
«Զանգեզուրի միջանցքը» 
շարունակում է մնալ 
Ադրբեջանի երազանքը

Եվ քա նի դեռ ադր բե ջան ցի օ կու պանտ-
նե րը Սև լճում են, Իլ համ Ա լիևը չի թաքց-
նում Զան գե զու րը զավ թե լու իր պլան նե-
րը: «Արևմտ յան Զան գե զու րը ներ կա յումս 
գտնվում է Հա յաս տա նի վե րահս կո ղութ յան 
տակ: Բայց Զան գե զու րի մի ջանց քը բա ցե լու 
արդ յուն քում մենք, ան շուշտ, կօգ տա գոր ծենք 
այն՝ մեր քա ղա քա ցի նե րին ի րենց նախ նի նե րի 
եր կիր վե րա դարձ նե լու հա մար», – այս մա սին 
Քար վա ճա ռի և Քաշաթաղի շրջան ներ այ ցի 
ըն թաց քում ա սել է Ադ րբե ջա նի նա խա գա հը։

«Այդ պի սի պլան ներ կան, և դա բնա կան 
է։ Քա նի որ մեր քա ղա քա ցի նե րը բռնի ու ժով 
վտար վել են ոչ միայն Զան գե զու րի շրջա նից, 
այլև Գեյ չա յից (Ս ևան)։ Ն րանք ի րա վունք ու-
նեն ապ րե լու ի րենց նախ նի նե րի հո ղում։ Մենք 
դա թո ղել ենք հա ջորդ է տա պում», –  ա սել է նա։

Այն դպրոցներում, 
որտեղ ուսուցչի պակաս 
կար, այդ առարկաները 
կկարողանան 
դասավանդել 
էլեկտրոնային եղանակով 

Այս սեպ տեմ բե րից այն դպրոց նե րը, որ տեղ 
ա ռար կա յա կան ու սուց չի պա կաս կար, այդ 
ա ռար կա նե րը կկա րո ղա նան դա սա վան դել 
է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով՝ մեն թոր դպրոց նե րի 
մի ջո ցով։ Այս մա սին հայտ նում է ԿԳՄՍ նա խա-
րա րի տե ղա կալ Ժան նա Անդ րեաս յա նը:

«Հի շեց նեմ, որ նա խորդ տա րի ու սուց չի 
պա կաս ու նե ցող 101 դպրոց նե րում է լեկտ րո-
նա յին ու սուց ման հա մար անհ րա ժեշտ սար-
քա վո րում նե րով հա գեց ված դա սա սեն յակ ներ 
ստեղծ վե ցին։

Այս տա րի ընտր վե ցին 18 մեն թոր դպրոց-
ներ, ո րոնց ու սու ցիչ նե րը պետք է դա սա վան-
դեն ու սուց չի պա կաս ու նե ցող դպրոց նե րում՝ 
է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով։

Այժմ Կր թա կան տեխ նո լո գիա նե րի ազ գա-
յին կենտ րոնն ի րա կա նաց նում է 18 դպրոց նե-
րի վե րա պատ րաս տում ներ։

Սեպ տեմ բե րից մեն թոր դպրոց նե րը կի րա-
կա նաց նեն անհ րա ժեշտ ա ռար կա նե րի է լեկտ-
րո նա յին դա սա վան դու մն այն ե րե խա նե րի 
հա մար, որ հա կա ռակ պա րա գա յում զրկված 
կլի նեին տվյալ ա ռար կան սո վո րե լու հնա րա-
վո րութ յու նից։

Սա ևս մեկ մի ջոց է՝ կրթութ յան հա սա նե-
լիութ յու նն ա պա հո վե լու։

Հի շեց նեմ նաև, որ գոր ծում է սահ մա նա-
մերձ և բարձր լեռ նա յին հա մայնք ներ ու սու-
ցիչ նե րի գոր ծուղ ման է լեկտ րո նա յին շտե մա-
րա նը՝ kadrer.emis.am հաս ցեով, 196 թա փուր 
հաս տիք է ներ կա յաց ված այս պա հին։ Սի րե լի՛ 
ման կա վարժ ներ, դի մե՛ք, հա մալ րե՛ք թա փուր 
հաս տիք նե րը», – գրել է Անդ րեաս յա նը:

 

2021թ. նոյեմբերի 14-ին 
Կապան համայնքում 
տեղի կունենան ավագանու 
արտահերթ ընտրություն

Մ եղ րիի տա րա ծաշր ջա նի Տաշ տուն 
գյու ղում հա վեր ժաց րին 44-օր յա պա-
տե րազ մում նա հա տակ ված 22 մեղ-

րե ցի նե րի հի շա տա կը: Նա խա ձեռ նութ յան 
հե ղի նա կը տաշ տուն ցի Է դիկ Մի նաս յանն է՝ 
եղ բայր նե րի հետ, որն ի րա կա նութ յուն է դար-
ձել քա րա գործ վար պետ Կա րեն Սա հակ յա նի 
ջան քե րով:

Տա րի ներ ա ռաջ, գյուղ չհա սած՝ Տաք աղբ-
յուր ան վան յալ վայ րում, Է դիկն ան մա հաց րել 
էր հոր հի շա տա կը՝ խաչ քար-աղբ յու րով: Ար-
ցախ յան 3-րդ պա տե րազ մից հե տո ո րո շեց 
զոհ ված մեղ րե ցի նե րի հի շա տա կը հա վեր ժաց-

նել հու շա քար-կո թո ղով: Այդ գոր ծը գլուխ բե-
րե լու հա մար ի րենց նպաս տը բե րե ցին ո րոշ 
նա խան ձախն դիր մար դիկ:

Օ գոս տո սի 29-ին՝ կե սօ րին մոտ, Տաք աղբ-
յուր կոչ վող վայ րում մար դա շատ էր, մար դիկ 
այդ տեղ էին գա լիս ծա ղիկ նե րով... Հա վաք վել 
էին 44-օր յա պա տե րազ մում զոհ ված նե րի հա-
րա զատ նե րը, տար բեր վայ րե րում բնակ վող 
տաշ տուն ցի ներ, մո տա կա գյու ղե րի բնա կիչ-
ներ, Ար ցախ յան 3-րդ պա տե րազ մի մաս նա-
կից ներ, տար բեր տա րի քի և զբաղ մուն քի 
մար դիկ: Հա վաք ված նե րի մեջ տես նում ենք 

«Մամ, բա մեր պապան ե՞րբ է գալու», 
- ասում է զոհվածի երեքամյա որդին՝ 
Տաշտունում հուշաքարը բացելու 
արարողության ժամանակ

Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ-
բի նա տի 12.4 տո կո սի բաժ նե տեր «Զան-
գե զուր մայ նինգ» ըն կե րութ յու նը, ո րի 
վերջ նա կան սե փա կա նա տե րը Ռու սաս-
տա նի ա ռող ջա պա հութ յան ու սո ցիա լա-
կան զար գաց ման նախ կին նա խա րար 
Մի խա յիլ Զու րա բովն է, դա տա կան չորս 
հայց է ներ կա յաց րել կոմ բի նա տի ու նրա 

մյուս բաժ նե տի րոջ դեմ։ 

Հ այ ցե րից եր կու սով Զու րա բո վը պա հան-
ջում է հա մա պա տաս խան առ քու վա-
ճառ քի գոր ծար քը, ո րով «Զան գե զու րի 

պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նատ» ՓԲԸ-ն հետ 
է գնել կոմ բի նա տի բաժ նե տոմ սե րի շուրջ 75 
տո կո սը, ան վա վեր ճա նա չել, իսկ մյուս եր կու-

սը վե րա բե րում են նա խա պատ վութ յան ի րա-
վուն քով այդ բաժ նե տոմ սե րը ձեռք բե րե լուն։

«Զան գե զուր մայ նին գի» շա հե րը դա տա-
րա նում հու լի սից ներ կա յաց նում է «Կոն ցեռն 
դիա լոգ» ըն կե րութ յու նը, մաս նա վո րա պես՝ 
փաս տա բան ներ Ա րամ Օր բել  յանն ու Նա րի-
նե Բեգ լար յա նը։ Մի խա յիլ Զու րա բո վը պղնձա-

Ինչ է կատարվում Զանգեզուրի 
պղնձամոլիբդենային կոմբինատում

Հայրենիքը պիտ 
սիրել անկախ իր 
քաղաքական ռեժիմից, 
ինչպես և անկախ 
մեր քաղաքական 
համոզումներից:

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

Շարունակությունը՝ էջ 8

Շարունակությունը՝ էջ 3

 Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան Պետ դու մա յի պատ գա մա վոր Կոնս տան տին Զա տու լի նը գրել է. «Ադր բե ջա նը զենք է գնում Թուր քիա յից 
և Պա կիս տա նից, և հարց է ա ռա ջա նում, թե ին չո՞ւ են հա յե րը զին վում, ին չո՞ւ է Ռու սաս տա նը զենք մա տա կա րա րում Հա յաս տա նին:
Անհ րա ժեշտ եմ հա մա րում նշել, որ Ադր բե ջա նի վեր ջին գոր ծո ղութ յուն ներն ուղղ ված են Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան դեմ: Ադր բե-
ջա նը նույ նիսկ չի ստո րագ րել ռուս խա ղա ղա պահ նե րի ման դա տը: Ադր բե ջանն իր սադ րանք նե րով փոր ձում է Ռու սաս տա նը ներգ-
րա վել ցան կա ցած մի ջա դե պի մեջ, այ նու հետև կաս կա ծի տակ դնել խա ղա ղա պահ նե րի ներ կա յութ յու նը: Ռու սաս տա նը, Ի րա նը և 
Հա յաս տա նը պետք է միա սին գտնեն մե թոդ ներ, որ պես զի Ադր բե ջա նին «տե ղը դնեն»»:

Հինգշաբթի

9 սեպտեմբերի 2021թ.

№ 18 (560)

ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ 
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ: 
ԳԻՆԸ՝ 100 ԴՐԱՄ

 3301, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Շահումյան 20/32:

  (+374 91) 45 90 47 

 (+374 77) 45 90 47 

 syuniacyerkir@mail.ru



Գի տե լի քի և դպրութ յան օ րը մարզ կենտ-
րո նում կազ մա կերպ ված մի ջո ցա ռում նե-
րից ա ռանձ նա ցավ մե կը՝ վերս տին դռնե-
րը բա ցեց Կա պա նի թիվ 8 նա խադպ րո-
ցա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յու նը՝ 
հիմ նա նո րոգ ված և նոր շուք ստա ցած:

Ե ր կար սպաս ված ի րա դար ձութ 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 պետ Գևորգ Փարս յա նը, 
«Չաա րատ Կա պան» ՓԲԸ գլխա վոր տնօ րեն 
Դա վիթ Թով մաս յա նը, մարզ պե տա րա նի և 
հա մայն քա պե տա րա նի կրթութ յան և մշա կույ-
թի ո լոր տի պա տաս խա նա տու ներ, Կա պա նի 
նուհ-ե րի տնօ րեն ներ, հյու րեր: Տան տի րոջ 
ի րա վուն քով թիվ 8 նուհ-ի տնօ րեն Նու նե 
Ջ հան գիր յա նը ող ջու նեց հյու րե րին, ե րախ տա-
գի տութ յուն հայտ նե լով բո լոր նրանց, ով քեր 
ձեռ նար կե ցին այդ շնոր հա կալ գոր ծը՝ նաև 
հի շեց նե լով, որ ման կա պար տե զը հիմ նադր-

վել է դե ռևս 1965 թվա կա նին: Են թա տեքս տը 
հաս կա նա լի էր. ա վե լի քան սպաս ված էր այս 
հիմ նա նո րո գու մը: «Խորհր դան շա կան է, որ 
այս սեպ տեմ բե րը մեր սա նե րը դի մա վո րում 
են բա րե նո րոգ, հրա շա լի շեն քա յին պայ ման-
նե րում, որ տեղ մա տաղ սե րուն դը շա րու նա-
կե լու է դաս տիա րակ վել հայ րե նա սե րի, հաղ-

թո ղի ո գով, ա մուր հա վա տով», – հա մոզ մունք 
հայտ նեց նուհ-ի տնօ րե նը:

Կա պա նի հա մայն քա պետ Գևորգ Փարս-
յա նը նախ ներ կա նե րին շնոր հա վո րեց գի-
տութ յան և դպրութ յան օրվա առ թիվ, նշեց, 
որ հան դի սութ յու նը պա տեհ ա ռիթ է խո սե լու 
Կա պան հա մայն քում նա խակր թա րան նե րի 
դե րի և նշա նա կութ յան, ինչ պես նաև նրանց 
առ ջև ծա ռա ցած հիմ նախն դիր նե րի մա սին: 
Հա մայն քի ղե կա վա րը շնոր հա կա լութ յուն 
հայտ նեց հիմ նա նո րո գումն ի րա կա նութ յուն 
դարձ նող նե րին՝ հան րա պե տութ յան կա ռա-
վա րութ յա նը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յու նում Ճա պո նիա յի դես պա նա տա նը, «Չաա-
րատ Կա պան» ՓԲԸ ըն կե րութ յա նը՝ ի դեմս 
տնօ րեն Դա վիթ Թով մաս յա նի, ով շատ ա րագ 
ար ձա գան քեց ման կա պար տե զը նոր գույ քով 
հա մալ րե լու կո չին: Հա մոզ մունք հայտն վեց, 
որ նա խակր թա րա նում դաս տիա րա կութ յուն 
և կրթութ յուն կստա նան Կա պա նի վաղ վա 
ար ժա նա պա տիվ քա ղա քա ցի նե րը: Հա մե նայն 
դեպս, իր հար կի տակ ման կա պար տե զը կա-
րող է ըն դու նել մին չև 160 ե րե խա:

Նո րոգ ման կա պար տե զի մուտ քը ե րի զող 
կար միր ժա պա վե նը կտրե լու պա տի վը վե-
րա պահ վեց Կա պա նի հա մայն քա պետ Գևորգ 
Փարս յա նին և Նու նե Ջ հան գիր յա նին: Այ նու-
հե տև հան դի սութ յան մաս նա կից նե րը շրջե-
ցին ման կա պար տե զի հար կա բա ժին նե րով, 
ծա նո թա ցան մա նուկ նե րի նա խակր թութ յան 
և դաս տիա րա կութ յան պայ ման նե րին: Աչք 
էր շո յում, մա նա վանդ, նո րաց ված գույ քը: Հե-
տո դահ լի ճում գրա կան-ե րաժշ տա կան հա-
մադ րույ թով հան դես ե կան ման կա պար տե զի 
սա նե րը, եր գե րի կա տա րու մով՝ աշ խա տա-
կից նե րը: Փոք րիկ նե րի երգն ու պարն ան-
տար բեր չթո ղեց ոչ մե կին: Ա մե նա վեր ջում 
Նու նե Ջ հան գիր յա նը հա մայն քի ղե կա վա րին 
խորհր դան շա կան նվեր հանձ նեց, ո րից հե տո 
շնոր հա վո րանք նե րը և ան կեղծ զրույ ցը շա-
րու նակ վե ցին ա ղան դե րի սե ղա նի շուրջ:

Հիմ նա նո րո գու մը կա տար վել է Կա պան 
հա մայն քում ի րա կա նաց վող սուբ վեն ցիոն 
ծրագ րի շրջա նա կում, աշ խա տանք ներն ի րա-
կա նաց րել է «Նո րոգ շին» ՍՊ ըն կե րութ յու նը 
(տնօ րեն՝ Ռազ միկ Փարս յան), ո րա կի տեխ նի-
կա կան հսկո ղութ յու նը՝ «Սա մա լիա» ՍՊԸ-ն:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

ՀՀ վաստակավոր 
շինարարի կոչում՝ 
Ազատ Գասպարյանին. 
շնորհավորում ենք

ՀՀ նա խա գահ Ար մեն Սարգս յա նի սեպ-
տեմ բե րի 1-ի ՆՀ-251-Ա հրա մա նագ րով, շի-
նա րա րութ յան բնա գա վա ռում ու նե ցած 
նշա նա կա լի վաս տա կի հա մար, «Մեղ րու ճա-
նա պար հա շի նա րա րա կան և շա հա գործ ման 
ձեռ նար կութ յուն» ՍՊԸ տնօ րեն Ա զատ Գաս-
պար յա նին շնորհ վել է ՀՀ վաս տա կա վոր շի-
նա րա րի պատ վա վոր կո չում։

Ս յու նի քի մար զի 7 բնա կա վայ րում մեկ-
նար կել է ա րոտ նե րի ջրար բիաց ման հա-
մա կար գե րի կա ռուց ման աշ խա տան քը: 

Շուրջ 7,1 կմ ջ րագ ծի, 9 խմո ցի, 2 փա րա-
խի և հով վի 4 տնա կի կա ռուց ման հա մար կա-
ռա վա րութ յու նը հատ կաց րել է 112 մլն դ րամ:

Ար ման Խո ջո յան (ՀՀ է կո նո մի կա յի նա-
խա րա րի տե ղա կալ) - Այ սօր Ս յու նի քի մար-
զում ա կա նա տես ե ղանք, թե ինչ պես են 
նմա նա տիպ կա ռույց նե րը նպաս տում, որ 
ա րոտ նե րը դառ նան օգ տա գոր ծե լի: Դա մի 
քա նի խնդիր է լու ծում՝ օգ տա գործ ման տա-
րածք նե րի, չդեգ րա դաց նե լու տա րածք նե րը՝ 
չօգ տա գոր ծե լի լի նե լու պատ ճա ռով:

 Տո լորս բնա կա վայ րի վար չա կան ղե կա-
վա րը նշում է՝ նոր ջրախ մոց ներն ան հա մե-
մատ կթեթ ևաց նեն գյու ղա ցու ա ռօր յա հոգ սը:

 Մա րատ Ա ռա քել  յան ( Տո լորս բնա կա-
վայ րի վար չա կան ղե կա վար) - Ջ րախ մոց նե րի 
ա ռա վե լութ յունն այն է, որ կե սօ րին ա նա սու-
նը ջուր է խմում, նո րից գնում է ա րո տի, կաթ-
նատ վութ յունն է բարձ րա նում, ե րե կո յան ժա-
մին նո րից ա նա սու նը ջու րը վերց նում, իջ նում 
է գյուղ: Ջ րախ մո ցի հիմ նա կան նպա տակն այն 
է, որ կաթ նատ վութ յու նը բարձ րա նում է, ե կա-
մուտ ներն է շա տա նում գյու ղա ցի նե րի:

 Հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան ռե-
սուրս նե րի կա ռա վար ման և մր ցու նա կութ-
յան ծրագ րով մի շարք այլ աշ խա տանք ներ 
ևս կա տար վում են: Դեռ ապ րի լին՝ Բա լաք, 
Շի նու հայր և Շուռ նուխ հա մայնք նե րի «Ա րո-
տօգ տա գոր ծող նե րի միա վո րում» սպա ռո-
ղա կան կոո պե րա տիվ նե րին տրա մադր վել է 
3 տրակ տոր, իսկ աշ նա նը՝ մար զի Շա ղատ, 
Շուռ նուխ, Ան գե ղա կոթ և Նժ դեհ հա մայնք-

նե րի կոո պե րա տիվ նե րին կտրա մադր վի 7 
գյուղ տեխ նի կա, այդ թվում՝ 1 տրակ տոր և 1 
բեռ նա տար ավ տո մե քե նա:

Ար ման Խո ջո յան - Ս յու նի քի մար զում 
շուրջ 20 բնակավայր ընդգրկ ված են ծրագ-
րում, սա կայն ար դա րա ցիո րեն պետք է նշել, 
որ միայն 12-ն  են, որ ակ տիվ են: Ծ րագ րով 
նա խա տես վում է նաև անհ րա ժեշտ գյուղ-
տեխ նի կա յի ձեռ քբե րում և  օգ տա գոր ծում, 
կար ծես մենք աշ խա տում ենք ամ բողջ շղթա-
յով:

Գ յու ղատն տե սա կան ար տադ րող նե րի և 
վե րամ շա կող նե րի կա րո ղութ յուն նե րի բարձ-
րաց ման նպա տա կով Ս յու նի քի մար զի՝ Մեղ րի, 
Գո րիս և Սի սիան հա մայնք նե րի 4 տնտես վա-
րող նե րի հետ կնքվել են նաև նպա տա կա յին 
ֆի նան սա վոր ման պայ մա նագ րեր՝ շուրջ 81 
մլն դ րամ ընդ հա նուր ար ժե քով, ո րից 50 մլն 
դ րամն ար դեն տրա մադր վել է, իսկ մնա ցա ծը 
տար վա ըն թաց քում կտրա մադր վի չրե րի ար-
տադ րութ յան, կա թի վե րամ շակ ման և բ նա-
կան հյու թե րի ար տադ րութ յան նպա տա կո վ։
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Կա լի ֆոր նիա յի վե հա ժո ղո վի ան դամ 
Ք րիս Հոլ դե նը բա նաձև է ներ կա յաց րել 
Հա յաս տա նի Ս յու նի քի մար զի և Կա լի-
ֆոր նիա նա հան գի միջև քույր հա րա բե-
րութ յուն նե րի հաս տատ ման մա սին։

Բա նաձ ևը հայ տա րա րում է Կա լի ֆոր-
նիա յի հա մե րաշ խութ յու նը Ս յու նի քի հետ և 
կխ րա խու սի ու կնպաս տի փոխ շա հա վետ 
կրթա կան, տնտե սա կան և մ շա կու թա յին փո-
խա նա կում նե րին:

Բա նաձ ևի հա մա հե ղի նակ նե րից է նաև 
վե հա ժո ղո վի ան դամ Ադ րին Նա զար յա նը։

«Հա զա րա վոր տա րի ներ շա րու նակ Ս յու-

նի քը պատ մամ շա կու թա յին խոր նշա նա կութ-
յուն է ու նե ցել Հա յաս տա նի և  աշ խար հի հա-
մար։ Ս յու նի քի հետ մեր հա րա բե րութ յուն նե րի 
ամ րապն դու մը գա լիս է օր հա սա կան պա հին, 
քա նի որ Ադր բե ջա նի և Թուր քիա յի նման տա-
րա ծաշր ջա նա յին ու ժե րը վտանգ են ներ կա-
յաց նում նրա գո յութ յան հա մար», – ա սել է 
Ք րիս Հոլ դե նը:

Նշ վում է, որ Ս յու նի քը Հա յաս տա նի հին 
թա գա վո րութ յան գա վառ նե րից է և ներ կա-
յումս սահ մա նա կից է Ար ցա խին, Ադր բե ջա-
նին և Ի րա նին: Ս յու նի քում է գտնվում հայ կա-
կան Ս թոուն հեն ջը` Քա րա հուն ջը, ո րը սկիզբ 
է առ նում բրոն զի դա րաշր ջա նից, Ուղ տա սար 

լե ռան ժայ ռա պատ կեր նե րը, ո րոնք 7000 տա-
րե կան են, 9-րդ դա րի Տաթ ևի վան քը, ո րը 
ծա ռա յել է որ պես դպրո ցա կան և հոգ ևոր 
գոր ծու նեութ յան կենտ րոն: Մար զի ա մե նաբ-
նա կեց ված քա ղա քը նրա մայ րա քա ղաքն է` 
Կա պա նը` 43,000 բնա կչ ով:

«Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տութ-
յան հա յե րի դեմ Ադր բե ջա նի վերսկս ված պա-
տե րազ մից հե տո ադր բե ջա նա կան զի նու ժը 
մտել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն և 3,5 
կի լո մետր շարժ վել դե պի Ս յու նիք՝ մասամբ 
գրա վե լով Սև լի ճը: Հա ջորդ օրն ադր բե ջա նա-
կան զի նու ժը խախ տել է սահ մա նի եր կու այլ 
հատ ված ներ և գ րա վել Հա յաս տա նի ա վե լի 
շատ տա րածք ներ: Ադր բե ջա նի ա նօ րի նա կան 
ներ կա յութ յու նը մնում է Ս յու նի քում՝ սպառ-
նա լով Հա յաս տա նի ինք նիշ խա նութ յա նը և  
այն տեղ ապ րող մարդ կանց», – աս վում է վե-
հա ժո ղո վի ան դամ Ք րիս Հոլ դե նի է ջու մ։

18.08.2021

Գնաճը 
ահագնանում է

Arlis.am կայ քում ներ կա յաց ված է ազ գա-
յին վի ճա կագ րա կան ծա ռա յութ յան կող-
մից Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 1 
բնակ չի 1 օ րում/ամ սում/տա րում/ սպա-
ռած մթերք նե րի նվա զա գույն զամբ յու ղը:

Նշ ված է, թե մեկ մար դը մի ջի նում որ քան 
հաց, ձու, շա քա րա վազ, կաթ նամ թերք, ըն դե-
ղեն, ձա վա րե ղեն, ձեթ, մսե ղեն, բան ջա րե ղեն 
ու միրգ է օգ տա գոր ծում:

Միայն կայ քում նշված մթերք նե րի գներն 
ու սում նա սի րե լու և գնա ճի ի րա կան չա փի վե-
րա բեր յալ ի րա կան թվե րը տես նե լու հա մար 
շրջե ցինք Կա պա նի խա նութ նե րում ու սու-
պեր մար կետ նե րում:

Նշ ված ապ րանք նե րի մի ջին ամ սա կան 
գի նը, հաշ վարկ ված մեկ ան ձի հա մար, ան-
ցած տա րի կազ մել է 34000 դրամ, այս տա րի 
նույն մթեր քը նույն քա նա կով ձեռք բե րե լու 
հա մար գնոր դը ստիպ ված կլի նի վճա րել 9480 
դրամ ա վե լի: Ն շենք, որ այս հաշ վար կում նե-
րառ ված չեն հա գուս տի, հի գիե նիկ պա րա գա-
նե րի, կո մու նալ վճա րում նե րի, տրանս պոր տի 
ու դե ղե րի գնե րը:

Կա րե լի է գտնել նաև նվա զա գույն ծախ-
սե րի ընդ հա նուր հաշ վար կը՝ 61000 դրամ: Այ-
սինքն՝ նվա զա գույն աշ խա տա վարձ ստա ցող 
ան ձը, 2020 թ. կա րող էր աշ խա տա վար ձից 
կա տա րել բա զա յին գնում նե րը գո նե միայն իր 
հա մար: 

2021 թ., ե թե մյուս ապ րանք նե րի մա սով 
գնա ճը չհաշ վենք, ե թե հա մա րենք, որ մի նի-
մալ աշ խա տա վար ձով ապ րող ան ձը, միայն 
իր հա մար է գնում ներ կա տա րե լու, ա պա 
կստա նանք այս պի սի պատ կեր՝ 68000 դրամ 
նվա զա գույն աշ խա տա վարձ ստա ցող անձն 
ան ցած տար վա 61000 դրա մի հա մե մատ այս 
տա րի պի տի կա տա րի ամ սա կան 9480 դրա-
մով ա վե լի ծախս, ո րը կազ մում է 70480 դրամ՝ 
2480 դրա մով գե րա զան ցե լով նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձը:

Սու պեր մար կե տում գնում ներ կա տա րող 
տի կին Ս վե տա յին հարց նում եմ.

–  Ձեր ե կա մուտ ներն ա վե լա ցե՞լ են վեր ջին 
մեկ տա րում:

Դա ռը ժպտում է ու եր կար պատ մում ար-
տագ նա աշ խա տան քի մեկ նած որ դու ան-
հա ջո ղութ յուն նե րի, իր, եր կա րամ յա աշ խա-
տան քից հե տո ծաղր թվա ցող, 54000 դրամ 
թո շա կի, պարտ քե րի ու այն մա սին, որ նոր 
չէ՝ շուրջ 25 տա րի ինքն ու հայ րե նա կից ներն 
ապ րում են՝ ապ րե լը մեռ նե լուց ծանր է բա նա-
ձևի ցա վա լի գի տակ ցու մով:

ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Սյունիքի և Կալիֆորնիայի միջև քույր 
հարաբերությունների հաստատման մասին

Սյունիքում մեկնարկել է արոտների 
ջրարբիացման համակարգերի կառուցման 
աշխատանքը 

Նորոգ մանկապարտեզը 
վերստին բացեց դռները
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մո լիբ դե նա յի նում բաժ նե մաս ձեռք էր բե րել 
2020-ին՝ «Զան գե զուր մայ նին գի» և Կիպ րո-
սում գրանց ված Wanlort Finance Limited ըն-
կե րութ յան մի ջո ցով։ Հե տա գա յում կոմ բի նա-
տը գեր մա նա կան «Ք րո նի մետ մայ նին գից» ու 
մեկ այլ բաժ նե տեր՝ «Մա քուր եր կա թի գոր ծա-
րա նից» հետ գնեց բաժ նե տոմ սե րը՝ ու նե նա-
լով 75 տո կո սի բաժ նե տոմ սեր (41.2 մի լիարդ 
դրա մի)։ Ինչ պես վե րը նշե ցինք, մյուս 12.4 տո-
կո սի բաժ նե տե րը Զու րա բովն է, իսկ ևս 12.5 
տո կոս պատ կա նում է «ԱՄՓ հոլ դինգ» ըն կե-
րութ յա նը: 

«Զան գե զուր մայ նին գը», բա ցի դա տա-
րա նից ԶՊՄԿ-ի 75 տո կո սի առ քու վա ճառ քի 
գոր ծարքն ան վա վեր ճա նա չե լը, եր կու նոր 
հայ ցով պա հան ջում է նա խա պատ վութ յան 
հիմ քով ի րաց նել այդ բաժ նե տոմ սե րը «Զան-
գե զուր մայ նին գին»:

«Դա տա րա նից խնդրում ենք նա խա պատ-
վութ յան ի րա վուն քի հի ման վրա ԶՊՄԿ-ից 
հետ վերց նել 75 տո կո սի բաժ նե տոմ սերն ու 
վա ճա ռել «Զան գե զուր մայ նին գին», – ա սաց 
ըն կե րութ յան շա հե րի ներ կա յա ցու ցիչ Նա րի-
նե Բեգ լար յա նը։

Ն րա խոս քով՝ թեև ներ կա յում կոմ բի նա-
տի բաժ նե տոմ սե րի 75 տո կո սը պատ կա նում է 
հենց ԶՊՄԿ-ին, սա կայն դրանք «չքվեար կող» 
բաժ նե տոմ սեր են. «Ի րա կա նում չնա յած ֆի զի-
կա պես գո յութ յուն ու նե ցող բաժ նե տոմ սեր են 
75 տո կո սը, սա կայն կա ռա վար ման տե սանկ-
յու նից ըն կե րութ յան կա ռա վար մա նը մաս նակ-

ցում են մյուս եր կու բաժ նե տե րե րի բաժ նե-
տոմ սե րը, երբ ըն կե րութ յու նը տի րա պե տում 
է ինքն իր բաժ նե տոմ սե րին, այլևս չի կա րող 
քվեար կել», – նշեց Բեգ լար յա նը։ Վեր ջի նիս 
խոս քով՝ ԶՊՄԿ-ին պատ կա նող 75 տո կո սի 
բաժ նե տոմ սե րը, օ րենսդ րութ յան հա մա ձայն, 
ժա մա նա կի ըն թաց քում կամ պետք է վա ճառ-
վեն մեկ այլ ան ձի, կամ պետք է մար վեն։

«Զան գե զուր մայ նին գի» կող մից մյուս 
հայ ցը ներ կա յաց ված է «ԱՄՓ հոլ դին գի», «Ս-
թար դասթ» ՓԲԸ-ի ու նրա սե փա կա նա տե-
րե րի դեմ (տի րա պե տում են ԶՊՄԿ-ի բաժ նե-
տոմ սե րի 12.5 տո կո սը). «Այս հայցն առնչ վում 

է «ԱՄՓ հոլ դինգ» ըն կե րութ յան կող մից կոմ-
բի նա տում մաս նակ ցութ յան ա նուղ ղա կի 
ի րաց մա նը, ո րի դեպ քում, ըստ մեր պնդման, 
նույն պես պետք է կի րա ռե լի լի նի նա խա պատ-
վութ յան ի րա վունք», – ա սաց Բեգ լար յա նը։ Այլ 
կերպ ա սած՝ «Զան գե զուր մայ նին գը» դա տա-
րա նից պա հան ջում է, որ պես զի կոմ բի նա տի 
մյուս բաժ նե տեր «ԱՄՓ հոլ դին գը», դրա հետ 
կա պակց ված «Ս թար դասթ» ՓԲԸ-ն, 12.5 
տո կոս բաժ նե տոմ սե րը վա ճա ռե լու դեպ քում 
նախ ևա ռաջ գնման նա խա պատ վութ յու նը 
տան Զու րա բո վի ըն կե րութ յա նը։

Այս գոր ծով ար դեն հայ ցի ա պա հով ման 
մի ջոց է ընտր վել ու ար գե լանք է դրվել «Ս թար 
դասթ» ըն կե րութ յան բաժ նե մա սի վրա։ 

* * *
Զան գե զու րի պնձա մո լիբ դե նա յին կոմ-

բի նա տի բաժ նե տոմ սե րի մի մա սի վրա կա-
լանք է դրվել։ Այդ մա սին տե ղե կա նում ենք 
ի րա վա բա նա կան ան ձանց է լեկտ րո նա յին ռե-
գիստ րից։ Ըստ այդ տվյա լի՝ օ գոս տո սի 4-ից 
ար գե լանք է դրվել կոմ բի նա տի 2061253 հատ 
բաժ նե տոմ սե րի վրա։ Թե ինչ քրեա կան գոր ծի 
շրջա նա կում է կի րառ վել բաժ նե տոմ սե րի կա-
լան քը, չի նշվում։ Բա ցի այս, կա լանք է դրվել 
պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տի 12.5 տո կո-
սի բաժ նե տեր «Զան գե զուր մայ նինգ» ըն կե-
րութ յան՝ կոմ բի նա տում ու նե ցած բաժ նե տոմ-
սե րի վրա։

Ըստ ըն կե րութ յան ի րա կան սե փա կա-
նա տե րե րի ռե գիստ րի տվյալ նե րի՝ «Զան գե-
զուր մայ նինգ»-ի բաժ նե տե րը Ռու սաս տա նի 

ա ռող ջա պա հութ յան ու սո ցիա լա կան զար-
գաց ման հար ցե րի նախ կին նա խա րար Մի-
խա յիլ Զու րա բովն է, որն իր բա ժե մա սը ձեռք 
է բե րել 2020-ին՝ կիպ րա կան Walnort Finance 
Limited ըն կե րութ յան մի ջո ցով։ «Զան գե զուր 
մայ նինգ»-ի բաժ նե մա սե րի վրա դրված կա-
լան քի հիմ քե րի մա սին ևս ման րա մաս ներ 
չկան։

«Զան գե զուր մայ նինգ»-ն  անց յալ տա րի 
դա տական գոր ծըն թաց էր սկսել ընդ դեմ կոմ-
բի նա տի մյուս բաժ նե տե րե րի։ Ըն կե րութ յու նը 
պա հան ջում էր կոմ բի նա տի բաժ նե տոմ սե րի 
առ քու վա ճառ քի մի շարք գոր ծարք ներ ան-
վա վեր ճա նա չել, իսկ ո րոշ գոր ծարք նե րում 
էլ որ պես գնորդ նա խա պատ վութ յունն ի րենց 
տալ։ Դա տա րա նը քննել ու մեր ժել էր ըն կե-
րութ յան հայ ցը…

Օ գոս տո սի 2-ին կա լանք է դրվել նաև 
Զան գե զու րի պնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա-
տին պատ կա նող այլ ըն կե րութ յուն նե րում 
ու նե ցած բաժ նե մա սե րի վրա։ Խոս քը մաս նա-
վո րա պես վե րա բե րում է «Լեռ-էքս» ՍՊԸ-ին, 
ո րը շա հա գոր ծում էր Ս յու նի քի մար զի Հան-
քա սա րի պղինձ-մո լիբ դե նա յին հան քա վայ-
րը, ո րի հաս տատ ված պա շար նե րը կազ մում 
են ա վե լի քան 2 մի լիոն 762 հա զար տոն նա 
հան քա քար։ Հան քա վայ րը, ո րի ըն դեր քօգ տա-
գործ ման ի րա վուն քը մինչև 2030 թվա կանն 
էր, 2014-ի վեր ջից սկսած չի աշ խա տում, 
արդ յու նա հա նում չի ի րա կա նաց նում։ Վեր-
ջերս հայտ նի դար ձավ, որ «Լեռ-էքս»-ը սկսել է 
հան քա վայ րի փակ ման աշ խա տանք ներ՝ ըստ 
պաշ տո նա կան պար զա բան ման հան քի աշ-
խա տան քը շա հա վետ չի գնա հատ վել։

Հու լի սի 14-ին Ազ գա յին անվ տան գութ յան 
ծա ռա յութ յու նը խու զար կութ յուն էր անց կաց-
րել պղնձա մո լիբ դե նա յի նում, մի քա նի աշ խա-
տա կից ներ բեր ման էին են թարկ վե լ։

 

Առաջադրվելու եմ, ունենք 
նաև որոշում, թե, որ ուժով 
եմ առաջադրվելու. 
ԿԱՊԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ 
ԳԵՎՈՐԳ ՓԱՐՍՅԱՆԸ 
ՓԱԿԱԳԾԵՐ Է ԲԱՑՈՒՄ

Կ ա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ Ս յու նի-
քի մար զի Կա պան քա ղա քում նո-
յեմ բե րի 14-ին տե ղի են ու նե նա լու 

հեր թա կան ընտ րութ յուն նե րը, ին չը գոր ծող 
քա ղա քա պետ, 44-օր յա պա տե րազ մի ըն թաց-
քում ահ ռե լի թի կուն քա յին աշ խա տանք ներ 
կա տա րած Գևորգ Փարս յա նի գնա հատ մամբ՝ 
ար դեն իսկ մի տում նա վոր խախ տում է: Մաս-
նա վո րա պես «Ի րա վուն քի» հետ զրույ ցում 
քա ղա քա պե տը փաս տեց.

– Կա պա նում, «Ընտ րա կան օ րենսգր քի» 
հա մա ձայն, պետք է ա վա գա նու ան դամ նե րի 
լիա զո րութ յուն նե րի ա վար տից հե տո` ե րեք-
շա բաթ յա ժամ կե տում ո րո շում կա յաց վեր 
ար տա հերթ ընտ րութ յուն  անց կաց նե լու մա-
սին: Ո րից հե տո ԿԸՀ-ն պետք է ո րո շեր ար-
տա հերթ ընտ րութ յան անց կաց ման օ րը, բայց 
կա ռա վա րութ յու նն ա ռաջ նորդ վեց ՏԻՄ օ րեն-
քով: Ըստ այդմ՝ 20-օր յա ժամ կե տում ո րո շում 
կա յաց վեց հեր թա կան ընտ րութ յուն ներ անց-
կաց նե լու վե րա բեր յալ, որն իմ գնա հատ մամբ՝ 
ի րա վա կան ա ռու մով խախ տում է: Այ սինքն 
Կա ռա վա րութ յու նը պետք է ա ռաջ նորդ վեր 
«Ընտ րա կան օ րենսգր քով», այլ ոչ թե ՏԻՄ 
օ րեն քով, քա նի «Ընտ րա կան օ րենս գիր քը» 
շատ ա վե լի բարձ րա գույն ի րա վա կան ուժ ու-
նի, քան ՏԻՄ օ րեն քը:

– Այս տեղ մի տում տես նո՞ւմ եք, պա-
րոն Փարս յան:

– Ի հար կե տես նում եմ, ար տա հերթ ընտ-
րութ յունը պետք է նշա նակ վեր հոկ տեմ բե րի 
17-ին, բա ցի այդ էլ ար տա հերթ ընտ րութ-
յուն նե րի քա րո զար շա վը տևում է տասն հինգ 
օր: Իսկ ա հա հեր թա կան ընտ րութ յուն նե րի 
քա րո զար շա վը տևում է 25 օր: Այ սինքն՝ Կա-
ռա վա րութ յու նը մի տում նա վոր ո րո շում է կա-
յաց րել հեր թա կան ընտ րութ յուն ներ անց կաց-
նե լու, որ պես զի եր կա րա տև քա րո զար շա վի 
ըն թաց քում ի րենց ցան կա լի արդ յունք նե րը 
գրան ցեն:

– Պա րոն Փարս յան, Դուք ինք ներդ 
ա ռա ջադր վե լո՞ւ եք և, ե թե ա յո, ա պա ո՞ր 
ու ժով:

– Ա ռա ջադր վե լու եմ, ու նենք նաև ո րո-
շում, թե որ ու ժով եմ ա ռա ջադր վե լու, բայց 
դրա վե րա բեր յալ կխո սեմ ա ռա ջի կա յում:

Մեր ա ռաջ նա հերթ խնդի րը ե ղել է և մնա-
լու է անվ տան գութ յան հար ցը: Կան ի հար կե 
նաև այլ բազ մաբ նույթ և բազ մա զան խնդիր-
ներ, ո րոնց, ինչ պես մինչ այս պա հը, այն պես 
էլ հե տա գա յում հատ առ հատ անդ րա դառ նա-
լու ենք:

– Պա րոն Փարս յան, օգտ վե լով ա ռի-
թից, կխնդրեինք նաև անդ րա դառ նալ 
օ րեր ա ռաջ ադր բե ջան ցի նե րի կող մից 
փակ ված ճա նա պար հատ վա ծին: Ի՞նչ 
ի րա վի ճակ է այդ հատ վա ծում:

– Ճա նա պար հը բա ցե լուց հե տո ո րևի ցե 
խնդիր չի ար ձա նագր վել, մեր սահ մա նա պահ-
նե րը և ռուս խա ղա ղա պահ նե րը ե րաշ խա վո-
րում են ճա նա պար հի անվ տանգ ե րևե կութ-
յու նը:

ԶՐՈՒՅՑԸ` ԻԼՈՆԱ ԱԶԱՐՅԱՆԻ

ՊԵՏՐՈՍ ՂԱԶԱՐՅԱՆ. «Մեղրի համայնքում 
հոկտեմբերի 17-ին կայանալիք ավագանու 
ընտրությունը նախևառաջ մրցակցություն 
կլինի մեղրեցիների և ագարակցիների միջև» 

Աշ խա տան քա յին այ ցով լի նե լով մարզ-
կենտ րո նից հե ռու բնա կա վայ րե րում, 
ձգտում ենք զրույց ներ ու նե նալ տար բեր 
տա րի քի և զբաղ մուն քի մարդ կանց հետ, 
լսել նրանց կար ծի քը: Ա սենք, որ շա տե-
րի տե սա կե տը մե րօր յա զար գա ցում նե րի 
վե րա բեր յալ ան կեղծ է լի նում: Ի րենց հող 
ու ջրի հետ կապ ված մար դիկ ա ռանձ նա-
պես սե թևե թե լու կա րիք բնավ չու նեն...

Օ  գոս տո սի 29-ին Տաշ տու նում մաս-
նակ ցե լով մե րօր յա պա տե րազ մի 
նա հա տակ նե րի հի շա տա կին նվիր-

ված հու շա քա րի բաց ման ա րա րո ղութ յա նը, 
տար բեր զրույց ներ ու նե ցանք: Մեր զրու ցա-
կից նե րից մե կը 55-ամ յա Պետ րոս Ղա զար-
յանն էր՝ Կար ճևան գյու ղից, ով ըն տա նի քի 
հետ կի րակ նօր յա հան գիստն էր անց կաց նում 
Տաշ տու նի մի գե ղա տե սիլ անկ յու նում: Այն-
տեղ, որ տեղ մե րօր յա պա տե րազ մի նա հա-
տակ Անդ րա նիկ Հայ րա պետ յա նի պատ վին 
հու շաղբ յուր է կա ռուց ված:

«Այ գի ու նեմ, միշտ հո ղի հետ կապ ված եմ 
ե ղել, արդ յու նա բե րութ յու նում եմ աշ խա տել, 
կյան քում շատ եմ չար չար վել, բայց պա տե-
րազ մը շատ բան փո խեց: Մեր եր կի րը պի տի 
զար գա նար, սա կայն...», – չի շա րու նա կում 
խոս քը, ինք նին հաս կա նա լի է, որ մե րօր յա 
պա տե րազ մը նկա տի ու նի, ին չով էլ պայ մա-
նա վո րում է մարդ կանց ան կու մա յին տրա-
մադ րութ յու նը:

Պետ րոս Ղա զար յա նին մտա հո գում է նաև 
Մեղ րիի ներ քա ղա քա կան դրութ յու նը. «Վի-
ճակն այս պի սին չպի տի լի ներ. Մեղ րու նախ-
կին հա մայն քա պետն ա նա զա տութ յան մեջ է: 
Ին քը հա մայն քի հա մար շատ բան է ա րել: Ե թե 
բո լո րը հե տևեին նրա օ րի նա կին, Մեղ րին այլ 
վի ճակ կու նե նար», – հա մոզ ված ա սում է մեր 
զրու ցա կի ցը և հա վե լում. «2008 թվա կա նին, 
երբ քա ղա քա պետ ընտր վեց, դրա նից հե տո 
առաջընթաց ե ղավ Ա գա րա կում: Նույ նիսկ 
մեղ րե ցի նե րը բա րի նա խան ձով էին նա յում 
ա գա րակ ցի նե րին»:

Հե տաքրքր վե ցինք, թե արդ յո՞ք Մեղ րիում 
զգաց վում է հոկ տեմ բե րի 17-ին անց կաց վե-
լիք ա վա գա նու հեր թա կան ընտ րութ յան շուն-

չը: Մեր զրու ցակ ցի հա մոզ մամբ՝ «Քա նի դեռ 
ընտ րար շավ չի սկսել, ստույգ բան չի կա րե լի 
ա սել»: Մ յուս կող մից՝ ակն հայտ է, որ «Մեղ-
րի հա մայն քում հոկ տեմ բե րի 17-ին կա յա նա-
լիք ա վա գա նու ընտ րութ յու նը նա խևա ռաջ 
մրցակ ցութ յուն կլի նի մեղ րե ցի նե րի և ա գա-
րակ ցի նե րի մի ջև»:

Պետ րոս Ղա զար յա նը Մեղ րու գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րի հիմ նախն դիր նե րից ա ռանձ-
նաց րեց ո ռոգ ման ջրի սա կա վութ յու նը:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, նա հա մոզ մունք հայտ-
նեց, որ մեր եր կի րը, նաև իր փոքր հայ րե նիք 
Մեղ րին դեռ զար գա նա լու են. եր կու որ դի ու-
նի, ով քեր մայ րա քա ղա քում կրթութ յուն են 
ստա ցել, նրանց պատ վի րել է Մեղ րիում ապ-
րել և շե նաց նել ի րենց ծննդա վայ րը:

 ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Ինչ է կատարվում Զանգեզուրի 
պղնձամոլիբդենային կոմբինատում
Սկիզբը՝ էջ 1
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ԼԵՌՆԻԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ. «Ես դեմ եմ, երբ դպրոցն ավարտում են 
18 տարեկանում և անմիջապես բանակ մեկնում» 
Հան րակր թութ յանն առնչ վող հար ցե րը 
շա րու նա կում են մնալ մեր ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում: Ի հար կե, ո լոր տի հիմ նա-
հար ցե րը բա վա կա նին շատ են և հնա րա-
վոր չէ մեկ զրույ ցի ըն թաց քում քննար կել 
դրանք, բայց մի մա սին կփոր ձենք անդ-
րա դառ նալ:
Զ րույ ցի ենք հրա վի րել ման կա վար ժա-
կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե-
սոր Լեռ նիկ Պետ րոս յա նին:

-Պա րոն Պետ րոս յան, ներ կա-
յումս պատ րաստ վում են 
փո փո խութ յուն ներ հան-

րակր թութ յան մա սին օ րեն քում. փոխ-
վում է հան րակր թութ յան պե տա կան 
չա փո րո շի չը, ընդ ո րում՝ ըն թա ցիկ ու-
սում նա կան տա րում այդ չա փո րո շի չը 
կփոր ձարկ վի մար զե րից մե կում:

Տա րի ներ շա րու նակ հան րակր թութ-
յան ո լոր տում կա տար վող՝ այս պես կոչ-
ված բա րե փո խում նե րը, ոչ միշտ են 
հեն վել ման կա վար ժա կան հան րույ թի 
կար ծի քի վրա, ին չի հե տևան քով օ րեն քը 
սպաս ված արդ յուն քը չի տվել: Գո նե հի-
մա կա՞ հնա րա վո րութ յուն, որ ման կա-
վարժ նե րի մտա հո գութ յուն նե րը լսե լի 
լի նեն և ար տա ցոլ վեն կա տար վող փո-
փո խութ յուն նե րում:

– Նախ՝ ի՞նչ բան է չա փո րո շի չը: Չա փո-
րո շի չը սահ մա նում է կրթութ յան նվա զա գույ-
նը կամ, ինչ պես ա սում են, հեն քը, ծրագ-
րա յին ա ռա վե լա գույն ծա վա լը, ո րը պետք է 
ու սու ցան վի: Սահ մա նում է այն ո րա կա կան 
չա փա նիշ նե րը, պա հանջ նե րը, ո րոնք նա-
խա տես վում են կրթա կան յու րա քանչ  յուր 
մա կար դա կի շրջա նա վար տի հա մար ու նաև 
սահ մա նում գնա հատ ման հա մա կար գը: Ես 
փոր ձել եմ ո րո շա կիո րեն ծա նո թա նալ բա վա-
կա նին ծա վա լուն այդ փաս տաթղ թին, բայց, 
պետք է ա սեմ, մեր ման կա վար ժա կան հան-
րույ թը պա սիվ է... Փաս տա թուղ թը դրված է 
հան րա յին քննարկ ման, և արդ յուն քում պետք 
է լի նեն ա ռա ջար կութ յուն ներ, դի տո ղութ յուն-
ներ: 

Փոր ձար կում... Մեկ տար վա դա սա վանդ-
ման փոր ձար կու մը բա վա կա նին քիչ արդ յու-
նա վետ կա րող է լի նել: Նույ նը դա սագր քե րին 
է վե րա բե րում, և մենք՝ հին սերն դի ներ կա յա-
ցու ցիչ ներս, հի շում ենք՝ խորհր դա յին տա րի-
նե րին, ե թե ինչ-որ բնա գա վա ռում՝ դա սա գիրք 
կլի նի, նոր ու սուց ման մե թոդ կլի նի, փոր ձար-
կում էր կա տար վում, ա պա տևում էր մի ջի նը 
5-7 տա րի: Եվ արդ յունքն այլ էր լի նում:

Այդ բո լո րով հան դերձ՝ ար ժե ծա նո թա նալ 
ա ռա ջարկ վող չա փո րոշ չին և դի տար կում ներ 
ա նել:

– Ման կա վարժ նե րը հի մա կանգ նած 
են կո րո նա վի րու սի դեմ պատ վաստ ման 
խնդրի ա ռաջ: Կամ պատ վաս տում, կամ՝ 
եր կու շա բա թը մեկ՝ տե ղե կանք թես-
տա վոր ման արդ յունք նե րի մա սին, ընդ 
ո րում՝ մեկ թես տա վո րումն ար ժե 12-15 
հա զար դրամ:

– Հարցն այս տեղ եր կա կի է: Չ մո ռա նանք՝ 
ան ցած ժա մա նա կա հատ վա ծում, երբ հա մա-
վա րակն այն պի սի թափ էր ստա ցել, խու ճա-
պա յին տրա մադ րութ յուն էր, և մի այն պի սի 
ի րա վի ճակ, ո րը թե լադ րում էր ոչ ստան դարտ 
մո տե ցում ներ: Հի մա՝ են թադ րենք ան հա տի 
ի րա վունք ենք ոտ նա հա րում, բայց չէ՞ որ մյուս 
ան հատ նե րի ի րա վունք ներն էլ ոտ նա հար-
վում են, ո րով հե տև՝ ե թե դու չես պատ վաստ-
վում, ա պա դառ նում ես վա րա կա կիր մյուս-
նե րի հա մար: Գտ նում եմ՝ կրթա կան պրո ցե սը 
պետք է կազ մա կեր պել պատ շաճ: Դա են թադ-
րում է վա րա կա զեր ծում, իսկ պատ վաս տու մը 
ող ջա միտ ճա նա պարհն է: 

– Մենք մի տա րի ա ռաջ ծան րա գույն 
պա տե րազմ ապ րե ցինք, մեր լա վա գույն 
տղա նե րին կորց րինք...

Երբ ու սում նա սի րում ենք պա տե րազ-
մի ըն թաց քը, պարզ է դառ նում, որ այն, 
կա րե լի է ա սել, տեխ նի կա յի, սպա ռա զի-
նութ յան, գի տութ յան պա տե րազմ էր նա-
խևա ռաջ...

Մինչ դեռ մեր հան րակր թա կան 
դպրոց նե րում բնա գի տա կան ա ռար-
կա նե րի դա սա վան դու մը, մեղմ ա սած, 
տխուր վի ճա կում է…

Նախ՝ ին չո՞ւ և, ի հար կե, ի՞նչ ա նել:
– Դա շատ լուրջ հարց է, ո րի դրված քը 

շատ կա րևոր է մեզ նման երկ րի հա մար, մա-
նա վանդ որ ու նենք ռազ մա տեխ նի կա կան 
կա տա րե լա գործ ման խնդիր: Մեծ ռե սուրս ներ 
չու նենք, մենք պետք է ճար տա րա գի տա կան, 
տեխ նո լո գիա կան կրթութ յու նը զար գաց նենք՝ 
ուս տի և շատ-շատ խնդիր ներ լու ծե լու հա-
մար նոր մո տե ցում ներ են պետք: Ցա վոք 
սրտի, հար ցը վեր ջին 10 տա րում, գու ցե ա վե-
լի, պատ շաճ լու ծում չի ստա ցել: Դա կապ ված 
է հան գա ման քից, որ շատ շրջա նա վարտ ներ 
չեն ընտ րում այդ բնա գա վա ռը: Տե սեք՝ վեր ջին 
տա րի նե րին շրջա նա վարտ նե րի մի զգա լի մա-
սը տնտե սա գի տութ յուն է ընտ րում, մի մա սը 
գնում է զուտ ծրագ րա վոր ման ուղ ղութ յամբ, 
մի մասն էլ՝ օ տար լե զու ներ է նա խընտ րում... 

Ինչ վե րա բե րում է ճար տա րա գի տա կան 
կրթութ յան ա ռար կա նե րին՝ դրանց հան-
դեպ ցան կութ յուն-հե տաքրք րութ յուն չկա: 
Այդ բնա գա վա ռում դա սա վան դե լու հա մար 
պետք է ման կա վար ժա կան կոն տին գեն տի 
խնդի րը լու ծել, քա նի որ դպրոց ներ կան, որ-
տեղ ստիպ ված են թո շա կա ռու ու սու ցիչ նե րով 
կրթութ յուն ի րա կա նաց նել:

Ման կա վար ժա կան բու հե րին պետք է 
հնա րա վո րութ յուն տրվի՝ այդ մաս նա գի տութ-
յուն նե րը դարձ նե լու անվ ճար, նաև լրա ցու-
ցիչ ար տո նութ յուն ներ սահ ման վեն՝ շրջա նա-
վարտ նե րին գյու ղա կան վայ րեր գոր ծու ղե լիս: 
Ու նենք գյու ղա կան դպրոց ներ, ո րոն ցում 
բնա գի տա կան ժա մե րը կես դրույք էլ չեն կազ-
մում: 

– Ինքս պար բե րա բար մաս նակ ցում 
եմ զո րա կո չե րին, զո րա հա վաք նե րին: Եվ 
ա ռիթ եմ ու նե նում զրու ցել զո րա կո չա յին 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամ-մաս նա գետ նե րի 
հետ: Մե զա նում, խոս տո վա նենք, ե րե խա-
նե րի ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան, 
նախ նա կան զին վո րա կան կրթութ յան 
վի ճա կը մտա հո գիչ է: Ձեր դիր քո րո շու մը:

– Շատ լուրջ հարց է... Տե սեք, Դուք ֆիզ-
պատ րաս տութ յան հարց եք բարձ րաց նում, 
բայց դա նա խևա ռաջ սո ցիա լա կան խնդիր է՝ 
ըն տա նիք նե րի մի մա սում ճիշտ չեն սնվում: 
Խնդ րի լու ծու մը պետք է սկսել մարդ կանց 
ընդ հա նուր սո ցիա լա կան ի րա վի ճա կը բա-
րե լա վե լով: Երկ րոր դը՝ դա սա վանդ ման ըն-
թացքն է, ո րը պետք է վե րա նայ վի...

– Գ րե թե բո լոր դեպ քե րում, երբ հան-
դի պել և զրու ցել եմ կրթութ յան ո լոր տի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ՝ տնօ րեն կամ 
ու սու ցիչ, մի խնդիր, կար ծեք, ա մեն-
քին է մտա հո գում: Խոս քը նե րա ռա-
կան կրթութ յան մա սին է, ո րը, կար ծեք, 
քննութ յան չի դի մա նում:

– Նե րա ռա կան կրթութ յան կա րիք ու նե-
ցող ե րե խա նե րը տար բեր բնույ թի են. մին-
չև 2007-2008թթ. նե րա ռա կան կրթութ յու նը 
կազ մա կերպ վում էր հա տուկ կրթա կան հաս-
տա տութ յուն նե րում: Մոտ 15 տա րի ա ռաջ 
ո րոշ վեց՝ այդ ե րե խա նե րին ին տեգ րել հան-
րակր թա կան դպրոց նե րի աշակերտներին, 
բայց չեմ կար ծում, որ դրա կան արդ յունք ու-
նե ցանք:

Ին տեգր ման հա մար անհ րա ժեշտ են հա-

տուկ պայ ման ներ: Հան րակր թա կան դպրոց-
նե րում նման պայ ման ներ չկան... 

– Շատ քննարկ վող մի հարց... Ա վագ 
դպրոց, ի՞նչ տվեց մեզ, և արդ յո՞ք պի-
տի շա րու նա կենք ապ րել ա վագ դպրո ցի 
հետ:

– Ես դեմ եմ, երբ դպրոցն ա վար տում են 
18 տա րե կա նում և  ան մի ջա պես մեկ նում բա-
նակ, դա չի կա րե լի: Գո նե շրջա նա վար տը մեկ 
տա րի հնա րա վո րութ յուն պետք է ու նե նա մի 
տեղ սո վո րե լու, մի տեղ աշ խա տե լու, մաս նա-
գի տա կան ա ռու մով վերջ նա կա նա պես կողմ-
նո րոշ վե լու:

12-ամ յա կրթու թյու նը ո րոշ երկր նե րում 
կար, բայց կարճ ժա մա նակ հե տո հաս կա-
ցան, որ սխալ է և հրա ժար վե ցին:

Ա վագ դպրո ցի նպա տակն էր՝ որ կրկնու-
սու ցու մը վե րաց վի, սա կայն տե ղի ու նե ցավ 
հա կա ռա կը...

– Կար ծու՞մ եք հե՞տ կկանգ նենք 
ա վագ դպրոց ից:

– Հան րա պե տութ յու նում 100-ից ա վե լի 
ա վագ դպրոց կա, հետ կանգ նե լը դժվար կլի-
նի, ո րով հե տև կա ռույց ներ են ստեղծ վել, բա-
զա ներ են հիմն վել, ուղ ղա կի պետք է ե ղա ծը 
կա տա րե լա գոր ծել... 

– Դա սա րան... Ի՞նչ ա սել է դա սա րան 
քա նա կա կան տե սա կե տից: Ն վա զա գույն 
թի վը, կար ծեք, բա ցատ րե լի է՝ մեկ ամ-
բող ջա կան դա սա րա նը չորս ա շա կերտ 
(ե թե չեմ սխալ վում), իսկ թույ լատ րե լիի 
վե րին շե մը՝ 35...

Քա ղա քա յին գրե թե բո լոր դպրոց նե-
րում նման դա սա րան ներ ու նենք:

Չեմ պատ կե րաց նում՝ ինչ պե՞ս կա րե-
լի է 45 րո պեում շատ թե քիչ արդ յու նա-
վետ աշ խա տել 35 ա շա կեր տի հետ:

– Դուք խո սում եք մեր տա րա ծաշր ջա նի 
քա ղաք նե րի դպրոց նե րի մա սին, բայց Ե րևա-
նի դպրոց նե րում 35-ից էլ շատ են...

Ա շա կերտ նե րի քա նա կութ յամբ ֆի նան-
սա վո րու մը սկսվեց է 2003 թվա կա նին, երբ 
դպրոց նե րը հա մա տա րած վե րա փոխ վե ցին 
ՊՈԱԿ-ի: Շա տե րը գի տեն, թե ի րա վա կազ մա-
կերպ ման ձևե րը փո խե լով՝ ա մեն հարց լուծ-
վում է, ոչ: Այս տեղ ֆի նան սա վո րե լու հարցն է: 
Կամ դա սա րա նի խտութ յու նը պետք է նվա-
զեց նել, բայց այս դեպ քում դա սա րան նե րի 
թի վը շա տա նում է, ժա մա քա նա կը՝ նույն պես: 
Այն կար ծի քին եմ, որ դա սա րա նով պետք է 
ֆի նան սա վո րում կա տա րել, ինչ պես կար 2003 
թվա կա նից ա ռաջ, այդ դեպ քում ծախ սը կշա-

տա նա, բայց կրթութ յան ո րա կը կփոխ վի: Ինչ 
վե րա բե րում է ա շա կերտ նե րի թվա քա նա կին՝ 
ու սու ցիչն ի՞նչ գերբ նա կան հնա րա վո րութ յուն 
պետք է ու նե նա, որ 30 կամ 35 ե րե խա յի հետ՝ 
տար բեր ըն դու նա կութ յուն նե րի տեր, աշ խա-
տի: 

Երկ րորդ խնդիրն ու սուց չի՝ 45 րո պե ժա-
մա նա կի մեջ տե ղա վոր վելն է. ծնող կա, որ 
ցան կա նում է իր ե րե խա յին ա պա հո վել նոր-
մալ կրթութ յամբ, և ստիպ ված ու սուց չի հետ 
պայ մա նա վոր վում է դա սե րից հե տո ե րե խա-
յին պա րա պե լու հար ցով: Այս տեղ ոչ ու սուց-
չին կա րե լի է մե ղադ րել, ոչ էլ՝ ծնո ղին:

– Դպ րո ցի գլխա վոր դեմ քը, կա րե լի է 
ա սել, երկ բևեռ է՝ ա շա կերտ և ու սու ցիչ: 
Արդ յո՞ք ու սուց չի հան դեպ պե տա կան վե-
րա բեր մուն քը ռա ցիո նալ է, ող ջա միտ է:

Ծան րա բեռն վա ծութ յուն՝ մեկ դրույ-
քա չա փը 22 ժամ (նախ կին 18-ի փո խա-
րեն), գնա հատ ման նոր հա մա կարգ, 
եր բեմն ան հար կի փաս տաթղ թեր լրաց-
նե լու պար տադ րանք, ցածր աշ խա տա-
վարձ, փոքր գյու ղե րում՝ երկ կոմպ լեկտ, 
ե ռա կոմպ լեկտ դա սա րան ներ, փոքր գյու-
ղե րում՝ ան գամ կադ րեր չլի նե լու դեպ-
քում՝ այս պես կոչ ված մրցույթ...

Եվ նման շատ հար ցեր...
Չե՞ք կար ծում, որ ու սուց չին պետք 

է ա վե լի շատ ստեղ ծա գոր ծե լու, բուն 
կրթա կան գոր ծով զբաղ վե լու հնա րա վո-
րութ յուն և շա հագրգռ վա ծութ յուն տանք, 
ին չի արդ յուն քում հան րութ յան մեջ էլ 
կար ժևոր վի ու սու ցի չը:

– Այդ խնդի րը 20 տա րի գո յութ յուն ու նի, 
բայց պետք է քայ լեր ար վեն լու ծե լու հա մար: 
Ու սուց չի վի ճա կը բարդ է՝ աշ խա տա վար ձը չի 
բա վա րա րում, ա ռա վել ևս այ սօր վա գնա ճի 
պայ ման նե րում: Խն դիրն առ կա է, ա ռաջ նա յին 
հար ցե րից մեկն է…

Փոխ վել է գնա հատ ման հա մա կար-
գը, մատ յան նե րը դար ձել են է լեկտ րո նա յին, 
խնդիր է դպրո ցը հա մա կար գիչ նե րով ա պա-
հո վե լը: Ու սու ցիչ նե րը դա սե րից հե տո ստիպ-
ված են մնալ ու հեր թով նույն հա մա կարգ չով 
գնա հա տա կան նե րը նե րա ռել: Մատ յա նը հա-
նե լը սխալ եմ հա մա րում, քա նի որ դա սապ-
րո ցե սը դա սա րա նում ու սու ցի չը սկսում է ներ-
կա-բա ցա կա ա նե լուց: 

Լուրջ խնդիր է դրույ քա չա փը. տա րի ներ 
ա ռաջ 18 ժամ է ե ղել: Հի մա փոր ձա րա րա կան 
դպրոց նե րում 18 ժա մը ներ դա սա րա նա յին է 
դար ձել, բայց 4 ժամ ա վե լի է վճար վե լու՝ գնա-
հատ ման հա մար: 

– Դպ րո ցի տնօ րե նի մա սին եմ ու զում 
խո սել... Որ քա նո՞վ է ող ջա միտ հան րակր-
թա կան դպրո ցի տնօ րե նի ընտ րութ յան-
նշա նակ ման գոր ծող հա մա կար գը:

Վեր ջերս էլ խոր հուրդ նե րի ձևա վոր-
ման սկզբուն քը փոխ վեց, ի՞նչ տվեց դա 
ՊՈԱԿ հա մար վող դպրո ցին: Եվ... Արդ յո՞ք 
հան րակր թա կան դպրո ցը ղե կա վա րե-
լու հա մար մի ջանկ յալ օ ղա կի կա րիք կա՝ 
կրթութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը վա-
րող նա խա րա րութ յան և ՊՈԱԿ-ի մի ջև:

Տե սեք՝ ա վագ դպրոց-նա խա րա րութ-
յուն հա րա բե րութ յուն նե րում մի ջանկ յալ 
օ ղակ՝ մարզ պե տա րան չկա, մի՞ թե դա 
ա վե լի ող ջա միտ կա ռա վար ման ձև չէ:

– Ե թե հի շենք խորհր դա յին տա րի նե րը՝ 
այն ժա մա նակ կար նա խա րա րութ յուն, բայց 
դպրո ցը կա ռա վար վում էր տե ղա կան իշ-
խա նութ յուն նե րի կող մից, ո րը նաև ֆի նան-
սա վո րում էր: Մենք ու նենք 1450-1500 հան-
րակր թա կան դպրոց, հար յու րից ավելի ա վագ 
դպրոց, ո րոնց արդ յու նա վետ և ան մի ջա կան 
կա ռա վա րու մը, նաև հե ռա վո րութ յան պատ-
ճա ռով, գրե թե անհ նար է:

Փոր ձար կում ներ են ե ղել, բայց ան հա ջող, 
քա նի որ հա մայն քա պե տը կա րող էր իր ցան-
կութ յամբ նշա նա կել դպրո ցի տնօ րեն, դպրո-
ցը ներ քա շել ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի 
մեջ:

Խորհր դա յին տա րի նե րին ընտ րութ յուն 
չկար, և ստաց վում էր, որ ոչ մե կը ոչ մե կից 
կա խում չու ներ: 

Կա ռա վար ման խոր հուրդ նե րի մա սով՝ 
քա նա կա կան փո փո խութ յուն ներ ե ղան: Իմ 
մո տե ցու մը հե տև յալն է՝ ստան դարտ թվին 
դեմ եմ, դպրոց կա 700 ա շա կերտ ու նի: 
Պետք է ա շա կերտ նե րի քա նա կից կախ-

...Մենք՝ հին սերն դի ներ կա յա ցու-
ցիչ ներս, հի շում ենք՝ խորհր դա յին 
տա րի նե րին, ե թե ինչ-որ բնա գա-
վա ռում՝ դա սա գիրք կլի նի, նոր 
ու սուց ման մե թոդ կլի նի, փոր ձար-
կում էր կա տար վում, ա պա տևում 
էր մի ջի նը 5-7 տա րի: Եվ արդ յունքն 
այլ էր լի նում:

4 ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ  9 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2021Թ.  № 18 (560)



ված լի նի խորհր դի կազ մում ընդգրկ-
վող նե րի թի վը: Կտ րուկ դեմ եմ, որ նույն 

ան ձը նե րառ ված լի նի տար բեր դպրոց նե րի 
կա ռա վար ման խորհր դում:

– Դա սա գիրք, ու սում նա կան ծրագ-
րեր... Չե՞ք կար ծում, որ խնդիր ներ ու նենք 
այդ ո լոր տում: Ե թե չա փո րո շի չի փո-
փո խութ յուն տե ղի ու նե նա (ինչ պես քիչ 
ա ռաջ նշե ցինք), ա պա, ինք նըս տինք յան, 
փո փո խութ յուն ներ կկա տար վեն նաև 
դա սագր քե րում ու ծրագ րե րում:

Դուք կա րո՞ղ եք դա սագր քաս տեղծ 
աշ խա տան քի ա վե լի արդ յու նա վետ ձև 
ա ռա ջար կել:

– Են թադր վում է, որ չա փո րոշ չի փո փո-
խութ յան դեպ քում կլի նեն նաև ծրագ րա յին 
և դա սագր քա յին փո փո խութ յուն ներ: Սկ սեմ 
հիմ քից՝ ե թե ցան կա նում ենք նոր կրթա կան 
հա մա կարգ ու նե նալ, պետք է մշակ վի նոր 
հա յե ցա կարգ... 

Ռազ մա վա րա կան ծրա գի րը 10-20 տար-
վա հա մար է, ո րից էլ բխում են մյուս փաս-
տաթղ թե րը:

Հի մա մեզ մոտ ռազ մա վա րութ յան վե րա-
բեր յալ քննար կում ներ չկան, ուղ ղա կի ո րո շա-
կի դա սագր քա յին փո փո խութ յուն ներ կլի նեն: 
Ես այն կար ծի քին չեմ, որ դա սագր քե րը լիար-
ժեք լավն են: Լավն էլ ու նենք, բայց վատն էլ 

առ կա է: Դա սագր քե րի կազմ ման գոր ծըն-
թա ցում մի ժա մա նակ նե րառ ված էին ա կա-
դե միա կան, գի տա կան աս տի ճան ու նե ցող 
ան ձինք: Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում մատ-
չե լիութ յան խնդիր ա ռա ջա ցավ: Այ սինքն՝ տեղ 
էինք տա լիս ա կա դե միա կան մա կար դա կին, 
ո րը բարդ էր ա շա կեր տի հա մար: Դա սա գիրքն 
ա ռար կա յի նկատ մամբ հրա պու րանք ստեղ-
ծե լու հա մար է, իսկ մնա ցա ծը պայ մա նա վո-
րած է դա սա վան դո ղի վար պե տութ յամբ: 

Հի մա մրցույ թին մաս նակ ցում են հրա-
տա րակ չութ յուն նե րը... Նա խա րա րութ յու նը 
ստեղ ծում է եր կու մրցու թա յին հանձ նա ժո-
ղով՝ ու սու ցիչ նե րից և դա սա խոս նե րից: 

Այս հար ցի շուրջ նույն պես քննար կում ներ 
պետք է կազ մա կեր պել:

– Կո րո նա վի րու սի ժա մա նակ դպրո ցը 
բախ վեց նոր ի րո ղութ յուն նե րի, դրան ցից 
մե կը հե ռա վար ու սու ցումն է: Հի մա էլ՝ այն 
դպրոց նե րում, որ տեղ ա ռար կա յա կան ու-
սուց չի պա կաս կլի նի, տվյալ ա ռար կա-
նե րը կկա րո ղա նան դա սա վան դել է լեկտ-
րո նա յին ե ղա նա կով՝ մեն թոր դպրոց նե րի 
մի ջո ցով: Հե ռա վար ու սու ցում, է լեկտ-
րո նա յին դա սա վան դում... Դ րա արդ յու-
նա վե տութ յան Ձեր գնա հա տա կա նը՝ 
նա խորդ ու սում նա կան տար վա փոր ձը 
նկա տի ու նե նա լով:

– Բ նա կան է, որ լավ արդ յունք չի տա-
լիս: Կեն դա նի շփու մից լավ ու սուց ման ձև 
գո յութ յուն չու նի: Ինչ վե րա բե րում է մեն թոր 
դպրոց նե րի մի ջո ցով հե ռա վար կրթութ յան 
կազ մա կերպ մա նը, այն կա րող է միայն ժա-
մա նա կա վոր լու ծում լի նել: 

Հար ցի լու ծումն այն է, որ կա րո ղա նանք 
անց նել կեն դա նի ու սուց ման, ա պա հո վենք 
դա սապ րո ցե սում նե րառ ված բո լոր ան ձանց 
ա ռող ջութ յու նը: Հե ռա վար կրթութ յու նը չի կա-
րե լի ան վերջ շա րու նա կել:

– Ու սուց ման եր կա րօր յա ձևա չափ... 
Ձեր դի տար կու մը:

– Ծ նող ներն աշ խա տում են, ե րե խա նե րի 
միայն քիչ մասն է գնում պա րապ մունք նե րի, 
ուս տի և եր կա րօր յա ու սու ցումն անհ րա ժեշտ 
է: Եր կա րօր յա յի պա րա պո ղը պետք է աշ խա-
տա վարձ ստա նա, պի տի ե րե խան երն ա պա-
հով վեն սննդով. դա լրա ցու ցիչ ծախս է պե-
տութ յան հա մար: Են թադ րենք ծախ սե րի մի 
մա սը փոխ հա տու ցում են ծնող նե րը, բայց 
գի տենք, որ ծնող նե րի վճա րու նա կութ յունն էլ 
մեծ չէ:

– Ինչ պե՞ս հաս կա նալ, որ հան րակր-
թա կան դպրո ցի տված գի տե լիք նե րը 
բա վա րար չեն լի նում բուհ ըն դուն վե լու 
հա մար. իսկ մի գու ցե սխա՞լ է իմ այդ դի-
տար կու մը:

Չ մո ռա նանք՝ խորհր դա յին տա րի նե-
րին դպրո ցա կան ծրա գի րը յու րաց րած 
ե րե խան գնում և բուհ էր ըն դուն վում... 
Իսկ հի մա՝ պար տա դիր կար գով կրկնու-
սույ ցի քու րա յով ե րե խան պետք է անց նի:

– Դա ծրագ րա յին խնդիր չէ: Արդ յո՞ք հնա-
րա վոր է 45 րո պեում այդ քան մար դու կրթել... 
Կա նաև խզվա ծութ յուն դպրո ցում տրվող 
գի տե լի քի և բու հե րի պա հանջ նե րի մի ջև: Ես 
կտրուկ դեմ եմ թես տա յին գնա հատ ման հա-
մա կար գին, դա կա րե լի է հա մա րել գնա հատ-
ման ձևե րից մե կը, բայց ոչ հա մա տա րած 
թես տա յին գնա հատ ման անց նել: Ե րե խա ներ 
կան, որ գրա տախ տա կի մոտ ան կա րող են 
ֆի զի կա յի ու մա թե մա տի կա յի վե րա բեր յալ 
ե րեք նա խա դա սութ յուն ար տա բե րել, բայց 
թես տա յին ձևա չա փով բարձր գնա հա տա կան 
են ստա նում: 

Տա րի ներ ա ռաջ ստեղծ վեց ԳԹԿ-ն, ո րը 
հա մա րում եմ ծախ սա տար ու ա վե լորդ հիմ-
նարկ: Ես գյու ղա կան ու սուց չի հետ եմ զրու-
ցում, ա սում է՝ ե րե խան, որ պարզ բա նա ձև 
չի կա րո ղա նում կի րա ռել, թես տով 11 միա վոր 
է հա վա քում և բուհ ըն դուն վում: Ընդ ո րում՝ 
այդ թես տի ո րևէ տող չի գրել, միայն մի քա նի 
տեղ իքս նշան է դրել:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՍԱՄՎԵԼ 
ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

Հոկտեմբերի 
1-ից աշխատող 
քաղաքացիները 2 
շաբաթը մեկ անգամ 
ՊՇՌ բացասական 
թեստ պետք է 
ներկայացնեն 

«Հոկ տեմ բե րի 1-ից ու ժի մեջ է մտնում 
բո լոր տնտես վա րող նե րի աշ խա տա-
կից նե րի պար տա դիր 2 շա բա թը մեկ 
ան գամ ՊՇՌ թես տի ի րա կա նաց ման 
պա հան ջը։ Բա ցա ռութ յուն են կազ մում 
հղի նե րը, պատ վաստ ված նե րը և բժշ-
կա կան ցու ցում ու նե ցող նե րը», – ա սել է 
ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ 
Ա վա նես յա նը։ 

Ինչ վե րա բե րում է պատ վաս տան յու թե-
րին, նա խա րա րը հա վաս տիաց րեց, որ չի նա-
կան պատ վաս տան յու թի և Astrazeneca-ի մա-
տա կա րա րում նե րի հետ կապ ված խնդիր չկա։

 

Իմ ընկեր Մխիթար Հայրապետյանին՝ դեռ մոտ չէ իրիկնաժամը, 
դեռ անելիք ու ասելիք ունեք

Գ  րե թե շա բա թը մեկ այ ցի եմ գնում 
հայ րե նի Հար ժիս. դա ինձ հա մար, 
կար ծեք, ուխ տագ նա ցութ յան պես 

մի բան է դար ձել: Գ նում եմ ուժ առ նե լու նրա 
հո ղուջ րից, իմ ման կութ յան կա ծան նե րից: 
Գ նում եմ ա րած-չա րածս պար զաջ րե լու, ի մա-
ցած-չի մա ցածս նժա րե լու այն մարդ կան ցից 
քա ղած ի մաս տութ յուն նե րից, ով քեր, ա վաղ, 
այ լևս չկան:

Բայց և, բա րե բախ տա բար, կան ար ժա-
նա հարգ մար դիկ, ով քեր շա րու նա կում են 
գյու ղի բազ մա դար յա ա վան դույթ նե րը, ով քեր 
տեր են մեր ազ գա յին-քրիս տո նեա կան ար-
ժեք նե րին, ով քեր պա հում-պահ պա նում են 
գյու ղի՝ սե րունդ նե րի ջան քե րով հյուս ված դի-
մա գի ծը, ո րոնց ջան քով հա յի ան մա հութ յան 
համ ու հոտն է իշ խում օրհն յալ այդ ե զեր քում: 
Այդ մարդ կան ցից է Մ խի թար Հայ րա պետ յա նը, 
ում 70-ամ յա կը լրա նում է այ սօր:

Դե ռևս գյու ղի դպրո ցի բարձր դա սա րան-
նե րում սո վո րե լիս՝ շա տերս էինք ձգտում ըն-
դօ րի նա կել նրան, ով ար դեն դպրոցն ա վար-
տել էր բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ, ստա ցել 
բարձ րա գույն կրթութ յուն և սո վո րում էր աս-
պի րան տու րա յում: Հե տո (ի տար բե րութ յուն 
շա տե րի) վե րա դար ձավ գյուղ և ագ րո նոմ-
գիտ նա կա նի մաս նա գի տութ յամբ ծա ռա յեց 
իր բնօր րա նին:

Ան կա խութ յան տա րի նե րին, երբ ար դեն 
լու ծար վեց գյու ղի պե տա կան տնտե սութ յու-
նը, նրա փորձն ու գի տե լիք նե րը շա րու նա կե-
ցին օգ տա գոր ծել տա րած քա յին ու տե ղա կան 
իշ խա նութ յուն նե րը: Կա րո ղա ցավ գյու ղա-
ցիա կան ան հա տա կան տնտե սութ յուն հիմ-

նե լու և խե լա միտ կազ մա կեր պե լու ու սա նե լի 
օ րի նակ ներ ցույց տալ, հա մագ յու ղա ցի նե րին 
օգ տա կար լի նե լու կյան քով ապ րել: Եվ այդ-
պես՝ մին չև այ սօր….

Ու այդ ա մե նի շնոր հիվ է, որ Գո րի սի ու 
Սի սիա նի տա րա ծաշր ջան նե րում դաշ տա-
վա րութ յան ո լոր տի լա վա գույն մաս նա գե տի 
համ բավ է ձեռք բե րել: Միև նույն ժա մա նակ՝ 
ա ռա վել գնա հա տե լի է մարդ կա յին, ըն կե-
րա կան հա րա բե րութ յուն նե րում նրա պահ-
ված քը, գյու ղի՝ շատ-շատ դեպ քե րում դե ռևս 
կու սա կան, ա նա րատ հա րա բե րութ յուն նե րը 
կրե լու և պահ պա նե լու նրա ձգտու մը:

Ոչ մի դեպ քում չա ղարտ վեց, քա նիցս ցե-
խոտ ված մի ջա վայ րը ոչ մի դեպ քում չկա րո-
ղա ցավ նրան ներ քա շել իր ջրապ տույ տի մեջ: 
Եվ մնաց գյու ղի գե ղե ցիկ ա վան դույթ նե րի, 
մարդ կա յին բա րի հա րա բե րութ յուն նե րի ար-
թուն ժա մա պա հը խառ նափն թոր մեր օ րե-
րում: Նաև գե ղե ցիկ ըն տա նիք է ստեղ ծել, 
լավ ծնո ղի ու պա պի կի պատ վան դան բարձ-
րա ցել: Ու հար գե լի ծնող նե րից ժա ռանգ ված 
ա վան դույ թով կա րո ղա ցել է պա հել օ ջա խի 
բարձր ա նու նը:

2020-ի աշ նա նից, ան տա րա կույս, բո լո րիս 
սրտի վրա ամպ է նստած: Բայց երբ (նման 
ի րա վի ճա կում) ուժ ենք գտնում մեր մեջ և 
միմ յանց ծնունդ շնոր հա վո րում, տո նա կան 
մի ջո ցա ռում ներ կազ մա կե պում, ու րեմն վեր-
հառ նե լու ենք ազ գո վի և ան պայ ման շա րու-
նա կե լու ենք մեր եր թը դե պի ա պա գա:

Իս կա պես, քա նի-քա նի հո գե վարք ենք 
մեր ժել ազ գո վի և մեր ժե լու ենք դեռ: Քա նի-
քա նի ան գամ ենք ան կու մից փրկվել և ա մե-
նա տար բեր ցա վե րին դի մա ցել: Եվ այդ ա մե նը 
շնոր հիվ մար դու, հա յի, հայ րե նի քա րափ նե րի 
նվիր յա լի այն տե սա կի, ո րի մե րօր յա կրող նե-
րից է Մ խի թար Խա չա տու րի Հայ րա պետ յա նը:

Ծ նունդդ շնոր հա վոր, իմ լավ բա րե կամ և 
ըն կեր: Քեզ՝ ա ռող ջութ յուն, հա ջո ղութ յուն ներ:

Եվ, ի հար կե, շնոր հա կա լութ յուն քո լի նե-
լութ յան հա մար. երբ գյուղ եմ այ ցե լում՝ գի-
տեմ, որ այն տեղ դեռ ինձ սպա սող ներ կան, 
ո րոնց թվում նաև դուք եք:
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Ք ի միա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր, Հա յաս տա նի ազ գա յին 
պո լի տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նի 

ընդ հա նուր քի միա յի և քի միա կան տեխ նո լո-
գիա նե րի ամ բիոն նե րի վա րիչ Գա գիկ Թո րոս-
յա նը և 1990-1995 թթ. ՀՀ Գե րա գույն խորհր-
դի պատ գա մա վոր, «Գե րա գույն խոր հուրդ» 
պատ գա մա վո րա կան ա կում բի նա խա գահ 
Ռու բեն Թո րոս յա նը ար մատ նե րով Կա պա նի 
տա րա ծաշր ջա նի Ա գա րակ գյու ղից են: Սեպ-
տեմ բե րի 7-ին եղ բայր նե րը ե ղան ի րենց նախ-
նի նե րի ծննդա վայ րում, այ ցե լե ցին նրանց 
գե րեզ ման նե րին: Հա ջորդ կան գա ռը Ս յու-
նի քի մար զա յին գրա դա րանն էր, ո րի սպա-
սարկ ման բաժ նում հան դի պե ցին նրա աշ-
խա տա կից նե րի և ըն թեր ցող նե րի հետ: Մինչ 
այդ ի րենց անձ նա կան գրա դա րա նից գրքեր՝ 
գե ղար վես տա կան, գի տա կան, մա նա վանդ 
բնա պահ պա նա կան թե քու մով, հանձ նե ցին 
գրա դա րա նին: Գ. Թո րոս յա նը հե ղի նակ է 300-

ից ա վե լի հոդ ված նե րի, որոնք տպագր վել են 
«Ա ռա վոտ», «Ի րա վունք», «Голос Армении» 
և այլ թեր թե րում, ամ բող ջա ցել «Հե տա դարձ 
հա յացք» և «Հե տա դարձ հա յացք-2 կամ 20 
տա րի անց» գրքե րում: Դ րանք ևս հանձն վե-
ցին գրա դա րա նին:

Գա գիկ Թո րոս յա նը, ով գի տա ժո ղով նե-
րի է մաս նակ ցել աշ խար հի մոտ 60 երկ րում, 
սպա սարկ ման բաժ նի Ա մե րիկ յան անկ յու նում 
հե տաքրք րա կան դրվագ ներ ներ կա յաց րեց իր 
աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յու նից, հիմ նա-
կա նում ար տա սահ ման յան գոր ծու ղում նե րի 
հետ կապ ված, նաև զա նա զան երկր նե րի և 
ազ գե րի սո վո րույթ նե րին առնչ վող: Ան մի ջա-
կան զրույ ցի մի մասն առնչ վում էր սփյուռ քա-
հա յութ յան հետ նրա հան դի պում նե րին:

Բա նա խո սը վեր ջում պա տաս խա նեց ներ-
կա նե րին հե տաքրք րող հար ցե րին:
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Արտեմ Անտոնյան. զոհվեց 
առանց ժառանգներ 
թողնելու

Ա ն տոն յան Ար տեմ Վ լա դի մի րի.
ծնվել է 1978 թ. փետր վա րի 8-ին Կա-
պա նում: Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 9 

միջ նա կարգ դպրո ցում: Դպ րոցն ա վար տե լուց 
հե տո զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յել Քար վա-
ճա ռում: 

Ար տե մը կամ ինչ պես նրան մտե րիմ ներն 
են ան վա նում` Արտ յո մը չէր աշ խա տում, Կա-
վար տում էր բնակ վում: Մայ րը՝ տի կին Լ յուս-
յան, ով որ դու զոհ վե լուց հե տո մե նակ է մնա-
ցել /ա մու սի նը 1 տա րի ա ռաջ էր մա հա ցել/, 
հուզ մուն քից խեղդ վող ձայ նով պատ մում է, 
որ որ դին պա տե րազմ գնա լուց ա ռաջ նե րո-
ղութ յուն է խնդրել` ի րեն ժա ռանգ չթող նե-
լու հա մար. «Կար ծես՝ ինչ-որ բան էր զգում, 
ին քը միշտ սա րե րում էր, բնութ յու նը շատ էր 
սի րում, մեր հայ րե նիքն էլ էր շատ սի րում, մա-
հից չէր վա խե նում, ընդ հան րա պես ոչն չից չէր 
վա խե նում, թե մտքով ինչ ան ցավ այդ պա-
հին, որ այդ պի սի բան ա սաց, չգի տեմ»:

Ար տե մի զոհ վե լու հան գա մանք նե րն ըն-
կե րը՝ Ար տա շես Զա քար յանն է ներ կա յաց-
նում. «Արտ յո մի հետ միշտ միա սին ենք ե ղել, 
եղ բայր նե րի պես ենք ե ղել: Երբ ի մա ցավ, 
որ գնում եմ Ջաբ րա յիլ /Ջ րա կան/, ե կավ ու 
Գո րի սում միա ցավ ինձ` որ պես կա մա վոր: 
Պա տե րազ մի դաշ տում Արտ յո մի նման ըն-
կեր ու նե նա լը բախ տա վո րութ յուն է: Արտ յո-
մը շատ վի րա վոր նե րի է օգ նել, ա մե նա ծանր 
պայ ման նե րում ան գամ դուրս է բե րել վի րա-
վոր նե րին: Արտ յո մի ու մի քա նի ըն կեր նե րի 
հետ շրջա փակ ման մեջ գտնվող զին վոր ներ 
գտնե լու նպա տա կով մտել ենք Ջաբ րա յի լի 
ար դեն գրավ ված հատ ված նե րը: Նա պատ-
րաս տա կամ էր կա տա րե լու ցան կա ցած աշ-
խա տանք, ե թե պետք էր դիր քե րից իջ նել ջուր, 
սնունդ կամ զի նամ թերք բե րե լու, նա ա ռանց 
մի վայրկ յան հա պա ղե լու, ա ռանց երկմ տե լու 
գոր ծի էր անց նում: Չա րա բաս տիկ հոկ տեմ-
բե րի 14-ին կե սօ րից հե տո, ժա մը 2-ն  անց էր, 
Ջաբ րա յի լում՝ հենց այն խրա մա տի վրա, ուր 
ես էի, ա կա նա նե տի ե րեք արկ ըն կավ: Արտ-
յո մը մե զա նից մի փոքր այն կողմ էր, երբ տե-
սավ, որ իմ խրա մատն են ար կա կո ծում՝ իր 
խրա մա տից դուրս է ե կավ՝ հա մոզ վե լու, որ 
ինձ հետ ա մեն ինչ նոր մալ է: Չոր րորդ արկն 
ըն կավ նրա նից մի քիչ հե ռու: Ար կի պայթ յու-
նից Հա րութն ու Ար տե մը զոհ վե ցին, բե կո րից 
Արտ յո մը վի րա վոր վեց: Վերքն ազդ րի վրա էր, 
շատ ու ժեղ ար յու նա հո սութ յուն սկսվեց: Փոր-
ձե ցի ա ռա ջին օգ նութ յուն ցույց տալ՝ ազդ րը 
կա պե ցի գո տիովս, քա նի որ ժգուտ չու նեինք: 
Եր կու ըն կեր ներս ու ես Արտ յո մին 2-3 կմ. բե-
րել ենք մե քե նա գտնե լու հույ սով, ար դեն «Ու-
րա լին» էինք հաս նում, երբ Արտ յոմն ա սաց, 
որ շուն չը կտրվում է, փո րը տա քա նում, հաս-
կա ցա՝ ներ քին ար յու նա հո սութ յուն ու նի: 
Հասց րինք մե քե նա յին, բայց ար դեն մա հա ցել 
էր: 

Արտ յոմն ա սում էր՝ այս կռի վը մերն է, 
մենք պի տի ա վար տենք, մենք պի տի այս 
հար ցը վերջ նա կան լու ծենք, որ մեր ե րե խա-
նե րը պա տե րազմ չտես նեն...

Ա հա վոր է հի շել այդ օ րե րը, մեզ միայն մի 
բան է մնում՝ եր բեք չմո ռա նալ, որ հայ րե նի հո-
ղի հա մար զոհ ված յու րա քանչ  յուր հայ հե րոս 
է...» :

Ար տեմ Ան տոն յա նի աճ յունն ամ փոփ ված 
է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում:

Դանիելյան Լևոն. Տաթևը 
գանձ է կորցրել

Դա նիել  յան Լևոն Գ րի գո րի. ծնվել է 
2001 թ. օ գոս տո սի 30-ին Տա թև գյու-
ղում: Սո վո րել է Տա թևի միջ նա կարգ 

դպրո ցում: 2019 թ. ըն դուն վել է Հա յաս տա նի 
ազ գա յին ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րա-
նի տնտե սա գի տութ յան բա ժին:

2020 թ. հուն վա րի 8-ին զո րա կոչ վել է բա-
նակ, ծա ռա յութ յան ու սում նա կան վե ցամս յա 
փուլն անց է կաց րել Գ յում րիում: Հիմ նա կան 
ծա ռա յութ յան վայ րը Հադ րու թի զո րա մասն 
էր, ո րում կրտսեր սեր ժանտ Լևոն Դա նիել-
յա նը հա կա տան կա յին ջո կի հրա մա նա տար 
էր: Գո րի սե ցի Լ յո վին Հադ րու թի զո րա մա սի 
զին ծա ռա յող նե րը նկա րագ րում են որ պես չա-
փա զանց մար դա սեր զին վո րի, պատ մում են, 
որ պա տե րազ մի օ րե րին Լևոնն իր խո ցած 
թշնա մա կան տան կե րի անձ նա կազ մի մա սին 
էր խո սում, ա սում, որ նրանք էլ ինչ-որ մե կի 
որ դին են, եղ բայ րը, ա մու սի նը:

Դեռ Գ յում րիի զո րա մա սում Լևոնն ար-
ժա նա ցել էր եր կու մե դա լի՝ լավ ծա ռա յութ յան 
ու վար քի հա մար: Հադ րու թի զո րա մա սում 
նա հասց րել էր աչ քի ընկ նել ա ռա ջին օ րե-
րին՝ նրան էր վստահ վել նո րա կո չիկ նե րին 
զին վո րա կան երդ մա նը պատ րաս տե լու պա-
տիվ-պար տա կա նութ յու նը, ո րի հա մար կարճ 
ժա մա նա կով տե ղա փոխ վել էր Մար տու նու 
զո րա մաս:

Սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը պա տե-
րազմ սկսեց: Ար ցա խի հե րոս Դա վիթ Ղա զար-
յա նի հրա մա նա տա րութ յան ներ քո Լևոնն ու 
ըն կեր նե րը նշա նա կա լից մար տեր են վա րել 
Հադ րու թում: Լևո նի հա կա տան կա յին զեն քի 
վարժ տի րա պետ ման շնոր հիվ հա կա տան կա-
յին ջո կը տեխ նի կա յի ու մար դու ժի մեծ վնաս-
ներ է հասց րել թշնա մուն: Հադ րու թից դուրս 
են ե կել «նա հանջ» հրա մա նից հե տո: Հադ րու-
թից դուրս գա լուց հե տո կռվել են Մար տու-
նիում: 

Նո յեմ բե րի 6-ին Լևո նը միա ցել է Շու շիի 
պաշտ պանութ յան մար տե րին, նո յեմ բե րի 
7-ին զան գա հա րել է քրո ջը, ա սել, որ Քա րին 
տա կում շրջա փակ ման մեջ են, սպա սում են 
օգ նութ յան: Հե ռա խո սա յին այդ խո սակ ցութ-
յու նից հե տո ըն տա նի քի ան դամ ներն այ լևս 
Լևո նի հետ կապ հաս տա տել չեն կա րո ղա ցել:

 Նո յեմ բե րի 9-ի հայ տա րա րութ յու նից հե-
տո հա րա զատ նե րը հե ռա խո սազ րույց են ու-
նե ցել Լևո նի հրա մա նա տա րի հետ, ով ա սել է, 
թե տղա նե րը շրջա փակ ման մեջ են ու շու տով 
դուրս են բեր վե լու «Կար միր խա չի» օգ նութ-
յամբ: 

Նո յեմ բե րի 17-ին Տա թևը կրկին ան գամ 
ցնցվեց բո թից՝ Լևո նը զոհ վել է: Դա տաբժշ-
կա կան փոր ձաքն նութ յու նը մահ վան ամ սա-
թիվ նշել է նո յեմ բե րի 9-ը…

Լևո նին սի րում էին բո լո րը, Տա թևում հի-
մա էլ ա ռանց ար ցունք նե րի նրա ա նու նը չեն 
ար տա սա նում: «Լևո նի զոհ վե լու լու րը լսե լուց 
հե տո մի ամ բողջ օր չեմ կա րո ղա ցել խո սել, 
հի մա էլ չեմ կա րող ա սել, թե դա ինչ ցավ է, 
այդ ցավն ա նուն չու նի ու դա նկա րագ րե լու 
հա մար բա ռեր չկան: Լևո նը ձեռ քե րիս վրա է 
մե ծա ցել, ձեռ քե րիս վրա էլ նրան մին չև գե-
րեզ մա նա տուն եմ տա րել: Ն րան բո լորն էին 
սի րում փոքր ե րե խա նե րից մին չև ծե րու նի-
ներ: Խե լա ցի, հա մեստ, հար գա լից ե րի տա-
սարդ էր, Տա թևը դեռ պի տի հպար տա նար 
նրա սխրանք նե րով, բայց սխրանք նե րը պի-
տի կյանք չար ժե նա յին, ցավն այն քան մեծ է, 
որ հպար տա նա լու տեղ չի թող նում: Տա թևը 
զա վակ չէ՝ գանձ է կորց րել…», – պատ մում է 
հա մագ յու ղա ցի ե րի տա սարդ նե րից մե կը:

Լևոն Դա նիել  յա նի աճ յու նը հու ղար կա-
վոր վել է Տա թևի գե րեզ մա նա տա նը նո յեմ բե-
րի 19-ին: 

Լևոն Գ րի գո րի Դա նիել  յա նը պար գևատր-
վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով՝ 
հետ մա հու: 

Ծատրյան Անդրանիկ. 
Արցախը պաշտպանելու 
մեկնեց կամավոր

Ծ ատր յան Անդ րա նիկ Սեր ժի կի, ծնվել է 
1987թ. սեպ տեմ բե րի 30-ին Ա գա րակ 
քա ղա քում։ Միջ նա կարգ կրթութ յու նը 

ստա ցել է Ա գա րակ քա ղա քի դպրո ցում։ Սո վո-
րել է Ե րևա նի մե նեջ մեն թի հա մալ սա րա նում, 
մաս նա գի տութ յամբ ի րա վա գետ էր։ Աշ խա-
տում էր Ա գա րա կի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ-
բի նա տում՝ մե քե նա վար։ Ա մուս նա ցած էր՝ ու-
նի 2 դուստր։

Անդ րա նի կի մա սին զրու ցում ենք կնոջ 
հետ, պատ մում է, որ կրտսեր դուստ րը մի քա-
նի ամ սա կան է ե ղել ու հայ րի կին չի հի շում, 
իսկ ա վա գը, ով սո վոր էր իր բո լոր նկար նե րը 
հայ րի կին ցույց տալ, հի մա նկար նե րը երկն-
քին է ցույց տա լիս, որ հայ րի կը նա յի, տխրում, 
մին չև իսկ լաց է լի նում, երբ հայ րի կը, գո-
նե երկն քից, սպաս ված գո վա սանք նե րը չի 
ա սում...

Անդ րա նիկ Ծատր յա նի ու իր ըն տա նի քի 
մա սին խո սե լիս հա րևան նե րի աչ քերն ար-
ցուն քոտ վում են. «Օ րի նա կե լի ըն տա նիք աս-
վա ծը նրանց մա սին է, այն քան շատ էին ի րար 
սի րում, շատ-շատ ափ սոս էր, հիա նում էինք 
նրան ցով, հի մա չգի տենք էլ՝ հան դի պե լիս ինչ 
ա սենք...»։ 

Անդ րա նի կը Ս յու նի քում էր ծնվել, սյու նե-
ցին գի տի, որ թուր քի կող քին զեն քը ձեռ քին 
են ապ րում, որ թուր քը միայն սրի լե զուն է 
հաս կա նում, սյու նե ցին չզար մա ցավ, երբ 2020 
թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը պա տե-
րազմ սկսեց, այլ զենք ա ռավ ու կանգ նեց զին-
վո րի կող քին. Անդ րա նիկն էլ ըն կեր նե րի հետ 
նախ՝ Ս յու նի քի դիր քե րը պա հե լու մեկ նեց, 
ա պա՝ Ար ցախ։ Ար ցախ մեկ նե լու ո րո շումն 
Անդ րա նի կինն էր, նա կա մա վոր էր միա ցել 
Ար ցա խի պաշտ պա նութ յա նը...

Ըն տա նի քի ան դամ նե րին չէր ա սել, որ Ար-
ցա խում է, չէր ցան կա ցել նրանց ան հանգս-
տաց նել։ «Զան գա հա րե լիս այն քան հան գիստ 

ու զվարթ էր խո սում, ա սես՝ ինքն ա ռող ջա րա-
նում էր, ոչ թե ա ռաջ նագ ծում, նա չա փա զանց 
հո գա տար էր, բա ցա ռիկ հայր, բա ցա ռիկ 
մարդ», – պատ մում է կի նը։

Անդ րա նի կը հա ճախ էր զան գա հա րում, 
կի նը չէր էլ պատ կե րաց նում, որ հոկ տեմ բե րի 
10-ի ի րենց խո սակ ցութ յու նը վեր ջի նը կլի նի, 
որ ժա մեր անց՝ հոկ տեմ բե րի 11-ի լու սա բա-
ցին, Անդ րա նի կը ԱԹՍ-ի ա ռա ջին հար վա-
ծից հե տո չի շտա պի թաքս տոց գտնել, այլ 
իր բնույ թի հա մա ձայն, կմնա ծանր վի րա վոր 
ըն կե րոջն օգ նե լու և ինքն էլ կան մա հա նա Իշ-
խա նա ձո րում։

Անդ րա նիկ Ծատր յա նը պար գևատր վել է 
«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով՝ հետ-
մա հո ւ։ 

Նարեկ Մանուկյան. 
«Հանձնվել չկա»

Ն ա րեկ Սու րե նի Մա նուկ յան. ծնվել է 
2000թ. դեկ տեմ բե րի 2-ին Սի սիա-
նում: Նա րե կը եր կու տա րե կան էր, 

երբ ըն տա նի քը տե ղա փոխ վել է Եր ևան։ Փոքր 
տա րի քից ա ռանձ նա նում էր իր հա սու նութ-
յամբ, մե ծի պես էր վեր լու ծում բո լոր ի րո ղութ-
յուն նե րը... Սի րում էր մտքին ե կա ծը դարձ նել 
նպա տակ ու գնալ նպա տա կի հետ ևից....

Սո վո րել է Եր ևա նի թիվ 191 միջ նա կարգ 
դպրո ցում։ Նա լավ ու չա րաճ ճի ա շա կերտ լի-
նե լուց զատ, ե ղել է իր ու սու ցիչ նե րի ու դա-
սըն կեր նե րի լավ ըն կերն ու խորհր դա տուն։ 

Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո, ըն դուն վել 
է Հա յաս տա նի ազ գա յին պո լի տեխ նի կա կան 
հա մալ սա րա նի Պո լի տեխ նիկ քո լե ջի ռա դիո և  
է լեկտ րո նի կա յի բա ժին։ Սի րում էր ա նել ա մեն 
բան, ինչ կապ ված էր տեխ նի կա յի հետ։ Մեկ 
տեխ նի կա յից տար բեր մա սեր ա վե լաց նում էր 
մեկ այլ տեխ նի կա յի և ս տեղ ծում նոր սարք... 
ցա վոք, ու սու մը կի սատ մնաց։

2019 թ. հուն վա րից ծա ռա յութ յան է ան ցել 
Դի լի ջա նում։ Նա րե կը մե քե նա վա րե լուն վարժ 
տի րա պե տում էր, ծա ռա յութ յան ըն թաց-
քում «գրա դ»-ի մե քե նան էր վա րում, չնա յած 
«գրա դ»-ի մե ծութ յանն ու իր փոք րա մար մին 
լի նե լուն։ 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց. Նա րե կը սեպ տեմ բե րի 28-
ին է միա ցել Ջ րա կա նում / Ջաբ րա յիլ/ կռվող 
ըն կեր նե րին։

Խոս տա ցել էր, որ ան պայ ման վե րա դառ-
նա լու է...

Հանձն վել չէր սի րում և դա դարձ րել էր 
իր կյան քի կար գա խո սը, դա ջել էր իր մարմ-
նին՝ «Հանձն վել չկա» ար տա հայ տութ յու նը, և 
կ յան քի դժվա րութ յուն նե րը հաղ թա հա րել էր 
հենց այդ բա նա ձևով։

Այդ կար գա խո սով էլ կռվել է թշնա մու դեմ 
ու ա ռանց հանձն վե լու կյան քը տվել հա յոց հո-
ղի պաշտ պա նութ յա նը։

Հոկ տեմ բե րի 11-ին Նա րեկն ան մա հա ցել է 
Ջ րա կա նում, քա նի որ իր կյան քի կար գա խո-
սը թույլ չէր տա հանձն վել... 

Նա րեկ Մա նուկ յա նի աճ յունն ամ փոփ ված 
է Սի սիա նի զին վո րա կան պան թեո նում: 

ԷՋԻ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան 
պատերազմում նահատակված 

հայոց քաջորդիներին
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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ / ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ / ԱՌԿԱ, ՀԵՌԱԿԱ

  Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նը 
շա րու նա կում է 2021/2022 ուս տար վա 
մա գիստ րա տու րա յի ըն դու նե լութ յու նը՝ 
առ կա և հե ռա կա կրթաձ ևե րով:

Առ կա ու սուց մամբ փաս տաթղ թե րի 
ըն դու նե լութ յունն ի րա կա նաց վում է ս.թ. 
օ գոս տո սի 25-ից մինչև սեպ տեմ բե րի 10-
ը՝ աշ խա տան քա յին օ րե րին, մրցույ թը՝ ս.թ. 
սեպ տեմ բե րի 13-15-ը (ման րա մաս նե րը՝ կից 
հղմամբ https://clck.ru/X7ZQn):

 Հե ռա կա ու սուց մամբ ըն դու նե լութ յու նը 
մեկ նար կել է ս.թ. օ գոս տո սի 25-ից և կտ ևի 
մինչև սեպ տեմ բե րի 24-ը: Մր ցույ թը՝ սեպ-
տեմ բե րի 27-30-ը:  Փաս տաթղ թերն ըն դուն-
վում են տե ղում՝ ԳՊՀ ըն դու նող հանձ նա ժո-
ղո վի աշ խա տա սեն յա կում:  Փաս տաթղ թե րի 
ցան կը ներ կա յաց ված է ստորև.

  անձ նագ րի պատ ճե նը,
  դիպ լո մի և  հա վել վա ծի (մի ջու կի) բնօ րի-
նակ նե րը՝ պատ ճեն նե րի հետ միա սին,

  ինք նա կեն սագ րութ յուն (հա մա կարգ չա-
յին շար ված քով, sylfaen կամ ghea gra-
palat տա ռա տե սա կով, ստո րագր ված),

  2 լու սան կար (3×4 չա փի),
  զին վո րա կան ծա ռա յութ յան առն չութ յան 
վե րա բեր յալ փաս տա թուղ թը և  պատ ճեն 
(առ կա յութ յան դեպ քում),

  հրա տա րակ ված գի տա կան աշ խա-
տանք նե րի ցու ցա կը (առ կա յութ յան 

դեպ քում),
  ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված հա-
տուկ ար տո նութ յուն նե րից օգտ վե լու 
մա սին փաս տա թուղ թը և  պատ ճեն I և 
II կար գի հաշ ման դա մութ յան վե րա-
բեր յալ տե ղե կանք, մինչև 23 տա րե կան 
երկ կող մա նի ծնո ղա զուրկ, զոհ ված 
զին ծա ռա յո ղի ե րե խա լի նե լու մա սին 
փաս տաթղ թեր,

  Ըն դու նե լութ յան ծա ռա յութ յուն նե րի հա-
մար սահ ման ված 2000 դրա մի վճա րի 
ան դոր րա գիր:
Տվ  յալ մաս նա գի տութ յան ո րա կա վո րում 

չու նե ցող դի մորդ նե րի հետ անց կաց վում է 
նաև հար ցազ րույց-քննութ յուն՝ հա մա պա-
տաս խան ա ռար կա նե րից:  Դի մորդ նե րի 
հրա մա նագ րու մը առ կա հա մա կար գում կա-
տար վում է մինչև ս/թ. սեպ տեմ բե րի 30-ը, հե-
ռա կա հա մա կար գում՝ մինչև ս/թ. հոկ տեմ բե-
րի 10-ը՝ ուս ման վար ձի առն վազն ամ սա կան 
չա փա բա ժի նը վճա րե լուց հե տո:  Հար ցե րի և 
 խորհր դատ վութ յան հա մար կա րող եք դի մել 
ԳՊՀ ըն դու նող հանձ նա ժո ղո վի պա տաս խա-
նա տու քար տու ղար Ա.  Գալստ յա նին (հեռ.՝ 
098-19-67-14; 077-22-57-27): (www.gorsu.
am)

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԿՐԹԱԿԱՆ 
ԾՐԱԳՐՈՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ 
2021/22 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 

ՏԵՂԵՐԸ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայ տա րար վում է մրցույթ « Գո րի սի 
պե տա կան քո լեջ» ՊՈԱԿ-ի դա սա խոս-
նե րի և  ար տադ րութ յան վար պե տի թա-
փուր տե ղե րի հա մար`

Մր ցույ թի մաս նա կից նե րի գի տե լիք նե-
րի և մաս նա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե րի 
ստու գումն անց կաց վե լու է բա նա վոր`հար-
ցազ րույ ցի մի ջո ցով, հաս տա տութ յան կող մից 
նա խա պես կազմ ված բա նա վոր ա ռա ջադ-
րանք նե րից, ո րոնք առնչ վում են դա սա վանդ-
վե լիք ա ռար կա յին (մո դու լին) և ման կա վար-
ժա կան գոր ծու նեութ յա նը: Յու րա քանչ  յուր 
մաս նակ ցին պատ րաստ վե լու հա մար տրվե լու 
է մինչև 15 րո պե ժա մա նակ, իսկ պա տաս-
խանն ար ձա նագր վում է հանձ նա ժո ղո վի քար-
տու ղա րի կող մից:

Մր ցույ թին մաս նակ ցե լու համար պա հան-
ջվող փաս տաթղ թե րը`
1) դի մում,
2) կրթութ յան մա սին հա վաս տող փաս տա-
թուղթ (դիպ լոմ) (բնօ րի նա կը և պատ ճե նը),
3) անձ նա գիր (բնօ րի նա կը և պատ ճե նը),
4) աշ խա տան քա յին ստա ժի վե րա բեր յալ տե-
ղե կանք (առ կա յութ յան դեպ քում),
5) ինք նա կեն սագ րութ յուն,
6) մեկ լու սան կար` 3x4 չա փի,
7) այլ պե տութ յուն նե րի քա ղա քա ցի նե րը` 
ՀՀ-ում աշ խա տե լու ի րա վուն քը հա վաս տող 
փաս տա թուղթ, բա ցա ռութ յամբ` Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յան հա մա պա տաս խան 
մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի ու ժով աշ խա-
տան քի թույլտ վութ յուն ստա նա լու պա հան ջից 
ա զատ ված օ տա րերկ րա ցի նե րի,
8)  ՀՀ ա րա կան սե ռի քա ղա քա ցի նե րը ներ կա-
յաց նում են նաև զին վո րա կան գրքույկ (բնօ-
րի նա կը և պատ ճե նը):

9) հրա տա րակ ված հոդ ված նե րի ցանկ 
կամ գի տա կան աս տի ճան, կո չու մը հա վաս-
տող փաս տաթղ թեր (դրանց առ կա յութ յան 
դեպ քում):

Մր ցույ թին մաս նակ ցե լու ի րա վունք չու նի 
այն ան ձը, ով`
1) դա տա կան կար գով ճա նաչ վել է ան գոր ծու-
նակ կամ սահ մա նա փակ գոր ծու նակ,
2) դա տա կան կար գով զրկվել է ման կա վար-
ժա կան գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լու ի րա-
վուն քից,
3) տա ռա պում է ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից 
հաս տատ ված ցան կում ընդգրկ ված այն պի սի 
հի վան դութ յամբ, ո րը կա րող է խո չըն դո տել 
ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յան կա տար-
մա նը,
4) դա տա պարտ վել է հան ցա գոր ծութ յան հա-
մար և դատ վա ծութ յու նը սահ ման ված կար-
գով հան ված կամ մար ված չէ, բա ցա ռութ-
յամբ այն դեպ քե րի, երբ դա տա պարտ վել է ոչ 
դի տա վոր յալ հան ցա գոր ծութ յուն կա տա րե լու 
հա մար:

Փաս տաթղ թերն ըն դուն վում են մրցույ թի 
հայ տա րա րութ յան հրա պա րակ ման օր վա նից 
սկսած 10 աշ խա տան քա յին օր վա ըն թաց քում 
մինչև սեպ տեմ բե րի 13-ը նե րառ յալ, ա մեն օր` 
ժա մը 10:00-ից մինչև 15:00-ը, բա ցի շա բաթ 
և կի րա կի օ րե րից: Փաս տաթղ թե րի ըն դու նու-
մը կանց կաց վի` ըստ կար գի: Մր ցույ թը տե ղի 
կու նե նա սեպ տեմ բե րի 24-ին, ժա մը 14:00-ին 
« Գո րի սի պե տա կան քո լեջ» ՊՈԱԿ-ում, հաս-
ցե` ՀՀ Ս յու նի քի մար զի, ք. Գո րիս, Հայ կա զու-
նի նե րի փող. 4 հաս ցե:

Տե ղե կութ յուն նե րի հա մար զան գա հա րել` 
077-78-22-79, 094-59-54-18 հե ռա խո սա հա-
մար նե րով:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Ս յու նի քի տա րա ծաշր ջա-
նա յին պե տա կան քո լեջ» ՊՈԱԿ-ը հայ տա-
րա րում է մրցույթ ներ քոգր յալ թա փուր 
հաս տիք նե րի հա մար.
 « Փո խադ րում նե րի կազ մա կեր պում և 

 կա  ռա վա րում տրանս պոր տում» մաս նա գի-
տութ յան դա սա խոս (1 դրույք)

 « Հա մա կար գիչ նե րի գե ղար վես տա կան նա-
խագ ծում» մաս նա գի տութ յան դա սա խոս (1 
դրույք)

 « Հա յոց լե զու և գ րա կա նութ յուն» մաս նա գի-
տութ յան դա սա խոս (1 դրույք)

 « Պատ մութ յուն» մաս նա գի տութ յան դա սա-
խոս (0,75 դրույք)
 Հաս տիք նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ ներն 

են.
  -  Բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան կրթութ-
յուն և տվ  յալ մաս նա գի տա կան զբաղ վա-
ծութ յան բնա գա վա ռում աշ խա տան քա յին 
փորձ
Մր ցույ թին մաս նակ ցե լու հա մար ան ձը ներ-

կա յաց նում է հետև յալ փաս տաթղ թե րը.
   Դի մում
  Կր թութ յան մա սին հա վաս տող փաս տա-
թուղթ (դիպ լոմ՝ բնօ րի նա կը և  պատ ճե նը)

  Անձ նա գիր (բնօ րի նա կը և  պատ ճե նը)
  Աշ խա տան քա յին ստա ժի վե րա բեր յալ տե-
ղե կանք (առ կա յութ յան դեպ քում)

  Ինք նա կեն սագ րութ յուն
   Մեկ լու սան կար՝ 3/4 չափ սի
  ՀՀ ա րա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ներ-
կա յաց նում են նաև զին վո րա կան գրքույկ 
(բնօ րի նա կը և  պատ ճեն)
 Փաս տաթղ թե րը ըն դուն վում են քո լե ջի ու-

սում նա կան մաս նա շեն քում, 2-րդ  հարկ, 203 
սեն յակ, ս/թ սեպ տեմ բե րի 9-22-ը, ժա մը 10։00-
ից 15։00։

Մր ցույ թի անց կաց ման օ րը՝ սեպտեմբերի 
27-ին, ժա մը 10։00։

 Ման րա մաս նե րի հա մար դի մել. syunikcol-
lege@rambler.ru, hաս ցե՝ ք.  Կա պան, Գ. Ար զու-
ման յան 11ա, hե ռա խոս՝ (0285) 5 30 61:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

« Կա պա նի պե տա կան բժշկա կան քո լեջ» 
ՊՈԱԿ-ը հայ տա րա րում է մրցույթ ներ-
քոգր յալ ման կա վար ժա կան աշ խա տո ղի 
թա փուր տե ղի հա մար.

   « Սո ցիա լա կան ման կա վար ժութ յուն» մո-
դու լը դա սա վան դող դա սա խոս-102 ժամ
Ու սում նա կան պա րապ մունք ներ վա-

րող դա սա խո սը պետք է ու նե նա դա սըն թա-
ցի բնույ թին հա մա պա տաս խա նող մի ջին կամ 
բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան կրթութ յան 
ո րա կա վո րում, կամ տվյալ մաս նա գի տա կան 
զբաղ վա ծութ յան բնա գա վա ռում աշ խա տան-
քա յին գոր ծու նեութ յան փորձ՝ ե թե տվյալ 
դա սըն թա ցի ուղ ղութ յամբ մի ջին կամ բարձ-
րա գույն կրթութ յուն Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յու նում չի ի րա կա նաց վում: Հա տուկ 
մաս նա գի տա կան դա սըն թաց նե րը վա րող դա-
սա խոս նե րի հա մար մաս նա գի տա կան աշ խա-
տան քի փոր ձի առ կա յութ յու նը ցան կա լի է:

Մր ցույ թին մաս նակ ցե լու հա մար ան ձը 
պա տաս խա նա տու աշ խա տակ ցին է ներ կա-

յաց նում ներ քոնշ յալ փաս տաթղ թե րը.
1. Դի մում
2. Կր թութ յան մա սին հա վաս տող փաս տա-

թուղթ (դիպ լոմ) (բնօ րի նա կը և պատ ճե նը)
3. Անձ նա գիր (բնօ րի նա կը և պատ ճե նը)
4. Աշ խա տան քա յին ստա ժի վե րա բեր յալ 

տե ղե կանք (առ կա յութ յան դեպ քում)
5. Ինք նա կեն սագ րութ յուն
6. Մեկ լու սան կար՝ 3x4 չա փի
7. Ա րա կան սե ռի քա ղա քա ցի նե րը ներ կա-

յաց նում են նաև զին վո րա կան գրքույկ (բնօ րի-
նա կը և պատ ճե նը):

Փաս տաթղ թե րը ըն դուն վում են քո լե ջի 
մաս նա շեն քում, ս.թ սեպ տեմ բե րի 9-ից մինչև 
սեպ տեմ բե րի 24-ը նե րառ յալ, ա մեն օր, ժա մը 
10:00-ից մինչև 16:00, բա ցի շա բաթ, կի րա կի 
և  ոչ աշ խա տան քա յին օ րե րին:

Մր ցույ թը տե ղի կու նե նա 2021 թ. հոկ տեմ-
բե րի 1-ին ժա մը 12:00-ին քո լե ջում:

Հաս ցե՝ ք. Կա պան, Շա հում յան 37ա, հե ռա-
խոս՝ 0285-5-25-70, 093-777-663:

ԿՈՐԵԼ Է  «Նաիրիտ» ՓԲ ընկերությանը պատկանող 4-701 մակնիշի տրակտորի 88-66 SL 
պետհամարանիշը: Համարել անվավեր:

ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱՆՔ  Շնորհավորում ենք մեր կողմից սիրված ու հարգված հարեւանուհի 
Ելենա Պողոսյանին՝ ծննդյան 90-ամյակի առիթով: Մաղթում ենք առողջություն ու խաղաղ 
օրեր: Լավագույն մաղթանքներով՝ Շահումյան 20 շենքի բնակիչներ:

Թափուր աշխա տա տեղերը Ծանրա բեռն-
վածու թյու նը Սահման ված պահան ջները

«Անգլերեն» առարկայի դասախոս 1000 ժամ Բարձրագույն կրթություն՝ 
անգլե րեն լեզվի մանկավարժի 
որակավորմամբ

«Ֆիզիկա» առարկայի դասախոս 254 ժամ Բարձրագույն կրթություն՝ 
ֆիզի կա յի մանկավարժի 
որակա վորմամբ

«Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմա տաց ված հա մա-
կար գերի ծրագրա յին ապահովում» մասնագիտության 
մասնագիտական մոդուլների դասախոս

473 ժամ
Բարձրագույն կրթություն՝ 
ինֆորմատիկայի և կիրառական 
մաթեմատիկայի  մանկավարժի 
որակավորմամբ«Համակարգիչների շահագործում» մասնագիտության 

մասնագիտական մոդուլների դասախոս
450 ժամ

Դասիչը / Մասնագիտությունը Դասիչը / Կրթական 
ծրագիրը

Բուհի կողմից ուսման 
վարձի մասնակի զեղչի 
կիրառմամբ /վճարովի/

Ուսման վարձի 
չափը /հազար 

դրամ/

Իրավագիտություն / 042101.00.7 Իրավագիտութուն
042.101.01.7

20 450

Մասնագիտական մանկավար ժու-
թյուն / 011401.00.7

Քիմիա
011.401.02.7

10 280

Հատուկ մանկավարժություն
011302.00.7

Հատուկ մանկավար-
ժություն / 011302.05.7

15 350

Սոցիալական մանկավարժություն
011301.00.7

Սոցիալական 
մանկավարժություն
011301.03.7

15 350

Տնտեսագիտութուն
031101.00.7

Ձեռնարկությունների 
տնտեսագիտություն
031101.03.7

20 420

Կառավարում
041301.00.7

Կառավարում
041301.01.7

20 420

«Նոր Նախիջևան» մարդասիրական 
հիմնադրամի անակնկալը

Օ  գոս տո սի 23-ին Կա պա նի մշա կույ-
թի կենտ րո նում Կա պան խո շո-
րաց ված հա մայն քի սահ մա նա մերձ 

բնա կա վայ րե րի դպրոց նե րի տար րա կան դա-
սա րան նե րի շուրջ յոթ տասն յակ ա շա կերտ-
նե րի հա մար «Նոր Նա խի ջևան» մար դա սի-
րա կան հիմ նադ րա մը փոք րիկ հա մերգ էր 
կազ մա կեր պել:

Հա մեր գա յին ծրագ րում ազ գա յին ու ժա-
մա նա կա կից պա րեր էին, Կա պա նին ու 
Հա յաս տա նին նվիր ված եր գեր: Բայց փոք-
րիկ ներն ան համ բե րութ յու նը թաքց նել չէին 
կա րո ղա նում. կող քիս նստած 7-ամ յա Սու-
սան նան շրջվում է դե պի ինձ. «Ն վեր ներն ո՞ւշ 
են տա լու, ա սել են պա յու սակ ներ ենք ստա-
նա լու»:

Հա մերգն ա վարտ վեց «Նոր Նա խի ջևան» 
մար դա սի րա կան հիմ նադ րա մի տնօ րեն Մ հեր 
Հով հան նիս յա նի ե լույ թով:

– Ող ջու նում եմ բո լո րիդ, շնոր հա կալ եմ, 
որ ներ կա եք այս փոք րիկ մի ջո ցառ մա նը: 

«Նոր Նա խի ջևան» մար դա սի րա կան հիմ նադ-
րա մը շա րու նա կում է մնալ սահ մա նի բնակ չի 
կող քին: Մեզ հա մար ե՛ւ մեծ պա տիվ է, ե՛ւ մեծ 
պա տաս խա նատ վութ յուն նոր ու սում նա կան 
տար վան ըն դա ռաջ ձեր կող քին լի նել: Կ ցան-
կա նա յի փո խան ցել մեր հո գա բար ձու նե րի 
խորհր դի նա խա գահ Հա րութ յուն Սուր մալ  յա-
նի շնոր հա վո րանք ներն ու բա րե մաղ թանք նե-
րը. Հա րութ յուն Սուր մալ  յա նը մարդ է, ով այս 
ա մե նի գլխա վոր ա ջա կիցն է: Մեր ծրագ րե-
րում ի րենց ներդ րումն են ու նե ցել նաև Կա-
նա դա յի և Դու բա յի մեր հայ րե նա կից նե րը: 
Ցան կա նում եմ շնոր հա կա լութ յունս հայտ նել 
Կա պա նի հա մայն քա պետ Գևորգ Փարս յա-
նին, ով ա ջակ ցել է մեզ կազ մա կերպ չա կան 
բո լոր հար ցե րում, –  ա սաց Մ հեր Հով հան նիս-
յա նը:

Այ նու հե տև նա բեմ հրա վի րեց դպրո ցի 
տնօ րեն նե րին և ա շա կերտ նե րին: 

Ա շա կերտ նե րը մո տե նում էին կազ մա կեր-
պիչ նե րին ու ստա նում ի րենց հա մար նա խա-

տես ված պա յու սա կը: 
Տ նօ րեն նե րը ևս ձեռ նու նայն չհե ռա ցան՝ 

հիմ նադ րա մը դպրոց նե րի հա մար գե ղար վես-
տա կան գրա կա նութ յան կա պոց ներ էր պատ-
րաս տել:

Ս յու նի քի միջ նա կարգ դպրո ցի տնօ րեն Լի-
լիթ Ա ռա քել  յանը շնոր հա կա լա կան խոս քում 
նշեց, որ հայ րե նի քը սահ մա նից է սկսվում, և 

ող ջու նե լի է, որ այս ի րա վի ճա կում կազ մա-
կեր պութ յուն նե րը կանգ նում են սահ մա նա յին 
բնա կա վայ րի բնակ չի ու ե րե խա յի կող քին:

Ել քի մոտ հան դի պե ցի կող քիս նստած 
7-ամ յա Սու սան նա յին. այս ան գամ դեմ քին 
գո հու նակ ժպիտ էր...

ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆ
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ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ:

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` 1030, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
09.09.2021թ.:Գլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

 3301, Սյունիքի մարզ, 

ք. Կապան, Շահումյան 20/32:

  (+374 91) 45 90 47

 (+374 77) 45 90 47

 syuniacyerkir@mail.ru

 www.syuniacyerkir.am

նաև Ա գա րա կի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի-
նա տի տնօ րեն Անդ րեյ Սին յա կո վին:

Մինչ ա րա րո ղութ յու նը սկսվե լը զրու ցում 
ենք զոհ ված նե րի հա րա զատ նե րի հետ: Որ-
դի կորց րած Համ լետ Հա րութ յուն յա նի հայ րը 
նա հա տակ վել է Մեծ հայ րե նա կա նում 1942 
թվա կա նին: Ե րեք տա րե կան էր, երբ հայ րը 
մեկ նեց ռազ մա ճա կատ: Մե րօր յա կռվում էլ՝ 
2021 թ. հոկ տեմ բե րի 22-ին, իր Ան դո զա վակն 
ա նօ դա չո ւի հար վա ծից զոհ վեց: Հի մա նրա 
որ դին է ե րեք տա րե կան: Շատ տխուր զու գա-
դի պութ յուն...

Ի դեպ, գյու ղի գե ղա տե սիլ մի անկ յու նում 
հու շաղբ յուր է կա ռուց վել Ան դո Հայ րա պետ-
յա նի հի շա տա կին, որ տեղ նույն պես ե ղանք և 
հար գան քի տուրք մա տու ցե ցինք:

81-ամ յա Սեր ժիկ Ծատր յանն այս պա տե-
րազ մում կորց րեց (չորս տղա ու նի) իր կրտսեր 
որ դուն՝ Անդ րա նի կին, ով եր կու դուստր ու նի: 
Որ դե կո րույս հայրն ա սում է, որ Անդ րա նի կը 
տան միակ կե րակ րողն էր: Եվ փաստն այն-
քան տխրեց նող է, որ մեր զրույցն ա կա մա 
ընդ հատ վում է...

... Մար դիկ սպաս ման մեջ են. զսպված 
հուզ մուն քը վե րած վում է հե կե կո ցի, երբ հու-
շա քա րը պա րու րող սա վա նը ցած է սա հում: 
Հն չում են հրա զե նա յին հա մա զար կեր...

Մար մար յա քա րին փո րագր ված է 44-օր-
յա պա տե րազ մի նա հա տակ 22 մեղ րե ցի նե րի 
ա նուն նե րը:

Մեղ րիի տա րա ծաշր ջա նի հո գևոր հո վիվ 
տեր Ռա ֆա յել քա հա նա Խա չիկ յանն օրհ նում 
է խաչ քա րը և հո գե հանգստ յան պաշ տոն կա-
տա րում: Նաև ար տա սա նում է ըն կած նե րի 
ա նուն նե րը՝ հա վե լե լով, որ նրանք զոհ վե ցին 
վասն հա վա տո և վասն հայ րեն յաց: Տեր Ռա-
ֆա յելն իր խոս քում, մաս նա վո րա պես, այն 
փաստն ընդգ ծեց, որ չկա ա վե լի մեծ նվիր-
վա ծութ յուն, քան երբ մեկն իր կյան քը զո հա-
բե րում է դի մա ցի նի հա մար: Ն րանք ի րենց 
կյան քը զո հա բե րե ցին հայ րե նի քի և մե զա նից 
յու րա քանչ  յու րի հա մար: Ու րեմն թող ան մար 
լի նի նրանց հի շա տա կը...

Ս գո ա րա րո ղու թան մաս նա կից նե րը ծա-
ղիկ ներ են խո նար հում հու շա քա րի պատ-
վան դա նին, համ բու րում զոհ ված նե րի դի-
ման կար նե րը...

«Մամ, բա մեր պա պան ե՞րբ է գա լու», – 
զոհ վա ծի կին Մե լի նեի գրկում փոք րի կի հար-

Որ չընդհատվի 
կապը հայրենի 
գյուղի հետ

Օ գոս տո սի 31-ին Գո րի սի տա րա ծաշր ջա-
նի Խն ձո րես կի միջ նա կարգ դպրո ցում տե ղի 
ու նե ցավ յու րօ րի նակ մի ի րա դար ձութ յուն: 
Գոր ծա րար Սե նիկ Ջուլ հակ յա նի ե րեք զա-
վակ նե րը կրթօ ջա խի ի րենց տա րե կից նե րին 
նվեր ներ հանձ նե ցին. ա վագ դուստ րը՝ նոթ-
բուք, մյուս եր կու սը՝ պլան շետ ներ: Սե նիկ 
Ջուլ հակ յա նն այս պես է մեկ նա բա նում քայ-
լը. «Դր սում ապ րող մա տաղ սե րուն դն ի րենց 
ծնող նե րի ծննդա վայ րի հետ կա պը չպի տի 
խզի: Ս րա նով նաև ուժ, ե ռանդ, ո գևո րութ յուն 
ենք հա ղոր դում գյու ղաբ նակ ե րե խա նե րին»:

«Մամ, բա մեր պապան 
ե՞րբ է գալու», - ասում է 
զոհվածի երեքամյա որդին՝ 
Տաշտունում հուշաքարը 
բացելու արարողության 
ժամանակ

Սկիզբը՝ էջ 1

ցը լսող նե րիս սիր տը կտոր-կտոր է ա նում...
 * * *

Ա հա և Ար ցախ յան եր րորդ պա տե րազ-
մում նա հա տակ ված մեղ րե ցի նե րի ա նուն-
ազ գա նուն նե րը, ո րոնց լու սան կար նե րը տե-
ղադր ված են հու շա կո թո ղին՝

Ծատր յան Անդ րա նիկ, Հա րութ յուն յան 
Անդ րա նիկ, Հով հան նիս յան Ար սեն, Ղու կաս-
յան Տիգ րան, Մա թևոս յան Ժի րայր, Սի մոն յան 
Ար մեն, Մա թևոս յան Դա վիթ, Բեկ լար յան Մա-
կար, Զա քար յան Անդ րա նիկ, Խա չատր յան Ալ-
բերտ, Խա չատր յան Ջի վան, Համ բար ձում յան 
Սու րեն, Հայ րա պետ յան Ար մեն, Հայ րա պետ-
յան Տիգ րան, Միր զո յան Կա րեն, Մկրտչ  յան 
Հայկ, Մկրտչ  յան Վազ գեն, Մ նա ցա կան յան 
Ս պար տակ, Սարգս յան Սու րեն, Սարգս յան 
Նա րեկ, Բաղ դա սար յան Ար մեն, Ա զիզ  յան Ար-
տա շես:

* * *
Տաշ տու նը մարզ կենտ րո նից հե ռու է 60, 

Մեղ րի քա ղա քից՝ 25 կի լո մետր, բարձ րութ յու-
նը ծո վի մա կե րևույ թից 1950 մետր է, կար գա-
վի ճա կը՝ սահ մա նա մերձ և բարձր լեռ նա յին: 
Տաշ տու նը հի շա տակ վում է Ս յուն յաց տան 
պատ միչ Ս տե փա նոս Օր բել  յա նի «Ս յու նի քի 
պատ մութ յուն» աշ խա տութ յան մեջ, ա վե լի 
ստույգ՝ Տա թևի վան քին հար կա տու գյու ղե-
րի ցան կում: Ա րևիք գա վա ռում ընդգրկ ված 

գա վա ռի մի մա սը: Գ յու ղում պահ պան վել է 
քա ռա մույթ գմբե թա վոր բա զի լիկ Սբ Ս տե փա-
նոս ե կե ղե ցին: Ե կե ղե ցու ներ սում ցու ցա նակ 
է փակց ված (վա ղուց ար դեն խու նա ցած), որ 
վկա յում է, թե հու շար ձա նը պահ պան վում է 
պե տութ յան կող մից. կա ռուց ված է 10-րդ դա-
րում, վե րա կա ռուց ված՝ 17-րդ դա րե րում:

Գ յու ղի կենտ րո նում վեր է խո յա նում երկ-
րորդ աշ խար հա մար տում զոհ ված տաշ տուն-
ցի նե րի հի շա տա կը հա վեր ժաց նող հու շար-
ձա նը: Տե ղե կա ցանք, որ Մեծ հայ րե նա կա նում 
զոհ վել է 70-ից ա վե լի տաշ տուն ցի, ո րոնց 
ա նուն նե րը փո րագր ված են հու շա կո թո ղին: 
Թող հա վերժ լի նի նրանց հի շա տա կը...

Ա մե նատ խու րը՝ մե րօր յա կյան քին առնչ-
վող, որ ի մա ցանք Տաշ տու նում, այն էր, որ 
եր կու տա րի ա ռաջ փակ վել է գյու ղի դպրո ցը: 
Վեր ջին ուս տա րում եր կու ա շա կերտ է ու նե ցել 
կրթօ ջա խը, մինչ դեռ, ինչ պես տե ղե կաց րեց 
մեր զրու ցա կի ցը, ժա մա նա կին 120 ա շա կերտ 
էր սո վո րում այդ դպրո ցում: Ա կա մա հի շում ես 
ժա մա նակ նե րի քննութ յու նը բռնած ճշմար-
տութ յու նը՝ գյու ղը դպրո ցով է կան գուն...
Հ.Գ. Ի հի շա տակ նա հա տակ նե րի, հա-
վատ ա րա րո ղութ յան, գյու ղի հան դի-
սութ յուն նե րի սրա հում կազ մա կերպ վեց 
սի րո և հա մե րաշ խութ յան ճաշ:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

գյու ղը Տա թևի վան քին վճա րում էր 12 միա-
վոր հարկ:

Ուշ միջ նա դա րում Տաշ տու նը ե ղել է 
գրչութ յան կենտ րոն: Տաշ տուն է ան վան վել 
( Դաշ տոն ձևով) Ս յու նիք նա հան գի Ա րևիք 
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