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Մեսրոպ Հարությունյան
Լրագրողական 
էթիկան 
գործնականում. 
մեդիայի ինքնա- 
կարգավորման 
մեխանիզմները

Գեղամ Վարդանյան
#ElectricYerevan-ի
լուսաբանումը 
արտասահմանյան 
լրատվամիջոցներում

Արմեն Սարգսյան
Watchdog
լրագրություն.
հանրային
շահերի
պահապան
շները

Լուսինե Գրիգորյան
Կասկածիր,
համեմատիր,
ճշտիր.
ինչպե՞ս
բացահայտել
և ստուգել կեղծ
տեղեկությունները

Լուսինե Գրիգորյան
Մեդիա
գրագիտության
հինգ հարցերը.
ինչպե՞ս
վերլուծել
տեղեկությունները

Գեղամ Վարդանյան
Լուրը,
լրագրությունն
ու
հասարակությունը

Գրքույկները մշակել է Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը՝ 
ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) 
ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Մեդիան քաղաքացիների տեղեկացված 
մասնակցության համար» ծրագրի շրջանակներում։ 

«Մեդիագրագիտություն. հավելված» գրքույկների շարքը ֆորմալ և ոչ ֆորմալ 
կրթական միջավայրում մեդիագրագիտություն դասավանդողների համար է։ 
Այն առաջարկվում է որպես լրացում «Մեդիագրագիտություն» ուսուցչի ձեռնարկի 
(Ինտերնյուս, 2013)։
Գրքույկներից յուրաքանչյուրում ներկայացված է մեդիագրագիտության մի թեմա՝ 
ներառելով տեղեկություններ ու օրինակներ, վարժություններ ու մեթոդական 
ցուցումներ դասավանդողին:

Շարքում ներառված են հետյալ թեմատիկ գրքույկները

Խմբագրական կազմ 
Լուսինե Գրիգորյան
Նունե Սարգսյան 
Անահիտ Էվոյան 

Ձևավորումը` Արթուր Մաշինյան, Citystudio

Տպագրված է «Հայրապետ հրատարակչություն» ՍՊԸ տպարանում

© Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոն, 2019
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Ի ՞նչ է լու րը
Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րա-
նում « լուր» բա ռի բա ցատ րու թյունն է՝

 Լուր- Հա ղոր դում մե  կի կամ մի բա նի մա սին, 
տե ղե կու թյուն, խո սք ու զրույց, խո սակ ցու-
թյուն, ոչ պաշ տո նա կան կամ չս տուգ ված 
տե ղե կու թյուն:

Խն դի րն այն է, որ լու րը ան հա տա կան է: 
Մենք, ըստ է ու թյան, խո սում ենք ի րա դար ձու-
թյան, մա րդ կա նց կյան քում կա տար ված կամ 
կա տար վե լիք փո փո խու թյուն նե րի մա սին: 
Ինչ-որ բան, որ ար դեն ե ղել է, դեռ ըն թաց քի 
մե ջ է, կամ էլ սպաս վում է: Օ րի նակ՝ այն, որ 
Նյու Յոր քի մե տ րոյի գծե րից մե  կը ժա մա նա-
կա վո րա պես չի աշ խա տե լու, լուր է Նյու Յոր-
քի բնա կիչ նե րի հա մար, սա կայն Եր ևա նում 
այդ տե ղե կու թյունն ընդ հան րա պես կար ևոր 
չէ: Մյուս կող մից՝ այն, որ Հայաս տա նում, օ րի-
նակ, բու հե րում սո վո րող նե րը բա նակ են զո-
րա կոչ վե լու, լուր է հայաս տան ցի նե րի, բայց 
ոչ այլ երկր նե րի բնա կիչ նե րի հա մար: Ի հար-

Լ րագ րու թյան տե սան կյու նից լու րի հա մ-
ընդ հա նուր ու դա սա կան սահ մա նում չկա: 
Շվեդ լրագ րող ,  «Լ րագ րու թյան 10 պատ-
վի րան» գր քի հե ղի նակ Է րիկ Ֆիխ թե լի ու սը 
գրում է. 

« Լու րե րը զգաց մուն քային ըն կա լումն  ու 
ա վան դա կան պատ կե րա ցումն  ե րն են՝ հա-
վա սար հա մա մաս նու թյա մբ: Փոր ձա ռու 
լրագ րո ղը շատ հա ճախ կա րող է կռա հել , 
որ իր լսա ծը կամ տե սա ծը լավ լու րի հատ-
կա նիշ ներ է պա րու նա կում»:
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կե, այս տեղ էլ բա ցա ռու թյուն ներ կա ն. ար տե րկ րում 
բնակ վող հայաս տան ցի նե րին հե տա քր քիր են Հայաս-
տա նում զի նա պար տու թյան խն դիր նե րը:
 Կան մի ջազ գային լու րեր, ո րո նք գո րծ նա կա նում հե-
տա քր քիր են մո լո րա կի գրե թե ո ղջ բնակ չու թյան 
հա մար: Օ րի նակ՝ ինք նա թի ռի ա ղե տը, երկ րա շար ժը, 
կո ռուպ ցի ոն մե ծ սկան դա լը, ճա նաչ ված մա րդ կա նց 
կյան քը: 

Ս տու գող հա րց 
Ո  ՞ր թե ման է ա վե լի ա ռաջ նա հե րթ լրատվական 
խմ բագ րու թյան հա մա ր։ 

1. Եր ևա նում հա սա րա կա կան տրա նս պոր տի 
նոր հա մա կար գի նե րդր ման քն նար կում քա-
ղա քա պե տա րա նում: (ճի շտ պա տաս խան) 
2. «Մի սս Հայաս տան» մր ցույ թի կազ մա կեր-
պիչ նե րի ա սու լի սը: 
3. Եր ևա նում ծո վամ թեր քից պատ րա ստ ված 
ճա շա տե սակ ներ ա ռա ջար կող նոր ռես տո-
րանի է բացումը:

 

Ին չու՞ է լրագ րու թյու նը
կար ևոր 
Վե րա դառ նա լով լու րի սահ ման մա նը՝ պե տք է կրկ-
նենք, որ լու րի պա րզ սահ մա նում չկա: Խմ բագ րու-
թյուն նե րն ի րե նք են գնա հա տում և ընտ րում այն 
ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րո նք կա րող են լուր դառ նալ: 
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Լու րի ա մե  նա կար ևոր հատ կա նի շը թար մու թյունն է. 
լու րը շուտ փչա ցող կամ մաշ վող «ապ րա նք» է և որ-
քան թա րմ է, այն քան ա վե լի ար ժե քա վոր է: Խմ բա-
գրու թյուն նե րն են ընտ րում, թե որ ի րա դար ձու թյու նը 
կա րող է լուր դառ նալ , և ընտ րու թյան չա փա նիշ նե րը 
սրա նք են՝  

 տե ղե կու թյուն կամ ի րա դար ձու թյուն երկ րի, 
քա ղա քի ներ սում,
 տե ղե կու թյուն կամ ի րա դար ձու թյուն, որն 
առնչ վում է մե ծ թվով մա րդ կա նց ու կար ևոր է 
նրա նց հա մար,
  մի նչ այդ ան հայտ փա ստ կամ եր ևույթ,
  սեն սա ցի ոն կամ ար տա սո վոր տե ղե կու թյուն,
   հան րային ան ձա նց մա սին տե ղե կու թյուն:

 Կար ևոր է գի տակ ցել , որ լուրն «ապ րա նք» է, որն «ար-
տադ րում» ու « վա ճա ռում» են տար բեր սե փա կա նա-
տե րե րի պատ կա նող լրատ վա մի ջոց նե րը: Դրա նք 
բո լո րն ու նեն ի րե նց քա ղա քա կան կամ տն տե սա կան 
շա հե րը, ու դրան ցից կախ ված՝  մի ի րա դար ձու թյու նը 
կա րող է դառ նալ լուր, իսկ մյու սը՝ ոչ: 

Լ րատ վա մի ջոց նե րը հիմն  ա կա նում շա հույթ հե տա-
պն դող ըն կե րու թյուն ներ են, ո րո նք եր բե մն  ա ռաջ նու-
թյուն են տա լիս այն լու րե րին, ո րո նք շատ քլիք ու դի-
տում կբե րեն։

Լ սա րա նի կար ծի քը արժ ևո րող լրատ վա մի ջոց նե րի 
խմ բագ րա կան քա ղա քա կա նու թյու նը թա փան ցիկ 
է: Այդ պի սի խմ բագ րու թյուն նե րն ու նեն աշ խա տան-
քային ու ղե ցույց ներ ու մաս նա գի տա կան է թի կայի 
կա նո նագ րեր, ո րոն ցում նաև բա ցա տր ված են ի րենց 
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աշ խա տան քի սկզ բունք նե րը, այդ թվում ՝ լու րե րի 
ընտ րու թյան չա փա նիշ նե րը: Այդ փաս տա թղթե րը 
սո վո րա բար հան րային են: 

Օ րի նակ՝ շվե դա կան «Է խո» խմ բագ րու թյան աշ խա-
տան քային սկզ բունք նե րում նշ ված է. « Մե նք հա ղոր-
դում ենք այն ա մե  նը, ինչ կար ևոր է: Այ սի նքն՝ այն, 
ինչը նշա նա կա լի է և կա րող է ազ դել շա տե րի վրա: 
Տե ղե կատ վու թյու նը, որ մե  նք հա ղոր դում ենք, պե տք է 
լի նի ճշ մար տա ցի և կար ևոր:
 Մե նք պե տք է հետ ևո ղա կա նո րեն լու սա բա նե նք նաև 
բա րդ, հա ճա խ՝ ըն կալ ման հա մար դժ վա րա մա տ չե լի 
եր ևույթ նե րը»: 

Ի սկ ա մե  րի կյան « Նյու Յո րք Թայմ սի» կար գա խո սը 
հռ չա կում է իր ա նա չա ռու թյան մա սի ն՝ «Տ պագ րու-
թյան ար ժա նի բո լոր լու րե րը» (All the News That’s Fit 
to Print): 

Լուսանկար 1. «Տ պագ րու-
թյան ար ժա նի բո լոր լու րե-
րը» (All the News That’s Fit 
to Print)
Լուսանկարը՝ « Նյու Յո րք 
Թայմ սի»
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Այս եր կու մե ջ բե րումն  ե րում ա ռա նց քային են եր կու 
բա ռեր, «Է խո»-ի դեպ քում ՝ « կար ևոր»-ը, իսկ « Նյու 
Յորք Թայմ սի» դեպ քում ՝ «ար ժա նի»-ն: Այ սի նքն՝ լու րը 
պե տք է մա րդ կա նց օգ նի հաս կա նալ , թե ինչ է կա-
տար վում երկ րում կամ աշ խար հում ընդ հան րա պես, 
ցույց տա, թե ինչ պես է ի րա դար ձու թյու նը, օ րի նակ՝ 
նոր օ րեն քի ըն դու նումը, դրա կան կամ բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյուն ու նե ցել մա րդ կա նց կյան քի վրա: Այդ 
« կար ևոր»-ն ու «ար ժա նի»-ն խմ բագ րու թյա նը պար-
տա վո րեց նում են չը նկ նել հե շտ ու դա տա րկ սեն սա-
ցի ա նե րի հետ ևից: 

Ը ստ է ու թյան՝ կա րող ենք ա սել , որ ի րա դար ձու-
թյու նը լուր է դառ նում, երբ այն հե տա քր քիր է 
նշանակալի թվով մա րդ կա նց: Ի րե նց ըն թեր ցող-
նե րի շա հե րի մա սին հոգ տա նող խմ բագ րու թյուն-
նե րն առաջնահերթություն են տալիս այն ի րա դար-
ձու թյուն նե րին, ո րո նք ան մի ջա կա նո րեն ազ դում են 
մարդ կա նց կյան քի պայ ման նե րի վրա: 

Ա ռա ջադ րա նք

 Հա նձ նա րա րե ՛ք մաս նա կից նե րին գտ նել հայաս տա-
նյան լրատ վա մի ջոց, ո րի կայ քում հա սա նե լի են խմ-
բագ րա կազ մի և աշ խա տան քի սկզ բունք նե րի մա սին 
տե ղե կու թյուն նե ր (օ րի նա կ՝ « Հե տա քն նող լրագ րող-
ներ» ՀԿ-ի « Հե տք» է լե կտ րո նային թեր թը)։ Գտ նե լուց 
հե տո մի ա սին վեր լու ծեք այդ սկզ բունք նե րը։
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Ե կեք լայ նաց նե նք հար ցադ րումն  ու խո սե նք այն մա սին, 
թե ին չի հա մար է լրագ րու թյունն ընդ հան րա պես: 

Դիտենք տեսահոլովակը, որտեղ ամե րիկյան 
WBUR հանրային հեռարձակող ընկերության 
ռադիոլրագրող Բրյուս Գելերմանը խոսում է 
լրագրության կարևորության ու դերի մասին 
(https://vimeo.com/channels/psasadds/297303267):

Լ րագ րո ղն ա սում է, որ կար ևոր է ու նե նալ լրատ վա-
մի ջոց/լ րատ վու թյան աղ բյուր, ո րին վս տա հում ես։ 
Եվ լրագ րու թյունն ար ժե քա վոր է, լրատ վա մի ջո ցի 
հա ղոր դած լու րը կար ևոր է, երբ այն օգ նում է մա րդ-
կա նց ի րե նց հա մար կար ևոր ո րո շումն  եր կայաց նել: 
Ա մե  նա պա րզ օ րի նա կը ե ղա նա կի տե սու թյունն է: 
Ե թե դուք վս տա հում եք ե ղա նա կի տե սու թյան ձեր 
աղ բյու րին ու այդ աղ բյու րից տե ղե կա նում եք, որ հա-
ջորդ օրն անձրև է սպաս վում, ա պա տնից դուրս  գա-
լիս հո վա նոց եք վե րց նում:
 
Ո րա կյալ լրագ րու թյու նը տե ղե կու թյուն ներ է տա լիս 
ու վեր լու ծու թյուն ներ է ա ռա ջար կում, ո րո նց մի ջո ցով 
էլ մար դը ո րո շում է՝ մաս նակ  ցել , օ րի նակ, բնա պահ-
պա նա կան բո ղո քի ակ ցի ային, թե ոչ, կամ ինչ պես 
քվեար կել ընտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ: Ա հա, թե 
ինչ պես է լու րն օգ նում մար դուն պլա նա վո րել իր գոր-
ծո ղու թյուն նե րը, հս տա կեց նել իր դիր քո րո շու մը այս 
կամ այն քա ղա քա կան ու ժի, հան րային ան ձի կամ 
հա սա րա կա կան եր ևույ թի նկատ մա մբ:
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Որ պես հնա րա վոր սահ մա նում ՝ օգ տա գոր ծե նք Բիլ 
Կո վա չի և Թոմ Ռո զե նշ թայ լի «Լ րագ րու թյան հի մունք-
նե րը» գր քից այս մե ջ բե րու մը. 

«Լ րագ րու թյան ա ռաջ նա հե րթ նպա տա կը քա ղա քա-
ցի նե րին ա զատ և ինք նիշ խան լի նե լու հա մար ան-
հրա ժե շտ տե ղե կատ վու թյա մբ ա պա հո վե լն է»:

 
Որ քան ա զատ և ու ժեղ են լրատ վա մի ջոց նե րը, այն-
քան հա սա րա կու թյու նն ավելի տե ղյակ է երկ րում կա-
տար վող ի րա դար ձու թյուն նե րին, այն քան մար դիկ 
ավելի նե րգ րավ ված  են քա ղա քա կան ու քա ղա քա-
ցի ա կան գոր ծըն թաց նե րում և մաս նակ ցում են ո րո-
շումն  ե րի ըն դուն մա նը:

 Ի ՞նչ է մե  դի ա ն
 Լու րե րը սո վո րա բար ար տադ րում ու տա րա ծում են 
լրատ վա մի ջոց նե րը: Սա կայն սո ցի ա լա կան մե  դի այի 
օգ նու թյա մբ լուր կա րող է ար տադ րել յու րա քան չյուր 
մա րդ: 

Լու րը մի այն տե քս տը չէ: Լու րը մե  դի ա է, որ նե րա ռում 
է տե քստ, պատ կեր, տե սա նյութ, ձայն... Շար քը կա րե-
լի է շա րու նա կել: Մե դի ան ա մե  նուր է՝ հե ռուս տա ցույ-
ցի, հա մա կա րգ չի կամ հե ռա խո սի էկ րա նին, քա ղա քի 
պա տե րի ն՝ գրա ֆի տի ի տեսք ով , կամ մա րդ կա նց հա-
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գուս տի ն՝ գրա ռումն  ե րի տես քով , հայ տա րա րու թյուն-
նե րի տախ տակ նե րին կամ վե րե լակ նե րում և, ի հար-
կե, մա րդ կա նց շուր թե րին: 

Ա մե  րի կա ցի լրագ րող ու դա սա խոս Դեն Գիլ մո րը ին-
տեր նե տային տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց ման ար-
շա լույ սին գրած իր գիր քը վեր նագ րել է. « Մե նք՝  մե -
դի ան» (We the media): Գիլ մո րը վե րաձ ևա կեր պել է 
ԱՄՆ  Սահ մա նադ րու թյան ա ռա ջին տո ղե րը. « Մե նք՝ 
Միացյալ Նահանգների ժո ղո վուր դը» (We the People 
of the United States): Այդպիսով , նա փորձել է ցույց 
տալ մե դիա արտադրանք ստեղծելու մարդկանց 
անսահմանափակ հնարավորությունները ինտերնե-
տային դարաշրջանում։ 

Ե կեք քն նար կե նք, թե վեր ջին տա րի նե րին ինչ է փոխ-
վել տեխ նո լո գի ա նե րի ո լոր տում աշ խար հում ու մաս-
նա վո րա պես Հայաս տա նում: 

1. Ին տեր նե տը հա սա նե լի է դար ձել ա վե լի ու ա վե-
լի շատ մա րդ կա նց: Տրա նս պոր տի, կա պի և տե ղե-
կատվա կան տեխ նո լո գի ա նե րի նա խա րա րու թյան 
տվյալ նե րով՝ 2016 թ. Հայաս տա նում բնակ չու թյան  
64.2%-ն օգտ վում էր ին տեր նե տից: 2006 թ., օ րի նակ, 
այդ թի վը հա զիվ էր գե րա զան ցում 5%-ը:

1ա. Մար դիկ ա վե լի քիչ են վճա րում ին տեր նե տի հա-
մար: Ընդ ո րում ՝ մատ չե լի է ոչ մի այն մա լու խային, 
այլև մո բայլ ին տեր նե տը: 
1բ. Ին տեր նե տից օգտ վող նե րի աշ խար հագ րու թյունն 
ընդ լայն վել է: Հայաս տա նի բո լոր բնա կա վայ րե րում 
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համացանցը գո րծ նա կա նում հա սա նե լի է: Ի հար կե,  
բա ցա ռու թյուն ներ կա րող են լի նել:
1գ. Ին տեր նե տն ա րագ է դար ձել: Մարդիկ կարո-
ղանում են ուղիղ միացմամբ տեսանյութեր դիտել , 
տեսանյութեր, լուսանկարներ վերբեռնել կամ 
ուղղակի իրենց հեռախոսներով ուղիղ հեռարձակում 
սկսել։

2. Տեխ նո լո գի ա նե րն ա նը նդ հատ զար գա ցել ու մատ-
չե լի են դար ձել: Մե դի ա ար տադ րա նք ստեղ ծե լու 
հա մար բա վա րար է մի ջին ա րա գա գոր ծու թյա մբ 
սմարթ ֆո նը: Դրա օգ նու թյա մբ հան գի ստ կա րե լի 
է լու րեր պատրաստել՝ տե քստ, պատ կեր, ձայն կամ 
տե սա նյութ: 

Ը նդ հան րա պես, մա րդ կա նց կող մից ստե ղծ վող մե  դի-
այի ծա վա լն ահ ռե լի է: Դեռ 2016 թ. ա մե  րի կյան IBM 
ըն կե րու թյու նը հաշ վար կել էր, որ այն ժա մա նակ աշ-
խար հում առ կա մե  դի ա ար տադ րան քի 90%-ը ստե ղծ-
վել է 2014 թ. հե տո: 

Մա րդ կա նց է հաս նում կամ ան մի ջա կա նո րե ն՝ սո ցի-
ա լա կան ցան ցե րից, կամ միջ նոր դա վոր վա ծ՝ լրատ-
վա մի ջոց նե րի մա տուց մա մբ: Սո ցի ա լա կան մե  դի ան 
լրագ րու թյան նոր մար տահ րա վեր նե րից է: Լրագ րող-
նե րի խն դիր նե րից մե  կն է մա րդ կա նց օգ նե լ՝ ճի շտ 
կողմն  ո րոշ վել տե ղե կատ վու թյան օվ կի ա նո սում:  

Ժա մա նա կա կից մե  դի ա տեխ նո լո գի ա նե րը լայ նաց-
րել են լրագ րու թյան մա սին պատ կե րա ցումն  ե րը ու 
փո փո խել են բնո րո շումն  ե րը: Այսօր, գո րծ նա կա նում, 
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լրագ րու թյա մբ կա րող է զբաղ վել յու րա քան չյու րը: 
Սա կայն այս ի րա վի ճա կը պե տք չէ դի տար կել որ պես 
դա սա կան լրագ րու թյան հետ հա կա մար տու թյուն: 
Հա կա ռա  կը, պե տք է խո սել լրագ րու թյան և սո ցի ա-
լա կան մե  դի այի դա շին քի մա սին և քն նար կել հա մա-
գոր ծակ ցու թյան տար բե րակ նե րը: 

 
Ա ռա ջադ րա նք
 
Ը նտ րե ՛ք շա բաթ վա ըն թաց քում մե  դի այում լու սա-
բան ված ու քն նա րկ ված ա մե  նա կար ևոր թե ման (օ րի-
նակ՝ կա ռա վա րու թյան ծրա գի րը կամ քա ղա քի նոր 
տրա նս պոր տային հա մա կար գը կամ հան րային վայ-
րե րում ծխե լն ար գե լող նոր օ րի նա գի ծը)։ Լսարանը 
բա ժա նե ՛ք եր կու խմ բի։ Ա ռա ջին խմ բի ա շա կե րտ նե րի 
ա ռա ջադ րա նքն է հա ջո րդ հանդիպմանը ներ կայաց-
նել թե մայով հոդ ված ներ և հրա պա րա կումն  եր, ո րո նք 
հան րու թյան հա մար կար ևոր տե ղե կու թյուն ներ, կար-
ծիք ներ ու վեր լու ծու թյուն են ներ կայաց նում։ Երկ րո-
րդ խմ բի ա շա կե րտ նե րը հա վա քում են այդ թե մայով 
մա կե րե սային, մա նի պու լյա տիվ հրա պա րա կումն  ե րը։ 
Հոդ ված նե րի օ րի նակ նե րի քն նար կու մը ա ռան ձին 
դաս է։
 

Ա շա կե րտ նե րի հետ կա րող եք քն նար կե լ .
Ա. Ո րո ՞նք են ո րա կյալ բո վան դա կու թյա մբ հոդ վա ծի 
չա փա նիշ նե րը ։
Բ. Ինչ պե ՞ս պար զել , որ հոդ վա ծը մա նի պու լյա տիվ է։
Գ. Ո րա կյալ հոդ ված ներ հրա պա րա կած լրատ վա մի-
ջոց նե րի ցան կը։ 
Դ. Մա նի պու լյա տիվ հոդ ված ներ հրա պա րա կած 
լրատ վա մի ջոց նե րի ցան կը ։
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Օգ տա գո րծ ված նյու թեր
և օգ տա կար հղումն  ե ր
 Բիլ Կո վաչ, Թոմ Ռո զե նշ թայլ 
«Լ րագ րու թյան հի մունք ներ» 
https://media.am/kovach-and-rosenstiel-the-elements-
of-journalism-armenian  

Է րիկ Ֆիխ թե լի ուս 
«Լ րագ րու թյան 10 ոս կե պատ վի րան»
https://media.am/Erik-Fichtelius 

« Մե դի ա մա րտ» մե  դի ագ րա գի տու թյան խաղ 
http://www.media.am/mediabattle 

« Հա սա րա կու թյուն, մե  դի ա և մե  դի ա սպա ռող» 
սո ցի ա լա կան հո լո վակ  
https://vimeo.com/32623801

Media.am մե  դի ա քն նա դա տու թյան հար թա կ

« Վեց ու կե սը տա սի ց՝ 
ին տեր նե տից օգտ վող նե րը Հայաս տա նում» 
https://bit.ly/2MuJbPo
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Նշումն երի համար
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