ. 2. Նշ ված ըն թա ցա կար գով ոս տի -
կա նութ յան ներ կա յա ցուց չին վի րա վո րո ղը
են թարկ վում է վար չա կան պա տաս խա -
նատ վութ յան` ա ռանց դա տա րա նի ո րոշ -
ման։

Որ պես վար չա կան պա տաս խա նատ -
վութ յուն կի րառ վում է տու գան քը` նվա զա -
գույն աշ խա տա վար ձի հար յու րա պա տի կի
չա փով։

 Հոդվ. 3. Որ պես տու գանք ՀՀ քա ղա քա -
ցի նե րից գանձ ված գու մա րի 20 (քսան) տո -
կո սը տրվում է վի րա վոր ման ա ռար կա
հան դի սա ցած ոս տի կան նե րին` հա վե լավ -
ճա րի տես քով։

 Հոդվ. 4.  Հաշ վի առ նե լով սույն օ րեն քի
հոդվ. 3-ի դրույթ նե րը, ընդ դի մութ յան հան -
րա հա վաք նե րին գոր ծուղ վում են ա ռա վե -
լա պես սո ցիա լա պես ա նա պա հով ոս տի -
կան նե րը։

 Հոդվ. 5. Ոս տի կան նե րին կեն դա նա կան
աշ խար հի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ հա մե -
մա տե լու արդ յուն քում գանձ ված տու գանք -
նե րի 50 (հի սուն) տո կոսն ուղղ վում է Ե -
րևա նի կեն դա նա բա նա կան այ գու հե տա գա
զար գաց մանն ու ընդ լայն մա նը։

 Հոդվ. 6. Ոս տի կան նե րի մտա վոր ու նա -
կութ յուն նե րը կաս կա ծի տակ առ նե լու
արդ յուն քում գանձ ված տու գանք նե րի 50
(հի սուն) տո կոսն ուղղ վում է մտա վոր թեր -

զար գա ցած նե րի ա ջակ ցութ յան հիմ նադ -
րա մին։

 Հոդվ. 7. Ոս տի կան նե րի ա վան դա կան
սե ռա կան կողմ նո րո շու մը կաս կա ծի տակ
առ նե լու արդ յուն քում գանձ ված տու գանք -
նե րի 50 (հի սուն) տո կոսն ու ղարկ վում է ՀՀ
ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յուն։

 Հոդվ. 8.  Նույն ոս տի կա նը չի կա րող ա -
վե լի քան եր կու ան գամ ա նընդ մեջ վի րա -
վոր վել նույն բա ռա կազ մույ թով։

 Տար բեր ան ձանց կող մից նույն ոս տի -
կա նին տրված հա ման ման գնա հա տա կան -
նե րի դեպ քում ոս տի կա նի կո չու մը բարձ -
րաց վում է ա րա գաց ված ըն թա ցա կար գով։

 Հոդվ. 9. Օ րենքն ու ժի մեջ է մտնում ըն -
դուն ման պա հից։ Օ րեն քին կողմ քվեար -
կած պատ գա մա վոր նե րի վի րա վո րու մը
տու գանք չի նա խա տե սում։

 Հու սով ենք` խորհր դա րանն այս օ րի -
նա գի ծը կքննար կի ա ռաջ նա հեր թութ յան
կար գով։

«Չորրորդ իշխանություն», 8 մարտ,  2012թ
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Իտալական խոհանոցը բազում

գաղափարներ է տալիս, թե ինչպես

օգտագործել չորացած հացը:

Ավելացած մթերքներն օգտագործե -

լու հրաշալի տարբերակ է այս բաղադ -

րա տոմսը: 

Բաղադրիչներ 

4-6 բաժնի համար

 500 գ չորացած սպիտակ հաց

 8 ձու

 150 գ քերած ոչխարի պանիր

 200 գ քերած պարմեզան պանիր

 աղ

սոուսի համար

 500 գ կտրտած լոլիկ իր հյութի մեջ

 300 գ հորթի փափուկ միս

 300 գ խոզի փափուկ միս

 300 գ խոզի երշիկ՝ տապակելու

համար

 1 միջին չափի գլուխ սոխ

 1 կծու կարմիր պղպեղ չիլի

 1 բաժակ սպիտակ չոր գինի

 2 ճ.գ. ձիթապտղի ձեթ

 աղ

 Պատ րաստ ման ե ղա նա կը

 Սոու սի հա մար մանր կտրա տեք

սո խը:  Խո րը թա վա յի մեջ ձեթ լցրեք,

ա վե լաց րեք կտրտած սո խը, տա պա -

կեք մինչև փափ կե լը՝ մոտ 5 րո պե:

 Միսն ու նրբեր շի կը ոչ մեծ քա ռա կու -

սի նե րի ձևով կտրա տեք, ա վե լաց րեք

սո խով թա վա յի մեջ, ևս 5 րո պե տա -

պա կեք: Մ սի վրա լցրեք գի նին ու

պատ րաս տեք, մինչև այն գո լոր շիա -

նա:

 Թա վա յի մեջ ա վե լաց րեք լո լիկ նե -

րը, ամ բող ջա կան չի լի պղպե ղը, և

 մեկ բա ժա կից ոչ պա կաս տաք ջուր,

որ պես զի ջրիկ սոուս ստաց վի: Աղ ա -

րեք:  Սոու սը 1,5 ժամ թույլ կրա կի

վրա ե փեք, ա պա ցան ցով հա նեք

միսն ու եր շիկ նե րը, պա հեք տաք վի -

ճա կում:

Գն դիկ նե րի հա մար հա ցը փշրեք,

խառ նեք ձվե րի, եր կու տե սա կի պան -

րի ու մի փոքր ա ղի հետ:  Միա տարր

խմոր սար քեք, 7 սմ տ րա մագ ծով

գնդիկ ներ պատ րաս տեք:  Պատ րաստ

լի նե լուց հե տո շա րեք փայ լա թի թե ղի

վրա:

Գն դիկ նե րը տե ղադ րեք սոու սի

թա վա յի մեջ, պատ րաս տեք մի ջին

ուժգ նութ յան կրա կի վրա մինչև

դրանք մե կու կե սից եր կու ան գամ մե -

ծա նան, մոտ 10 րո պե: Գն դիկ նե րը

մա տու ցեք սոու սի ու մսի հետ մեկ

ափ սեի մեջ:

 Խոր հուրդ: Մ սով սոուսն ա ռանց

գնդիկ նե րի կա րող եք օգ տա գոր ծել

նաև որ պես խա վարտ՝ մա կա րո նե ղե -

նի հետ:
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Թերթը տպագրվում է
Ժողովրդավարության եվրոպական

հիմնադրամի (EED) աջակցությամբ։

êàô¸àÎàô

Իտալական խոհանոցը բազում գաղափարներ է տալիս, թե ինչպես
օգտագործել չորացած հացը: Ավելացած մթերքներն օգտագործելու հրաշալի
տարբերակ է այս բաղադրատոմսը: 

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

1. Մերօրյա զանգվածային ներկայացում եր ևան -
 յան հրա պա րակներում։ 7. Հայի պարծանքը։ 8.
Եվ պատերազմ, և հա սա րա կություն, և կու սակ -
ցու  թյուն։ 9. ՀՀ տարածքում գտնվող Այրարատ
նա  հան գի գավառներից։ 11. Հայոց նահապետ,
Հայքի թագավորության հիմնադիր արքան։ 13.
Պատ րաս տում է տանտիրուհին։ 16. Վանոյի գըլ -
խար կը։ 17. Թունավոր օձի տեսակ, բայց ոչ զո -
քանչ։ 18. Դաշ նակցական այլընտրանք ազա տու -

թյանը։ 19. Բան տային սառը մենախուց։ 20. Նա -
րեկ յան գիրք ող բերգության։ 23. Անպատ վու -
թյուն կամ խայ տառակություն։ 24. Արկի հաճախ
մահացու փշ րանք։ 25. Մարտահրավեր նետելու
թաթպան։ 28. Ժամանակահատված, որի համար
էլ են կե նաց խմում։ 29. Այս անգամ չեղավ այն
փառքով դնել պատյան։ 30. «Բորուսիայի» կի սա -
պաշտ պան նե րից։ 34. Հայերեն թարգմանել են
ռազ մա վա րու թյուն։ 38. Զրահակիր կենդանի։
39. Հայ ժա մանակակից երգիչ, ում որդին զոհվեց
այս պա տե րազ մում։ 41. Այն թույլ չի տալիս կող -
պե քի անց քից նայել։ 42. Հայ որսորդ գրող։ 

ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ

1. Փաշինյանի խոստումների ժանրը։ 2. Ստա լի -
նի չարենցյան բնութագիրը։ 3. Գերագույն գլ խա -
վորը շախմատում։ 4. Հայերը միացան՝ նա էր մեզ
կան չում, բայց վիրավորվեց։ 5. Այս քաղաքի
ողբն ար դեն տարածվել է Շուշիի վրա։ 6. Ընկեր
ջան, լից՝ խմողաց անուշ։ 7. Բնական մեծ ձիրք,
տաղանդ։ 10. Հակաօդային պաշտպանության
կայանք։ 12. Հեթանոսական տաճար։ 13. Անձր -
ևա պաշտպան հագուստ։ 14. Մաշտոցի կեն սա -
գրու թյունն ըստ Կոր յունի։ 15. Սեռախթանիչ
բույս։ 18. Սուրբ կույս, Հայաստանում քրիս տո -
նեու թյան քարոզիչ։ 21. Ոչխարի գլուխ ունեցող
մարդու կեր պա րան քով  եգիպտական աստ վա ծու -
թյուն։ 22. Վաստակի համար տրվող պատվավոր
անվանում։ 25. Մեկը՝ իր նմանին է լվանում, եր -
կու սը՝ երես։ 26. Հայերեն թարգմանվում է
չվերթ։ 27. Ռազմական դրության ժամանակ
կար   գուկանոնին հե տևող զինծառայող։ 31. Նեղ -
ճակատ կինտոն ըստ Չարենցի։ 32. Ասում են այն
կնոջ մեջ է։ 33. Գագաթնակետ։ 35. Հայոց թա -
գավոր, Տիրան թագավորի որդին և հաջորդը։ 36.
Ինքն իրեն խայթող թունավոր միջատ։ 37. «Հա -
 վերժի ճամփորդը» էսսեի հեղինակը։ 40. Պու -
տինը որպես իր երկրի կայսր։

Կազմեց՝ Արմեն Գևորգյանը

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

1. հանրահավաք։ 7. որջ։ 8. պրոպագանդա։ 10. Աթենք։ 11.
հերոս։ 13. չմո։ 14. գեն։ 15. րոպե։ 16. ռիթմ։ 20. խթան։
22. կախաղան։ 23. Ամարա։ 24. սմոգ։ 25. ֆլիրտ։ 28.
ալուֆ։ 29. անդորր։ 31. ասա։ 33. ագապե։ 36. Չիկագո։
37. լցոն։ 38. ոտք։ 40. Նաիրի։ 41. կնունք։ 44. Նատա։
45. ուստա։ 46. որա։ 47. թռիչք։ 48. Կիսա։

ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ

1. ՀԱՊԿ։ 2. նեոգեն։ 3. ամանոր։ 4. ատամ։ 5. Աղդամ։ 6.
հրանոթ։ 9. աթոռամոլ։ 11. Հերակլես։ 12. սոխակ։ 13. չեխ։
17. ինագուրացիա։ 18. Մռավ։ 19. «Տատրա»։ 21. «Թա -
մարա»։ 26. տնական։ 27. Մորգան։ 30. Քենիա։ 31. այո։
32. աչք։ 34. գլանակ։ 35. Պորտոս։ 39. տեսք։ 41. կաթ։
42. ուռի։ 43. քոք։
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Նաիրա Զոհրաբյան. Կենդանակերպի
նշանը՝ Սուս-լիկ:

Այս հա մաս տե ղութ յան տակ ծնված նե րի հա -
մար շա բա թը հա գե ցած կլի նի պայ ծառ ի րա -
դար ձութ յուն նե րով: 

Եր կու շաբ թի օ րը կդա տա պար տեք  Նի կոլ
 Փա շին յա նին, որ թա քուն ղա զա գիր է ստո րագ -
րել:

Ե րեք շաբ թի օ րը՝ ընդդեմ իշ խա նութ յուն նե րի
վա րած ազ գա դավ քա ղա քա կա նութ յան, հրա -
պա րա կավ կպատ ռեք  Գա գիկ  Ծա ռուկ յա նին
ուղղ ված ղա զա գի րը:

 Չո րեք շաբ թի օ րը կհայ տա րա րեք, որ միայն
ար յամբ կա հա յին փրկութ յուն:

 Հինգ շաբ թի օ րը ստիպ ված կլի նեք ար յուն
հանձ նել հի վան դա նո ցում, որ քննչա կան մար -
մին նե րին ցույց տաք, թե ինչ եք նկա տի ու նե ցել
չո րեք շաբ թի օ րը:

Ուր բաթ օ րը Ար յու նա բա նա կան կենտ րո նը
կվե րա դարձ նի ձեր ար յու նը՝ պար զա բա նե լով,
որ ոս կու և  ա դա ման դի պա րու նա կութ յունն
ար յան մեջ գե րա զան ցում է սահ ման ված նոր -
մե րը:

 Շա բաթ և  կի րա կի օ րե րին կու սակ ցա կան ու -
սում նա վար ժա կան պա րապ մունք ներ անց կաց -
րեք. սե ղան ու լյուստ րա ջար դեք, բայց ա թո ռին
ձեռ չտաք` կա րող է հե տո ձե րը լի նել:

À ê î ² ð î ² Þ º ê  Ø ² Ü Î à ô È à ì Æ   

23-29 նոյեմբեր

Այս շրջա նում կու զե նաք ամ բող -
ջութ յամբ ցույց տալ ձեր կա րո ղութ յուն նե -
րը, հնա րա վո րութ յան դեպ քում՝ նաև ընդ -
լայ նել դրանք: 23-26-ին՝ է ներ գիա յի աճ,
մրցակ ցութ յան ձգտում:  Նա խա ձեռ նո ղա-
 կա նութ յուն, ինք նավս տա հութ յուն անձ նա -
կան և  մաս նա գի տա կան գոր ծե րում: Իմ -
պուլ սիվ կլի նեք ձեր գոր ծո ղութ յուն նե րում:
 Հա ջո ղութ յան հաս նե լու հա մար խու սա փեք
ագ րե սի վութ յուն դրսևո րե լուց:

27-29-ին ազ դե ցիկ ան ձանց շրջա նում
պի տա նի ծա նո թութ յուն ներ ձեռք կբե րեք ու
կա պեր կհաս տա տեք: Անձ նա կան հե ղի նա -
կութ յան աճ: Ա ռա ջըն թաց մաս նա գի տա -
կան գոր ծե րում:

ÊàÚ (21©03 - 20©04)

Ու շադ րութ յուն և  ինք նաքն նա դա -
տութ յուն պա հան ջող շրջան է:  Սո վո րա-
 կա նից հա ճախ պի տի հաշ վի նստեք ձեր
կամ քից ան կախ գո յութ յուն ու նե ցող ի րա վի -
ճակ նե րի հետ: 23-26-ին սե փա կան շա հի,
անձ նա կան բիզ նե սի հա մար կձգտեք գաղտ -
նի գոր ծո ղութ յուն նե րի:  Հու զա կան ու կաս -
կա ծա միտ կլի նեք: Ու շադ րութ յան կա րիք
կզգաք, ձեր հան դեպ բար յա ցա կամ վե րա -
բեր մունք կփնտրեք: 

27-29-ին լավ հան դի պում ներ են սպաս -
վում: Հ նա րա վոր է՝ դրանք կազ մա կեր պեն
ազ դե ցիկ, հե ղի նա կա վոր մար դիկ, կամ էլ
նրանք կմաս նակ ցեն այդ հան դի պում նե րին:

òàôÈ (21©04 - 20©05)

Անձ նա կան ծրագ րե րը մեծ չա փով
կախ ված կլի նեն շրջա պա տող նե րի վար քից:
 Կախ վա ծութ յուն կա ռա ջա նա գոր ծըն կեր նե -
րից ու ա մու սին նե րից: 23-26-ին՝ ըն կեր նե րի
ու կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ կապ ված
ակ տիվ գոր ծո ղութ յուն ներ:  Մաս նակ ցու-
թյուն հա սա րա կա կան գոր ծե րին:  Նո րու-
թյուն նե րի, զար գաց ման նոր ու ղի նե րի
փնտրտուք:  Գոր ծո ղութ յուն նե րում ա զա -
տութ յան ձգտում:

27-29-ին՝ կար գու կա նոն ու ա ռա ջըն թաց
աշ խա տան քի մեջ:  Լավ օ րեր են ճիշտ ախ -
տո րոշ ման ու բուժ ման հա մար:  Հա ջո-
 ղութ յուն ներ են սպաս վում հա մա տեղ բիզ -
նե սում:

ºðÎìàðÚ²ÎÜºð (21©05 - 21©06)

 Հա մառ աշ խա տան քի շա բաթ է:  Մի
քա նի հարց միա ժա մա նակ լու ծե լու անհ րա -
ժեշ տութ յուն կա ռա ջա նա: 23-26-ին՝ մաս -
նա գի տա կան ու գործ նա կան փա ռա սի րու -
թյան աճ: Ն պա տա կին հաս նե լու հա մար
կա մա յին գոր ծո ղութ յուն ներ: Ա ռա ջա տա րի
դե րը ստանձ նե լու հակ վա ծութ յուն: Ակ տի -
վութ յան շնոր հիվ գոր ծե րի վի ճա կը կբա րե -
լավ վի: Հ նա րա վոր է նոր բիզ նե սի սկիզբ
դրվի:

27-29-ին՝ հա ջող հան դի պում ներ սի րե լի
մարդ կանց հետ: Ա ռաջ խա ղա ցում հա րա բե -
րութ յուն նե րում:  Կար ևոր մար դիկ հա վա -
նութ յան կար ժա նաց նեն, կա ջակ ցեն ձեր
գա ղա փար նե րը:

Êºò¶ºîÆÜ (22©06 - 22©07)

 Մեծ ու շադ րութ յուն կդարձ նեք սե -
փա կան ան ձին, նույ նը կպա հան ջեք նաև
շրջա պա տող նե րից: Ա ռա ջա տար լի նե լու
ձգտում կու նե նաք: 23-26-ին ակ տի վո րեն
ա ռաջ կտա նեք ձեր գա ղա փար ներն ու հա -
յացք նե րը: Հ նա րա վոր են վե ճեր:  Գործ նա-
 կան ակ տի վութ յուն՝ ար տա սահ ման ցի նե րի
հետ: Ու զա ծին հաս նե լու հնա րա վո րութ -
յուն կու նե նաք:

27-29-ին տա նը լավ նո րութ յուն ներ ու
զրույց ներ են սպաս վում: Ըն տա նե կան բա -
րե կե ցութ յան աճ: Աշ խա տա վայ րում գոր ծե -
րի և  ա ռող ջութ յան բա րե լա վում է սպաս -
վում:

²èÚàôÌ (23©07 - 23©08)

Ս տիպ ված եք լի նե լու մեծ ու շադ -
րութ յուն դարձ նել տնա յին գոր ծե րին ու
կեն ցա ղա յին խնդիր նե րին: 23-26-ին՝ բարձր
գործ նա կան ակ տի վութ յուն:  Հի նը քան դե լու
և  նո րը սկսե լու մի տում: Ակ տի վութ յուն՝
հա մա տեղ բիզ նե սում, հար կե րի հետ կապ -
ված գոր ծե րում:  Բայց ար ժե խու սա փել ռիս -
կա յին գոր ծո ղութ յուն նե րից:

27-29-ին՝ լա վա տե սա կան մտա ծո ղու -
թյուն, հե տաքրք րութ յուն գի տե լիք նե րի ընդ -
լայն ման, տե ղե կատ վութ յան հան դեպ: Ա -
ռաջ խա ղա ցում սի րա յին հա րա բե րութ յուն -
նե րում:  Հա ջող ուղ ևո րութ յուն ներ ու հան -
դի պում ներ են սպաս վում:

ÎàôÚê (24©08 - 23©09)

Հա ղոր դակց վող կլի նեք:  Հե տաքրք-
 րութ յուն տե ղե կատ վութ յան հան դեպ, ակ -
տիվ աշ խա տանք դրա հետ: Ու շա դիր կլի -
նեք հա րա զատ նե րի գոր ծե րին: 23-26-ին՝
հա մա գոր ծակ ցութ յան սուր պա հանջ, շա -
հա վետ հա րա բե րութ յուն նե րի փնտրտուք:
Հ նա րա վոր է բախ վեք ու րիշ նե րի ագ րե սիվ
վար քին: Կփոր ձեք պաշտ պա նել ձեր դիր քե -
րը գոր ծըն կեր նե րի հետ հա րա բե րութ յուն -
նե րում:  Լա վա գույն դեպ քում սպաս վում է
ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցութ յուն՝ շա հա վետ,
պրակ տիկ արդ յունք նե րով:

27-29-ին՝ ֆի նան սա կան գոր ծե րի հա ջող
ըն թացք:  Լավ գնում ներ՝ տան հա մար: Ըն -
տա նե կան բա րե կե ցութ յան աճ է սպաս վում:

ÎÞºèø (24©09 - 23©10)

 Գործ նա կան կլի նեք, կհե տաքրքր -
վեք ձեր նյու թա կան վի ճա կով և  այն բա րե -
լա վե լու հա մար ու ժե րը չեք խնա յի: Ակ տի -
վութ յուն բիզ նե սում և  առևտ րի մեջ: 23-26-
ին մեծ ծա վա լի ծանր աշ խա տանք է սպաս -
վում:  Գոր ծիք նե րով աշ խա տե լիս զգուշացեք
վնաս վածք ներ ստա նա լուց: Խն դիր ներ աշ -
խա տա վայ րում: Հ նա րա վոր է՝ ստիպ ված լի -
նեք զբաղ վել ա ռող ջութ յան ամ րապնդ մամբ:

27-29-ին՝ լավ կռա հո ղա կա նութ յուն,
հա ջող մտա վոր գոր ծու նեութ յուն: Օ րը լավն
է հե ռու և  մոտ ուղ ևո րութ յուն նե րի հա մար:
Հ նա րա վոր է ա ջակ ցութ յուն հա րա զատ նե րի
ու գոր ծըն կեր նե րի կող մից:

Î²ðÆÖ (24©10 - 22©11)

 Շա րու նակ վում է Ա ղեղ նա վո րի ա -
մի սը:  Դա ակ տի վութ յուն կհա ղոր դի անձ -
նա կան սկզբունք ներն ա ռաջ տա նե լիս և 
ինք նադրս ևոր վե լիս: 23-26-ին սե փա կան
ծրագ րերն ի րա գոր ծե լիս կձգտեք դրսևո րել
ձեզ ու ժի դիր քե րից:  Ֆի զի կա կան ակ տի -
վութ յան պա հանջ կու նե նաք: Կ մաս նակ ցեք
զանգ վա ծա յին մի ջո ցա ռում նե րի:

27-29-ին՝ մեծ հե տաքրք րութ յուն սե փա -
կան նյու թա կան վի ճա կի նկատ մամբ: Ին -
տո ւի ցիա, շա հի հան դեպ հո տա ռութ յուն:
 Հա ջո ղակ կլի նեք ֆի նան սա կան գոր ծե րում:
Ներ դաշ նա կութ յուն՝ սի րա յին հա րա բե -
րութ յուն նե րում: 

²ÔºÔÜ²ìàð (23©11 - 21©12)

Դժ վա րութ յուն ներ՝ գոր ծե րը ծրագ -
րե լիս և  կա մա յին ո րո շում ներ ըն դու նե լիս:
Ի րա վի ճա կը կա րող է դուրս գալ վե րահս կո -
ղութ յու նից: Չ նա խա տես ված հոգ սեր կլի -
նեն: 23-26-ին՝ ակ տի վութ յուն տա նը, հա րա -
զատ նե րի հետ հա րա բե րութ յուն ներ հաս -
տա տե լիս:  Տա նը կեն ցա ղի կազ մա կեր պում,
հար մա րա վե տութ յան ստեղ ծում, փոք րիկ
վե րա նո րո գում:  Հու շե րը հա րա զատ նե րի
հետ վե ճե րի պատ ճառ կա րող են դառ նալ:

27-29-ին պի տա նի տե ղե կատ վութ յուն
կամ շա հա վետ ա ռա ջարկ ներ կստա նաք, ո -
րոնք թույլ կտան ընդ լայ նել հնա րա վո րու -
թյուն նե րը: Ա ջակ ցութ յուն ըն կեր նե րից կամ
կազ մա կեր պութ յուն նե րից:

²ÚÌºÔæÚàôð (22©12 - 20©01)

Նո րի, հե ռան կա րա յին հան դեպ մեծ
հե տաքրք րութ յուն:  Մաս նակ ցութ յուն կո -
լեկ տիվ մի ջո ցա ռում նե րին:  Սերտ կա պե ր
ըն կեր նե րի հետ: 23-26-ին՝ գի տե լիք նե րի ու
տե ղե կատ վութ յան փնտրտուք, վե ճեր:
 Գա ղա փար ներն ու ծրագ րերն ի րա գոր ծե լու
ձգտում:  Կար ևոր հան դի պում ներ մաս նա -
գի տա կան գոր ծե րով:  Բիզ նե սի հետ կապ -
ված կար ճատև ուղ ևո րութ յուն ներ: 

27-29-ին հա ջո ղակ կլի նեք աշ խա տան -
քում, իսկ հա ջող պա տա հա կա նութ յու նը
կօգ նի հաս նել նպա տա կին:  Շա հի հան դեպ
լավ հո տա ռութ յուն:  Սե փա կան ծրագ րերն
ի րա գոր ծե լու հա մար գոր ծո ղութ յուն նե րի
հստակ հաշ վարկ:

æðÐàê (21©01 - 19©02)

Կար ևոր ո րո շում նե րի ու ձեռք բե -
րում նե րի շրջան է:  Գոր ծերն ա ռաջ մղե լու,
հա սա րա կա կան դիր քը բա րե լա վե լու
ձգտում: 23-26-ին՝ գու մար աշ խա տե լուն,
նյու թա կան բա րիք ներ ձեռք բե րե լուն ուղղ -
ված ակ տիվ գոր ծո ղութ յուն ներ:  Նա խա ձեռ-
նող կլի նեք բիզ նե սում: Հ նա րա վոր են ծախ -
սեր ինք նա հաս տատ ման նպա տա կով:

27-29-ին լավ լու րեր ու ա ռա ջարկ ներ
կստա նաք: Ազ դե ցիկ ըն կեր ներ ձեռք կբե -
րեք: Ա ջակ ցութ յուն կազ մա կեր պութ յուն նե -
րից:  Հա ջո ղութ յուն ներ են սպաս վում հա սա -
րա կա կան գոր ծե րում: Կձգ տեք դե պի ըն -
կեր նե րը: 

ÒÎÜºð (20©02 - 20©03)

չորրորդ իշխանություն #36 (51/882), 20 նոյեմբերի, 2020թ.
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Не страшно проиграть, но если проиграешь,
будешь наказан!

Ե րեկ կյան քից հե ռա ցավ գե նե րալ  Ման վել Գ րի գոր յա նը:  Մարդ, ո րի ան վան հետ էին կապ վում 1990-
ա կան նե րի ար ցախ յան պա տե րազ մի բազ մա թիվ հե րո սա կան է ջեր և  ո րը ի րա վամբ ար ժա նա ցել էր Ար ցա -
խի հե րո սի կոչ մա նը: 

 Բազ մա թիվ գնա հա տա կան ներ կա րե լի է տալ գե նե րալ  Ման վե լի գոր ծու նեութ յա նը, լավն էլ է ե ղել,
վատն էլ,  կոնկ րետ մենք ի րեն հի շե լու ենք ար ցախ յան պա տե րազ մով, բայց չենք կա րող ցա վով չար ձա -
նագ րել, թե ինչ պես էր ե րեկ հան րութ յու նը բա ժան վել ճամ բար նե րի. մի մասն ան թա քույց հրճվում էր նրա
մա հով, մի մա սը նրա մահ վան լուրն օգ տա գոր ծում էր քա ղա քա կան մե ղադ րանք ներ նե րա յաց նե լու հա -
մար, կա յին այն պի սին ե րը, ո րոնք գե նե րա լի մահ վան հա մար մե ղա վոր նե րի ցու ցակ էին կազ մում, թե ով -
քեր պետք է պա տաս խան տան: 

Ամ բողջ  Հա յաս տանն է այ սօր այդ վի ճա կում. տար բեր ճամ բար ներ են ստեղծ վել, ո րոնք պատ րաստ են
ի րար կո կորդ կրծել, թե պետ  Ման վե լը դրա հա մար չէր  Մար տա կեր տից մինչև  Ֆի զու լի ճա կատ պա հում: 


