Այսօր հայ ժողովրդի ազգային հերոս, փառապանծ զորահրամանատար, պետական գործիչ,
ֆիդայապետ (հայդուկապետ) Անդրանիկ Օզանյանի (Զորավար Անդրանիկի, Անդրանիկ Փաշայի)
ծննդյան օրն է։ 1918թ. հուլիսից մինչև 1919թ. մարտ Զորավար Անդրանիկը Սյունիքում էր...
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Ինչքան էլ սո՜ւր սիրտս
խոցեն արյունաքամ
վերքերը մեր Էլի՛ ես որբ ու
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Հայաստան-յա՛րն եմ
սիրում։
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ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑ

Շուշիի խայտառակ
հռչակագիրը և
Սյունիքը…
Սյունեցիներիս հետաքրքրող այդ հարցի շուրջ փետրվարի 21-ին զրուցել են
Արցախի Հանրապետության արտաքին
գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանն
ու «Սյունյաց Երկրի» խմբագիր Սամվել
Ալեքսանյանը:

Ձմեռը սյունիքյան ճանապարհներին՝
իրողություններ, խնդիրներ և,
իհարկե, կառուցվող այլընտրանքային
ճանապարհներ…

Շարունակությունը՝ էջ 4

ՔԱՂԱՔ ԻՄ ՇՈՒՇԻ
Հայկազուն շնչի, իմաստուն մտքի, դարավոր քաղաք,
Լույս ձեռքով օծված, երկնի ձայն առած, մշտահունչ զանգակ,
Քո սերը ծալ-ծալ ծովեծով անցավ, յոթ երկինք հասավ,
Սրբության ակունք, մով երկնի մասունք, ծով աստղաճրագ։
Լուսեղ լուսերես ղողանջներն ասես,
Ձորերում փռված մրմնջում են հեզ,
Սիրտս քամվում է; երբ լսում եմ ես։
Լույսն ես վերհուշի,
Քաղաք իմ Շուշի։
Հայկազուն շնչի, հույսի ու իղձի, հար կանչող քաղաք,
Հանճարի հոգու արդար ու արթուն հավերժող կրակ,
Այնքան բարձրիկ ես, սարերը ցածրից են սիրով քեզ նայում,
Ապրում քո սիրով, քո սուրբ հավատով անրջապսակ։
Օթևան կյանքի շողն ես շողակի,
Արարող ձեռքի նախշն ես նախշի,
Սիրտս կարոտից լուռ ա՜խ կքաշի։
Լույսն ես վերհուշի,
Քաղաք իմ Շուշի։
Հայկազուն սիրով, սուրբ հոգու հրով անհաս բարձունքում,
Կարոտ, ծով կարոտ Շուշի, աչք մնաց ամպի արցունքում,
Տաղերգիր Գուսա՛ն, սրտի վիշտ առած մի սրբոց տաճար,
Ավաղ որբացած, ծով թախիծ առած մնաց աստղունքում։
Սազս հնչում է, միտքս թռչում է,
Զմրուխտ թև առած, ասես թռչում է,
Տաճարին փարվում, լուռ անրջում է։

Լույսն ես վերհուշի,
Քաղաք իմ Շուշի։
Անուն սրբացած, չի մնա մոխրացած իմ իղձը բարի,
Հավատում եմ ես, մոխրից կհառնի, լույսեր կվառի,
Աչքս չի թարթում, նայում եմ, նայում ավեր իմ բաժնին,
Արարող Աստված, իղձս կատարվի, հոգիս՝ խաղաղվի։
Լուսեղ լուսերես ղողանջներն ասես
Ձորերում փռված մրմնջում են հեզ,
Սիրտս քամվում է, երբ լսում եմ ես։
Լույսն ես վերհուշի,
Քաղաք իմ Շուշի։
ԳՈՒՍԱՆ ԱՇՈՏ

– Պարոն Բաբայան ուզում ենք Ձեր օգնությամբ լույս սփռել Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների կողմից 2021թ.
հունիսի 15-ին ստորագրված Շուշիի համագործակցության պայմանագրի վրա:
Սկսենք մի մանրուքից, եթե, իհարկե,
դա այդպես կարելի է անվանել՝ կա՞ հռչակագրի հայերեն պաշտոնական թարգմանությունը. ռուսերեն և ադրբեջաներեն
տարբերակները տարածված են ...
– Շնորհակալ եմ, որ մենք այսպիսի կապի
մեջ ենք, կարծում եմ՝ շատ կարևոր է մեր կապը սերտ պահելը՝ Արցախի և Սյունիքի տարբեր ոլորտների միջև: Ի վերջո Արցախն ու
Սյունիքը հայոց պետականության հիմքն են:
Շուշիի հռչակագրի հայերեն տարբերակը, կարծում եմ, կարող էր լինել, բայց քանի
որ կան ռուսերեն և անգլերեն տարբերակները, ադրբեջաներենը մի կողմ դնենք, կարելի
է դրանով բավարարվել, չնայած պետք է նաև
թարգմանվի հայերեն...
– Ինչո՞վ էր պայմանավորված ռազմաքաղաքական համագործակցության նոր
փաստաթղթի ստորագրումը Թուրքիայի
և Ադրբեջանի միջև, չէ՞ որ, առանց այդ էլ,
նրանց համագործակցությունը պատշաճ
մակարդակի վրա էր:
– Այո, նրանց համագործակցությունը շատ
բարձր մակարդակի վրա է, բայց շատ կարևոր էր, որ համագործակցությունը նոր ձևով
ֆիքսվեր ու արձանագրվեր հենց Շուշիում:
Դա ոչ թե պատահականություն էր, այլ հատուկ՝ այսպես ասած ուղերձ աշխարհին, ուղերձ Ադրբեջանին, Թուրքիային և ինչ-որ տեղ՝
թուրքական աշխարհին: Որովհետև այդ պայմանագիրն իր մեջ, փաստորեն, ամրագրում է
նոր իրականությունը: Ասել է թե՝ Ադրբեջանը
և Թուրքիան այլևս հանդես են գալիս որպես
մեկ աշխարհաքաղաքական սուբյեկտ, ու այդ
սուբյեկտի միասնական աշխարհաքաղաքական հայեցակարգը, ծավալապաշտական
ձգտումները նույնպես պարզ են... Եվ այն,
որ համաձայնագիրը ստորագրվեց Շուշիում՝
նաև ցույց է տալիս, թե ինչպիսի կարևորություն են նրանք հատկացնում ադրբեջանաղարաբաղ յան հակամարտության կարգավորմանը, քանի որ՝ եթե այդ հակամարտությունը
կարգավորվի հօգուտ Ադրբեջանի և Թուրքիայի, ապա դա կբերի այնպիսի մեծ հաղթանակի
իրենց համար և այնպիսի հնարավորություններ կստեղծի, որ դրանից հետո ծավալապաշտական ծրագրերը շատ ավելի հեշտ կլինեն
կյանքի կոչել, ինչը մեծ վտանգ կներկայացնի
հայոց պետականության համար: Ադրբեջանաղարաբաղ յան հակամարտության համար
ցանկալի լուծումը (նրանց համար) այն է, որ
Արցախը վերանա... Դա կբերի հայոց պետականության ապամոնտաժմանը և կործանմանը, դա կբերի հսկայական տրանսֆորմացիաների, աշխարհաքաղաքական լանդշաֆտի
փոփոխության Կովկասում, Կենտրոնական
Ասիայում, Մերձավոր Արևելքում, այսինքն՝
կհանգեցնի մի նոր պայթունավտանգ իրավիճակի ձևավորման:
– Հիմա՝ Շուշիի հռչակագրի բովանդաՇարունակությունը՝ էջ 3
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Ադրբեջանը հետախուզում է հայտարարել
Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին,
իսկ ԱՀ նախագահ Արայիկ Հարությունյանին
փորձում է կալանավորել
Ռոբերտ Ղուկասյանը
գործուղվել է Սյունիք

ՀՀ

վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր
խորհրդականին գործուղել է Սյունիքի մարզ: Որոշման մեջ մասնավորապես ասվում է.
«Ղեկավարվելով «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ
հոդվածի 5-րդ մասով՝
1. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խորհրդական Ռոբերտ Ղուկասյանին 2022 թվականի փետրվարի 16-ից մինչև
ապրիլի 16-ը ներառյալ գործուղել Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզ:
2. Ռոբերտ Ղուկասյանի՝ Հայաստանի
Հանրապետության Սյունիքի մարզ գործուղման հետ կապված ծախսերը կատարել Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի
պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի պահպանման ծախսերում
ներքին գործուղումների համար նախատեսված միջոցների հաշվին»:
16.02.2022

Ա

դրբեջանը հետախուզում է հայտարարել ՀՀ երկրորդ և երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ
Սարգսյանի նկատմամբ։
Ինչպես տեղեկացնում է «Արմենպրես»-ը,
վկայակոչելով ադրբեջանական լրատվամիջոցները, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի զինվորական դատախազության հատուկ հետաքննությունների բաժնի ղեկավար
Էմիլ Թաղիևը:
Նա նշել է, թե, իբր, նշված անձինք 1988
թվականի փետրվարից «հայ և ադրբեջանցի
ժողովուրդների միջև ազգային թշնամանք,

ատելություն հրահրելու նպատակով հավաքներ են կազմակերպել»:
21.02.2022

Ա

դրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, որ Արցախի
Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը շուտով կկալանավորվի
և կհանձնվի հետաքննությանը։
Այս մասին հայտնում է Times.am-ը։
«Արայիկ Հարությունյանը, որը ներկայանում է այսպես կոչված «Լեռնային Ղարա-

բաղի» առաջնորդ, պատասխանատվության կենթարկվի հատուկ ծառայությունների
օպերատիվ և հետախուզական գերատեսչությունների կողմից։ Նա մեղադրվում է 2020
թվականին Գյանջայի խաղաղ բնակիչների
հանդեպ իրականացրած 4 ահաբեկչությունների մեջ, ինչի արդյունքում մահացել է 26,
վիրավորվել՝ 175 խաղաղ բնակիչ», – հայտարարել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության քննչական վարչության պետ Նեմաթ
Ավազովը։
18.02.2022

Սյունիքի փոխմարզպետ Նարեկ Բաբայանն
ազատվել է զբաղեցրած
պաշտոնից

Ս

յունիքի փոխմարզպետ Նարեկ Բաբայանն աշխատանքից ազատման
դիմում է ներկայացրել:
Նշենք, որ Նարեկ Բաբայանը Սյունիքի
փոխմարզպետ է նշանակվել 2018 թվականի
հունիսի 27-ին, «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության անդամ է։
16.02.2022

Սյունիքի մարզպետի նախկին տեղակալը նշանակվել
է Տիգրան Ավինյանի փոխարեն

Ս

յունիքի մարզպետի տեղակալ Նարեկ
Բաբայանը նշանակվել է «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ»
փակ բաժնետիրական ընկերության խորհրդի անդամ։
«Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ» ՓԲ ընկերության (որպես
ընկերության ՀՀ–ին պատկանող հավատարմագրային կառավարիչ) կողմից 2022թ.
փետրվարի 16-ից դադարեցվել են Տիգրան
Ավինյանի լիազորությունները որպես ԶՊՄԿ
խորհրդի անդամ, և 2022թ. փետրվարի 17-ից
ԶՊՄԿ–ի խորհրդի անդամ է նշանակվել Նարեկ Բաբայանը», – տեղեկացնում է ԶՊՄԿ–ն։
Ի դեպ, նկատենք, որ Տիգրան Ավինյանը
խորհրդի անդամ էր նշանակվել 2022թ.-ի
հունվարի 24-ին։

Երկաթուղու կառուցումը
կսկսվի, եթե…
Երկաթուղու կառուցումը կսկսվի, եթե
պայմանավորվածություններն ամրագրվեն փաստաթղթով, «Ազատության»
հետ զրույցում հայտարարեց ՀայաստանԱդրբեջան երկաթուղու վերականգնման
ծրագրի աշխատանքային խմբի ղեկավար Արտաշես Թումանյանը:

«Ա

զատություն». - Լրանում
է մեկ ամիսը, ինչ ձևավորվել է հանձնաժողովը, արդեն
հասցրե՞լ եք, ինչպես ասում են, գետնի վրա
աշխատել, գնահատել հնարավորությունները:
Թումանյան. - Վարչապետի որոշմամբ
ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը
զբաղվելու է կամ արդեն զբաղվում է երկաթուղու հայտնի հատվածի հայաստանյան

տեղամասերի վերականգնման աշխատանքներ կառավարմամբ՝ Երասխի 1 կմ-ից ավելի հատվածը և Մեղրիի 45 կմ երկարությամբ
հատվածը: Աշխատանքային խումբը սկսել է
աշխատել: Երկուշաբթի անելու ենք երրորդ
նիստը:
Մոտ երկու շաբաթից, միգուցե 10 օրից,
մասնագիտական խումբ կգործուղվի երկաթուղու երկու հատվածները, հատկապես
Մեղրիի հատվածն է այդ իմաստով խնդրահարույց, տեղում ինստրումենտալ գործիքային մանրամասն հետազոտություն անելու:
«Ազատություն». - Վարչապետն օրերս
հայտարարեց, որ այս պայմանավորվածությունները պետք է թղթին հանձնվեն, խոսքը
ինչ-որ համաձայնագրի ստորագրման մասի՞ն է:
Թումանյան. - Բարձր կարգի համաձայ-

նություններ կան, Սոչիում եղավ եռակողմ
հանդիպում Հայաստանի, Ռուսաստանի և
Ադրբեջանի ղեկավարների միջև, որտեղ հայտարարվեց այս մոտեցումների մասին, հետագայում փոխվարչապետերը երեք երկրների Մոսկվայում հավաքվեցին, բավականին
օպտիմիստական հայտարարություն է եղել:
Հետագայում Շառլ Միշելի նախաձեռնությամբ Բրյուսելում հանդիպում եղավ, և այնտեղ հայտարարվեց, որ ապաշրջափակման
հետ կապված հարցերը քննարկվել են ու երկաթուղու ծրագիրն այն ծրագիրն է, որի շուրջ
մաքսիմալ փոխըմբռնում կա: Բայց այսպիսի
ծավալի աշխատանքներ սկսել հայկական
կողմի համար ընդունելի է, եթե ամրագրվեն
դրանք փաստաթղթային որևէ ֆորմատով:
«Ազատություն». - Դա ենթադրաբար
երկկողմանի ինչ-որ համաձայնագի՞ր է:
Թումանյան. - Երկկողմանի, որևէ երրորդ կողմ էլ կարող է լինել, բայց առնվազն
երկու կողմերը պետք է պարտավորվեն անել,
որովհետև այդ ենթակառույցները պետք է
հետո միանան, միասին պետք է աշխատեն:
Այսինքն՝ համագործակցության և համատեղ
աշխատանքի տիրույթներ էլ կան:
14.02.2022

ՈՒՐԲԱԹ

25 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2022Թ.
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Շուշիի խայտառակ
հռչակագիրը և Սյունիքը…
Սկիզբը՝ էջ 1

կությունը՝ համառոտ
– Այդ փաստաթուղթն իրենից ներկայացնում է հետևյալը՝ Թուրքիան և Ադրբեջանն
արդեն հանդես են գալիս որպես մեկ միասնական աշխարհաքաղաքական միավորում,
իրենց արտաքին և ռազմական քաղաքականությունը դարձնում են ընդհանուր: Նշում են,
որ իրենց համար շատ կարևոր է, որ միավորեն նաև թուրքական այլ երկրներ, ինչն աշխարհաքաղաքական հայտ է: Դա է ամենակարևորը...
– Հռչակագրում անթաքույց են հավակնությունները Սյունիքի հանդեպ...
– Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի
դրույթը նույնպես տեղ է գտել Շուշիի հռչակագրում, ու դա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս՝ ինչպիսի կարևորություն են նրանք տալիս Արցախին և Սյունիքին: Որովհետև այս
երկու տարածքը յուրացնելով կամ գրավելով,
բնական է, վերջ կտրվի հայոց պետականությանը, և տարածաշրջանում արմատապես
կփոխվի ռազմաքաղաքական հավասարակշռվածությունը: Եվ ուրեմն, հաշվի առնելով այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցք
հասկացության բուն էությունը, հռչակագիրն
անմիջական վտանգ է առաջացնում Սյունիքի
նկատմամբ, ինչին պետք է շատ լուրջ վերաբերվենք ու ըստ արժանվույն հակադարձենք:
– Հռչակագրի ստորագրումից հետո
Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները հանդես եկան հայտարարություններով, Էրդողանն էլ ելույթ ունեցավ Ադրբեջանի խորհրդարանում՝ ներկայացնելով
Շուշիի հռչակագրի նշանակությունը:
Արդյո՞ք հավելումներ արվեցին արդեն իսկ ստորագրված փաստաթղթին,
թե՞...
– Ուրեմն տեսեք՝ այդ հայտարարությունները, խորհրդարանների կողմից փաստաթղթին հավանություն տալը՝ զուտ արարողակարգային բնույթ են կրում, բայց դրանով ևս
մեկ անգամ վերհաստատվում է հռչակագրի
կարևորությունը: Ուստի և՝ տեղի ունեցածը, փաստորեն, նման է, ասենք, այն վիճակին, երբ դաշինքներ էին ստեղծվում Երկրորդ
աշխարհամարտից առաջ, Առաջին աշխարհամարտից առաջ: Այնպես որ՝ հռչակագիրն
ունի տարածաշրջանային և գլոբալ նշանակություն:
– ՀՀ դիրքորոշումը Շուշիի հռչակագրի վերաբերյալ: Մենք տեղյակ ենք միայն

ՀՀ արտգործնախարարության 2021թ.
հունիսի 17-ի մեկնաբանությանը:
– Կարծում եմ՝ ճիշտ կլիներ Երևանի
պաշտոնական դիրքորոշումը հենց իրենցից
ճշտեիք, դա ավելի ողջամիտ կլիներ:
– Արցախի Հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշման մասին...
– Մենք այդ քայլը համարում ենք շատ
վտանգավոր, համարում ենք ապակառուցողական և այդ մասին բազմիցս հայտարարել
ենք:
– Շուշիի հռչակագրի վերաբերյալ
կա՞ն ուրիշ երկրների արձագանքներ,
ասենք՝ Ռուսաստանի Դաշնության արձագանքը, որ մեզ հետաքրքրում է նախևառաջ:
– Գիտեք՝ գերտերություններն ունեն աշխարհաքաղաքական պայքարի իրենց դպրոցը, իրենց ոճը և փորձը: Կա չգրված օրենք.
չեմ կարծում, թե այդ հռչակագիրը և դրանում ամրագրված նպատակներն անտեսվել
են որևէ մեկի կողմից, մանավանդ որ կան
երկրներ, որոնց շահերին նույնպես դա առնչվում է, որոնց անվտանգությանը սպառնալիք
է ներկայացնում Շուշիի հռչակագիրը: Բայց
դա չի նշանակում, թե իրենք պետք է անպայման հրապարակային արտահայտվեն:
Ամենակարևորը՝ համարժեք քայլեր պետք է
ձեռնարկեն, որպեսզի այդ վտանգներին կարողանան դիմակայել...
– ԱԺ հանձնաժողովը բացասական
եզրակացություն տվեց Շուշիի խայտառակ հռչակագիրը դատապարտելու նախագծին...
Ձեր կարծիքով՝ ի՞նչ կտան ՀՀ Աժ-ում
այդ փաստաթղթի քննարկումն ու դատապարտումը:
– Ընդհանրապես նման հարցերի, նման
փաստաթղթերի, նման աշխարհաքաղաքական հայտերի քննարկումը շատ կարևոր է և՛
քաղաքական, և՛ գիտավերլուծական շրջանակների կողմից, բայց առավել կարևոր է
իսկապես պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցուցաբերելը: Դրա համար մենք միշտ շեշտում ենք՝
արտաքին քաղաքականության մեջ պետք է
շատ մեծ դերակատարություն ունենա գիտական ու պրոֆեսիոնալ ներուժը: Որովհետև
բազում մարդիկ կան, ովքեր իրենց քաղաքագետի տեղ են դնում... Պետք է փոխենք
այդ ոճը, և արտաքին քաղաքական, ռազմաքաղաքական,
աշխարհաքաղաքական
զարգացումները քննարկենք, դիտարկենք
գիտական ներուժի և պրոֆեսիոնալների

Шушинская декларация о союзнических
отношениях между Азербайджанской
Республикой и Турецкой Республикой

П

одчеркивая историческое значение
встречи президента Азербайджанской
Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа
Эрдогана в Шуше, древней культурной колыбели Азербайджана и тюркского мира в
целом,
Подтверждая свою приверженность всем
международным документам, подписанным
между двумя дружественными и братскими
странами, и в связи с этим Карсскому договору от 13 октября 1921 года,
Руководствуясь, «Соглашением о развитии дружбы и всестороннего сотрудничества
между Азербайджанской Республикой и
Турецкой Республикой» и «Протоколом о
сотрудничестве и взаимопомощи между
Азербайджанской Республикой и Турецкой
Республикой», подписанными 9 февраля 1994
г. а также «Соглашением о стратегическом
партнерстве и взаимной помощи между
Азербайджанской Республикой и Турецкой
Республикой» от 16 августа 2010 года,
Исходя из дружбы и братства между двумя
странами и их народами, подчеркивая, что
подъем отношений между Азербайджанской
Республикой и Турецкой Республикой на ка-

чественно новый, союзнический уровень служит интересам двух стран и их народов,
Признавая важность объединения возможностей и потенциалов двух стран в политической, экономической, оборонной, культурной, гуманитарной, здравоохранительной,
образовательной, социальной, молодежной и
спортивной сферах для защиты общих интересов,
Подчеркивая важность продолжения совместных усилий по обеспечению глобального
и регионального мира, стабильности и безопасности в соответствии с принципами и нормами международного права, включая Устав
Организации Объединенных Наций,
Выражая необходимость координации
деятельности по региональным и международным стратегическим вопросам, представляющим взаимный интерес,
Исходя из принципов солидарности и
взаимопомощи в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам, представляющим национальный интерес, таким как независимость, суверенитет, территориальная
целостность Азербайджанской Республики и
Турецкой Республики, нерушимость ее международно признанных границ,

Դավիթ Բաբայան, ծնվել է 1973թ. Ստեփանակերտում:
Բարձրագույն կրթություն է ստացել Հայաստանի պետական տնտեսագիտական
համալսարանում, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում և Կենտրոնական
եվրոպական համալսարանում:
Պատմական գիտությունների դոկտոր է:
Արցախի պահպանողական կուսակցության նախագահն է:
2007-20թթ. ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր
վարչության պետն էր:
2020թ. մայիսի 26-ից Արցախի Հանրապետության նախագահի արտաքին
հարցերով խորհրդականն էր:
2021-ի հունվարի 4-ից Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն է:

ներգրավմամբ...
– Եվ, այդ բոլորով հանդերձ, ի՞նչ
անել, չէ՞ որ խոսքն Արցախի և Սյունիքի
դեմ ռազմաքաղաքական նոր նկրտումների մասին է:
– Պետք է իրականությունից չկտրվենք,
պետք է հասկանանք՝ ինչ գործընթացներ են
ընթանում ու պետք է ճիշտ աշխարհաքաղաքականություն վարենք, այլ տարբերակ
չունենք: Եվ հասկանանք, որ այսպիսի բարդություններ մենք միայնակ ի վիճակի չենք
հաղթահարել: Մենք պետք է գիտակցենք՝
այդ մարտահրավերներին դիմակայելու համար անհրաժեշտ է եղբայրական-բարեկա-

Объединяя усилия для продвижения сотрудничества на региональном и международном уровнях, направленных на устойчивое
развитие тюркского мира,
Подчеркивая, что слова основателя
Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева «Радость
Азербайджана - это наша радость, печаль
(Азербайджана - прим. КУ) - наша печаль» и
«Один народ, два государства» ценятся как
национальные и духовное богатство наших
народов,
Всесторонне рассмотрев перспективы
дальнейшего расширения и углубления двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой,
Заявляют:
Выразив удовлетворение состоянием
развития отношений между двумя дружественными и братскими странами на стратегическом уровне, стороны подчеркнули важность продолжения политического диалога
на всех уровнях и взаимных визитов на высоком уровне.
Стороны с гордостью заявляют, что
Азербайджан выиграл 44-дневную Отечественную войну, положил конец 30-летней
агрессивной политике Армении, освободил
свои земли от оккупации, обеспечил торжество исторической справедливости и восстановление международного права.
Азербайджан ценит моральную и политическую поддержку Турецкой Республики в

մական երկրների հետ կապերը խորացնել,
տարբեր խաղացողների հետ ընդհանուր
շահեր փնտրել, և միայն ճիշտ աշխարհաքաղաքականության միջոցով հնարավոր կլինի
կասեցնել այդ վեկտորները: Այնպես չէ, որ
հնարավոր չէ, բայց դա կախված է մեր աշխատանքից, մեր բարոյահոգեբանական և
պրոֆեսիոնալ մակարդակից:
– Վերջին հարցը, որ անուղղակի է
առնչվում մեր զրույցի թեմային. Ձեր
գնահատականն Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի վերաբերյալ Ադրբեջանի դատախազության ձեռնարկած քայլերին:
– Ոչ այլ ինչ է, քան ահաբեկչական հայտ:
Արցախի Հանրապետության նախագահին
փաստորեն առևանգելու, նրա դեմ մահափորձ կատարելու, ինչու չէ, տարբեր ամենավատ բաներ կատարելուն միտված քայլ
է: Անձերի խնդիրը չէ այս պարագայում, դա
ոտնձգություն է Արցախի պետականության
հանդեպ, քանզի նախագահի ինստիտուտը
պետական ինստիտուտներից մեկն է: Միևնույն ժամանակ՝ դա ահաբեկչություն է Արցախի քաղաքացու նկատմամբ, որովհետև
նախագահը նույնպես Արցախի Հանրապետության քաղաքացի է: Այսինքն՝ և՛ պետականությանը, և՛ ժողովրդին է փորձում հարվածել Ադրբեջանը: Հետևաբար՝ դրան պետք
է զգույշ, լուրջ վերաբերվենք, և ամեն հարթակում ու ատյանում բարձրաձայնենք այդ մասին, որովհետև դա, կրկնում եմ, պետական
ահաբեկչություն է ու վտանգ է ներկայացնում
ոչ միայն մեզ, այլև ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհին...
22.02.2022

прекращении 30-летней армянской агрессии,
освобождении оккупированных территорий
и восстановлении территориальной целостности Азербайджана. Стороны продолжат
свои усилия по укреплению стабильности
и безопасности в Кавказском регионе, восстановлению всех экономических и транспортных связей, а также нормализации
отношений между странами региона и
обеспечению долгосрочного мира. В этом
контексте будет приниматься во внимание
особое географическое положение Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики.
Стороны подчеркнули, что вклад Турции
в деятельность Совместного турецко-российского центра на освобожденных территориях Азербайджана сыграл важную роль
в обеспечении мира, стабильности и процветания в регионе.
Азербайджанская Республика и Турецкая Республика, руководствуясь принципами
независимости, суверенитета, территориальной целостности, нерушимости международно
признанных границ, невмешательства во
внутренние дела государств, определяют политические и правовые механизмы установления союзнических отношений.
Стороны отмечают важность координации
в области внешней политики и проведения
регулярных двусторонних политических консультаций, а также подчеркивают важность
деятельности в этом направлении в рамках
Շարունակությունը՝ էջ 5
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Ձմեռը սյունիքյան ճանապարհներին՝
իրողություններ, խնդիրներ և,
իհարկե, կառուցվող այլընտրանքային
ճանապարհներ…
Սկիզբը՝ էջ 1

2020 թ. նոյեմբերի 9-ից և հատկապես
դեկտեմբերի 18-ից հետո Սյունիքի շուրջ
ստեղծված ռազմաքաղաքական նոր
իրավիճակում հաղորդակցության ուղիներին առնչվող հարցերը դարձան ամենամտահոգիչն ու խնդրահարույցը:
Իրավիճակն ավելի սրվեց 2021-ի ամռանը, երբ մի քանի օրով (Կարմրաքարի մերձակայքում) ադրբեջանական զինուժը շրջափակեց Գորիս-Կապան մայրուղին: Ավելի ուշ՝ անցած նոյեմբերին,
ադրբեջանական անցակետեր կարգվեցին Գորիս-Կապան և Կապան-Ճակատեն
ճանապարհներին: Այդ ամենից հետո է,
որ հրամայական դարձավ շրջանցող կամ
այլընտրանքային ճանապարհների կառուցումը: Թե ինչ ընթացքի մեջ են դրանց
շինարարությունը, փորձեցինք պարզել «Ճանապարհային դեպարտամենտ»
հիմնադրամի պատասխանատուներից:
Մինչ այդ, սակայն, կարևորեցինք սյունիքյան ճանապարհների ձմեռային պահպանության հարցերը, քանզի եղանակներն արդեն իսկ անակնկալներ են մատուցել:
Մեզ հետաքրքրող այդ հարցերի շուրջ է
զրույցը «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի պատասխանատուների հետ:

Ձմեռային պահպանություն
– Հիմա ձմեռվա «ամենաթեժ» պահն
է, և ռելիեֆային դժվարություններով
անմրցելի Սյունիքում մտահոգող հարցերից է ճանապարհների ձմեռային
պահպանությունը: Անկեղծորեն՝ այն,
ինչ հունվարին (ձնաբքի օրերին) արվեց ու արվում է Դիբագի լեռնանցքում
կամ Եռաբլրի սարահարթում՝ իսկական
հերոսություն է… Այո, Սյունիքի ճանապարհաշինարարները (մեծամասամբ)
իրենց կոչման բարձրության վրա են:
Եվ, այդ բոլորով հանդերձ, ընթացիկ
տարում (հունվար ամսվա արդյունքներով) մարզի տարածքով անցնող միջպետական և հանրապետական ճանապարհների ձմեռային պահպանությունը
դժվարություններով է ընթանում:
Ամենամեծ մտահոգությունը, իհարկե, կապված է Մ2-ի մի հատվածի հետ՝
Սդղի գյոլ-Հարժիսի խաչմերուկ. ամեն
ձյունից հետո այնտեղ սաստիկ ձնաբուք և ձնամրրիկ է: Եվ ոչ միայն ձնազանգվածն է խոչընդոտում, այլ տեսանելիության
գրեթե
լիակատար
բացակայությունը: Տարեսկզբին արդեն
իսկ երկու-երեք անգամ բախվել ենք
նման իրողության:
Արդյունքում ունենում ենք ժամերով,
երբեմն օրերով փակ մայրուղի, որից (ի
դեպ) օգտվում են նաև Արցախի Հանրապետություն, Կապան, Մեղրի, Իրան
եկող-գնացող մեքենաները:
Ի՞նչ ծրագրեր ունեք այդ ճանապարհահատվածի հետ կապված: Խորհրդային տարիներին, օրինակ, որքանով
հիշում ենք, այդ հատվածում՝ մի քանի
կիլոմետրի վրա՝ ճանապարհին զուգահեռ, փայտյա ցանկապատեր էին տեղադրում՝ իբրև յուրօրինակ կանխարգելիչ միջոց:
– Սյունիքի մարզն ունի բարդ ռելիեֆ։
Այսօր բոլորի ուշադրությունը Սյունիքի ճանապարհների վրա է, քանի որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության հետ կապն ապահովվում է
հենց Սյունիքի մարզի ճանապարհներով։
Հարժիսի տեղամասում խորհրդային տարիներին տեղադրված փայտե ցանկապատերը
տարիների ընթացքում անհետացել են։ Այսօր
նույնպես խնդիրներ ունենք ճանապարհային կահավորանքի անհետացման հետ կապված։ Յուրաքանչ յուր քաղաքացի պետք է գիտակցի, որ ճանապարհային կահավորանքը

երթևեկության անվտանգության տարրերից
է, և չպետք է թույլ տանք, որպեսզի դրանք
վնասվեն կամ անհետանան։ Նշենք նաև, որ
ավտոճանապարհների ընթացիկ պահպանման աշխատանքներ կատարող կազմակերպությունները մշտապես իրականացնում
են ավտոճանապարհային կահավորանքի
թարմացման աշխատանքներ։ Կապալառու
կազմակերպությունները ՀՀ միջպետական և
հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներին իրականացնում են շուրջօրյա
հսկողություն և հերթապահություն։ Համագործակցելով Ճանապարհային ոստիկանության հետ՝ արվում է հնարավորը՝ եղանակային
վատ պայմաններում երթևեկելի ճանապարհներ ունենալու համար։ Եթե նույնիսկ առաջանում են խնդիրներ, դրանք արագ լուծվում են։
– Հունվարյան ձնաբքերի ու ցրտերի ժամանակ քանիցս դժվարանցանելի կամ անանցանելի է դարձել Սատանի
կամրջից Տաթև բարձրացող՝ խիստ թեք
ճանապարհը: Եվ խոշոր բեռնատարներն
ու կցորդով մեքենաները ժամերով հավաքվում էին Սատանի կամրջում կամ
(Կապանից եկողները) Տաթև գյուղի մերձակայքում: Ընդ որում՝ այդ հատվածում
ոչ թե ձնաբուքն է դժվարություններ հարուցում, այլ սառույցը: Կարծեք դա ավելի դյուրին լուծելի խնդիր պիտի լիներ,
բայց…
– Մ2-Տաթև-Աղվանի-Մ2 միջպետական
նշանակության ավտոճանապարհի 18-րդ կմ
(Սատանի կամուրջ) հատվածում կցորդով
մեքենաների կուտակման հարցը փորձել ենք
լուծել։ Ձյան տեղումների և ցածր ջերմաստիճանի (մերկասառույցների) ժամանակ գիշերային ժամերին ռելիեֆի բարդության, տեսանելիության բացակայության պատճառով այդ
հատվածը ժամանակ առ ժամանակ դառնում
է դժվարանցանելի, սպասարկող ճանապարհաշինական կազմակերպության և ճանապարհային ոստիկանության համատեղ ջանքերով կազմակերպվում է նշված հատվածի
երթևեկությունը. թույլ չի տրվում կցորդով
մեքենաներին գիշերվա ժամերին անցնել
Տաթևի ոլորանները, միաժամանակ ձմեռային պահպանումն իրականացնող կազմակերպությունների կողմից ամբողջ գիշերվա
ընթացքում պարբերաբար կատարվում են
մաքրման և մշակման աշխատանքներ, և
երթևեկությունը կցորդով տրանսպորտային
միջոցների համար վերականգնվում է առավոտյան։
– Մ2-Տաթև-Կապան հիմնանորոգված ճանապարհի խնդրահարույց տեղամասերից մեկը (հատկապես ձմռանը)
Տաթևի արևել յան մուտքն է: Մոտ 100 մ
երկարությամբ հատվածն անցնում է սողանքային՝ գրունտային տեղանքով:
Ամենաթեթև տեղումներից անգամ՝
ներքևից (Սատանի կամրջից) բարձրացող խոշոր բեռնատարների և կցորդով մեքենաների համար ճանապարհի
այդ հատվածը դառնում է անանցանելի:
Նման իրավիճակներում խնդիրն ամեն
անգամ (ժամանակավորապես) լուծվում
է ավազակոպիճ տեղադրելով:
Արդյո՞ք ընթացիկ տարում կլուծվի
ճանապարհային այդ հանգույցի խնդիրը:
– Նշված 100մ երկարությամբ սողանքային հատվածը նախատեսված է հիմնանորոգել 2022 թվականին։ Ձմեռային պահպանման
շրջանակներում այդ հատվածում կապալառու կազմակերպության կողմից պարբերաբար կատարվում են երթևեկելի մասի խճապատման աշխատանքներ։
– Ձմեռային պահպանության հետ
կապված հաջորդ հիմնախնդրին առնչվում ենք դարձյալ Մ2-ի վրա՝ Շաքեի
խաչմերուկից մինչև Զանգեր… Ունե՞ք
ծրագիր այդ հատվածի հետ կապված:
– Հայաստանը լեռնային երկիր է, և ջերմաստիճանային տատանումները կտրուկ
են, ուստի սպասարկման առումով առաջանում են որոշ խնդիրներ։ Ոչ միայն նշված,

– Հաշվի առնելով, որ Մ2-ՏաթևԱղվանի-Մ2 ճանապարհի առանձին տեղամասերում կառուցվել է
նոր հողային պաստառ, հետագա
թերություններից խուսափելու
նպատակով որոշում է կայացվել
ասֆալտբետոնե վերին շերտը
տեղադրել 2022 թվականին։

այլև շատ այլ հատվածներում ջերմաստիճանը կարող է հասնել մինչև -20-ի, իսկ այդ
պայմաններում երթևեկելի մասի աղ-ավազի
խառնուրդով մշակումն արդյունք չի տալիս։
Սակայն ձմեռային պահպանումն իրականացնող կազմակերպությունների կողմից
արվում է հնարավորը՝ ձյան շերտը մաքրելու
և սառույցը հալեցնելու, ավտոճանապարհի
անցանելիությունն ապահովելու համար։
– Եվ որպեսզի ձմեռային պահպանության հետ կապված ամեն ինչ պարզ
լինի՝ կարո՞ղ ենք իմանալ՝ բավարար
համարո՞ւմ եք ճանապարհների ձմեռային պահպանության ֆինանսավորումը
և այդ գործով զբաղվող ընկերությունների տեխնիկական ապահովվածությունը
(նկատի ունենք նախևառաջ ձյունամաքրիչ մեքենաները):
– Միջպետական և հանրապետական
նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման համար հայտարարված վերջին
մրցույթի արդյունքում 30 տոկոսով ավելացվել են ձմեռային պահպանման նպատակով
հատկացվող գումարները։ Ի դեպ, նշենք,
որ վերջին անգամ ավտոճանապարհների
սպասարկման համար գնային վերանայում
արվել էր 2010 թվականին։ 2021 թվականին
ՀՀ կառավարության 2010թ. նոյեմբերի 4-ի
N 1419 որոշման մեջ փոփոխություններ ու
լրացումներ են կատարվել, ըստ որոնց՝ մեքենասարքավորումների հետ կապված նոր
պայմաններ են սահմանվել կապալառու կազմակերպությունների համար։

Այլընտրանքային ճանապարհներ
– Հետպատերազմյան շրջանի սյունիքյան գլխավոր հոգսերից մեկը, որ
համապետական ու ռազմավարական
նշանակություն ունի, ճանապարհային
կանոնավոր հաղորդակցության ապահովումն է: Իհարկե, մենք տեսնում ենք,
թե ինչպիսի մեծամասշտաբ աշխատանքներ են կատարվում այդ ուղղությամբ: Որոշ հարցեր, այդուհանդերձ,
պարզաբանման կարիք ունեն:
Եվ ուրեմն՝ բացի Որոտան գյուղի մերձակայքից, ուրիշ հատվածներ ունե՞նք
Գորիս-Կապան մայրուղու վրա, որոնք
անցնում են առայժմ Ադրբեջանին վերագրվող տարածքներով: Ու, եթե կարելի է, նշեք խնդրեմ այդ ճանապարհահատվածները՝ անուններով, որպեսզի
մեզ հասկանալի լինի:
– Հարցի պատասխանին մենք չենք տիրապետում, ասել է թե՝ հարցը պետք է ուղղել
պետական այլ մարմինների:
– Տաթև-Կապան ճանապարհի մասին…. Իհարկե, այն գործում է, և հույս ունենք, որ ընթացիկ տարում կիսատ մնացած գործերն ավարտին կհասցվեն:
Միևնույն ժամանակ՝ շարունակում
է անհերքելի մնալ կարծիքը՝ քանի դեռ
այդ ճանապարհը չի շրջանցում Վերին
Խոտանան գյուղը, դժվար թե այն լիարժեք գործի:
Ըստ ՀՀ վարչապետի հայտարարության՝ նախատեսվում է 2022-ին կառուցել
այդ գյուղը շրջանցող ճանապարհահատված: Ի՞նչ ընթացքի մեջ է տվ յալ մտադրության իրականացումը:
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– Հաշվի առնելով, որ Մ2-Տաթև-Աղվանի-Մ2 ճանապարհի առանձին տեղամասերում կառուցվել է նոր հողային պաստառ,
հետագա
թերություններից
խուսափելու
նպատակով որոշում է կայացվել ասֆալտբետոնե վերին շերտը տեղադրել 2022 թվականին։ Նշենք նաև, որ Տաթև-Աղվանի ճանապարհի հիմնանորոգման արդյունքում
ճանապարհի երթևեկության ինտենսիվությունը կտրուկ աճել է, ինչի հետևանքով Վերին
Խոտանան գյուղի տարածքով անցնող հատվածում հատկապես ձմեռային ժամանակահատվածում առաջացել են անվտանգ և անխափան շահագործման խնդիրներ։ Նկատի
ունենալով վերոնշ յալը՝ հրատապ խնդիր է
առաջացել Վերին Խոտանան գյուղը շրջանցող և անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանները բավարարող նոր ավտոճանապարհի
կառուցումը 2022 թվականին։
– Ի՞նչ կասեք Կապանն Ագարակ, Եղվարդ, Ուժանիս գյուղերին կապող այլընտրանքային ճանապարհի մասին:
Ադրբեջանը 2020-ի դեկտեմբերի 18ից անմիջապես հետո փակեց Կապանը
տվ յալ ենթաշրջանին կապող (ադրբեջանական երբեմնի Սեիդլար գյուղով)՝ մեր
իսկ կողմից ժամանակին բարեկարգված
ճանապարհը: Եվ երբեմնի կարճ ճանապարհի փոխարեն այդ ենթաշրջանի հետ
կապը ներկայումս ապահովվում է Վերին
Գյոդաքլու ու Խդրանց գյուղերի խիստ
անմխիթար ճանապարհով:
Որքանով տեղյակ ենք՝ այդ ուղղությամբ հողային աշխատանքների մեկնարկը տրված է…
– Կապանն Ագարակ, Եղվարդ, Ուժանիս
գյուղերին կապող այլընտրանքային ճանապարհի շինարարության աշխատանքները
կավարտվեն 2022 թվականին։ Այս տարի կավարտվի նաև Տ-8-22 /Մ2/-Վարդավանք-Խդրանց-Ագարակ ավտոճանապարհի մոտ 13
կմ հատվածի հիմնանորոգումը։
– Խոտ-Մ2 վերաշինվող ճանապարհի մասին… Ե՞րբ կունենանք այդ ճանապարհը՝ վերջնական տեսքով, և արդյո՞ք
այն շահագործելուց հետո կկարողանանք Մ2-ով Գորիսից անվտանգ հասնել
Կապան:
– Որոտան-Խոտ ավտոճանապարհի վերակառուցումն ընթացքի մեջ է։ Նախատեսվում է շինաշխատանքներն ավարտին հասցնել 2022 թվականին։
– Քաշունիի խաչմերուկ-Բարձրավան
ճանապարհի կառուցման ընթացքի մասին նույնպես կուզենայինք իմանալ:
– Հ-46 (Քաշունի գյուղի խաչմերուկից)Բարձրավան ավտոճանապարհը նույնպես
կառուցման ընթացքում է։
– Տանձավեր-Շուռնուխ այլընտրանքային ճանապարհի մասին. կարծեք այնքան էլ բարեհարմար երթուղի չի ընտրվել: Իմիջիայլոց, այդ ճանապարհը պիտի
անցնի երբեմնի Մաճ գյուղի ավերակներով և, ակնկալում ենք՝ հնավայրը չի տուժի դրանից:
– Տանձավեր-Շուռնուխ ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքները մեկնարկել
են 2021 թվականին։ Դրանց ավարտը նախատեսված է 2022 թվականին։ Նշված հնավայրը
շինաշխատանքների հետևանքով չի տուժի։
– Գեղանուշ-Ճակատեն ճանապարհի
մասին. կարո՞ղ ենք համարել, որ դա Կապանը Ճակատենին կապող ժամանակավոր լուծում է, և այնտեղ կբավարարվենք
գրունտային վիճակով: Իսկ Կապան-Ճակատեն ավանդական մայրուղու հիմնական այլընտրանքը կլինի կառուցվող
ճանապարհը: Կարո՞ղ եք վերջնաժամկետ նշել այդ ճանապարհի կառուցման
մասով:
– Գեղանուշ-Ճակատեն ճանապարհը ժամանակավոր լուծում է, իսկ հիմնական՝ Մ-17,
(Մ-2) (Կապան)-Ծավ-Մ2 ավտոճանապարհի
Կապան-Ճակատեն շրջանցիկ ճանապարհի
կառուցումը սկսված է։
– Լծեն-Տաթև այլընտրանքային ճանապարհի կառուցումը համեմատաբար
ուշ սկսվեց, հողային աշխատանքներն էլ
դեռ առջևում են…
Կարո՞ղ ենք ենթադրել, որ այդ ճանապարհի կառուցումն ընթացիկ տարում
ավարտին կհասցվի, և մեքենաները Մ2-ից
Լծեն կհասնեն ոչ թե Սիսիան քաղաքով, այլ
Նորավան գյուղով, որի ճանապարհը (Մ2-ից
իջնող) հիմնանորոգվել է 2021-ին:
– Տ-8-93, Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցումը սկսվել է նա-

ՈՒՐԲԱԹ

25 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2022Թ.

5

№ 4 (570)

Шушинская декларация о союзнических
отношениях между Азербайджанской
Республикой и Турецкой Республикой
Սկիզբը՝ էջ 3

Совета
стратегического
сотрудничества
высокого уровня между Азербайджанской
Республикой и Турецкой Республикой.
Стороны проводят независимую внешнюю политику, направленную на защиту и
обеспечение своих национальных интересов.
Стороны будут прилагать совместные усилия
для развития международных отношений,
основанных на мире, дружбе и добрососедстве,
через стабильность и процветание на региональном и международном уровнях, а также
для разрешения конфликтов и вопросов
региональной и глобальной безопасности и
стабильности.
Обе стороны будут углублять двустороннее
сотрудничество, демонстрируя солидарность
и взаимную поддержку по актуальным международным вопросам, представляющим
взаимный интерес, занимая близкие или
совпадающие позиции, поддерживать друг
друга в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, ОБСЕ, Совет
Европы, Совет сотрудничества тюркоязычных
государств и Организация исламского сотрудничества.
В случае, по мнению любой из стороны, угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств против ее
независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или
безопасности международно признанных
границ стороны будут проводить совместные
консультации, чтобы устранить эту угрозу
или агрессию. Они будут выступать с
инициативами в соответствии с целями и
принципами Устава и оказывать друг другу
необходимую помощь в соответствии с
Уставом ООН. Объем и форма этой помощи
будут определены в ходе немедленных обсуждений и принято решение удовлетворить потребности обороны совместными
действиями и организована скоординированная деятельность сил и командных структур Вооруженных сил.
Советы безопасности сторон будут проводить регулярные совместные заседания по
вопросам национальной безопасности для
обсуждения вопросов национальной, региональной и международной безопасности,
затрагивающих интересы сторон.
Стороны продолжат совместные усилия
по перестройке и модернизации вооруженных
сил двух братских стран в соответствии с
современными требованиями.
Стороны будут поддерживать деятельность, направленную на нормализацию жизни в регионах, освобожденных от армянской
оккупации, на основе расчистки заминированных территорий.
Обе стороны будут способствовать обмену
персоналом, направленному на укрепление
обороноспособности и военной безопасности,

խորդ տարի։ Նախատեսվում է աշխատանքներն ավարտին հասցնել 2022
թվականին։ Այո, աշխատանքների ավարտից
հետո Մ-2-ից Լծեն հնարավոր կլինի հասնել
Նորավանով։
– Մեկ անգամ ևս նշենք, որ մեծամասշտաբ ճանապարհաշինական ծրագրեր են իրականացվում Սյունիքում, որը,
խոստովանենք, լավ օրից չէ, թեև ճանապարհ կառուցելը բոլոր դեպքերում
իրադարձություն է: Հետաքրքիր է՝ մեր
ունեցած ճանապարհաշինական հզորությունները բավարարո՞ւմ են ըստ
պատշաճի և սահմանված ժամկետներում կյանքի կոչելու այդ ծրագրերը:
– Ճանապարհաշինական ռեսուրսներն
ընդհանուր առմամբ բավարարում են առկա
աշխատանքներն իրականացնելու համար։
Ճանապարհաշինության ոլորտում կատարվող աշխատանքների ծավալների մեծացումը նպաստում է նաև բնագավառում գործող
հզորությունների
կազմակերպությունների
մեծացմանը, նոր կազմակերպությունների
ձևավորմանը։

совместному обучению и учениям, повышению
общего потенциала вооруженных сил двух
стран, тесному сотрудничеству в управлении
вооружениями и боеприпасами на основе
современных технологий. Азербайджан и
Турция поддержат военные учения вместе с
армиями других дружественных стран.
Стороны с учетом своих национальных и
международных обязательств, будут способствовать реализации совместных проектов
по развитию совместных возможностей посредством обмена технологиями в морском,
воздушном и космическом секторах, вносить
позитивный вклад в развитие совместных
технологий оборонной промышленности,
взаимно продвигать свои технологии и поддерживать
создание
производственных
мощностей, которые в настоящее время не
существуют в их странах, проводить совместные исследования, а также осуществлять
сотрудничество между оборонными предприятиями двух стран на внутреннем и международном рынках в области технологий, продукции и услуг военного назначения.
Стороны заявляют, что развивающееся
между двумя странами военно-политическое
сотрудничество, отвечающее их национальным интересам, не направлено против третьих стран.
Стороны подчеркивают важность дальнейшего развития сотрудничества в области
кибербезопасности и будут проводить совместные исследования, тренинги и продвигать
взаимное техническое сотрудничество в этой
области.
Стороны будут наращивать усилия по
диверсификации национальной экономики и
экспорта в торгово-экономических отношениях, а также по налаживанию совместных
производств в перспективных направлениях
для выработки более благоприятных условий с целью взаимовыгодного развития
инвестиционного сотрудничества. В связи
с этим Азербайджан и Турция примут меры
по созданию механизмов для организации
свободного движения товаров.
Стороны подчеркивают ведущую роль
Турции и Азербайджана в реализации стратегического Южного газового коридора,
который способствует энергетической безопасности региона и Европы, обеспечивая
диверсификацию источников и маршрутов
природного газа. Стороны продолжат согласованные усилия по обеспечению эффективного использования и дальнейшего развития Южного газового коридора. Стороны
также выражают намерение продолжить
и активизировать усилия по содействию
региональному сотрудничеству в области
электроэнергетики для повышения безопасности энергоснабжения в регионе с учетом процессов в мировой энергетике.
Обе стороны будут укреплять сотруд-

Եզրափակիչ մաս
– Ֆինանսական ոլորտին առնչվող
մի հարց ևս. երբ 2021-ի աշնանը մեր
առջև
վերջնականապես
սրությամբ
ծառացավ
այլընտրանքային
ճանապարհների կառուցման խնդիրը, Իրանի
Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստակամություն հայտնեց աջակցել
Հայաստանին՝ այլընտրանքային ճանապարհների կառուցման գործում: Արդյո՞ք
Իրանի պատրաստակամությունը պատշաճ ըմբռնումի արժանացավ մեզանում
և գործնական դրսևորումներ ունեցավ:
– Այդ հարցի պատասխանին նույնպես
չենք տիրապետում, քանզի մեր գործառույթների մեջ չի մտնում:
– Եվ վերջին հարցը՝ արդյո՞ք վերջնականապես ուրվագծված կարելի է համարել Հյուսիս-հարավի սյունիքյան երթուղին: Եթե ավարտված են նախագծային
աշխատանքները, ապա ի՞նչ հիմնական
ցուցանիշներ կունենա ապագա մայրուղին: Եվ, եթե որոշակիացված է այդ ամենը, ե՞րբ կարող են մեկնարկել շինարա-

ничество для повышения конкурентоспособности международного транспортного
коридора Восток-Запад /Центр через две
страны. Азербайджан и Турция будут и
дальше развивать транзитно-транспортный
потенциал азербайджано-турецких участков международных транспортных коридоров с использованием технологий интеллектуальных транспортных систем.
Стороны отмечают, что открытие коридора (Зангезурский коридор) между
западными регионами Азербайджанской
Республики и Нахчыванской Автономной
Республикой Азербайджана и строительство железной дороги НахчыванКарс в качестве продолжения этого коридора внесут важный вклад в дело
интенсификация транспорта и сообщения между двумя странами.
Стороны подчеркнули, что нынешний уровень отношений между Турцией и Азербайджаном способствует общему региональному
и международному миру и процветанию, а
также будет служить стабильности, миру и
интересам международного сообщества, особенно стран региона, принося мир и процветание не только двум странам, но и региону
в целом.
Стороны соглашаются бороться с различными угрозами и вызовами, отрицательно влияющими на региональную и международную стабильность и безопасность, в
частности с терроризмом, всеми его формами
и проявлениями и его финансированием, а
также с распространением оружия массового уничтожения, организованной преступностью, отмыванием денег, незаконным
оборотом наркотиков, торговлей людьми и
нелегальной миграцией будут расширять и
углублять свои совместные усилия и сотрудничество в этой области.
Азербайджанская Республика осуждает
любую деятельность, направленную против
суверенитета, территориальной целостности,
неприкосновенности, стабильности и безопасности границ Турецкой Республики, включая все формы и проявления терроризма, и
решительно поддерживает борьбу с терроризмом Турецкой Республики.
Стороны объединят усилия для дальнейшего развития сотрудничества между
азербайджанской и турецкой диаспорами,
проживающими в разных странах, предпринимать совместные шаги перед лицом общих
проблем, с которыми они сталкиваются, и
проявлять последовательную солидарность.
Стороны будут поощрять координацию и
взаимную поддержку деятельности диаспор
в представлении своих стран и доведении до
мирового сообщества исторической правды о
защите национальных интересов.
Стороны, подчеркнув, что необоснованные
претензии Армении к Турции, искажение
истории и попытки политизации путем искажения исторических фактов нанесли ущерб
миру и стабильности в регионе, в этом контексте решительно поддерживают усилия
Турции, открывшей свои архивы по событиям
1915 года, а также по открытию архивов в
Армении и других странах для проведения
исследований историков по этому вопросу.

В соответствии с «Меморандумом о
взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области СМИ между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой», подписанным 10 декабря 2020 года,
стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в области информации, коммуникации и публичной дипломатии
между соответствующими структурами двух
стран. В связи с этим на постоянной основе
будут проводиться тесные консультации и
обмен информацией между министерствами
иностранных дел двух стран.
Стороны призывают к дальнейшему укреплению межпарламентского сотрудничества и активизации взаимодействия в этом
направлении.
Стороны обеспечат необходимую общественную поддержку основных проявлений
общих ценностей обоих народов и будут
работать вместе над сохранением их исторического и культурного наследия.
Стороны отметили необходимость наращивания национальных и международных
усилий на благо единства и процветания
тюркского мира.
Стороны будут укреплять сотрудничество
в области популяризации тюркского культурного наследия на международном уровне.
Стороны будут поддерживать деятельность Совета сотрудничества тюркоязычных
государств, Турецкой академии, Фонда турецкой культуры и наследия, ТЮРКСОЙ и Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран,
направленную на дальнейшее укрепление
тюркской солидарности.
Стороны, выражая удовлетворение достигнутой договоренностью о поездках граждан одной стороны на территорию другой
стороны по удостоверениям личности (ВНУТРЕННИЕ паспорта), отмечают исключительную важность этого соглашения с точки
зрения близости двух народов и контактов
между людьми, и поддерживают меры, направленные на облегчения приобретения
гражданами одной стороны права проживать
на территории другой стороны в соответствии
с принципом взаимности.
Стороны будут и дальше развивать и углублять тесные связи между своими народами в сферах гуманитарной деятельности,
социальной защиты, науки, образования,
здравоохранения, культуры, молодежи и
спорта, оказывая необходимую государственную поддержку. С этой целью соответствующие ведомства двух стран будут проводить совместные мероприятия.
Настоящая Декларация подписана
в Шуше 15 июня 2021 года в двух
экземплярах на азербайджанском и
турецком языках, причем все тексты
имеют одинаковую силу.
ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ – ИЛЬХАМ АЛИЕВ
ПРЕЗИДЕНТ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

րական աշխատանքները:
– Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Տրանշ 4-ի Արտաշատ-Սիսիան հատվածում նախատեսվում է կառուցել 2-րդ
տեխնիկական կարգի շուրջ 175կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատված,
այդ թվում՝ 14կմ ընդհանուր երկարությամբ
կամուրջներ և 4 կմ ընդհանուր երկարությամբ թունելներ: Այս հատվածի համար նախապատրաստվել է նախնական նախագիծ:
Տրանշ 4-ի Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի կառուցման ներդրումային ծրագիրը հաստատվել է 24.09.2021թ. ՀՀ
կառավարության թիվ 1564-Ա որոշմամբ:
Մանրամասն աշխատանքային նախագիծը պատրաստ է: Նախատեսվում է կառուցել 2-րդ տեխնիկական կարգի նոր ճանապարհահատված` մոտ 60 կմ ընդհանուր
երկարությամբ, ներառյալ 4.7կմ ընդհանուր
երկարությամբ 27 կամուրջ և 12.5կմ ընդհանուր երկարությամբ 9 թունել (ամենաերկարը Բարգուշատի թունելն է՝ մոտ 8,6կմ երկարությամբ): Մանրամասն աշխատանքային
նախագիծն անցել է հատուկ համալիր փոր-

ձաքննություն, որի ամփոփ եզրակացությունը հավանություն է ստացել 2020 թվականի
մայիսի 27-ին ՀՀ կառավարության թիվ 870-Ա
որոշմամբ:
Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Տրանշ 4-ի Քաջարան-Ագարակ հատվածում նախատեսվում է կառուցել շուրջ 32կմ
ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատված (Ագարակ-Վարդանիձոր-Քաջարան
նախատեսվող թունելի մուտք): ՔաջարանԱգարակ հատվածի մանրամասն նախագծման համար 2018 թվականին հայտարարվել
է միջազգային մրցույթ: 2021 թվականին նախագծման աշխատանքներն ավարտվել են:
2021 թվականին ավարտվել են նաև Քաջարան-Ագարակ ճանապարհային հատվածի
մաս կազմող Քաջարանի թունելի նախագծման աշխատանքները: Ըստ նախագծի՝ նախատեսվում է կառուցել շուրջ 7.2կմ ընդհանուր երկարությամբ Քաջարանի թունել և
շուրջ 3կմ թունելի մոտեցումները:
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՄԱՐԻ
ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԻ
17.02.2022
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Հավերժ փառք Արցախյան
պատերազմում նահատակված
հայոց քաջորդիներին

Սերգեյ Լալաբեկյան.
նահատակվեց
Մատաղիսում

Լ

ալաբեկյան Սերգեյ Սամվելի. ծնվել
է 1997 թ. ապրիլի 27-ին Կապանում:
Սովորել է Կապանի թիվ 2 ավագ դպրոցում, Սյունիքի տարածաշրջանային քոլեջում: Պարտադիր զինվորական ծառայությունն անց է կացրել Արարատի զորամասում:
Մանուկ հասակից զբաղվել է սպորտով, ուժերը փորձել տարբեր մարզաձևերում:
Ընկերները Սերգեյի մասին պատմելիս
տխրում են, «Կարոտում ենք, նստում ենք
բոլորով, ասենք՝ գարեջուր ենք խմում, մեկ
էլ մեզանից մեկն անպայման հիշեցնում է, որ
Սերգեյը մեզ հետ չէ, հետո բոլորս սկսում ենք
մի-մի բան մտաբերել, ափսոսալ, տխրել: Ինքը շատ լուրջ տղա էր, տարիքի համեմատ մի
տեսակ շուտ մեծացած: Այնպիսի մարդ էր,
ում կարող էիր դիմել ու համոզված լինել, որ չի
մերժի: Պատերազմից հետո մենք էլ ենք փոխվել, շատերս ենք մասնակցել պատերազմին,
շատ ընկերներ ենք կորցրել: Սերգեյին միշտ
հիշելու ենք որպես հերոսի և հրաշալի մարդու...»:
2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի
կողմից սանձազերծված պատերազմին մասնակցել է առաջին օրերից: Կռվել ու քաջաբար
ընկել է Մատաղիսում՝ հոկտեմբերի 19-ին:
Նահատակված Սերգեյ Լալաբեկյանի աճյունը զինվորական պատիվներով հողին է
հանձնվել Կապանի Բաղաբուրջի հուշահամալիրում՝ հոկտեմբերի 21-ին:
Պարգևատրվել է «Մարտական ծառայություն» մեդալով՝ հետմահու:

Կապանի թիվ 13 միջնակարգ դպրոցը: Զուգահեռաբար մասնակցել է վարորդական դասընթացների ու ստացել ավտովարորդի որակավորում:
1998-2000 թվականներին ծառայել է ՀՀ
զինված ուժերում: Զորացրվելուց հետո վերադարձել և 2001 թվականին աշխատանքի է
ընդունվել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատում՝ վարորդ:
Ամուսնացած էր, ունի երկու զավակ:
Մասնակցել է 2016 թվականի ապրիլ յան
քառօրյա, 2020 թվականի Արցախյան պատերազմներին ու հոկտեմբերի 15-ին՝ Ջաբրայիլի մատույցներում մղված մարտերում, զոհվել
հերոսի մահով:
«Դավիթը դեռ մանկուց աշխույժ, շարժունակ երեխա էր: Սիրում էր իր երկիրը, սիրում
էր բոլորին, բոլորն էլ իրեն էին շատ սիրում»,
– դժվարությամբ պատմում է հերոսի մայրը`
տիկին Անուշը:
«Շուրջ մեկուկես տասնամյակ համատեղ
երջանիկ կյանքով ապրեցինք, ամուսնացել ենք 2006 թվականին, Դավիթը հիանալի
ամուսին ու ծնող էր: Աշխատասեր, նպատակասլաց, համառ, նաև ուրախ և կատակասեր
մարդ էր, ում գերնպատակն իր ընտանիքի
բարեկեցությունն էր: Նրա հետ օրը սկսվում
և ավարտվում էր ժպիտով, տուն մտնելուց
իր հետ ուրախություն էր բերում… Շատ էր
սիրում երեխաներին, մեծ հույսեր կապում
նրանց`հատկապես որդու` Էրիկի հետ, երազում, որ հաջողակ գործարար դառնա… Բարի
մարդ էր, սրտացավ ընկեր, կյանքը հայրենիքին գիտակցաբար նվիրաբերած իսկական
հերոս», – արցունքներից խզված ձայնով
պատմում է կինը։
Հերոսացած հայորդու աճյունն ամփոփվել
է 2020 թ. Կապանի Բաղաբուրջի հուշահամալիրում։
ՏԻԳՐԱՆ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

լի որոշման՝ թուրքին պիտի լռեցնես զենքով,
այլ լեզու թուրքը չի հասկանում:
Ալենը հայտնի էր իր ընկերասիրությամբ: Ընկերները գիտեին, որ ամեն վայրկյան
պատրաստ է իրենց կողքին լինել: Նա կենսախինդ էր, սիրում էր կյանքը, ձգտում վայելել այն: «Որդիս բարի էր, ուշադիր բոլորիս
նկատմամբ, հայրենասեր էր, շատ էր սիրում
Քաջարանը: Ուղղամիտ ու սկզբունքային էր,
չէր ընդունում, երբ խաբում էին իրեն, ինքն
էլ չէր չարաշահում ուրիշների վստահությունն
ու հարգանքը», – ասում է Ալենի մայրը:
Ալենը հնարամիտ էր, երազող, երբեմն
նաև զինագործ, գեղանկարիչ ու բանաստեղծ...
2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը
պատերազմ սկսեց. Ալենն անմիջապես միացավ հայրենի հողը պաշտպանելու մեկնող
քաջարանցիներին: Նրա գործած սխրանքների մասին լեգենդներ են հյուսվում: Երբ լսում
ես, թե ինչպես է կռվել, ինչպես է ֆիզիկական
բնատուր ուժը կիրառել ի փրկություն վիրավորների՝ միայնակ դուրս բերելով մի քանի
հոգու, ինչպես է իր վրա վերցրել հրամանատարությունն անծանոթ տեղանքում, հասկանում ես, որ հայի քաջ տեսակը դեռ կա, որ
հզորները մեզանից հեռանալով չեն մեռնում՝
անմահանում են:
Ալեն Նավասարդյանը զոհվել է 2020 թ.
հոկտեմբերի 23-ին՝ դիպուկահարի կրակոցից: Աճյունն ամփոփված է քաջարանցի
զոհված ազատամարտիկների հուշահամալիրում: Հետմահու պարգևատրվել է «Մարտական ծառայություն» մեդալով:

Ն

Դավիթ Ղուկասյան.
անմահացած հայորդին

Դ

ավիթ Երվանդի Ղուկասյան. ծնվել է
1980 թվականին Լեռնաձոր գյուղում,
տարածաշրջանում հարգարժան մարդկանց`
Երվանդ Ղուկասյանի և Անուշ Հովհաննիսյանի ընտանիքում: Համեստ, աշխատասեր,
պարզ ու բարի մարդիկ, որոնցից սերել են որդիները` Զորիկը, Գարիկը, Դավիթը, Շամիրը:
Նրանք բոլորն էլ որպես վարորդ հաջողությամբ աշխատում էին Զանգեզուրի
պղնձամոլիբդենային կոմբինատում և հեղինակություն վայելում կոլեկտիվում:
Դավիթը բազմանդամ ընտանիքի երրորդ
զավակն էր:
Նախ հաճախել է Լեռնաձորի ութամյան,
ապա սովորել և 1998 թվականին ավարտել

ավասարդյան Ալեն Արտակի. ծնվել
է 1989 թ. հունիսի 27-ին: Արմատներով Կապանի շրջանի Ուժանիս գյուղից էր:
1994 թվականին ընտանիքը տեղափոխվել է
Քաջարան: Միջնակարգ կրթությունը ստացել է Քաջարանի թիվ 1 դպրոցում: 1996- 2006
թվականներին սովորել և ավարտել է տեղի
թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը: 2006 թվականին
ընդունվել է Կապանի արվեստի պետական
քոլեջ: 2016 թ. ընդունվել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի
Կապանի մասնաճյուղ: 2008-2010 թթ. ծառայել է ՀՀ զինված ուժերում:
Պարտադիր զինվորական ծառայությունից զորացրվելուց հետո աշխատանքի
է անցել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային
կոմբիանտում: 2006 թվականից ԵԿՄ անդամ
է, մասնակցել է Ապրիլ յան քառօրյա պատերազմին:
Թշնամուն Ալենը ծանոթ էր մանկությունից: Շատ փոքր էր, երբ Կապանի Ուժանիս գյուղում ռմբակոծության հետևանքով
ավերվեց նրա պապական տունը՝ տարիների ստեղծած ամեն ինչով: Թշնամու հանդեպ
ատելությունը նրան բերել էր մեկ անբեկանե-

Գևորգ Բաբաջանյան.
բանակն իր տունն էր
համարում

Բ

Նիկոլյան Գարեգին.
հերոս-նահատակը

Նավասարդյան Ալեն.
քաջերը չեն մեռնում՝
անմահանում են

միշտ բարձր տրամադրությամբ էր՝ «թշնամուն լավ ջարդ ենք տալիս», – ասում էր մայրը: Վերջին զանգը հոկտեմբերի 25-ին էր:
Գարեգինի աճյունը գտան նոյեմբերի 23-ին՝ Ֆիզուլիում: Ծանրագույն ժամանակներ էին, երբ թույլ չէին տալիս տարածք
մտնել, բայց հրամանատարը, ով լավ գիտեր
Գարեգինի կռված տեղը, գտավ նրա անշնչացած մարմինը:
Գարեգին Նիկոլ յանին հուղարկավորեցին
դեկտեմբերի 14-ին՝ Եռաբլուր պանթեոնում:
Հետմահու պարգևատրվել է «Մարտական
խաչ» առաջին աստիճանի և «Արիության
համար» շքանշաններով:

Ն

իկոլ յան Գարեգին Հազարապետի. ծնվել
է 2000 թվականի փետրվարի 2-ին,
Սիսիանի շրջանի Անգեղակոթ գյուղում: Երեք
տարեկան էր, երբ ընտանիքը տեղափոխվեց
Էջմիածնի շրջանի Թաիրով գյուղ: Սովորել է
Թաիրովի հիմնական դպրոցում, ապա՝ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում:
2019 թվականին ընդունվեց Մխիթար
Հերացու անվան բժշկական համալսարան՝
դեղագիտական ֆակուլտետ։ Նույն թվականի հուլիսի 9-ին զորակոչվել է Արցախի
Հանրապետության պաշտպանության բանակ։ Ծառայում էր Մարտունու թիվ 2 զորամասում։ Հաշված ամիսներ հետո պետք է
տուն վերադառնար, սակայն ճակատագիրն
այլ ուղի էր նախապատրաստել Գարեգինի
համար: Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմի ժամանակ Գարեգինը հերոսաբար
կռվել է Ֆիզուլիի շրջանում։ Զինակից ընկերները մինչ օրս նրա սխրանքների մասին
զրույցներ են պատմում, մասնավորապես, թե
ինչպես էր կյանքը վտանգելով փրկում վիրավոր ընկերներին, թե ինչպես էր անձնազոհաբար կռիվ տալիս՝ իմանալով, որ թիկունքում
օգնական ուժեր չկան:
«Որդուս երազանքներն անկատար մնացին, շատ ծրագրեր ուներ ապագայի հետ
կապված: Գարեգինս ծառայել է «ոչ մի քայլ
հետ» սկզբունքով, մարտերի ժամանակ շատշատ կյանքեր փրկել, երկու օր միայնակ իրեն
վստահված դիրքը պահել: Երբ խոսում էինք,

աբաջանյան Գեւորգ Արտուրի. ծնվել է
1996 թ. հոկտեմբերի 17-ին, Սիսիանի
շրջանի Բնունիս գյուղում: Սովորել է Բնունիսի հիմնական դպրոցում: 9-րդ դասարանն
ավարտելուց հետո Սիսիանի մշակույթի պալատում մեկ տարի ծրագրավորում է սովորել:
Ծառայել է Արցախի Հանրապետությունում՝
Ասկերանի զորամասում: Պարտադիր զինվորական ծառայության ընթացքում մասնակցել
է Ապրիլ յան քառօրյա պատերազմին:
Գևորգը մեծ ու համերաշխ ընտանիքում
էր ծնվել: Մայրը՝ տիկին Լիլիթը, զսպում է
արցունքները՝ «Գևորգս վեց երեխաներիցս
երկրորդն է, այո՛ ես նրա մասին միշտ ներկայով եմ խոսում, թույլ էլ չեմ տալիս, որ անցյալով խոսեն: Գևորգս թասիբով, հարգանքով
տղա էր: Նրա մասին հուշերն այնքան շատ
են: Բանակին շատ էր նվիրված, շատերից եմ
լսել, որ ասում էին՝ գործա էլի, բայց տղաս
բանակն իր տունն էր համարում, ես էլ նրա
ծառայակից ընկերներին եմ իմ որդիները
համարում: Պայմանագրային ծառայության
մտնելու առաջին օրից առանձնացրել եմ
մեր բերքի՝ պոստ տանելու համար նախատեսված բաժինը: Գևորգս հավանած աղջիկ
ուներ, պատերազմը չլիներ՝ դեկտեմբերին
հարսանիք էինք անելու: Մեր սրտերը նմանվել են մոմի, լույս ու ջերմությունը լքել են մեզ,
մնացել են թանկ ու հարազատ հիշողություններ... »:
Գևորգի եղբայրը 44-օրյա պատերազմի
ընթացքում Արցախում էր, նա շտապում էր
օգնության հասնել ժամկետային զինծառայող եղբորը, այդ պատճառով էլ հրաժարվում
է պատերազմին չմասնակցելու հրամանատարության առաջարկից, բացի այդ այնքան
կապված էր ընկերներին, որ նրանց միայնակ
թողնելու միտքը դավաճանություն էր համարում և հոկտեմբերի 8-ին մեկնում է Արցախ:
Կարմիր շուկայի մոտակայքում թշնամու անօդաչուն խոցում է բեռնատարը, որով
զորք էին տեղափոխում, զոհվում է 27 հայորդի, նրանցից մեկն էլ Գեւորգ Բաբաջանյանն
էր:
Գեւորգի մարմինը հողին է հանձնվել 2020
թ. հոկտեմբերի 28-ին Սիսիանի զինվորական
պանթեոնում:
ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ՝
ՄԱՐԻ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԸ
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Հայտարարվել է
Ագարակից դեպի
թունել շուրջ 32կմ
ճանապարհի
շինաշխատանքների
տեխհսկողության
խորհրդատվական
ծառայությունների
ձեռքբերման
միջազգային մրցույթ

ՀՀ
Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի
Սիսիան-Քաջարան հատվածի կառուցումը
հնարավորություն կտա մեծացնել
հետաքրքրությունը ՀՀ տարածքով
տարանցիկ երթևեկության նկատմամբ
Փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել Հյուսիս-հարավ
ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի կառավարման խորհրդի հերթական նիստը։ Օրակարգային հարցը
վերաբերել է Սիսիան-Քաջարան հատվածի շինարարության համար մրցութային գործընթաց սկսելուն։

Փ

ոխվարչապետը, անդրադառնալով
ծրագրի կարևորությանն ու ակնկալվող արդյունքներին, նշել է, որ
Սիսիան-Քաջարան հատվածի կառուցումը
կառավարության առաջնահերթություններից է։
«Ծրագրի իրագործումը հնարավորություն կտա մեծացնել հետաքրքրությունը Հայաստանի տարածքով տարանցիկ երթևե-

կության նկատմամբ, ապահովել Հայաստանի
Հանրապետության հարավային շրջանների
անվտանգությունը, նպաստել դրանց տնտեսական զարգացմանն ու բնակչության կենսամակարդակի բարելավմանը», – ընդգծել է
Համբարձում Մաթևոսյանը։
Օրակարգային թեմայի շրջանակում նիստի մասնակիցները քննարկել են մրցութային
գործընթացի պատշաճ իրականացմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։
Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի նախագծի համաձայն՝ նախատեսվում
է կառուցել II–րդ տեխնիկական կարգի, 100
կմ/ժամ հաշվարկային արագությամբ, շուրջ
60 կմ ընդհանուր երկարությամբ նոր ճանապարհահատված, այդ թվում՝ 4.7 կմ ընդհանուր երկարությամբ կամուրջներ և 12.5 կմ
ընդհանուր երկարությամբ թունելներ, որոնցից ամենաերկարը` Բարգուշատի թունելն է՝

8.6 կմ երկարությամբ:
Արդյունքում հնարավոր կլինի նվազեցնել
Սիսիան-Քաջարան ճանապարհային հատվածի երկարությունը մոտ 58 կմ-ով, տրանսպորտային միջոցների առկա 50 կմ/ժ միջին
արագությունն ավելացնել և սահմանել շուրջ
100 կմ/ժ, երթևեկության տևողության ժամանակը նվազեցնել մոտ 1,5-2 ժամով, ինչպես
նաև բարձրացնել հարմարավետությունն ու
անվտանգությունը։
Նշենք նաև, որ ծրագիրը ներառված է
ԵՄ Տնտեսական և ներդրումային պլանի ուղենիշ 2–ում, որի շրջանակներում կառավարությունն արդյունավետ համագործակցում է
Եվրամիության, Եվրոպական ներդրումային
բանկի և ՎԶԵԲ գործընկերների հետ՝ Ծրագրի հետագա ֆինանսավորման և իրագործման ուղղությամբ։
11.02.2022

Հյուսիս-հարավի Քաջարան-Ագարակ ճանապարհի
վերակառուցման նախագիծը ստացել է
դրական եզրակացություն
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Արմեն Ղուլարյանի նախագահությամբ տեղի է ունեցել Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային
ծրագրի Քաջարան-Ագարակ ճանապարհահատվածի նախագծային փաստաթղթերի պետական համալիր փորձաքննական հանձնաժողովի նիստը։

ՀՀ

քաղաքաշինության
կոմիտեն
տեղեկացնում է, որ քննարկվել
է Տրանշ-4-ի Քաջարան-Ագարակ
32կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածի
վերակառուցման նախագիծը։ Վերակառուցման աշխատանքները ֆինանսավորվում են
Կայունացման և զարգացման եվրասիական
հիմնադրամի վարկային, ինչպես նաև ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով։
Վերակառուցվող 32կմ երկարությամբ
ճանապարհահատվածը լինելու է 2-րդ տեխնիկական կարգի՝ 80կմ/ժ հաշվարկային
արագությամբ։ Ճանապարհահատվածը նե-

րառելու է 18 կամուրջ և 3 թունել, որոնցից
ամենաերկարը լինելու է 7.5կմ։ Ծանրաքաշ
մեքենաները կունենան իրենց առանձին երթևեկելի գոտին, ինչն առավել դյուրին կդարձնի բեռնափոխադրումները։
Հանձնաժողովի անդամները ներկայացրել են նախագծի վերաբերյալ իրենց դիտարկումները։ Առանձնահատուկ շեշտադրվել են
նաև ամբողջ ճանապարհահատվածի և ինժեներական բոլոր կառույցների սեյսմակայուն շինարարական նորմերի պահանջներին
համապատասխանության խնդիրները։
Վերջում քվեարկության միջոցով պետական համալիր փորձաքննական հանձնաժողովը Տրանշ-4-ի Քաջարան-Ագարակ
32կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածի վերակառուցման նախագծին
տվեց միաձայն դրական եզրակացություն,
որի արդյունքում կարող է կազմակերպվել
նշված ճանապարհահատվածի շինաշխատանքների ձեռքբերման մրցութային գործընթացը։
22.02.2022

Տրանշ 4 - Բաղկացած է 3
ենթահատվածից՝ ԱրտաշատՍիսիան, Սիսիան-Քաջարան,
Քաջարան-Ագարակ

ՏԿԵՆ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը հայտարարել է Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Տրանշ-4-ի Ագարակից
մինչև թունել շուրջ 32կմ ճանապարհի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական
հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ։
Մրցույթի արդյունքում ընտրված խորհրդատվական ընկերությունը պետք է մատուցի
Տրանշ 4-ի (Ագարակից մինչև թունել շուրջ 32
կմ ճանապարհ) շինարարության տեխնիկական հսկողության բոլոր ծառայությունները՝
միջազգային չափանիշներին համապատասխան։
Շինարարական աշխատանքների տևողությունը նախատեսվում է 36 ամիս: Թերությունների վերացման ժամանակաշրջանը
սահմանված է աշխատանքների ավարտից
հետո 365 օր: Մոտ 32 կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածի վերակառուցման ներդրումային ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրասիական կայունացման ու զարգացման
հիմնադրամի վարկային միջոցներով և ՀՀ
պետական բյուջեից:
Մրցութային հայտերի ներկայացման
վերջնաժամկետն է 2022թ. մարտի 16-ը՝ ժամը 18:00 (Երևանի ժամանակով):
Մրցույթի մասին այլ մանրամասների
կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ`
https://armroad.am/en/procurement/tenders
«ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ»
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ, 15.02.2022

Սիսիան-Քաջարան
60 կմ ճանապարհի
շինարարությունը
կտևի 6 տարի

Հ

յուսիս-հարավ ամբողջ ճանապարհը
մոտ 560 կմ է, և Սիսիան-Քաջարան
այս 60 կմ-ն ամենաառանցքային հատվածներից մեկն է։ Այս մասին ասաց ՏԿԵ նախարար Գնել Սանոսյանը։
«Այժմ գործող ճանապարհը Սիսիանից
դեպի Քաջարան միջինում ունի մոտ 50 կմ/
ժամ արագություն։ Մենք այս ճանապարհի
կառուցմամբ կունենանք 100 կմ ժամ արագությամբ ճանապարհ, որը շուրջ երկու
ժամով կկրճատի այդ հատվածների միջև
հեռավորությունը, նաև կլինի բարեկարգ, ժամանակակից ստանդարտներին բավարարող
անվտանգ ճանապարհ, ինչը, կարծում ենք,
և ռազմավարական, տնտեսական առումով
շատ կարևոր է։ Վեց տարի ժամկետ է նշվում
ծրագրի իրականացման համար։ Ամբողջովին նոր ճանապարհային հատված է, որտեղ
կան շուրջ 4.7 կմ կամուրջներ, որոնք ընդհանուր առմամբ 27 կամուրջներ են։ Կան 12 կմ-ից ավելի թունելային հատվածներ, դրանք
հինգ թունելներ են, որոնցից մեկը միայն 8.6
կմ երկարություն կունենա։ Այսինքն՝ խոշորամասշտաբ ծրագիր է, և ամեն ինչ կանենք, որ
միջազգային խոշոր ընկերությունները լուրջ
հետաքրքրվածություն ունենան, բավական
հայտեր ունենանք։ Եվ եթե այլ խոչընդոտող
հանգամանքներ չլինեն, տարվա վերջում կունենանք նաև շինարար», – ասաց Սանոսյանը։
17.02.2022
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ՈՒՐԲԱԹ

«Արմաթն օդում»
աշխատանոցի բացում
Կապանի պոլիտեխնիկում

ՀՀ

կրթության և գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության
և առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության նախաձեռնությամբ փետրվարի 16-ին Հայաստանի
ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի
Կապանի մասնաճյուղում բացվեց «Արմաթն
օդում» անօդաչու թռչող սարքերի (ԱԹՍ)
կրթական աշխատանոց, որն առայժմ երրորդն
է հանրապետությունում: Բացման արարողությանը մասնակցում էին Սյունիքի մարզպետի տեղակալ Կարո Ավանեսյանը, Կապանի
համայնքապետի տեղակալ Գոռ Թադևոսյանը, առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն
Հայկ Չոբանյանը, «Արմաթ» լաբորատորիաների ծրագրի ղեկավար Սեդրակ Վարդանյանը, «Արմաթն օդում» ծրագրի համակարգող
Խաչատուր Թադևոսյանը, հրավիրված այլ

անձինք: Արթուր Կոստանդյանն իր խոսքում
համոզմունք հայտնեց, որ նորաստեղծ աշխատանոցը հատկապես հետաքրքրելու է նորարարական գաղափարներով տոգորված երիտասարդներին:
«Արմաթ» լաբորատորիաների ծրագրի
ղեկավար Սեդրակ Վարդանյանը երախտագիտություն հայտնեց կրթօջախի ղեկավարությանը աշխատանոցի համար լավագույն
պայմաններ ստեղծելու համար: «Մենք ապագայի բանակ պիտի ստեղծենք, 2016 թվականին էինք նախաձեռնել այս գործը, եթե այն
ժամանակ գործընթացներ սկսեինք, միգուցե
44-օրյա պատերազմում այլ իրավիճում հայտնվեինք, ուստի բաց թողնվածը շատ արագ պիտի վերականգնենք, մեր պետության համար
պիտի ստեղծենք ապագայի բանակը, մեր
անվտանգության երաշխիքը, – մանրամասնեց
Սեդրակ Վարդանյանը:

Դպրոցներին են ուղարկվել գնահատման
նոր մեթոդական ցուցումները

ԺԱՆՆԱ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և
սպորտի նախարարի տեղակալ

Դ

պրոցներին են ուղարկվել 2021-2022
ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում գնահատման նոր մեթոդական ցուցումները։ Քանի որ ծնողների
հետաքրքրությունը մեծ էր, պարզաբանեմ,
թե ինչ է փոխվել և ինչպես պետք է գործի
միավորային գնահատումը՝ այս կիսամյակից
սկսած։
Կիսամյակային գրավոր աշխատանքները դուրս են եկել, միավորային գնահատումն
իրականացվելու է հետևյալ ձևերով.
 բանավոր հարցում,
 գործնական աշխատանք,
 նախագծային աշխատանք,
 թեմատիկ աշխատանքներ,
 ամփոփիչ աշխատանք (բացառիկ դեպքերում)։
Մեկ կիսամյակում բանավոր հարցման,
գործնական, նախագծային և թեմատիկ աշխատանքների քանակը որոշում է ուսումնական հաստատությունը:
«Արվեստ», «Երաժշտություն», «Կերպարվեստ»,
«Ֆիզիկական
կուլտուրա»,
«ՆԶՊ», «Տեխնոլոգիա» և «Հասարակագիտություն», «Գրականություն», «Պատմություն» առարկաների դեպքում թեմատիկ
աշխատանքները կարող են իրականացվել
նաև գործնական աշխատանքի կամ նախագծային աշխատանքի ձևով՝ հիմնվելով
հաստատության առարկայական մասնախմբի եզրակացության վրա, մանկավարժական
խորհրդի որոշմամբ։
Թեմատիկ աշխատանքները՝ գրավոր, իսկ
«Արվեստ», «Երաժշտություն», «Կերպարվեստ», «Ֆիզիկական կուլտուրա», «ՆԶՊ»,

«Տեխնոլոգիա» և «Հասարակագիտություն»,
«Գրականություն», «Պատմություն» առարկաների դեպքում գրավոր և գործնական
կամ նախագծային աշխատանքի ձևով իրականացնելու անհնարինության դեպքում թեմատիկ աշխատանքներն իրականացվում են
բանավոր՝ աշխատանքի ամբողջ ընթացքը
տեսաձայնագրելու պայմանով:
Բնագիտական առարկաների լաբորատորիաների առկայության դեպքում բնագիտական առարկաների գործնական աշխատանքները կարող են ներառել նաև
փորձարարական
բաղադրիչ՝
հիմնվելով
հաստատության առարկայական մասնախմբի եզրակացության վրա, մանկավարժական
խորհրդի որոշմամբ։
Աշակերտի կիսամյակային գնահատականը բոլոր առարկաներից ձևավորվում է
հետևյալ կերպ.
1. որոշվում է կիսամյակի ընթացքում
միավորային գնահատման բոլոր տեսակներից աշակերտի ստացած գնահատականների միջին թվաբանականը և այն մոտարկվում
է ամբողջ թվով:
2. Ստացված ամբողջ թիվը կլինի աշակերտի կիսամյակային գնահատականը:
3. Եթե 12-րդ դասարանում տվ յալ ուսումնական առարկայի ուսումնասիրությունն
ավարտվում է 1-ին կիսամյակում, ապա այդ
առարկայի տարեկան գնահատական համարվում է առաջին կիսամյակի կիսամյակային գնահատականը:
4. Սովորողի տարեկան գնահատականը
նրա ստացած երկու կիսամյակային գնահատականների միջին թվաբանականն է: Եթե
ստացվածն ամբողջ թիվ չէ, ապա այն մոտարկվում է ամբողջ թվով։
Գործնական և թեմատիկ աշխատանքից
բացակայած սովորողն այն կարող է հանձնել
մինչև տվ յալ կիսամյակի ամփոփումը: Այդ
աշխատանքներից սովորողի բացակա լինելը
նշելու համար գրվում է «բ» տառը։ Հանձնած
աշխատանքի թվանշանը նշանակվում է
հանձնման օրը: Եթե աշակերտը չի հանձնել
թեմատիկ և գործնական աշխատանքների առնվազն կեսը, ապա մինչ կիսամյակի
ավարտը հանձնում է ամփոփիչ աշխատանք
բաց թողած թեմաների մասով և նրա կիսամյակային գնահատականը ձևավորվում է
գնահատման բոլոր տեսակներից ստացած
գնահատականների միջին թվաբանականով,
որը մոտարկվում է ամբողջ թվով: Ամփոփիչ
աշխատանքից բացակայելու դեպքում այն
գնահատվում է «0» միավոր:

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

Ինչպես «Սյունյաց երկրին» հայտնեց Հայկ
Չոբանյանը, նորաստեղծ աշխատանոցում ուսանողները տեսական գիտելիքներ կստանան
ռադիոէլեկտրոնիկայից, ֆիզիկայից, աէրոդինամիկայից, ինչպես նաև գործնական աշխատանքում կհմտանան, այն է՝ կպատրաստեն
անօդաչու թռչող սարքեր՝ և թևավոր, և քառապտուտակավոր (ուղղաթիռային), որոնք
կփորձարկվեն դաշտային պայմաններում:
– Սրանով, ըստ ամենայնի, ուսանողների
համար նոր հորիզոններ են բացվում, և դա օրվա հրամայականն է, քանզի օդային ռոբոտաշինությունը աշխարհում ամենազարգացող
ուղղությունն է, ինչը չի ընդգրկում միայն ռազմական ոլորտը, այլ մոտ ապագայում վերաբերելու է ժողովրդական տնտեսության տարբեր
ճյուղերին, – նշեց Հ. Չոբանյանը և հավելեց,
որ «Արմաթն օդում» աշխատանոցը Կապանում հիմնադրելն ինքնանպատակ չէ, քանզի
առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը համատեղ ծրագիր է իրականացնում «Պոլիտեխնիկի» Կապանի մասնաճյուղի հետ:
Օրերս նման աշխատանոցներ ստեղծվել
են Սիսիանում և Գորիսում, իսկ դրանց թիվը հանրապետությունում մոտ ապագայում
կանցնի վեց տասնյակից:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության երաշխավորությամբ (ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի
թիվ 780-Ա/2 հրաման (փոփոխույուններով), 18.05.2021 թ.) «Գորիսի պետական
համալսարան» ՊՈԱԿ-ը կազմակերպում
է վերապատրաստման դասընթացներ
հերթական ատեստավորման ենթակա
ուսուցիչների համար:
Վերապատրաստումներն իրականացվում են
դասվարների և հետևյալ առարկաները դասավանդող ուսուցիչների համար՝
 Հայոց լեզու և գրականություն
 Մաթեմատիկա (Հանրահաշիվ, Երկրաչափություն, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական
անալիզի տարրեր),
 Քիմիա,
 Կենսաբանություն,
 Պատմություն (Հայոց պատմություն, Համաշխարհային պատմություն),
 Ինֆորմատիկա,
 Երաժշտություն,
 Կերպարվեստ,
 Բնագիտություն,
 Ես և շրջակա աշխարհը,
 Աշխարհագրություն,
 Հայրենագիտություն,
 Հասարակագիտություն,
 Հայոց եկեղեցու պատմություն:
Վերապատրաստման դասընթացներն իրականացվում են Գորիսի պետական համալսարանում
(հասցե՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Ավանգարդ
2, Գորիսի պետական համալսարան) առկա, հեռավար, հիբրիդային ձևաչափերով՝ համաձայն «Հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող
ուսումնական հաստատության՝ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման չափորոշիչը և օրինակելի ծրագիրը
հաստատելու մասին» ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2020
թվականի սեպտեմբերի 7-ի թիվ 1162-Ա/2 հրամանով սահմանված պահանջների՝ 110 ժամ (11

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կապանի արվեստի պետական
քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է
մրցույթ ՏՆՕՐԵՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆ
ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1569-Ն որոշմամբ հաստատված՝ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական
ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության կարգի 4-րդ կետի համաձայն՝ «Կապանի արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի
Լիազոր մարմինը հայտարարում է մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղն
զբաղեցնելու համար:
1. Հաստատության տնօրենի պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու
պարտադիր պայմաններն են՝
1) ՀՀ քաղաքացիությունը,
2) ուսումնական հաստատության ղեկավարման
իրավունքը (հավաստագիր):
2. Մրցույթին մասնակցելու համար հավակնորդը ներկայացնում է`
1) դիմում` կառավարման խորհրդի նախագահի

Թղթակցությունները չեն գրախոսվում
և հեղինակներին չեն վերադարձվում:
Խմբագրության և հեղինակների
կարծիքները կարող են չհամընկնել:
Նյութերը ներկայացնել մեքենագիր
վիճակում:
«ԳՈՎԱԶԴ - ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ» բաժնում
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ԿՈՐԵԼ Է Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի
«Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում» բաժնի 2016 թ. շրջանավարտ Ասատուր
Մերուժանի Այվազ յանի AB221520 դիպլոմը
(հրաման թիվ 10.06.2016թ.): Համարել անվավեր:
ԿՈՐԵԼ Է Գորիսի մանկավարժական ուսումնարանի 1994 թ. շրջանավարտ Նարինե Գավրուշի Հարությունյանի МТ-I N 238700 դիպլոմը:
Գրանցման N614: Համարել անվավեր:
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Քաջարանի արհեստագործական պետական ուսումնարան»
ՊՈԱԿ-ում պահանջվում են
բարձրագույն կրթությամբ հետևյալ
առարկաների դասավանդման
մասնագետներ՝
Ֆիզիկայի՝ շաբաթական 1,7 ժամ ծանրաբեռնվածությամբ
Հանրահաշվի և երկրաչափության 6,3 ժամ
ծանրաբեռնվածությամբ
Պատմության՝ շաբաթական 8,7 ժամ
ծանրաբեռնվածությամբ
Տեղեկությունների համար զանգահարել 07752-32-90 հեռախոսահամարով կամ այցելել
«Քաջարանի արհեստագործական պետական
ուսումնարան» ՊՈԱԿ, հասցե ք. Քաջարան,
Խանջյան 5։

կրեդիտ) ծանրաբեռնվածությամբ, որը ներառում
է վերապատրաստման բովանդակության իրավական, տեղեկատվական – հաղորդակցական - տեխնոլոգիական, մանկավարժական, հոգեբանական,
առարկայական գիտելիքներ, ուսուցման մեթոդաբանության, գործնական և հետազոտական կարողությունների վերաձևավորմանն ու ամրապնդմանն ուղղված բաղադրիչներ:
Դասընթացները վարում են Գորիսի պետական
համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի
և պրոֆիլային կազմակերպություններից հրավիրված փորձառու մասնագետները, ովքեր, որպես կանոն, ունեն դասավանդվող մոդուլին համապատասխան բազային կրթության առնվազն մագիստրոսի
որակավորման աստիճան և գիտամանկավարժական գործունեություն կամ կրթության կառավարում
իրականացնելու և մանկավարժական (նաև ղեկավար) կադրերի պատրաստման (վերապատրաստման) ոլորտներում փորձ:
 Դասընթացների տևողությունը՝ 6 շաբաթ
 Մեկնարկը՝ վերապատրաստման սկիզբը
նախատեսվում է`1/ հունիս-հուլիս, 2/օգոստոս-սեպտեմբեր, 3/ հոկտեմբեր-նոյեմբեր
(վերապատրաստվող ուսուցիչը կունենա
տարբերակներից մեկն ընտրելու հնարավորություն)
 Շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը՝ 4-օրյա
 Օրական ծանրաբեռնվածությունը՝ 4-6 ժամ:
Վերապատրաստումներին մասնակցելու համար կարող են դիմել ինչպես դպրոցները՝ կոլեկտիվ
հայտագրման համար, այնպես էլ ուսուցիչներն անհատապես: Հայտերը լրացնելու համար կարող եք
անցնել հետևյալ հղումներով:
Գրանցման կոլեկտիվ հայտադիմում`
shorturl.at/jnxPS
Գրանցման անհատական հայտադիմում`
shorturl.at/nFOX0
Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ՝ 077-33-76-90 (համակարգող՝ Ա.Դինունց):
Կայք՝ www.gorsu.am, E-mail` dinuntsas@gmail.com,
Fb`https://www.facebook.com/ԳՊՀ-Վերապատրաստումներ-Training-Courses: Հասցե՝ ՀՀ, ք. Գորիս,
Ավանգարդ 2 (Գորիսի պետական համալսարան,
1-ին մասնաշենք, 1-ին հարկ):
Սիրով և պատասխանատվությամբ սպասում
ենք։

անունով,
2) ՀՀ քաղաքացու անձնագրի կամ
նույնականացման քարտի պատճենը,
3) հաստատության ղեկավարման իրավունքի
հավաստագրի պատճենը,
4) տվ յալ հաստատության 5 տարվա զարգացման ծրագիրը թղթային և էլեկտրոնային
տարբերակներով` սույն կարգի 26-րդ կետի
պահանջներին համապատասխան,
5) ինքնակենսագրություն:
Փաստաթղթերի
պատճենները
խորհրդի
նախագահին կամ քարտուղարին առձեռն
ներկայացնելու դեպքում պետք է ներկայացնել
բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են «Կապանի արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ, Սյունիքի մարզ,
ք. Կապան, Ռ. Մելիքյան 2, 2022 թ. փետրվարի 25ից մինչև մարտի 18-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը
9:00-ից մինչև ժամը 18:00, բացի հանգստյան
(շաբաթ, կիրակի) և օրենքով սահմանված ոչ
աշխատանքային` տոնական և հիշատակի
օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թ. մարտի 29-ին՝
ժամը 15:00-ին, «Կապանի արվեստի պետական
քոլեջ» ՊՈԱԿ, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Ռ.
Մելիքյան 2-ում: Տեղեկությունների համար դիմել
(+374 285) 2 48 91, (+374 93) 7297:

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
24.02.2022թ.:

