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SLUGLINE:

Talking at Barber Gurgen

HEADLINE:

Gurgen, a hairdresser in Yerevan, talks with his clients while working on events in
Armenia. The contents of the film are episodes of his communication with his clients
about the events in Armenia and about the opportunities for democracy in this
country.

DATELINE:

Yerevan, Armenia - 16/09/2018

SCRIPT:

00.01-01.30 - views of Yerevan, musical themes of the city, observations around the
house of Gurgen
01 .30- 04 . 10 - a blonde named Karina tells Gurgen about her participation in the
"Rose Revolution" in April and May 2018
01 .30- 04 . 10 - a blonde named Karina tells Gurgen about her participation in the
"Rose Revolution" in April and May 2018
0056 text - Gurgen Ghazaryan works as a hairdresser in Yerevan since 1963
This is more than half a century daily. communicating with your customers
Recently, all the talk, mostly around revolutionary events in Armenia
01 .30- 04 . 10 - a blonde named Karine tells Gurgen about her participation in the
"Rose Revolution" in April and May 2018
01 27 Karine
- Were you in the days of the revolution at home or where?
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What did you do, well tell me? What happened, Kar?
01 34 - Of course, I took part in all meetings, campaigns,
fought for what we finally achieved.
01 44 Did you happily perceive what you saw?
- I personally blocked the street
- And you? Yes.
- That well, Kara Jan. Well done!
01 55 - Participated in processions from the street Eritasardakan to the cinema
Ayrenik.
On the day Nikol Pashinyan was detained,
we walked along this road, more than 5 km.
We got to the movie Irenik, when did they let him go,
returned back to the square.
- Cara, are you gave money for it?
-02 12 - No, all on their own.
On the Internet watched where they joined them.
- I watched on the Internet and walked.
- Did you have time to meet you?
-No, everyone was mostly focused on what they walked for.
That is, we did not go out to meet,
and to say a word, do what they came out for.
02 47 - Car, at work you maintain respect with youth from abroad?
- Yes, how not…
- How do they look at it?
- They are also very interested.
Also attended the revolution.
03 00 - They were even surprised by the moments that we dance and have fun at
rallies.
That revolution can be so much fun. They were expecting slaughter, death. But no.
We have proven that we can conduct a revolution without blood.
03 29 - Kar, you will soon leave me, instill confidence in me.
Suppose I, old man, want to spit all this and go to Russia. Stay me or leave?
- If everyone spits and leaves for Russia, other countries
then who will remain and will fight.
All wave at parting hands, and here let it be chaos?
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What's next?
03 50 - Will you stay to fight further?
-I stayed until today. If she wanted, she had already left.
- There were options?
- Of course, who does not have them.
Enough thoughts, and the man will leave.
But we must stay and fight, seek change.
04 04 -Well done. Well done Kara Jan!
04.18 - 05.20 Two young guys arrive, also clients of a hairdresser. They shave their
hair and tell Gurgen how young people from their institute took part in events in the
center of Yerevan last spring.
0419 Two boys
- Dear guys, I'm already free, come.
- I know you're in a hurry, always in a hurry
- Well, young people, tell us what you did at the meetings,
where have you been? Oh, well, talk?
What did friends say?
04 45 - They said that we move, we go forward,
but for me it was the most important thing.
They strive for the best, and I am convinced
what is the best will come.
04 57 - When I was young, at rallies I shouted “Levon,
Levon "and what about you?
- And we, honestly, tried to find out examples of all meetings,
and take the best from them, it is in Armenian.
That is, we borrow and try to apply the best and make
it with a sense of responsibility.
- For young people now is the most important unity,
we should not separate ourselves from each other
say "I support this or that."
05 27 - How are you right dear, so young, and how right.
- Because the main thing is our inner strength.
Yes, it is clear that not all responsibility lies with us,
there are followers who have more experience.
But much of the responsibility is still on us,
3

therefore we must not break up.
06. 00 - 07. 15 New client is a teacher from an elite school in the center of Yerevan.
She talks about the support of the new government on the part of her students, about
how she witnessed many events of the peaceful revolution in Armenia.
06 00 The Teacher
- Gurgen, hair falls out strongly, what to do? See, yes, what happens?
06 14 -Bad hair leaves a good head!..
- Honestly, I'm not talking about politics at school
- Only discuss with teachers?
- Yes, we express our point of view.
- And what is your point of view?
06 28 - Everyone is very excited.
-Our school is in the center, on Baghramyan,
and before our eyes, in fact, all this happened.
- What is the school on Bagramyan?
- School named by Chekhov
06 48- Oh, elite school
- Well, here, it so happened that I became an eyewitness to the revolutionary events,
wondered how well everything was organized.
- Did not tell the students - “go to rallies”?
07 02 - No, there was nothing like that.
07 10 - Oh, how beautiful it is!
07.15 -08.18 - An elderly man and conservative views do not approve of current
events, as well as the coming to power of reformers and their leader Pashinyan
0713 Man with black hair (Aik)
07 15 - Hi, come here, my dear Aik jan
- Do you hold the same opinion regarding your party?
Do you stay true to her?
07 31 - Gug Jan, I welcome everything done by Pashinyan,
and you yourself know very well why the people love him.
But I still support the party "Armenian Renaissance".
- I already know who this is about
- Yes, all because of Egine Bisharyan, just because of her because I respect her very
much
- This is your liking …
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08 11 - She is a very good person, and looks good, and in general.
If not for her, I would not support her…
08 15 -08 28 - views of the neighboring yard. The woman in the neighbor's dries the
hair she has recently shredded from the sheep.
08 30 - 09 40 - Hermann Avagyan, known in Yerevan, tells a photographer about his
disappointment with all the revolutions in the world, also about his difficult destiny
08

28 The Photographer (German)

08 31 -All Armenians will come from all over the world if they feel change for the
better
God forbid, God forbid ...It's not that hard. I did come back here, and used to travel
abroad
08 48 - Where are you going?
-America…
-And come back from America?
- Yes, and that two times. He left twice, returned twice.
- Do you want to leave anymore?
- No, that's enough, I've had enough.
09 05 - No, I do not mind anyone, I welcome everyone.
It just comes the age when you understand what death is,
and you want friends at the funeral
and drank fifty grams for me.
- Listen, you are neither for nor against anyone.
But you, for example, what would you like?
09

34 - I was engaged in my art. A photo…

09 50 - 10 50 - a young woman happy with the results of the revolution and hopes for
rapid changes in the lives of ordinary people
09 43 Woman with black hair (Gohar)
- Who do you want to give a voice for?
09 50 - For the one who advises Pashinyan - for Aiko
- For Aiko?
-And do you know why you vote for Aiko?
Because you are colleagues, workers of art.
- Respect, yes.
- And trust at the same time.
- Oh, very good, good.
10 10 - You did not disappoint me with your decision.
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If she hadn't, she would have said that she was jealous of a colleague.
-Oh, Gohar, Gohar, you do it right
10 20 - Your friends - are they your like-minded people or not?
- Like-minded people, if not, then well. And I can not convince my friends
-And you know why?
10 40 - Because I'm a hairdresser, I tell everyone - you're right.
I can, of course, say the opposite, but as a master I keep myself within…
11 07 – 13 20 - conversation with a young guy who very much approved the
revolutionary events and himself took an active part in them
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50 – Young man

- Did you have time to go to the protests?
Or is your work also such that you could not leave the office?
11 09 - Well, at first did not go, then at some point
I was particularly interested in the aura that prevailed in the square.
When I saw everything with my own eyes, I realized
what is national unity.
A huge number of people united
around one idea and fighting for it.
11 50 - Listen to how you all correctly decided - unity.
It was at that moment that the union took place,
everyone had their own opinion one thought to go in one direction, another in the
other.
But it was on this day that everyone came to think what to do to avoid violence
- Was that word spoken at rallies?
- Yes, unity is a very strong thing. Many nations are still struggling for their existence.
12 32 -When a state makes a decision
you shouldn't think if there is some kind of trick in it
on the contrary - to see the meaning in the direction and believe.
Then think how this can be achieved.
When you believe in your state, a different atmosphere is formed.
Correctly they say that the highest power in the state is its people,
and you must always reckon with this power.
Then you can achieve what you want, and in general,
thought is shaped by youth.
- The main thing is the party leader, depending on where he will lead the party.
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13

5 - So, old people can be calm… Young people think very well!

-Thank! And I don't watch TV, I don't listen to radio, all my information comes from
you.
13 20 – 13 30 - Types of everyday life events occurring in the home of Gurgen and his
neighbors
13 20 – 13 30 - Types of everyday life events occurring in the home of Gurgen and his
neighbors
`13 47 Lady with brown hair
-

Let's see what the next one will say. Come, let's go spend you.

13 52 - Time puts everything in its place.
Wait. But there is no one wiser than the people. And will not.
And those brilliant young guys who stand, will stand and bring our country to a
normal future.
13 50 - 16 30 - two girlfriends come to the hairdresser, middle-aged women. They are
very nationalistic, arguing with each other and with Gurgen
Two ladies
14 14 - Our generation is no good. We are already a useless generation. Clear?
-

We are no longer fit for anything, but the new one is very good.
- Listen… And free, and independent, and with a broad outlook.

It does not say - there is only me, my house and my yard.
14 32 - Listen, we were deceived, maybe they will be deceived?
- They think better…
- Maybe they too will be deceived.
- No no no. They did this during the four-day April war.
They saved the honor of all the people, what can we talk about?
- These are exactly the 20-year-old guys.
14 47 - These guys saved the whole nation, saved Armenia from dismemberment,
what can we talk about?
-Yes …Absolutely.
14 59 - What, for example, says Pashinyan - fair independent republic.
Thus he involved all Armenians, including the diaspora stood on
legs to solve problems. This is not only a matter of Armenia, here is solved
the issue of all Armenians.
15

12 … Our future!

15 15 - Listen, the barber tv is his clients
- And we are yours !
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- Especially a good hairdresser.
I hear a lot from you — Gurgen Jan, we go to bed and wake up with thoughts about
our country,
communicate with each other, transmit, hear, see, decide.
But that doesn't mean I have to tell everyone everything.
14

48 - But let's talk from the point of view of hairdressers.

I speak on their behalf. I listen to everyone, but if I oppose you,
disagree - I'll lose you. Says my benefit.
- No, you can disagree with me. But you will not lose me, dear Gurgen,
because I respect your opinion.
16 13 - Anyway, when I give lessons to hairdressers,
I advise you to keep your opinion, I advise them, answer: I respect your opinion,
I am glad that you have a fire. But please do not repay mine.
16 30 There is no hope. Because against these big mafiosi and oligarchs
Pashinyan will not be able to do anything, Gurgen Jan.
16 33 - 17 25 - an elderly woman does not believe in any changes and is very skeptical
about all possible changes in the future.
16 36 A Lady with gray hair
- Hope not, in general, no hope not. He can do nothing with these bandits and
oligarchs.
- How should ordinary people help Pashinyan?
- Substitute shoulder.
- He will start a war?
- Let someone try to open fire.
17 09 - Many people were killed.
But what about, Gurgen, many have already been killed
- Well, now you have no hope in case if people support him well
17 24 - We'll see, Gurgen. I have little faith in this.
17 30 -19 05 - An emigrant woman from Germany tells Gurgen about her hopes for
the best and her personal belief in this revolution in Armenia
17 40 Gurgen -My father was a hairdresser. He was taken to prison.
They said you were against us. You are against the communists.
Because of this, he was convicted. Now they say to me from above,
O Lord, he was tried for being against the communists, and my son will soon be
judged for being against the capitalists.
18 28 - Let's see how it goes, only time will tell ...
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- You always say, time will show, time will show. But for us, the clock is coming,
ticking, you know yourself. Our time is running out ... and we ourselves want to see
this future ..
- The most important thing that should not happen, it seems to me, is that it should
never be washed off with blood ... ... and we ourselves want to see this future.
19 00 Because blood always ends in blood. I was very glad that this was all
bloodlessly over. Because I waited with fear for some unpleasant events.
19 05 - 19 15 - types of household affairs in the courtyard of Gurgen. His wife washes
vegetables for salting
19 15 - 22 10 - all the characters on a black background are close to talking about their
expectations from the revolution in Armenia and hopes for the future
19 16 . The final monologues of the film characters
19 18 - Hope... Faith has always been.
I always believed in Armenia.
19 24 -Our peaceful revolution, awakened faith in the people,
in his independence, prompted to go back to her roots and look
place in the world space.
19 42 - I believe in the future of my country, in its young generation,
in their ideology. Especially in the national ideology.
I believe that she will win!
19 50 - The state in the republic is still unstable.
The people have not yet felt positive changes.
20 05 We continue to do what we did not do to us.
We made a revolution make every effort to ensure that
what has not been done before today.
I believe in it. Forward Armenia!
20 21 - Armenia has a great future.
I am sure that we are moving for the better.
We are few, but we have become one handful, as we like to say.
20 35 - I think we are experiencing a new stage of development
and must direct the energy
the power of a new generation, the general power
on the development of our state.
20 49 -I believe that Armenia will really be reborn.
Armenians should live well, I am convinced
that in the end everything goes wonderfully.
9

21 06 -Now the most important thing is responsibility.
Understanding of what we serve an example for the whole world.
21 18- When the Soviet Union collapsed, I stopped hoping for anything.
I have no expectations right now I think that the mafia oligarchs will not act
neither Pashinyan nor his followers.
21 37 - A lot of changes. And I expect our homeland
soon change for the better. There is hope, and I see it.
21 50 - There will be no changes.
Everything will remain the same.
I have no hope.
21 57 - I lay great expectations on Armenia
and hope for the best. I find it difficult to speak, but really
my expectations are very high…
22 15 - 23 55 - the film finale on the roof of the house where Gupgen grows grapes.
He cuts a bunch of grapes and invites us to taste his grapes. Music.
22 48 Gurgen - Help yourself guys!

SHOTLIST:

The main shootings took place in September 2018 in Yerevan. Shots in the
hairdresser's Gurgen, in his house and around his house

SCRIPT:

00.01-01.30 - Դիտարկումների քանակը երեւանցիներ, երաժշտական
թեմաները քաղաքի, դիտարկումները ամբողջ տան Gurgen

(Original language)

01 .30- 04: 10 - Կարինա անունով մի շիկահեր, որը պատմում է Գուրգենի
մասին իր մասնակցությունը «Վարդերի հեղափոխության» մեջ ապրիլին եւ
2018 թ. Մայիսին
01 .30- 04: 10 - Կարինա անունով մի շիկահեր, որը պատմում է Գուրգենի
մասին իր մասնակցությունը «Վարդերի հեղափոխության» մեջ ապրիլին եւ
2018 թ. Մայիսին
0056 տեքստը `Գուրգեն Ղազարյանը 1963 թվականից Երեւանում աշխատում
է որպես վարսահարդար
Սա ամեն օր ավելի քան կես դար է: շփվել ձեր հաճախորդների հետ
Վերջերս, բոլոր ելույթները, հիմնականում Հայաստանում հեղափոխական
իրադարձությունների շուրջ
01 .30- 04: 10 - ը շեկո անունով Կարինե պատմում Գուրգենին իր
մասնակցության «Վարդերի հեղափոխության» բառը ապրիլի եւ մայիսի 2018
01 27 Կարինե
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- Դուք եղել եք հեղափոխության օրերին տանը կամ որտեղ:
Ինչ եք արել, ասեք ինձ: Ինչ է տեղի ունեցել, Կար:
01 34 - Իհարկե, ես մասնակցել եմ բոլոր հանդիպումներին,
քարոզարշավներին,
պայքարեցին այն, ինչ մենք հասանք վերջապես:
Դուք ուրախությամբ եք ընկալում այն, ինչ տեսել եք:
- Ես անձամբ արգելափակեցի փողոցը
- Իսկ դու? Այո:
- Դե, Կարա Յան, լավ արեցիր:
01 55 - Երիտսարդական փողոցից դեպի Երենիկ կինոթատրոնին
մասնակցում:
Նիկոլ Փաշինյանի ձերբակալման օրը,
մենք այս ճանապարհով քայլեցինք, ավելի քան 5 կմ:
Մենք ստացանք Իրանիկ ֆիլմը, երբ նրան թողեցին,
վերադարձավ հրապարակ:
- Cara, գումար տվեցիր դրա համար:
-02 12 - Ոչ, ոչ բոլորն են:
Ինտերնետում դիտվում էր, թե որտեղ են նրանք միացել:
- Ես դիտեցի ինտերնետում եւ քայլում:
- Դուք ժամանակ ունեք հանդիպելու ձեզ:
- Ոչ, բոլորն էլ հիմնականում կենտրոնացած էին այն բանի վրա, թե ինչ են
նրանք քայլում:
Այսինքն, մենք չենք դուրս եկել հանդիպելու,
եւ մի բառ ասեք, արեք այն, ինչ նրանք դուրս եկան:
02 47 - Ավտոմեքենա, աշխատանքի ժամանակ դու հարգանք ես պահում
արտասահմանցի երիտասարդների հետ:
- Այո, ինչպես ...
- Ինչպես են նրանք նայում:
- Նրանք նույնպես շատ են հետաքրքրված:
Նաեւ ներկա եղավ հեղափոխությանը:
03 00 - Նրանք նույնիսկ զարմացած էին այն պահերին, երբ մենք պարում ու
պարում էինք հանրահավաքների ժամանակ:
Այդ հեղափոխությունը կարող է շատ զվարճալի լինել: Նրանք սպասում էին
կոտորածի, մահվան: Բայց ոչ.
Մենք ապացուցեցինք, որ մենք կարող ենք առանց արյան հեղափոխություն
իրականացնել:
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03 29 - Կար, շուտով ես կթողնեմ ինձ, ինձ վստահեք:
Ենթադրենք, ես, ծեր, ուզում եմ թքել այս ամենը եւ գնալ Ռուսաստան:
Մնացեք կամ հեռացեք:
- Եթե բոլորը սպանում եւ մեկնում են Ռուսաստան, այլ երկրներ
ապա ով կմնա եւ պայքարելու է:
Բոլոր ալիքները բաժանվում են ձեռքերում, եւ թող լինի քաոս:
Ինչ է հաջորդը:
03 50 - Կարող եք մնալ հետագա պայքարում:
- մնացի մինչեւ այսօր: Եթե նա ուզում էր, արդեն հեռացել էր:
- Կան տարբերակներ:
- Իհարկե, ով նրանց չունի:
Բավական մտքերը, եւ մարդը կթողնի:
Բայց մենք պետք է մնանք եւ պայքարենք, փոխենք փոփոխությունները:
04 04 - Արդյոք արեց: Դե լավ արեցիր Քար Ջանին!
04.18 - 05.20 Երկու երիտասարդ տղաներ են գալիս, նաեւ վարսավիրի
հաճախորդներ: Նրանք սափրվել իրենց մազերը եւ ասել, Գուրգենին, թե
ինչպես երիտասարդներ իրենց ինստիտուտի մասնակցել է
իրադարձությունների կենտրոնում Երեւանի վերջին գարնանը:
0419 Երկու տղա
- Հարգելի տղաներ, արդեն ազատ եմ, եկեք:
- Ես գիտեմ, որ դուք շտապում եք, միշտ շտապում եք
- Դե, երիտասարդներ, մեզ ասում են, թե ինչ եք արել հանդիպումների
ժամանակ,
որտեղ էիր? Օ՜, լավ, խոսիր:
Ինչ է ասել ընկերները:
04 45 - Նրանք ասում էին, որ մենք շարժվում ենք, առաջ ենք գնում,
բայց ինձ համար ամենակարեւորը:
Նրանք ձգտում են լավագույնին, եւ համոզված եմ
ինչ է լավագույնը գալու:
04 57 - Երբ երիտասարդ էի, հանրահավաքներում ես բղավում էի «Լեւոն,
Լեւոն »եւ ինչի մասին եք խոսում:
- Եվ մենք, ազնվորեն, փորձեցինք պարզել բոլոր հանդիպումների
օրինակները,
եւ նրանցից լավագույնը վերցնել, այն հայերեն է:
Այսինքն, մենք վերցնում ենք եւ փորձում ենք լավագույնս կիրառել եւ
կատարել
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դա պատասխանատվության զգացումով է:
- Երիտասարդների համար այժմ ամենակարեւոր միասնությունն է,
մենք չպետք է առանձնացնենք միմյանցից
ասում են, «ես կամ այսինչ եմ աջակցում»:
05 27 - Ինչպես եք ճիշտ թանկ, այնքան երիտասարդ եւ որքան ճիշտ է:
- Որովհետեւ հիմնականը մեր ներքին ուժն է:
Այո, պարզ է, որ մեզանից ոչ բոլոր պարտականություններն են,
կան հետեւորդներ, ովքեր ավելի շատ փորձ ունեն:
Բայց պատասխանատվության մեծ մասը դեռեւս մեզ վրա է,
հետեւաբար չպետք է կոտրենք:
06. 00 - 07. 15 Նոր հաճախորդը Երեւանի կենտրոնում էլիտար դպրոցից
ուսուցիչ է: Նա խոսում է նոր կառավարության աջակցությունը իր
աշակերտների մասին, թե ինչպես է նա ականատես եղել Հայաստանում
խաղաղ հեղափոխության բազմաթիվ իրադարձություններին:
06 00 Ուսուցիչը
- Գուրգեն, մազերը ուժեղ են, ինչ անել: Տես, այո, ինչ է տեղի ունենում:
06 14 - Մազերը թողնում են լավ գլխին:
- Ճիշտն ասած, ես դպրոցում չեմ խոսում քաղաքականության մասին
- Միայն ուսուցիչների հետ քննարկել:
- Այո, մենք արտահայտում ենք մեր տեսակետը:
- Եվ ինչ է ձեր տեսակետը:
06 28 - Բոլորը շատ ոգեւորված են:
- Մեր դպրոցը կենտրոնում է, Բաղրամյան,
եւ մեր աչքի առաջ, ըստ էության, այս ամենը եղավ:
- Ինչ է Բաղրամյանի դպրոցը:
- Չեխովի անվան դպրոցը
06 48- Օ՜, էլիտար դպրոց
- Դե, այստեղ եղավ այնպես, որ ես ականատես եղա հեղափոխական
իրադարձություններին,
զարմանում, թե որքան լավն է կազմակերպված:
- Ուսանողներին չասաց `« գնացեք հանրահավաքներ »:
07 02 - Ոչ, նման բան չկար:
07 10 - Օ՜, այնքան գեղեցիկ է:
07,15 -08,18 - Մի տարեց մարդ եւ պահպանողական չեն հավանություն
ընթացիկ միջոցառման
0713 Մազերի մազերով տղամարդիկ (Aik)
13

07 15 - Բարեւ, եկեք այստեղ, իմ սիրելի Aik jan
- Դուք նույն կարծիքին եք ձեր կուսակցության հետ:
Դուք հավատարիմ եք նրան:
07 31 - Գուգ Յան, ողջունում եմ Փաշինյանի գործը,
եւ դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք, թե ինչու են մարդիկ սիրում նրան:
Բայց ես դեռ շարունակում եմ աջակցել «Հայկական վերածնունդ»
կուսակցությանը:
- Ես արդեն գիտեմ, թե ով է դա
- Այո, ամեն ինչ Եգիպտոս Բիշարյանի համար է, նրա պատճառով, որովհետեւ
ես շատ եմ հարգում նրան
- Սա ձեր սիրտն է ...
08 11 - Նա շատ լավ մարդ է, լավ է, եւ ընդհանրապես:
Եթե ոչ նրա համար, ես չէի աջակցի նրան ...
08 15 -08 28 - հարեւան բակերի տեսակետները: Հարեւանի կինը շնչում է
ոչխարներից շերտավորած մազերը:
08 30 - 09 40 - Երեւանում հայտնի Հերման Ավագյանը լուսանկարիչին
պատմում է իր հիասթափությունը աշխարհի բոլոր հեղափոխությունների
հետ, ինչպես նաեւ իր դժվարին ճակատագրի մասին
08 28 Լուսանկարիչ (գերմաներեն)
08 31 - Բոլոր հայերը կգան աշխարհից, եթե նրանք ավելի լավը փոխեն
Աստված արգելում է, Աստված արգելեց ... Դժվար չէ: Ես վերադարձա այստեղ
եւ գնում էի արտասահման
08 48 - Ուր եք գնում:
-Ամերիկա ...
- Եվ վերադարձեք Ամերիկայից:
- Այո, եւ այդ երկու անգամ: Նա երկու անգամ հեռացավ, կրկնակի
վերադարձավ:
- Ուզում եք հեռանալ այլեւս:
- Ոչ, դա բավարար է, ես բավականություն ունեի:
09 05 - Ոչ, ես դեմ չեմ որեւէ մեկին, ողջունում եմ բոլորին:
Այն պարզապես հասնում է տարիքին, երբ հասկանում եք, թե ինչ է մահը,
եւ դուք ցանկանում եք ընկերներին հուղարկավորության ժամանակ
եւ ինձ համար հիսուն գրամ խմեց:
- Լսիր, դու ոչ էլ ոչ մեկի դեմ չեք:
Բայց դուք, օրինակ, ինչ եք ուզում:
09 34 - Ես զբաղվում էի իմ արվեստով: Լուսանկար…
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09 50 - 10 50 - մի երիտասարդ կին, որը երջանիկ է հեղափոխության
արդյունքներից եւ հույս ունի հասարակ մարդկանց կյանքին արագ
փոփոխություններ կատարել
09 43 սեւ մազերով կնոջ (Գոհար)
- Ով եք ուզում ձայն տալ:
09 50 - ով, ով խորհուրդ է տալիս Փաշինյանին `Աքիոյի համար
- Aiko- ի համար:
- Իսկ դուք գիտեք, թե ինչու եք քվեարկում Aiko- ի համար:
Քանի որ դուք գործընկերներ եք, արվեստի աշխատողներ:
- Հարգանք, այո:
- Միեւնույն ժամանակ վստահեք:
- Օ՜, շատ լավ, լավ:
10 10 - Դուք ինձ չեք հիասթափեցրել ձեր որոշման հետ:
Եթե նա չլիներ, նա կասեր, որ ինքը նախանձում է գործընկերոջը:
- Օհ, Գոհար, Գոհար, ճիշտ եք անում
10 20 - Ձեր ընկերները, նրանք ձեր նման մտածող մարդիկ են, թե ոչ:
- Հավասարակշռված մարդիկ, եթե ոչ, ապա լավ: Եվ ես չեմ կարող համոզել իմ
ընկերներին
- Իսկ դու գիտես ինչու:
10 40 - Որովհետեւ ես վարսավիր եմ, ես բոլորին ասում եմ, դու ճիշտ ես:
Ես, իհարկե, կարող եմ ասել հակառակը, բայց որպես վարպետ եմ պահում
ներսից ...
11 07 - 13 20 - երիտասարդ տղայի հետ զրույցը, որը մեծապես հավանություն
տվեց հեղափոխական իրադարձություններին եւ ինքնուրույն մասնակցեց
նրանց
10 50 - Երիտասարդ տղամարդ
- Դուք ժամանակ ունեք բողոքների գնալ:
Կամ նաեւ ձեր գործն է, որ դուք չեք կարող դուրս գալ գրասենյակ:
11 09 - Նախ, սկզբում չէին գնացել, ապա մի կետում
Ինձ հատկապես հետաքրքրում էր հրապարակում գերակշռող աուրան:
Երբ ամեն ինչ տեսա իմ աչքերով, հասկացա
ինչ է ազգային միասնությունը:
Մեծ թվով մարդիկ միավորված են
մի գաղափարի շուրջ եւ պայքարում դրա համար:
Լսեք, թե ինչպես եք բոլորս ճիշտ որոշում կայացրած միասնությունը:
Այն պահին, երբ տեղի ունեցավ միությունը,
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բոլորն էլ իրենց կարծիքն ունեին, մեկը մտածում էր մեկ ուղղությամբ, մյուսը,
մյուսը:
Բայց հենց այս օրը էր, որ բոլորն էլ մտածում էին, թե ինչ պետք է անեն
բռնություններից խուսափելու համար
- Արդյոք այդ խոսքը հանրահավաքների ժամանակ էր:
- Այո, միասնությունը շատ ուժեղ բան է: Շատ ազգեր դեռ պայքարում են
իրենց գոյության համար:
32 - Երբ պետությունը որոշում է կայացնում
չպետք է մտածես, եթե դրա մեջ ինչ-որ հնարք կա
Ընդհակառակը, ուղղությունը տեսնելու եւ հավատալը:
Այնուհետեւ մտածեք, թե ինչպես կարելի է դա հասնել:
Երբ դուք հավատում եք ձեր պետությանը, ձեւավորվում է այլ մթնոլորտ:
Ուղղակի ասում են, որ պետությունում ամենաբարձր ուժն իր ժողովրդինն է,
եւ դուք միշտ պետք է հաշվի նստեք այս իշխանության հետ:
Այնուհետեւ կարող եք հասնել այն, ինչ ուզում ես, եւ ընդհանրապես,
մտածողությունը ձեւավորվում է երիտասարդության կողմից:
- Ամենակարեւորը կուսակցական առաջնորդն է, կախված այն բանից, թե
որտեղ է ղեկավարելու կուսակցությունը:
13 5 - Այսպիսով, ծերերը կարող են հանգիստ լինել ... Երիտասարդները շատ
լավ են մտածում:
- Շնորհակալություն! Եվ ես հեռուստացույց չեմ դիտում, ես ռադիոյով չեմ
լսում, իմ բոլոր տեղեկությունները գալիս են քեզանից:
13 20 - 13 30 - Գուրգենի եւ նրա հարեւանների տանը տեղի ունեցող ամենօրյա
կյանքի դեպքերը
13 20 - 13 30 - Գուրգենի եւ նրա հարեւանների տանը տեղի ունեցող ամենօրյա
կյանքի դեպքերը
`13 47 Գորշ մազեր ունեցող տիկին
- Տեսնենք, թե հաջորդ ինչ կասի: Եկեք ծախսենք ձեզ:
Ժամանակն ամեն ինչ դնում է իր տեղում:
Սպասեք: Բայց չկա ավելի իմաստուն, քան ժողովուրդը: Եվ չի լինի:
Եվ այդ փայլուն երիտասարդ տղաները, ովքեր կանգնած են, կկանգնեն եւ
մեր երկիրը նորմալ ապագա բերեն:
13 50 - 16 30 - երկու ընկերուհիներ են գալիս վարսահարդար, միջին տարիքի
կանայք: Նրանք շատ ազգայնական են, վիճելով միմյանց եւ Գուրգենի հետ
Երկու տիկնայք
14 14 - Մեր սերունդը լավ չէ: Մենք արդեն անօգուտ սերունդ ենք: Պարզեք:
- Մենք այլեւս ոչինչ չունենք, բայց նորը շատ լավն է:
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- Լսիր ... Եվ ազատ, անկախ եւ լայն հեռատեսությամբ:
Դա չի ասում `միայն ես եմ, իմ տունը եւ բակը:
14 - Լսիր, մենք խաբեցինք, գուցե նրանք խաբվեին:
- Նրանք ավելի լավ են մտածում ...
- Գուցե նրանք նույնպես խաբվեն:
- Ոչ ոչ ոչ. Նրանք դա արեցին չորսօրյա պատերազմի ընթացքում:
Նրանք փրկեցին բոլոր մարդկանց պատիվը, ինչ կարող ենք խոսել:
- Սրանք հենց 20-ամյա տղաները են:
Այս տղաները փրկեցին ամբողջ ազգին, փրկեցին Հայաստանը զիջումից,
ինչ կարող ենք խոսել:
- Այո ... Բացարձակ:
- Դեպի
- Ինչ, օրինակ, ասում է Փաշինյանը `արդար անկախ հանրապետություն:
Այսպիսով նա ներգրավեց բոլոր հայերին, այդ թվում `սփյուռքը
խնդիրներ լուծելու ոտքերը: Սա ոչ միայն Հայաստանի խնդիրն է, այստեղ
լուծվում է
բոլոր հայերի խնդիրը:
15 12 ... Մեր ապագան:
15 15 - Լսիր, որ սուպերմարկետը նրա հաճախորդն է
- Եվ մենք ձերն ենք:
- Հատկապես լավ վարսավիր:
Ես քեզանից շատ եմ լսում `Գուրգեն Յան, մենք անկողնում ենք եւ
արթնանում ենք մեր երկրի մասին մտքերով,
շփվել միմյանց հետ, փոխանցել, լսել, տեսնել, որոշել:
Բայց դա չի նշանակում, որ պետք է բոլորին ասել ամեն ինչ:
- Բայց խոսենք վարսահարդարների տեսանկյունից:
Ես խոսում եմ նրանց անունից: Ես լսում եմ բոլորին, բայց եթե ես դեմ եմ ձեզ,
համաձայն չեմ - կկորցնեմ ձեզ: Իմ նպաստը.
- Ոչ, կարող ես համաձայնվել ինձ հետ: Բայց դուք չեք կորցնի ինձ, սիրելի
Գուրգեն,
որովհետեւ ես հարգում եմ ձեր կարծիքը:
16 13 - Ամեն դեպքում, երբ վարսավիրներին դասեր եմ տալիս,
Խորհուրդ եմ տալիս պահել ձեր կարծիքը, խորհուրդ եմ տալիս նրանց,
պատասխանել. Ես հարգում եմ ձեր կարծիքը,
Ես ուրախ եմ, որ կրակ ունեք: Բայց խնդրում եմ չվճարեմ իմը:
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16 Հույս չկա: Քանի որ այդ խոշոր մաֆիայի եւ օլիգարխների դեմ
Փաշինյանը չի կարողանա որեւէ բան անել, Գուրգեն Յան.
16 33 - 17 25 - տարեց կինը չի հավատում որեւէ փոփոխությանը եւ շատ
թերահավատ է ապագայում հնարավոր բոլոր փոփոխությունների համար:
16 36 Մոխրագույն մազերով տիկին
- Հուսանք, ընդհանուր առմամբ, ոչ մի հույս չկա: Նա այդ բանտարկյալների եւ
օլիգարխների հետ ոչինչ չի կարող անել:
- Ինչպես պետք է հասարակ մարդիկ օգնում Փաշինյանին:
- Փոխարինել ուսին:
- Նա պատերազմ կսկսի:
- Թող մեկը փորձի կրակել:
17 09 - Շատերը սպանվեցին:
Բայց ինչ վերաբերում է, Գուրգենին, շատերն արդեն սպանվել են
- Դե, հիմա հույս չունես, եթե մարդիկ լավ են սատարում նրան
- Մենք տեսնում ենք, Գուրգեն: Ես դրա մեջ քիչ հավատ ունեմ:
17 30 -19 05 - Գերմանիայից արտագաղթած մի կին պատմում է Գուրգենի
մասին `Հայաստանում այս հեղափոխության լավագույն եւ անձնական
համոզմունքների մասին:
Գուրգեն - Մեր հայրը վարսահարդար էր: Նա տեղափոխվեց բանտ:
Նրանք ասում էին, որ դու դեմ ես: Դուք դեմ եք կոմունիստներին:
Դրա պատճառով նա դատապարտվեց: Հիմա նրանք ասում են ինձ վերեւից,
Տէր, փորձեց դառնալ կոմունիստների դեմ, եւ իմ որդին շուտով դատվելու է
կապիտալիստների դեմ լինելու համար:
18 28 - Տեսնենք, թե ինչպես է դա կատարվում, միայն ժամանակն է ...
- Դուք միշտ ասում եք, ժամանակը ցույց կտա, ժամանակը ցույց կտա: Բայց
մեզ համար ժամացույցը գալիս է, սեղմելով, դու ինքներդ գիտես: Մեր
ժամանակն անցնում է ... եւ մենք ինքներս ուզում ենք տեսնել այս ապագան:
- Ամենակարեւորը, որ չպետք է տեղի ունենա, ինձ թվում է, այն է, որ այն
երբեք չպետք է արյունով լվանա ... եւ մենք ինքներս ուզում ենք տեսնել այս
ապագան:
19 00 Քանի որ արյունը միշտ ավարտվում է արյան մեջ: Ես շատ ուրախ եմ,
որ այս ամենը արյունահեղությամբ է ավարտվել: Քանի որ ես սպասում էի
վախի որոշ տհաճ իրադարձությունների համար:
19 05 - 19 15 - Գուրգենի բակում տնային տնտեսությունների տեսակները:
Կինը լվանում է բանջարեղենի աղը
19 15 - 22 10 - սեւ ֆոնի վրա գտնվող բոլոր կերպարները մոտ են խոսել
Հայաստանում հեղափոխությունից ակնկալվող ակնկալիքների մասին եւ
հուսով են ապագայում
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19 16. Ֆիլմի հերոսների վերջնական մենախոսությունները
19 18 - Հույս ... Հավատքը միշտ եղել է:
Ես միշտ հավատացել եմ Հայաստան:
19 Մեր խաղաղ հեղափոխությունը, մարդկանց հանդեպ հավատը
արթնացրեց,
իր անկախության մեջ, հուշում էր վերադառնալ իր արմատներին եւ նայել
տեղը համաշխարհային տարածքում:
19 42 - Ես հավատում եմ իմ երկրի, նրա երիտասարդ սերնդի ապագային,
իրենց գաղափարախոսությամբ: Հատկապես ազգային
գաղափարախոսության մեջ:
Կարծում եմ, որ նա հաղթելու է:
19 50 - Պետությունը հանրապետությունում դեռեւս անկայուն է:
Մարդիկ դեռ չեն զգացել դրական փոփոխություններ:
20 05 Մենք շարունակում ենք անել այն, ինչ մենք չենք արել մեզ:
Մենք հեղափոխություն ենք արել բոլոր ջանքերը գործադրելու համար
ինչ չի արվել մինչ այսօր:
Ես հավատում եմ դրան: Փոխանցել Հայաստան!
21 21 Հայաստանը մեծ ապագա ունի:
Վստահ եմ, որ մենք ավելի լավ ենք շարժվում:
Մենք քիչ ենք, բայց մենք դարձել ենք մի բուռ, ինչպես մենք ուզում ենք ասել:
20 - Կարծում եմ, մենք զարգանում ենք զարգացման նոր փուլ
եւ պետք է ուղղորդի էներգիան
նոր սերնդի ուժը, ընդհանուր իշխանությունը
մեր պետության զարգացման վրա:
- Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը, իրոք, վերածնվում է:
Հայերը պետք է ապրեն լավ, ես համոզված եմ
որ վերջում ամեն ինչ հրաշալի է ընթանում:
21 06 - Այո, ամենակարեւորը պատասխանատվություն է:
Հասկանալով այն, ինչ մենք ծառայում ենք որպես օրինակ ողջ աշխարհին:
21 18 - Երբ Խորհրդային Միությունը փլուզվեց, ես դադարեցրեցի որեւէ բան
հույս ունենալ:
Հիմա ակնկալիքներ չունեմ, կարծում եմ, որ մաֆիայի օլիգարխները չեն
գործի
ոչ Պաշինենի, ոչ նրա հետեւորդները:
- Շատ փոփոխություններ: Եվ ես ակնկալում եմ մեր հայրենիքը
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շուտով փոխվում է ավելի լավը: Հույս կա, եւ ես տեսնում եմ դա:
21 50 - Չկա փոփոխություններ:
Ամեն ինչ կմնա նույնը:
Ես հույս չունեմ:
21 57 - Ես մեծ ակնկալիքներ ունեմ Հայաստանի մասին
եւ հույսն լավագույնն է. Ես դժվարանում եմ խոսել, բայց իրականում
իմ ակնկալիքները շատ բարձր են ...
22 15 - 23 55 - կինո եզրափակիչ տան տանիքի վրա, որտեղ Gupgen- ի խաղողը
աճում է: Նա կրճատում է մի խաղողի գինի եւ հրավիրում է մեզ համտեսել իր
գինին:
22 48 Գուրգեն - Օգնիր ինքներդ տղաներին:
վերջ
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