
Շուշիի խայտառակ 
հռչակագիրը և 
Սյունիքը…

Ս յու նե ցի նե րիս հե տաքրք րող այդ հար-
ցի շուրջ փետր վա րի 21-ին զրու ցել են 
Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րար Դա վիթ Բա բա յանն 
ու «Ս յուն յաց Երկ րի» խմբա գիր Սամ վել 
Ա լեք սան յա նը:

–  Պա րոն Բա բա յան ու զում ենք Ձեր օգ-
նութ յամբ լույս սփռել Ադր բե ջա նի և Թուր-
քիա յի նա խա գահ նե րի կող մից 2021թ. 
հու նի սի 15-ին ստո րագր ված Շու շիի հա-
մա գոր ծակ ցութ յան պայ մա նագ րի վրա:

Սկ սենք մի ման րու քից, ե թե, ի հար կե, 
դա այդ պես կա րե լի է ան վա նել՝ կա՞ հռչա-
կագ րի հա յե րեն պաշ տո նա կան թարգ մա-
նութ յու նը. ռու սե րեն և ադր բե ջա նե րեն 
տար բե րակ նե րը տա րած ված են ...

– Շնոր հա կալ եմ, որ մենք այս պի սի կա պի 
մեջ ենք, կար ծում եմ՝ շատ կար ևոր է մեր կա-
պը սերտ պա հե լը՝ Ար ցա խի և Ս յու նի քի տար-
բեր ո լորտ նե րի միջև: Ի վեր ջո Ար ցախն ու 
Ս յու նի քը հա յոց պե տա կա նութ յան հիմքն են:

Շու շիի հռչա կագ րի հա յե րեն տար բե րա-
կը, կար ծում եմ, կա րող էր լի նել, բայց քա նի 
որ կան ռու սե րեն և անգ լե րեն տար բե րակ նե-
րը, ադր բե ջա նե րե նը մի կողմ դնենք, կա րե լի 
է դրա նով բա վա րար վել, չնա յած պետք է նաև 
թարգ ման վի հա յե րեն...

– Ին չո՞վ էր պայ մա նա վոր ված ռազ մա-
քա ղա քա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան նոր 
փաս տաթղ թի ստո րագ րու մը Թուր քիա յի 
և Ադր բե ջա նի միջև, չէ՞ որ, ա ռանց այդ էլ, 
նրանց հա մա գոր ծակ ցութ յու նը պատ շաճ 
մա կար դա կի վրա էր:

– Ա յո, նրանց հա մա գոր ծակ ցութ յու նը շատ 
բարձր մա կար դա կի վրա է, բայց շատ կար-
ևոր էր, որ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը նոր ձևով 
ֆիքս վեր ու ար ձա նագր վեր հենց Շու շիում: 
Դա ոչ թե պա տա հա կա նութ յուն էր, այլ հա-
տուկ՝ այս պես ա սած ու ղերձ աշ խար հին, ու-
ղերձ Ադր բե ջա նին, Թուր քիա յին և ինչ-որ տեղ՝ 
թուր քա կան աշ խար հին: Ո րով հետև այդ պայ-
մա նա գիրն իր մեջ, փաս տո րեն, ամ րագ րում է 
նոր ի րա կա նութ յու նը: Ա սել է թե՝ Ադր բե ջա նը 
և Թուր քիան այլևս հան դես են գա լիս որ պես 
մեկ աշ խար հա քա ղա քա կան սուբ յեկտ, ու այդ 
սուբ յեկ տի միաս նա կան աշ խար հա քա ղա-
քա կան հա յե ցա կար գը, ծա վա լա պաշ տա կան 
ձգտում նե րը նույն պես պարզ են... Եվ այն, 
որ հա մա ձայ նա գի րը ստո րագր վեց Շու շիում՝ 
նաև ցույց է տա լիս, թե ինչ պի սի կար ևո րութ-
յուն են նրանք հատ կաց նում ադր բե ջա նա ղա-
րա բաղ  յան հա կա մար տութ յան կար գա վոր-
մա նը, քա նի որ՝ ե թե այդ հա կա մար տութ յու նը 
կար գա վոր վի հօ գուտ Ադր բե ջա նի և Թուր քիա-
յի, ա պա դա կբե րի այն պի սի մեծ հաղ թա նա կի 
ի րենց հա մար և այն պի սի հնա րա վո րութ յուն-
ներ կստեղ ծի, որ դրա նից հե տո ծա վա լա պաշ-
տա կան ծրագ րե րը շատ ա վե լի հեշտ կլի նեն 
կյան քի կո չել, ին չը մեծ վտանգ կներ կա յաց նի 
հա յոց պե տա կա նութ յան հա մար: Ադր բե ջա-
նա ղա րա բաղ  յան հա կա մար տութ յան հա մար 
ցան կա լի լու ծու մը (նրանց հա մար) այն է, որ 
Ար ցա խը վե րա նա... Դա կբե րի հա յոց պե տա-
կա նութ յան ա պա մոն տաժ մա նը և կոր ծան մա-
նը, դա կբե րի հսկա յա կան տրանս ֆոր մա ցիա-
նե րի, աշ խար հա քա ղա քա կան լանդ շաֆ տի 
փո փո խութ յան Կով կա սում, Կենտ րո նա կան 
Ա սիա յում, Մեր ձա վոր Ար ևել քում, այ սինքն՝ 
կհան գեց նի մի նոր պայ թու նավ տանգ ի րա վի-
ճա կի ձևա վոր ման:

–  Հի մա՝ Շու շիի հռչա կագ րի բո վան դա-

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 Շարունակությունը՝ էջ 3

Ինչքան էլ սո՜ւր սիրտս 
խոցեն արյունաքամ 
վերքերը մեր -
Էլի՛ ես որբ ու 
արնավառ իմ 
Հայաստան-յա՛րն եմ 
սիրում։

ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑ

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...

Շարունակությունը՝ էջ 4

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

Ուրբաթ

25 փետրվարի 2022թ.
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Սյունիքի փոխ մարզ-
պետ Նարեկ Բաբա յանն 
ազատվել է զբաղեցրած 
պաշտոնից 

Ս  յու նի քի փոխ մարզ պետ Նա րեկ Բա-
բա յանն աշ խա տան քից ա զատ ման 
դի մում է ներ կա յաց րել: 

Ն շենք, որ Նա րեկ Բա բա յա նը Ս յու նի քի 
փոխ մարզ պետ է նշա նակ վել 2018 թվա կա նի 
հու նի սի 27-ին, «Քա ղա քա ցիա կան պայ մա-
նա գիր» կու սակ ցութ յան ան դամ է։

16.02.2022

Ս յու նի քի մարզ պե տի նախ-
կին տե ղա կա լը նշա նակ վել 
է Տիգ րան Ա վին յա նի փո խա-
րեն

Ս  յու նի քի մարզ պե տի տե ղա կալ Նա րեկ 
Բա բա յա նը նշա նակ վել է «Զան գե զու-
րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նատ» 

փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յան խորհր-
դի ան դամ։

«Հա յաս տա նի պե տա կան հե տաքրք րութ-
յուն նե րի ֆոնդ» ՓԲ ըն կե րութ յան (որ պես 
ըն կե րութ յան ՀՀ –ին պատ կա նող հա վա-
տար մագ րա յին կա ռա վա րիչ) կող մից 2022թ. 
փետր վա րի 16-ից դա դա րեց վել են Տիգ րան 
Ա վին յա նի լիա զո րութ յուն նե րը որ պես ԶՊՄԿ 
խորհր դի ան դամ, և 2022թ. փետր վա րի 17-ից 
ԶՊՄԿ –ի խորհր դի ան դամ է նշա նակ վել Նա-
րեկ Բա բա յա նը», – տե ղե կաց նում է ԶՊՄԿ–ն։ 
Ի դեպ, նկա տենք, որ Տիգ րան Ա վին յա նը 
խորհր դի ան դամ էր նշա նակ վել 2022թ.-ի 
հուն վա րի 24-ին։

Ռոբերտ Ղուկասյանը 
գործուղվել է Սյունիք

ՀՀ վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յանն իր 
խորհր դա կա նին գոր ծու ղել է Ս յու-
նի քի մարզ: Ո րոշ ման մեջ մաս-

նա վո րա պես աս վում է.
«Ղե կա վար վե լով «Կա ռա վա րութ յան կա-

ռուց ված քի և գոր ծու նեութ յան մա սին» Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քի 7-րդ 
հոդ վա ծի 5-րդ մա սով՝ 

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան վար-
չա պե տի խորհր դա կան Ռո բերտ Ղու կաս յա-
նին 2022 թվա կա նի փետր վա րի 16-ից մինչև 
ապ րի լի 16-ը նե րառ յալ գոր ծու ղել Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յան Ս յու նի քի մարզ:

2. Ռո բերտ Ղու կաս յա նի՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան Ս յու նի քի մարզ գոր ծուղ-
ման հետ կապ ված ծախ սե րը կա տա րել Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 2022 թվա կա նի 
պե տա կան բյու ջեով նա խա տես ված Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան վար չա պե տի աշ-
խա տա կազ մի պահ պան ման ծախ սե րում 
ներ քին գոր ծու ղում նե րի հա մար նա խա տես-
ված մի ջոց նե րի հաշ վին»:

16.02.2022

Ա դր բե ջա նը հե տա խու զում է հայ տա-
րա րել ՀՀ երկ րորդ և եր րորդ նա խա-
գահ ներ Ռո բերտ Քո չար յա նի և Սերժ 

Սարգս յա նի նկատ մամբ։
Ինչ պես տե ղե կաց նում է «Ար մենպ րես»-ը, 

վկա յա կո չե լով ադր բե ջա նա կան լրատ վա մի-
ջոց նե րը, այս մա սին հայ տա րա րել է Ադր բե-
ջա նի զին վո րա կան դա տա խա զութ յան հա-
տուկ հե տաքն նութ յուն նե րի բաժ նի ղե կա վար 
Է միլ Թա ղի ևը:

Նա նշել է, թե, իբր, նշված ան ձինք 1988 
թվա կա նի փետր վա րից «հայ և ադր բե ջան ցի 
ժո ղո վուրդ նե րի միջև ազ գա յին թշնա մանք, 

ա տե լութ յուն հրահ րե լու նպա տա կով հա վաք-
ներ են կազ մա կեր պել»:

21.02.2022

Ա դր բե ջա նի գլխա վոր դա տա խա զութ-
յու նը հայ տա րա րել է, որ Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յան նա խա գահ Ա րա-

յիկ Հա րութ յուն յա նը շու տով կկա լա նա վոր վի 
և կ հանձն վի հե տաքն նութ յա նը։

Այս մա սին հայտ նում է Times.am-ը։
«Ա րա յիկ Հա րութ յուն յա նը, ո րը ներ կա-

յա նում է այս պես կոչ ված «Լեռ նա յին Ղա րա-

բա ղի» ա ռաջ նորդ, պա տաս խա նատ վութ-
յան կեն թարկ վի հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րի 
օ պե րա տիվ և հե տա խու զա կան գե րա տես-
չութ յուն նե րի կող մից։ Նա մե ղադր վում է 2020 
թվա կա նին Գ յան ջա յի խա ղաղ բնա կիչ նե րի 
հան դեպ ի րա կա նաց րած 4 ա հա բեկ չութ յուն-
նե րի մեջ, ին չի արդ յուն քում մա հա ցել է 26, 
վի րա վոր վել՝ 175 խա ղաղ բնա կիչ», – հայ-
տա րա րել է Ադր բե ջա նի գլխա վոր դա տա խա-
զութ յան քննչա կան վար չութ յան պետ Նե մաթ 
Ա վա զո վը։

18.02.2022

Ադրբեջանը հետախուզում է հայտարարել 
Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին, 
իսկ ԱՀ նախագահ Արայիկ Հարությունյանին 
փորձում է կալանավորել

նութ յուն ներ կան, Սո չիում ե ղավ ե ռա կողմ 
հան դի պում Հա յաս տա նի, Ռու սաս տա նի և 
Ադր բե ջա նի ղե կա վար նե րի միջև, որ տեղ հայ-
տա րար վեց այս մո տե ցում նե րի մա սին, հե-
տա գա յում փոխ վար չա պե տե րը ե րեք երկր-
նե րի Մոսկ վա յում հա վաք վե ցին, բա վա կա նին 
օպ տի միս տա կան հայ տա րա րութ յուն է ե ղել: 
Հե տա գա յում Շառլ Մի շե լի նա խա ձեռ նութ-
յամբ Բր յու սե լում հան դի պում ե ղավ, և այն-
տեղ հայ տա րար վեց, որ ա պաշր ջա փակ ման 
հետ կապ ված հար ցե րը քննարկ վել են ու եր-
կա թու ղու ծրա գիրն այն ծրա գիրն է, ո րի շուրջ 
մաք սի մալ փո խըմբռ նում կա: Բայց այս պի սի 
ծա վա լի աշ խա տանք ներ սկսել հայ կա կան 
կող մի հա մար ըն դու նե լի է, ե թե ամ րագր վեն 
դրանք փաս տաթղ թա յին որ ևէ ֆոր մա տով:

«Ա զա տութ յուն». - Դա են թադ րա բար 
երկ կող մա նի ինչ-որ հա մա ձայ նա գի՞ր է:

Թու ման յան. - Երկ կող մա նի, որ ևէ եր-
րորդ կողմ էլ կա րող է լի նել, բայց առն վազն 
եր կու կող մե րը պետք է պար տա վոր վեն ա նել, 
ո րով հետև այդ են թա կա ռույց նե րը պետք է 
հե տո միա նան, միա սին պետք է աշ խա տեն: 
Այ սինքն՝ հա մա գոր ծակ ցութ յան և հա մա տեղ 
աշ խա տան քի տի րույթ ներ էլ կան:

14.02.2022

Երկաթուղու կառուցումը 
կսկսվի, եթե…

Եր կա թու ղու կա ռու ցու մը կսկսվի, ե թե 
պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ներն ամ րագր-
վեն փաս տաթղ թով, «Ա զա տութ յան» 
հետ զրույ ցում հայ տա րա րեց Հա յաս տան-
Ադր բե ջան եր կա թու ղու վե րա կանգն ման 
ծրագ րի աշ խա տան քա յին խմբի ղե կա-
վար Ար տա շես Թու ման յա նը:

«Ա  զա տութ յուն». - Լ րա նում 
է մեկ ա մի սը, ինչ ձևա վոր-
վել է հանձ նա ժո ղո վը, ար դեն 

հասց րե՞լ եք, ինչ պես ա սում են, գետ նի վրա 
աշ խա տել, գնա հա տել հնա րա վո րութ յուն նե-
րը:

Թու ման յան. - Վար չա պե տի ո րոշ մամբ 
ստեղծ վել է աշ խա տան քա յին խումբ, ո րը 
զբաղ վե լու է կամ ար դեն զբաղ վում է եր կա-
թու ղու հայտ նի հատ վա ծի հա յաս տան յան 

տե ղա մա սե րի վե րա կանգն ման աշ խա տանք-
ներ կա ռա վար մամբ՝ Ե րաս խի 1 կմ -ից ա վե-
լի հատ վա ծը և Մեղ րիի 45 կմ  եր կա րութ յամբ 
հատ վա ծը: Աշ խա տան քա յին խում բը սկսել է 
աշ խա տել: Եր կու շաբ թի ա նե լու ենք եր րորդ 
նիս տը:

Մոտ եր կու շա բա թից, մի գու ցե 10 օ րից, 
մաս նա գի տա կան խումբ կգոր ծուղ վի եր կա-
թու ղու եր կու հատ ված նե րը, հատ կա պես 
Մեղ րիի հատ վածն է այդ ի մաս տով խնդրա-
հա րույց, տե ղում ինստ րու մեն տալ գոր ծի քա-
յին ման րա մասն հե տա զո տութ յուն ա նե լու:

«Ա զա տութ յուն». - Վար չա պետն օ րերս 
հայ տա րա րեց, որ այս պայ մա նա վոր վա ծութ-
յուն նե րը պետք է թղթին հանձն վեն, խոս քը 
ինչ-որ հա մա ձայ նագ րի ստո րագր ման մա-
սի՞ն է:

Թու ման յան. - Բարձր կար գի հա մա ձայ-
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կութ յու նը՝ հա մա ռոտ
– Այդ փաս տա թուղթն ի րե նից ներ կա յաց-

նում է հետև յա լը՝ Թուր քիան և Ադր բե ջանն 
ար դեն հան դես են գա լիս որ պես մեկ միաս-
նա կան աշ խար հա քա ղա քա կան միա վո րում, 
ի րենց ար տա քին և ռազ մա կան քա ղա քա կա-
նութ յու նը դարձ նում են ընդ հա նուր: Ն շում են, 
որ ի րենց հա մար շատ կար ևոր է, որ միա վո-
րեն նաև թուր քա կան այլ երկր ներ, ինչն աշ-
խար հա քա ղա քա կան հայտ է: Դա է ա մե նա-
կար ևո րը...

– Հռ չա կագ րում ան թա քույց են հա-
վակ նութ յուն նե րը Ս յու նի քի հան դեպ...

– Այս պես կոչ ված Զան գե զու րի մի ջանց քի 
դրույ թը նույն պես տեղ է գտել Շու շիի հռչա-
կագ րում, ու դա ևս մեկ ան գամ ցույց է տա-
լիս՝ ինչ պի սի կար ևո րութ յուն են նրանք տա-
լիս Ար ցա խին և Ս յու նի քին: Ո րով հետև այս 
եր կու տա րած քը յու րաց նե լով կամ գրա վե լով, 
բնա կան է, վերջ կտրվի հա յոց պե տա կա նութ-
յա նը, և տա րա ծաշր ջա նում ար մա տա պես 
կփոխ վի ռազ մա քա ղա քա կան հա վա սա-
րակշռ վա ծութ յու նը: Եվ ու րեմն, հաշ վի առ նե-
լով այս պես կոչ ված Զան գե զուր յան մի ջանցք 
հաս կա ցութ յան բուն էութ յու նը, հռչա կա գիրն 
ան մի ջա կան վտանգ է ա ռա ջաց նում Ս յու նի քի 
նկատ մամբ, ին չին պետք է շատ լուրջ վե րա-
բեր վենք ու ըստ ար ժան վույն հա կա դար ձենք:

– Հռ չա կագ րի ստո րագ րու մից հե տո 
Ադր բե ջա նի և Թուր քիա յի նա խա գահ նե-
րը հան դես ե կան հայ տա րա րութ յուն նե-
րով, Էր դո ղանն էլ ե լույթ ու նե ցավ Ադր բե-
ջա նի խորհր դա րա նում՝ ներ կա յաց նե լով 
Շու շիի հռչա կագ րի նշա նա կութ յու նը:

Արդ յո՞ք հա վե լում ներ ար վե ցին ար-
դեն իսկ ստո րագր ված փաս տաթղ թին, 
թե՞...

– Ու րեմն տե սեք՝ այդ հայ տա րա րութ յուն-
նե րը, խորհր դա րան նե րի կող մից փաս տաթղ-
թին հա վա նութ յուն տա լը՝ զուտ ա րա րո ղա-
կար գա յին բնույթ են կրում, բայց դրա նով ևս 
մեկ ան գամ վեր հաս տատ վում է հռչա կագ րի 
կար ևո րութ յու նը: Ուս տի և՝ տե ղի ու նե ցա-
ծը, փաս տո րեն, նման է, ա սենք, այն վի ճա-
կին, երբ դա շինք ներ էին ստեղծ վում Երկ րորդ 
աշ խար հա մար տից ա ռաջ, Ա ռա ջին աշ խար-
հա մար տից ա ռաջ: Այն պես որ՝ հռչա կա գիրն 
ու նի տա րա ծաշր ջա նա յին և գ լո բալ նշա նա-
կութ յուն:

– ՀՀ դիր քո րո շու մը Շու շիի հռչա կագ-
րի վե րա բեր յալ: Մենք տեղ յակ ենք միայն 

ՀՀ արտ գործ նա խա րա րութ յան 2021թ. 
հու նի սի 17-ի մեկ նա բա նութ յա նը:

– Կար ծում եմ՝ ճիշտ կլի ներ Եր ևա նի 
պաշ տո նա կան դիր քո րո շու մը հենց ի րեն ցից 
ճշտեիք, դա ա վե լի ող ջա միտ կլի ներ:

– Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան պաշ-
տո նա կան դիր քո րոշ ման մա սին...

–  Մենք այդ քայ լը հա մա րում ենք շատ 
վտան գա վոր, հա մա րում ենք ա պա կա ռու ցո-
ղա կան և այդ մա սին բազ միցս հայ տա րա րել 
ենք:

–  Շու շիի հռչա կագ րի վե րա բեր յալ 
կա՞ն ու րիշ երկր նե րի ար ձա գանք ներ, 
ա սենք՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան ար-
ձա գան քը, որ մեզ հե տաքրք րում է նախ-
ևա ռաջ:

–  Գի տեք՝ գեր տե րութ յուն ներն ու նեն աշ-
խար հա քա ղա քա կան պայ քա րի ի րենց դպրո-
ցը, ի րենց ո ճը և փոր ձը: Կա չգրված օ րենք. 
չեմ կար ծում, թե այդ հռչա կա գի րը և դ րա-
նում ամ րագր ված նպա տակ ներն ան տես վել 
են որ ևէ մե կի կող մից, մա նա վանդ որ կան 
երկր ներ, ո րոնց շա հե րին նույն պես դա առնչ-
վում է, ո րոնց անվ տան գութ յա նը սպառ նա լիք 
է ներ կա յաց նում Շու շիի հռչա կա գի րը: Բայց 
դա չի նշա նա կում, թե ի րենք պետք է ան-
պայ ման հրա պա րա կա յին ար տա հայտ վեն: 
Ա մե նա կար ևո րը՝ հա մար ժեք քայ լեր պետք է 
ձեռ նար կեն, որ պես զի այդ վտանգ նե րին կա-
րո ղա նան դի մա կա յել...

– ԱԺ հանձ նա ժո ղո վը բա ցա սա կան 
եզ րա կա ցութ յուն տվեց Շու շիի խայ տա-
ռակ հռչա կա գի րը դա տա պար տե լու նա-
խագ ծին...

Ձեր կար ծի քով՝ ի՞նչ կտան ՀՀ Աժ-ում 
այդ փաս տաթղ թի քննար կումն ու դա-
տա պար տու մը:

– Ընդ հան րա պես նման հար ցե րի, նման 
փաս տաթղ թե րի, նման աշ խար հա քա ղա քա-
կան հայ տե րի քննար կու մը շատ կար ևոր է և՛ 
քա ղա քա կան, և՛ գի տա վեր լու ծա կան շրջա-
նակ նե րի կող մից, բայց ա ռա վել կար ևոր է 
իս կա պես պրո ֆե սիո նալ մո տե ցում ցու ցա բե-
րե լը: Դ րա հա մար մենք միշտ շեշ տում ենք՝ 
ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան մեջ պետք է 
շատ մեծ դե րա կա տա րութ յուն ու նե նա գի տա-
կան ու պրո ֆե սիո նալ նե րու ժը: Ո րով հետև 
բա զում մար դիկ կան, ով քեր ի րենց քա ղա-
քա գե տի տեղ են դնում... Պետք է փո խենք 
այդ ո ճը, և ար տա քին քա ղա քա կան, ռազ-
մա քա ղա քա կան, աշ խար հա քա ղա քա կան 
զար գա ցում նե րը քննար կենք, դի տար կենք 
գի տա կան նե րու ժի և պ րո ֆե սիո նալ նե րի 

ներգ րավ մամբ...
– Եվ, այդ բո լո րով հան դերձ, ի՞նչ 

ա նել, չէ՞ որ խոսքն Ար ցա խի և Ս յու նի քի 
դեմ ռազ մա քա ղա քա կան նոր նկրտում-
նե րի մա սին է:

–  Պետք է ի րա կա նութ յու նից չկտրվենք, 
պետք է հաս կա նանք՝ ինչ գոր ծըն թաց ներ են 
ըն թա նում ու պետք է ճիշտ աշ խար հա քա-
ղա քա կա նութ յուն վա րենք, այլ տար բե րակ 
չու նենք: Եվ հաս կա նանք, որ այս պի սի բար-
դութ յուն ներ մենք միայ նակ ի վի ճա կի չենք 
հաղ թա հա րել: Մենք պետք է գի տակ ցենք՝ 
այդ մար տահ րա վեր նե րին դի մա կա յե լու հա-
մար անհ րա ժեշտ է եղ բայ րա կան-բա րե կա-

մա կան երկր նե րի հետ կա պե րը խո րաց նել, 
տար բեր խա ղա ցող նե րի հետ ընդ հա նուր 
շա հեր փնտրել, և միայն ճիշտ աշ խար հա քա-
ղա քա կա նութ յան մի ջո ցով հնա րա վոր կլի նի 
կա սեց նել այդ վեկ տոր նե րը: Այն պես չէ, որ 
հնա րա վոր չէ, բայց դա կախ ված է մեր աշ-
խա տան քից, մեր բա րո յա հո գե բա նա կան և 
պ րո ֆե սիո նալ մա կար դա կից:

–  Վեր ջին հար ցը, որ ա նուղ ղա կի է 
առնչ վում մեր զրույ ցի թե մա յին. Ձեր 
գնա հա տա կանն Ար ցա խի Հան րա պե-
տութ յան նա խա գահ Ա րա յիկ Հա րութ-
յուն յա նի վե րա բեր յալ Ադր բե ջա նի դա-
տա խա զութ յան ձեռ նար կած քայ լե րին:

– Ոչ այլ ինչ է, քան ա հա բեկ չա կան հայտ: 
Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան նա խա գա հին 
փաս տո րեն առ ևան գե լու, նրա դեմ մա հա-
փորձ կա տա րե լու, ին չու չէ, տար բեր ա մե-
նա վատ բա ներ կա տա րե լուն միտ ված քայլ 
է: Ան ձե րի խնդի րը չէ այս պա րա գա յում, դա 
ոտնձ գութ յուն է Ար ցա խի պե տա կա նութ յան 
հան դեպ, քան զի նա խա գա հի ինս տի տու տը 
պե տա կան ինս տի տուտ նե րից մեկն է: Միև-
նույն ժա մա նակ՝ դա ա հա բեկ չութ յուն է Ար-
ցա խի քա ղա քա ցու նկատ մամբ, ո րով հետև 
նա խա գա հը նույն պես Ար ցա խի Հան րա պե-
տութ յան քա ղա քա ցի է: Այ սինքն՝ և՛ պե տա-
կա նութ յա նը, և՛ ժո ղովր դին է փոր ձում հար-
վա ծել Ադր բե ջա նը: Հետ ևա բար՝ դրան պետք 
է զգույշ, լուրջ վե րա բեր վենք, և ա մեն հար թա-
կում ու ատ յա նում բարձ րա ձայ նենք այդ մա-
սին, ո րով հետև դա, կրկնում եմ, պե տա կան 
ա հա բեկ չութ յուն է ու վտանգ է ներ կա յաց նում 
ոչ միայն մեզ, այլև ամ բողջ քա ղա քա կիրթ աշ-
խար հին...

22.02.2022

П одчеркивая историческое значение 
встре чи президента Азербайджанской 
Рес публики Ильхама Алиева и пре зи-

дента Турецкой Республики Реджепа Тайипа 
Эр догана в Шуше, древней культурной ко-
лы бели 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 дого во-
ру от 13 октября 1921 года,

Руководствуясь, «Соглашением о раз ви-
тии дружбы и всестороннего сотрудничества 
между Азербайджанской Республикой и 
Ту рецкой Республикой» и «Протоколом о 
сот руд ничестве и взаимопомощи между 
Азербайджанской Республикой и Турецкой 
Рес публикой», подписанными 9 февраля 1994 
г. а также «Соглашением о стратегическом 
парт нерстве 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-

чес твенно новый, союзнический уровень слу-
жит интересам двух стран и их народов,

Признавая важность объединения воз-
мож ностей и потенциалов двух стран в поли-
ти ческой, экономической, оборон ной, куль-
турной, гуманитарной, здраво охра ни тель ной, 
обра зовательной, социальной, мо ло  деж ной и 
спор тивной сферах для за щи ты общих инте-
ре сов,

Подчеркивая важность продолжения сов-
мест ных усилий по обеспечению глобального 
и регионального мира, стабильности и безо-
пас ности в соответствии с принципами и нор-
мами международного права, включая Устав 
Организации Объединенных Наций,

Выражая необходимость координации 
дея тельности по региональным и меж ду на-
родным стратегическим вопросам, пред став-
ля ющим взаимный интерес,

Исходя из принципов солидарности и 
вза имопомощи в двустороннем и мно го сто-
роннем форматах по вопросам, пред став ля-
ющим национальный интерес, таким как не-
за висимость, суверенитет, территориальная 
целостность Азербайджанской Республики и 
Турецкой Республики, нерушимость ее меж-
ду народно признанных границ,

Объединяя усилия для продвижения сот-
руд ничества на региональном и между на род-
ном уровнях, направленных на устойчивое 
раз ви тие тюркского мира,

Подчеркивая, что слова основателя 
Турец кой Республики Мустафы Кемаля Ата-
тюрка и общенационального лидера азер бай-
джанского народа Гейдара Алиева «Радость 
Азер байджана - это наша радость, печаль 
(Азер байджана - прим. КУ) - наша печаль» и 
«Один народ, два государства» ценятся как 
национальные и духовное богатство наших 
народов,

Всесторонне рассмотрев перспективы 
даль нейшего расширения и углубления дву-
сто ронних отношений между Азербай джан-
ской Республикой и Турецкой Республикой,

Заявляют:
Выразив удовлетворение состоянием 

раз вития отношений между двумя дру жес-
твен ными и братскими странами на страте-
ги ческом уровне, стороны подчеркнули важ-
ность продолжения политического диалога 
на всех уровнях и взаимных визитов на вы-
со ком уровне.

Стороны с гордостью заявляют, что 
Азербайджан выиграл 44-дневную Оте чес-
твен ную войну, положил конец 30-летней 
агре ссивной политике Армении, освободил 
свои земли от оккупации, обеспечил тор жес-
тво исторической справедливости и вос ста-
нов ле ние международного права.

Азербайджан ценит моральную и поли-
ти чес кую поддержку Турецкой Республики в 

прек ращении 30-летней армянской агрессии, 
освобождении оккупированных территорий 
и восстановлении территориальной це лост-
нос ти Азербайджана. Стороны продолжат 
свои усилия по укреплению стабильности 
и безопасности в Кавказском регионе, вос-
ста нов лению всех экономических и тран-
спор тных связей, а также нормализации 
отно шений между странами региона и 
обес печению дол го срочного мира. В этом 
кон тексте будет приниматься во внимание 
осо бое геогра фическое положение На хчы-
ванской Авто ном ной Республики Азер бай-
джан ской Рес пуб ли ки.

Стороны подчеркнули, что вклад Турции 
в деятельность Совместного турецко-рос-
сий ского центра на освобожденных тер ри-
то риях Азербайджана сыграл важную роль 
в обеспечении мира, стабильности и проц ве-
тания в регионе.

Азербайджанская Республика и Турец-
кая Республика, руководствуясь прин ци па ми 
независимости, суверенитета, тер ри то ри аль-
ной целостности, нерушимости международно 
приз нанных границ, невмешательства во 
внут  рен ние дела государств, определяют по-
ли  ти ческие и правовые механизмы уста нов -
ления союзнических отношений.

Стороны отмечают важность координации 
в области внешней политики и проведения 
регулярных двусторонних политических кон-
суль таций, а также подчеркивают важность 
деятель ности в этом направлении в рамках 

Դա վիթ Բա բա յա ն, ծնվել է 1973թ. Ս տե-
փա նա կեր տում:
Բարձ րա գույն կրթութ յուն է ստա ցել Հա-
յաս տա նի պե տա կան տնտե սա գի տա կան 
հա մալ սա րա նում, Հա յաս տա նի ա մե րիկ-
յան հա մալ սա րա նում և Կենտ րո նա կան 
եվ րո պա կան հա մալ սա րա նում:
Պատ մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր է:
Ար ցա խի պահ պա նո ղա կան կու սակ-
ցութ յան նա խա գահն է:
2007-20թթ. ԼՂՀ նա խա գա հի աշ խա-
տա կազ մի տե ղե կատ վութ յան գլխա վոր 
վար չութ յան պետն էր:
2020թ. մա յի սի 26-ից Ար ցա խի Հան-
րա պե տութ յան նա խա գա հի ար տա քին 
հար ցե րով խորհր դա կանն էր:
2021-ի հուն վա րի 4-ից Ար ցա խի Հան րա-
պե տութ յան ար տա քին գոր ծե րի նա խա-
րարն է:

Շուշիի խայտառակ 
հռչակագիրը և Սյունիքը…

Սկիզբը՝ էջ 1

Շարունակությունը՝ էջ 5
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2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ից և հատ կա պես 
դեկ տեմ բե րի 18-ից հե տո Ս յու նի քի շուրջ 
ստեղծ ված ռազ մա քա ղա քա կան նոր 
ի րա վի ճա կում հա ղոր դակ ցութ յան ու ղի-
նե րին առնչ վող հար ցե րը դար ձան ա մե-
նամ տա հո գիչն ու խնդրա հա րույ ցը:
Ի րա վի ճակն ա վե լի սրվեց 2021-ի ամ-
ռա նը, երբ մի քա նի օ րով (Կարմ րա քա-
րի մեր ձա կայ քում) ադր բե ջա նա կան զի-
նու ժը շրջա փա կեց Գո րիս-Կա պան մայ-
րու ղին: Ա վե լի ուշ՝ ան ցած նո յեմ բե րին, 
ադր բե ջա նա կան ան ցա կե տեր կարգ վե-
ցին Գո րիս-Կա պան և Կա պան-Ճա կա տեն 
ճա նա պարհ նե րին: Այդ ա մե նից հե տո է, 
որ հրա մա յա կան դար ձավ շրջան ցող կամ 
այ լընտ րան քա յին ճա նա պարհ նե րի կա-
ռու ցու մը: Թե ինչ ըն թաց քի մեջ են դրանց 
շի նա րա րութ յու նը, փոր ձե ցինք պար-
զել «Ճա նա պար հա յին դե պար տա մենտ» 
հիմ  նադ րա մի պա տաս խա նա տու նե րից:
Մինչ այդ, սա կայն, կա րևո րե ցինք սյու-
նիք յան ճա նա պարհ նե րի ձմե ռա յին պահ-
պա նութ յան հար ցե րը, քան զի ե ղա նակ-
ներն ար դեն իսկ ա նակն կալ ներ են մա-
տու ցել:
Մեզ հե տաքրք րող այդ հար ցե րի շուրջ է 
զրույ ցը «Ճա նա պար հա յին դե պար տա-
մենտ» հիմ նադ րա մի պա տաս խա նա տու-
նե րի հետ:

Ձ մե ռա յին պահ պա նութ յուն
– Հի մա ձմեռ վա «ա մե նա թեժ» պահն 

է, և ռե լիե ֆա յին դժվա րութ յուն նե րով 
անմր ցե լի Ս յու նի քում մտա հո գող հար-
ցե րից է ճա նա պարհ նե րի ձմե ռա յին 
պահ պա նութ յու նը: Ան կեղ ծո րեն՝ այն, 
ինչ հուն վա րին (ձնաբ քի օ րե րին) ար-
վեց ու ար վում է Դի բա գի լեռ նանց քում 
կամ Ե ռաբլ րի սա րա հար թում՝ իս կա կան 
հե րո սութ յուն է… Ա յո, Ս յու նի քի ճա նա-
պար հա շի նա րար նե րը (մե ծա մա սամբ) 
ի րենց կոչ ման բարձ րութ յան վրա են:

Եվ, այդ բո լո րով հան դերձ, ըն թա ցիկ 
տա րում (հուն վար ամս վա արդ յունք նե-
րով) մար զի տա րած քով անց նող միջ-
պե տա կան և հան րա պե տա կան ճա նա-
պարհ նե րի ձմե ռա յին պահ պա նութ յու նը 
դժվա րութ յուն նե րով է ըն թա նում:

Ա մե նա մեծ մտա հո գութ յու նը, ի հար-
կե, կապ ված է Մ2-ի մի հատ վա ծի հետ՝ 
Սդ ղի գյոլ-Հար ժի սի խաչ մե րուկ. ա մեն 
ձյու նից հե տո այն տեղ սաս տիկ ձնա-
բուք և ձնամր րիկ է: Եվ ոչ միայն ձնա-
զանգ վածն է խո չըն դո տում, այլ տե-
սա նե լիութ յան գրե թե լիա կա տար 
բա ցա կա յութ յու նը:  Տա րեսկզ բին ար դեն 
իսկ եր կու-ե րեք ան գամ բախ վել ենք 
նման ի րո ղութ յան:

Արդ յուն քում ու նե նում ենք ժա մե րով, 
եր բեմն օ րե րով փակ մայ րու ղի, ո րից (ի 
դեպ) օգտ վում են նաև Ար ցա խի Հան-
րա պե տութ յուն, Կա պան, Մեղ րի, Ի րան 
ե կող-գնա ցող մե քե նա նե րը:

Ի՞նչ ծրագ րեր ու նեք այդ ճա նա պար-
հա հատ վա ծի հետ կապ ված: Խորհր-
դա յին տա րի նե րին, օ րի նակ, որ քա նով 
հի շում ենք, այդ հատ վա ծում՝ մի քա նի 
կի լո մետ րի վրա՝ ճա նա պար հին զու գա-
հեռ, փայտ յա ցան կա պա տեր էին տե-
ղադ րում՝ իբ րև յու րօ րի նակ կան խար գե-
լիչ մի ջոց:

 – Ս յու նի քի մարզն ու նի բարդ ռե լիեֆ։ 
Այ սօր բո լո րի ու շադ րութ յու նը Ս յու նի քի ճա-
նա պարհ նե րի վրա է, քա նի որ Ի րա նի Իս լա-
մա կան Հան րա պե տութ յան և Ար ցա խի Հան-
րա պե տութ յան հետ կապն ա պա հով վում է 
հենց Ս յու նի քի մար զի ճա նա պարհ նե րով։ 
Հար ժի սի տե ղա մա սում խորհր դա յին տա րի-
նե րին տե ղադր ված փայ տե ցան կա պա տե րը 
տա րի նե րի ըն թաց քում ան հե տա ցել են։ Այ սօր 
նույն պես խնդիր ներ ու նենք ճա նա պար հա-
յին կա հա վո րան քի ան հե տաց ման հետ կապ-
ված։ Յու րա քանչ  յուր քա ղա քա ցի պետք է գի-
տակ ցի, որ ճա նա պար հա յին կա հա վո րան քը 

երթ ևե կութ յան անվ տան գութ յան տար րե րից 
է, և չ պետք է թույլ տանք, որ պես զի դրանք 
վնաս վեն կամ ան հե տա նան։ Ն շենք նաև, որ 
ավ տո ճա նա պարհ նե րի ըն թա ցիկ պահ պան-
ման աշ խա տանք ներ կա տա րող կազ մա կեր-
պութ յուն նե րը մշտա պես ի րա կա նաց նում 
են ավ տո ճա նա պար հա յին կա հա վո րան քի 
թար մաց ման աշ խա տանք ներ։ Կա պա լա ռու 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը ՀՀ միջ պե տա կան և 
հան րա պե տա կան նշա նա կութ յան ավ տո ճա-
նա պարհ նե րին ի րա կա նաց նում են շուր ջօր յա 
հսկո ղութ յուն և հեր թա պա հութ յուն։ Հա մա-
գոր ծակ ցե լով Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նութ-
յան հետ՝ ար վում է հնա րա վո րը՝ ե ղա նա կա յին 
վատ պայ ման նե րում երթ ևե կե լի ճա նա պարհ-
ներ ու նե նա լու հա մար։ Ե թե նույ նիսկ ա ռա ջա-
նում են խնդիր ներ, դրանք ա րագ լուծ վում են։ 

– Հուն վար յան ձնաբ քե րի ու ցրտե-
րի ժա մա նակ քա նիցս դժվա րան ցա նե-
լի կամ ա նան ցա նե լի է դար ձել Սա տա նի 
կամր ջից Տա թև բարձ րա ցող՝ խիստ թեք 
ճա նա պար հը: Եվ խո շոր բեռ նա տար ներն 
ու կցոր դով մե քե նա նե րը ժա մե րով հա-
վաք վում էին Սա տա նի կամր ջում կամ 
(Կա պա նից ե կող նե րը) Տա թև գյու ղի մեր-
ձա կայ քում: Ընդ ո րում՝ այդ հատ վա ծում 
ոչ թե ձնա բուքն է դժվա րութ յուն ներ հա-
րու ցում, այլ սա ռույ ցը: Կար ծեք դա ա վե-
լի դյու րին լու ծե լի խնդիր պի տի լի ներ, 
բայց…

– Մ2-Տաթև-Աղ վա նի-Մ2 միջ պե տա կան 
նշա նա կութ յան ավ տո ճա նա պար հի 18-րդ կմ 
(Սա տա նի կա մուրջ) հատ վա ծում կցոր դով 
մե քե նա նե րի կու տակ ման հար ցը փոր ձել ենք 
լու ծել։ Ձ յան տե ղում նե րի և ցածր ջեր մաս տի-
ճա նի (մեր կա սա ռույց նե րի) ժա մա նակ գի շե-
րա յին ժա մե րին ռե լիե ֆի բար դութ յան, տե սա-
նե լիութ յան բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով այդ 
հատ վա ծը ժա մա նակ առ ժա մա նակ դառ նում 
է դժվա րան ցա նե լի, սպա սար կող ճա նա պար-
հա շի նա կան կազ մա կեր պութ յան և ճա նա-
պար հա յին ոս տի կա նութ յան հա մա տեղ ջան-
քե րով կազ մա կերպ վում է նշված հատ վա ծի 
երթ ևե կութ յու նը. թույլ չի տրվում կցոր դով 
մե քե նա նե րին գի շեր վա ժա մե րին անց նել 
Տաթ ևի ո լո րան նե րը, միա ժա մա նակ ձմե ռա-
յին պահ պա նումն ի րա կա նաց նող կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի կող մից ամ բողջ գի շեր վա 
ըն թաց քում պար բե րա բար կա տար վում են 
մաքր ման և մ շակ ման աշ խա տանք ներ, և 
երթ ևե կութ յու նը կցոր դով տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի հա մար վե րա կանգն վում է ա ռա-
վոտ յան։ 

– Մ2-Տա թև-Կա պան հիմ նա նո րոգ-
ված ճա նա պար հի խնդրա հա րույց տե-
ղա մա սե րից մե կը (հատ կա պես ձմռա նը) 
Տա թևի ա րևել  յան մուտքն է: Մոտ 100 մ 
եր կա րութ յամբ հատ վածն անց նում է սո-
ղան քա յին՝ գրուն տա յին տե ղան քով:

Ա մե նա թե թև տե ղում նե րից ան գամ՝ 
ներ քևից (Սա տա նի կամր ջից) բարձ-
րա ցող խո շոր բեռ նա տար նե րի և կցոր-
դով մե քե նա նե րի հա մար ճա նա պար հի 
այդ հատ վա ծը դառ նում է ա նան ցա նե լի: 
Ն ման ի րա վի ճակ նե րում խնդիրն ա մեն 
ան գամ (ժա մա նա կա վո րա պես) լուծ վում 
է ա վա զա կո պիճ տե ղադ րե լով:

Արդ յո՞ք ըն թա ցիկ տա րում կլուծ վի 
ճա նա պար հա յին այդ հան գույ ցի խնդի րը: 

– Նշ ված 100մ եր կա րութ յամբ սո ղան քա-
յին հատ վա ծը նա խա տես ված է հիմ նա նո րո-
գել 2022 թվա կա նին։ Ձ մե ռա յին պահ պան ման 
շրջա նակ նե րում այդ հատ վա ծում կա պա լա-
ռու կազ մա կեր պութ յան կող մից պար բե րա-
բար կա տար վում են երթ ևե կե լի մա սի խճա-
պատ ման աշ խա տանք ներ։

– Ձ մե ռա յին պահ պա նութ յան հետ 
կապ ված հա ջորդ հիմ նախնդ րին առնչ-
վում ենք դարձ յալ Մ2-ի վրա՝ Շա քեի 
խաչ մե րու կից մին չև Զան գեր… Ու նե՞ք 
ծրա գիր այդ հատ վա ծի հետ կապ ված:

– Հա յաս տա նը լեռ նա յին եր կիր է, և ջեր-
մաս տի ճա նա յին տա տա նում նե րը կտրուկ 
են, ուս տի սպա սարկ ման ա ռու մով ա ռա ջա-
նում են ո րոշ խնդիր ներ։ Ոչ միայն նշված, 

այլև շատ այլ հատ ված նե րում ջեր մաս տի-
ճա նը կա րող է հաս նել մինչև -20-ի, իսկ այդ 
պայ ման նե րում երթ ևե կե լի մա սի աղ-ա վա զի 
խառ նուր դով մշա կումն արդ յունք չի տա լիս։ 
Սա կայն ձմե ռա յին պահ պա նումն ի րա կա-
նաց նող կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից 
ար վում է հնա րա վո րը՝ ձյան շեր տը մաք րե լու 
և սա ռույ ցը հա լեց նե լու, ավ տո ճա նա պար հի 
ան ցա նե լիութ յունն ա պա հո վե լու հա մար։

– Եվ որ պես զի ձմե ռա յին պահ պա-
նութ յան հետ կապ ված ա մեն ինչ պարզ 
լի նի՝ կա րո՞ղ ենք ի մա նալ՝ բա վա րար 
հա մա րո՞ւմ եք ճա նա պարհ նե րի ձմե ռա-
յին պահ պա նութ յան ֆի նան սա վո րու մը 
և այդ գոր ծով զբաղ վող ըն կե րութ յուն նե-
րի տեխ նի կա կան ա պա հով վա ծութ յու նը 
(նկա տի ու նենք նա խևա ռաջ ձյու նա մաք-
րիչ մե քե նա նե րը):

– Միջ պե տա կան և հան րա պե տա կան 
նշա նա կութ յան ավ տո ճա նա պարհ նե րի պահ-
պան ման հա մար հայ տա րար ված վեր ջին 
մրցույ թի արդ յուն քում 30 տո կո սով ա վե լաց-
վել են ձմե ռա յին պահ պան ման նպա տա կով 
հատ կաց վող գու մար նե րը։ Ի դեպ, նշենք, 
որ վեր ջին ան գամ ավ տո ճա նա պարհ նե րի 
սպա սարկ ման հա մար գնա յին վե րա նա յում 
ար վել էր 2010 թվա կա նին։ 2021 թվա կա նին 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2010թ. նո յեմ բե րի 4-ի 
N 1419 ո րոշ ման մեջ փո փո խութ յուն ներ ու 
լրա ցում ներ են կա տար վել, ըստ ո րոնց՝ մե-
քե նա սար քա վո րում նե րի հետ կապ ված նոր 
պայ ման ներ են սահ ման վել կա պա լա ռու կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի հա մար։ 

Այ լընտ րան քա յին ճա նա պարհ ներ
– Հետ պա տե րազմ յան շրջա նի սյու-

նիք յան գլխա վոր հոգ սե րից մե կը, որ 
հա մա պե տա կան ու ռազ մա վա րա կան 
նշա նա կութ յուն ու նի, ճա նա պար հա յին 
կա նո նա վոր հա ղոր դակ ցութ յան ա պա-
հո վումն է: Ի հար կե, մենք տես նում ենք, 
թե ինչ պի սի մե ծա մասշ տաբ աշ խա-
տանք ներ են կա տար վում այդ ուղ ղութ-
յամբ: Ո րոշ հար ցեր, այ դու հան դերձ, 
պար զա բան ման կա րիք ու նեն:

Եվ ու րեմն՝ բա ցի Ո րո տան գյու ղի մեր-
ձա կայ քից, ու րիշ հատ ված ներ ու նե՞նք 
Գո րիս-Կա պան մայ րու ղու վրա, ո րոնք 
անց նում են ա ռայժմ Ադր բե ջա նին վե-
րագր վող տա րածք նե րով: Ու, ե թե կա-
րե լի է, նշեք խնդրեմ այդ ճա նա պար հա-
հատ ված նե րը՝ ա նուն նե րով, որ պես զի 
մեզ հաս կա նա լի լի նի:

– Հար ցի պա տաս խա նին մենք չենք տի-
րա պե տում, ա սել է թե՝ հար ցը պետք է ուղ ղել 
պե տա կան այլ մար մին նե րի:

– Տա թև-Կա պան ճա նա պար հի մա-
սին…. Ի հար կե, այն գոր ծում է, և հույս ու-
նենք, որ ըն թա ցիկ տա րում կի սատ մնա-
ցած գոր ծերն ա վար տին կհասց վեն:

Միև նույն ժա մա նակ՝ շա րու նա կում 
է ան հեր քե լի մնալ կար ծի քը՝ քա նի դեռ 
այդ ճա նա պար հը չի շրջան ցում Վե րին 
Խո տա նան գյու ղը, դժվար թե այն լիար-
ժեք գոր ծի:

Ըստ ՀՀ վար չա պե տի հայ տա րա րութ-
յան՝ նա խա տես վում է 2022-ին կա ռու ցել 
այդ գյու ղը շրջան ցող ճա նա պար հա հատ-
ված: Ի՞նչ ըն թաց քի մեջ է տվյալ մտադ-
րութ յան ի րա կա նա ցու մը:

– Հաշ վի առ նե լով, որ Մ2-Տաթև-Աղ վա-
նի-Մ2 ճա նա պար հի ա ռան ձին տե ղա մա սե-
րում կա ռուց վել է նոր հո ղա յին պաս տառ, 
հե տա գա թե րութ յուն նե րից խու սա փե լու 
նպա տա կով ո րո շում է կա յաց վել աս ֆալտ-
բե տո նե վե րին շեր տը տե ղադ րել 2022 թվա-
կա նին։ Ն շենք նաև, որ Տաթև-Աղ վա նի ճա-
նա պար հի հիմ նա նո րոգ ման արդ յուն քում 
ճա նա պար հի երթ ևե կութ յան ին տեն սի վութ-
յու նը կտրուկ ա ճել է, ին չի հետ ևան քով Վե րին 
Խո տա նան գյու ղի տա րած քով անց նող հատ-
վա ծում հատ կա պես ձմե ռա յին ժա մա նա կա-
հատ վա ծում ա ռա ջա ցել են անվ տանգ և ան-
խա փան շա հա գործ ման խնդիր ներ։ Ն կա տի 
ու նե նա լով վե րոնշ յա լը՝ հրա տապ խնդիր է 
ա ռա ջա ցել Վե րին Խո տա նան գյու ղը շրջան-
ցող և անհ րա ժեշտ տեխ նի կա կան պայ ման-
նե րը բա վա րա րող նոր ավ տո ճա նա պար հի 
կա ռու ցու մը 2022 թվա կա նին։ 

– Ի՞նչ կա սեք Կա պանն Ա գա րակ, Եղ-
վարդ, Ու ժա նիս գյու ղե րին կա պող այ-
լընտ րան քա յին ճա նա պար հի մա սին:

Ադր բե ջա նը 2020-ի դեկ տեմ բե րի 18-
ից ան մի ջա պես հե տո փա կեց Կա պա նը 
տվյալ են թաշր ջա նին կա պող (ադր բե ջա-
նա կան եր բեմ նի Սեիդ լար գյու ղով)՝ մեր 
իսկ կող մից ժա մա նա կին բա րե կարգ ված 
ճա նա պար հը: Եվ եր բեմ նի կարճ ճա նա-
պար հի փո խա րեն այդ են թաշր ջա նի հետ 
կա պը ներ կա յումս ա պա հով վում է Վե րին 
Գ յո դաք լու ու Խդ րանց գյու ղե րի խիստ 
անմ խի թար ճա նա պար հով:

Որ քա նով տեղ յակ ենք՝ այդ ուղ ղութ-
յամբ հո ղա յին աշ խա տանք նե րի մեկ նար-
կը տրված է…

– Կա պանն Ա գա րակ, Եղ վարդ, Ու ժա նիս 
գյու ղե րին կա պող այ լընտ րան քա յին ճա նա-
պար հի շի նա րա րութ յան աշ խա տանք նե րը 
կա վարտ վեն 2022 թվա կա նին։ Այս տա րի կա-
վարտ վի նաև Տ-8-22 /Մ2/-Վար դա վանք-Խդ-
րանց-Ա գա րակ ավ տո ճա նա պար հի մոտ 13 
կմ հատ վա ծի հիմ նա նո րո գու մը։

– Խոտ-Մ2 վե րա շին վող ճա նա պար-
հի մա սին… Ե՞րբ կու նե նանք այդ ճա նա-
պար հը՝ վերջ նա կան տես քով, և արդ յո՞ք 
այն շա հա գոր ծե լուց հե տո կկա րո ղա-
նանք Մ2-ով Գո րի սից անվ տանգ հաս նել 
Կա պան:

– Ո րո տան-Խոտ ավ տո ճա նա պար հի վե-
րա կա ռու ցումն ըն թաց քի մեջ է։ Նա խա տես-
վում է շի նաշ խա տանք ներն ա վար տին հասց-
նել 2022 թվա կա նին։

– Քա շու նիի խաչ մե րուկ-Բարձ րա վան 
ճա նա պար հի կա ռուց ման ըն թաց քի մա-
սին նույն պես կու զե նա յինք ի մա նալ:

– Հ-46 (Քա շու նի գյու ղի խաչ մե րու կից)-
Բարձ րա վան ավ տո ճա նա պար հը նույն պես 
կա ռուց ման ըն թաց քում է։

– Տան ձա վեր-Շուռ նուխ այ լընտ րան-
քա յին ճա նա պար հի մա սին. կար ծեք այն-
քան էլ բա րե հար մար եր թու ղի չի ընտր-
վել: Ի մի ջիայ լոց, այդ ճա նա պար հը պի տի 
անց նի եր բեմ նի Մաճ գյու ղի ա վե րակ նե-
րով և, ակն կա լում ենք՝ հնա վայ րը չի տու-
ժի դրա նից:

– Տան ձա վեր-Շուռ նուխ ավ տո ճա նա պար-
հի կա ռուց ման աշ խա տանք նե րը մեկ նար կել 
են 2021 թվա կա նին։ Դ րանց ա վար տը նա խա-
տես ված է 2022 թվա կա նին։ Նշ ված հնա վայ րը 
շի նաշ խա տանք նե րի հետ ևան քով չի տու ժի։

– Գե ղա նուշ-Ճա կա տեն ճա նա պար հի 
մա սին. կա րո՞ղ ենք հա մա րել, որ դա Կա-
պա նը Ճա կա տե նին կա պող ժա մա նա կա-
վոր լու ծում է, և այն տեղ կբա վա րար վենք 
գրուն տա յին վի ճա կով: Իսկ Կա պան-Ճա-
կա տեն ա վան դա կան մայ րու ղու հիմ-
նա կան այ լընտ րան քը կլի նի կա ռուց վող 
ճա նա պար հը: Կա րո՞ղ եք վերջ նա ժամ-
կետ նշել այդ ճա նա պար հի կա ռուց ման 
մա սով: 

– Գե ղա նուշ-Ճա կա տեն ճա նա պար հը ժա-
մա նա կա վոր լու ծում է, իսկ հիմ նա կան՝ Մ-17, 
(Մ-2) (Կա պան)-Ծավ-Մ2 ավ տո ճա նա պար հի 
Կա պան-Ճա կա տեն շրջան ցիկ ճա նա պար հի 
կա ռու ցու մը սկսված է։ 

– Լ ծեն-Տա թև այ լընտ րան քա յին ճա-
նա պար հի կա ռու ցու մը հա մե մա տա բար 
ուշ սկսվեց, հո ղա յին աշ խա տանք ներն էլ 
դեռ առ ջևում են… 

Կա րո՞ղ ենք են թադ րել, որ այդ ճա-
նա պար հի կա ռու ցու մն ըն թա ցիկ տա րում 
ա վար տին կհասց վի, և մե քե նա նե րը Մ2-ից 
Լ ծեն կհաս նեն ոչ թե Սի սիան քա ղա քով, այլ 
Նո րա վան գյու ղով, ո րի ճա նա պար հը (Մ2-ից 
իջ նող) հիմ նա նո րոգ վել է 2021-ին:

– Տ-8-93, Լ ծեն-Տաթև ավ տո ճա նա-
պար հի վե րա կա ռու ցու մը սկսվել է նա-

Սկիզբը՝ էջ 1 – Հաշ վի առ նե լով, որ Մ2-Տաթև-
Աղ վա նի-Մ2 ճա նա պար հի ա ռան-
ձին տե ղա մա սե րում կա ռուց վել է 
նոր հո ղա յին պաս տառ, հե տա գա 
թե րութ յուն նե րից խու սա փե լու 
նպա տա կով ո րո շում է կա յաց վել 
աս ֆալտ բե տո նե վե րին շեր տը 
տե ղադ րել 2022 թվա կա նին։

Ձմեռը սյունիքյան ճանապարհներին՝ 
իրողություններ, խնդիրներ և, 
իհարկե, կառուցվող այլընտրանքային 
ճանապարհներ…
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խորդ տա րի։ Նա խա տես վում է աշ խա-
տանք ներն ա վար տին հասց նել 2022 

թվա կա նին։ Ա յո, աշ խա տանք նե րի ա վար տից 
հե տո Մ-2-ից Լ ծեն հնա րա վոր կլի նի հաս նել 
Նո րա վա նով։

– Մեկ ան գամ ևս նշենք, որ մե ծա-
մասշ տաբ ճա նա պար հա շի նա կան ծրագ-
րեր են ի րա կա նաց վում Ս յու նի քում, ո րը, 
խոս տո վա նենք, լավ օ րից չէ, թեև ճա-
նա պարհ կա ռու ցե լը բո լոր դեպ քե րում 
ի րա դար ձութ յուն է: Հե տաքր քիր է՝ մեր 
ու նե ցած ճա նա պար հա շի նա կան հզո-
րութ յուն նե րը բա վա րա րո՞ւմ են ըստ 
պատ շա ճի և սահ ման ված ժամ կետ նե-
րում կյան քի կո չե լու այդ ծրագ րե րը:

– Ճա նա պար հա շի նա կան ռե սուրս ներն 
ընդ հա նուր առ մամբ բա վա րա րում են առ կա 
աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար։ 
Ճա նա պար հա շի նութ յան ո լոր տում կա տար-
վող աշ խա տանք նե րի ծա վալ նե րի մե ծա ցու-
մը նպաս տում է նաև բնա գա վա ռում գոր ծող 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի հզո րութ յուն նե րի 
մե ծաց մա նը, նոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ձևա վոր մա նը։

Եզ րա փա կիչ մաս
– Ֆի նան սա կան ո լոր տին առնչ վող 

մի հարց ևս. երբ 2021-ի աշ նա նը մեր 
առ ջև վերջ նա կա նա պես սրութ յամբ 
ծա ռա ցավ այ լընտ րան քա յին ճա նա-
պարհ նե րի կա ռուց ման խնդի րը, Ի րա նի 
Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յու նը պատ-
րաս տա կա մութ յուն հայտ նեց ա ջակ ցել 
Հա յաս տա նին՝ այ լընտ րան քա յին ճա նա-
պարհ նե րի կա ռուց ման գոր ծում: Արդ յո՞ք 
Ի րա նի պատ րաս տա կա մութ յու նը պատ-
շաճ ըմբռ նու մի ար ժա նա ցավ մե զա նում 
և գործ նա կան դրսևո րում ներ ու նե ցավ:

– Այդ հար ցի պա տաս խա նին նույն պես 
չենք տի րա պե տում, քան զի մեր գոր ծա ռույթ-
նե րի մեջ չի մտնում:

– Եվ վեր ջին հար ցը՝ արդ յո՞ք վերջ նա-
կա նա պես ուր վագծ ված կա րե լի է հա մա-
րել Հ յու սիս-հա րա վի սյու նիք յան եր թու-
ղին: Ե թե ա վարտ ված են նա խագ ծա յին 
աշ խա տանք նե րը, ա պա ի՞նչ հիմ նա կան 
ցու ցա նիշ ներ կու նե նա ա պա գա մայ րու-
ղին: Եվ, ե թե ո րո շա կիաց ված է այդ ա մե-
նը, ե՞րբ կա րող են մեկ նար կել շի նա րա-

րա կան աշ խա տանք նե րը:
– Հ յու սիս-հա րավ ճա նա պար հա յին մի-

ջանց քի Տ րանշ 4-ի Ար տա շատ-Սի սիան հատ-
վա ծում նա խա տես վում է կա ռու ցել 2-րդ 
տեխ նի կա կան կար գի շուրջ 175կմ  ընդ հա-
նուր եր կա րութ յամբ ճա նա պար հա հատ ված, 
այդ թվում՝ 14կմ  ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ 
կա մուրջ ներ և 4 կմ  ընդ հա նուր եր կա րութ-
յամբ թու նել ներ: Այս հատ վա ծի հա մար նա-
խա պատ րաստ վել է նախ նա կան նա խա գիծ:

Տ րանշ 4-ի Սի սիան-Քա ջա րան ճա նա-
պար հա հատ վա ծի կա ռուց ման ներդ րու մա-
յին ծրա գի րը հաս տատ վել է 24.09.2021թ. ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան թիվ 1564-Ա ո րոշ մամբ: 
Ման րա մասն աշ խա տան քա յին նա խա գի-
ծը պատ րաստ է: Նա խա տես վում է կա ռու-
ցել 2-րդ տեխ նի կա կան կար գի նոր ճա նա-
պար հա հատ ված` մոտ 60 կմ  ընդ հա նուր 
եր կա րութ յամբ, նե րառ յալ 4.7կմ  ընդ հա նուր 
եր կա րութ յամբ 27 կա մուրջ և 12.5կմ  ընդ հա-
նուր եր կա րութ յամբ 9 թու նել (ա մե նաեր կա-
րը Բար գու շա տի թու նելն է՝ մոտ 8,6կմ  եր կա-
րութ յամբ): Ման րա մասն աշ խա տան քա յին 
նա խա գիծն ան ցել է հա տուկ հա մա լիր փոր-

ձաքն նութ յուն, ո րի ամ փոփ եզ րա կա ցութ յու-
նը հա վա նութ յուն է ստա ցել 2020 թվա կա նի 
մա յի սի 27-ին ՀՀ կա ռա վա րութ յան թիվ 870-Ա 
ո րոշ մամբ:

Հ յու սիս-հա րավ ճա նա պար հա յին մի ջանց-
քի Տ րանշ 4-ի Քա ջա րան-Ա գա րակ հատ վա-
ծում նա խա տես վում է կա ռու ցել շուրջ 32կմ  
ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ ճա նա պար հա-
հատ ված (Ա գա րակ-Վար դա նի ձոր-Քա ջա րան 
նա խա տես վող թու նե լի մուտք): Քա ջա րան-
Ա գա րակ հատ վա ծի ման րա մասն նա խագծ-
ման հա մար 2018 թվա կա նին հայ տա րար վել 
է մի ջազ գա յին մրցույթ: 2021 թվա կա նին նա-
խագծ ման աշ խա տանք ներն ա վարտ վել են: 
2021 թվա կա նին ա վարտ վել են նաև Քա ջա-
րան-Ա գա րակ ճա նա պար հա յին հատ վա ծի 
մաս կազ մող Քա ջա րա նի թու նե լի նա խագծ-
ման աշ խա տանք նե րը: Ըստ նա խագ ծի՝ նա-
խա տես վում է կա ռու ցել շուրջ 7.2կմ  ընդ հա-
նուր եր կա րութ յամբ Քա ջա րա նի թու նել և 
շուրջ 3կմ թու նե լի մո տե ցում նե րը:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՄԱՐԻ 
ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԻ

17.02.2022

Совета стратегического сотрудничества 
высо кого уровня между Азербайджанской 
Рес пуб ликой и Турецкой Республикой.

Стороны проводят независимую внеш-
нюю политику, направленную на защиту и 
обес печение своих национальных интересов. 
Стороны будут прилагать совместные усилия 
для развития международных отношений, 
основанных на мире, дружбе и добрососедстве, 
через стабильность и процветание на реги-
ональном 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 меж-
ду на род ным вопросам, представляющим 
взаим ный интерес, занимая близкие или 
сов па дающие позиции, поддерживать друг 
друга в рамках международных и ре ги ональ-
ных организаций, включая ООН, ОБСЕ, Совет 
Европы, Совет сотрудничества тюркоязычных 
государств и Организация исламского сот руд-
ничества.

В случае, по мнению любой из сто ро-
ны, угрозы или агрессии со стороны трет-
ьего государства или государств про тив ее 
независимости, суверенитета, тер ри то ри аль-
ной 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 об-
суж дений и принято решение удов лет-
ворить потребности обороны сов мест ными 
действиями и организована ско ор ди ни ро-
ванная деятельность сил и командных струк-
тур Вооруженных сил.

Советы безопасности сторон будут про-
во дить регулярные совместные заседания по 
вопросам национальной безопасности для 
обсуждения вопросов национальной, ре ги-
о наль ной 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 деятель-
ность, направленную на нормализацию жиз-
ни в регионах, освобожденных от армян ской 
оккупации, на основе расчистки зами ни ро-
ванных территорий.

Обе стороны будут способствовать обмену 
персоналом, направленному на укрепление 
обороноспособности и военной безопасности, 

совместному обучению и учениям, повышению 
общего потенциала вооруженных сил двух 
стран, тесному сотрудничеству в управлении 
во оружениями и боеприпасами на основе 
сов ременных технологий. Азербайджан и 
Тур ция поддержат военные учения вместе с 
армиями других дружественных стран.

Стороны с учетом своих национальных и 
международных обязательств, будут спо соб-
ство вать реализации совместных проектов 
по развитию совместных возможностей пос-
ред ством обмена технологиями в морском, 
воздушном и космическом секторах, вносить 
позитивный вклад в развитие совместных 
технологий оборонной промышленности, 
вза имно продвигать свои технологии и под-
дер живать создание производственных 
мощ ностей, которые в настоящее время не 
существуют в их странах, проводить сов мест-
ные исследования, а также осуществлять 
сотрудничество между оборонными пред при-
ятиями двух стран на внутреннем и меж ду-
народном рынках в области технологий, про-
дукции и услуг военного назначения.

Стороны заявляют, что развивающееся 
между двумя странами военно-политическое 
сот рудничество, отвечающее их наци ональ-
ным интересам, не направлено против тре-
тьих стран.

Стороны подчеркивают важность даль-
ней шего развития сотрудничества в области 
кибербезопасности и будут проводить сов-
мест ные исследования, тренинги и продвигать 
взаимное техническое сотрудничество в этой 
области.

Стороны будут наращивать усилия по 
дивер сификации национальной экономики и 
экспорта в торгово-экономических отно ше-
ни ях, а также по налаживанию совместных 
производств в перспективных направлениях 
для выработки более благоприятных ус-
ло вий с целью взаимовыгодного развития 
инвес тиционного 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 стра-
те гического Южного газового коридора, 
который способствует энергетической безо-
пас нос ти региона и Европы, обеспечивая 
дивер сификацию источников и маршрутов 
при родного газа. Стороны продолжат сог-
ла сованные усилия по обеспечению эф фек-
тивного использования и дальнейшего раз-
вития Южного газового коридора. Сто роны 
также выражают намерение про дол жить 
и активизировать усилия по содей ствию 
региональному сотрудничеству в об ласти 
электроэнергетики для повышения безо-
пасности энергоснабжения в регионе с уче-
том процессов в мировой энергетике.

Обе стороны будут укреплять сотруд-

ни чес тво для повышения кон ку рен то спо-
соб ности международного транспортного 
кори дора Восток-Запад /Центр через две 
страны. Азербайджан и Турция будут и 
даль ше развивать транзитно-транспортный 
потен ци ал азербайджано-турецких участ-
ков международных транспортных ко ри до-
ров с использованием технологий инте ллек-
туальных транспортных систем.

Стороны отмечают, что открытие ко-
ри дора (Зангезурский коридор) между 
за пад ными регионами Азербайджанской 
Рес пуб лики и Нахчыванской Автономной 
Республикой Азербайджана и строи-
тель ство железной дороги Нахчыван-
Карс в качестве продолжения этого ко-
ридора внесут важный вклад в дело 
интенсификация транспорта и со об-
щения между двумя странами.

Стороны подчеркнули, что нынешний уро-
вень отношений между Турцией и Азер бай-
джаном способствует общему региональному 
и международному миру и процветанию, а 
также будет служить стабильности, миру и 
интересам международного сообщества, осо-
бенно стран региона, принося мир и проц ве-
тание не только двум странам, но и региону 
в целом.

Стороны соглашаются бороться с раз-
лич ными угрозами и вызовами, отри ца тель-
но влияющими на региональную и меж ду-
на род ную стабильность и безопасность, в 
частности с терроризмом, всеми его формами 
и проявлениями и его финансированием, а 
также с распространением оружия мас со-
вого уничтожения, организованной прес-
туп ностью, отмыванием денег, незаконным 
обо ротом наркотиков, торговлей людьми и 
нелегальной миграцией будут расширять и 
углублять свои совместные усилия и сот руд-
ничество в этой области.

Азербайджанская Республика осуждает 
любую деятельность, направленную против 
су вер е нитета, территориальной целостности, 
неприкосновенности, стабильности и безо-
пас ности границ Турецкой Республики, вклю-
чая все формы и проявления терроризма, и 
решительно поддерживает борьбу с тер ро-
риз мом Турецкой Республики.

Стороны объединят усилия для даль-
ней шего развития сотрудничества между 
азербайджанской и турецкой диаспорами, 
про живающими в разных странах, пред при-
нимать 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 
исто рии и попытки политизации путем иска-
же ния исторических фактов нанесли ущерб 
миру и стабильности в регионе, в этом кон-
тек сте 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 
взаи мо понимании по стратегическому сот-
руд ничеству в области СМИ между Азер бай-
джанской Республикой и Турецкой Рес пуб-
ликой», подписанным 10 декабря 2020 года, 
стороны договорились о дальнейшем рас-
ширении сотрудничества в области ин фор ма-
ции, 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 ук-
реплению межпарламентского сотруд ни чес-
тва и активизации взаимодействия в этом 
нап рав лении.

Стороны обеспечат необходимую общес-
твен ную поддержку основных проявлений 
общих ценностей обоих народов и будут 
работать вместе над сохранением их исто ри-
чес кого и культурного наследия.

Стороны отметили необходимость нара-
щи вания национальных и международных 
усилий на благо единства и процветания 
тюрк ского мира.

Стороны будут укреплять сотрудничество 
в области популяризации тюркского куль-
турного наследия на международном уровне.

Стороны будут поддерживать деятель-
ность Совета сотрудничества тюркоязычных 
государств, Турецкой академии, Фонда ту рец-
кой культуры и наследия, ТЮРКСОЙ и Пар-
ла ментской ассамблеи тюркоязычных стран, 
направленную на дальнейшее укрепление 
тюркской солидарности.

Стороны, выражая удовлетворение дос-
тиг нутой договоренностью о поездках граж-
дан одной стороны на территорию другой 
сто роны по удостоверениям личности (ВНУТ-
РЕННИЕ паспорта), отмечают исклю чи тель-
ную важность этого соглашения с точки 
зре ния близости двух народов и контактов 
меж ду людьми, и поддерживают меры, нап-
рав ленные на облегчения приобретения 
граж данами одной стороны права проживать 
на тер ритории другой стороны в соответствии 
с прин ципом взаимности.

Стороны будут и дальше развивать и уг-
лублять тесные связи между своими на ро-
дами в сферах гуманитарной дея тель ности, 
социальной защиты, науки, об ра зо вания, 
здравоохранения, культуры, моло дежи и 
спорта, оказывая необходимую го су дар-
ственную поддержку. С этой целью соот вет-
ствующие ведомства двух стран будут про-
водить совместные мероприятия.

Настоящая Декларация подписана 
в Шу ше 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

ПЕРЕВОД «КАВКАЗСКОГО УЗЛА» С 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА.
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Սերգեյ Լալաբեկյան. 
նահատակվեց 
Մատաղիսում

Լ ա լա բեկ յան  Սեր գեյ  Սամ վե լի. ծնվել 
է 1997 թ. ապ րի լի 27-ին  Կա պա նում: 
 Սո վո րել է  Կա պա նի թիվ 2 ա վագ դպրո-

ցում, Ս յու նի քի տա րա ծաշր ջա նա յին քո լե-
ջում:  Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ-
յունն անց է կաց րել Ա րա րա տի զո րա մա սում: 
 Մա նուկ հա սա կից զբաղ վել է սպոր տով, ու ժե-
րը փոր ձել տար բեր մար զա ձևե րում:

Ըն կեր նե րը  Սեր գե յի մա սին պատ մե լիս 
տխրում են, «Կա րո տում ենք, նստում ենք 
բո լո րով, ա սենք՝ գա րե ջուր ենք խմում, մեկ 
էլ մե զա նից մեկն ան պայ ման հի շեց նում է, որ 
 Սեր գե յը մեզ հետ չէ, հե տո բո լորս սկսում ենք 
մի-մի բան մտա բե րել, ափ սո սալ, տխրել: Ին-
քը շատ լուրջ տղա էր, տա րի քի հա մե մատ մի 
տե սակ շուտ մե ծա ցած: Այն պի սի մարդ էր, 
ում կա րող էիր դի մել ու հա մոզ ված լի նել, որ չի 
մեր ժի:  Պա տե րազ մից հե տո մենք էլ ենք փոխ-
վել, շա տերս ենք մաս նակ ցել պա տե րազ մին, 
շատ ըն կեր ներ ենք կորց րել:  Սեր գե յին միշտ 
հի շե լու ենք որ պես հե րո սի և հրա շա լի մար-
դու...»:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նի 
կող մից սան ձա զերծ ված պա տե րազ մին մաս-
նակ ցել է ա ռա ջին օ րե րից: Կռ վել ու քա ջա բար 
ըն կել է  Մա տա ղի սում՝ հոկ տեմ բե րի 19-ին:

Նա հա տակ ված  Սեր գեյ  Լա լա բեկ յա նի աճ-
յու նը զին վո րա կան պա տիվ նե րով հո ղին է 
հանձն վել  Կա պա նի  Բա ղա բուր ջի հու շա հա-
մա լի րում՝ հոկ տեմ բե րի 21-ին: 

Պար գևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա-
յութ յուն» մե դա լով՝ հետ մա հու:

Դավիթ Ղուկասյան. 
անմահացած հայորդին

Դ ա վիթ Եր վան դի Ղու կաս յան. ծնվել է 
1980 թվա կա նին Լեռ նա ձոր գյու ղում, 

տա րա ծաշր ջա նում հար գար ժան մարդ կանց` 
Եր վանդ Ղու կաս յա նի և Ա նուշ Հով հան նիս-
յա նի ըն տա նի քում: Հա մեստ, աշ խա տա սեր, 
պարզ ու բա րի մար դիկ, ո րոն ցից սե րել են որ-
դի նե րը` Զո րի կը, Գա րի կը, Դա վի թը, Շա մի րը: 

Ն րանք բո լորն էլ որ պես վա րորդ հա-
ջո ղութ յամբ աշ խա տում էին Զան գե զու րի 
պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տում և հե ղի-
նա կութ յուն վա յե լում կո լեկ տի վում:

Դա վի թը բազ ման դամ ըն տա նի քի եր րորդ 
զա վակն էր:

Նախ հա ճա խել է Լեռ նա ձո րի ու թամ յան, 
ա պա սո վո րել և 1998 թվա կա նին ա վար տել 

Կա պա նի թիվ 13 միջ նա կարգ դպրո ցը: Զու-
գա հե ռա բար մաս նակ ցել է վա րոր դա կան դա-
սըն թաց նե րի ու ստա ցել ավ տո վա րոր դի ո րա-
կա վո րում: 

1998-2000 թվա կան նե րին ծա ռա յել է ՀՀ 
զին ված ու ժե րում: Զո րացր վե լուց հե տո վե-
րա դար ձել և 2001 թվա կա նին աշ խա տան քի է 
ըն դուն վել Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին 
կոմ բի նա տում՝ վա րորդ: 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու զա վակ: 
Մաս նակ ցել է 2016 թվա կա նի ապ րիլ  յան 

քա ռօր յա, 2020 թվա կա նի Ար ցախ յան պա տե-
րազմ նե րին ու հոկ տեմ բե րի 15-ին՝ Ջաբ րա յի-
լի մա տույց նե րում մղված մար տե րում, զոհ վել 
հե րո սի մա հով:

«Դա վի թը դեռ ման կուց աշ խույժ, շար ժու-
նակ ե րե խա էր: Սի րում էր իր եր կի րը, սի րում 
էր բո լո րին, բո լորն էլ ի րեն էին շատ սի րում», 
– դժվա րութ յամբ պատ մում է հե րո սի մայ րը` 
տի կին Ա նու շը: 

«Շուրջ մե կու կես տաս նամ յակ հա մա տեղ 
եր ջա նիկ կյան քով ապ րե ցինք, ա մուս նա-
ցել ենք 2006 թվա կա նին, Դա վի թը հիա նա լի 
ա մու սին ու ծնող էր: Աշ խա տա սեր, նպա տա-
կաս լաց, հա մառ, նաև ու րախ և կա տա կա սեր 
մարդ էր, ում գերն պա տակն իր ըն տա նի քի 
բա րե կե ցութ յունն էր: Ն րա հետ օ րը սկսվում 
և ա վարտ վում էր ժպի տով, տուն մտնե լուց 
իր հետ ու րա խութ յուն էր բե րում…  Շատ էր 
սի րում ե րե խա նե րին, մեծ հույ սեր կա պում 
նրանց`հատ կա պես որ դու` Է րի կի հետ, ե րա-
զում, որ հա ջո ղակ գոր ծա րար դառ նա… Բա րի 
մարդ էր, սրտա ցավ ըն կեր, կյան քը հայ րե նի-
քին գի տակ ցա բար նվի րա բե րած իս կա կան 
հե րոս», – ար ցունք նե րից խզված ձայ նով 
պատ մում է կի նը։

Հե րո սա ցած հա յոր դու աճ յունն ամ փոփ վել 
է 2020 թ. Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա-
լի րու մ։

ՏԻԳՐԱՆ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

Նավասարդյան Ալեն. 
քաջերը չեն մեռնում՝ 
անմահանում են

Ն ա վա սարդ յան Ա լեն Ար տա կի. ծնվել 
է 1989 թ. հու նի սի 27-ին: Ար մատ նե-

րով  Կա պա նի շրջա նի Ու ժա նիս գյու ղից էր: 
1994 թվա կա նին ըն տա նի քը տե ղա փոխ վել է 
 Քա ջա րան:  Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա-
ցել է  Քա ջա րա նի թիվ 1 դպրո ցում: 1996- 2006 
թվա կան նե րին սո վո րել և ա վար տել է տե ղի 
թիվ 1 միջ նա կարգ դպրո ցը: 2006 թվա կա նին 
ըն դուն վել է  Կա պա նի ար վես տի պե տա կան 
քո լեջ: 2016 թ. ըն դուն վել է  Հա յաս տա նի պե-
տա կան ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նի 
 Կա պա նի մաս նաճ յուղ: 2008-2010 թթ. ծա ռա-
յել է ՀՀ զին ված ու ժե րում: 

Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ-
յու նից զո րացր վե լուց հե տո աշ խա տան քի 
է ան ցել  Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին 
կոմ բիան տում: 2006 թվա կա նից ԵԿՄ ան դամ 
է, մաս նակ ցել է Ապ րիլ  յան քա ռօր յա պա տե-
րազ մին: 

Թշ նա մուն Ա լե նը ծա նոթ էր ման կութ-
յու նից:  Շատ փոքր էր, երբ  Կա պա նի Ու ժա-
նիս գյու ղում ռմբա կո ծութ յան հե տևան քով 
ա վեր վեց նրա պա պա կան տու նը՝ տա րի նե-
րի ստեղ ծած ա մեն ին չով: Թշ նա մու հան դեպ 
ա տե լութ յու նը նրան բե րել էր մեկ ան բե կա նե-

լի ո րոշ ման՝ թուր քին պի տի լռեց նես զեն քով, 
այլ լե զու թուր քը չի հաս կա նում: 

Ա լե նը հայտ նի էր իր ըն կե րա սի րութ-
յամբ: Ըն կեր նե րը գի տեին, որ ա մեն վայրկ յան 
պատ րաստ է ի րենց կող քին լի նել:  Նա կեն-
սա խինդ էր, սի րում էր կյան քը, ձգտում վա-
յե լել այն: «Որ դիս բա րի էր, ու շա դիր բո լո րիս 
նկատ մամբ, հայ րե նա սեր էր, շատ էր սի րում 
 Քա ջա րա նը: Ուղ ղա միտ ու սկզբուն քա յին էր, 
չէր ըն դու նում, երբ խա բում էին ի րեն, ինքն 
էլ չէր չա րա շա հում ու րիշ նե րի վստա հութ յունն 
ու հար գան քը», – ա սում է Ա լե նի մայ րը:

Ա լե նը հնա րա միտ էր, ե րա զող, եր բեմն 
նաև զի նա գործ, գե ղան կա րիչ ու բա նաս-
տեղծ... 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց. Ա լենն ան մի ջա պես միա-
ցավ հայ րե նի հո ղը պաշտ պա նե լու մեկ նող 
քա ջա րան ցի նե րին: Ն րա գոր ծած սխրանք նե-
րի մա սին լե գեն դներ են հյուս վում: Երբ լսում 
ես, թե ինչ պես է կռվել, ինչ պես է ֆի զի կա կան 
բնա տուր ու ժը կի րա ռել ի փրկութ յուն վի րա-
վոր նե րի՝ միայ նակ դուրս բե րե լով մի քա նի 
հո գու, ինչ պես է իր վրա վերց րել հրա մա նա-
տա րութ յունն ան ծա նոթ տե ղան քում, հաս-
կա նում ես, որ հա յի քաջ տե սա կը դեռ կա, որ 
հզոր նե րը մե զա նից հե ռա նա լով չեն մեռ նում՝ 
ան մա հա նում են:

Ա լեն  Նա վա սարդ յա նը զոհ վել է 2020 թ. 
հոկ տեմ բե րի 23-ին՝ դի պու կա հա րի կրա-
կո ցից: Աճ յունն ամ փոփ ված է  քա ջա րա նցի 
զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի հու շա հա մա լի-
րում:  Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-
կան ծա ռա յութ յուն» մե դա լով:

Նիկոլյան Գարեգին. 
հերոս-նահատակը

Ն ի կոլ  յան  Գա րե գին  Հա զա րա պե տի. ծնվել 
է 2000 թվա կա նի փետր վա րի 2-ին, 

 Սի սիա նի շրջա նի Ան գե ղա կոթ գյու ղում: Ե րեք 
տա րե կան էր, երբ ըն տա նի քը տե ղա փոխ վեց 
Էջ միած նի շրջա նի  Թաի րով գյուղ:  Սո վո րել է 
 Թաի րո վի հիմ նա կան դպրո ցում, ա պա՝ Մ խի-
թար  Սե բաս տա ցի կրթա հա մա լի րում:

2019 թվա կա նին ըն դուն վեց Մ խի թար 
 Հե րա ցու ան վան բժշկա կան հա մալ սա րան՝ 
դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետ։  Նույն թվա-
կա նի հու լի սի 9-ին զո րա կոչ վել է Ար ցա խի 
 Հան րա պե տութ յան պաշտ պա նութ յան բա-
նակ։  Ծա ռա յում էր  Մար տու նու թիվ 2 զո-
րա մա սում։  Հաշ ված ա միս ներ հե տո պետք է 
տուն վե րա դառ նար, սա կայն ճա կա տա գիրն 
այլ ու ղի էր նա խա պատ րաս տել  Գա րե գի նի 
հա մար: Ար ցա խի դեմ սան ձա զերծ ված պա-
տե րազ մի ժա մա նակ  Գա րե գի նը հե րո սա բար 
կռվել է  Ֆի զու լիի շրջա նում։  Զի նա կից ըն-
կեր նե րը մինչ օրս նրա սխրանք նե րի մա սին 
զրույց ներ են պատ մում, մաս նա վո րա պես, թե 
ինչ պես էր կյան քը վտան գե լով փրկում վի րա-
վոր ըն կեր նե րին, թե ինչ պես էր անձ նա զո հա-
բար կռիվ տա լիս՝ ի մա նա լով, որ թի կուն քում 
օգ նա կան ու ժեր չկան: 

«Որ դուս ե րա զանք ներն ան կա տար մնա-
ցին, շատ ծրագ րեր ու ներ ա պա գա յի հետ 
կապ ված:  Գա րե գինս ծա ռա յել է «ոչ մի քայլ 
հետ» սկզբուն քով, մար տե րի ժա մա նակ շատ-
շատ կյան քեր փրկել, եր կու օր միայ նակ ի րեն 
վստահ ված դիր քը պա հել: Երբ խո սում էինք, 

միշտ բարձր տրա մադ րութ յամբ էր՝ «թշնա-
մուն լավ ջարդ ենք տա լիս», – ա սում էր մայ-
րը:  Վեր ջին զան գը հոկ տեմ բե րի 25-ին էր: 

Գա րե գի նի աճ յու նը գտան նո յեմ բե-
րի 23-ին՝  Ֆի զու լիում:  Ծան րա գույն ժա մա-
նակ ներ էին, երբ թույլ չէին տա լիս տա րածք 
մտնել, բայց հրա մա նա տա րը, ով լավ գի տեր 
 Գա րե գի նի կռված տե ղը, գտավ նրա անշն չա-
ցած մար մի նը:

Գա րե գին  Նի կոլ  յա նին հու ղար կա վո րե ցին 
դեկ տեմ բե րի 14-ին՝ Ե ռաբ լուր պան թեո նում: 
 Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան 
խաչ» ա ռա ջին աս տի ճա նի և «Ա րիութ յան 
հա մար» շքան շան նե րով:

Գևորգ Բաբաջանյան. 
բանակն իր տունն էր 
համարում

 Բ ա բա ջան յան  Գե ւորգ Ար տու րի. ծնվել է 
1996 թ. հոկ տեմ բե րի 17-ին,  Սի սիա նի 

շրջա նի Բ նու նիս գյու ղում:  Սո վո րել է Բ նու-
նի սի հիմ նա կան դպրո ցում: 9-րդ  դա սա րանն 
ա վար տե լուց հե տո  Սի սիա նի մշա կույ թի պա-
լա տում մեկ տա րի ծրագ րա վո րում է սո վո րել:  

 Ծա ռա յել է Ար ցա խի  Հան րա պե տութ յու նում՝ 
Աս կե րա նի զո րա մա սում:   Պար տա դիր զին վո-
րա կան ծա ռա յութ յան ըն թաց քում մաս նակ ցել 
է Ապ րիլ  յան քա ռօր յա պա տե րազ մին: 

Գ ևոր գը մեծ ու հա մե րաշխ ըն տա նի քում 
էր ծնվել:  Մայ րը՝ տի կին  Լի լի թը, զսպում է 
ար ցունք նե րը՝   «Գ ևորգս վեց ե րե խա նե րիցս 
երկ րորդն է, ա յո՛  ես նրա մա սին միշտ ներ կա-
յով եմ խո սում,  թույլ  էլ չեմ տա լիս, որ անց-
յա լով խո սեն: Գ ևորգս թա սի բով, հար գան քով 
տղա էր: Ն րա մա սին հու շերն այն քան շատ 
են:  Բա նա կին շատ էր նվիր ված, շա տե րից եմ 
լսել, որ ա սում էին՝ գոր ծա   է լի, բայց տղաս 
բա նակն իր տունն էր հա մա րում, ես էլ նրա 
ծա ռա յա կից ըն կեր նե րին եմ իմ որ դի նե րը 
հա մա րում:   Պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան 
մտնե լու  ա ռա ջին օ րից  ա ռանձ նաց րել եմ 
մեր բեր քի՝ պոստ տա նե լու հա մար նա խա-
տես ված բա ժի նը: Գ ևորգս հա վա նած աղ ջիկ 
ու ներ, պա տե րազ մը չլի ներ՝ դեկ տեմ բե րին 
հար սա նիք էինք ա նե լու:   Մեր սրտե րը նման-
վել են մո մի, լույս ու ջեր մութ յու նը լքել են մեզ, 
մնա ցել են թանկ ու հա րա զատ հի շո ղութ յուն-
ներ... »: 

Գ ևոր գի եղ բայ րը 44-օր յա պա տե րազ մի 
ըն թաց քում Ար ցա խում էր, նա  շտա պում էր 
օգ նութ յան հաս նել ժամ կե տա յին զին ծա ռա-
յող եղ բո րը, այդ պատ ճա ռով էլ հրա ժար վում 
է պա տե րազ մին չմաս նակ ցե լու հրա մա նա-
տա րութ յան ա ռա ջար կից, բա ցի այդ այն քան 
կապ ված էր ըն կեր նե րին, որ նրանց միայ նակ 
թող նե լու միտ քը դա վա ճա նութ յուն էր հա մա-
րում և  հոկ տեմ բե րի 8-ին մեկ նում է Ար ցախ: 

 Կար միր շու կա յի մո տա կայ քում թշնա-
մու ա նօ դա չուն խո ցում է բեռ նա տա րը, ո րով  
զորք էին տե ղա փո խում, զոհ վում է 27 հա յոր-
դի, նրան ցից մեկն էլ  Գե ւորգ  Բա բա ջան յանն 
էր:

 Գե ւոր գի մար մի նը հո ղին է հանձն վել 2020 
թ. հոկ տեմ բե րի 28-ին  Սի սիա նի զին վո րա կան 
պան թեո նում:

ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ՝ 
ՄԱՐԻ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան 
պատերազմում նահատակված 

հայոց քաջորդիներին
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Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի 
Սիսիան-Քաջարան հատվածի կառուցումը 
հնարավորություն կտա մեծացնել 
հետաքրքրությունը ՀՀ տարածքով 
տարանցիկ երթևեկության նկատմամբ

Փոխ վար չա պետ Համ բար ձում Մաթ ևոս-
յա նի գլխա վո րութ յամբ կա ռա վա րութ-
յու նում տե ղի է ու նե ցել Հ յու սիս-հա րավ 
ճա նա պար հա յին մի ջանց քի ներդ րու մա-
յին ծրագ րի կա ռա վար ման խորհր դի հեր-
թա կան նիս տը։ Օ րա կար գա յին հար ցը 
վե րա բե րել է Սի սիան-Քա ջա րան հատ-
վա ծի շի նա րա րութ յան հա մար մրցու թա-
յին գոր ծըն թաց սկսե լուն։

Փ ոխ վար չա պե տը, անդ րա դառ նա լով 
ծրագ րի կար ևո րութ յանն ու ակն-
կալ վող արդ յունք նե րին, նշել է, որ 

Սի սիան-Քա ջա րան հատ վա ծի կա ռու ցու մը 
կա ռա վա րութ յան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե-
րից է։

«Ծ րագ րի ի րա գոր ծու մը հնա րա վո րութ-
յուն կտա մե ծաց նել հե տաքրք րութ յու նը Հա-
յաս տա նի տա րած քով տա րան ցիկ երթ ևե-

կութ յան նկատ մամբ, ա պա հո վել Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան հա րա վա յին շրջան նե րի 
անվ տան գութ յու նը, նպաս տել դրանց տնտե-
սա կան զար գաց մանն ու բնակ չութ յան կեն-
սա մա կար դա կի բա րե լավ մա նը», – ընդգ ծել է 
Համ բար ձում Մաթ ևոս յա նը։

Օ րա կար գա յին թե մա յի շրջա նա կում նիս-
տի մաս նա կից նե րը քննար կել են մրցու թա յին 
գոր ծըն թա ցի պատ շաճ ի րա կա նաց մա նը վե-
րա բե րող մի շարք հար ցեր։

Սի սիան-Քա ջա րան ճա նա պար հա հատ-
վա ծի նա խագ ծի հա մա ձայն՝ նա խա տես վում 
է կա ռու ցել II–րդ տեխ նի կա կան կար գի, 100 
կմ/ ժամ հաշ վար կա յին ա րա գութ յամբ, շուրջ 
60 կմ  ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ նոր ճա նա-
պար հա հատ ված, այդ թվում՝ 4.7 կմ ընդ հա-
նուր եր կա րութ յամբ կա մուրջ ներ և 12.5 կմ  
ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ թու նել ներ, ո րոն-
ցից ա մե նաեր կա րը` Բար գու շա տի թու նելն է՝ 

8.6 կմ եր կա րութ յամբ:
Արդ յուն քում հնա րա վոր կլի նի նվա զեց նել 

Սի սիան-Քա ջա րան ճա նա պար հա յին հատ-
վա ծի եր կա րութ յու նը մոտ 58 կմ-ով, տրանս-
պոր տա յին մի ջոց նե րի առ կա 50 կմ/ժ մի ջին 
ա րա գութ յունն ա վե լաց նել և սահ մա նել շուրջ 
100 կմ/ժ, երթ ևե կութ յան տևո ղութ յան ժա մա-
նա կը նվա զեց նել մոտ 1,5-2 ժա մով, ինչ պես 
նաև բարձ րաց նել հար մա րա վե տութ յունն ու 
անվ տան գութ յու նը։

Ն շենք նաև, որ ծրա գի րը նե րառ ված է 
ԵՄ Տն տե սա կան և ներդ րու մա յին պլա նի ու-
ղե նիշ 2–ում, ո րի շրջա նակ նե րում կա ռա վա-
րութ յունն արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցում է 
Եվ րա միութ յան, Եվ րո պա կան ներդ րու մա յին 
բան կի և ՎԶԵԲ գոր ծըն կեր նե րի հետ՝ Ծ րագ-
րի հե տա գա ֆի նան սա վոր ման և ի րա գործ-
ման ուղ ղութ յամ բ։

11.02.2022

Հայտարարվել է 
Ագարակից դեպի 
թունել շուրջ 32կմ 
ճանապարհի 
շինաշխատանքների 
տեխհսկողության 
խորհրդատվական 
ծառայությունների 
ձեռքբերման 
միջազգային մրցույթ 

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ճա նա պար հա յին դե պար-
տա մենտ» հիմ նադ րա մը հայ տա-
րա րել է Հ յու սիս-հա րավ ճա նա-

պար հա յին մի ջանց քի Տ րանշ-4-ի Ա գա րա կից 
մինչև թու նել շուրջ 32կմ ճա նա պար հի շի նա-
րա րա կան աշ խա տանք նե րի տեխ նի կա կան 
հսկո ղութ յան խորհր դատ վա կան ծա ռա յութ-
յուն նե րի ձեռք բեր ման մի ջազ գա յին մրցույթ։

Մր ցույ թի արդ յուն քում ընտր ված խորհր-
դատ վա կան ըն կե րութ յու նը պետք է մա տու ցի 
Տ րանշ 4-ի (Ա գա րա կից մինչև թու նել շուրջ 32 
կմ ճա նա պարհ) շի նա րա րութ յան տեխ նի կա-
կան հսկո ղութ յան բո լոր ծա ռա յութ յուն նե րը՝ 
մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս-
խան։

Շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի տևո-
ղութ յու նը նա խա տես վում է 36 ա միս: Թե-
րութ յուն նե րի վե րաց ման ժա մա նա կաշր ջա նը 
սահ ման ված է աշ խա տանք նե րի ա վար տից 
հե տո 365 օր: Մոտ 32 կմ ընդ հա նուր եր կա-
րութ յամբ հատ վա ծի վե րա կա ռուց ման ներդ-
րու մա յին ծրա գի րը ֆի նան սա վոր վում է Եվ-
րա սիա կան կա յու նաց ման ու զար գաց ման 
հիմ նադ րա մի վար կա յին մի ջոց նե րով և ՀՀ 
պե տա կան բյու ջեից:

Մր ցու թա յին հայ տե րի ներ կա յաց ման 
վերջ նա ժամ կետն է 2022թ. մար տի 16-ը՝ ժա-
մը 18:00 (Եր ևա նի ժա մա նա կով):

Մր ցույ թի մա սին այլ ման րա մաս նե րի 
կա րե լի է ծա նո թա նալ հետև յալ հղմամբ` 
https://armroad.am/en/procurement/tenders

«ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ» 
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ, 15.02.2022

Սիսիան-Քաջարան 
60 կմ ճանապարհի 
շինարարությունը 
կտևի 6 տարի

Հ  յու սիս-հա րավ ամ բողջ ճա նա պար հը 
մոտ 560 կմ  է, և Սի սիան-Քա ջա րան 
այս 60 կմ-ն ա մե նաա ռանց քա յին հատ-

ված նե րից մեկն է։ Այս մա սին ա սաց ՏԿԵ նա-
խա րար Գ նել Սա նոս յա նը։ 

«Այժմ գոր ծող ճա նա պար հը Սի սիա նից 
դե պի Քա ջա րան մի ջի նում ու նի մոտ 50 կմ/ 
ժամ ա րա գութ յուն։ Մենք այս ճա նա պար հի 
կա ռուց մամբ կու նե նանք 100 կմ ժամ ա րա-
գութ յամբ ճա նա պարհ, ո րը շուրջ եր կու 
ժա մով կկրճա տի այդ հատ ված նե րի միջև 
հե ռա վո րութ յու նը, նաև կլի նի բա րե կարգ, ժա-
մա նա կա կից ստան դարտ նե րին բա վա րա րող 
անվ տանգ ճա նա պարհ, ին չը, կար ծում ենք, 
և ռազ մա վա րա կան, տնտե սա կան ա ռու մով 
շատ կար ևոր է։ Վեց տա րի ժամ կետ է նշվում 
ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մար։ Ամ բող ջո-
վին նոր ճա նա պար հա յին հատ ված է, որ տեղ 
կան շուրջ 4.7 կմ կա մուրջ ներ, ո րոնք ընդ հա-
նուր առ մամբ 27 կա մուրջ ներ են։ Կան 12 կմ -
-ից ա վե լի թու նե լա յին հատ ված ներ, դրանք 
հինգ թու նել ներ են, ո րոն ցից մե կը միայն 8.6 
կմ  եր կա րութ յուն կու նե նա։ Այ սինքն՝ խո շո րա-
մասշ տաբ ծրա գիր է, և ա մեն ինչ կա նենք, որ 
մի ջազ գա յին խո շոր ըն կե րութ յուն նե րը լուրջ 
հե տաքրքր վա ծութ յուն ու նե նան, բա վա կան 
հայ տեր ու նե նանք։ Եվ ե թե այլ խո չըն դո տող 
հան գա մանք ներ չլի նեն, տար վա վեր ջում կու-
նե նանք նաև շի նա րար», – ա սաց Սա նոս յա-
նը։

17.02.2022

Հյուսիս-հարավի Քաջարան-Ագարակ ճանապարհի 
վերակառուցման նախագիծը ստացել է 
դրական եզրակացություն

ՀՀ քա ղա քա շի նութ յան կո մի տեի նա խա-
գահ Ար մեն Ղու լար յա նի նա խա գա հութ-
յամբ տե ղի է ու նե ցել Հ յու սիս-հա րավ ճա-
նա պար հա յին մի ջանց քի ներդ րու մա յին 
ծրագ րի Քա ջա րան-Ա գա րակ ճա նա պար-
հա հատ վա ծի նա խագ ծա յին փաս տաթղ-
թե րի պե տա կան հա մա լիր փոր ձաքն նա-
կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տը։ 

ՀՀ քա ղա քա շի նութ յան կո մի տեն 
տե ղե կաց նում է, որ քննարկ վել 
է Տ րանշ-4-ի Քա ջա րան-Ա գա րակ 

32կմ  ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ հատ վա ծի 
վե րա կա ռուց ման նա խա գի ծը։ Վե րա կա ռուց-
ման աշ խա տանք նե րը ֆի նան սա վոր վում են 
Կա յու նաց ման և զար գաց ման եվ րա սիա կան 
հիմ նադ րա մի վար կա յին, ինչ պես նաև ՀՀ պե-
տա կան բյու ջեի մի ջոց նե րով։

Վե րա կա ռուց վող 32կմ  եր կա րութ յամբ 
ճա նա պար հա հատ վա ծը լի նե լու է 2-րդ տեխ-
նի կա կան կար գի՝ 80կմ/ժ հաշ վար կա յին 
ա րա գութ յամբ։ Ճա նա պար հա հատ վա ծը նե-

րա ռե լու է 18 կա մուրջ և 3 թու նել, ո րոն ցից 
ա մե նաեր կա րը լի նե լու է 7.5կմ։ Ծան րա քաշ 
մե քե նա նե րը կու նե նան ի րենց ա ռան ձին երթ-
ևե կե լի գո տին, ինչն ա ռա վել դյու րին կդարձ-
նի բեռ նա փո խադ րում նե րը։

Հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րը ներ կա յաց-
րել են նա խագ ծի վե րա բեր յալ ի րենց դի տար-
կում նե րը։ Ա ռանձ նա հա տուկ շեշ տադր վել են 
նաև ամ բողջ ճա նա պար հա հատ վա ծի և ին-
ժե նե րա կան բո լոր կա ռույց նե րի սեյս մա կա-
յուն շի նա րա րա կան նոր մե րի պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խա նութ յան խնդիր նե րը։

Վեր ջում քվեար կութ յան մի ջո ցով պե-
տա կան հա մա լիր փոր ձաքն նա կան հանձ-
նա ժո ղո վը Տ րանշ-4-ի Քա ջա րան-Ա գա րակ 
32կմ  ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ ճա նա պար-
հա հատ վա ծի վե րա կա ռուց ման նա խագ ծին 
տվեց միա ձայն դրա կան եզ րա կա ցութ յուն, 
ո րի արդ յուն քում կա րող է կազ մա կերպ վել 
նշված ճա նա պար հա հատ վա ծի շի նաշ խա-
տանք նե րի ձեռք բեր ման մրցու թա յին գոր ծըն-
թա ցը։ 22.02.2022

Տրանշ 4 - Բաղկացած է 3 
ենթահատվածից՝ Արտաշատ-
Սիսիան, Սիսիան-Քաջարան, 
Քաջարան-Ագարակ
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ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ:

 3301, Սյունիքի մարզ, 

ք. Կապան, Շահումյան 20/32:

  (+374 91) 45 90 47

 (+374 77) 45 90 47

 syuniacyerkir@mail.ru

 www.syuniacyerkir.amԳլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Թղթակցությունները չեն գրախոսվում 
և հեղինակներին չեն վերադարձվում: 
Խմբագրության և հեղինակների 
կարծիքները կարող են չհամընկնել: 
Նյութերը ներկայացնել մեքենագիր 
վիճակում:

«ԳՈՎԱԶԴ - ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ» բաժնում 

տպագրվող նյութերի համար խմբագ-
րությունը պատաս խա նատ վություն չի 
կրում:

Հղումը «Սյունյաց երկրին» պարտադիր է:
 նշանի տակ տպագրվում են 

գովազդային նյութեր:
Գրանցման վկայականը` 01Մ 000231: 

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

Ծավալը` 2 տպագրական մամուլ: 
Տպաքանակը` 1200, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
24.02.2022թ.:

ԿՈՐԵԼ Է  Ճարտարապետության և շինա րա-
րության Հայաստանի ազգային համալ սա րա նի 
«Տրանսպորտային ուղիների, միջոց նե րի շինա-
րա րություն, կառավարում և դրանց շահա-
գործում» բաժնի 2016 թ. շրջանավարտ Ասատուր 
Մերուժանի Այվազյանի AB221520 դիպլոմը 
(հրաման թիվ 10.06.2016թ.): Համա րել անվավեր:

ԿՈՐԵԼ Է  Գորիսի մանկավարժական ուսում-
նա րանի 1994 թ. շրջանավարտ Նարինե Գավ-
րուշի Հարությունյանի МТ-I N 238700 դիպլոմը: 
Գրանցման N614: Համարել անվավեր:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ-
թի և ս պոր տի նա խա րա րութ յան ե րաշ-
խա վո րութ յամբ (ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա րա րի 
թիվ 780-Ա/2 հրա ման (փո փո խու յուն նե-
րով), 18.05.2021 թ.) «Գո րի սի պե տա կան 
հա մալ սա րան» ՊՈԱԿ-ը կազ մա կեր պում 
է վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ 
հեր թա կան ա տես տա վոր ման են թա կա 

ու սու ցիչ նե րի հա մար:

Վե րա պատ րաս տում ներն ի րա կա նաց վում են 
դաս վար նե րի և հետև յալ ա ռար կա նե րը դա սա վան-
դող ու սու ցիչ նե րի հա մար՝

  Հա յոց լե զու և գ րա կա նութ յուն
  Մա թե մա տի կա (Հան րա հա շիվ, Երկ րա չա-
փութ յուն, Հան րա հա շիվ և մա թե մա տի կա կան 
ա նա լի զի տար րեր), 

  Քի միա, 
  Կեն սա բա նութ յուն, 
  Պատ մութ յուն (Հա յոց պատ մութ յուն, Հա մաշ-
խար հա յին պատ մութ յուն), 

  Ին ֆոր մա տի կա, 
  Ե րաժշ տութ յուն,
  Կեր պար վեստ,
  Բ նա գի տութ յուն,
  Ես և շր ջա կա աշ խար հը,
  Աշ խար հագ րութ յուն,
  Հայ րե նա գի տութ յուն,
  Հա սա րա կա գի տութ յուն,
  Հա յոց ե կե ղե ցու պատ մութ յուն:
Վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներն ի րա կա-

նաց վում են Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նում 
(հաս ցե՝ ՀՀ, Ս յու նի քի մարզ, ք. Գո րիս, Ա վան գարդ 
2, Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րան) առ կա, հե ռա-
վար, հիբ րի դա յին ձևա չա փե րով՝ հա մա ձայն «Հան-
րակր թա կան հիմ նա կան ծրագ րեր ի րա կա նաց նող 
ու սում նա կան հաս տա տութ յան՝ հեր թա կան ա տես-
տա վոր ման են թա կա ու սու ցիչ նե րի վե րա պատ-
րաստ ման չա փո րո շի չը և օ րի նա կե լի ծրա գի րը 
հաս տա տե լու մա սին» ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա րա րի 2020 
թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 7-ի թիվ 1162-Ա/2 հրա-
մա նով սահ ման ված պա հանջ նե րի՝ 110 ժամ (11 

կրե դիտ) ծան րա բեռն վա ծութ յամբ, ո րը նե րա ռում 
է վե րա պատ րաստ ման բո վան դա կութ յան ի րա վա-
կան, տե ղե կատ վա կան – հա ղոր դակ ցա կան - տեխ-
նո լո գիա կան, ման կա վար ժա կան, հո գե բա նա կան, 
ա ռար կա յա կան գի տե լիք ներ, ու սուց ման մե թո դա-
բա նութ յան, գործ նա կան և հե տա զո տա կան կա-
րո ղութ յուն նե րի վե րաձ ևա վոր մանն ու ամ րապնդ-
մանն ուղղ ված բա ղադ րիչ ներ: 

Դա սըն թաց նե րը վա րում են Գո րի սի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի 
և պ րո ֆի լա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րից հրա վիր-
ված փոր ձա ռու մաս նա գետ նե րը, ով քեր, որ պես կա-
նոն, ու նեն դա սա վանդ վող մո դու լին հա մա պա տաս-
խան բա զա յին կրթութ յան առն վազն մա գիստ րո սի 
ո րա կա վոր ման աս տի ճան և գի տա ման կա վար ժա-
կան գոր ծու նեութ յուն կամ կրթութ յան կա ռա վա րում 
ի րա կա նաց նե լու և ման կա վար ժա կան (նաև ղե կա-
վար) կադ րե րի պատ րաստ ման (վե րա պատ րաստ-
ման) ո լորտ նե րում փորձ:

  Դա սըն թաց նե րի տևո ղութ յու նը՝ 6 շա բաթ 
  Մեկ նար կը՝ վե րա պատ րաստ ման սկիզ բը 
նա խա տես վում է`1/ հու նիս-հու լիս, 2/օ գոս-
տոս-սեպ տեմ բեր, 3/ հոկ տեմ բեր-նո յեմ բեր 
(վե րա պատ րաստ վող ու սու ցի չը կու նե նա 
տար բե րակ նե րից մեկն ընտ րե լու հնա րա վո-
րութ յուն)

  Շա բա թա կան ծան րա բեռն վա ծութ յու նը՝ 4-օր յա 
  Օ րա կան ծան րա բեռն վա ծութ յու նը՝ 4-6 ժամ: 
Վե րա պատ րաս տում նե րին մաս նակ ցե լու հա-

մար կա րող են դի մել ինչ պես դպրոց նե րը՝ կո լեկ տիվ 
հայ տագր ման հա մար, այն պես էլ ու սու ցիչ ներն ան-
հա տա պես: Հայ տե րը լրաց նե լու հա մար կա րող եք 
անց նել հետև յալ հղում նե րով:

Գ րանց ման կո լեկ տիվ հայ տա դի մում` 
shorturl.at/jnxPS 
Գ րանց ման ան հա տա կան հայ տա դի մում` 
shorturl.at/nFOX0
Լ րա ցու ցիչ տե ղե կութ յուն ներ կա րե լի է ստա-

նալ՝ 077-33-76-90 (հա մա կար գող՝ Ա. Դի նունց): 
Կայք՝ www.gorsu.am, E-mail` dinuntsas@gmail.com, 
Fb`https://www.facebook.com/ԳՊՀ-Վե րա պատ րաս-
տում ներ-Training-Courses: Հաս ցե՝ ՀՀ, ք. Գո րիս, 
Ա վան գարդ 2 (Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րան, 
1-ին մաս նա շենք, 1-ին հարկ):

Սի րով և պա տաս խա նատ վութ յամբ սպա սում 
են ք։ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Քաջարանի արհեստա գոր-
ծական պետական ուսումնարան» 

ՊՈԱԿ-ում պա հանջվում են 
բարձրագույն կրթու թյամբ հետևյալ 
առարկաների դա սա վան դման 

մասնագետներ՝
 Ֆիզիկայի՝ շաբաթական 1,7 ժամ ծանրա-

բեռն վածությամբ
 Հանրահաշվի և երկրաչափության 6,3 ժամ 

ծանրաբեռնվածությամբ
 Պատմության՝ շաբաթական 8,7 ժամ 

ծանրաբեռնվածությամբ
Տեղեկությունների համար զանգա հարել 077-
52-32-90 հեռախոսահամարով կամ այ ցե լել 
«Քաջարանի արհեստա գոր ծական պե տա կան 
ուսումնարան» ՊՈԱԿ, հասցե ք. Քա ջարան, 
Խանջյան 5։  

Դպրոցներին են ուղարկվել գնահատման 
նոր մեթոդական ցուցումները

Դ պ րոց նե րին են ու ղարկ վել 2021-2022 
ու սում նա կան տար վա երկ րորդ կի-
սամ յա կում գնա հատ ման նոր մե-

թո դա կան ցու ցում նե րը։  Քա նի որ ծնող նե րի 
հե տաքրք րութ յու նը մեծ էր, պար զա բա նեմ, 
թե ինչ է փոխ վել և  ինչ պես պետք է գոր ծի 
միա վո րա յին գնա հա տու մը՝ այս կի սամ յա կից 
սկսած։

Կի սամ յա կա յին գրա վոր աշ խա տանք նե-
րը դուրս են ե կել, միա վո րա յին գնա հա տումն 
ի րա կա նաց վե լու է հետև յալ ձևե րով.

  բա նա վոր հար ցում,
  գործ նա կան աշ խա տանք,
  նա խագ ծա յին աշ խա տանք,
  թե մա տիկ աշ խա տանք ներ,
  ամ փո փիչ աշ խա տանք (բա ցա ռիկ դեպ-
քե րում)։
Մեկ կի սամ յա կում բա նա վոր հարց ման, 

գործ նա կան, նա խագ ծա յին և  թե մա տիկ աշ-
խա տանք նե րի քա նա կը ո րո շում է ու սում նա-
կան հաս տա տութ յու նը:

«Ար վեստ», «Ե րաժշ տութ յուն», «Կեր-
պար վեստ», «Ֆի զի կա կան կուլ տու րա», 
«ՆԶՊ», «Տեխ նո լո գիա» և «Հա սա րա կա գի-
տութ յուն», «Գ րա կա նութ յուն», «Պատ մութ-
յուն» ա ռար կա նե րի դեպ քում թե մա տիկ 
աշ խա տանք նե րը կա րող են ի րա կա նաց վել 
նաև գործ նա կան աշ խա տան քի կամ նա-
խագ ծա յին աշ խա տան քի ձևով՝ հիմն վե լով 
հաս տա տութ յան ա ռար կա յա կան մաս նախմ-
բի եզ րա կա ցութ յան վրա, ման կա վար ժա կան 
խորհր դի ո րոշ մամբ։

Թե մա տիկ աշ խա տանք նե րը՝ գրա վոր, իսկ 
«Ար վեստ», «Ե րաժշ տութ յուն», «Կեր պար-
վեստ», «Ֆի զի կա կան կուլ տու րա», «ՆԶՊ», 

«Տեխ նո լո գիա» և «Հա սա րա կա գի տութ յուն», 
«Գ րա կա նութ յուն», «Պատ մութ յուն» ա ռար-
կա նե րի դեպ քում գրա վոր և  գործ նա կան 
կամ նա խագ ծա յին աշ խա տան քի ձևով ի րա-
կա նաց նե լու անհ նա րի նութ յան դեպ քում թե-
մա տիկ աշ խա տանք նե րն ի րա կա նաց վում են 
բա նա վոր՝ աշ խա տան քի ամ բողջ ըն թաց քը 
տե սա ձայ նագ րե լու պայ մա նով:

Բ նա գի տա կան ա ռար կա նե րի լա բո րա-
տո րիա նե րի առ կա յութ յան դեպ քում բնա-
գի տա կան ա ռար կա նե րի գործ նա կան աշ-
խա տանք նե րը կա րող են նե րա ռել նաև 
փոր ձա րա րա կան բա ղադ րիչ՝ հիմն վե լով 
հաս տա տութ յան ա ռար կա յա կան մաս նախմ-
բի եզ րա կա ցութ յան վրա, ման կա վար ժա կան 
խորհր դի ո րոշ մամբ։

Ա շա կեր տի կի սամ յա կա յին գնա հա տա-
կա նը բո լոր ա ռար կա նե րից ձևա վոր վում է 
հետև յալ կերպ.

1. ո րոշ վում է կի սամ յա կի ըն թաց քում 
միա վո րա յին գնա հատ ման բո լոր տե սակ նե-
րից ա շա կեր տի ստա ցած գնա հա տա կան նե-
րի մի ջին թվա բա նա կա նը և  այն մո տարկ վում 
է ամ բողջ թվով:

2. Ս տաց ված ամ բողջ թի վը կլի նի ա շա-
կեր տի կի սամ յա կա յին գնա հա տա կա նը:

3. Ե թե 12-րդ  դա սա րա նում տվյալ ու-
սում նա կան ա ռար կա յի ու սում նա սի րութ յունն 
ա վարտ վում է 1-ին կի սամ յա կում, ա պա այդ 
ա ռար կա յի տա րե կան գնա հա տա կան հա-
մար վում է ա ռա ջին կի սամ յա կի կի սամ յա կա-
յին գնա հա տա կա նը:

4.  Սո վո րո ղի տա րե կան գնա հա տա կա նը 
նրա ստա ցած եր կու կի սամ յա կա յին գնա հա-
տա կան նե րի մի ջին թվա բա նա կանն է: Ե թե 
ստաց վածն ամ բողջ թիվ չէ, ա պա այն մո-
տարկ վում է ամ բողջ թվով։

Գործ նա կան և  թե մա տիկ աշ խա տան քից 
բա ցա կա յած սո վո րողն այն կա րող է հանձ նել 
մինչև տվյալ կի սամ յա կի ամ փո փու մը: Այդ 
աշ խա տանք նե րից սո վո րո ղի բա ցա կա լի նե լը 
նշե լու հա մար գրվում է «բ» տա ռը։  Հանձ նած 
աշ խա տան քի թվան շա նը նշա նակ վում է 
հանձն ման օ րը: Ե թե ա շա կեր տը չի հանձ նել 
թե մա տիկ և  գործ նա կան աշ խա տանք նե-
րի առն վազն կե սը, ա պա մինչ կի սամ յա կի 
ա վար տը հանձ նում է ամ փո փիչ աշ խա տանք 
բաց թո ղած թե մա նե րի մա սով և ն րա կի-
սամ յա կա յին գնա հա տա կա նը ձևա վոր վում է 
գնա հատ ման բո լոր տե սակ նե րից ստա ցած 
գնա հա տա կան նե րի մի ջին թվա բա նա կա նով, 
ո րը մո տարկ վում է ամ բողջ թվով: Ամ փո փիչ 
աշ խա տան քից բա ցա կա յե լու դեպ քում այն 
գնա հատ վում է «0» միա վոր:

 

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

ՀՀ կրթութ յան և գի տութ յան, մշա կույ-
թի և ս պոր տի նա խա րա րութ յան 
և  ա ռա ջա տար տեխ նո լո գիա նե-

րի ձեռ նար կութ յուն նե րի միութ յան նա խա-
ձեռ նութ յամբ փետր վա րի 16-ին Հա յաս տա նի 
ազ գա յին պո լի տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նի 
Կա պա նի մաս նաճ յու ղում բաց վեց «Ար մաթն 
օ դում» ա նօ դա չու թռչող սար քե րի (ԱԹՍ) 
կրթա կան աշ խա տա նոց, որն ա ռայժմ եր րորդն 
է հան րա պե տութ յու նում: Բաց ման ա րա րո-
ղութ յա նը մաս նակ ցում էին Ս յու նի քի մարզ պե-
տի տե ղա կալ Կա րո Ա վա նես յա նը, Կա պա նի 
հա մայն քա պե տի տե ղա կալ Գոռ Թադ ևոս յա-
նը, ա ռա ջա տար տեխ նո լո գիա նե րի ձեռ նար-
կութ յուն նե րի միութ յան գոր ծա դիր տնօ րեն 
Հայկ Չո բան յա նը, «Ար մաթ» լա բո րա տո րիա-
նե րի ծրագ րի ղե կա վար Սեդ րակ Վար դան յա-
նը, «Ար մաթն օ դում» ծրագ րի հա մա կար գող 
Խա չա տուր Թադ ևոս յա նը, հրա վիր ված այլ 

ան ձինք: Ար թուր Կոս տանդ յանն իր խոս քում 
հա մոզ մունք հայտ նեց, որ նո րաս տեղծ աշ խա-
տա նո ցը հատ կա պես հե տաքրք րե լու է նո րա-
րա րա կան գա ղա փար նե րով տո գոր ված ե րի-
տա սարդ նե րին:

«Ար մաթ» լա բո րա տո րիա նե րի ծրագ րի 
ղե կա վար Սեդ րակ Վար դան յա նը ե րախ տա-
գի տութ յուն հայտ նեց կրթօ ջա խի ղե կա վա-
րութ յա նը աշ խա տա նո ցի հա մար լա վա գույն 
պայ ման ներ ստեղ ծե լու հա մար: «Մենք ա պա-
գա յի բա նակ պի տի ստեղ ծենք, 2016 թվա կա-
նին էինք նա խա ձեռ նել այս գոր ծը, ե թե այն 
ժա մա նակ գոր ծըն թաց ներ սկսեինք, մի գու ցե 
44-օր յա պա տե րազ մում այլ ի րա վի ճում հայտն-
վեինք, ուս տի բաց թողն վա ծը շատ ա րագ պի-
տի վե րա կանգ նենք, մեր պե տութ յան հա մար 
պի տի ստեղ ծենք ա պա գա յի բա նա կը, մեր 
անվ տան գութ յան ե րաշ խի քը, – ման րա մաս նեց 
Սեդ րակ Վար դան յա նը:

Ինչ պես «Ս յուն յաց երկ րին» հայտ նեց Հայկ 
Չո բան յա նը, նո րաս տեղծ աշ խա տա նո ցում ու-
սա նող նե րը տե սա կան գի տե լիք ներ կստա նան 
ռա դիոէ լեկտ րո նի կա յից, ֆի զի կա յից, աէ րո դի-
նա մի կա յից, ինչ պես նաև գործ նա կան աշ խա-
տան քում կհմտա նան, այն է՝ կպատ րաս տեն 
ա նօ դա չու թռչող սար քեր՝ և թ ևա վոր, և քա-
ռապ տու տա կա վոր (ուղ ղա թի ռա յին), ո րոնք 
կփոր ձարկ վեն դաշ տա յին պայ ման նե րում:

– Ս րա նով, ըստ ա մե նայ նի, ու սա նող նե րի 
հա մար նոր հո րի զոն ներ են բաց վում, և դա օր-
վա հրա մա յա կանն է, քան զի օ դա յին ռո բո տա-
շի նութ յու նը աշ խար հում ա մե նա զար գա ցող 
ուղ ղութ յունն է, ին չը չի ընդգր կում միայն ռազ-
մա կան ո լոր տը, այլ մոտ ա պա գա յում վե րա բե-
րե լու է ժո ղովր դա կան տնտե սութ յան տար բեր 
ճյու ղե րին, – նշեց Հ. Չո բան յա նը և հա վե լեց, 
որ «Ար մաթն օ դում» աշ խա տա նո ցը Կա պա-
նում հիմ նադ րելն ինք նան պա տակ չէ, քան զի 
ա ռա ջա տար տեխ նո լո գիա նե րի ձեռ նար կութ-
յուն նե րի միութ յու նը հա մա տեղ ծրա գիր է ի րա-
կա նաց նում «Պո լի տեխ նի կի» Կա պա նի մաս-
նաճ յու ղի հետ: 

Օ րերս նման աշ խա տա նոց ներ ստեղծ վել 
են Սի սիա նում և Գո րի սում, իսկ դրանց թի-
վը հան րա պե տութ յու նում մոտ ա պա գա յում 
կանց նի վեց տասն յա կից:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Կապանի արվեստի պետական 
քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է 

մրցույթ ՏՆՕՐԵՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆ 
ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպ-
տեմբերի 24-ի N 1569-Ն որոշ մամբ հաս տատ-
ված՝ նախնական մաս նա գի տա կան (ար հես տա-
գործական) և միջին մասնագիտական պետական 
ուսումնական հաստատության տնօրենի ըն-
տրու թյան կարգի 4-րդ կետի համաձայն՝ «Կա-
պանի արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի 
Լի ազոր մարմինը հայտարարում է մրցույթ՝ հաս-
տատության տնօրենի պաշտոնի թա փուր տեղն 
զբաղեցնելու համար:
1. Հաստատության տնօրենի պաշտոնի հա-
մար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու 
պարտադիր պայմաններն են՝
1) ՀՀ քաղաքացիությունը,
2) ուսումնական հաստատության ղեկա վար ման 
իրավունքը (հավաստագիր):
2. Մրցույթին մասնակցելու համար հավակ-
նորդը ներկայացնում է`
1) դիմում` կառավարման խորհրդի նախագահի 

անունով,
2) ՀՀ քաղաքացու անձնագրի կամ 
նույնականացման քարտի պատճենը,
3) հաստատության ղեկավարման իրավունքի 
հավաստագրի պատճենը,
4) տվյալ հաստատության 5 տարվա զար-
գաց ման ծրագիրը թղթային և էլեկտրոնային 
տար բերակներով` սույն կարգի 26-րդ կետի 
պահանջներին համապատասխան,
5) ինքնակենսագրություն:
Փաստաթղթերի պատճենները խորհրդի 
նախա գահին կամ քարտուղարին առձեռն 
ներկայացնելու դեպքում պետք է ներկայացնել 
բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են «Կապանի ար-
վես տի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ, Սյունիքի մարզ, 
ք. Կապան, Ռ. Մելիքյան 2, 2022 թ. փետրվարի 25-
ից 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: 

«Արմաթն օդում» 
աշխատանոցի բացում 
Կապանի պոլիտեխնիկում 
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