
Պահանջում ենք՝ Հայաստանի 
իշխանությունները 
հրաժարվեն իրենց աղետալի 
դիրքորոշումից

Ա ր ցա խի ԱԺ-ն ըն դու նել է հայ տա րա-
րութ յուն, ո րում մաս նա վո րա պես 
նշվում է.

«Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան ներ կա յիս 
ի րա վա քա ղա քա կան կար գա վի ճա կը ձևա-
վոր վել է հա մա ժո ղովր դա կան կամ քի ար-
տա հայ տութ յամբ 3 հան րաք վե նե րի, դրանց 
արդ յուն քում ըն դուն ված Սահ մա նադ րութ յան 
ազ դե ցութ յամբ և հա յութ յան բո լոր հատ ված-
նե րի մի ջև նա խըն թաց տա րի նե րին հաս-
տատ ված հա մազ գա յին հա մա ձայ նութ յան 
ճա նա պար հով։ Ար ցա խա հա յութ յու նը քաջ-
գի տակ ցում է խա ղա ղութ յան գի նը։ Ար ցա խի 
պե տա կա նութ յու նը և պատ մա կան հայ րե նի-
քում ա զատ ու ան կախ ապ րե լու ի րա վուն քը 
բա ցար ձակ ար ժեք ներ են, և դրան ցից ան գամ 
պա տե րազ մի սպառ նա լի քը չի կա րող մեզ հետ 
պա հել։ Հա յաս տան-Ադր բե ջան չա կեր տա վոր 
խա ղա ղութ յան օ րա կար գով Ար ցախն Ադր բե-
ջա նին բռնակ ցե լու ցան կա ցած բա նակ ցա յին 
գոր ծըն թաց ինք նին, ինչ պես նաև դրա նից 
բխող փաս տաթղ թի ստո րագ րու մը տա պա-
լում է ոչ միայն Ար ցա խի պե տա կա նութ յու նը, 
այ լև ար ցա խա հա յութ յան իր պատ մա կան հայ-
րե նի քում ապ րե լու ան քակ տե լի ի րա վուն քը։ 
Պա հան ջում ենք, որ Հա յաս տա նի իշ խա նութ-
յուն նե րը հրա ժար վեն ի րենց ներ կա յիս ա ղե-
տա լի դիր քո րո շու մից և ա ռաջ նորդ վեն բա ցա-
ռա պես այդ ար ժեք նե րով։ Ոչ մի իշ խա նութ յուն 
ի րա վունք չու նի խա ղա ղութ յան պատր վա կով 
Ար ցա խի հա մար ա նըն դու նե լի կար գա վի ճա-
կի, ինչ պես նաև մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված 
ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի բա նակ ցա յին նշա-
ձողն ի ջեց նե լու։ Ար ցա խա հա յութ յան ա նու նից 
դի մում ենք աշ խար հասփ յուռ հա յութ յա նը՝ այս 
ար դար պայ քա րում միաս նա բար և վճռա-
կա նո րեն կանգ նել Հա յաս տա նի և Ար ցա խի, 
մեր եղ բայր նե րի ու քույ րե րի կող քին։ ՀՀ ԱԺ 
մեր գոր ծըն կեր նե րին՝ չշեղ վել ՀՀ գե րա գույն 
խորհր դի 1992 թվա կա նի հու լի սի 8-ի ո րոշ ման 
ու ղեգ ծից։ ՌԴ ղե կա վա րութ յա նը՝ մեզ հա մար 
խիստ կա րևոր խա ղա ղա պահ ա ռա քե լութ յան 
ըն թաց քում ա ռիթ չտալ ո րևէ մե կին՝ շա հար կել 
ծա գող խնդիր նե րը, որ պես Ար ցա խի ժո ղովր-
դի հե տա գա անվ տան գութ յու նը հար ցա կա նի 
տակ դնե լու հիմք։ ԵԱԿՀ Մինս կի հա մա նա խա-
գահ երկր նե րին՝ ան կախ առ կա այլ տա րա ձայ-
նութ յուն նե րից, ջան քեր գոր ծադ րել պահ պա-
նե լու ԼՂ-ի հիմ նախնդ րի կար գա վոր ման միակ 
մի ջազ գա յին ման դատ ու նե ցող ձևա չափ», – 
նշվում է հայ տա րա րութ յան մե ջ։
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ՀՀ վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նը և ՌԴ 
նա խա գահ Վ լա դի միր Պու տի նը հան դես 
են ե կել հա մա տեղ հայ տա րա րութ յամբ.

«Ռ ու սաս տա նի Դաշ նութ յան նա-
խա գահ Վ.Վ.Պու տի նի հրա վե-
րով` 2022 թվա կա նի ապ րի լի 

19-20-ը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան վար-
չա պետ Ն.Վ.Փա շին յա նը պաշ տո նա կան այց 
կա տա րեց Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յուն:
1. Ա ռաջ նորդ նե րը, Հա յաս տա նի և Ռու սաս-

տա նի դաշ նակ ցա յին հա րա բե րութ յուն նե-
րին բնո րոշ կա ռու ցո ղա կան և վս տա հութ-
յան մթնո լոր տում անց կաց րե ցին մտքե րի 
հան գա մա նա լից փո խա նա կում քա ղա քա-
կան, ռազ մա կան և ռազ մա տեխ նի կա կան, 
առևտ րատն տե սա կան, գի տակր թա կան, 

մշա կու թա յին-հու մա նի տար ո լորտ նե րում, 
ինչ պես նաև ար դա րա դա տութ յան, աշ խա-
տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի ո լորտ-
նե րում երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ըն դար ձակ օ րա կար գի շուրջ, գո հու նա-
կութ յամբ նշե ցին Հա յաս տա նի և Ռու սաս-
տա նի միջև բազ մաբ նույթ փոխ շա հա վետ 
դաշ նակ ցութ յան զար գաց ման դրա կան 
դի նա մի կան: Նաև քննարկ վե ցին տա րա-
ծաշր ջա նա յին և մի ջազ գա յին խնդիր նե րի 
շուրջ փոխ գոր ծակ ցութ յան՝ փո խա դարձ 
հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող ար դիա-
կան հար ցեր:

2. Կող մե րը, պատ մա կան նշա նա կութ յուն 
տա լով պե տութ յուն նե րի միջև 1992թ. ապ-
րի լի 3-ին դի վա նա գի տա կան հա րա բե-

Պուտինի ու Փաշինյանի համատեղ 
հայտարարությունը

Ներքին Հանդը՝ Սյունիքի հարավ-արևելյան 
դարպասը, աքցանի մեջ է

Ս յու նի քի սահ մա նա պահ գյու ղե րի վի-
ճա կը 2020 թ. դեկ տեմ բե րի 18-ից հե տո 
(մեղմ ա սած) նման չէ մինչ այդ ե ղած կա-
ցութ յա նը:

Փ ո փո խութ յունն ակն հայ տո րեն նկա-
տե լի է Ծա վի են թաշր ջա նում, և 
ա ռա ջին հեր թին՝ անվ տան գա յին 

հա մա կար գի նոր, երբ ևէ չե ղած նկա րագ րով: 
Ա վե լի կոնկ րետ՝ Ծա վի ամ բողջ են թաշր ջա նը՝ 
Ճա կա տե նից մինչև Շի կա հող, մինչև Ս րա շեն, 
ա պա մինչև Ներ քին Հանդ, կար ծեք, պաշտ-
պա նա կան մի կուռ հա մա կարգ է այլևս:

Այդ բնա կա վայ րե րից դե պի ար ևելք ադր-
բե ջա նա կան հե նա կե տեր են, նո րա բաց կամ 
նոր կա ռուց վող ճա նա պարհ ներ, ո րոնք ան զեն 
աչ քով ան գամ տե սա նե լի են մայ րու ղուց:

Ծա վի են թաշր ջա նում և ընդ հան րա պես 
ամ բողջ Ս յու նի քում ռազ մա վա րա կան ա ռանձ-
նա հա տուկ դիրք է զբա ղեց նում Բա սու տա գե-
տի հո վի տը, ո րի կենտ րո նում Ներ քին Հանդ 
գյուղն է՝ ե րեք կող մից ադր բե ջա նա կան դիր-

քե րի հա յաց քի ներ քո...
Ան կեղծ ա սած՝ Ս յուն յաց աշ խար հի բա զում 

բնա կա վայ րեր են հի մա Ադր բե ջա նի զին յալ նե-
րի դեմ հան դի ման, բայց Ներ քին Հան դը.... Նեղ 
սե պի նման այն խրված է ադր բե ջա նա կան 
դիր քե րի մեջ:

Գ յուղն աք ցա նի մեջ հայտն վեց կամ գյու-
ղի այդ վի ճա կը վերջ նա կա նա պես ձևա վոր վեց 
2022 թ. մար տի ա ռա ջին օ րե րին, երբ ադր բե-
ջան ցի զին յալ նե րը (ա ռանց դի մադ րութ յան 
հան դի պե լու) բռնա զավ թե ցին գյու ղի հա րա-
վա յին՝ իշ խող բար ձունք նե րից մե կը, որ տե-
ղա ցի նե րը կո չում են Ճ ղա րանց ար տեր կամ 
Շի նա տե ղի դի մա ցի բար ձունք:

Հա յաս տա նում այդ օ րե րին բարձ րա ցած 
ար դա րա ցի աղ մու կը չխան գա րեց, որ ադր բե-
ջան ցի նե րը մոտ 700-800 մ եր կա րութ յամբ ճա-
նա պարհ բա ցեն (ո լո րան նե րով) դե պի նո րահ-
նար ա ռաջ նա գիծ, որ տեղ ար դեն իսկ նրանց 
մար տա կան դիրքն էր՝ նախ կի նում երբ ևէ գո-
յութ յուն չու նե ցած:

Այդ բար ձուն քից, որ ի սկզբա նե (նաև 

խորհր դա յին ժա մա նակ նե րում) Ներ քին Հան-
դի վար չա կան տա րած քի մաս էր, ոչ միայն 
դի տարկ վում են գյու ղի գե րեզ մա նը, հին գյու-
ղա տե ղին՝ Սուրբ Գ ևորգ ե կե ղե ցիով, նաև Շե-
նա տե ղի Սուրբ Հ ռիփ սի մե սրբա վայ րը, այլև 
Ծա վի են թաշր ջա նի մեծ մա սը...

Ներ քին Հան դի մեր ձա կայ քի օ կու պա ցիա-
յից հե տո մեր կող մից էա կա նո րեն ու ժե ղաց վել 
է հայ կա կան պաշտ պա նա կան գի ծը, ին չը, ան-
շուշտ, դրվա տան քի է ար ժա նի: Այդ ա ռու մով 
գնա հա տե լի է նաև երկ րա պահ-կա մա վո րա-
կան նե րի վար քը, ով քեր Սա սուն Մի քա յել  յա-
նի գլխա վո րութ յամբ հետ ևո ղա կա նութ յուն են 
ցու ցա բե րում...

Տե ղի բնա կիչ նե րին ո րոշ չա փով հույս է 
ներշն չել նաև Կա պան- Ծավ մայ րու ղուց դե պի 
Ներ քին Հանդ ձգվող ճա նա պար հի խաչ մե րու-
կում (մարտ յան դեպ քե րից հե տո) կարգ ված 
ռու սա կան հե նա կետ-ան ցա կե տը, թեև այն-
քան էլ հաս կա նա լի չէ, թե ին չու հե նա կե տը 
Ներ քին Հան դում չի տե ղա կայ վել կամ նրա ար-

Արցախը երբեք չի եղել ու չի 
լինելու Ադրբեջանի կազմում

Ար ցա խը եր բեք չի ե ղել ու չի լի նե լու Ադր-
բե ջա նի կազ մում, և դրա շուրջ ցան կա ցած 
քննար կում մեզ հա մար ա նըն դու նե լի է։ 
Այս մա սին ապ րի լի 14-ին՝ ԱՀ ԱԺ ար տա-
հերթ նիս տում ա սաց ԱՀ ԱԺ նա խա գահ 
Ար թուր Թով մաս յա նը։

«Դ ա կար միր գիծն է, ո րը ո րևէ 
մեկն ի րա վունք չու նի խախ տել։ 
Ար ցա խի բռնակ ցումն Ադր բե-

ջա նին կբե րի Ար ցա խի ոչն չաց ման և կհան դի-
սա նա աշ խար հա քա ղա քա կան, պատ մա կան 
և բա րո յա կան ող բեր գութ յուն հա յոց պե տա-
կա նութ յան և հայ ժո ղովր դի հա մար։ Ար ցա խի 
ժո ղո վուր դը հաս տա տա կամ է և չի շեղ վե լու իր 
ընտ րած ու ղուց։ Մենք չա փա զանց թանկ գին 
ենք վճա րել մեր ա զա տութ յան և ան կա խութ-
յան հա մար։ Եվ մեր պատ մութ յունն ա նար ժան 
ձևով փա կե լու բա րո յա կան ի րա վունք չու-
նենք», – ա սաց նա։

Հետայսու երկու բան 
պիտի զբաղեցնե 
հայու միտքը՝ 
Հայաստանը և իր 
ինքնապաշտպա-
նությունը։
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ևել  յան մա տույց նե րում, այլ գյու ղից 4,5 կմ հե-
ռա վո րութ յան վրա՝ դե պի հյու սիս-արև մուտք: 
Ի մի ջիայ լոց, այդ հե նա կետ-ան ցա կե տը որ ևէ 
խո չըն դոտ չի հա րու ցում ե կող-գնա ցող մեր 
բնա կիչ նե րին:

Ձեռ նարկ ված քայ լե րը, սա կայն, ըստ 
գյու ղաբ նակ նե րի՝ բա վա րար չեն... Սահ մա-
նի վրա կան տե ղեր, ո րոնք շա րու նա կում են 
մնալ խո ցե լի, ին չի մա սին գյու ղի պա տաս խա-
նա տու նե րը քա նիցս տե ղե կաց րել են պատ-
կան մար մին նե րին: Եվ նման շատ հար ցեր, 
ո րոնք մտա հո գում են գյու ղա ցի նե րին, հա-
ճախ նաև ա նո րո շութ յան, անվս տա հութ յան 
տե ղիք տա լիս...

* * *
Ներ քին Հան դում ապ րի լի 20-ին հան դի-

պում ներ ու նե ցանք բնա կիչ նե րի, նաև գյու ղի 
վար չա կան ղե կա վար Խա չա տուր Բաղ դա-
սար յա նի հետ. հայ րե նի ե զեր քի իս կա կան 
նվիր յալ է գյու ղի ղե կա վա րը, ում առնչ վել 
էինք նաև Ար ցախ յան եր րորդ պա տե րազ-
մի ժա մա նակ՝ գյու ղի ար ևել  յան ուղ ղութ յան 
ա ռաջ նագ ծում, իսկ հի մա մտա հոգ է իր բնօր-
րա նի հիմ նախն դիր նե րով:

– Պա րոն Բաղ դա սար յան, նախ՝ գյու-
ղում իշ խող մթնո լոր տի մա սին՝ մարտ-
յան հայտ նի ի րա դար ձութ յուն նե րից հե-
տո:

– Հու սալ քութ յան, խու ճա պի մա սին խոսք 

լի նել չի կա րող, բայց կա մտա հո գութ յուն... 
Այս պա հին գյու ղում ապ րում է 31 ըն տա նիք, 
այդ քան էլ ե ղել է:

– Ի՞նչ տե ղի ու նե ցավ գյու ղի մեր ձա-
կայ քում այս տար վա մար տի ա ռա ջին 
օ րե րին:

– Թշ նա մու կող մից ա ռաջ խա ղա ցում 
ե ղավ, ե կան ու նստե ցին, հե տո էլ սկսե ցին 
ճա նա պարհ կա ռու ցել. մոտ 750 մ ա ռաջ են 
ե կել: Դ րան հա կակ շիռ քայ լեր ձեռ նարկ վե ցին 
մեր կող մից. ի րենց դեմ հան դի ման մեր մար-
տա կան դիր քերն են:

– Եվ ե թե փոր ձենք ընդ հա նուր գծե-
րով գնա հա տել գյու ղի անվ տան գութ յան 
վի ճա կը...

– Զան գե լա նի կողմն ինչ պես կար, այն պես 
էլ մնում է. կանգ նած ենք և՛ մենք, և՛ ի րենք, 
մի ջա դե պեր չեն լի նում: Միայն ճա նա պարհ 
են կա ռու ցում նրանք, որ դեռ ա վարտ ված չէ:

Սահ մա նի մո տա կայ քում հո ղեր ու նենք՝ 
40 հա այ գի, որ չի օգ տա գործ վում. ռիս կե րը 
մեծ են...

– Ներգ յու ղա կան խնդիր նե րի մա սին 
կու զե նա յինք ի մա նալ ևս մեկ ան գամ:

– Խ մե լու ջրի խնդիր ու նենք, ներ քին 
ցանցն էլ շար քից դուրս ե կած վի ճա կում է: 
Ա նա սուն ներն ա մա ռա յին ա րոտ ներ հասց-
նե լու գոր ծում էլ ռիս կեր կան՝ պայ մա նա վոր-
ված ադր բե ջան ցի նե րի վեր ջին ա ռաջ խա ղաց-
մամբ:

– Կա ռա վա րութ յունն ու զում է գյու-
ղում նոր դպրոց կա ռու ցել կամ ե ղա ծը 
հիմ նա նո րո գել:

– Մաս նա գետ ներ են ե կել, չա փագ րում ներ 
են ա րել... Բայց ու՞մ հա մար են դպրոց կա ռու-
ցում, յոթ դպրո ցա կան ու նենք:

– Այ գի նե րից բա ցի մյուս հո ղե րը հա-
ջո ղո՞ւմ եք մշա կել:

– Աշ նա նա ցան ցո րե նի ցանք սեր ու նենք՝ 
15 հա-ի վրա, տնա մեր ձերն են մշակ վում՝ 
ա պա հով ված են ո ռոգ ման ջրով:

– Ու րիշ ին չո՞վ են զբաղ վում գյու ղա-
ցի նե րը:

– Մեղ վա պա հութ յունն է զար գա ցած, 
ա մեն ըն տա նիք մեղ վա բու ծութ յամբ է նաև 
զբաղ ված, յու րա քան չու րը՝ 30-40, ո րոշ նե-

րը՝ մինչև 100 փե թակ: Կա րե լի է ա սել՝ յու-
րա քանչ  յուր ըն տա նիք (բա ցի գյու ղատն տե-
սութ յամբ զբաղ վե լուց) մի աշ խա տող ու նի՝ 
դպրո ցում են, ան տառտն տե սութ յու նում, «Շի-
կա հող» պե տա կան ար գե լո ցում:

* * *
Բա սու տա գե տի հո վի տը սո վո րա կան 

տա րածք չէ մե զա նում... Ներ քին Հանդ գնա-
լիս նախ հայտն վե ցինք Մթ նա ձո րի սկզբնա-
մա սում, իսկ Մթ նա ձո րը, նաև Ներ քին Հանդն 
ու Սո սի նե րի պու րա կը վա ղուց աշ խար հագ-
րա կան վայր չեն սոսկ:

Մթ նա ձո րը մեր ըն կա լում նե րում Ակ սել 
Բա կուն ցի «Մթ նա ձո րը» պատմ վա ծա շա րի 
գե ղար վես տա կան կու տա կում նե րի մի ջա-
վայրն է, ա սել է թե՝ այն հոգ ևոր տա րա ծութ-
յուն է հա յոց մեջ...

Այ նու հետև ե ղանք Ներ քին Հան դում. 
գյու ղա մի ջով հո սում է Բա սու տա գե տը. այդ 
վայ րը Սո սի սրբա զան ծա ռի հա յաս տան յան 
«բնա կա տե ղին» է: Ըստ մաս նա գետ նե րի՝ 
Սո սի նե րի պու րա կի հա յաս տան յան հատ վա-
ծում, որ 64 հա է, ներ կա յումս հաշվ վում է չորս 
հա զար սո սի:

Սո սի նե րի մի տե սա կը՝ ար ևել  յան սո սին, 
Հա յաս տա նում հա զա րամ յակ ներ շա րու նակ 
հա մար վել է սրբա զան ծառ: Հա վա տաց յալ-
ներն ունկնդ րե լով սո սի նե րի սո սափ յու նը՝ 
պատ գա մա խոս ո գի նե րի «կամ քով» ա րել են 
գու շա կութ յուն ներ...

Ներ քին Հան դի բնա կիչ նե րի հետ շփվե-
լուց հե տո, երբ ար դեն Սո սի նե րի պու րա կում 
էինք, «սո սի նե րի ազ դե ցութ յամբ» ինք ներս էլ 
ա կա մա գու շա կութ յուն ներ ա րե ցինք՝ հա յոց 
Ս յու նի քի, հա յոց Ար ցա խի եր թը՝ հա զա րամ-
յակ նե րի խոր քից ե կող ու հա վեր ժին միտ ված, 
ոչ ոք չի կա րող խա թա րել... 

Ներքին Հանդը՝ Սյունիքի հարավ-արևելյան 
դարպասը, աքցանի մեջ է
Սկիզբը՝ էջ 1

րութ յուն նե րի հաս տատ ման 30-ամ յա կին, 
հաս տա տե ցին միջ պե տա կան հա րա բե-
րութ յուն նե րի հա մա պար փակ խո րաց ման 
և ընդ լայն ման մտադ րութ յու նը 1997թ. 
օ գոս տո սի 29-ի Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան և Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան 
միջև բա րե կա մութ յան, հա մա գոր ծակ-
ցութ յան և փո խա դարձ օգ նութ յան պայ-
մա նագ րում և 2000թ. սեպ տեմ բե րի 26-ի 
Դե պի 21-րդ դար ուղղ ված Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան և Ռու սաս տա նի Դաշ-
նութ յան միջև դաշ նակ ցա յին փոխ գոր-
ծակ ցութ յան հռչա կագ րում ամ րագր ված 
սկզբունք նե րի հի ման վրա: Հա մոզ մունք 
հայտ նե ցին, որ հայ-ռու սաս տան յան հա-
րա բե րութ յուն նե րի հե տա գա ա ռա ջան-
ցիկ զար գա ցու մը նպաս տե լու է Հա յաս-
տա նի և Ռու սաս տա նի ժո ղո վուրդ նե րի 
ար մա տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի և 
ձգ տում նե րի ի րա գործ մա նը, տա րա ծաշր-
ջա նա յին անվ տան գութ յան և կա յութ յան 
ամ րապնդ մա նը, եր կու երկր նե րի մի ջազ-
գա յին հե ղի նա կութ յան ամ րապնդ մա նը:

3. Ա ռաջ նորդ նե րը հա մա ձայ նե ցին, որ 
2022թ. դի վա նա գի տա կան հա րա բե-
րութ յուն նե րի հաս տատ ման 30-ամ յա-
կին առնչ վող հա մա տեղ մի ջո ցա ռում նե-
րի կազ մա կեր պու մը կծա ռա յի երկ կողմ 
փոխ գոր ծակ ցութ յան ա ռաջմղ մա նը, 
դրա ռազ մա վա րա կան ուղղ վա ծութ յան 
և ա ռանձ նաշ նորհ յալ բնույ թի ամ րագր-
մա նը: Պայ մա նա վոր վե ցին, հո բել  յա նի 
կա պակ ցութ յամբ անց կաց նել Հա յաս տա-
նի մշա կույ թի օ րե րը Ռու սաս տա նում, 
Ռու սաս տա նի հոգ ևոր մշա կույ թի օ րե րը 
Հա յաս տա նում, հայ-ռու սաս տան յան բա-
րե կա մութ յան հու շար ձա նի հիմ քի տե-
ղադ րու մը Եր ևա նում և մի շարք այլ մի-
ջո ցա ռում ներ, ո րոնք կսեր տաց նեն մեր 
ժո ղո վուրդ նե րի միջև միջ մարդ կա յին 
շփում նե րը:
Ո րոշ վեց նպաս տել մշտա կան հիմ քի 

վրա հա յաս տան յան և ռու սաս տան յան հա-
սա րա կութ յուն նե րի երկ խո սութ յան հիմն մա-
նը՝ նպա տա կադր վե լով դրա ա ռա ջին նիս տը 
անց կաց նել 2022թ.՝ նվիր ված դի վա նա գի-
տա կան հա րա բե րութ յուն նե րի հաս տատ ման 
30-ամ յա կին:

4. Ն.Վ.Փա շին յա նը և Վ.Վ.Պու տի նը նշե ցին 
բարձ րա գույն մա կար դա կով վստա հութ-
յան մթնո լոր տում կա նո նա վոր երկ խո-
սութ յան ա ռաջ նա հերթ կար ևո րութ յու նը: 
Այդ կա պակ ցութ յամբ ընդգծ վե ցին Հա յաս-
տա նի վար չա պե տի՝ Ռու սաս տա նի Դաշ-
նութ յուն ներ կա յիս պաշ տո նա կան այ ցի 
այժ մեա կա նութ յու նը և ն շա նա կութ յու նը 
փոխ շա հա վետ քա ղա քա կան կա պե րի 
հե տա գա ամ րապնդ ման, միջ գե րա տես-
չա կան փո խա նա կում նե րի ընդ լայն ման, 
առևտ րատն տե սա կան փոխ գոր ծակ ցութ-
յան և եվ րա սիա կան տա րա ծաշր ջա նում 
ին տեգ րա ցիոն գոր ծըն թաց նե րի խո-
րաց ման, Հա րա վա յին Կով կա սում ի րադ-
րութ յան կար գա վոր ման և կա յու նութ յան 
բարձ րաց ման հա մար:
Հաս տատ վեց տար բեր մա կար դակ նե րով 

երկ կողմ ար տա քին քա ղա քա կան խորհր-
դատ վութ յուն նե րի անց կաց ման փոր ձա-
ռութ յան օգ տա կա րութ յու նը: Շեշ տադր վեց 
հայ-ռու սաս տան յան միջ խորհր դա րա նա կան 
ին տեն սիվ երկ խո սութ յան շա րու նա կութ յան 
պա հանջ վա ծութ յու նը: Նշ վեց Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան և Ռու սաս տա նի Դաշ-
նութ յան միջև ռազ մա կան և ռազ մա տեխ-
նի կա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան բարձր մա-

կար դա կը:
5. Ա ռաջ նորդ նե րը գո հու նա կութ յուն հայտ-

նե ցին Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա նի միջև 
ապ րան քաշր ջա նա ռութ յու նը կա յուն ա ճի 
հե տագ ծին դուրս բե րե լու ուղ ղութ յամբ 
աշ խա տան քի արդ յունք նե րով: Ընդգծ վեց 
առևտ րի ան վա նա կար գի դի վեր սի ֆի-
կաց ման և ծա վալ նե րի հե տա գա ա ռա-
ջան ցիկ ա ճի, ար տադ րութ յան տար բեր 
ո լորտ նե րում կոո պե րա ցիա յի զար գաց-
ման, Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ-
յան մե խա նիզմ նե րի ակ տիվ գոր ծադր ման 
անհ րա ժեշ տութ յու նը:
Պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ձեռք բեր վեց 

խրա խու սել եր կու երկր նե րի գոր ծա րար 
շրջա նակ նե րի միջև սերտ կա պե րի հաս տա-
տու մը, այդ թվում միջ տա րա ծաշր ջա նա յին 
և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ձևա չա-
փե րով՝ գոր ծա րար ա ռա քե լութ յուն նե րի մե-
խա նիզմ նե րի գոր ծադր մամբ: Դ րա կան գնա-
հատ վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
կա ռա վա րութ յան և Ռու սաս տա նի Դաշ նութ-
յան կա ռա վա րութ յան միջև 2022-2025թթ. 
հա մար տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ծրագ րի վերջ նա կա նաց ման ուղ ղութ յամբ 
ի րա կա նաց ված աշ խա տան քը:
6. Նշ վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան և 

Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան միջև տնտե-
սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան միջ կա-
ռա վա րա կան հանձ նա ժո ղո վի, ինչ պես 
նաև արդ յու նա բե րութ յան հար ցե րով 
աշ խա տան քա յին խմբի բարձր պա հանջ-
վա ծութ յու նը և արդ յու նա վե տութ յու նը՝ 
երկ կողմ գործ նա կան պայ մա նա վոր վա-
ծութ յուն նե րի մշակ ման և ի րա կա նաց ման 
տե սանկ յու նից: Փո խա դարձ հե տաքրքր-
վա ծութ յուն ար տա հայտ վեց Հա յաս տա նի 
տա րած քում արդ յու նա բե րա կան ցու ցա-
հան դես նե րի մշտա կան անց կաց ման, այդ 
թվում՝ բարձր տեխ նո լո գիա նե րի բնա գա-
վա ռում հա մա գոր ծակ ցութ յան շեշ տադր-
մամբ:
Կող մե րը ող ջու նե ցին ռու սաս տան յան 

տնտե սա կան օ պե րա տոր նե րի՝ Հա յաս տա-
նում ամ բող ջա կան և ժա մա նա կա կից ար-
տադ րա կան ցիկ լի ստեղծ ման մտադ րութ-
յու նը: Հե տաքրքր վա ծութ յուն հայտ նե ցին 
է ներ գե տի կա յի զար գաց ման, այդ թվում 
վե րա կանգն վող է ներ գե տի կա յի ծրագ րե րի 
մշակ ման հար ցում՝ հիմն ված է ներ գե տի կա-
կան անվ տան գութ յան և ան կա խութ յան, 
բնութ յան նկատ մամբ հո գա տար վե րա բեր-
մուն քի և կա յուն զար գաց ման սկզբունք նե րի 
հի ման վրա:

Ո րոշ վեց հե տայ սու ևս ն պաս տել դե պի 
Հա յաս տան ռու սաս տան յան ներդ րում նե րի 
հոս քին: Ընդգծ վեց, որ Ռու սաս տա նից տնտե-
սա կան օ պե րա տոր նե րը Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան հիմ նա կան հար կա տու նե րի 
թվում են, ա պա հո վում են աշ խա տա տե ղե-
րի զգա լի քա նա կի ստեղ ծու մը և ընդ լայ նում 
կադ րե րի պրո ֆե սիո նալ պատ րաստ ման 
հնա րա վո րութ յուն նե րը:

Գո հու նա կութ յամբ նշե ցին եր կու երկր նե-
րի տա րա ծաշր ջան նե րի միջև կա պե րի ընդ-
լայն ման, գոր ծա րար կա պե րի ամ րապնդ ման, 
հա մա տեղ ար տադ րութ յուն նե րի ստեղծ ման 
և ներդ րու մա յին երկ խո սութ յան ին տեն սի-
վաց ման նպա տա կով՝ Հայ-ռու սաս տան յան 
գոր ծա րար խորհր դի ստեղծ ման ուղ ղութ յամբ 
տար վող Կող մե րի աշ խա տան քը:

Կող մե րը հաս տա տե ցին պատ րաս տա կա-
մութ յունն ընդ լայ նել ա տո մա յին է ներ գիա յի 
խա ղաղ օգ տա գործ ման բնա գա վա ռում հա-
մա գոր ծակ ցութ յու նը: Ող ջու նե ցին Հայ կա կան 
ԱԷԿ-ի շա հա գործ ման ժամ կե տի եր կա րաձ-
գու մը և ն պա տա կադր վա ծութ յուն հայտ նե-
ցին նոր է ներ գոբ լոկ նե րի կա ռուց ման մշակ-
ման շուրջ:

Ընդգծ վեց Եվ րա սիա կան տնտե սա կան 
միութ յան շրջա նակ նե րում է ներ գա ռե սուրս-
նե րի ընդ հա նուր շու կա յի հետ ևո ղա կան 
ձևա վոր ման ուղ ղութ յամբ հա մա տեղ արդ յու-
նա վետ աշ խա տան քը:
7. Կող մե րը մտադ րութ յուն հայտ նե ցին 

Պուտինի ու Փաշինյանի համատեղ 
հայտարարությունը
Սկիզբը՝ էջ 1
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նպաս տել Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա նի 
տա րա ծաշր ջան նե րի միջև գործ նա-

կան փոխ գոր ծակ ցութ յան խո րաց մա նը, 
այդ թվում ա մե նամ յա միջ տա րա ծաշր-
ջա նա յին հա մա ժո ղով նե րի մե խա նիզ մի 
գոր ծադր մամբ: Ա ջակ ցութ յուն հայտ-
նե ցին Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
կա ռա վա րութ յան և Ռու սաս տա նի Դաշ-
նութ յան կա ռա վա րութ յան միջև միջ տա-
րա ծաշր ջա նա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան 
2022-2027թթ. ծրագ րի հա մա կող մա նի 
ի րա կա նաց մա նը, տա րա ծաշր ջան նե րի և 
մու նի ցի պալ միա վոր նե րի միջև խա չաձև 
կա պե րի հաս տատ մա նը:

8. Ա ռաջ նորդ նե րը հաս տա տե ցին նոր կո-
րո նա վի րու սա յին COVID-19 վա րա կի, այլ 
վտան գա վոր վա րակ նե րի և կեն դա նի-
նե րի վա րակ նե րի տա րած ման դեմ պայ-
քա րին ուղղ ված հա մա տեղ գոր ծո ղութ-
յուն նե րը շա րու նա կե լու մտադ րութ յու նը: 
Ան թույ լատ րե լի հա մա րե ցին հա մա վա րա-
կի թե մա յի քա ղա քա կա նա ցու մը, ար տա-
հայտ վե ցին COVID-19-ի հետ ևանք նե րի 
հաղ թա հար ման հա մար հա մընդ հա նուր 
ջան քե րի և վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի 
տա րա ծու մը թույլ չտա լու օգ տին:

9. Ն.Վ.Փա շին յա նը և Վ.Վ.Պու տի նը մտա հո-
գութ յուն հայտ նե ցին մի շարք երկր նե րի 
կող մից միա կող մա նի սահ մա նա փա կող 
մի ջոց նե րի կի րառ ման կա պակ ցութ յամբ: 
Մ տադ րութ յուն հայտ նե ցին միա սին հաղ-
թա հա րել նշյալ մի ջոց նե րով պայ մա նա-
վոր ված մար տահ րա վեր նե րը, այդ թվում՝ 
եր կու երկր նե րի պա րե նա յին և է ներ գե-
տիկ անվ տան գութ յան, լո գիս տի կա յի և 
այլ բնա գա վառ նե րում:

10. Կող մե րը մտա հո գութ յուն հայտ նե ցին 
հա կաի րա վա կան և վ նա սա կար գոր ծո-
ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման, պե տութ-
յուն նե րի ներ քին գոր ծե րին մի ջամ տե լու 
և ն րանց սու վե րե նութ յու նը խա թա րե լու 
նպա տա կով ժա մա նա կա կից տե ղե կատ-
վա հա ղոր դակ ցա յին տեխ նո լո գիա նե րի 
օգ տա գործ ման ա ճող միտ ման կա պակ-
ցութ յամբ: Ընդգ ծե ցին մի ջազ գա յին տե-
ղե կատ վա կան անվ տան գութ յան բնա գա-
վա ռում երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ամ րապնդ ման նշա նա կութ յու նը: Հաս-
տա տե ցին տա րա ծաշր ջա նա յին և գ լո բալ 
մա կար դակ նե րում, նախ ևա ռաջ ՄԱԿ-ում, 
մի ջազ գա յին տե ղե կատ վա կան անվ տան-
գութ յան ա պա հով ման ուղ ղութ յամբ կա-
ռու ցո ղա կան փոխ գոր ծակ ցութ յուն ի րա-
կա նաց նե լու նպա տա կադ րութ յու նը:

11. Ա ռաջ նորդ նե րը ընդգ ծե ցին կեն սա բա-
նա կան անվ տան գութ յան ա պա հով ման 
բնա գա վա ռում Եր ևա նի և Մոսկ վա յի 
միջև ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծութ-
յուն նե րի հե տա գա ի րա կա նաց ման կար-
ևո րութ յու նը, այդ թվում 2021թ. մա յի սի 
6-ի Կեն սա բա նա կան անվ տան գութ յան 
ա պա հով ման հար ցե րով փո խըմբռն ման 
հու շագ րի հի ման վրա: Հաս տատ վել է, որ 
եր կու պե տութ յուն նե րի տա րածք նե րը չեն 
տրա մադր վե լու կեն սաանվ տան գութ յան 
ո լոր տում միմ յանց հե տաքրք րութ յուն նե-
րի դեմ ուղղ ված գոր ծու նեութ յան ի րա կա-
նաց ման նպա տակ նե րով եր րորդ երկր նե-
րի կող մից օգ տա գործ ման հա մար:

12. Կող մե րը, պահ պա նե լով ընդ հա նուր 
անց յա լի նկատ մամբ միաս նա կան մո-
տե ցում նե րը, մտադ րութ յուն հայտ նե ցին 
շա րու նա կել Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին 
պա տե րազ մի արդ յունք նե րի վե րա նայ-
ման և պատ մութ յան խե ղաթ յուր ման դեմ 
պայ քա րը: Պայ մա նա վոր վե ցին մե ծաց նել 
ռա սիզ մի, այ լատ յա ցութ յան, նեո նա ցիզ մի, 
ինչ պես նաև ազ գա յին, լեզ վա կան կամ 
կրո նա կան խտրա կա նութ յան, այդ թվում 
Հա յաս տա նում և Ռու սաս տա նում բնակ-
վող քա ղա քա ցի նե րի և հայ րե նա կից նե րի 
ի րա վունք նե րին և օ րի նա կան շա հե րին 
առնչ վող ցան կա ցած դրսևո րում նե րին 
հա կազ դե լու ուղ ղութ յամբ ջան քե րը:

13. Ա ռաջ նորդ ներն ար տա հայտ վե ցին մշա-
կույ թի և կր թութ յան, աշ խա տան քի և սո-
ցիա լա կան հար ցե րի պաշտ պա նութ յան, 
տե ղե կատ վութ յան, զբո սաշր ջութ յան, 
սպոր տի և շր ջա կա մի ջա վայ րի ո լորտ-
նե րում հա մա գոր ծակ ցութ յան հե տա գա 
խո րաց ման օգ տին: Այս հա մա տեքս-
տում կար ևոր գոր ծիք ներ են՝ Կր թութ յան 
բնա գա վա ռում հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հար ցե րով երկ կողմ միջ գե րա տես չա կան 
աշ խա տան քա յին խում բը, Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան կրթութ յան, գի տութ-
յան, մշա կույ թի և ս պոր տի նա խա րա-

րութ յան և Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան 
մշա կույ թի նա խա րա րութ յան միջև 2022-
2025թթ. հա մար հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ծրա գի րը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և 
ս պոր տի նա խա րա րութ յան և Ռու սաս տա-
նի Դաշ նութ յան սպոր տի նա խա րա րութ-
յան միջև 2022-2023թթ. հա մար սպոր տի 
բնա գա վա ռում փո խըմբռն ման հու շագ րի 
ի րա կա նաց ման գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա-
գի րը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
շրջա կա մի ջա վայ րի նա խա րա րութ յան և 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան բնա կան պա-
շար նե րի և է կո լո գիա յի նա խա րա րութ յան 
միջև 2022-2023թթ. հա մար շրջա կա մի-
ջա վայ րի բնա գա վա ռում հա մա գոր ծակ-
ցութ յան հու շագ րի ի րա կա նաց ման ծրա-
գի րը:
Ընդգծ վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-

յու նում ռու սաց լեզ վի և Ռու սաս տա նի Դաշ-
նութ յու նում հա յոց լեզ վի ու սում նա սիր ման 
հա մար բա րեն պաստ պայ ման նե րի ա պա հով-
ման կար ևո րութ յու նը, այդ թվում Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յու նում գոր ծող հա մա տեղ 
կրթա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի և ռու-
սաս տան յան բու հե րի մաս նաճ յու ղե րի արդ-
յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման հաշ վին:
14. Ն.Վ.Փա շին յա նը և Վ.Վ.Պու տի նը պայ մա-

նա վոր վե ցին ընդ լայ նել հա մա գոր ծակ-
ցութ յու նը ֆուն դա մեն տալ գի տութ յան 
բնա գա վա ռում հա մա տեղ գի տաար տադ-
րա կան հա մա լիր նե րի հիմ քի վրա՝ պա-
հանջ վող բարձր տեխ նո լո գիա կան ար-
տադ րան քի մշակ ման շեշ տադր մամբ: 
Պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նե ցին 
խրա խու սել եր կու երկր նե րի հա մալ սա-
րան նե րի, հե տա զո տա կան ինս տի տուտ-
նե րի կա պե րը և նոր բիզ նես-նա խագ ծե րը 
(ստար տափ ներ), ինչ պես նաև նպաս տել 
գի տութ յան, կրթութ յան և ե րի տա սար դա-
կան քա ղա քա կա նութ յան ո լորտ նե րում 
փոխ գոր ծակ ցութ յան զար գաց մանն ուղղ-
ված կոնգ րես նե րի, հա մա ժո ղով նե րի, սե-
մի նար նե րի, ցու ցա հան դես նե րի և այլ մի-
ջո ցա ռում նե րի անց կաց մա նը:

15. Ա ռաջ նորդ ներն ար տա հայտ վե ցին եր կու 
երկր նե րի միջև ե րի տա սար դա կան փո-
խա նա կում նե րի ակ տի վաց ման օգ տին՝ 
հիմն վե լով հայ-ռու սաս տան յան ե րի տա-
սար դա կան ֆո րում նե րի և Եր ևա նի հա-
մար գե րա կա հա մար վող մաս նա գի տութ-
յուն նե րով և Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան 
դաշ նա յին բյու ջեի մի ջոց նե րի հաշ վին նա-
խա պատ րաս տա կան ուղ ղութ յուն նե րով 
բարձ րա գույն կրթութ յան ռու սաս տան յան 
կրթա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում ու-
սուց ման հա մար Հա յաս տա նի քա ղա քա-
ցի նե րի ըն դու նե լութ յան մե խա նիզմ նե րի 
վրա:

16. Փաս տե ցին «Մոսկ վա յի տուն» մոս կով-
յան մշա կու թա յին-գոր ծա րար կենտ րո-
նի, Եր ևա նում ռու սա կան գրքի տան և 
Կ.Ս.Ս տա նիս լավս կու ան վան Եր ևա նի 
պե տա կան ռու սա կան դրա մա տի կա կան 
թատ րո նի կող մից ի րա կա նաց վող օգ տա-
կար աշ խա տան քը մշա կույ թի և կր թութ-
յան ո լորտ նե րում շփում նե րի սեր տաց ման 
հա մար: Ար տա հայտ վե ցին եր կու ժո ղո-
վուրդ նե րի միջև մշա կու թա յին կա պե րի 
ամ րապնդ մանն ուղղ ված զանգ վա ծա յին 
մի ջո ցա ռում նե րի անց կաց ման, մաս նա-
վո րա պես՝ հա մա տեղ ցու ցա հան դես նե րի, 
փա ռա տոն ե րի և Հա յաս տա նի և Ռու սաս-
տա նի ա ռա ջա տար ար տիստ նե րի շրջա-
գա յութ յուն նե րի կազ մա կերպ ման օգ տին:

17. Ն.Վ.Փա շին յա նը և Վ.Վ.Պու տի նը պայ մա-
նա վոր վե ցին նպաս տել Ռու սաս տա նում 
հայ կա կան սփյուռ քի և Հա յաս տա նում 
ռու սաս տան յան սփյուռ քի նե րու ժի բա-
ցա հայտ մա նը՝ երկ կողմ մշա կու թա յին-
հու մա նի տար կա պե րի ամ րապնդ ման և 
եր կու երկր նե րի սո ցիա լա կան նշա նա-
կութ յան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի ի րա կա-
նաց ման նպա տա կով: Ընդգծ վեց սփյուռ-
քի միա վո րում նե րի գոր ծու նեութ յան 
կար ևո րութ յու նը տար բեր էթ նիկ խմբե րի 
միջև ազ գա միջ յան միաս նութ յան, ազ-
գա միջ յան հա մա ձայ նութ յան և վս տա-
հութ յան պահ պան ման և ամ րապնդ ման 
ա ռաջմղ ման հա մար:

18. Կող մե րը, ըն դու նե լով տա րա ծաշր ջա նա-
յին անվ տան գութ յան ա պա հով ման գոր-
ծում Հա վա քա կան անվ տան գութ յան մա-
սին պայ մա նագ րի կազ մա կեր պութ յան 
ա ռանց քա յին դե րը, հաշ վի առ նե լով Կազ-
մա կեր պութ յու նում Հա յաս տա նի ըն թա-
ցիկ նա խա գա հութ յու նը, հաս տա տե ցին 

պատ րաս տա կա մութ յունն ակ տի վաց նել 
ջան քե րը հա վա քա կան անվ տան գութ յան 
ու ժե րի և մի ջոց նե րի նե րու ժի մե ծաց ման, 
այդ թվում ՀԱՊԿ խա ղա ղա պահ ու ժե րի, 
Կազ մա կեր պութ յան ճգնա ժա մա յին ար-
ձա գանք ման մե խա նիզ մեն րի կա տա րե-
լա գործ ման ուղ ղութ յամբ, ամ րապն դել 
հա մա կար գու մը և ա ջակ ցել ՀԱՊԿ գոր-
ծըն կե րա յին կա պե րի ընդ լայն մա նը:

19. Ն.Վ.Փա շին յա նը և Վ.Վ.Պու տի նը կողմ ար-
տա հայտ վե ցին Եվ րա սիա կան տնտե սա-
կան միութ յան շրջա նակ նե րում ին տեգ-
րա ցիոն գոր ծըն թաց նե րի ա ռա ջան ցիկ 
ա ռաջմղ մա նը, ին տեգ րա ցիա յի զար գաց-
ման ռազ մա վա րա կան ուղ ղութ յու նե-
րի ի րա կա նաց մա նը, նե րառ յալ ա ռանց 
սահ մա նա փա կում նե րի, խո չըն դոտ նե րի 
և բա ցա ռում նե րի ներ քին շու կա յի ստեղծ-
մա նը, ազ գա յին ար ժույթ նե րով հաշ վարկ-
նե րի մաս նա բաժ նի ա վե լաց մա նը:

20. Կող մե րը ար տա հայտ վե ցին Ան կախ Պե-
տութ յուն նե րի Հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ձևա չա փում փոխ գոր ծակ ցութ յան՝ բո լոր 
ուղ ղութ յուն նե րով հե տա գա խո րաց ման 
օգ տին, այդ թվում ար դիա կան մի ջազ-
գա յին հար ցե րի շուրջ դիր քո րո շում նե րի 
կոոր դի նաց ման, Հա մա գոր ծակ ցութ յան 
մաս նա կից պե տութ յուն նե րի սո ցիալ-
տնտե սա կան զար գաց ման մա կար դա կի 
բարձ րաց ման և մ շա կու թա յին-հու մա նի-
տար կա պե րի ընդ լայն ման նպա տա կով:

21. Ա ռաջ նորդ նե րը նշե ցին հա վա տար-
մութ յու նը Միա վոր ված Ազ գե րի Կազ-
մա կեր պութ յան Կա նո նադ րութ յան 
սկզբունք նե րին և ն պա տակ նե րին հա մա-
պա տաս խան հա մընդգր կուն, ի րա վա հա-
վա սար և ներ կա յա ցուց չա կան մի ջազ գա-
յին հա մա կար գի զար գաց մա նը՝ ուղղ ված 
խա ղա ղութ յան, ժո ղովր դա վա րութ յան և 
բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի բար գա վաճ ման 
ա ռաջմղ մա նը: Կող մե րը կներդ նեն անհ-
րա ժեշտ ջան քեր ՄԱԿ շրջա նակ նե րում և 
այլ հար թակ նե րում փոխ գոր ծակ ցութ յան 
խո րաց ման ուղ ղութ յամբ Հա յաս տա նի 
և Ռու սաս տա նի դիր քո րո շում նե րի հա-
մադր ման նպա տա կով:

22. Ն.Վ.Փա շին յա նը և Վ.Վ.Պու տի նը խոր 
մտա հո գութ յուն հայտ նե ցին մի ջազ գա յին 
անվ տան գութ յան ո լոր տում բար դա ցող 
ի րա վի ճա կի առն չութ յամբ: Այդ կա պակ-
ցութ յամբ Կող մե րը մտա դիր են հե տա-
գա յում ևս  ամ րապն դել փոխ գոր ծակ-
ցութ յու նը տվյալ ո լոր տում բա ցա սա կան 
մի տում նե րին հա կազ դե լու նպա տա կով: 
Ա ռաջ նորդ նե րը ել նում են նրա նից, որ ոչ 
մի պե տութ յուն, միութ յուն կամ կոա լի ցիա 
չեն կա րող և չ պետք է ա պա հո վեն ի րենց 
անվ տան գութ յունն այլ պե տութ յուն նե րի 
անվ տան գութ յան հաշ վին: Ն շում են սպա-
ռա զի նութ յուն նե րի վե րահսկ ման ճար-
տա րա պե տութ յան ոչն չաց ման և ի վնաս 
այ լոց անվ տան գութ յան միա կող մա նի 
ռազ մա կան ա ռա վե լութ յուն ներ ստա նա-
լու նպա տա կով գոր ծո ղութ յուն նե րի ան-
թույ լատ րե լիութ յուն, ին չը խա թա րում է 
հա վա սար և ան բա ժա նե լի անվ տան գութ-
յան հիմ նա րար սկզբուն քը, հան գեց նում 
հա կա սութ յուն նե րի և առ ճա կատ ման:

23. Կող մերն ընդգ ծե ցին մի ջազ գա յին ա հա-
բեկ չութ յա նը՝ բո լոր ձևե րով և դրս ևո րում-
նե րով, վեր ջի նիս հետ կապ ված ծայ րա հե-
ղա կա նութ յա նը, թմրան յու թե րի, զեն քի, 
սպա ռա զի նութ յուն նե րի և պայ թու ցիկ 
նյու թե րի ա նօ րի նա կան շրջա նա ռութ յա-
նը հա կազ դե լու, անդ րազ գա յին կազ մա-
կերպ ված հան ցա վո րութ յա նը, ինչ պես 
նաև եր կու երկր նե րի անվ տան գութ յան 
այլ մար տահ րա վեր նե րին և ս պառ նա-
լիք նե րին հա կազ դե լու նպա տա կով հա-
մա տեղ ջան քե րի, ինչ պես նաև ա հա-
բեկ չութ յան ֆի նան սա կան սնուց ման 
աղբ յուր նե րի և ու ղի նե րի ար գե լա փակ-
ման ջան քե րի ու ժե ղաց ման պա հանջ ված 
լի նե լը:

24. Ա ռաջ նորդ նե րը մտքեր փո խա նա կե ցին 
Հա րա վա յին Կով կա սում ի րա վի ճա կի մա-
սին: Ար տա հայտ վե ցին Ադր բե ջա նի, Հա-
յաս տա նի և Ռու սաս տա նի ղե կա վար նե րի 
պար բե րա կան հան դի պում նե րի շրջա-
նակ նե րում կա ռու ցո ղա կան աշ խա տան-
քի շա րու նակ ման և ե րեք ա ռաջ նորդ նե րի՝ 
2020թ. նո յեմ բե րի 9-ի, 2021թ. հուն վա րի 
11-ի և նո յեմ բե րի 26-ի պայ մա նա վոր-
վա ծութ յուն նե րի հետ ևո ղա կան ի րա-
կա նաց ման օգ տին՝ ի շահ տա րա ծաշր-
ջա նի կա յու նութ յան, անվ տան գութ յան 
և տն տե սա կան զար գաց ման ա պա հով-

ման: Շեշ տե ցին ռու սաս տան յան խա ղա-
ղա պահ զո րա կազ մի ո րո շիչ ներդ րու մը 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի անվ տան գութ յան 
ա պա հով ման, բնակ չութ յան կյան քի հա-
մար բա րեն պաստ և անվ տանգ պայ ման-
նե րի ստեղծ ման գոր ծում: Ընդգ ծե ցին 
հու մա նի տար ան հե տաձ գե լի հար ցե րի 
հրա տապ լուծ ման և քա ղա քա կան-դի-
վա նա գի տա կան մի ջոց նե րով Լեռ նա յին 
Ղա րա բաղ  յան կար գա վոր ման պա հանջ-
վա ծութ յու նը:
Այդ հա մա տեքս տում հաս տա տե ցին ԵԱՀԿ 

Մինս կի խմբի հա մա նա խա գա հութ յան ինս-
տի տու տի նե րու ժի և փոր ձի օգ տա գործ ման 
կար ևո րութ յու նը՝ նրա մի ջազ գա յին ման դա-
տին հա մա պա տաս խան։
25. Ն.Վ.Փա շին յանն և Վ.Վ.Պու տի նը ընդգ-

ծե ցին Հա րա վա յին Կով կա սում բո լոր 
տնտե սա կան կա պե րի և տ րանս պոր-
տա յին ու ղի նե րի ա պաշր ջա փակ ման 
հար ցով ե ռա կողմ աշ խա տան քա յին 
խմբի գոր ծու նեութ յան ակ տի վաց ման 
կար ևո րութ յու նը՝ Ադր բե ջա նի, Հա յաս-
տա նի և Ռու սաս տա նի փոխ վար չա պետ-
նե րի հա մա տեղ նա խա գա հութ յամբ:
 Ռու սաս տան յան կող մը պատ րաստ է 
մաս նակ ցել Հա յաս տա նի եր կա թու ղա յին 
են թա կա ռուց վածք նե րի, այդ թվում Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ս յու նի քի և 
այլ մար զե րում եր կա թու ղու վե րա կանգն-
ման նա խագ ծե րում:

26. Կող մե րը պայ մա նա վոր վե ցին, հա մա ձայն 
2021թ. նո յեմ բե րի 26-ի ե ռա կողմ պայ-
մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի, ա րա գաց նել 
հայ-ադր բե ջա նա կան սահ մա նի շրջա նում 
սահ մա նա զատ ման և անվ տան գութ-
յան հար ցե րով երկ կողմ հանձ նա ժո ղո վի 
ստեղ ծու մը՝ Կող մե րի հար ցու մով Ռու սա-
սա տա նի Դաշ նութ յան խորհր դատ վա կան 
ա ջակ ցութ յամբ:

27. Ա ռաջ նորդ նե րը միաս նա կան էին Ռու սաս-
տա նի ա ջակ ցութ յամբ Ադր բե ջա նի և Հա-
յաս տա նի կրո նա կան գոր ծիչ նե րի և հա-
սա րա կութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև 
կա յա ցած շփում նե րի բարձր օգ տա կա-
րութ յան գնա հա տա կա նում, ին չը նպաս-
տում է եր կու երկր նե րի ժո ղո վուրդ նե րի 
միջև «կա մուրջ նե րի կա ռուց ման»: Ն ման 
պրակ տի կան շա րու նակ վե լու է:

28. Կող մե րը պայ մա նա վոր վե ցին ակ տի վաց-
նել Հա յաս տա նի, Ռու սաս տա նի և Ադր-
բե ջա նի ե ռա կողմ փոխ գոր ծակ ցութ յու նը՝ 
Ադր բե ջա նի և Հա յաս տա նի միջև, ընդ հա-
նուր առ մամբ, տա րա ծաշր ջա նում հա րա-
բե րութ յուն նե րի կար գա վոր մանն ա ջակ-
ցե լու նպա տա կով:
Ն շե ցին բո լոր շա հագր գիռ դե րա կա տար-

նե րի, ինչ պես նաև Կար միր Խա չի մի ջազ գա յին 
կո մի տեի և ՄԱԿ մաս նա գի տաց ված գոր ծա-
կա լութ յուն նե րի, այդ թվում ՄԱԿ փախս տա-
կան նե րի հար ցե րով Բարձ րա գույն հանձ-
նա կա տա րի վար չութ յան և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի՝ 
տա րա ծաշր ջա նում մար դա սի րա կան խնդիր-
նե րի լուծ ման և բո լոր կա րի քա վոր նե րին 
ա ջակ ցութ յան հա մա լիր ա պա հով ման հար-
ցե րում մուտ քի և մաս նակ ցութ յան կար ևո-
րութ յու նը:
29. Ն.Վ.Փա շին յա նը և Վ.Վ.Պու տի նը ող ջու նե-

ցին ռու սաս տան յան ա ջակ ցութ յամբ մեկ-
նար կած հայ-թուր քա կան հա րա բե րութ-
յուն նե րի նոր մա լաց ման գոր ծըն թա ցը:

30. Կող մե րը նշե ցին «3+3» տա րա ծաշր ջա-
նա յին խորհր դատ վա կան ձևա չա փի հա-
ջող մեկ նար կը, ո րը կոչ ված է տրա մադ րել 
լրա ցու ցիչ հնա րա վո րութ յուն ներ տա րա-
ծաշր ջա նի բո լոր երկր նե րի միջև երկ խո-
սութ յան ա ռաջմղ ման և բազ մապ լա նա յին 
հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մար:
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան վար-

չա պե տը և Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան նա-
խա գա հը վստա հութ յուն հայտ նե ցին, որ 
Մոսկ վա յում կա յա ցած արդ յու նա վետ բա նակ-
ցութ յուն նե րը կնպաս տեն հայ-ռու սաս տան-
յան բազ մապ լա նա յին ա ռանձ նաշ նորհ յալ 
դաշ նակ ցութ յան հե տա գա ամ րապնդ մա նը:

Ն.Վ.Փա շին յա նը ե րախ տա գի տութ յուն 
հայտ նեց Վ.Վ.Պու տի նի կող մից ցու ցա բե րած 
ջերմ ըն դու նե լութ յան հա մար և հաս տա տեց 
ռու սաս տան յան ա ռաջ նոր դին հաս ցեագր-
ված Եր ևան այ ցե լե լու իր հրա վե րը՝ 2022թ. 
երկ րորդ կե սին՝ ՀԱՊԿ Հա վա քա կան անվ-
տան գութ յան խորհր դի նստաշր ջա նին կա-
պակց ված: Հ րա վե րը ե րախ տա գի տութ յամբ 
ըն դուն վեց»:
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Ա ն դադ րում ո րո նում նե րի ու ո գո րում-
նե րի ճա նա պարհ է ան ցել Գա գիկ 
Դավթ յա նը, ճա նա պարհ, որ բա ցա-

ռա պես ինքն է հար թել հա մառ տքնան քով ու 
պատ վախնդ րո րեն, հա ճախ ար հա մար հե լով 
«բաց ճա կա տով հաստ պա տե րին զարկ վե լու» 
ստույգ վտան գը, ո րից տա կա վին դպրո ցա կան 
ըմ բոստ պա տա նուն զգու շաց նում էր Պա րույր 
Ս ևակն իր նա մակ նե րից մե կում. «Պետք չէ, սի-
րե լիս, ճա կատդ ափ սոս է - «է լի պա տը կմնա 
պատ, կպա կա սի մի լավ ճա կատ»»:

Դժ վար է Գ. Դավթ յա նի ճա նա պարհն ամ-
փո փել կեն սագ րա կան սո վո րա կան կա ղա-
պար նե րի մեջ՝ ծնվել է..., սո վո րել է..., ա վար-
տել է..., ծա ռա յել է..., աշ խա տել է... և այլն: 
Այ լա պես չպի տի կա րո ղա նա յինք գո նե ար ձա-
նագ րել, որ նա, իր բնօր րա նի պատ մա կան, 
հա յե ցի տե ղա նուն նե րը, այդ թվում օ տա րա-
հունչ Ղա փա նի Կա պան ա նու նը վե րա կանգ-
նե լու ըմ բոստ պա հան ջա տերն ու ա ռա ջին 
զան գա հա րը ե ղավ տա կա վին խորհր դա յին 
տա րի նե րին: Հեշտ է այ սօր տե ղի-ան տե ղի 
հո լո վել մեր ազ գան վեր մե ծե րի ա նուն նե րը, 
բայց նա էր, ով «Խորհր դա յին Հա յաս տան» 
թեր թում հան դես ե կավ իր մեծ հա մագ յու ղա-
ցու՝ Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տութ յան 

հիմ նա դիր Ա րամ Մա նուկ յա նի կյանքն ու գոր-
ծը ո գե կո չող լայ նա ծա վալ հրա պա րա կում նե-
րով այն հե ռա վոր օ րե րին, երբ մար դիկ տա-
կա վին վախ վո րած շշու կով էին տա լիս նրա 
ա նու նը։ Ա մեն ինչ չես թվար կի: Մա նա վանդ՝ 
ին քը դրա կա րի քը չու նի: Եվ ե թե հի շա տա-
կե ցինք այս եր կու դրվա գը, ա պա այն ե րի-
տա սարդ նե րի հա մար, ո րոնց հա վա քա կան 
ա նունն է ան կա խութ յան սե րունդ:

Գա գիկ Դավթ յա նի ճա նա պար հի յու րա-
քանչ  յուր հանգր վա նը մի նոր սկիզբ է նշա-
նա վո րել: Վ կա նրա հի շա տակ նե րը հայ րե նի 
Դա վիթ բե կի դպրո ցում, ո րի ան վա նա կոչ ման 
նա խա ձեռ նողն ու ի րա կա նաց նողն է ե ղել, 
վկա Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մի ծանր 
տա րի նե րին գոր ծու նեութ յու նը «Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յուն» թեր թի հիմ նա դիր 
խմբագ րա կազ մում, վկա «Ս յու նիք» թեր թը, 
ո րի հիմ նա դիր գլխա վոր խմբա գիրն է ե ղել 
և վեր ջա պես վկա այն պատ կա ռե լի ժա ռան-
գութ յու նը, որ այ սօր կար դում են աշ խար հի 
17 լե զու նե րով և որ սե փա կա նութ յունն է ոչ 
միայն հայ գրա կա նութ յան ժա ռան գութ յան: 

Ծ նունդդ շնոր հա վոր, սի րե լի Գա գիկ 
Դավթ յան:

«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ»

ԴԱՎԻԹ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Պ ա րույր Ս ևա կը «Ա վագ գրո ղի ող-
ջեր թի խոս քո վ» հրա պա րակ ման 
մեջ («Գա րու ն», 1970, N5) գրում 

է, որ, լոկ մի՛ մղու մով է մար դը խո սում՝ բա՛ն 
ա սե լու նպա տա կով, իսկ ե թե գրում է՝ ա ռա-
վել ևս, – ա պա, մի քա նի նա խա դա սութ յուն 
հե տո, նկա տում: 

– Գ րա կա նութ յան մեջ էլ կա՛մ այս պես 
պի տի լի նի, կամ ո չինչ էլ չպի տի լի նի: Գ. 
Դավթ յա նի մեջ, ա հա, ինձ դուր է գա լիս 
նրա այն ձգտու մը, որ ու զում է բան ա սել, և 
ա սել այն պես, որ բան հաս կաց վի: Իսկ ի՞նչ 
ակն կա լութ յուն ու ներ մեծ բա նաս տեղ ծը իր 
սկսնակ գրչակ ցին հոր դո րե լիս, թե գրի չը 
ձեռդ առ նե լիս կար ևոր է ա սե լիք Բան ու նե-
նալ և այն մա տու ցե լու ե ղա նակ նե րին տի-
րա պե տել: Երբ ա սե լիքն է կար ևոր վում իր 
պա րու նա կութ յամբ և բո վան դա կութ յամբ, 
երբ աշ խար հըն կալ ման դի տա կետդ գյուտ 
է ու հայտ նութ յուն, ու րեմն ա սա խոսքդ 
ըն թեր ցո ղին` ե թե ոչ այ սօր, ա պա վա ղը 
նա կըմբռ նի դրա ար ժե քը` Խոս քի ար ժե-
քը. ի ցույց դիր և ու սու ցա նիր: Պոե զիան 
հա ճույք ու գե ղեց կա խո սութ յուն չէ միայն, 
այլև խրատ ու դաս, այլև ուղ ղոր դում դե պի 
լույսն ու կա տար յա լը, ան հա տի ու հան րութ-
յան ինք նա դաս տիա րակ ման հու շա գիր: Ով 
կկար դա և կ հաս կա նա խոր հուր դը նրա, 
կապ րի գե ղեց կութ յան ո րո նում նե րի տե սիլ-
նե րով ու պատ րանք նե րով… 

* * *
Իր ծննդա վայր Ս յուն յաց երկ րից է բաց-

վում Գ.Դավթ յան բա նաս տեղ ծի հո գու և մտքի 
ան հուն հա յաց քը և տե սա հո րի զո նը մեծ աշ-
խար հի վրա՝ Լեռ նա հա յաս տա նի եր կինք մի-
տող ու ամ պե րի թանձ րույ թի մեջ խրոխտ 
մխրճվող Խուս տուփ լե ռան գա գա թից մինչև 
Հա լի ձո րի բազ մա դար յա ան տա ռի ծմակ նե րը, 
մինչև երկ րի ըն դեր քը ճեղ քող կիր ճե րը, Դա-
վիթ բե կի անմ ռունչ հայ րե նա պաշ տութ յու նից 
մինչև նժդեհ յան ուխ տի կա ծան ներ, մինչև 

Տաթ ևի խո րա գետ սյուն, մինչև Տիե զե րա կան 
սահ մա նադ րութ յու նը հա մա կար գող Քա րա-
հուն ջի աստ ղա գի տութ յան խոր հուր դը…

* * *
Նա խախ նա մութ յան ինչ պի սի՜ բա րե հա-

ճութ յուն, երբ ա պա գադ կան խո րո շում և ինչ 
որ չա փով ուղ ղոր դում է  ժա մա նա կի մե ծա-
գույն բա նաս տեղծ նե րից մե կը՝ նշմա րում քո 
մեջ ստեղ ծա գոր ծո ղին և առ նե լով իր ա փի 
մեջ հայ րա բար հու շում է, որ քո կո չու մը գրա-
կա նութ յան մայ րու ղով է անց նում, և դու՝ հե-
ռա վոր մի շրջա նում ապ րող դպրո ցա կանդ, 
հնա զան դո րեն հետ ևում ես նրա խորհր դին, 
ո րով հետև այդ պես է կա մե ցել քո ճա կա տա-
գի րը: Պա րույր Ս ևակն է ե ղել Գա գիկ Դավթ-
յա նի գրա կան կնքա հայ րը, նրա մուտ քը 
բա նաս տեղ ծա կան հե ռաս տան ներ խրա խու-
սողն ու ո գեշն չո ղը…

* * *
Հայտ նի բա րո յա կան ա ռա քի նութ յուն-

ներ են. ու նե նալ հա վատ, ո րը քեզ ճա նա-
չել կտա Աստ ծուն, Հույ սը կա ռաջ նոր դի առ 
Աստ ված, Սե րը կմիա վո րի Աստ ծո հետ: Իսկ 
Աստ ված հենց ին քը կա տա րե լութ յունն է, 
Աստ վա ծա պաշ տութ յու նը՝ հոգ ևոր - բա րո յա-
կան հարս տութ յուն: Իսկ ե թե ա ռաջ նորդ վենք 
փի լի սո փա յա կան այն ըմբռն մամբ, որ Մու-
սան Տիե զեր քի խիղճն ու պատ կերն է, ա պա 
պոետն Աստ ծո ընտր յալն է երկ րի վրա, ո րը 
մարդ կանց մեջ սեր մա նում է հոգ ևոր - բա րո-
յա կան ար ժեք ներ: Ա հա սա է, որ վար պե տո-
րեն ի րա գոր ծում է Գա գիկ Դավթ յա նը՝ հա ղոր-
դագ րութ յուն ներ ու ղար կե լով ըն թեր ցո ղին, թե 
դու մե նակ չես, մարդ ա րա րած, դու մատն-
ված չես ան տար բե րութ յան, - ըն թեր ցո ղին է 
սա տա րում բա նաս տեղ ծը՝ փոր ձե լով թեթ-
ևաց նել նրա հոգ սը, Լույս արթ նաց նել խա-
վա րի մեջ, որ պես հու սո կան թեղ, որ ե ղի ցի 
լույս… 

* * *
Ճշ մա րիտ պոե զիան ճա նա չե լի է դարձ-

նում աշ խար հը և քեզ, երբ պոե տը բա ցում 
է հո գու և ի րա կա նութ յան փա կագ ծե րը, բա-
ցում աշ խար հըն կալ ման վա րա գույ րը կյան-
քի բե մա հար թա կի, որ տեղ քեզ հրա վի րում 
է հան դի սա տե սից դե րա կա տար դառ նա լու 
և իր ու ղե կի ցը դառ նա լու սկզբի և վեր ջի 
ան վեր ջա նա լի ո րո նում նե րում՝ «սկիզբն եմ 
գտնում՝ վեր ջը կոր չում է, վեր ջը գտնում եմ՝ 
սկիզբն է կոր չու մ»... 

* * *
Գե ղար վես տա կան խոս քը շքեղ է, երբ բա-

ցա ռիկ ա սե լիք ու նի, և այն ար տա հայ տում է 
պատ կե րա վոր` բա ցա հայ տե լով քո հոգ ևոր 
և մ տա վոր նե րաշ խար հը նախ քեզ հա մար, 
ա պա հու շե լով, որ այդ մտա վոր և հու զա կան 

աշ խար հում դու միայ նակ չես, այլ գո յութ-
յուն ու նի մի ամ բողջ հան րույթ, ո րը կա րոտ 
է ինք նա ճա նաչ ման, ինք նա բա ցա հայտ ման, 
իր սկզբունք նե րի և մո տե ցում նե րի ինք նա-
հա մոզ ման ու հաս տատ ման: Դավթ յա նը աշ-
խար հի և կ յան քի հա մա պատ կե րում` հնա-
գե տի պե ղա ծո յի հան գույն քո առջև է դնում 
վե րին գե րա զան ցութ յուն Ճշ մար տութ յու նը, 
ո րը ոչ միայն բա ցա հայ տում է այս կամ այն 
եր ևույ թը, միտքն ու զգաց մուն քը, այլև հու-
շում խղճիդ, հո գուդ ու մտքիդ ապ րե լու դա-
վա նա բա նութ յուն ու վար դա պե տութ յուն: 
Սերն է հո վա նա վորն ու ջա հա կի րը ա մե նի, 
այն կա նա ցի մար մին է ա րո ւի մտա պատ կե-
րում սոսկ որ պես շփում, շար ժում ու կիրք, 
իսկ ի րա կա նում` հո գու և մտ քի միա ձույլ 
մար մին: Այդ ի մաս տութ յու նը հա սա նե լի է 
դառ նում բա նաս տեղ ծի հո գեմ տա վոր ամ-
բա րի հարս տութ յամբ, որ տեղ հա մա տեղ են 
բնա գետն ու մար դա բա նը, գե ղա գետն ու քա-
ղա քա գե տը, հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան 
միտքն ու նրբան կատ զգաց մուն քա յի նը: 

Այդ պի սին է Գա գիկ Դավթ յա նի բա նաս-
տեղ ծա կան հե րո սի դա վա նան քի նկա րա գի-
րը, նրա քնա րա կան-քա ղա քա ցիա կան կեր-
պա րը…

* * *
Բա րու և չա րի, հրեշ տա կի ու հրե շի, լույ սի 

և մ թան հա րատև հա կա սութ յան և բա խում-
նե րի տի րույ թում, ինչ պես ըմ բոս տութ յան 
մար տա կոչ է հնչում ինք նա մաքր ման և սր բա-
գործ ման վերջ նան պա տա կը: Բա նաս տեղ ծը 
զրու ցում է ինքն իր հետ, մե նա խո սում՝ ինք-
նա խոս տո վա նութ յուն նե րի հան գույն, սա կայն 
դրանք ոչ միայն անձ նա կան են, այլև հաս-
ցեագր ված են հա մայ նին և վե րա բե րում են 
յու րա քանչ  յու րին: Դ րանց գաղտ նա զերծ ման 
բա նա լին ան կեղ ծութ յունն ու սրտա ցա վութ-
յունն են, Խղ ճի հետ հաշտ լի նե լու և Կ յան քը 
լույ սով ո ղո ղե լու մի տու մը…

* * *
Բա ռե րով նկա րել կտավ ներ նրբա գեղ` և 

գույ ներ-ե րանգ ներ, և մե ղե դի՝ ձայն-հնչ յուն-
ներ, և պատ կե րել մտքի արծ վաթ ռիչք սլացք, 
նկա րագ րել հո գու տա ռա պանք-տվայ տանք 
ու նաև կամք ու ո գե ղեն ամ րութ յուն, ու նաև 
մկա նի ջղա յին պրկում ներ, պե ղում ներ հո գու 
և մտ քի, ու ան թիվ-ան հա մար գյուտ - հայտ-
նութ յուն ներ… 

Ա հա այս պես բա նաս տեղծն իր կտավն է 
երկ նում, իր երգն է լսե լի դարձ նում, ո րի մե-
ղե դին ա ռինք նող է ու խենթ, ո րի տեքս տը գե-
ղե ցիկ է ու վեհ, և կ տավն իր չու նի ներ կապ-
նակ, այլ հոր դում է ան հայտ ու ան վեր ծա նե լի 
ստեղ ծա գոր ծա կան եր կուն քի ա կունք նե րից… 
Դու հող ես տես նում, պոե տը լսում է նրա 

շնչա ռութ յու նը: Դու ժայռ ես տես նում, պոե-
տը զգում է նրա ար ևա հար ջեր մութ յու նը: Դու 
ծառ ու ծա ղիկ ես տես նում, պոե տը մտո րում 
է բնութ յան զար մա նահ րաշ բազ մա զա նութ-
յան մա սին: Դու ժա մա նա կը տա րի նե րով ես 
չա փում, նա եր ևույթ նե րի տրա մա բա նութ յան 
հո գե բա նութ յամբ: Դու քայ լում ես գետ նի վրա, 
նա պատ մութ յան ոտ նա հետ քե րի հեր թա կա-
նութ յունն է վե րա կանգ նում՝ ժա մա նակ նե րի 
պատ ճա ռահետ ևան քա յին կա պե րի մեջ: Դու 
նա յում ես, նա տես նում ու դի տում է… 

Պոե տը միայն ա սա ցող -պատ մող ու նկա-
րագ րող չէ, նա ար ձա նագ րում է եր ևույ թի 
խոր քը և այն կան թեղն է վա ռում ու հսկում, 
որ ոտքդ-խոփդ քա րին դեմ չառ նի, որ գո յութ-
յունդ ա ռա քե լութ յան վե րա ճի և կոչ վի կյանք՝ 
Աստ վա ծա տուր, բո վան դա կա լի, ի մաս տա-
վոր ված…

* * *
Գա գիկ Դավթ յանն ա սե լիք ու նի նաև 

տո ղա տա կում, հետ ևա բար այդ բա նա սա-
ցութ յու նը ըն թեր ցա նութ յան են թա կա չէ, այլ 
կար դա լու, քան զի ա սե լի քը խորք ու նի, որն 
անհ րա ժեշտ է պե ղել, ու նի տա րա ծա կան և 
ժա մա նա կա յին լայն ընդգր կում, քան զի են-
թա տեքստն ամ փո փում է հոգ ևոր պատ կե-
րի ընդ հան րա ցում ներ, ո րոնց խոր հուր դը 
խո րին շա րու նակ շարժ ման, հա խուռն ու 
ան հան գիստ ըն թաց քի մեջ է՝ նախ և ա ռաջ 
անց յա լի և գա լի քի մեջ ապ րող ու դրանք 
կամր ջող ժա մա նա կակ ցի հա յաց քով և ըն-
կա լում նե րով: Եվ ա սե լիքն անց նում է բա-
նաս տեղ ծա կան քու րա յով ու հաս ցեագր վում 
հա նու րին, քան զի մտա հո գութ յուն նե րը հա-
նուն նրա են, այլ ոչ քնա րա կան հե րո սի, ո րի 
միտ քը պրպտում է ըն թեր ցո ղին բան ա սե լու 
նպա տա կով…

* * *
Գա գիկ Դավթ յան բա նաս տեղծն ար մատ-

ներ ու նի խո րը ձգված պատ մութ յան, հայ րե-
նի ե զեր քի հո ղում, ո րը պե ղում է անտր տունջ՝ 
ձգտե լով հայտ նա բե րել նրա ծալ քե րից այն, 
ինչ ան տես է ե ղել ցայ սօր և հաղ թա հա րում 
է նո րա նոր շեր տեր: Դա է նրա ինք նա բուխ 
խոս քի ազ դե ցի կութ յան գրա վա կան նե րից 
մե կը: Դ րանք հանձ նա րա րա կան և պատ վեր 
չեն, այլ հո գու և մտ քի ինք նա բուխ ար տա հայ-
տութ յուն ներ: Այդ պի սիք են նաև նրա թարգ-
մա նութ յուն նե րը, քան զի ա ռաջ նորդ վում է 
հո գե հա րա զա տութ յան սկզբուն քով, ու նաև 
այն հա մո զու մով, որ պար տա վոր է հա մա-
մարդ կա յին գա ղա փար ներ կրող բարձ րար-
ժեք պոե զիա յին հա ղոր դա կից դարձ նել իր 
հայ րե նա կից նե րին: Ա սել է թե՝ նա նաև ար-
դի հայ բա նաս տեղ ծութ յան դես պանն է ար-
տերկ րում… Գա գիկ Դավթ յա նի ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րը թարգ ման վում են աշ խար հի 
տար բեր լե զու նե րով՝ օ տար ըն թեր ցող նե րին 
պատ կե րա ցում տա լով ար դի հայ բա նաս տեղ-
ծութ յան մա սին:

Նո րա նոր մտահ ղա ցում ներ մաղ թենք 
տա ղան դա վոր գրո ղին և մ տա վո րա կա նին, ի 
շահ և ի փառս ժա մա նա կա կից հայ բա նաս-
տեղ ծա կան ար վես տի… 

Բանը՝ խղճի մտոք և հանուն լույսի

Խոհեր Գագիկ Դավթյանի պոեզիայի ներշնչանքով. հատվածներ

Բանաստեղծ, թարգմանիչ Գագիկ Դավթյանը 75 տարեկան է
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ՆԵՐՍԵՍ ԱԹԱԲԵԿՅԱՆ
Բանաստեղծ, թարգմանիչ, բանասիրական 
գիտությունների թեկնածու

Ռ ա բինդ րա նաթ Թա գո րի «հա յութ-
յու նը» ար դեն հա մար յա հար յուր 
տար վա պատ մութ յուն ու նի: Չեմ 

ու զում ա սել՝ Թա գո րի ստեղ ծա գոր ծութ յան, 
ո րով հետև ստեղ ծա գոր ծութ յուն ու նե նում են 
հատ վա ծա կան կե ցութ յուն նե րը, իսկ Թա գո րը 
ա մե նից ա ռաջ և ա մե նից ա վե լի, – բա ցա ռա-
պե՛ս, – միաս նութ յուն է, մեկ – ութ յուն է: Եվ 
ա հա մեկ դար տար բեր կող մե րից փոր ձում 
ենք մե րաց նել այդ մեկ – ութ յու նը: Ու կար-
ծես հա ջո ղում ենք: Թա գո րի տիե զեր քը նվիր-

յալ թարգ մա նիչ նե րի ջան քով բաց վում է մեր 
ա ռաջ: Ո՛չ ամ բողջը, ի հար կե, ո՛չ միան գա մից 
ու միա ժա մա նակ. դա անհ նար էլ է, սա կայն 
տիե զեր քի մա սե րի գյուտն, ի վեր ջո, հաս նե լու 
է ամ բող ջաց ման, և կա տար յալ «հայ» Թա գո-
րի օ րը գա լու է: Այն պես որ, հայտ նա գոր ծութ-
յուն ներ ե ղել են ու պի տի լի նեն: Այս ան գամ 
հայտ նութ յան հեր թը բա նաս տեղծ ու փոր-
ձա ռու թարգ մա նիչ Գա գիկ Դավթ յա նինն է, 
ում վաս տա կը ի րա վունք է տա լիս ձեռ նար կե-
լու այդ դժվար «տիե զե րա գի տութ յա նը»: Եվ 
արդ յուն քը փաս տում է, որ ի րա վուն քը ար դա-
րաց ված ու ար գա սա բեր է: 

Թարգ մա նութ յու նը բա զում ծու ղակ ներ 
ու նի, և ա մե նավ տան գա վոր նե րից մե կը, 
թերևս, «թարգ մա նութ յուն» ա նելն է, այն է՝ 
տեքս տը մի լեզ վից մյու սին թարգ մա նե լը: Այս 
ծու ղա կում հայտն վե լու արդ յուն քը ա պա կու 
տա կի վարդն է, գոր գի դար ձե րե սը, գրի մու-
միան, լա վա գույն դեպ քում՝ ռո բո տը, մի խոս-
քով, գո լե մա տիպ մի բան, ո րը հայ տա նի շե րով 
գու ցե և չ տար բեր վի «մայր օ րի նա կից», սա-
կայն հատ կա նիշ նե րից զուրկ է ընդ հան րա-
պես:

Թարգ մա նութ յունն, ըստ իս, ոչ թե թարգ-
մա նութ յուն է կամ փո խադ րութ յուն, այլ՝ վերս-
տեղ ծում, և թարգ մա նիչն էլ առն վազն հա մա-
հե ղի նակ պի տի լի նի, ե թե չա սենք ա վե լին: 
Վերս տեղծ ման հա մար նույ նիսկ ապ րու մակ-
ցութ յունն ան բա վա րար է. ապ րե՛լ է պետք, 

ապ րել՝ ինչ պես, ին չով, ին չո րեն և հա նուն ին-
չի ապ րել կամ ապ րում է հե ղի նա կը: Ա վե լին՝ 
նույն լիար ժե քութ յամբ ապ րել եր կու մշա կու-
թա յին տա րածք նե րում: Միայն այս դեպ քում 
կու նե նանք ոչ թե սոս կա կան թարգ մա նութ-
յուն, այլ հայ րե նի գրա կա նութ յան փաստ:

Սա մեծ հա մար ձա կութ յուն է, իսկ հա մար-
ձա կութ յու նը հաղ թում է՝ հիմ քում նվի րումն ու 
փորձն ու նե նա լով: Գա գիկ Դավթ յա նի պա րա-
գա յում այդ պես է. ին քը ու նե ցել է հա մար ձա-
կութ յու նը, մենք ու նենք Գիր քը: Եվ Գիր քը հա-
յա խոս է ու ըն թեռ նե լի: Ու զում եմ հատ կա պե՛ս 
ընդգ ծել, ո րով հետև վար պե տութ յու նը թարգ-
ման չին օգ նել է խույս տա լու ևս մի ծու ղա կից, 
որ հա տուկ է բա նաս տեղ ծութ յանն ընդ հան-
րա պես ու Թա գո րին՝ մաս նա վո րա պես…

Ա մե նա բար դի ճշգրիտ ար տա հայ տութ-
յու նը ա մե նա պարզն է: Հան րա հայտ ճշմար-
տութ յուն է, բայց ա ռա վել հա ճախ չենք 
հա վա տում կամ վա խե նում ենք այս ճշմար-
տութ յու նից: Մա նա վանդ երբ խոս քը վե րա բե-
րում է տիե զե րա կան մտա ծո ղութ յանն ու աշ-
խար հա տե սութ յա նը: Հ նա րա վո՞ր է սահ մա նել 
ան սահ մա նը, այն էլ՝ պարզ ձևե րի մեջ: Հենց 
այս կաս կա ծանքն է հաղ թա հա րել Գա գիկ 
Դավթ յա նը և բար դի պարզ ար տա հայ տութ-
յու նը թարգ մա նել նույն քան պարզ, հա րա-
զատ ու հա մա հունչ պարզ: Օ րի նակ, այս պես.

Ամ պե րը գրեր են նկա րում երկն քում,Եվ 
սա կայն նրանց տակ ա նուն ներ չեն կնքում:

Սա՝ նմուշ տա լու հա մար: Բա նաս տեղ-
ծութ յուն նե րից ծա վա լուն մեջ բե րում ներ 
ա նելն ի մաստ չու նի. նախ՝ գտնված սկզբուն-
քը պահ պան վում է բո լոր գոր ծե րում ու հիմ-
նա րար է, և երկ րորդ՝ ըն թեր ցո ղին չի կա րե լի 
զրկել բա նաս տեղ ծութ յան հետ ա ռա ջին հան-
դիպ ման հա ճույ քից:

Մ նում է միայն հա վե լել, որ Գա գիկ Դավթ-
յա նը հետ ևո ղա կան է ոչ միայն Թա գո րի բա-
նաս տեղ ծա կան աշ խար հը մեր ա ռաջ բա-
ցե լու, այլև այդ աշ խար հի մեկ նութ յա նը մեզ 
ու ղե կից ա նե լու հար ցում: Եվ կրկին Թա գո րի 
միջ նոր դութ յամբ ու օգ նութ յամբ:

Խոս քը Ռա բինդ րա նաթ Թա գո րի Հար-
վար դի հա մալ սա րա նում կար դա ցած դա սա-
խո սութ յան՝ «Չա րի հիմ նախն դի րը» էս սեի, 
Ալ բերտ Էյնշ տեյ նի հետ զրույ ցի և ծա նո թագ-
րութ յուն նե րի բաժ նի մա սին է, յու րա տե սակ 
հա վել ված ներ, ո րոնք ի րա կա նում հա վել ված 
չեն, այլ ինք նու րույն խոսք, ո րոնք, ինչ պես 
ա սա ցի, ըն թեր ցո ղին ու ղեկ ցում են Թա գո րի 
բա նաս տեղ ծութ յան աշ խար հում՝ բա նաս-
տեղ ծութ յան սահ ման նե րը տե ղա շար ժե լով 
դե պի ան սահ մա նութ յուն և այդ ան սահ մա-
նութ յու նը հա րա զատ դարձ նե լով ըն թեր-
ցո ղին: Ինչն էլ, ի վեր ջո Թա գո րի խնդիրն է. 
մար դը Մասն է, բայց Աստ ված նրան Ամ բող ջը 
ճա նա չե լու շնորհ է տվել:

«Տիե զեր քը հա սա նե լի է մար դու ան հատ-
նում ան հա տա կա նութ յա նը: Ա նի մա նա լի 
ո չինչ չի կա րող լի նել մարդ ան հա տի հա մար»՝ 
ա սում է Ռա բինդ րա նաթ Թա գո րը: Վ կա՝ 
«Սահ ման նե րի սահ մա նից ան դին» ժո ղո վա-
ծուն… 

ՍԻՐՈ ԿԱՄՐՋԻ 
ՀԱՎԱՏԱՐԻՄ 
ՊԱՀԱՊԱՆԸ

«Իմ մտե րիմ հար ևան, դու իմ 
աչ քի լույսն ես», – ա սում է ի մաս-
տուն վրա ցին: Վ րաս տա նի ա մե-
նա մոտ հա րևա նը Հա յաս տանն է, 
ո րի հետ նա ու նի դա րա վոր գրա-
կան կա պեր, ա վան դա կան ջերմ 
հա րա բե րութ յուն ներ՝ հե րո սա կան 
անց յա լով և հա վեր ժա կան բա րե-
կա մութ յամբ։ Ան սա սան այս ա վան-
դույթ նե րի շա րու նա կո ղը և եր կու 
ժո ղո վուրդ նե րի միջև սի րո կամր ջի 
պա հա պան նե րից մեկն է Վ րաս տա-
նի ճշմա րիտ բա րե կամ, ան վա նի 
բա նաս տեղծ Գա գիկ Դավթ յա նը։ Հայ 
ըն թեր ցող նե րի հետ միա սին նրա 
գի րը գնա հա տում են շատ երկր նե-
րում, բայց կար ծում եմ կողմ նա կալ 
չեմ լի նի, ե թե ա սեմ, որ նրան ա ռա-
վել սի րում ու հար գում են հատ-
կա պես Վ րաս տա նում՝ իր փայ լուն 
պոե զիա յի ու թարգ մա նութ յուն նե րի 
հա մար։ Մե զա նում նա ար ժա նա ցել 
է Վ լա դի միր Մա յա կովս կու, Ի վա նե 
Մա չա բե լիի, Գա լակ տիոն Տա բի ձեի 
մրցա նակ նե րին։

Անգ նա հա տե լի է նրա մեծ ներդ-
րու մը վրաց պոե զիա յի հան րահռ-
չակ ման մեջ։ Ան նա Կա լան դա ձեի, 
Մուխ րան Մա ճա վա րիա նիի, Ջան-
սուղ Չարկ վիա նիի, Մո րիս Փոց-
խիշ վի լիի, Բե սիկ Խա րա նաու լիի 
և վ րա ցի բազ մա թիվ ընտր յալ բա-
նաս տեղծ նե րի ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րը Գա գիկ Դավթ յա նի թարգ-
մա նութ յամբ, ար ժա նա ցել են հայ 
ըն թեր ցող նե րի բարձր գնա հա տա-
կա նին։ Ու րախ եմ, որ գրա կա նութ-

յան սի րա հար նե րը նրա փայ լուն 
թարգ մա նութ յամբ ծա նոթ են նաև 
իմ բա նաս տեղ ծա կան գրքին: Շ նոր-
հա վո րե լով իմ սի րե լի ըն կե րոջն ու 
բա նաս տեղ ծին, շտա պեմ ա սել, որ 
մա յի սին մենք նրա ներ կա յութ յամբ 
կնշենք իր փա ռա վոր հո բել  յա նը 
Վ րաս տա նում: 

Մաղ թում եմ եր կա րա կե ցութ-
յուն, ըն թեր ցո ղա կան չխամ րող սեր 
և Հայ րե նի քի բա րօ րութ յուն։
ՀԱՐ ԳԱՆ ՔՈՎ և Ն ՎԻՐ ՎԱ ԾՈՒԹ-
ՅԱՄԲ՝ ՄԱՂ ՎԱ ԼԱ ԳՈՆԱՇՎԻԼԻ, 

Վ ՐԱՍ ՏԱ ՆԻ ԳՐՈՂ ՆԵ ՐԻ 
ՄԻՈՒԹ ՅԱՆ ՆԱ ԽԱ ԳԱՀ
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Հար գե լի բա նաս տեղծ, սի րե-
լի իմ ըն կեր Գա գիկ Դավթ յան.

Հ րաշք է յու րա քանչ  յուր մար-
դու ծնունդն ու կյան քը։ Ա վե լի մեծ 
հրաշք է ի ծնե բա նաս տեղ ծը, իսկ 
դու, ան կաս կած, այդ պի սին ես: 
Քո ստեղ ծա գոր ծութ յու նը գանձ է 
հայ ժո ղովր դի հա մար, այն շա րու-
նա կութ յունն է այն մեծ խոս քե րի, 
ո րոնք ա րար վել են քո հի նա վուրց 
երկ րում՝ մեծ բա նաս տեղծ նե րի՝ Հո-
գու ա ռաք յալ նե րի մի ջո ցով:

Այ սօր վա խառ նաշ փոթ աշ խար-
հում մարդ կութ յու նը, ա ռա վել քան 
երբ ևէ, հոգ ևոր լույ սի և բարձր 
պոե զիա յի կա րիքն ու նի՝ խա վա-
րի մեջ փայ լե լու հա մար, քա նի որ 
նա սրբա զան հու մա նիզ մի պա հա-
պանն է գլո բալ ա պա մարդ կայ նաց-
ման ա ղե տա լիո րեն ա րա գա ցող 
գոր ծըն թա ցի մեջ: Իսկ քո պոե զիան 
փայ լում է, քա նի որ այն Ո գե ղեն 

մարմ նա վո րում է: Ես հա վա տում 
եմ, որ ա պա գա սե րունդ նե րը կգնա-
հա տեն քո հոգ ևոր աշ խա տանքն ու 
ժա ռան գութ յու նը:

Սր տանց մաղ թում եմ քեզ դեռ 
եր կար ո գեշն չող ստեղ ծա գոր ծա-
կան տա րի ներ: 

Ա ռողջ լեր: Շ նոր հա վոր տոնդ։
ՔՈ՝ ՌՈ ՄԱՆ ԿԻՍՅՈՎ ՍՈ ՖԻԱ, 

ԲՈՒԼ ՂԱ ՐԻԱ

ՊՈԵԶԻԱՅԻ 
ԵՂԲԱՅՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Գա գիկ ջան.
Մեր բա նաս տեղ ծա կան ու երկ-

րա յին մտեր մութ յու նը սկսվել է 
անց յալ դա րում հա մաշ խար հա յին 
պոե զիա յի հսկա յա կան տա րա ծութ-
յուն նե րում։ Մեր թևի տակ ու նե նա-
լով Վ լա դի վոս տո կը, Ալ մա-Ա թան, 
Եր ևա նը և հա մաշ խար հա յին մշա-
կույ թի այլ կենտ րոն ներ՝ բա նաս-
տեղ ծա կան պատ կեր նե րով ու 
թարգ մա նութ յուն նե րով մենք ա վե լի 
ենք մեր ձե ցել միմ յանց Պոե զիա յի 
մեծ եղ բայ րութ յան մեջ։

Ան սահ ման ու րախ եմ, որ քո 
թարգ մա նութ յամբ բա նաս տեղ-
ծութ յուն ներս հնչե ցին հա յե րեն, 
մտան հա մաշ խար հա յին պոե զիա յի 
ան թո լո գիա նե րի մեջ՝ կազմ ված բա-
նաս տեղ ծա կան մշա կույ թի մեծ գի-
տա կիդ ճա շա կով։ Ու րախ եմ, որ իմ 
հյուրն էիր Աս տա նա յի քսա նամ յա-
կին նվիր ված պոե զիա յի փա ռա տո-
նին։ Այ սինքն՝ մեր բա նաս տեղ ծա-
կան եղ բայ րութ յու նը շա րու նակ վում 
է հի մա էլ՝ 21-րդ դա րում։

Իսկ իմ «Թուխ լուս նի լա ցը» գիր-
քը քո թարգ մա նութ յամբ իմ գրա-

դա րա նի ա մե նաակ նա ռու տե ղում 
է։ Հի շեց նեմ նրա նում տեղ գտած իմ 
էքսպ րոմ տը նվիր ված քեզ:
Ա րա րի՜ չը պահ պա նի թող,
Աստ վա՜ծ քեզ հո վա նի,
Ա կունք ես դու շատր վա նող,
Եվ ստեղ ծող Բա նի:
Ո՜վ է պա հում սուրբ թելն ան տես 
Մես րո պա տառ գրում:
Չի՜ հաս կա նա Եվ րո պան, թե
Քարն ին չու է լռում:

Գր կում եմ քեզ և ի պա տիվ քո 
հո բել  յա նի՝ բա ժակ եմ բարձ րաց-
նում հայ կա կան կոն յա կով, որն աշ-
խար հում բարձր է գնա հատ վում 
ֆրան սիա կան «Մար տե լից».

ՔՈ՝ ԺԱՆ ԲԱԽԻՏ,
ՂԱ ԶԱԽՍ ՏԱՆ, ԱԼ ՄԱ ԹԻ

ՄԵՆՔ ԱՆԸՆԴՀԱՏ 
ՀԻՇԵՑՆՈՒՄ ԵՆՔ...

Հար գե լի Գա գիկ Դավթ յան, Ձեր 
հրա շա լի հո բել  յա նի կա պակ ցութ-
յամբ մաղ թում եմ Ձեզ ևս բա զում 
ստեղ ծա գոր ծա կան սխրանք ներ։ 
Ձեր գոր ծու նեութ յու նը մեծ ար-
ժեք ու նի լե հա կան գրա կա նութ յան 
հա մար և ն պաս տում է մեր ժո ղո-
վուրդ նե րի միջև բա րե կա մութ յան 
ամ րապնդ մա նը: Մենք ա նընդ հատ 
գրա կան աշ խար հին հի շեց նում 
ենք, որ դուք Պոե զիա յի և ար վես-
տի Եվ րո պա կան ՀՈՄԵՐ մե դա լի 
նշա նա վոր դափ նե կիր նե րից եք՝ 
ա ռա ջի նը հայ բա նաս տեղծ նե րից, 
և ձգ տում ենք Ձեր ստեղ ծա գոր-
ծութ յու նը խթա նել աշ խար հի շատ 
երկր նե րում: Մեր այս աշ խա տան քը 
ար տա ցոլ ված է Չի նաս տա նի, Լե-
հաս տա նի, Վ րաս տա նի, Ղա զախս-
տա նի և Սեր բիա յի կար ևո րա գույն 
գրա կան փա ռա տո նե րի հրա վեր նե-
րում, ո րոնց բազ մազ գի մաս նա կից-
նե րին Դուք ար ժա նա պատ վո րեն 

ներ կա յաց նում եք ձեր հա զա րամ յա 
եր կիրն ու մշա կույ թը: Հու սով ենք, 
որ Դուք ա ռողջ կմնաք և մենք եր-
կար տա րի ներ կվա յե լենք Ձեր՝ հայ 
մեծ գրո ղի և թարգ ման չի և, ա ռա-
ջին հեր թին, հիա նա լի մար դու բա-
րե կա մութ յու նը։

ԴԱ ՐԻՈՒՇ ՏՈ ՄԱՇ ԼԵԲՅՈԴԱ,
ԼԵՀ ԲԱ ՆԱՍ ՏԵՂԾ, ԲԱ ՆԱ ՍԻ-
ՐՈՒԹ ՅԱՆ ԴՈԿ ՏՈՐ-ՊՐՈ ՖԵ-
ՍՈՐ, ՊՈԵ ԶԻԱ ՅԻ և ԱՐ ՎԵՍ ՏԻ 
ԵՎ ՐՈ ՊԱ ԿԱՆ ՀՈՄԵՐ ՄԵ ԴԱ ԼԻ 
ԿԱԶՄ ԿՈ ՄԻ ՏԵԻ ՆԱ ԽԱ ԳԱՀ

ՊԱՏՎՈ ՇՔԱՆՇԱՆ 
ԼԵՀԱՍՏԱՆԻՑ

Լե հա կան մշա կույ թի տա րած-
ման և զար գաց ման գոր ծում նշա-
նա կա լից ա վան դի հա մար բա-
նաս տեղծ և թարգ մա նիչ Գա գիկ 
Դավթ յա նը ար ժա նա ցել է Լե հաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան Մ շա-
կույ թի և Ազ գա յին ժա ռան գութ յան 
նա խա րա րութ յան «Լե հա կան մշա-
կույ թի նվիր յալ» Պատ վո շքան շա-
նի: Բա նաս տեղ ծի ծննդյան օ րը՝ 
ապ րի լի 4-ին «Նա րե կա ցի» ար վես-
տի միութ յու նում կա յա ցած Լե հաս-
տա նի, Ուկ րաի նա յի և Վ րաս տա նի 
վար պետ նե րի գե ղան կար չա կան 
գոր ծե րի «Նոր սրբա պատ կեր» 
ցու ցա հան դե սի բաց ման ա րա րո-
ղութ յան շրջա նակ նե րում պարգ ևը 
հանձ նեց Հա յաս տա նում Լե հաս-
տա նի դես պան Պա վել Չեպ-
լա կը: Դաշ նա կա հա րու հի Լիա նա 
Փի րու մո վա յի և «Malwy» երգ չախմ-
բի կա տա րում նե րից հե տո Գա գիկ 
Դավթ յա նը մաս նա կից նե րին ըն ծա-
յագ րեց ար դի լե հա կան պոե զիա յի 
«Որ պես ձեռք սեղ մում» խո րագ րով 
իր թարգ մա նած ան թո լո գիա յի օ րի-
նակ նե րից:

 

ՏՈՂԵՐ ՆԱՄԱԿՆԵՐԻՑ

ՀԱՍԱՆԵԼԻ ՏԻԵԶԵՐՔ 
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Արտակ Առաքելյան. նա մի ծիլն էր 
մեր հողի…

Ա  ռա քել  յան Ար տակ Սեյ րա նի. ծնվել 
է 2000թ. նո յեմ բե րի 1-ին՝ Բռ նա կոթ 
գյու ղում: Սո վո րել է Բռ նա կո թի միջ-

նա կարգ դպրո ցում, այ նու հետև ու սու մը շա-
րու նա կել Եր ևա նի թիվ 52 դպրո ցում: Ու սումն 
ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է Եր ևա նի Ագ-
րա րա յին հա մալ սա րա նի քո լեջ՝ կենտ րո նաց-
ված գրուն տի կեն սա տեխ նո լո գիա բա ժի նը: 

2018 թ. զո րա կոչ վել էր բա նակ, ծա ռա յում 
էր Իջ ևա նի զո րա մա սում: Ար տակն օգ նում էր 
թույ լե րին, ին չով կա րո ղա նում էր, ի րե նից մե-
ծե րին հաս նում էր, միայն թե՝ մի բա նով սա-
տա րի... Հուն վա րին պետք է զո րացր վեր ու 
պատ վով հրա ժեշտ տար զին վո րա կան հա-
մազ գես տին, բայց սկսվեց պա տե րազ մը... 
Հայ րե նա սեր զին վորն ա ռա ջինն էր շար քից 
դուրս ե կել և ինք նա կամ պատ րաս տա կա-
մութ յուն հայտ նել ի րեն տա նե լու Ար ցախ: 
Գի տակ ցե լով գնաց, բայց ոչ թե մահ վանն ըն-
դա ռաջ, այլ՝ իր զի նա կից ըն կեր նե րին օգ նութ-
յան… Հոկ տեմ բե րի 17-ին Ար տակն ար դեն 
Ար ցա խում էր, հրե տա կո ծութ յուն նե րի տակ, 
կյան քի ու մահ վան պայ քա րի մեջ: Նա պի տի 
գար ու բո լո րին պատ մեր իր սխրանք նե րի 
մա սին, զար հու րե լի պա տե րազ մի մա սին…

Ու ժեղ հրե տա կո ծութ յան ժա մա նակ զի-
նա կից ըն կե րը վի րա վոր վում է. ա ռանց մի 
վայրկ յան իսկ մտա ծե լու՝ շտա պում է ըն կե-
րոջն օգ նութ յան՝ փոր ձե լով փրկել կյան քը: 
Բա վա կան եր կար տա րա ծութ յուն ըն կե րո-
ջը գրկած՝ ա կա նա նե տե րից խու սա փե լով՝ 
մի կերպ հաս նում են բար ձուն քին, որ տե ղից 
մի քա նի քայլն ար դեն փրկութ յունն էր, բայց 
թշնա մու գնդա կը եր կու սին էլ գտավ ու... Եր-
կար փնտրե լուց հե տո նրանց գտան կողք-
կող քի… Հե րո սա ցած Ար տակ Ա ռա քել  յա նի 
աճ յու նը հո ղին է հանձն վել Սի սիա նի զին վո-
րա կան պան թեո նում: 

Ար թուր Գ րի գոր յան. Քա ջա րա նի 
նվիր յա լը

Ա ր թուր Վո լո դիա յի Գ րի գոր յան, ծնվել է 
1977 թվա կա նին՝ Քա ջա րան քա ղա-
քում: Ա վար տել է տե ղի թիվ 4 միջ-

նա կարգ դպրո ցը, ա պա սո վո րել Կա պա նի 
բժշկա կան քո լե ջում, ստա ցել բու ժա կի մաս-
նա գի տութ յուն: Ծա ռա յել է ՀՀ զին ված ու ժե-
րում, ո րից հե տո ա վար տել է Եր ևա նի Ար տա-
քին տնտե սա կան կա պե րի հա մալ սա րա նի 
տնտե սա գի տութ յան բա ժի նը: Աշ խա տել է 
Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա-
տի տեխ նո լո գիա կան ավ տո հա վա քա կա յա-
նում, զբա ղեց րել պա տաս խա նա տու պաշ-
տոն ներ:

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու զա վակ՝ որ-
դի և դուստր: Ան կախ տի րա պե տած մաս նա-
գի տութ յու նից ու կա տա րած աշ խա տան քից՝ 

նրա ու շադ րութ յան կենտ րո նում միշտ սահ-
մանն էր, այն տեղ կանգ նած հայ զին վո րը: Ե՛վ 
խա ղաղ, ե՛վ պա տե րազ մա կան ի րա վի ճակ նե-
րում այ ցե լում էր դիր քեր, հան դի պում դիր քա-
պահ նե րին իր խոր հուրդ նե րով գո տեպն դում 
նրանց, ա ջակ ցում՝ ին չով կա րող էր: Ն րա նա-
խա ձեռ նութ յամբ և անձ նա կան մի ջոց նե րով 
Նա խիջ ևա նի, Սի սիա նի և Քա ջա րա նի պաշտ-
պա նա կան դիր քե րին է տրա մադր վել անհ րա-
ժեշտ տեխ նի կա, տրակ տոր, ձյուն մաք րող 
մե քե նա, բժշկա կան պա րա գա ներ, պատ գա-
րակ ներ, հե ռա դի տակ ներ և այլն:

Հայ րե նան վեր գոր ծու նեութ յան հա մար 
Ար թուր Գ րի գոր յա նը պարգ ևատր վել է «Հայ-
րե նի քի պաշտ պան» մե դա լով, «Հա յաս տա նի 
երկ րա պահ» հու շա մե դա լով, «ԵԿՄ 20 տա րի» 
հո բել  յա նա կան մե դա լով, շնոր հա կա լագ րե-
րով և պատ վոգ րե րով: 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ի ա ռա վոտ յան, 
երբ ադր բե ջա նա կան կող մը նա խա հար ձակ 
ե ղավ, ա ռա ջին նե րից էր, ով մեկ նեց ռազ մա-
ճա կատ: Ար դեն մար տա կան գոր ծո ղութ յուն-
նե րի մաս նա կից էր միակ որ դին՝ Կա րե նը, ով 
Ջ րա կա նի պաշտ պան նե րից էր:

Ծանր մար տե րից մե կի ժա մա նակ Ար-
թուր Գ րի գոր յա նը որ դու և ըն կեր նե րի կյան քը 
փրկե լով՝ հե րո սա բար զոհ վում է:

Որ դին հպար տութ յամբ է հի շում հոր հետ 
անց կաց րած ռազ մա ճա կա տա յին օ րե րը:

Ար թուր Գ րի գոր յա նը սի րում էր կրկնել. 
«Աշ խար հի որ ևէ հրաշք չեմ փո խի իմ հայ րե-
նի բնաշ խար հի մի թիզ հող ու ջրի, ան գամ՝ 
փոք րիկ քա րի հետ»: Ցա վոք, նրա շատ ե րա-
զանք ներ ան կա տար մնա ցին...

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան նա-
խա գա հի հրա մա նագ րով հետ մա հու պարգ-
ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» մե-
դա լով: 

Մ հեր Ա ռա քել  յան. չխնա յեց կյան քը 
հա նուն հայ րե նի քի

Ա  ռա քել  յան Մ հեր Սա սու նի, ծնվել է 
2000 թ. օ գոս տո սի 18-ին՝ Սի սիա նի 
շրջա նի Բռ նա կոթ գյու ղում: Մ հե րը 

մե ծա ցել էր զին վո րա կա նի ըն տա նի քում: Հայ-
րը` Սա սուն Ա ռա քել  յա նը, 20 տա րի աշ խա տել 
է ռազ մա կան ոս տի կա նութ յու նում, զա վակ նե-
րին մե ծաց րել և դաս տիա րա կել զին վո րա կան 
կարգ ու կա նո նով, վարք ու բար քով: Ա վագ 
որ դուն Դա վիթ էին կո չել, կրտսե րին` Մ հեր՝ 
Սաս նա տան քա ջե րի ա նուն նե րով: 

Մ հե րը 2019-ի հուն վա րի 16-ին զո րա կոչ-
վել է հա յոց բա նակ, ծա ռա յել Մար տու նու 3-րդ 
պաշտ պա նա կա նում: Կարճ ժա մա նա կում 
կա րո ղա ցել էր ար ժա նա նալ հրա մա նա տար-
նե րի հար գա լից վե րա բեր մուն քին։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց... Մ հե րը զան գա հա րում 
էր տուն, հոր դո րում իր հա մար չան հանգս-
տա նալ, ա սում, որ ա մեն ինչ լավ է լի նե լու։

Նա Մար տու նու գնդի կազ մում 15 օր 
մաս նակ ցել է պա տե րազ մին. դի մա կա յել են 
նենգ թշնա մուն, սա կայն հոկ տեմ բե րի 11-ին 
հրա ման են ստա ցել տե ղա փոխ վել Հադ րութ: 
Ողջ գունդն ըն կել էր շրջա փակ ման մեջ, հրա-
մա նա տա րութ յա նը տե ղե կաց րել են, որ այ-
լևս չեն կա րո ղա նում թշնա մուն դի մա կա յել… 
Դա ե ղել է վեր ջին տե ղե կատ վութ յու նը Մ հե-
րի գտնվե լու վայ րի մա սին: Հե տո սպա սում, 
հույս, ա ղոթք, հու սա հա տութ յուն... ԴՆԹ նմու-
շա ռու մից հե տո հա կա սա կան զգա ցո ղութ-
յուն ներ էին՝ Ա ռա քել  յան ներն ար դեն հո ղին 
էին հանձ նել Մ հե րի հո րեղ բոր որ դուն՝ Ար-

տա կին: Ար տակն ու Մ հե րը տա րե կից ներ էին, 
հա ճա խել էին նույն դպրո ցը, նույն մար զա-
ձևն էին պա րա պում, նույն օրն էին զո րա կոչ-
վել բա նակ, նույն սեն յա կում էին ապ րում: Ու 
մայ րը դո ղում էր. «Մի՞ թե նույն կերպ պի տի 
ընդ հատ վեր նրանց կյան քը»։

Մ հե րի ու Ար տա կի հա մա տեղ անց կաց-
րած ման կութ յան, պա տա նե կութ յան ու ե րի-
տա սար դութ յան մա սին ան վեր ջա նա լի պատ-
մութ յուն ներ են պատ մում, նրանց հետ մեծ 
հույ սեր էին կա պում, նրանց ա պա գան պատ-
կե րաց նում էին միայն լու սա վոր, բայց...

2021 թ. հուն վա րի 24-ին ԴՆԹ հե տա զո-
տութ յու նը փաս տեց՝ Մ հե րը զոհ վել է, Մ հե րը 
գնա ցել է եղ բոր հե տևից, հե րո սա ցել է...

2021 թ. հուն վա րի 26-ին Սի սիա նի զին վո-
րա կան պան թեո նում հա րա զատ նե րը վեր ջին 
հրա ժեշ տը տվե ցին 20 տա րե կան հայ զին-
վո րին, ով զին վո րա կան երդ ման հա մա ձայն՝ 
չխնա յեց կյան քը հա նուն հայ րե նի քի։ 

Ս պար տակ Մ նա ցա կան յան. զոհ-
վեց պա տե րազ մի ա վար տից ժա-
մեր ա ռաջ

Ս  պար տակ Լ ևո նի Մ նա ցա կան յան. 
ծնվել է 2000 թվա կա նի նո յեմ բե րի 
3-ին՝ Ա գա րակ քա ղա քում: Սո վո րել 

է Ա գա րա կի միջ նա կարգ դպրո ցում: Զին վո-
րա կան նե րի ըն տա նի քում մե ծա ցած տղան 
չէր ե րա զում զին վո րա կան դառ նալ: Ե րա զում 
էր դես պան լի նել Ի րա նում կամ Ա րա բա կան 
Միաց յալ Է մի րութ յուն նե րում: Ե րա զան քին 
հետ ևե լով՝ դպրո ցը գե րա զանց ա ռա ջա դի-
մութ յամբ ա վար տե լուց հե տո, ըն դուն վել Է 
ԵՊՀ Ար ևե լա գի տութ յան ֆա կուլ տետ: Երբ 
պատ րաստ վում էր ըն դու նե լութ յան քննութ-
յուն նե րին, եղ բոր՝ Հայ կի խոս քով, հա յոց 
պատ մութ յու նը նրա տա րերքն էր դար ձել։

«Երբ հա յոց պատ մութ յան գրքերն էր 
կար դում, ա նընդ հատ գա լիս, ինձ ա սում էր` 
նա յի, սենց բան ենք ու նե ցել, կար դա, դու էլ 
սո վո րի: Ու տա լիս էր, որ ան պայ ման կար-
դամ», – պատ մում է Հայ կը:

«Ս պար տակն ու ներ իր աշ խար հը, ո րի 
մա սին ա մե նից շատ կիս վում էր ա մե նա մոտ 
ըն կե րոջ` Նա րե կի հետ, ով նույն պես զոհ վել 
է պա տե րազ մում: Երբ միա սին նստում էին, 
խո սում, ոչ ոք ո չինչ չէր հաս կա նում», – հի շում 
է զին վո րի եղ բայ րը: 

2019 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յել 
է Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Մա տա ղի սի 
զո րա մա սում: Օ րի նա կե լի ծա ռա յութ յան հա-
մար ար ժա նա ցել է «Բա նա կի գե րա զան ցիկ» 
և «Քա ջա րի մար տիկ» մե դալ նե րի: Մոր ա սե-
լով՝ հրա մա նա տար ներն ա սում էին. «Չ կար 
մի բան, որ հարց նեինք, ու Ս պար տա կը չի-
մա նար թե՛ ծա ռա յութ յան հետ կապ ված, թե՛ 
զեն քե րի ու թե՛ իր զեն քի` հրե տա նու: Հո րից 
էր ժա ռան գել հրե տա նու հան դեպ սե րը. նա էլ 
է հրե տա նա վոր»: 

«Ս պար տա կը շատ գրա գետ էր, հաշ-
վարկ նե րից լավ գլուխ էր հա նում ու նաև 
լավ հի շո ղութ յուն ու ներ և իր հա մար ա ռա-
վել հեշտ էին հրե տա նու հետ գործ ու նե նա-
լը, բո լոր նախ նա կան հաշ վարկ ներն ի րա-
կա նաց նե լը», – ա սում է հայ րը: Ծ նող նե րի 
հպար տութ յունն ան հանգս տութ յան փոխ վեց 
2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին, երբ Ադր բե ջա-
նը պա տե րազմ սկսեց. ա ռա ջին իսկ օր վա նից 
ե ղել է մար տի դաշ տում, մաս նակ ցել` Թա լի շի, 
Մա տա ղի սի, Շու շիի, Քա րին տա կի, Կար միր 
Շու կա յի, Մար տու նիի թեժ մար տե րին:

Ս պար տա կը հա վա տում էր հաղ թա նա-

կին. «Ե թե այս փոքր բա նա կով մենք կա րո-
ղա նում ենք պայ քա րել 4 պե տութ յան դեմ, ու-
րեմն մեզ հաղ թել չի լի նի…»:

Պատ մա կան ֆիլ մե րի սի րա հար հրե տա-
նա վո րը պա տե րազ մի օ րե րին մոր հետ խո սե-
լիս ա սել է. «Մամ, ոնց որ նա յածս կի նո նե րում 
լի նեմ, բայց էս տեղ ա մեն ինչ ա վե լի բար դա»:

Ն րա վեր ջին մար տը նո յեմ բե րի 9-ին էր՝ 
Մար տու նու շրջա կայ քում: Պա տե րազ մի 
ա վար տից ժա մեր ա ռաջ է զոհ վել Ս պար տա-
կը՝ զոհ վել է ա ռանց ի մա նա լու, որ մենք մեզ 
պարտ ված ենք կո չել: 

Ս պար տա կի աճ յունն ամ փոփ վել է Ե ռաբ-
լուր զին վո րա կան պան թեո նում նո յեմ բե րի 
11-ին: Հետ մա հու պար գևատր վել է «Մար տա-
կան ծա ռա յութ յուն» մե դա լով: 

Ք րիս տա փոր Ար թին. «Ես հայ րե նի-
քիս մէջ չեմ ապ րիր, բայց հայ րե նի-
քը իմ մէջս կապ րի»

Ք  րիս տա փոր Ար թին, ծնվել է 1972 
թ. հուն վա րի 16-ին, Լի բա նա նում: 
Նախ նա կան կրթութ յու նը ստա ցել 

է Բուրջ Հա մու դի Սեն Կ րե կո ւար վար ժա րա-
նում: 1986 թ. ըն տա նի քի հետ տե ղա փոխ վել 
է Տո րոն տո՝ Կա նա դա, և ու սու մը շա րու նա կել 
Կա նա դա յի բարձ րա գույն վար ժա րա նում: 

1991 թ. ան դա մակ ցել է ՀՅ Դաշ նակ ցութ-
յա նը: ՊԲ Շու շիի ա ռան ձին հրաձ գա յին գու-
մար տա կի կազ մում մաս նակ ցել է Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յան տա րած քա յին ամ բող-
ջա կա նութ յան հա մար մղված մար տա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րին. 1993 թ. հու նի սի 1-ից 
մինչև հոկ տեմ բե րի 30-ը՝ Մար տա կեր տի, Աղ-
դա մի և Կով սա կա նի ( Զան գե լա նի) շրջան նե-
րում, 1994 թ. ապ րի լի 1-ից մինչև մա յի սի 12-
ը՝ Ֆի զու լու և Մար տա կեր տի շրջան նե րում, 
հրա դա դա րից հե տո՝ մինչև 1995 թ. հու նի սը՝ 
Մար տա կեր տի շրջա նի Կար մի րա վան-Ջ րա-
բերդ-դաշ տա յին կա յան Մար տա կերտ տե ղա-
մա սի պաշտ պա նութ յա նը:

2011-ի օ գոս տո սին Ք րիս տա փոր Ար թի նը՝ 
կնոջ՝ Գա յա նեի և դս տեր՝ Ա րա զի հետ, վերջ-
նա կա նա պես տե ղա փոխ վել է Հա յաս տան՝ 
բնա կութ յուն հաս տա տել Կա պան քա ղա քում:

Սեպ տեմ բե րի 27-ին, երբ Ադր բե ջա նը 
սան ձա զեր ծեց պա տե րազմ, նա Ե րևա նում 
էր։ Ան դա մագր վեց «Կա մա վո րա կան շար-
ժում» ՀԿ գու մար տա կի 2-րդ վաշ տին, մի քա-
նի օր մաս նակ ցեց զի նա վար ժութ յուն նե րին ու 
իր մար տա կան ըն կեր նե րի հետ միան գա մից 
մեկ նեց ա ռաջ նա գիծ: 

Հոկ տեմ բե րի 2-ին վաշ տը մեկ նել է Ար ցախ 
և ան մի ջա պես ընդգրկ վել Վա րան կա թա ղի 
( Լու լա սազ) բար ձուն քի շրջա նում ըն թա ցող 
մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին: 

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 6-ին հե րո սա բար 
զոհ վել է Մար տա կեր տի շրջա նի հա մար 
մղված մար տե րի ժա մա նակ՝ կյան քի գնով 
պաշտ պա նե լով Վա րան կա թա ղի ( Լու լա սազ) 
բար ձուն քը: Այդ ժամ հայ րե նի քը կորց րեց լա-
վա գույն հա յին, այն մար դուն, ով չէր ծնվել 
հայ րե նի քում, բայց հայ րե նի քը ծնվել էր իր 
մեջ:

Ք րիս տա փոր Անդ րա նի կի Ար թինն ԱՀ նա-
խա գա հի կող մից հետ մա հու պարգ ևատր-
վել է «Մար տա կան խաչ» 2-րդ  աս տի ճա նի 
շքան շա նով, ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նագ րով՝ 
«Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» մե դա լով:

ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՄԱՐԻ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան 
պատերազմում նահատակված 

հայոց քաջորդիներին
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Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինը՝ 
ամենախոշոր հարկատու

2022 -ի ա ռա ջին 
ե ռամս յա կում 
Հա յաս տա նի 

ա մե նա խո շոր հար կա տուն Զան գե-
զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի-

նատն է՝ վճա րած ա վե լի քան 35,4 
մի լիարդ դրա մի հար կե րով։ Անց յալ 
տար վա նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի 
հա մե մատ ըն կե րութ յու նը գրե թե քա-
ռա պատ կել է վճա րած հար կե րը։ Այդ 

մա սին տե ղե կա նում ենք Պե տե կա-
մուտ նե րի կո մի տեի հրա պա րա կած՝ 
այս տար վա ա ռա ջին ե ռամս յա կի 
1000 խո շոր հար կա տու նե րի ցու ցա-
կի ց։ 

Քննարկվել են համագործակցության 
ու մարզի զարգացման ծրագրերի 
հետ կապված հարցեր

Ս  յու նի քի մարզ պետ Ռո բերտ 
Ղու կաս յանն ըն դու նել է 
«Գեոպ րո մայ նինգ» ըն կե-

րութ յուն նե րի խմբի նա խա գահ Ռո-
ման Խու դո լի յին ու ըն կե րութ յան այլ 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի։ Հան դի պու մը 
նախ ճա նա չո ղա կան էր՝ պաշ տոն յա-
նե րը ծա նո թա ցան միմ յանց։

Եր կու կող մերն էլ շեշ տե ցին 
«Գեոպ րո մայ նին գի» մաս նակ ցութ-
յամբ մար զում գոր ծող եր կու ձեռ-
նար կութ յուն նե րի՝ «Զան գե զու րի 
պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նատ» 
և «Ա գա րա կի պղնձա մո լիբ դե նա յին 

կոմ բի նատ» փակ բաժ նե տի րա կան 
ըն կե րութ յուն նե րի կա րևո րա գույն 
դե րը մար զի կյան քում։

Այ նու հե տև քննարկ վե ցին մարզ-
պե տա րա նի ու հատ կա պես «ԶՊՄԿ» 
ՓԲԸ-ի մի ջև հա մա գոր ծակ ցութ յան, 
գոր ծըն կե րա յին հա րա բե րութ յուն-
նե րի, հա մա տեղ հա մա ձայ նեց ված 
ներդ րում նե րի ու զար գաց ման ծրագ-
րե րի հետ կապ ված հար ցեր, ո րոնք 
ա ռա ջի կա յում ա ռա վել ման րա մաս-
նո րեն կներ կա յաց վեն ու մաս նա գի-
տա կան աշ խա տան քի արդ յուն քում 
շո շա փե լի կդառ նան։

Մարզ պետն ու «Գեոպ րո մայ նին-
գի» ղե կա վա րը խո սե ցին նաև եր-
կուս տեք հա րա բե րութ յուն նե րը նոր 
մա կար դա կում կա յաց նե լու ճա նա-
պար հի մա սին։

Պա րոն Խու դո լի յը ներ կա յաց րեց 
իր պատ կե րա ցում ներն ու այն ծրագ-
րե րը, որ նա խա տե սում է ըն կե րութ-
յու նը մար զա յին կյան քի տար բեր 
բնա գա վառ նե րում՝ կար ճա ժամ կետ 
ու եր կա րա ժամ կետ կտրված քով՝ կա-
րևո րե լով հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան ու մարզ պե տա րա-
նի հետ։ 

Գորիսում hամայնքային 
ենթակայության 19 շենքի 
տանիքներին կտեղադրվեն 
արևային ֆոտովոլտային 
համակարգեր

Հ ա յաս տա նի տա րած քա յին 
զար գաց ման հիմ նադ րա-
մի ա ջակ ցութ յամբ Գո-

րիս հա մայն քում կտե ղադր վեն 
ֆո տո վոլ տա յին հա մա կար գեր: 
Նա խա տես վում է տե ղադ րել Գո-
րի սի բո լոր ՆՈՒՀ-ե րի, Գո րի սի 
Ա. Սաթ յա նի ան վան ե րաժշ տա-
կան դպրո ցի, Ման կա պա տա-
նե կան մար զադպ րո ցի, «Գո րիս 
բա րե կար գում» ՀՈԱԿ-ի, «Կո-
մու նալ ծա ռա յութ յուն» ՀՈԱԿ-ի, 
Վե րի շե նի, Խն ձո րես կի, Նե ր քին 
Խն ձո րես կի, Հար թա շե նի, Բարձ-

րա վա նի, Շուռ նու խի վար չա կան 
շեն քե րի, Խն ձո րես կի Ա. Սա-
թուն ցի ան վան ե րաժշ տա կան 
դպրո ցի տա նիք նե րին: Ծ րա գի-
րը ֆի նան սա վոր վում է USAID-ի 
կող մից։ Տե ղադր վող կա յան նե րի 
մի ջո ցով հնա րա վոր կլի նի հա-
մայն քա յին բյու ջեի ծախ սե րը 
կրճա տել: Գո րի սի հա մայն քա-
պե տա րա նի նիս տե րի դահ լի ճում 
հիմ նադ րա մի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րը խո սել են ծրագ րի մա սին, 
պա տաս խա նել հե տաքրք րող 
հար ցե րին։ 

Բնակարանամուտ՝ 
սահմանամերձ Որոտան 
բնակավայրում

Ե րբ ա մուր են տան պա-
տե րը, ա մուր է նաև 
հայ րե նի քի սահ մա նը: 

Սահ մա նա մերձ Ո րո տա նում 6 
ըն տա նիք բնա կա րա նա մուտ է 
տո նել: Սահ մա նին ապ րող նե րի 
հա մար բա րե կարգ տուն ու նե-
նա լը ոչ միայն հար մա րա վե տութ-
յան է, այլ նաև ռազ մա վա րա կան 
խնդիր: Ամ րաց նել սահ մա նը 
պա հող գյու ղե րը՝ սա է նաև օր վա 
հրա մա յա կա նը: Գո րիս հա մայն-
քի մի ջոց նե րով Ո րո տա նում հա-
մայն քա յին նշա նա կութ յան շեն քը 
հիմ նո վին նո րոգ վել է։ Բ նա կա-
րա նա մուտ տո նող 6 ըն տա նիք ից 
3-ը Ար ցա խից տե ղա հան ված են: 
Այդ ա ռի թով Ո րո տան էին այ ցե լել 

բազ մա թիվ հյու րեր՝ բնա կա րա-
նա մու տի ու րա խութ յունն ըն տա-
նիք նե րի հետ կի սե լու հա մար: 
Ու րա խա լի է, որ ո րո տան ցի նե րն 
ա մուր պա հում են բնա կա վայ րը, 
այն վե րաբ նա կեց վում է, նոր ըն-
տա նիք ներ են տե ղա փոխ վում: 
Ա ռա ջի կա յում նաև ո ռոգ ման 
ջրագ ծե րի կա ռուց ման ծրա գի-
րը կմեկ նար կի: 6 ըն տա նիք նե-
րը վա ղուց էին սպա սում, նրանց 
հա մար անհ նա րին թվա ցող 
խնդիր ներն այ սօր լուծ վել են: 
Հա մայն քի խնդիրն է, կա ռու ցել, 
շե նաց նել՝ բնա կիչ նե րի հա մար 
ստեղ ծե լով պայ ման նե ր։

ԳՈՐԻՍԻ 
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Խնձորեսկի կարևոր 
խնդիրներից մեկը՝ ոռոգման 
ջրագծերը, վերակառուցվում են

Տ աս նամ յակ ներ անց լուծ-
վում է Խն ձո րեսկ բնա կա-
վայ րի կար ևոր խնդիր նե-

րից մե կը՝ ո ռոգ ման ջրագ ծե րը, 
վե րա կա ռուց վում են: Ծ րագ րի 
ի րա կա նաց ման արդ յուն քում 
բնա կա վայ րում լուրջ խնդիր ներ 
են լուծ վե լու, քա նի որ տնա մերձ 

այ գի նե րից զատ վա րե լա հո ղերն 
ու այ գի ներն են նաև ո ռոգ վե լու: 
Գո րի սի հա մայն քա պե տա րա նի 
և ՄԱԿ-ի պա րե նի հա մաշ խար-
հա յին ծրագ րի շրջա նակ նե րում 
ի րա կա նաց վում են վե րա կա-
ռուց ման աշ խա տանք ներ:
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ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ:

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

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 
26.04.2022թ.:

ԿՈՐԵԼ Է  Կորել է «Քաջարանի արհեստա-
գործական պետական ուսումնարան» 
ՊՈԱԿ-ի 2019թ. շրջանավարտ Աշոտ Նվերի 
Փարսյանի դիպլոմը՝ № 039108,  գրանցման 
№ 620: Համարել անվավեր:

Ա պ րի լի 12-ին Կա պա նի Դ.Համ բար-
ձում յա նի ան վան ման կա պա տա-
նե կան մար զադպ րո ցի դահ լի ճում 

կա յա ցավ ՀՀ մար զե րի, Ե րևան քա ղա քի և 
Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան հան րակր թա-
կան դպրոց նե րի 7-12-րդ դա սա րան նե րի 
ա շա կերտ նե րի մի ջև 2022թ. կազ մա կերպ վող 
«Ս պար տա կիա դա» մար զա կան մի ջո ցառ ման 
«Հ րաձ գութ յուն» մար զա ձևի մրցման մար զա-
յին փու լը։ Մաս նակ ցում էին Կա պան, Գո րիս, 
Մեղ րի, Քա ջա րան, Գո րայք հա մայնք նե րում 
հաղ թող ճա նաչ ված թի մե րը։

Լա վա գույն արդ յուն քը գրան ցեց Կա պա-
նի թիվ 3 միջ նա կարգ դպրո ցի թի մը, որն էլ 
ապ րի լի 19-ին Ե րևա նում կա յա նա լիք մրցման 
եզ րա փա կիչ փու լում Ս յու նի քի մար զը ներ կա-
յաց նե լու ի րա վունք նվա ճեց։

Երկ րորդ տե ղում՝ Քա ջա րա նի, եր րոր դում՝ 
Մեղ րու թի մերն էին։

ԿԳՄՍՆ-ն տարկետման մասին նախագիծ է մշակել, ՊՆ-ն 
առաջարկում է քննարկել դպրոցը 11-ամյա դարձնելու հարցը

Կ ր թութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և 
ս պոր տի նա խա րա րութ յունն ա ռա-
ջար կում է ընդ լայ նել կրթութ յան նպա-

տա կով պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ-
յու նից տար կետ ման հնա րա վո րութ յուն նե րը, 
իսկ զո րա կո չի տա րի քա յին շե մը 27-ից դարձ-
նել 28:

«Զին վո րա կան ծա ռա յութ յան և զին ծա-
ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» օ րեն քում 
լրա ցում նե րի մա սին նա խագ ծով ա ռա ջարկ-
վում է տար կե տում տալ նաև պե տութ յան հա-
մար ա ռաջ նա հերթ կար ևո րութ յուն ու նե ցող 
մաս նա գի տութ յուն նե րով հա մա պա տաս խան 
բու հե րում սո վո րե լու դեպ քում: Այդ մաս նա-
գի տութ յուն նե րի ու բու հե րի ցան կը պետք է 
սահ ման վի ա վե լի ուշ:

Գոր ծող կար գա վո րում նե րով՝ պար տա դիր 
զին ծա ռա յութ յու նից տար կե տում տրա մադր-
վում է այն դեպ քում, երբ քա ղա քա ցին օ լիմ-
պիա դա նե րի մրցա նա կա կիր է, ըն դուն վել է 
աշ խար հի լա վա գույն 50 բու հե րից որ ևէ մե կը 
կամ կրթութ յան և գի տութ յան բնա գա վառ նե-
րում ու նի նշա նա կա լից նվա ճում ներ:

Հով հան նես Գ ևորգ յան (ՀՀ ԿԳՄՍՆ 
ի րա վա բա նա կան վար չութ յան պետ) - 
Ս տաց վում էր էն պես, որ մեր ե րի տա սարդ նե-
րը՝ շնոր հա շատ ե րի տա սարդ նե րը՝ տղա նե րը, 
ո րոնք ցան կա նում են կրթութ յուն ստա նալ և 
կր թութ յան շա րու նա կա կա նութ յու նը ա պա-
հո վել, բա կա լավ րիա տի կրթա կան ծրագ րով 
բա ցա ռա պես օ տա րերկր յա պե տութ յուն-
նե րում կա րող են ու սում նա ռել, և այս փո-
փո խութ յուն նե րի նպա տա կը և անհ րա ժեշ-
տութ յու նը պայ մա նա վոր վե ցին նրա նով, որ 
մեր հա յաս տան յան բու հե րին նույն պես տրվի 
հնա րա վո րութ յուն:

Հե տա գա ու սում նա ռութ յան ըն թաց քում 
տար կետ ման ի րա վուն քը կպահ պան վի՞, թե՞ 
ոչ՝ կախ ված կլի նի սո վո րո ղի ա ռա ջա դի մութ-
յու նից: Մի ջին ո րա կա կան գնա հա տա կա նը՝ 
ՄՈԳ-ը, պետք է լի նի առն վազն 80:

Հով հան նես Գ ևորգ յան - Այ սինքն՝ դա 
շա րու նա կա կան պա հանջ է լի նե լու բո լոր 
կրթա կան ծրագ րե րի հա մար, և լա վա գույն 
ո րակ նե րով մեր ե րի տա սարդ ու սա նող նե րը 
ա ռողջ մրցակ ցութ յան տի րույ թում կհայտն-
վեն, ին չը հնա րա վո րութ յուն կտա նաև մեզ 
հե տա գա յում ու նե նալ գի տա ման կա վար ժա-
կան գոր ծու նեութ յամբ զբաղ վե լու մաս նա գի-
տաց ված կադ րեր:

Վեր լու ծութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ 
բնա գի տա կան ուղղ վա ծութ յան մաս նա գի-
տութ յուն նե րը այն քան էլ գրա վիչ չեն ե րի-
տա սարդ նե րի հա մար, և նա խագ ծի հե ղի-
նակ ներն ակն կա լում են, որ տար կետ ման 
ի րա վուն քով սո վո րե լու հնա րա վո րութ յու նը 
ա վե լի պա հանջ ված կդարձ նի դրանք:

Պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յու նը 
զո րա կո չի սահ մա նա յին տա րի քի բարձ րա-
ցու մը նպա տա կա հար մար չի հա մա րում:

ՊՆ պա տաս խան - Զո րա կո չի սահ մա-
նա յին տա րի քը սահ ման ված է ՀՀ ա րա կան 
սե ռի բո լոր քա ղա քա ցի նե րի հա մար, և կր-
թութ յան բո լոր աս տի ճան նե րով կրթա կան 
ի րա վունքն ի րաց նող քա ղա քա ցի նե րի պար-
տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յան զո րա կո-

չի են թա կա լի նե լու 
սահ մա նա յին տա-
րի քը նրանց կող մից 
տար կե տում ստա-
նա լու հան գա ման քի 
հետ փոխ կա պակ-
ցումն ան հա մա պա-
տաս խա նութ յան մեջ 
է մտնում ՀՀ Սահ մա-
նադ րութ յան 28-րդ և 
29-րդ հոդ ված նե րի 
հետ: Հի շա տակ ված 
հոդ ված նե րը վե րա-
բե րում են օ րեն քի 
առջև ընդ հա նուր 
հա վա սա րութ յա նը և 

խտ րա կա նութ յան ար գել քին:
Կր թա կան գե րա տես չութ յու նը, մինչ դեռ, 

նշում է, որ զո րա կո չի տա րի քա յին շե մը 27 
սահ մա նե լու ժա մա նակ դպրո ցում կրթութ-
յու նը ե ղել է 10-ամ յա, և քա ղա քա ցի նե րը, 17 
տա րե կա նում ա վար տե լով դպրո ցը, հնա րա-
վո րութ յուն են ու նե ցել մինչև 27 տա րե կանն 
ա վար տել կրթութ յու նը՝ բո լոր աս տի ճան նե-
րով: Սա կայն 12-ամ յա կրթութ յան անց նե-
լուց հե տո քա ղա քա ցի նե րը հա մալ սա րան 
են ըն դուն վում 18 տա րե կա նում և հ նա րա-
վո րութ յուն չեն ու նե նում ա վար տել աս պի-
րան տա կան կրթութ յու նը: Պաշտ պա նա կան 
գե րա տես չութ յունն ի պա տաս խան ա ռա ջար-
կում է քննար կել հան րակր թա կան ծրա գի րը 
11-ամ յա դարձ նե լու հար ցը:

Մ նա ցա ծը հա մա րում է քննար կե լի՝ ա ռա-
ջար կե լով պե տութ յան հա մար կար ևոր մաս-
նա գի տութ յուն նե րով սո վո րող նե րի հա մար 
տար կետ ման ի րա վուն քը դի տար կել թե՛ 
պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան կա րիք-
նե րի, թե՛ կրթութ յան և գի տութ յան ո լորտ նե-
րում նշա նա կա լի նվա ճում նե րի տե սանկ յու-
նից:

 

Այս տարի 
դիմորդները 
բանավոր 
քննություններ չեն 
հանձնելու

Ն ախ կի նում շրջա նա վարտ նե րը բուհ 
ըն դուն վե լիս հանձ նում էին մեկ կամ 
ե րեք քննութ յուն, այս տար վա նից 

դի մորդ նե րը բուհ կա րող են ըն դուն վել միայն 
եր կու քննութ յան արդ յուն քում։ «Ար մենպ-
րես»-ի հա ղորդ մամբ` այս մա սին բու հե րի 
ըն դու նե լութ յան միաս նա կան և ներ բու հա-
կան քննութ յուն նե րի հայ տագր ման և քն-
նութ յուն նե րի կազ մա կերպ ման գոր ծըն թա ցը՝ 
ըստ փու լե րի և հեր թա կան քայ լե րի թե մա յով 
ա սու լի սի ըն թաց քում հայտ նեց Գ նա հատ ման 
և թես տա վոր ման կենտ րո նի փոխտ նօ րեն 
Կա րո Նա սիբ յա նը։

«Միաս նա կան քնութ յուն նե րի թի վը սահ-
ման վել է եր կու սը։ Ե թե նախ կի նում շրջա նա-
վարտ նե րը բուհ ըն դուն վե լիս հանձ նում էին 
մեկ կամ ե րեք քննութ յուն, ա պա այս տար-
վա նից դի մորդ նե րը բուհ կա րող են ըն դուն վել 
միայն եր կու քննութ յան արդ յուն քում», – նշեց 
նա։ Նա սիբ յա նը նշեց, որ կենտ րո նաց ված 
քննութ յուն նե րից հրա ժար վե լուց բա ցի հրա-
ժար վել են նաև բա նա վոր քննութ յուն նե րից։ 

«Նախ կի նում դի մորդ նե րը հանձ նում 
էին հա յոց լեզ վի և օ տար լե զու նե րի բա նա-
վոր քննութ յու ներ։ Բա նա վոր քննութ յուն-
ներ այլևս չեն լի նե լու։ Հ րա ժար վել ենք նաև 
լրագ րութ յուն մաս նա գի տութ յան ստեղ ծա-
գոր ծա կան աշ խա տանք և բա նա վոր խոս քի 
հմտութ յուն ներ ա ռար կա նե րի քննութ յուն նե-
րից», – ընդգ ծեց նա։

19.04.2022

Պարտություն 
սեփական հարկի 
տակ

Հ ա յաս տա նի ֆուտ բո լի Պ րե միեր լի-
գա յին զու գըն թաց տե ղի է ու նե նում 
ա ռա ջին խմբի ա ռաջ նութ յու նը, որ տեղ 

ա ռա ջին եր կու տե ղե րը 54-ա կան միա վո րով 
զբա ղեց նում են Գ յում րիի «Շի րակ»-ը և «Լեռ-
նա յին Ար ցախ»-ը: Կա պա նի «Գան ձա սար»-ը 
31 միա վո րով եր րորդ հո րի զո նա կա նում է: 
Թի մե րը պայ քա րում են բարձ րա գույն խմբի 
ու ղեգ րի հա մար, բայց ար դեն, ինչ պես տե ղե-
կաց նում է «Ֆուտ բոլ պլյուս» պար բե րա կա նը, 
Հա յաս տա նի ֆուտ բո լի ֆե դե րա ցիան «Շի-
րակ»-ին ար տո նա գիր է շնոր հել, որ ի րա վունք 
է վե րա պա հում Գ յու րիի թի մին մյուս մրցաշր-
ջա նում հան դես գա լու Հա յաս տա նի Պ րե միեր 
լի գա յի ա ռաջ նութ յու նում: Այն պես որ բաղ ձա-
լի ու ղեգ րի հա մար Կա պա նի «Գան ձա սար» -ը 
պետք է պայ քա րի մյուս մրցաշր ջա նում:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ա ռա ջին խմբի ա ռաջ-
նութ յու նը շա րու նակ վում է, և ապ րի լի 23-ին 
«Գան ձա սար»-ը ըն դու նել էր «ԲԿՄԱ-2»-ին:

28-րդ րո պեին հյու րե րի գրոհ նե րից մեկն 
ա վարտ վեց «Գան ձա սար»-ի դար պա սի գրա-
վու մով: Երկ րորդ խա ղա կե սում հյու րե րը ևս  
եր կու ան գամ գրա վե ցին «Գան ձա սար»-ի 
դար պա սը, ին չին դաշ տի տե րե րը պա տաս-
խա նե ցին մեկ գո լով:

Հա ջորդ խա ղը «Գան ձա սար»-ը կանց-
կաց նի ապ րի լի 30-ին Եր ևա նի «Ու րար տու-2» 
թի մի հետ:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ-
թի և ս պոր տի նա խա րար Վահ-
րամ Դու ման յա նի 2022 թվա կա նի 

մար տի 25-ի 471-Ա/2 հրա մա նով հաս տատ վել 
են նա խադպ րո ցա կան ու սում նա կան հաս-
տա տութ յան ման կա վարժ նե րի մրցու թա յին 
ընտ րութ յան թես տա վոր ման և հար ցազ րույ-
ցի փու լե րի հար ցա շա րե րը:

Հար ցա շա րե րում ընդգրկ ված 100 հար-
ցե րը վե րա բե րում են նա խադպ րո ցա կան 
կրթութ յան մա սին ՀՀ օ րենսդ րութ յա նը, ու-
սում նա մե թո դա կան և ման կա վար ժա հո գե-
բա նա կան ի մա ցութ յուն նե րին և մաս նա-
գի տա կան հմտութ յուն նե րին: Հար ցա շա րի 
հաս տատ ման հա մար հիմք է հան դի սա ցել 
ԿԳՄՍ նա խա րա րի 2022 թվա կա նի փետր-

վա րի 17-ի N 08-Ն հրա մա նով հաս տատ ված 
«Նա խադպ րո ցա կան ու սում նա կան հաս տա-
տութ յան ման կա վար ժա կան աշ խա տող նե րի 
ընտ րութ յան (նշա նակ ման) կար գով» սահ-
ման ված ման կա վար ժա կան աշ խա տող նե րի 
մրցու թա յին ընտ րութ յան պա հան ջը:

ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
29.03.2022

100 հարց. հաստատվել են նախադպրոցական հաստատու-
թյուններում մանկավարժների մրցույթի հարցաշարերը

«Հ րաձ գութ յուն» մար զա ձևի մրցման 
մար զա յին փու լը
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