«Սանկտ-Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորում - 2022»-ի շրջանակներում տեղի է ունեցել ՀՀ և ՌԴ նախագահների` Վահագն
Խաչատուրյանի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը: ՌԴ նախագահը նշել է. «Հայաստանը մեզ համար պարզապես գործընկեր չէ, այլ մեր
ռազմավարական դաշնակիցն է, և մենք դա գնահատում ենք: Մենք հասկանում ենք այն ամենը, ինչ այսօր կատարվում է Հայաստանում և
նրա շուրջ: Մենք տրամադրված ենք գործընկերային հարաբերությունները զարգացնել, նաև հետաքրքրված ենք, որ երկրում իրավիճակը
լինի կայուն, երաշխավորի առաջանցիկ զարգացում» (18.06.2022):
Հինգշաբթի
23 հունիսի 2022թ.
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Սյունիքը՝
սեփական դեմքն
ու արժանապատվությունը կորցնելու
ստույգ վտանգին
դեմ հանդիման
Սյունիքի շուրջ տեղի են ունենում ռազմաքաղաքական բնույթի դարակազմիկ
իրադարձություններ...

Ա

Հայաստանը պատրաստ է Մեղրիով
Նախիջևան ճանապարհ տրամադրելու
վերաբերյալ քննարկումներին

Հ

այաստանը պատրաստ է Մեղրիով
Ադրբեջանից Նախիջևան ճանապարհ
տրամադրելու վերաբերյալ քննարկումներին։ Այս մասին հունիսի 16-ի Սանկտ
Պետերբուրգում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը հայտարարել է ՀՀ
նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։
«Ըստ մեզ՝ Ադրբեջանի ցանկությունը Մեղրիով Նախիջևան արագընթաց ճանապարհն
է։ Մենք պատրաստ ենք դա էլ քննարկել, բայց

այսօր տեսականորեն, նույնիսկ՝ պրակտիկորեն հնարավոր չէ դա իրականացնել. բարդ
տեխնիկական խնդիր է։ Նրանք այդպիսի
պատկերացում ունեն։ Մենք նույնիսկ դրան
էլ դեմ չենք, բայց մենք ասում ենք՝ մինչև այդ
գործող ճանապարհ կա՝ Անգեղակոթ -Բիչենեքը», – նշել է նա։
Խաչատուրյանի վստահեցմամբ՝ «միջանցքի» հարց ընդհանրապես չի քննարկվում՝ ինչպես ռուս, այնպես էլ եվրոպացի գործընկեր-

ների հետ հանդիպումների ժամանակ. «Այդ
հարցը քննարկման ենթակա չէ մեր կողմից»։
«Ադրբեջանն ասում է, որ ինքն ուզում է
կապ հաստատել Նախիջևանի հետ, կարողանա ազատ տեղաշարժվել Նախիջևան։ Մենք
ասել ենք, որ առարկություն չունենք, կարող
եք օգտագործել մեր տրանսպորտային հնարավորությունները», – ասել է Հայաստանի
նախագահը։

ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆ. «... Ոչ ոք երաշխիք չի
կարող տալ, որ խաղաղության օրակարգը
հաջողություն կունենա»
Հունիսի 15-ին ՀՀ Ազգային ժողովում
ելույթ է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:

Ե

լույթի ավարտին նա մասնավորապես
ասել է. «...Ամենևին էլ առաջին անգամ պիտի չհնչեցնեմ. հայոց պետականության մեր նավը հայտնվել է խռովահույզ
փոթորիկի հորձանուտում, որովհետև, ըստ
էության, ամբողջ աշխարհն է հայտնվել խռովահույզ փոթորիկի հորձանուտում: Այդ 2021
թվականի հունվարին էր մեզ թվում, թե մենք
ենք հայտնվել խռովահույզ փոթորկի հորձանուտում: Պարզվեց, կարելի էր կռահել, որ համաշխարհային փոթորիկ է սկսվում մեզանով:
Դուք կարող եք տեսնել, որ ո՛չ մեծ, ո՛չ փոքր
երկրների գոյությունը երաշխավորված չէ,
ցավոք, և միակ երաշխիքը, որ կարող է լինել
պետության ու անվտանգության համար, համապարփակ խաղաղությունն է:

Ի՞նչ է նշանակում համապարփակ խաղաղություն. դա այն է, երբ հարևանների
հետ հարցերը լուծված են, կարգավորված
են, սահմանները սահմանազատված են և
սահմանագծված, խաղաղությունն էլ՝ դե յուրե հաստատված: Մենք հիմա փորձում ենք
գնալ հենց այս ճանապարհով: Կկարողանանք, կստացվի՝ ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որովհետև խաղաղությունը միակողմանի
շարժում չէ, այլ համագործակցության արդյունք: Մենք իլ յուզիաներ չունենք և տեսնում
ենք, որ մեզ ոչնչացնելու ցանկություն ունեցողների թիվը մեծ է, ավելի մեծ, քան կարելի է
ենթադրել: Եվ խաղաղության օրակարգը մեզ
ոչնչացնելու՝ աշխարհում գոյություն ունեցող
ցանկությունները կառավարելու և չեզոքացնելու փորձ է:
Կրկին եմ ասում՝ ոչ ոք երաշխիք չի կարող տալ, որ խաղաղության օրակարգը հաջողություն կունենա: Սա թե՛ ներսում, թե՛ դրսում

հայհոյանքներով, մեղադրանքներով, սպառնալիքներով, վտանգներով, կորուստներով
ուղեկցվող ճանապարհ է մեզ համար, և մենք
ունենք կամք, վճռականություն՝ այս ճանապարհն անցնելու, չնայած այն բանին, որ, ինչպես ասացի, հաջողության երաշխիք ոչ ոք չի
կարող տալ»:

դրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը
շարունակում է հոխորտալ և Սյունիքի հանդեպ ունեցած տարածքային
պահանջներն ավելի բարձր հնչեցնել:
Դրա մի նոր վկայություն էր Բաքվի IX գլոբալ ֆորումի բացման ժամանակ (16.06.22թ.)
նրա ելույթը:
Իլհամ Ալիևը մասնավորապես նշել է.
«Զանգեզուրի միջանցքի վաղ բացումը տարածաշրջանում խաղաղության ապագայի
հիմնարար տարրերից մեկն է:
Եթե մեզ այս թույլտվությունը չտրվի,
ապա դժվար կլինի խոսել խաղաղության մասին, և Ադրբեջանի բոլոր ջանքերը՝ ուղղված
Հայաստանի հետ նորմալ համակեցություն և
բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատելուն, կտապալվեն»:
Ադրբեջանը, նրա խոսքով, իրավունք ունի
պահանջել բացել «Զանգեզուրի միջանցքը»,
քանի որ Հայաստանը ստորագրել է համապատասխան հայտարարություն։
Ադրբեջանի նախագահն այնուհետև շարունակել է. «Ադրբեջանի սահմանադրությունը նախատեսում է հավասար իրավունքներ երկրում ապրող բոլոր էթնիկ խմբերի,
այդ թվում՝ հայերի համար: Սակայն, ցավոք,
մենք լսում ենք Հայաստանի կառավարության հայտարարությունները, այսպես կոչված,
Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին,
ինչը բացարձակապես հակաարդյունավետ է
և վտանգավոր, այդ թվում՝ հենց Հայաստանի
համար:
Հայաստանի
կառավարությունը
պետք է դադարեցնի պատմությունը վերաշարադրելու փորձերը։ Պատմությունն արդեն
գրված է։ Բացի այդ, Հայաստանը կասկածի
տակ է դնում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը՝ ստիպելով ադրբեջանական կողմին անել նույնը»։
Ալիևի խոսքով՝ պատմության տեսանկյունից Ադրբեջանը դա անելու ավելի շատ իրավունքներ ունի. «...Որովհետև անցյալ դարի
պատմությունը ցույց է տալիս, որ 1920 թվականի նոյեմբերին խորհրդային իշխանությունը վերցրեց Ադրբեջանի պատմական մասը՝ Զանգեզուրը և միացրեց Հայաստանին։
Հետևաբար, եթե Հայաստանը կարգավիճակ
է պահանջելու Ղարաբաղի հայերի համար,
ինչու՞ չպետք է արևմտյան Զանգեզուրում
ադրբեջանցիների համար կարգավիճակ չպահանջենք։ Այս տարածքն ամբողջությամբ ադրբեջանցիներով էր բնակեցված»։
Մեկ շաբաթ է անցել Իլհամ Ալիևի հայտարարություններից, սակայն Սյունիքում չի
գտնվել մեկը, որ արձագանքի Ադրբեջանի նախագահի զառանցանքին:
Եվ նման լռությունը նոր երևույթ չէ մեզանում. Սյունիքում չի գտնվել մեկը, որ դատապարտի Ադրբեջանի կողմից մեր տարածքների բռնազավթումն այս տարվա մարտին և
դրանից առաջ ու հետո:
Իրոք որ՝ զարմանալի իրավիճակ է Սյունիքում՝ թուրքն անընդհատ տարածքներ է
բռնազավթում Սյունիքից, թուրքն անընդհատ
տարածքային պահանջներ է ներկայացնում
Սյունիքի հանդեպ, իսկ մեր տարածքային
իշխանության ներկայացուցիչները ոչ միայն
ծպտուն չեն հանում, այլև զբաղված լինելու
ներկայացումներ են բեմադրում՝ զրո նշանակության թեմաների շուրջ խորհրդակցություններ անելով և այդ խորդակցություններից ֆոտոսեսիաների հեղեղ կազմակերպելով...

2

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ

Ստեփանակերտ է այցելել
Կապան համայնքի
ղեկավար Գևորգ Փարսյանը

Հ

ունիսի 17-ին Ստեփանակերտ է այցելել ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի
համայնքապետարանի
պատվիրակությունը՝ համայնքապետ Գևորգ Փարսյանի գլխավորությամբ: Մայրաքաղաքի մուտքի մոտ հյուրերին աղուհացով դիմավորել են
Ստեփանակերտի քաղաքային իշխանությունների պատասխանատուները՝ քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանի գլխավորությամբ:

Հետո գործընկերներն այցելեցին Ստեփանակերտի հուշահամալիր, ծաղկեպսակներ դրեցին Մեծ հայրենականի զոհերի հիշատակին
կառուցված հուշարձանին: Նաև ծաղիկներ
խոնարհեցին Եղբայրական գերեզմանոցի ննջեցյալների շիրիմներին՝ խնկարկելով
նրանց անմար հիշատակը:
ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
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Առաջիկայում կմեկնարկի Մեղրիի
սահմանային անցակետի վերակառուցման
և արդիականացման ծրագիրը

Հ

այաստանի պետական եկամուտների
կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ղեկավար Անդրեա Վիկտորինի
և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի Երևանի գրասենյակի ղեկավար
Գեորգի Ախալկացիի մասնակցությամբ աշխատանքային այց է կատարել Հարավային
մաքսատուն-վարչության Մեղրիի մաքսային
կետ-բաժին՝ մաքսային ծառայության աշխատանքային գործընթացի կազմակերպմանը
տեղում հետևելու համար: «Արմենպրես»-ի
փոխանցմամբ՝ Ռուստամ Բադասյանն այս
մասին գրել է «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում:
«Տնտեսվարողների և քաղաքացիների
համար սահմանային անցակետերով դյուրին

և արագ տեղաշարժ ապահովելը Պետական
եկամուտների կոմիտեի առաջնահերթություններից է, և Հայաստանի հարավային սահմանային անցակետի արդիականացումը ևս
կարևոր նշանակություն ունի: Առաջիկայում
ԵՄ և ՎԶԵԲ ֆինանսական աջակցությամբ
կմեկնարկի Մեղրիի սահմանային անցակետի վերակառուցման և արդիականացման
ծրագիրը: Անցակետի արդիականացումը նոր
ազդակ կհաղորդի Հայաստանի հարավային տնտեսական սահմանով իրականացվող
ուղևորափոխադրումների և առևտրաշրջանառության աշխուժացմանը», – գրել է Բադասյանը:
15.06.2022

Հայաստանի հանքագործների և
մետալուրգների միությունը նոր նախագահ
ունի
Մայիսի 17-ին կայացավ ՀՀ հանքագործների և մետալուրգների միության
խորհրդի ժողովը, կազմակերպության
նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը լրանալու և նոր նախագահ ընտրելու կապակցությամբ։ «ԶՊՄԿ» ՓԲԸ
գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ
Վարդան Ջհանյանը միաձայն ընտրվեց
ՀՀ հանքագործների և մետալուրգների
միության նախագահ։

Ը
Ճանաչողական այցով Կապանում էր
Ֆրանսիայի դեսպանը

Կ

ապան համայնքի ղեկավար Գևորգ
Փարսյանը և Սյունիքի մարզպետ
Ռոբերտ Ղուկասյանը հունիսի 16-ին
հանդիպում են ունեցել Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Անն
Լուոյի հետ։ Ներկա էր նաև դեսպանատան
ներկայացուցիչ, համալսարանների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների
և քաղաքացիական հասարակության համագործակցության հարցերի կցորդ Լյուսի
Ադամսկին։
Ողջունելով դեսպանի այցը Կապան՝ համայնքի ղեկավարը կարևորել է հայ–ֆրանհարաբերութսիական
բարեկամական
յունները և հիշատակել, որ Կապանում
հանքարդյունաբերության և տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում մեծ ներդրում են ունեցել հենց ֆրանսիացի արդյունահանողները, ինչն էլ իր
հերթին նպաստել է Ֆրանսիայի ժողովրդի

հետ կապերի հետագա զարգացմանը և խորացմանը։
Գևորգ Փարսյանը հատկապես կարևորել է Ֆրանսիայի դերը՝ որպես ԵԱՀԿ Մինսկի
համանախագահող երկիր, և նշել, որ չափազանց կարևոր է համանախագահության գործունեությունը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի
կարգավորման և պատերազմից հետո նաև
Սյունիքի մարզի շուրջ ստեղծված անվտանգային խնդիրների կարգավորման գործում։
Կողմերը քննարկել են նաև մի շարք հարցեր, որոնք վերաբերում էին սահմանային
իրավիճակին և անվտանգային խնդիրներին, ենթակառուցվածքներին, բնակչության
զբաղվածությանը, հանքարդյունաբերությանը, զբոսաշրջությանը, բնապահպանությանը
և այլն։ Հանդիպման ավարտին համայնքի ղեկավարը Ֆրանսիայի դեսպանին է նվիրել Վահանավանքի վանական համալիրի կտավը։
ԿԱՊԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

նդգծելով հանքարդյունաբերության
դերն ու կարևորությունը Հայաստանի տնտեսության մեջ՝ նորընտիր նախագահն ասաց. «Հանքարդյունաբերությունը
աշխարհի առաջատար երկրների տնտեսության հիմնասյուներից է։
Այսօր՝ վերականգնվող Էներգափոխակերպմանը զուգահեռ, շեշտակի մեծացել է
մետաղների և միներալների պահանջարկը։
Օրինակ՝ արևային պանելների, քամու տուրբինների, էլեկտրական մեքենաների արտադրությունը ևս մետաղ է պահանջում։
Շատ առաջատար երկրներ ռազմավարություններ են մշակում՝ նոր մարտահրավերներին դիմակայելու, հանքարդյունաբերության ռեսուրսներն ավելի ռացիոնալ
օգտագործելու նպատակով։
Այս ոլորտում Հայաստանը մեծ պոտենցիալ ունի, սակայն այն լիարժեք չի օգտագործվում։ Սա բոլորիս բացթողումն է, որը
պետք է շտկենք միասին՝ լիարժեք օգտագործելով ոլորտի ներուժը։
Այսօր, ցավոք, լեռնահանքային արդյունաբերությունը հանրության կողմից հիմնականում որպես խնդրահարույց ոլորտ է ընկալվում։ Անհրաժեշտ են միության անդամ
բոլոր կազմակերպությունների, պետության,
ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ջանքերը՝ միասնաբար հասկանալու
և ընդունելու ոլորտում ծառացած մարտահրավերները, լիարժեք լուծում տալու դրանց ։

Մեր նպատակը պետք է լինի՝ խնդիրը վերածել հնարավորության։ Աշխատատեղերի
ստեղծմանը, երկրի առաջին հարկատուն լինելուն զուգահեռ, հանքարդյունաբերությունը
պետք է դառնա Հայաստանի «նավթը»՝ վերածվելով տնտեսական մեծ հնարավորությունների աղբյուրի, որի մասին հայաստանցին կխոսի հպարտությամբ»։
Հավելենք, որ միության նախագահն
ընտրվում է հինգ տարի ժամկետով։ Ներառված են ոլորտի 21 կազմակերպություն, որոնց
մեծ մասը համալրում է հանրապետության
խոշոր հարկատուների ցանկը և ապահովում
ընդհանուր առմամբ շուրջ 15 հազար աշխատատեղ։
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը վերջին եռամսյակներում համարվում է
երկրի առաջատար հարկատուն:
ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ
ԿՈՄԲԻՆԱՏ

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ
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ՀՀ սահմանամերձ բնակավայրերում ընտանիքների
բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական
աջակցության 2022-2024 թթ. ծրագիրը

Ծ

րագիրը նպատակ ունի նպաստել
մարզային, մասնավորապես՝ սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերում ապրելու ցանկություն ունեցող ընտանիքների բնակարանային պայմանների
բարելավմանը, ինչպես նաև վարկային բեռը
թեթևացնելու միջոցով հնարավորություն ընձեռել ընտանիքներին՝ բնակություն հաստատել իրենց կողմից կառուցվող բնակելի տանը
և նախընտրած սահմանամերձ բնակավայրում։ Աջակցություն կտրամադրվի այս նպա-

տակով գործընկեր բանկերի կամ վարկային
կազմակերպությունների կողմից հիփոթեքային վարկ ստացած շահառուին՝ պետական
աջակցությունն ուղղելով հիփոթեքային վարկի ամենամսյա մայր գումարի և տոկոսագումարների մարմանը։
Աջակցությունը կտրամադրվի հիփոթեքային վարկի մայր գումարի 12 մլն դրամի և
դրա գծով մինչև 12% տոկոսադրույքի չափով
հաշվեգրվող տոկոսագումարների մարման
համար։ Ընդհանուր առմամբ, հիփոթեքային

վարկի սպասարկման 10 տարվա ժամանակահատվածում շահառուին կտրամադրվի
մինչև 20 մլն 660 հազար դրամ աջակցություն։
Միջոցառման շահառուներն են ՀՀ բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառում
ունեցող ամուսինները, որոնցից առնվազն
մեկն ունի Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիություն (առանց տարիքային
սահմանափակման և անկախ երեխա ունենալու հանգամանքից)։
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, 09.06.2022

Հյուսիս-հարավ
ծրագրի շրջանակում
Սյունիքի 8
բնակավայրի
982 հողամաս
հանրության
գերակա շահ
ճանաչվեց

Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի շինաշխատանքների
հայտերի ներկայացման ժամկետը երկարաձգվել է
Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Տրանշ-4-ի Սիսիան-Քաջարան մոտ 60կմ
ճանապարհահատվածի շինաշխատանքների ձեռքբերման նախաորակավորման գործընթացի շրջանակներում երկարաձգվել է
հայտերի ներկայացման ժամկետը։
ՀՀ ՏԿԵՆ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը 2022թ. փետրվարի
16-ին հայտարարել է Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի

Տրանշ-4-ի Սիսիան-Քաջարան կմ 0+000-կմ
60+022 ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նախաորակավորման գործընթաց։
Նշենք, որ Տրանշ-4-ի Սիսիան-Քաջարան
հատվածում նախատեսվում է կառուցել 2-րդ
տեխնիկական կարգի նոր ճանապարհահատված` մոտ 60 կմ ընդհանուր երկարությամբ, ներառյալ 4.7 կմ ընդհանուր երկարությամբ 27 կամուրջներ և 12.5 կմ ընդհանուր

երկարությամբ 9 թունելներ (ամենաերկարը
Բարգուշատի թունելն է՝ մոտ 8,6 կմ երկարությամբ):
Մրցույթի նախաորակավորման հայտերի
ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվել
2022թ. հուլիսի 01-ը՝ ժամը 15:00 (Երևանի
ժամանակով):
ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
և ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Զինծառայողներին անհատույց
օգտագործման իրավունքով բնակարաններ
կհատկացվեն

Հ

ունիսի 2-ին կառավարությունն հավանության արժանացրեց ՀՀ պաշտպանության նախարարության հեղինակած «Զինվորական ծառայության և
զինծառայողի կարգավիճակի մասին»
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի
նախագծին հավանություն տալու և անհետաձգելի համարելու մասին օրենքի
նախագիծը:
Պաշտպանության նախարար Սուրեն
Պապիկյանի խոսքով՝ օրենքի նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունելության,
քաղաքացիների կողմից կադրային սպայական ծառայության ընտրության և ՀՀ զինված
ուժերում պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու գրավչությունն ու շահագրգռվածությունը բարձրացնելու անհրաժեշտությամբ:
Նախատեսվում է ռազմաուսումնական
հաստատություն ավարտած և պաշտպանության նախարարության համակարգում
սպայական պաշտոնի նշանակված սպայական կազմի զինծառայողի համար սահմանել
բնակարանային ապահովման նոր տեսակ՝
անհատույց օգտագործման և անհատուց
սեփականության իրավունքով բնակարան
ստանալու իրավունք:
Ըստ նախարարի՝ վերջին տարիներին ՀՀ
պաշտպանության նախարարության և նախարարության գործուղմամբ օտարերկրյա
պետությունների ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունելության քանակական և որակական վերլուծությունը ցույց է
տալիս, որ տարեցտարի նվազում է կադրային սպայական ծառայություն անցնելու ցանկություն ունեցող քաղաքացիների քանակը,
ինչը մեծապես կապված է զինվորական ծառայության առանձնահատուկ և որոշակիորեն ծանր պայմաններով բնույթի և ներկա
դրությամբ դրանց արդեն իսկ ոչ համարժեք
վարձատրության և սոցիալական երաշխիքների համակարգի առկայության հետ:
«Բացի այդ, եթե մինչև 2018 թվականը գործող նախկին «Զինծառայողների և
նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենքով
սահմանված էր բնակարանային պայմանների բարելավման կարիքավոր զինծառա-

յողների համար ամբողջությամբ պետական
ֆինանսավորմամբ բնակարանային ապահովության իրավունք, գործող ՀՀ օրենքով այն
փոխարինվեց արտոնյալ և երկարաժամկետ
հիփոթեքային վարկավորման ծրագրով, որի
շրջանակներում պետական ֆինանսավորումը սահմանափակվում է առավելագույն 28,5
մլն դրամի 10 տոկոսի չափով կանխավճարի
և վարկի տոկոսագումարների առավելագույնը 3 տոկոսի չափով ամսական սուբսիդավորման հատկացմամբ», – ասաց Պապիկյանը:
Ըստ նախարարության՝ ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունելության և
կադրային սպայական ծառայության գրավչության ապահովման նպատակով հրատապ
է դարձել առնվազն կադրային զինվորականի
ուղի ընտրող քաղաքացիների համար բնակարանային ապահովության այնպիսի մոդելի սահմանումը, որը հնարավորություն կտա
2022 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված,
այն ավարտած և սպայական ծառայության
անցած զինծառայողների համար լուծել ամբողջությամբ պետական ֆինանսավորմամբ
բնակարանային ապահովությանը հարցը:
«Գործընթացի մտահղացումն այն է, որ
յուրաքանչ յուր տարվա համար անհրաժեշտ
քանակով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պատրաստի բնակարանների գնման միջոցով ձեռք են բերվելու

3 սենյականոց բնակարաններ և ռազմաուսումնական հաստատությունն ավարտելուց
հետո անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացվեն սպաներին: Միաժամանակ,
մինչև 2022 թվականի հուլիսի 1-ը ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված և ավարտած զինծառայողների մասով
նախատեսվում է սահմանել ծրագրից օգտվելու առաջնահերթության իրավունք: Գործընթացն ամբողջական ապահովելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել
նաև ռազմաուսումնական հաստատություն
ընդունված զինծառայողների հետ կնքվող
զինվորական ծառայություն անցնելու պայմանագրի ժամկետը սահմանել 20 տարի»:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ մանրամասնեց, որ սպան բնակարանն այդ պահին
ստանում է և կարող է այդ բնակարանն օգտագործել ինչպես ուզենա:
«Կարող է բնակվել, վարձակալության
տալ, բայց չի կարող օտարել, որովհետև լիարժեք սեփականության իրավունք չի ստանում:
Օրինակ՝ մարդուն բնակարան ենք տալիս Երևանում, ինքը ծառայություն է ստանում, ենթադրենք՝ Վանաձորում: Սպային ասում ենք՝
այս բնակարանը կարող ես վարձով տալ, Վանաձորում բնակարան վարձել քեզ համար և
այդ տարբերությունով այլ սոցիալական կարիքներ հոգալ», – ասաց վարչապետը:
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առավարությունը հունիսի 9-ի նիստում որոշեց Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր – Ծրագիր 4-ի շրջանակում ՀՀ
Սյունիքի մարզի վարչական սահմաններում
գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ հանրության գերակա շահ ճանաչել:
Որոշման հիմնավորման մեջ նշվում է, որ
իրավական ակտի ընդունման նպատակն է
Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի
ներդրումային ծրագիր- Ծրագիր 4-ի շրջանակում Մ2,Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության
ավտոմոբիլային ճանապարհի մաս հանդիսացող Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի
թունելի ելք (կմ 10+650- կմ 42+875, Լոտ 1)
և նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք
– Սիսիան – Քաջարան հատվածի նախատեսվող նոր խաչմերուկ (կմ 0+000 – կմ 10+650,
Լոտ 2), այդ թվում՝ Քաջարանի թունել (երկարությունը մոտ 7 կմ), ճանապարհահատվածի
կառուցման նպատակով ՀՀ Սյունիքի մարզի
տարածքում մի շարք տարածքներ հանրության գերակա շահ ճանաչելը:
Ծրագրի իրականացման շահը գերակայում է նշված տարածքների սեփականատերերի շահերի նկատմամբ, քանի որ նպատակաուղղված է հաղորդակցության ուղիների,
մասնավորապես համապետական կարևոր
նշանակություն ունեցող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի կառուցման ճանապարհաշինական ծրագրի իրականացման
ապահովմանը:
Նախագծային փաստաթղթերի համաձայն՝ Ծրագրի շրջանակներում կառուցվող
ճանապարհահատվածի (այդ թվում՝ տեղափոխման ենթակա հաղորդակցուղիների)
օտարման գոտու սահմաններում ներառված
են ՀՀ Սյունիքի մարզի Լեռնաձոր, Քաջարան,
Տաշտուն, Լիճք, Վարդանիձոր, Գուդեմնիս,
Լեհվազ, Մեղրի համայնքներում գտնվող ընդհանուրը 982 միավոր հողամասեր (դրանց
որոշ հատվածներ):
Նախագծով առաջարկվել է հաստատել
օտարվող սեփականությունների օտարման
գոտին և սահմանել, որ՝
1) օտարվող սեփականության ձեռք բերող է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունը, որի անունից հանդես է գալիս
«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը,
2) սեփականության օտարման գործընթացն սկսելու վերջնաժամկետն է 2023 թվականի հունիսի 30-ը:
3) սեփականության օտարման գործառույթների իրականացումը համակարգող
պետական լիազոր մարմինը ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարությունն է, որի համակարգման
ոլորտների շրջանակը, ի թիվս այլնի ներառում է նաև ճանապարհային ոլորտը:
Նախագծի ընդունման արդյունքում այդ
ճանապարհահատվածների կառուցման համար անհրաժեշտ տարածքներն օրենքով
սահմանված կարգով՝ նախնական համարժեք փոխհատուցմամբ կօտարվեն Հայաստանի Հանրապետությանը:

4

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ

«Հովհաննես Թումանյանի ծննդավայրն
Ակսել Բակունցի լուսանկարներում».
նոր ցուցադրություն Ակսել Բակունցի
տուն-թանգարանում
Հարցազրույց գրականագետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Բակունցի տուն-թանգարանի գիտաշխատող Թեհմինա Մարությանի հետ

-Տ

իկին Մարության, Ակսել
Բակունցի ծննդյան 123-ամյակի առթիվ գրողի տունթանգարանում բացվեց նոր ցուցադրություն՝ «Հովհաննես Թումանյանի
ծննդավայրն Ակսել Բակունցի լուսանկարներում» խորագրով: Ուշագրավ այդ
նախաձեռնությունը պատկանում է Ձեզ,
հետևաբար կխնդրեի նախ փոքր-ինչ
մանրամասնել Ակսել Բակունցի լուսանկարչական նախասիրությունների մասին:
– Այո՛, Ակսել Բակունցի տարեդարձը նշանավորվեց նաև թանգարանային նոր ցուցադրությամբ, որը բացառիկ է հենց այն առումով,
որ առաջին անգամ ներկայացվեցին Բակունցի կողմից Դսեղում արված լուսանկարները:
Ինչպես հայտնի է, հայ գրողներից շատերն են զբաղվել լուսանկարչությամբ: Պահպանվել են այդ մասին վկայող հուշակնարկներ, լուսանկարներ և լուսանկարչական
սարքեր: Այդ զբաղմունքը գրավել է, օրինակ,

Ռուբեն Սևակին, Վահան Տերյանին, Վրթանես Փափազ յանին, Պերճ Պռոշ յանին և շատ
ուրիշ գրողների: Ռուբեն Սևակը 1910-ական
թվականներին նույնիսկ ինքնալուսանկարվելու փորձ է արել. բավականին ուշագրավ
լուսանկար է ստացվել, որը պահպանվում է:
Պերճ Պռոշ յանն առաջիններից էր, որ 1860-ին
լուսանկարչությունը ներմուծեց Ռուսական
Հայաստան: Այդ նախաձեռնության հովանավորը թիֆլիսաբնակ հրատարակիչ Համբարձում Էնֆիաջ յանն էր՝ ցանկությամբ, որ
երիտասարդ գրողը լուսանկարչական գիտելիքներ ձեռք բերի՝ հայկական պատմական հուշարձանների ֆոտոարխիվ ստեղծելու նպատակով: Թեև այդ նախագիծը գլուխ
չեկավ, բայց Պռոշ յանը, իբրև կոմերցիոն
լուսանկարիչ, իր գործունեությունը շարունակեց Կովկասի տարբեր անկյուններում։
Հայտնի է, որ նա իր առաջին արվեստանոցը
բացել է Թիֆլիսում 1861-ին և հիմնականում
կատարել է դիմանկարների պատվերներ որպես ապրուստ վաստակելու միջոց։ Առհասարակ լուսանկարչությունը 19-րդ դարավերջին
հայերի շրջանում ամենատարածված համքարություններից մեկն է եղել:
Բառանկարչության անզուգական վարպետ Ակսել Բակունցը նույնպես սիրել է լուսանկարել և զբաղվել է լուսանկարչությամբ։
Արդեն մի քանի տարի է՝ տուն-թանգարանում ցուցադրվում է նրա՝ անգլիական արտադրության լուսանկարչական սարքը, որը

գրողը ձեռք է բերել հավանաբար 1920-ական թվականներին: Հետագայում Բակունցն
այն նվիրել է եղբորը՝ Վահանին, ով նույնպես
լուսանկարչական նախասիրություններ ու
շնորհ է ունեցել, և հենց Վահանի միջոցով է
մեզ հասել Բակունցների ընտանիքի լուսանկարչական բացառիկ վավերագրությունը, որ

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ N 18 Դարձերեսին Բակունցը գրել է՝ «Թումանյանի ստորագրությունը Դսեղի
Սուրբ Գրիգոր վանքի պատի վրա»:
Սա էլ ուշագրավ լուսանկար է: Սուրբ Գրիգոր վանքի պատի վրա Բակունցը ֆիքսել է Թումանյանի թողած ստորագրությունը 1919 թվականին: Բարձրաքաշ Սբ Գրիգոր վանքը (X-XIII
դդ) գտնվում է Լոռու մարզի Դսեղ գյուղից 2 կմ հյուսիս–արևելեք՝ Մարց գետի ձախակողմյան
ձորալանջին՝ անտառի մեջ: Վանական համալիրը նվիրված է հայ առաջին կաթողիկոս Սուրբ
Գրիգորին։ Վանքը մեր ժամանակներն է հասել ամբողջովին ավերակ վիճակում (անցյալի
տեղեկագիրներից մեկն այն նմանեցնում է «կանաչ մահճում պառկած, ժպիտը դեմքին ջահել ու գեղեցիկ ննջեցյալի»): Բակունցը հենց այդ ժամանակ է այցելել վանք և լուսանկարել
պատի այդ հատվածը: Հայտնի է, որ վանքը մասնակիորեն նորոգվել է 1939 թ.: Մաքրման
աշխատանքներ կատարվել են 1950 և 1969 թվականներին։ Հավանաբար վերանորոգման և
մաքրման աշխատանքների ժամանակ այդ գրառումները, ինչպես նաև Թումանյանի ստորագրությունը ջնջվել են:

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ N 4 Դարձերեսին Բակունցը գրել է. «Նեսո բիձա. Թումանյանի խաղընկերներից»: Ո՞վ չի կարդացել Թումանյանի «Իմ ընկեր Նեսոն»: «Մի ընկեր ունեինք, անունը Նեսո։
Է՜նքան հեքիաթ գիտեր, է՜նքան հեքիաթ գիտեր, ոչ ծեր ուներ, ոչ տուտը»։ Բակունցը Դսեղում
գտել է Թումանյանի խաղընկերոջը՝ մանուկ ժամանակ «էնքա՜ն հեքիաթ իմացող», պարզ ու
ազնիվ, տարիների հետ «չարքաշ կյանքի դառնություններով լցված» և վատ սովորություններ ձեռք բերած Նեսո բիձային և լուսանկարել նրան դաշտում մի երեխայի հետ: «Նեսոն
աղքատ է... Նեսոն տգետ է... Նեսոն լցված է գյուղական չարքաշ կյանքի դառնություններով...
Նա էլ եթե ուսում առներ, կրթվեր, ապահով լիներ՝ լավ մարդ կլիներ, գուցե ինձանից էլ շատ
ավելի լավը... Այժմ Նեսոյին հիշելիս միշտ էսպես եմ մտածում ու աշխատում եմ արդարացնեմ,
լավացնեմ ու նորից սիրեմ էնպես, ինչպես սիրում էի էն ժամանակ։ Ուզում եմ՝ շարունակ էն
խաղաղ, աստղալի լուսնյակ գիշերների Նեսոյի պատկերը լինի աչքիս առաջին, մտքիս միջին,
բայց չի լինում, էլ չի լինում. իսկույնևեթ առաջ է գալիս մի ուրիշ պատկեր, մի շատ ամոթալի ու
ցավալի պատկեր», – գրում է Թումանյանը։
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նույնպես պատշաճ լուսաբանման ու ու ներկայացման կարիք ունի: Վահան Բակունցի
«Մեծ հույզերի սերմնացանը» գրքում զետեղված հայտնի ֆոտոիլ յուստրացիաները հենց
հեղինակին են պատկանում, որի մասին
նշում կա գրքում: Իհարկե, դրանք շատ-շատ
են:
Այս ցուցադրությամբ թանգարանում մեկնարկում ենք մի ծրագիր, որը հենց վերաբերում է Բակունցների ընտանիքի լուսանկարչական ժառանգության համակողմանի
ուսումնասիրմանն ու լուսաբանմանը:
– Ի՞նչ լուսանկարներ են նախապատրաստվել ցուցադրության և ընդհանուր
առմամբ ի՞նչ արժեք ունեն դրանք:
– Հովհաննես Թումանյանի ծննդավայրը
պատկերող լուսանկարներն Ակսել Բակունցի
կողմից թանգարանում պահվող լուսանկարչական սարքով արված բացառիկ գտածոներ
են, որոնց բնօրինակները պահվում են Ե.
Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում՝ Հովհաննես Թումանյանի
ֆոնդում:
Հայտնի է, որ 1932 թվականին Բակունցը Հովհաննես Թումանյանի դստեր՝ Նվարդի
հետ այցելել է Դսեղ և լուսանկարել իր սիրելի
բանաստեղծի ծննդավայրը:
Արխիվային տեղեկանքում գրանցված
է, որ Բակունցը 1932 թվականի փետրվարի
7-ին ԳԱԹ-ին է հանձնել Թումանյանի ծննդավայր Դսեղը պատկերող 19 լուսանկար, որոնց
դարձերեսին կան Բակունցի ձեռագիր նշումները և թվագրումներ: Հակված ենք կարծելու, որ Բակունցն ու Նվարդ Թումանյանը
Դսեղ այցելել են 1931-ի աշնանը, իսկ 1932-ի
հունվարին Բակունցը դրանք տպագրել է և
նվիրել թանգարանին:
Մայր
թանգարանի
թույլտվությամբ
առայժմ ցուցադրության ենք նախապատրաստել այդ բացառիկ լուսանկարներից
միայն 9–ը՝ թվագրված N 4-ը, 6-ը, 7-ը,
9-ը, 10-ը, 12-ը, 17-ը, 18-ը և 19-ը, որովհետև միայն դրանց դարձերեսին է Բակունցը ձեռագիր նշումներ կատարել, իսկ մյուս
10-ը հեղինակային հստակեցման, լրացուցիչ
ճշգրտման կարիք ունեն, քանի որ պահվում
են Դսեղի՝ տարբեր տարիների այլ լուսանկարների հետ՝ արված տարբեր լուսանկարիչների կողմից: Լրացուցիչ ընթացակարգով
ստուգվելուց հետո հնարավոր կլինի ամբողջացնել հավաքածուն և ցուցադրել ամբողջությամբ:
Դսեղ յան այդ լուսանկարներն առայժմ
Բակունցի կողմից արված մեզ հայտնի առաջին ֆոտոիլ յուստրացիաներն են, որոնց
արժեքը պայմանավորված է նախ և առաջ
դրանց պատմափաստագրական հատկանիշներով: Թեև Բակունցը եղել է սիրող լուսանկարիչ, և նրա գործունեությունը չի կրել
պրոֆեսիոնալ բնույթ, այնուամենայնիվ այդ
աշխատանքները հատկանշվում են
բարձր
գեղարվեստականությամբ
ու դիտողունակությամբ: Դրանք

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ N 17
Դարձերեսին Բակունցը
գրել է՝ «Սիրուն խաչ: Թումանյանը շատ հավանում
էր այս խաչը»:
Այս հրաշակերտը գտնվում
է Դսեղ գյուղի մոտ։
Թվագրվում է 13–րդ դար,
կանգնեցվել է Մամիկոնյան իշխանների օրոք:
Տեղացիներն ասում են
«Սիրուն խաչ», որովհետև
բացառիկ ասեղնագործ
աշխատանք է, ընդգրված
է Դսեղի պատմության և
մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկում: Հայտնի
է, որ այս խաչքարը եղել է
Հովհաննես Թումանյանի
ամենասիրելի հուշարձաններից մեկը, և ինքն էլ
լուսանկարներ ունի Սիրուն
խաչի մոտ: Բակունցի արած լուսանկարում
խաչքարն ամբողջովին
պահպանված վիճակում է:
Այսօր էլ համեմատաբար
բարվոք վիճակում է, վնասված է միայն խաչաքանդակի ձախ թևի ստորին
հատվածը, որը, դատելով
լուսանկարների համեմատությունից, վնասվել է
ավելի ուշ շրջանում՝ փաստորեն 20–րդ դարասկզբին՝
1930–ականներից հետո:

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ
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նույնպես միտված էին Թումանյանի ծննդավայրը ճանաչելու միջոցով
նրա գրաշխարհի անհատակ խորքերը, հոգեխառնության կարևոր երակները բացահայտելուն, և ըստ այդմ՝ կարևոր
վավերագրումներ են: Դրանցում նույնպես
մարդ-բնություն կապը գերակա է: Լուսանկարների միջոցով էլ Բակունցը նրբորեն արտահայտել է գյուղական կյանքի ընկալման
իր կերպը՝ հուզականորեն երանգավորված:
Դրանցում էլ, ինչպես ստեղծագործություններում, դիմանկարներն ու բնանկարները
հմտորեն փոխներթափանցված են, շարունակում և լրացնում են իրար:
– Ի՞նչ դեր է խաղացել Թումանյանը
Բակունցի ստեղծագործական կյանքում:
– Մեկնաբանման լայն ընդգրկում ունեցող հարց է: Ինչպես հայտնի է՝ Բակունցի
գեղարվեստական աշխարհի ձևավորման
գործում առանձնահատուկ տեղ է ունեցել
Թումանյանը: Բակունցը Թումանյանի պես
ի սկզբանե գնաց ժողովրդի վշտերը ճանաչելու, մտահոգություններին հաղորդակից
լինելու ճանապարհով: Նա ժառանգեց նաև
թումանյանական խոսքի պարզությունը,
գերխիտ ու հակիրճ սեղմությունը, նկարագրությունների դիպուկ ոճաձևը, մարդ-բնություն կապը պատկերելու գեղարվեստական
սկզբունքները: Ընդհանուր այս առնչություններն ունեն նաև որոշակի, կոնկրետ
ընդհանրություններ: Կարելի է համեմատել,
օրինակ, Թումանյանի «Գելը» և «Ձմռան մի
գիշեր» պատմվածքները: Հայտնի է մեկ այլ
ուշագրավ ընդհանրություն. Բակունցի առաջին գործը՝ «Հիմար մարդը» հեքիաթն էր՝
տպագրված 1913-ին, որի սկզբնաղբյուրը
հանրահայտ ժողովրդական մոտիվն է: Բակունցից շատ առաջ բանահյուսական նույն
նյութը մշակել էր նաև Թումանյանը՝ «Անխելք
մարդը» և տպագրել 1894-ին: Ընդ որում՝ երկուսն էլ առաջին անգամ տպագրել են նույն

«Աղբյուր» հանդեսում: Այս ընդհանրությունը գուցեև պատահական լինելով հանդերձ՝
ընդգծում է շատ կարևոր ստեղծագործական
օրինաչափություն՝ սկզբից ևեթ Բակունցի
հակվածությունը բանահյուսական-ժողովրդական աշխարհազգացողությանը: Թումանյանից Բակունցը ժառանգել է նաև գրական
լեզուն ու բարբառը համադրելու սկզբունքները: Կան նաև այլ բնույթի բազմաթիվ առնչություններ:
– Ի վերջո, ի՞նչ էր փնտրում, ի՞նչ է
նկատել ու ֆիքսել Բակունց գրող-լուսանկարչի հայացքը Դսեղում՝ իր սիրելի
բանաստեղծի ծննդավայրում: Ներկայացրեք, խնդրեմ, պահպանված լուսանկարները:
– Դրանք Թումանյանի ծննդավայրը
պատկերող լուսանկարչական գեղեցիկ էտյուդներ են, որոնցում վառ արտահայտված
է Թումանյանի ստեղծագործական աշխարհը, դրանցում կարող ենք տեսնել Թումանյանի նախակերպարներին, նրա նկարագրած
բնապատկերները, սիրած վայրերը, որտեղ
անցկացրել է մանկությունը, տուն-խրճիթը,
խաղընկերներին, համագյուղացիներին:
Դրանք թվով 19 լուսանկար են, որոնցից,
ինչպես արդեն նշեցի, այս ցուցադրության
համար առանձնացրել ենք 9-ը: Ընդհանուր
կողմերով ներկայացնեմ դրանք:
Հուսանք` առաջիկայում հնարավոր կլինի ի մի բերել Բակունցի Դսեղ յան նաև մյուս
լուսանկարները, և հավաքածուն ցուցադրել ամբողջությամբ, ինչը ոչ միայն նոր գույն
կհաղորդի թանգարանին, այլև հնարավորություն կտա նորովի բացահայտել Ակսել
Բակունց արվեստագետին, այս դեպքում՝ լուսանկարչին:
– Շնորհակալություն հետաքրքիր
հարցազրույցի համար:
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ N10 Դարձերեսին Բակունցը գրել է՝ «Դսեղի գյուղամեջի աղբյուրը»: Բակունցի ամենագեղեցիկ ու պայծառ լուսանկարներից է, մանրամասների մեջ ամբողջացող գյուղաշխարհի թանձր
պատկեր, որում ամեն մի դետալը խոսուն է: Գրողը լուսանկարել է
գյուղամեջի աղբյուրը և դրա շուրջը հավաքված «առույգ ու ժիր գեղջուկ մանուկներին», որոնք հետաքրքրասեր հայացքներով նայում
են լուսանկարչին: Մեկը խաղն է ընդհատել և մոտեցել, մեկը կովն է
բերել ջուր տալու, մյուսն էլ կժով լի ջուրը պիտի ուր որ առնի ու տանի
տուն...
Պայծառ շողերն հիշողության
Մտնում են ծոցն անցյալի,
Լուսավորում իմ մանկության
Անհոգ պատկերն անձկալի:

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ N19 Լուսանկարն ունի գրառում. «Հովհաննես Թումանյանի դուստրը՝ Նվարդ Թումանյանը Դսեղում համագյուղացիների հետ»: Հավաքածուի մեջ լուսանկարը բացառիկ է այն առումով,
որ Բակունցը լուսանկարել է իրեն ուղեկցող Նվարդ Թումանյանին
համագյուղացիների հետ: Լուսանկարը դիտելիս միտքդ Թումանյանի տողերն են գալիս՝ «Մեր հըսկա պապերն ու մեր հայրերը, Գյուղի
տերերը»:

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ N 7 Դարձերեսին Բակունցը գրել է՝ «Դսեղ
գյուղի տեսարանը»: Գրողը հեռվից լուսանկարել է Թումանյանի
ծննդավայրը՝ անչափ գեղեցիկ
մի համայնապատկեր:

Մեր գյուղն էն է, որ հըպարտ,
Լեռների մեջ միգապատ,
Խոր ձորերի քարափին՝
Ձեռը տըված ճակատին՝
Միտք է անում տըխրադեմ.
Ի՞նչ է ուզում՝ չըգիտեմ...

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ N6 Թումանյանի համագյուղացիները. խմբանկար:
Սա էլ կարծես Թումանյանական պատկերներից մեկի լուսանկարային անդրադարձը լինի:
Բանաստեղծի համագյուղացիներն են, հանգիստ են առնում, և ո՞վ գիտի՝ մտմտում «աշխարհքի բանի» մասին. «... Մեր բազմահոգ գյուղացին, /Մեծամարմին և քաջալանջ,
/Ծիծաղ չըկա երեսին»։
Բակունցի այս և այլ լուսանկարներում առկա Լոռվա բնապատկերի, կենցաղի, մարդկանց
կենսավարության որոշ տվ յալներ համադրելով ազգագրական, տեղագրական գրավոր
նյութերի հետ՝ կարելի է առավել ամբողջական ընկալել Դսեղի տեղագրության, ավանդական կացութաձևի, այդ թվում՝ կենցաղային իրերի, հագուստի ու հագուկապի բնութագիրը: Որևէ դետալ չի վրիպել գեղարվեստական մանրամասների ու հոգեբանական
թափանցումների մեծագույն վարպետ Ակսել Բակունցի հայացքից:

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ N12
Դարձերեսին
Բակունցը գրել է՝
«Դեբեդի ձորը: Աջ
կողմից այժմ Ձորագեսն է»: Լուսանկարը բավականին
պրոֆեսիոնալ կադր
է: Դեբեդի ձորն է
կամ Լոռու ձորը՝
հայտնի զառիթափ
կիրճը Լոռու մարզում և Թումանյանի
ստեղծագործական
պատկերներում: Էն
Լոռու ձորն է, ուր
հանդիպակաց
Ժայռերը՝ խորունկ
նոթերը կիտած՝
Դեմ ու դեմ կանգնած, համառ ու
անթարթ
Հայացքով իրար նայում են հանդարտ»։
Կիրճը ձևավորել է
Դեբեդ գետը՝
«Նըրանց ոտքերում՝
գազազած գալի՝
Գալարվում է գիժ
Դև-Բեդը մոլի...»:

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ N 9
Դարձերեսին Բակունցը
գրել է ՝ «Գյուղի աղբյուրը: Ձախ թևի տան
մեջ մի տարի ապրել է
Թումանյանը: Այդ տունն
այժմ դարձնում են Թումանյանի անվան խրճիթ
ընթերցարան»:
Հայտնի է, որ Թումանյանի տունը Դսեղում
թանգարանի է վերածվել 1939 թվականին՝
բանաստեղծի ծննդյան
70-ամյակի առթիվ։
1932 թվականից արդեն
աշխատանքներ էին
տարվում, որի մասին էլ
ակնարկում է Բակունցը:
Լուսանկարը գյուղական
կենցաղը կենդանագրող
մի ուշագրավ պատկեր
է, կարծես պատմվածքի մանրակերտ լինի:
Ոչ սովորական աչքով
տեսածն էլ գեղարվեստորեն յուրացնում և գունեղ
բառապատկերի է վերածում Բակունցը: Ուշադիր
նայում ես և համոզվում,
որ Բակունցի համար լուսանկարելն էլ ստեղծագործական եղանակ է:
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Հավերժ փառք Արցախյան
պատերազմում նահատակված
հայոց քաջորդիներին

Արմեն Բաղդասարյան.
անմահ հերոսը՝ Ագարակից

Ա

րմեն Լյովայի Բաղդասարյան, ծնվել
է 1980 թ. հունիսի 20-ին Սյունիքի
մարզի Ագարակ քաղաքում: Հաճախել է Ագարակի միջնակարգ դպրոցը, ավարտելուց հետո ստացել է միջին մասնագիտական կրթություն: 1998 թ. զորակոչվել է Հայոց
բանակ, ծառայել Տավուշի մարզի Չինարի
գյուղում: Ծառայությունից հետո աշխատանքի է անցել Ագարակի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատում:
2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը
լայնածավալ պատերազմ սկսեց… Արմենը ևս
կամավոր զինվորագրվեց հայրենիքի պաշտպանությանը: Մասնակցել է Կովսականի
(Զանգելան-Միջնավան) շրջանի մարտերին:
Նոյեմբերի 9-ին հայտարարված հրադադարից հետո Արմենը ծառայությունը շարունակել է Ագարակի մարտական դիրքերում:
Դեկտեմբերի 18-ին մարտական դիրքերում հերթափոխ կատարելու ընթացքում մահացել է:
Արմեն Բաղդասարյանին ճանաչողները
նրան նկարագրում են որպես աշխատասեր,
ընկերասեր, ընտանիքին ու հայրենիքին անսահման նվիրված մարդ:
Դեկտեմբերի 20-ին Արմեն Բաղդասարյանը հուղարկավորվել է Ագարակի գերեզմանատանը:

տանել մարտական դիրքեր, ինքը նոր էր վերադարձել, բայց նորից հանձն էր առել սնունդը դիրքեր հասցնելու կարևոր առաջադրանքը...
Արայի զոհվելու դեպքը տեղի է ունեցել
Ջրականի (Ջաբրաիլ) կողմերում: Ծնողները
հույս ունեին, որ ողջ է, գուցե` գերեվարված
լինի, գուցե` մոլորված կամ անտառներում
թաքնված, որովհետև նրա մեքենան խփված
չէին գտել, իսկ դրանից հետո այդ տարածքներն ընկել են թշնամու հսկողության տակ, և
մեր զորքերը չեն կարողացել առաջ գնալ ու
անմիջապես զննում կատարել: Բայց, ամենայն հավանականությամբ, Արան հրազենային գնդակից է զոհվել, ոչ թե` մեքենային
հասցված հարվածից, ինչը վկայում է, որ նա
մինչև վերջ մարտնչել է, կռվել թշնամու դիվերսիոն խմբի դեմ, որովհետև փորձաքննությունը հաստատել է հրազենային գնդակից զոհվելու հանգամանքը, գուցե մի քանի
թուրք էլ ինքն է սատկացրել…
Ծնողները սկզբում ցանկացել են իրենց
որդուն հուղարկավորել Բռնակոթի` իրենց
ընտանեկան գերեզմանում, բայց վերջին
պահին տվել են համաձայնություն՝ հայրենյաց նահատակին հուղարկավորել Սիսիանի
հերոսների պանթեոնում…

պահած մարտական դիրքի չընկնելը: Մինչև
հոկտեմբերի 10-ը ամեն առավոտ պայմանավորված ժամ ունեինք, զանգահարում էր,
ասում, որ ամեն ինչ լավ է, որ ամեն ինչ լավ
է լինելու: Հոկտեմբերի 11-ից հետո լուր չունեինք: Հրամանատարները գիտեին, որ զոհվել է, բայց ոչ մեկը ոչինչ չէր ասում:
Ամիսներ շարունակ փնտրել ենք նրան:
Հետո ենք իմացել, որ 72 հոգով հրաման են
ստացել մտնել Հադրութ, որն արդեն թշնամու ձեռքում էր, ընկել են շրջափակման մեջ
և բոլորը զոհվել: Վեց ամիս լուր չենք ունեցել:
2021 թ. փետրվարի 6-ին ստացել ենք ԴՆԹ-ի
անալիզի պատասխանը: Փետրվարի 9-ին հողին ենք հանձնել Գորիսի պանթեոնում:
Մինչև հիմա չեմ հասկանում, թե ինչու
էին Դ-20-ի նշանառուին, ով նաև լավագույններից էր համարվում զորամասում, դուրս
բերում կրակային դիրքից և ուղարկում Հադրութ: Շատ բաներ չեմ հասկանում, իհարկե,
մեղավորներ կան, բայց եթե անգամ բացահայտվեն, որդիս հետ չի գալու: Մենք մեր
կյանքի իմաստն ենք կորցրել, կորցրել ենք
նաև ապրելու ցանկությունը...»:
Սերյոժա Դավթյանը հետմահու պարգևատրվել է «Մարտական խաչ» 2-րդ աստիճանի և «Արիություն» մեդալներով:

Սերյոժա Դավթյան. «Մարտական խաչ»-ի
արժանացած հերոսը

Շանթ Խաչատրյան.
անմահացած չեմպիոնը

Ս

Արա Գրիգորյան.
երազանքներն ու
նպատակները դեռ
առջևում էին

Ա

րա Տարսեիչի Գրիգորյան, ծնվել է
1984 թ. հուլիսի 26-ին Բռնակոթ գյուղում: Տեղի դպրոցն ավարտելուց հետո զորակոչվել է բանակ, վերադառնալուց
հետո ուսանել Սիսիանի պետական քոլեջում,
այնուհետև շարունակել Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Սիսիանի
մասնաճյուղում, որից հետո, որպես պայմանագրային զինծառայող, ծառայության անցել
Սիսական գնդում: Բռնակոթի լավագույն երիտասարդներից էր, գյուղի ամենալավ տղերքից, թասիբ ու արժանապատվություն պահող և ապրեցնող հայորդի: Ամուսնացել էր
Վարսիկի հետ, ու դեռ չէին հասցրել ընդլայնել այնքան շատ երազած, մտքով հորինած
ապագա ընտանիքը, երբ...
Սեպտեմբերի 27-ին կամավորագրվել էր
հայրենիքի պաշտպանությանը: Անիմաստ
է ասել, թե որքան հայրենասեր էր. գործով
ապացուցեց նվիրվածությունը հայրենիքին:
Վարորդներից ոմանք հրաժարվել էին սնունդ

երյոժա Արթուրի Դավթյան, ծնվել է
2001 թ. օգոստոսի 16-ին Տեղ գյուղում:
Սովորել է գյուղի թիվ 2 միջնակարգ
դպրոցում: 2019 թ. զորակոչվել է բանակ, ծառայում էր Արցախի Հանրապետության Մարտունու զորամասում (Մարտունի 3-րդ պաշտպանական):
Դպրոցն ավարտելուց հետո ծնողները
պնդել էին, որ շարունակի ուսումը, քանի որ
մաթեմատիկա շատ էր սիրում ու լավ էր սովորում, բայց Սերյոժան որոշել էր բուհ ընդունվել բանակից հետո:
Բանակում լավ մաթեմատիկա իմանալն
ու բնատուր տրամաբանությունը շատ էին
օգնում Սերյոժային՝ հրետանու կրակոցները
հաշվարկելիս: Սերյոժան հրաշալի զինվոր
էր, իր համեստությամբ, խելքով ու քաջությամբ բազմիցս էր աչքի ընկել ծառայության
ընթացքում:
Սերյոժայի մասին հայրը՝ Արթուրն է
պատմում. հասուն տղամարդու ձայնը դողում է, զրույցի ընթացքում մի քանի անգամ
խորը շունչ է քաշում, որպեսզի կարողանա
զսպել արցունքները, բայց ցավը թաքցնել
չի կարողանում ու լալիս է այնպես, ինչպես
տղամարդը միայն կարող է լաց լինել՝ դառը,
ծանր արցունքներով. «Երեք տղաներիցս
ամենափոքրն էր, մեր տան ամենասիրելին:
Կորոնավիրուսի պատճառով ծառայության
ընթացքում չենք կարողացել տեսնել նրան:
Հասկանու՞մ եք՝ մեր տղային չենք տեսել, մեր
տղան մեր կարոտը սրտում զոհվեց, մենք էլ
մնացինք նրա ծիծաղկոտ դեմքին, նրա ձայնին կարոտ:
Հերոս, հզոր տղա եմ ունեցել: Շատերն են
պատմում, թե ինչպես է կռվել, ասում են, որ
ոչ մի վտանգավոր առաջադրանքից չի հրաժարվել, նաև բազմաթիվ թիրախներ է խոցել:
Նրա անձնվիրության ու հերոսության վկայությունը ստացած մեդալներն են, նաև իր

Շ

անթ Արսենի Խաչատրյան, ծնվել է
2001 թ. հունիսի 18-ին Կապան քաղաքում: Սովորել է Կապանի № 5
հիմնական և № 9 ավագ դպրոցներում:
Վերջինս ավարտելուց հետո ընդունվել է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղի «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ» բաժինը: Յոթ
տարի զբաղվել է կարատեով, մրցումներում
զբաղեցրել մրցանակային տեղեր, իսկ 2011
թ. Շանթը դարձել է Հայաստանի չեմպիոն:
2019 թ. անցել է պարտադիր զինվորական ծառայության: 2019 թ. հուլիսի 5-ին զորակոչվել է Հայոց բանակ։
Սկզբնական ծառայությունն անց է կացրել Գյումրիում, վեց ամիս հետո տեղափոխվել
է Արցախի Հանրապետություն՝ Մարտունի-3
զորամաս՝ որպես կրտսեր սերժանտ: Ծառայության ընթացքում արժանացել է «Մարտական հերթապահության համար» մեդալի և
«Լավագույն զինվոր-մարզիկ» կրծքանշանի։
Բարի, ընկերասեր, ժպիտը դեմքին պատանի էր, հոգատար ու հայրենասեր:
2020 թ. աշնանային պшտերազմի ընթացքում կռվել է Հադրութում, Ջրականում
և Մարտունիում։ Տուն զանգահարելիս միշտ
վստահ էր խոսում, համոզված էր, որ հաղթելու ենք: Վերջին զանգը նոյեմբերի 6-ին էր, ու
այլևս նրա ձայնը լռել է… Անորոշ սպասումներից, տառապանքներից հետո մարտի 16-ին
Շանթի դին գտել են Մեծամորի դիահերձարանում:
Զпհվել է նոյեմբերի 7-ին՝ Մարտունու
շրջանի Կոհակ սարի բարձունքում։
Շանթ Խաչատրյանը հուղարկավորվել է
Կապանի Բաղաբուրջի հուշահամալիրում:
Հետմшհու արժանացել է մեդալների և
պատվոգրերի։

Սասուն Պետրոսյան.
երկար ու ապարդյուն
սպասեց օգնության

Ս

ասուն Սարուբեկի Պետրոսյան, ծնվել
է 2001 թ. հունիսի 6-ին Քաջարան
խոշորացված համայնքի Լեռնաձոր
գյուղում: Հիմնական կրթությունը ստացել
է Քաջարանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցում,
սովորել է Սյունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի «Տրանսպորտի կառավարում
և շահագործում» բաժնում:
Միջնակարգ մասնագիտական կրթություն ստանալուց հետո ընդունվել է Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան:
2020 թ. հուլիսին զորակոչվել է պարտադիր զինվորական ծառայության, ծառայել է
Ջրականի զորամասում:
Երեք ամսվա ծառայող էր Սասունը, երբ
սկսվեց պատերազմը: Առաջին թեժ հարձակումներից մեկը հենց Ջրականի զորամասի
վրա է եղել:
Սասունը նոյեմբերի 9-ից հետո Հադրութում շրջափակման մեջ է եղել. վեց հայ զինվորի սպանությունն առ այսօր առեղծված
է: Ծնողներն այսօր էլ սպասում են հանգամանքների բացահայտմանն ու մեղավորների
պատժմանը:
Ծնողներին Սասունը վերջին անգամ 2020
թ. հոկտեմբերի 14-ին է զանգահարել, որից
հետո կապն ընդհատվել է, բայց նրա հետ
շրջափակման մեջ մնացած տղաներից մեկը
կարողացել է կապի դուրս գալ՝ իրենց տեղն
ասել ու օգնություն խնդրել: Օգնությունը,
ավաղ, ժամանակին չի եղել: Հադրութի մերձակա Հակակու գյուղում իր ընկերների հետ
հերոսաբար զոհվել է ոսոխի դեմ անհավասար մարտում:
Սասունի մասին մեզ ընկերն է պատմում.
«Դաստիարակված, համեստ, խելացի տղա
էր: Հետաքրքրասեր էր՝ սիրում էր ուսումնասիրել անծանոթ երևույթները: Ընկերասեր
էր, ոչ մեկի օգնության խնդրանքը չէր մերժի: Պատերազմից հետո ասում էին, թե ողջ
է, բոլորս սպասում էինք, որ կվերադառնա,
ցավոք, այդպիսի դաժան ճակատագիր ունեցավ…»:
Լուսավոր երիտասարդ էր, ժպտադեմ, ով
սիրում էր կյանքը... Պատվով ընդունեց ճակատագրի մարտահրավերն ու կարողացավ
ընկերների հետ պայքարել իրենց բաժին հասած արհավիրքի դեմ։ Պատերազմից հետո
բոլորը սպասում էին նրան, ում անունը չկար
ոչ զոհվածների, ոչ գերիների ցուցակում,
չնայած չկար նաև որևէ տեղեկություն, սակայն վստահ էին, որ նա և ընկերները կենդանի են, կգան...
Անբացատրելի է՝ որտեղի՞ց մեր երիտասարդների մեջ այդքան հերոսություն և հայրենասիրություն...
Սասուն Պետրոսյանը զոհվել է 2020 թ.
դեկտեմբերի 27-ին Հադրութում:
Աճյունը հողին է հանձնվել Քաջարանի
զոհված ազատամարտիկների հուշահամալիրում 2021 թ. հունվարի 7-ին:
Արցախի Հանրապետության նախագահի
հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել է
«Մարտական ծառայություն» և «Արիության
համար» մեդալներով:
ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՄԱՐԻ
ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԸ

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ
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«Բանկային համակարգի
բարեփոխումները ՀՀ-ում».
Բանախոսություն Գորիսի
պետական համալսարանում
Օրերս ԳՊՀ-ում տեղի ունեցավ հանդիպում ոլորտում ճանաչված տնտեսագետ, ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախկին
նախագահ, Երևանի պետական համալսարանի և Հայ-ռուսական համալսարանի դասախոս, «Գառնի ինվեստ» ՈԻՎԿ
խորհրդի նախագահ և գործադիր տնօրեն Բագրատ Ասատրյանի և «Հայ ազգային կոնգրես» կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանի հետ:

Հ

անդիպմանը ներկա էին Գորիսի պետական քոլեջի տնօրեն Կ. Լազարյանը, ԳՊՀ-ի «Տնտեսագիտություն»,
«Կառավարում»
մասնագիտությունների
ուսանողներ, դասախոսներ և ոլորտով հետաքրքրվածներ:
ԳՊՀ-ի ռեկտորի պաշտոնակատար Թ.
Մարությանը ողջունեց հյուրերին՝ շնորհակալություն հայտնելով նախաձեռնության
համար, որի նպատակը ՀՀ բանկային համակարգում տեղի ունեցած փոփոխությունները,
ՀՀ Անկախության հռչակագրին վերաբերող
փաստաթղթերն ու բարեփոխումները քննարկելն է: «Մենք ուրախ ենք ԳՊՀ-ում հյուրընկալել ոլորտում ճանաչված հայտնի մասնագետների, ովքեր իրենց ունեցած գիտելիքներն
ու փորձը կփոխանցեն մեր ուսանողներին

և դասախոսներին: Շնորհակալություն ենք
.հայտնում նման նախաձեռնության համար
և ակնկալում, որ շարունակական կլինեն թեմատիկ բանախոսությունները», – նշեց նա:
Բագրատ Ասատրյանը «Բանկային համակարգի բարեփոխումները Հայաստանի
Հանրապետությունում» թեմայով բանախոսության շրջանակում ակտիվ հարց ու պատասխանի միջոցով ներկայացրեց բանկային
համակարգի բարեփոխումները, բանկերի
գործունեության կարգավորման հիմունքները, բանկային ռիսկերը և ՀՀ բանկային համակարգի զարգացման գործոններն ու միտումները:
Վերջինս, ով հեղինակ է ավելի քան 20
գիտական հրապարակումների, անդրադարձավ նաև իր հեղինակած «Բանկային գործ»
ուսումնական ձեռնարկին, որն ամփոփում է
բանկային գործունեության ծագման և զարգացման պատմությունը, ՀՀ-ում ժամանակակից բանկային համակարգի ձևավորման
և իրավական կարգավորման փուլերն ու
առանձնահատկությունները, բանկային գործառնությունների զարգացման միտումները
ՀՀ-ում և միջազգային փորձի օրինակները:
Նշենք, որ «Բանկային գործ»-ը միակ դասագիրքն է Հայաստանի բանկային համակարգի մասին և մեծ պահանջարկի պատճառով

«Բանկային գործ»-ը միակ դասագիրքն է Հայաստանի բանկային համակարգի մասին և մեծ
պահանջարկի պատճառով վերահրատարակվել է: Հեղինակը
գրքի մեկ օրինակ նվիրաբերեց
ԳՊՀ-ի գրադարանային ֆոնդին:

վերահրատարակվել է: Հեղինակը գրքի մեկ
օրինակ նվիրաբերեց ԳՊՀ-ի գրադարանային
ֆոնդին:
Հանդիպման ավարտին Արամ Մանուկյանը խոսեց ՀՀ Անկախության գործընթացի՝
1990-91 թթ. շրջափուլին վերաբերող կարևոր իրադարձությունների ու փաստաթղթերի մասին, շեշտեց անկախության՝ որպես բարձրագույն արժեքի պահպանման
օրախնդիր գերակայությունը և ներկաներին նվիրեց ՀՀ Անկախության հռչակագրի
հուշանվերային տարբերակները: Լսարանը
շատ ակտիվ արձագանքեց քննարկվող թեմաներին, իսկ հյուրերը շնորհակալություն
հայտնեցին ԳՊՀ-ին՝ ջերմ ընդունելության
համար:
ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ԻՎԱՆՅԱՆ

Բանաստեղծական նմուշներ Սոնա Համբարձումյանի քնարերգությունից
ԱՅՑԵՔԱՐՏ
Ծնվել է 01.12.1990-ին:
Արցախի, Հայաստանի և
Բուլղարիայի գրողների
միության անդամ է:
2014 թ. դասախոսում է
իրավաբանական տրամաբանություն, տրամաբանություն, մարդու
իրավունքների հիմունքներ
դասընթացներ Ստեփանակերտի «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարանում,
կամավոր դասընթացներով
հանդես է գալիս Արցախի դպրոցներում:
2020 թ. Արցախի Հանրապետության կադաստրի և պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի պետն է:
2021 թ. արժանացել է Արցախի Գրողների միության «Գրիգոր
Նարեկացի» կրթագիտական մեդալին:
2012թ. Պոեզիայի միջազգային փառատոնի դափնեկիր է:
Հեղինակ է 3 բանաստեղծական ժողովածուի ՝ «Ի դեմս
արևի» (2009), «Երկու բառ ունեմ քեզ ասելու» (հայերեն,
ռուսերեն բաժիններով, 2012), «Գանգրահեր կարոտ» (2019):
Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված «Բառը սահմանի
վրա» (2018) գրքի խմբագիր, կազմող է: «Երեխայի իրավական կարգավիճակը Արցախի Հանրապետությունում» (2021)
ուսումնական ձեռնարկի համահեղինակ: «Ես սիրում եմ
իմ բակը» /2019թ./, «Հոգատար Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ»
/2021թ./ բարեգործական նախաձեռնությունների հիմնադիր:

ԵՐԲԵՔ ՉԼՌՈՂ ԵՐԳԸ
Ես մի երգ գիտեմ
Լռության բառերով կոճկված
Կարոտ խոստովանող շուրթերի
քաղցր հնչ յուններով
Թևածում է Մռով լեռան փեշերն ի վեր
Դեպ կանաչաշատ գիրկը վանքի`
Եղիշե առաքյալի,
Ուր Լուռ հողի մեջ փաթաթված
Վաչագան Բարեպաշտի դամբարանն է խոսում..
Խոսում է վանքը
Հայերեն, պատկերերեն, հիշողություներեն...
Մուտքի կամարին բնավորված բազմազավակ Ծիծեռնակը
երգում է այդ երգը,
Ես զենքը ձեռքիս կանգնում եմ այդ Լեռնային բարձրության
վրա և փնտրում եմ զավթիչ թուրքին..
Աչքերս փակ հոտոտում եմ այդ օդը
Մատաղիսի բույրն է ,
Որի ճանապարհները հասցնում են
Մռովի փեշեր...

Փշրվեց պատկերը, բացում եմ աչքերս
4000 ամենախոս աչքեր նկարից դուրս
նայում են ինձ
Ինձ` խոնարհվողիս,
Ինձ` կարոտ խեղդողիս
Ինձ նայում են պատկեր ու հուշ դարձած իմ
եղբայրները, որդիները,
Իսկ ես դեռ Մռովի փեշին եմ
Զենքն ուղղել եմ միջազգային թիրախին
և համարձակություն եմ փնտրում,
Որ կրակեմ անտարբերությանը, բայց
Որքա՜ն դժվար է սպանել փառքի աթոռին նստածին։
Ազեր֊պարանը փշալար է Վաչագան թագավորի դամբարանի
և Մատաղիս երազողիս միջև։
Ինձ ստիպում են մոռանալ այս երգը։
13.02.2021+1, Ք. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ

ՍԻՐՈՒՑ ՀԵՌՈՒ
Ամենաբարձր կանգառում
Ամենահեռու քարերի
Մանուշակների մեջ
Գիշերը
Դարձավ իմ միակ հիշողությունը՝
Որպես պատերազմից առաջ
Ամենախաղաղ պատկեր….
Պատերազմից առաջ
Ես էի փակել տան դուռը՝
Ուշ վերադարձածի հանգստությամբ,
Իսկ առավոտյան
Արկերի որոտը բացեց՝
Մեղավոր անհանգստությամբ:
Որդիս փաթաթվեց ոտքերիս
և խնդրեց չթողնել նրան՝ այստեղ մեռնել,
որովհետև նա դեռ զինվոր չէ…
ամենաբարձր կանգառում,
որտեղ աստղերի գնացքից ուշանում են բոլորը,
ամենահեռու քարերի մանուշակները կարմրեցին՝
հայրենիքս անդամահատվեց…
Հայրենիքս
Սգապատ, լեղապատառ
Այսքան փոքր,
Այսքան ցանկալի,
Երանի քեզ չսիրեին..
Երանի քեզ շատ սիրեին…
30.08.2020+1, Ք. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ

ԵՐԿՆՔԻ ՈՒ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԱՐԱՆՔՈՒՄ
Պատերազմն ահաբեկում է
Բոլորիս,
անգամ երկնքին,
Որ լուռ հետևում է
Շիկացած մարտերում

Սառչող մարմիններին,
Փշոտ ճյուղերում մոլորված
Անուղի փախչողին,
Ծառերի խտության մեջ
Թաքուն ծխողին,
Որոնց աչքերում մահն արդեն պարտվել է
Որոնց մտքերում կարոտը թնդանոթ է
Հետհաշվարկը՝ առաջ գնալու սկզբնակետ...
Պատերազմն անխնա
Անդամահատում է բոլորիս կյանքը,
Պատերազմն ամենուր է,
Անգամ այնտեղ, ուր
Երկինքը լուռ հետևում է
Ֆուտբոլի գնդակի համար թափվող քրտինքին
Ռեստորանում ճոխ թեյավճար թողնող և
մեքենա ճռռացնողներին,
Ցույցերի համար լոզունգներ մտածող
և աթոռներին ննջող՝
Խաղաղություն երազողներին...
Պատերազմն անտեսանելի չէ
առավոտյան շողը ողբ է
Ընդհատված բոլոր երազների փոխարեն։
01.12.2019+1, Ք. ԵՐևԱՆ

ՋՈՒԹԱԿԱՀԱՐԸ
Արցախյան պատերազմներում նահատակված տղաներին,
ովքեր ջութակ էին նվագում
Նվագում է
Բարկությունը
Մոլոր ու խեղճ հայացքների,
Սրտում մարած անունների,
Անհագ խլող, ծափ չզարկող ձեռքերի ,
Արևատուր, արջուկ գրկած նուրբ մատների
Նոտաներով...
Նվագում է
Վալս է՞, տանգո՞
Գուցե՞ քամի..
Նվագում է
Հիշողությունը,
Կա՞ր անցյալում անհոգ մեր օրերի, այսպիսի ներկան
որպես ապագա
Կա՞ր ջերմությունը ստի առվակում,
որպես մի մասունք այս մեծ հրդեհի,
Կա՞ր ատելությունն ու անտարբերությունը,
որպես արմատներ այս մեծ կարոտի։
Նվագում է
Ջութակը
և սպասում` ջութակահար Ջոնին,
Իսկ Ջոնի մարմինը հողում է` անակ։
Հերոսները պայքարում են միասին
Բայց ննջում են` մենակ։
24.04.2020+1, Ք. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ
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Փառատոնն ավանդական
դառնալու միտում ունի

Ե

րկրորդ տարին անընդմեջ կրթության, գիտության, մշակույթի և
սպորտի նախարարությունը և «Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» մանկական
ֆիլհարմոնիան Արցախում և Սյունիքում
անցկացնում են երգչախմբային փառատոն՝
«Թիկունքը՝ մշակույթ, սահմանը՝ կենտրոն»
ծրագրի շրջանակում: Փառատոնը նաև խորագիր ունի՝ «Երգով ու սիրով»: Այս անգամ
ևս Արցախից հետո փառատոնը հունիսի 15-

ին հյուրընկալվեց մարզկենտրոն Կապանում:
Կապանի արվեստի պետական քոլեջի
Վահագն Ստամբոլցյանի անվան երգեհոնային դահլիճի բեմահարթակում նախ հանդես
եկան մարզի Կապան, Գորիս, Սիսիան, Մեղրի, Քաջարան քաղաքների, Տաթևի, Շինուհայրի երաժշտական, արվեստի դպրոցների
երգչախմբերը, ինչը որոշակի պատկերացում
տվեց այդ կոլեկտիվների կատարողական
արվեստի մասին: Տպավորիչ էր Կապանի

համայնքապետարանի նորաստեղծ կանանց
երգչախմբի ելույթը (խմբավար՝ Գայանե Հարությունյան):
«Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ» երգչախումբը (գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր, Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Տիգրան Հեքեքյան)
այս անգամ ավելի ներկայացուցչական կազմով էր ներկայացել փառատոնին՝ երեսունից
ավելի պատանի երգիչներ և կրկին հանդիսականին գեղագիտական հաճույք պատճառեց՝ հնչեցնելով հայ, ռուս և արտասահմանցի
կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ:
Փառատոնը եզրափակվեց համահավաք
երգչախմբի ելույթով, հնչեցին Արեգ Լուսինյանի, Առնո Բաբաջանյանի, Ստեփան Լուսիկյանի երգերից, իսկ ամենավերջում՝ «Էրեբունի Երևան» երգով (խոսք՝ Պարույր Սևակի,
երաժշտությունը՝ Էդգար Հովհաննիսյանի:)
Մաեստրո Տիգրան Հեքեքյանը, մասնավորապես, տպավորված էր Կապանի համայնքապետարանի կանանց երգչախմբի
կատարումներով և ընդհանրապես նման
երգչախումբ ստեղծելու փաստով. «Հրաշք է
տեղի ունեցել, որ նման երգչախումբ է ստեղծվել պատերազմից հետո: Երեխայի ծնվելու
նման մի բան է երգչախմբի հիմնադրումը:
Հուսանք, որ հաջորդ տարի այս երգչախումբը
մենահամերգով հանդես կգա», – փառատոնի ավարտին «Սյունյաց երկրին» փոխանցեց
մաեստրոն: Նա նաև իր գոհունակությունը
հայտնեց երգեհոնային նորոգված դահլիճի առիթով, նշելով որ դահլիճը եզակի է իր
ակուստիկական հնարավորություններով և
երախտագիտություն հայտնեց նորոգման
գործը նախաձեռնողներին, նախևառաջ Կապանի համայնքապետարանին:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Դասարանների կազմավորման համար նոր չափորոշիչ կներդրվի

Հ

անրային քննարկման ենք ներկայացրել դասարանների կազմավորման
կարգի նախագիծը, որով փորձում ենք
լուծել տևական ժամանակ բարձրաձայնվող
մի քանի կարևոր խնդիր՝ միաժամանակ այդ
խնդիրների լուծումը կապելով նոր չափորոշչի ամբողջական ներդրման հետ: Այս մասին
ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի
տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանը:
«Դասարանների կազմավորման համար նոր չափորոշչի ներդրմանը զուգընթաց
նախատեսում ենք պարտադիր դարձնել
դասարաններում տարրական և միջին մակարդակում առավելագույնը 25 և ավագ մակարդակում առավելագույնը 20 սովորող ունենալը։ Միաժամանակ մինչև այս մոտեցման
ներդրմանն ընկած ժամանակը կօգտագործվի դպրոցների ֆիզիկական ենթակառուցվածքների, ուսուցիչների թվի հետ կապված հարցերը վերլուծելու և ըստ առանձին
դպրոցների իրավիճակների կարգավորումները պլանավորելու համար։

նոր չափորոշչի ամբողջական ներդրմանը
զուգընթաց կկարգավորվի նաև բազմահամակազմ դասարանների խնդիրը երկու բաղադրիչով.
Կհստակեցվի, որ բազմահամակազմության սկզբունքն օգտագործելի է միայն արհեստ և արվեստ և ֆիզիկական կրթություն
և անվտանգ կենսագործունեություն բնագավառների համար։ Մյուս բնագավառների
և առարկաների դեպքերում պետք է գործի
առանձնացված ուսուցման սկզբունքը։ Պարզ
ասած, երեխաները կարող են խմբավորվել
արվեստի, ֆիզկուլտուրայի ժամերին, բայց
բնագիտական առարկաները, մաթեմատիկան, լեզուները և այլն պետք է ուսումնասիրեն յուրաքանչ յուրն իր դասարանի ծրագիրն
առանձին։
Կկարգավորվի բազմահամակազմ ուսուցման դեպքում ուսուցչի վճարման հարցը հետևյալ ձևով. ուսուցիչը հավել յալ վարձատրվում է`
երկու դասարանի միավորման դեպքում`
դրույքաչափի 50 %-ի չափով,

երեք դասարանի միավորման դեպքում`
դրույքաչափի 75 %-ի չափով:
Քառահամակազմ ուսուցում չի նախատեսվում։
Այս մոտեցումը նախատեսում ենք փորձարկել Սյունիքի մարզում՝ կրթական որակյալ
ծառայությունների կազմակերպման ծրագրի
շրջանակներում։
Միջնակարգ դպրոցների ավագ դասարաններում սովորողների մասնագիտական
նախասիրություններն ու կողմնորոշումը
զարգացնելու նպատակով ձևավորվում են
միևնույն առարկան կամ միևնույն բնագավառում միևնույն առարկայական ծրագիրն
ուսումնասիրող առանձին խմբեր։ Սրանով
միջնակարգ դպրոցները հնարավորություն
են ստանում իրականացնել երեխաների
անհատական մասնագիտական կողմնորոշմանը նպաստող ուսուցում, ինչից մինչ այժմ
զրկված են եղել։ Այս տարի այս մոտեցումը
փորձարկել ենք Տավուշի մարզում՝ նոր չափորոշչի շրջանակներում», – նշել է նա:
ARMDAILY.AM

ճիշտ ճանապարհին է: Իսկ հանդիսականը
տպավորված էր և յուրաքանչ յուր կատարում
վարձատրում էր անկեղծ ծափողջույններով:
Հընթացս հանդես եկան դպրոցի մանկավարժները, կրթօջախի ազգային նվագարանների համույթը:
Մենահամերգի ավարտին բարեմաղթանքի խոսքեր հնչեցրեց Կապանի մշակույթի
կենտրոնի տնօրեն Վիգեն Հովհաննիսյանը,

ով նշեց, որ ժողովրդական նվագարանները
յուրաքանչ յուր ազգի այցեքարտն են, և կուզենար հաջորդ համերգին Նարեկի կատարմամբ հնչեր միջնադարյան տաղեր և շարականներ. «Կապանն ունեցել է շվիով հրաշալի
կատարողներ՝ Գառնիկ Խաչատրյան, Արարատ Պետրոսյան, կցանկանայի, Նարեկն էլ
հասնի այդ բարձունքին»:
Նարեկին նոր հաջողությունների հասնելու խոսքեր ուղղեց Սարգսյանների ընտանիքի մտերիմ Արթուր Արզումանյանը: Կապանի
թիվ 3 միջնակարգ դպրոցի 5-րդ «բ» դասարանցիները և դասղեկ Դարիկո Գաբրիել յանը շնորհավորեցին Նարեկին, անկեղծ մաղթանքներ հղելով նրան:
Իսկ ամենավերջում դպրոցի տնօրեն Լիլյա Վարդանյանը շնորհակալագիր հանձնեց
իրենց շնորհալի սանին, համոզմունք հայտնելով, որ Նարեկը դեռ ուրախանալու առիթներ կտա իր մանկավարժներին և իրենով
հպարտացողներին:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ, 26.04.2022

Բեմում տասնամյա
սրնգահարն էր

Կ

ապանի Արամ Խաչատրյանի անվան
թիվ 1 երաժշտական դպրոցի բեմահարթակն այս անգամ տրամադրված
էր ազգային նվագարանների բաժնի շվիի
4-րդ դասարանի աշակերտ Նարեկ Սարգսյանին, ով հանդես եկավ մենահամերգով (դասատու՝ Ալեն Սահակյան, նվագակցող՝ Աշխեն
Հովհաննիսյան): Դահլիճում մտերմիկ մթնոլորտ էր, մասնակցում էին նաև նրա համադասարանցիները, իր տարեկից երկրպագուներ:
Նախ կրթօջախի ազգային նվագարանների
բաժնի վարիչ Անուշ Դավթյանը ներկայացրեց
փոքրիկ սրնգահարին, նրա երաժշտական
ընդունակությունները: Նարեկը հնչեցրեց հայ
կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ,
հայկական ժողովրդական երգերի մշակումներ, հավաստելով, որ երաժիշտ դառնալու

3301, Սյունիքի մարզ,
ք. Կապան, Շահումյան 20/32:
ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ»
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ:
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ:
Գլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

(+374 91) 45 90 47
(+374 77) 45 90 47
syuniacyerkir@mail.ru
www.syuniacyerkir.am

Թղթակցությունները չեն գրախոսվում
և հեղինակներին չեն վերադարձվում:
Խմբագրության և հեղինակների
կարծիքները կարող են չհամընկնել:
Նյութերը ներկայացնել մեքենագիր
վիճակում:
«ԳՈՎԱԶԴ - ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ» բաժնում

23 ՀՈՒՆԻՍԻ 2022Թ.
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Կապանում
նախատեսվում
է կառուցել ոչ
ֆորմալ կրթական
հաստատություն՝
COAF-ի սմարթ
կենտրոն

Ն

ախատեսվում է Կապան խոշորացված համայնքում կառուցել սմարթ
կենտրոն, որն առաջարկում է ոչ
ֆորմալ կրթություն: «Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին ասաց ՀՀ ԿԳՄՍ փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանն ԱԺ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում
ՀՀ 2021 թ. պետական բյուջեի կատարման
մասին տարեկան հաշվետվության քննարկմանը՝ անդրադառնալով պատգամավորների
հարցերին:

Փոխնախարարը նախ խոսեց Կապանի
ծրագրի մասին: Ծրագրի շրջանակում պետությունն ուսումնասիրել է 31 գյուղական
բնակավայրերում շահառու երեխաների թիվը՝ թե նախադպրոցական, թե դպրոցական
տարիքի երեխաներին, բնակավայրերի հեռավորությունը, տեղանքը, շենքերի վիճակը:
Եվ այդ ուսումնասիրության արդյունքում 13
կրթահամալիրներում նախատեսվել է կազմակերպել կրթություն, որը թե նախադպրոցական, թե դպրոցական մակարդակի, թե
լրացուցիչ կրթական ծրագրերի իրականացման վայր է լինելու:
Փոխնախարարի խոսքով՝ կա հնարավորություն ավելացնելու ոչ ֆորմալ կրթության
բաղադրիչը: «ԵՄ-ի ծրագրերի շրջանակներում քննարկվում է նաև Կապան խոշորացված համայնքում COAF-ի՝ Հայաստանի
մանուկների հիմնադրամի կողմից սմարթ
կենտրոնի կառուցման հնարավորությունը»,
– ասաց Անդրեասյանը:
Լոռու Դեբեդ համայնքում գործում է այդպիսի կենտրոն, որը փոխնախարարը համարում ոչ ֆորմալ կրթության շատ լավ միջավայր: Այն 27 տարբեր բնակավայերից շուրջ
2000 երեխաների առաջարկում է տարբեր
դասընթացներ, ընդգրկված են նաև նախադպրոցական
տարիքի
երեխաները:
«Նմանատիպ կենտրոն կունենանք Կապան
խոշորացված համայնքում: Եվ մեր ֆորմալ
կրթության ծրագիրը, միանալով ոչ ֆորմալ
կրթության այս միջավայրին, մի ամբողջ էկոհամակարգ կձևավորի և թույլ կտա, որ ունենանք շատ որակյալ կրթություն», – ասաց
փոխնախարարը՝ հավելելով, որ դա ծրագրերից մեկն է, որ քննարկվում է ԵՄ-ի աջակցությամբ:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՎԻԱ ՖՈՒԴ» ՍՊԸ պահածոների գործարանը, որը հիմնադրվել է ռուսաստանաբնակ գործարարների կողմից, հրավիրում է աշխատանքի արտադրամասի
բանվորուհիներ, աշխատավարձը` 100 000
դրամից բարձր։ Ցանկացողները կարող
են զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ 043 012 111, 093 955 611 կամ
ներկայանալ գործարան։ Հասցեն՝ գ. Սյունիք,
Գաղթականների փ.62, Սյունիք 3305:

տպագրվող նյութերի համար խմբագրությունը պատասխանատվություն չի
կրում:

Թերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ»
հրատարակչության տպարանում:
Հասցեն` ք. Երևան, Արշակունյաց 2:

Հղումը «Սյունյաց երկրին» պարտադիր է:
նշանի տակ տպագրվում են
գովազդային նյութեր:
Գրանցման վկայականը` 01Մ 000231:

Ծավալը` 2 տպագրական մամուլ:
Տպաքանակը` 1200, գինը` 100 դրամ:
Ստորագրված է տպագրության
23.06.2022թ.:

