
Հայաստանը պատրաստ է Մեղրիով 
Նախիջևան ճանապարհ տրամադրելու 
վերաբերյալ քննարկումներին

Հ ա յաս տա նը պատ րաստ է Մեղ րիով 
Ադր բե ջա նից Նա խիջ ևան ճա նա պարհ 
տրա մադ րե լու վե րա բեր յալ քննար-

կում նե րին։ Այս մա սին հու նի սի 16-ի Սանկտ 
Պե տեր բուր գում հայ հա մայն քի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի հետ հան դիպ մա նը հայ տա րա րել է ՀՀ 
նա խա գահ Վա հագն Խա չա տուր յա նը։

«Ըստ մեզ՝ Ադր բե ջա նի ցան կութ յու նը Մեղ-
րիով Նա խիջ ևան ա րա գըն թաց ճա նա պարհն 
է։ Մենք պատ րաստ ենք դա էլ քննար կել, բայց 

այ սօր տե սա կա նո րեն, նույ նիսկ՝ պրակ տի կո-
րեն հնա րա վոր չէ դա ի րա կա նաց նել. բարդ 
տեխ նի կա կան խնդիր է։ Ն րանք այդ պի սի 
պատ կե րա ցում ու նեն։ Մենք նույ նիսկ դրան 
էլ դեմ չենք, բայց մենք ա սում ենք՝ մինչև այդ 
գոր ծող ճա նա պարհ կա՝ Ան գե ղա կոթ -Բի չե նե-
քը», – նշել է նա։

Խա չա տուր յա նի վստա հեց մամբ՝ «մի ջանց-
քի» հարց ընդ հան րա պես չի քննարկ վում՝ ինչ-
պես ռուս, այն պես էլ եվ րո պա ցի գոր ծըն կեր-

նե րի հետ հան դի պում նե րի ժա մա նակ. «Այդ 
հար ցը քննարկ ման են թա կա չէ մեր կող մից»։

«Ադր բե ջանն ա սում է, որ ինքն ու զում է 
կապ հաս տա տել Նա խիջ ևա նի հետ, կա րո ղա-
նա ա զատ տե ղա շարժ վել Նա խիջ ևան։ Մենք 
ա սել ենք, որ ա ռար կութ յուն չու նենք, կա րող 
եք օգ տա գոր ծել մեր տրանս պոր տա յին հնա-
րա վո րութ յուն նե րը», – ա սել է Հա յաս տա նի 
նա խա գա հը։

Հու նի սի 15-ին ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վում 
ե լույթ է ու նե ցել Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նը:

Ե  լույ թի ա վար տին նա մաս նա վո րա պես 
ա սել է. «...Ա մեն ևին էլ ա ռա ջին ան-
գամ պի տի չհնչեց նեմ. հա յոց պե տա-

կա նութ յան մեր նա վը հայտն վել է խռո վա հույզ 
փո թո րի կի հոր ձա նու տում, ո րով հետև, ըստ 
էութ յան, ամ բողջ աշ խարհն է հայտն վել խռո-
վա հույզ փո թո րի կի հոր ձա նու տում: Այդ 2021 
թվա կա նի հուն վա րին էր մեզ թվում, թե մենք 
ենք հայտն վել խռո վա հույզ փո թո ր կի հոր ձա-
նու տում: Պարզ վեց, կա րե լի էր կռա հել, որ հա-
մաշ խար հա յին փո թո րիկ է սկսվում մե զա նով: 
Դուք կա րող եք տես նել, որ ո՛չ մեծ, ո՛չ փոքր 
երկր նե րի գո յութ յու նը ե րաշ խա վոր ված չէ, 
ցա վոք, և միակ ե րաշ խի քը, որ կա րող է լի նել 
պե տութ յան ու անվ տան գութ յան հա մար, հա-
մա պար փակ խա ղա ղութ յունն է:

Ի՞նչ է նշա նա կում հա մա պար փակ խա-
ղա ղութ յուն. դա այն է, երբ հար ևան նե րի 
հետ հար ցե րը լուծ ված են, կար գա վոր ված 
են, սահ ման նե րը սահ մա նա զատ ված են և 
սահ մա նագծ ված, խա ղա ղութ յունն էլ՝ դե յու-
րե հաս տատ ված: Մենք հի մա փոր ձում ենք 
գնալ հենց այս ճա նա պար հով: Կ կա րո ղա-
նանք, կստաց վի՝ ոչ ոք չի կա րող ե րաշ խա վո-
րել, ո րով հետև խա ղա ղութ յու նը միա կող մա նի 
շար ժում չէ, այլ հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ-
յունք: Մենք իլ  յու զիա ներ չու նենք և տես նում 
ենք, որ մեզ ոչն չաց նե լու ցան կութ յուն ու նե-
ցող նե րի թի վը մեծ է, ա վե լի մեծ, քան կա րե լի է 
են թադ րել: Եվ խա ղա ղութ յան օ րա կար գը մեզ 
ոչն չաց նե լու՝ աշ խար հում գո յութ յուն ու նե ցող 
ցան կութ յուն նե րը կա ռա վա րե լու և չե զո քաց-
նե լու փորձ է:

Կր կին եմ ա սում՝ ոչ ոք ե րաշ խիք չի կա-
րող տալ, որ խա ղա ղութ յան օ րա կար գը հա ջո-
ղութ յուն կու նե նա: Սա թե՛ ներ սում, թե՛ դրսում 

հայ հո յանք նե րով, մե ղադ րանք նե րով, սպառ-
նա լիք նե րով, վտանգ նե րով, կո րուստ նե րով 
ու ղեկց վող ճա նա պարհ է մեզ հա մար, և մենք 
ու նենք կամք, վճռա կա նութ յուն՝ այս ճա նա-
պարհն անց նե լու, չնա յած այն բա նին, որ, ինչ-
պես ա սա ցի, հա ջո ղութ յան ե րաշ խիք ոչ ոք չի 
կա րող տալ»:

Սյունիքը՝ 
սեփական դեմքն 
ու արժանապատ-
վությունը կորցնելու 
ստույգ վտանգին 
դեմ հանդիման

Ս յու նի քի շուրջ տե ղի են ու նե նում ռազ-
մա քա ղա քա կան բնույ թի դա րա կազ միկ 
ի րա դար ձութ յուն ներ...

Ա դր բե ջա նի նա խա գահ Իլ համ Ա լի ևը 
շա րու նա կում է հո խոր տալ և Ս յու նի-
քի հան դեպ ու նե ցած տա րած քա յին 

պա հանջ ներն ա վե լի բարձր հնչեց նել:
Դ րա մի նոր վկա յութ յուն էր  Բաք վի IX գլո-

բալ ֆո րու մի բաց ման ժա մա նակ (16.06.22թ.) 
նրա ե լույ թը:

Իլ համ Ա լի ևը մաս նա վո րա պես նշել է. 
«Զան գե զու րի մի ջանց քի վաղ բա ցու մը տա-
րա ծաշր ջա նում խա ղա ղութ յան ա պա գա յի 
հիմ նա րար տար րե րից մեկն է:

Ե թե մեզ այս թույլտ վութ յու նը չտրվի, 
ա պա դժվար կլի նի խո սել խա ղա ղութ յան մա-
սին, և Ադր բե ջա նի բո լոր ջան քե րը՝ ուղղ ված 
 Հա յաս տա նի հետ նոր մալ հա մա կե ցութ յուն և 
 բա րիդ րա ցիա կան հա րա բե րութ յուն ներ հաս-
տա տե լուն, կտա պալ վեն»:

Ադր բե ջա նը, նրա խոս քով, ի րա վունք ու նի 
պա հան ջել բա ցել «Զան գե զու րի մի ջանց քը», 
քա նի որ  Հա յաս տա նը ստո րագ րել է հա մա պա-
տաս խան հայ տա րա րութ յուն։

Ադր բե ջա նի նա խա գահն այ նու հետև շա-
րու նա կել է. «Ադր բե ջա նի սահ մա նադ րութ-
յու նը նա խա տե սում է հա վա սար ի րա վունք-
ներ երկ րում ապ րող բո լոր էթ նիկ խմբե րի, 
այդ թվում՝ հա յե րի հա մար:  Սա կայն, ցա վոք, 
մենք լսում ենք  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ-
յան հայ տա րա րութ յուն նե րը, այս պես կոչ ված, 
 Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի կար գա վի ճա կի մա սին, 
ին չը բա ցար ձա կա պես հա կաարդ յու նա վետ է 
և վ տան գա վոր, այդ թվում՝ հենց  Հա յաս տա նի 
հա մար:  Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը 
պետք է դա դա րեց նի պատ մութ յու նը վե րա-
շա րադ րե լու փոր ձե րը։  Պատ մութ յունն ար դեն 
գրված է։  Բա ցի այդ,  Հա յաս տա նը կաս կա ծի 
տակ է դնում Ադր բե ջա նի տա րած քա յին ամ-
բող ջա կա նութ յու նը՝ ստի պե լով ադր բե ջա նա-
կան կող մին ա նել նույ նը»։ 

Ա լի ևի խոս քով՝ պատ մութ յան տե սանկ յու-
նից Ադր բե ջա նը դա ա նե լու ա վե լի շատ ի րա-
վունք ներ ու նի. «...Ո րով հետև անց յալ դա րի 
պատ մութ յու նը ցույց է տա լիս, որ 1920 թվա-
կա նի նո յեմ բե րին խորհր դա յին իշ խա նութ-
յու նը վերց րեց Ադր բե ջա նի պատ մա կան մա-
սը՝  Զան գե զու րը և  միաց րեց  Հա յաս տա նին։ 
 Հետ ևա բար, ե թե  Հա յաս տա նը կար գա վի ճակ 
է պա հան ջե լու  Ղա րա բա ղի հա յե րի հա մար, 
ին չու՞ չպետք է արևմտ յան  Զան գե զու րում 
ադր բե ջան ցի նե րի հա մար կար գա վի ճակ չպա-
հան ջենք։ Այս տա րածքն ամ բող ջութ յամբ ադր-
բե ջան ցի նե րով էր բնա կեց ված»։

 Մեկ շա բաթ է ան ցել Իլ համ Ա լի ևի հայ-
տա րա րութ յուն նե րից, սա կայն Ս յու նի քում չի 
գտնվել մե կը, որ ար ձա գան քի Ադր բե ջա նի նա-
խա գա հի զա ռան ցան քին:

Եվ նման լռութ յու նը նոր եր ևույթ չէ մե զա-
նում. Ս յու նի քում չի գտնվել մե կը, որ դա տա-
պար տի Ադր բե ջա նի կող մից մեր տա րածք-
նե րի բռնա զավ թումն այս տար վա մար տին և 
դ րա նից ա ռաջ ու հե տո:

Ի րոք որ՝ զար մա նա լի ի րա վի ճակ է Ս յու-
նի քում՝ թուրքն ա նընդ հատ տա րածք ներ է 
բռնա զավ թում Ս յու նի քից, թուրքն ա նընդ հատ 
տա րած քա յին պա հանջ ներ է ներ կա յաց նում 
Ս յու նի քի հան դեպ, իսկ մեր տա րած քա յին 
իշ խա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ոչ միայն 
ծպտուն չեն հա նում, այլև զբաղ ված լի նե լու 
ներ կա յա ցում ներ են բե մադ րում՝ զրո նշա նա-
կութ յան թե մա նե րի շուրջ խորհր դակ ցութ յուն-
ներ ա նե լով և այդ խոր դակ ցութ յուն նե րից ֆո-
տո սե սիա նե րի հե ղեղ կազ մա կեր պե լով...

 

ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆ. «... Ոչ ոք երաշխիք չի 
կարող տալ, որ խաղաղության օրակարգը 
հաջողություն կունենա»

«Սանկտ-Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորում - 2022»-ի շրջանակներում տեղի է ունեցել ՀՀ և ՌԴ նախագահների` Վահագն 
Խաչատուրյանի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը: ՌԴ նախագահը նշել է. «Հայաստանը մեզ համար պարզապես գործընկեր չէ, այլ մեր 
ռազմավարական դաշնակիցն է, և մենք դա գնահատում ենք: Մենք հասկանում ենք այն ամենը, ինչ այսօր կատարվում է Հայաստանում և 
նրա շուրջ: Մենք տրամադրված ենք գործընկերային հարաբերությունները զարգացնել, նաև հետաքրքրված ենք, որ երկրում իրավիճակը 

լինի կայուն, երաշխավորի առաջանցիկ զարգացում» (18.06.2022):

Հինգշաբթի

23 հունիսի 2022թ.
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Ստեփանակերտ է այցելել 
Կապան համայնքի 
ղեկավար Գևորգ Փարսյանը

Հ ու նի սի 17-ին Ս տե փա  նա կերտ է այ-
ցե լել ՀՀ Ս յու նի քի մար զի Կա պա նի 
հա մայն քա պե տա րա նի պատ վի րա-

կութ յու նը՝ հա մայն քա պետ Գ ևորգ Փարս յա-
նի գլխա վո րութ յամբ: Մայ րա քա ղա քի մուտ-
քի մոտ հյու րե րին ա ղու հա ցով դի մա վո րել են 
Ս տե փա նա կեր տի քա ղա քա յին իշ խա նութ-
յուն նե րի պա տաս խա նա տու նե րը՝ քա ղա քա-
պետ Դա վիթ Սարգս յա նի գլխա վո րութ յամբ: 

Հե տո գոր ծըն կեր ներն այ ցե լե ցին Ս տե փա նա-
կեր տի հու շա հա մա լիր, ծաղ կեպ սակ ներ դրե-
ցին Մեծ հայ րե նա կա նի զո հե րի հի շա տա կին 
կա ռուց ված հու շար ձա նին: Նաև ծա ղիկ ներ 
խո նար հե ցին Եղ բայ րա կան գե րեզ մա նո-
ցի ննջեց յալ նե րի շի րիմ նե րին՝ խնկար կե լով 
նրանց ան մար հի շա տա կը:

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ 
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Ճանաչողական այցով Կապանում էր 
Ֆրանսիայի դեսպանը

Կ ա պան հա մայն քի ղե կա վար Գ ևորգ 
Փարս յա նը և Ս յու նի քի մարզ պետ 
Ռո բերտ Ղու կաս յա նը հունիսի 16-ին 

հան դի պում են ու նե ցել Հա յաս տա նում Ֆ րան-
սիա յի ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Անն 
Լո ւո յի հետ։ Ներ կա էր նաև դես պա նա տան 
ներ կա յա ցու ցիչ, հա մալ սա րան նե րի, տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի 
և քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան հա-
մա գոր ծակ ցութ յան հար ցե րի կցորդ Լյու սի 
Ա դամս կին։

Ող ջու նե լով դես պա նի այ ցը Կա պան՝ հա-
մայն քի ղե կա վա րը կար ևո րել է հայ–ֆ րան-
սիա կան բա րե կա մա կան հա րա բե րութ-
յուն նե րը և հի շա տա կել, որ Կա պա նում 
հան քարդ յու նա բե րութ յան և տա րա ծաշր ջա-
նի սո ցիալ-տն տե սա կան զար գաց ման գոր-
ծում մեծ ներդ րում են ու նե ցել հենց ֆրան-
սիա ցի արդ յու նա հա նող նե րը, ինչն էլ իր 
հեր թին նպաս տել է Ֆրանսիայի ժո ղովր դի 

հետ կա պե րի հե տա գա զար գաց մա նը և խո-
րաց մա նը։

Գ ևորգ Փարս յա նը հատ կա պես կար ևո-
րել է Ֆ րան սիա յի դե րը՝ որ պես ԵԱՀԿ Մինս կի 
հա մա նա խա գա հող եր կիր, և ն շել, որ չա փա-
զանց կար ևոր է հա մա նա խա գա հութ յան գոր-
ծու նեութ յու նը Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հար ցի 
կար գա վոր ման և պա տե րազ մից հե տո նաև 
Ս յու նի քի մար զի շուրջ ստեղծ ված անվ տան-
գա յին խնդիր նե րի կար գա վոր ման գոր ծում։

Կող մե րը քննարկել են նաև մի շարք հար-
ցեր, ո րոնք վե րա բե րում էին սահ մա նա յին 
ի րա վի ճա կին և անվ տան գա յին խնդիր նե-
րին, են թա կա ռուց վածք նե րին, բնակ չութ յան 
զբաղ վա ծութ յա նը, հան քարդ յու նա բե րութ յա-
նը, զբո սաշր ջութ յա նը, բնա պահ պա նութ յա նը 
և այլն։ Հան դիպ ման ա վար տին հա մայն քի ղե-
կա վա րը Ֆ րան սիա յի դես պա նին է նվի րել Վա-
հա նա վանքի վա նա կան հա մա լի րի կտա վը։

ԿԱՊԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Առաջիկայում կմեկնարկի Մեղրիի 
սահմանային անցակետի վերակառուցման 
և արդիականացման ծրագիրը

Հ ա յաս տա նի պե տա կան ե կա մուտ նե րի 
կո մի տեի նա խա գահ Ռուս տամ Բա-
դաս յա նը Հա յաս տա նում ԵՄ պատ վի-

րա կութ յան ղե կա վար Անդ րեա Վիկ տո րի նի 
և Վե րա կա ռուց ման և զար գաց ման եվ րո պա-
կան բան կի Եր ևա նի գրա սեն յա կի ղե կա վար 
Գեոր գի Ա խալ կա ցիի մաս նակ ցութ յամբ աշ-
խա տան քա յին այց է կա տա րել Հա րա վա յին 
մաք սա տուն-վար չութ յան Մեղ րիի մաք սա յին 
կետ-բա ժին՝ մաք սա յին ծա ռա յութ յան աշ խա-
տան քա յին գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ մա նը 
տե ղում հետ ևե լու հա մար: «Ար մենպ րես»-ի 
փո խանց մամբ՝ Ռուս տամ Բա դաս յանն այս 
մա սին գրել է «Ֆեյս բուք»-ի իր է ջում: 

«Տն տես վա րող նե րի և քա ղա քա ցի նե րի 
հա մար սահ մա նա յին ան ցա կե տե րով դյու րին 

և ա րագ տե ղա շարժ ա պա հո վե լը Պե տա կան 
ե կա մուտ նե րի կո մի տեի ա ռաջ նա հեր թութ-
յուն նե րից է, և Հա յաս տա նի հա րա վա յին սահ-
մա նա յին ան ցա կե տի ար դիա կա նա ցու մը ևս 
կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի: Ա ռա ջի կա յում 
ԵՄ և ՎԶԵԲ ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ 
կմեկ նար կի Մեղ րիի սահ մա նա յին ան ցա կե-
տի վե րա կա ռուց ման և ար դիա կա նաց ման 
ծրա գի րը: Ան ցա կե տի ար դիա կա նա ցու մը նոր 
ազ դակ կհա ղոր դի Հա յաս տա նի հա րա վա-
յին տնտե սա կան սահ մա նով ի րա կա նաց վող 
ուղ ևո րա փո խադ րում նե րի և առևտ րաշր ջա-
նա ռութ յան աշ խու ժաց մա նը», – գ րել է Բա-
դաս յա նը:

15.06.2022

Հայաստանի հանքագործների և 
մետալուրգների միությունը նոր նախագահ 
ունի

Մա յի սի 17-ին կա յա ցավ ՀՀ հան քա-
գործ նե րի և մե տա լուրգ նե րի միութ յան 
խորհր դի ժո ղո վը, կազ մա կեր պութ յան 
նա խա գա հի պաշ տո նա վար ման ժամ-
կե տը լրա նա լու և նոր նա խա գահ ընտ-
րե լու կա պակ ցութ յամբ։ «ԶՊՄԿ» ՓԲԸ 
գլխա վոր տնօ րե նի ա ռա ջին տե ղա կալ 
Վար դան Ջ հան յա նը միա ձայն ընտր վեց 
ՀՀ հան քա գործ նե րի և մե տա լուրգ նե րի 
միութ յան նա խա գահ։

Ը նդգ ծե լով հան քարդ յու նա բե րութ յան 
դերն ու կար ևո րութ յու նը Հա յաս տա-
նի տնտե սութ յան մեջ՝ նո րըն տիր նա-

խա գահն ա սաց. «Հան քարդ յու նա բե րութ յու նը 
աշ խար հի ա ռա ջա տար երկր նե րի տնտե սութ-
յան հիմ նաս յու նե րից է։

Այ սօր՝ վե րա կանգն վող Է ներ գա փո խա-
կերպ մա նը զու գա հեռ, շեշ տա կի մե ծա ցել է 
մե տաղ նե րի և մի նե րալ նե րի պա հան ջար կը։ 
Օ րի նակ՝ ար ևա յին պա նել նե րի, քա մու տուր-
բին նե րի, է լեկտ րա կան մե քե նա նե րի ար տադ-
րութ յու նը ևս մե տաղ է պա հան ջում։

Շատ ա ռա ջա տար երկր ներ ռազ մա վա-
րութ յուն ներ են մշա կում՝ նոր մար տահ րա-
վեր նե րին դի մա կա յե լու, հան քարդ յու նա-
բե րութ յան ռե սուրս ներն ա վե լի ռա ցիո նալ 
օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով։

Այս ո լոր տում Հա յաս տա նը մեծ պո տեն-
ցիալ ու նի, սա կայն այն լիար ժեք չի օգ տա-
գործ վում։ Սա բո լո րիս բաց թո ղումն է, ո րը 
պետք է շտկենք միա սին՝ լիար ժեք օգ տա գոր-
ծե լով ո լոր տի նե րու ժը։

Այ սօր, ցա վոք, լեռ նա հան քա յին արդ յու-
նա բե րութ յու նը հան րութ յան կող մից հիմ նա-
կա նում որ պես խնդրա հա րույց ո լորտ է ըն-
կալ վում։ Անհ րա ժեշտ են միութ յան ան դամ 
բո լոր կազ մա կեր պութ յուն նե րի, պե տութ յան, 
ինչ պես նաև քա ղա քա ցիա կան հա սա րա-
կութ յան ջան քե րը՝ միաս նա բար հաս կա նա լու 
և ըն դու նե լու ո լոր տում ծա ռա ցած մար տահ-
րա վեր նե րը, լիար ժեք լու ծում տա լու դրանց ։

Մեր նպա տա կը պետք է լի նի՝ խնդի րը վե-
րա ծել հնա րա վո րութ յան։ Աշ խա տա տե ղե րի 
ստեղծ մա նը, երկ րի ա ռա ջին հար կա տուն լի-
նե լուն զու գա հեռ, հան քարդ յու նա բե րութ յու նը 
պետք է դառ նա Հա յաս տա նի «նավ թը»՝ վե-
րած վե լով տնտե սա կան մեծ հնա րա վո րութ-
յուն նե րի աղբ յու րի, ո րի մա սին հա յաս տան-
ցին կխո սի հպար տութ յամբ»։

Հա վե լենք, որ միութ յան նա խա գահն 
ընտր վում է հինգ տա րի ժամ կե տով։ Նե րառ-
ված են ո լոր տի 21 կազ մա կեր պութ յուն , ո րոնց 
մեծ մա սը հա մալ րում է հան րա պե տութ յան 
խո շոր հար կա տու նե րի ցան կը և ա պա հո վում 
ընդ հա նուր առ մամբ շուրջ 15 հա զար աշ խա-
տա տեղ։

Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի-
նա տը վեր ջին ե ռամս յակ նե րում հա մար վում է 
երկ րի առաջատար հար կա տուն:
ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ 

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

Ծ  րա գի րը նպա տակ ու նի նպաս տել 
մար զա յին, մաս նա վո րա պես՝ սահ-
մա նա մերձ գյու ղա կան բնա կա վայ-

րե րում ապ րե լու ցան կութ յուն ու նե ցող ըն-
տա նիք նե րի բնա կա րա նա յին պայ ման նե րի 
բա րե լավ մա նը, ինչ պես նաև վար կա յին բե ռը 
թեթ ևաց նե լու մի ջո ցով հնա րա վո րութ յուն ըն-
ձե ռել ըն տա նիք նե րին՝ բնա կութ յուն հաս տա-
տել ի րենց կող մից կա ռուց վող բնա կե լի տա նը 
և նա խընտ րած սահ մա նա մերձ բնա կա վայ-
րում։ Ա ջակ ցութ յուն կտրա մադր վի այս նպա-

տա կով գոր ծըն կեր բան կե րի կամ վար կա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից հի փո թե քա-
յին վարկ ստա ցած շա հա ռո ւին՝ պե տա կան 
ա ջակ ցութ յունն ուղ ղե լով հի փո թե քա յին վար-
կի ա մե նամս յա մայր գու մա րի և տո կո սա գու-
մար նե րի մար մա նը։

Ա ջակ ցութ յու նը կտրա մադր վի հի փո թե-
քա յին վար կի մայր գու մա րի 12 մլն դ րա մի և 
դ րա գծով մինչև 12% տո կո սադ րույ քի չա փով 
հաշ վեգր վող տո կո սա գու մար նե րի մար ման 
հա մար։ Ընդ հա նուր առ մամբ, հի փո թե քա յին 

վար կի սպա սարկ ման 10 տար վա ժա մա նա-
կա հատ վա ծում շա հա ռո ւին կտրա մադր վի 
մինչև 20 մլն 660 հա զար դրամ ա ջակ ցութ յուն։

Մի ջո ցառ ման շա հա ռու ներն են ՀՀ բնակ-
չութ յան պե տա կան ռե գիստ րում հաշ վա ռում 
ու նե ցող ա մու սին նե րը, ո րոն ցից առն վազն 
մեկն ու նի Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
քա ղա քա ցիութ յուն (ա ռանց տա րի քա յին 
սահ մա նա փակ ման և ան կախ ե րե խա ու նե-
նա լու հան գա ման քից)։

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, 09.06.2022

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

Կ ա ռա վա րութ յու նը հու նի սի 9-ի նիս-
տում ո րո շեց Հ յու սիս-հա րավ ճա նա-
պար հա յին մի ջանց քի ներդ րու մա-

յին ծրա գիր – Ծրա գիր 4-ի շրջա նակ ում ՀՀ 
Ս յու նի քի մար զի վար չա կան սահ ման նե րում 
գտնվող ո րոշ տա րածք նե րի նկատ մամբ հան-
րութ յան գե րա կա շահ ճա նա չել:

Ո րոշ ման հիմ նա վոր ման մեջ նշվում է, որ 
ի րա վա կան ակ տի ըն դուն ման նպա տակն է 
Հ յու սիս-հա րավ ճա նա պար հա յին մի ջանց քի 
ներդ րու մա յին ծրա գիր- Ծ րա գիր 4-ի շրջա-
նակ ում Մ2,Եր ևան-Ե րասխ-Գո րիս-Մեղ րի-Ի-
րա նի սահ ման միջ պե տա կան նշա նա կութ յան 
ավ տո մո բի լա յին ճա նա պար հի մաս հան դի-
սա ցող Ա գա րակ-նա խա տես վող Քա ջա րա նի 
թու նե լի ելք (կմ 10+650- կմ 42+875, Լոտ 1) 
և նա խա տես վող Քա ջա րա նի թու նե լի մուտք 
– Սի սիան – Քա ջա րան հատ վա ծի նա խա տես-
վող նոր խաչ մե րուկ (կմ 0+000 – կմ 10+650, 
Լոտ 2), այդ թվում՝ Քա ջա րա նի թու նել (եր կա-
րութ յու նը մոտ 7 կմ), ճա նա պար հա հատ վա ծի 
կա ռուց ման նպա տա կով ՀՀ Ս յու նի քի մար զի 
տա րած քում մի շարք տա րածք ներ հան րութ-
յան գե րա կա շահ ճա նա չե լը:

Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման շա հը գե րա կա-
յում է նշված տա րածք նե րի սե փա կա նա տե-
րե րի շա հե րի նկատ մամբ, քա նի որ նպա տա-
կաուղղ ված է հա ղոր դակ ցութ յան ու ղի նե րի, 
մաս նա վո րա պես հա մա պե տա կան կար ևոր 
նշա նա կութ յուն ու նե ցող Հ յու սիս-հա րավ ճա-
նա պար հա յին մի ջանց քի կա ռուց ման ճա նա-
պար հա շի նա կան ծրագ րի ի րա կա նաց ման 
ա պա հով մա նը:

Նա խագ ծա յին փաս տաթղ թե րի հա մա-
ձայն՝ Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում կա ռուց վող 
ճա նա պար հա հատ վա ծի (այդ թվում՝ տե ղա-
փոխ ման են թա կա հա ղոր դակ ցու ղի նե րի) 
օ տար ման գո տու սահ ման նե րում նե րառ ված 
են ՀՀ Ս յու նի քի մար զի Լեռ նա ձոր, Քա ջա րան, 
Տաշ տուն, Լիճք, Վար դա նի ձոր, Գու դեմ նիս, 
Լեհ վազ, Մեղ րի հա մայնք նե րում գտնվող ընդ-
հա նու րը 982 միա վոր հո ղա մա սեր (դրանց 
ո րոշ հատ ված ներ):

Նա խագ ծով ա ռա ջարկ վել է հաս տա տել 
օ տար վող սե փա կա նութ յուն նե րի օ տար ման 
գո տին և սահ մա նել, որ՝

1) օ տար վող սե փա կա նութ յան ձեռք բե-
րող է հան դի սա նում Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յու նը, ո րի ա նու նից հան դես է գա լիս 
«Ճա նա պար հա յին դե պար տա մենտ» հիմ-
նադ րա մը,

2) սե փա կա նութ յան օ տար ման գոր ծըն-
թացն սկսե լու վերջ նա ժամ կետն է 2023 թվա-
կա նի հու նի սի 30-ը:

3) սե փա կա նութ յան օ տար ման գոր ծա-
ռույթ նե րի ի րա կա նա ցու մը հա մա կար գող 
պե տա կան լիա զոր մար մի նը ՀՀ տա րած քա-
յին կա ռա վար ման և են թա կա ռուց վածք նե րի 
նա խա րա րութ յունն է, ո րի հա մա կարգ ման 
ո լորտ նե րի շրջա նա կը, ի թիվս այլ նի նե րա-
ռում է նաև ճա նա պար հա յին ո լոր տը:

Նա խագ ծի ըն դուն ման արդ յուն քում այդ 
ճա նա պար հա հատ ված նե րի կա ռուց ման հա-
մար անհ րա ժեշտ տա րածք ներն օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով՝ նախ նա կան հա մար-
ժեք փոխ հա տուց մամբ կօ տար վեն Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յա նը:

 

Զինծառայողներին անհատույց 
օգտագործման իրավունքով բնակարաններ 
կհատկացվեն

Հ ունիսի 2-ին կա ռա վա րութ յունն հա-
վա նութ յան ար ժա նաց րեց ՀՀ պաշտ-
պա նութ յան նա խա րա րութ յան հե ղի-

նա կած «Զին վո րա կան ծա ռա յութ յան և 
զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» 
օ րեն քում փո փո խութ յուն ներ և լ րա-
ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
նա խագ ծին հա վա նութ յուն տա լու և ան-
հե տաձ գե լի հա մա րե լու մա սին օ րեն քի 
նա խա գի ծը:

Պաշտ պա նութ յան նա խա րար Սու րեն 
Պա պիկ յա նի խոս քով՝ օ րեն քի նա խագ ծի ըն-
դու նու մը պայ մա նա վոր ված է ռազ մաու սում-
նա կան հաս տա տութ յուն ներ ըն դու նե լութ յան, 
քա ղա քա ցի նե րի կող մից կադ րա յին սպա յա-
կան ծա ռա յութ յան ընտ րութ յան և ՀՀ զին ված 
ու ժե րում պայ մա նագ րա յին զին վո րա կան ծա-
ռա յութ յուն անց նե լու գրավ չութ յունն ու շա-
հագրգռ վա ծութ յու նը բարձ րաց նե լու անհ րա-
ժեշ տութ յամբ:

Նա խա տես վում է ռազ մաու սում նա կան 
հաս տա տութ յուն ա վար տած և պաշտ պա-
նութ յան նա խա րա րութ յան հա մա կար գում 
սպա յա կան պաշ տո նի նշա նակ ված սպա յա-
կան կազ մի զին ծա ռա յո ղի հա մար սահ մա նել 
բնա կա րա նա յին ա պա հով ման նոր տե սակ՝ 
ան հա տույց օգ տա գործ ման և ան հա տուց 
սե փա կա նութ յան ի րա վուն քով բնա կա րան 
ստա նա լու ի րա վունք:

Ըստ նա խա րա րի՝ վեր ջին տա րի նե րին ՀՀ 
պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան և նա-
խա րա րութ յան գոր ծուղ մամբ օ տա րերկր յա 
պե տութ յուն նե րի ռազ մաու սում նա կան հաս-
տա տութ յուն ներ ըն դու նե լութ յան քա նա կա-
կան և ո րա կա կան վեր լու ծութ յու նը ցույց է 
տա լիս, որ տա րեց տա րի նվա զում է կադ րա-
յին սպա յա կան ծա ռա յութ յուն անց նե լու ցան-
կութ յուն ու նե ցող քա ղա քա ցի նե րի քա նա կը, 
ին չը մե ծա պես կապ ված է զին վո րա կան ծա-
ռա յութ յան ա ռանձ նա հա տուկ և ո րո շա կիո-
րեն ծանր պայ ման նե րով բնույ թի և ներ կա 
դրութ յամբ դրանց ար դեն իսկ ոչ հա մար ժեք 
վար ձատ րութ յան և սո ցիա լա կան ե րաշ խիք-
նե րի հա մա կար գի առ կա յութ յան հետ:

«Բա ցի այդ, ե թե մինչև 2018 թվա կա-
նը գոր ծող նախ կին «Զին ծա ռա յող նե րի և 
ն րանց ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րի սո ցիա-
լա կան ա պա հո վութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քով 
սահ ման ված էր բնա կա րա նա յին պայ ման-
նե րի բա րե լավ ման կա րի քա վոր զին ծա ռա-

յող նե րի հա մար ամ բող ջութ յամբ պե տա կան 
ֆի նան սա վոր մամբ բնա կա րա նա յին ա պա հո-
վութ յան ի րա վունք, գոր ծող ՀՀ օ րեն քով այն 
փո խա րին վեց ար տոն յալ և եր կա րա ժամ կետ 
հի փո թե քա յին վար կա վոր ման ծրագ րով, ո րի 
շրջա նակ նե րում պե տա կան ֆի նան սա վո րու-
մը սահ մա նա փակ վում է ա ռա վե լա գույն 28,5 
մլն դ րա մի 10 տո կո սի չա փով կան խավ ճա րի 
և վար կի տո կո սա գու մար նե րի ա ռա վե լա գույ-
նը 3 տո կո սի չա փով ամ սա կան սուբ սի դա վոր-
ման հատ կաց մամբ», – ա սաց Պա պիկ յա նը:

Ըստ նա խա րա րութ յան՝ ռազ մաու սում նա-
կան հաս տա տութ յուն ներ ըն դու նե լութ յան և 
կադ րա յին սպա յա կան ծա ռա յութ յան գրավ-
չութ յան ա պա հով ման նպա տա կով հրա տապ 
է դար ձել առն վազն կադ րա յին զին վո րա կա նի 
ու ղի ընտ րող քա ղա քա ցի նե րի հա մար բնա-
կա րա նա յին ա պա հո վութ յան այն պի սի մո դե-
լի սահ մա նու մը, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա 
2022 թվա կա նի հու լի սի 1-ից հե տո ռազ մաու-
սում նա կան հաս տա տութ յուն ներ ըն դուն ված, 
այն ա վար տած և ս պա յա կան ծա ռա յութ յան 
ան ցած զին ծա ռա յող նե րի հա մար լու ծել ամ-
բող ջութ յամբ պե տա կան ֆի նան սա վոր մամբ 
բնա կա րա նա յին ա պա հո վութ յա նը հար ցը:

«Գոր ծըն թա ցի մտահ ղա ցումն այն է, որ 
յու րա քանչ  յուր տար վա հա մար անհ րա ժեշտ 
քա նա կով գնում նե րի մա սին ՀՀ օ րենսդ րութ-
յամբ սահ ման ված կար գով պատ րաս տի բնա-
կա րան նե րի գնման մի ջո ցով ձեռք են բեր վե լու 

3 սեն յա կա նոց բնա կա րան ներ և ռազ մաու-
սում նա կան հաս տա տութ յունն ա վար տե լուց 
հե տո ան հա տույց օգ տա գործ ման ի րա վուն-
քով հատ կաց վեն սպա նե րին: Միա ժա մա նակ, 
մինչև 2022 թվա կա նի հու լի սի 1-ը ռազ մաու-
սում նա կան հաս տա տութ յուն ներ ըն դուն-
ված և ա վար տած զին ծա ռա յող նե րի մա սով 
նա խա տես վում է սահ մա նել ծրագ րից օգտ-
վե լու ա ռաջ նա հեր թութ յան ի րա վունք: Գոր-
ծըն թացն ամ բող ջա կան ա պա հո վե լու նպա-
տա կով անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա ցել 
նաև ռազ մաու սում նա կան հաս տա տութ յուն 
ըն դուն ված զին ծա ռա յող նե րի հետ կնքվող 
զին վո րա կան ծա ռա յութ յուն անց նե լու պայ-
մա նագ րի ժամ կե տը սահ մա նել 20 տա րի»:

Վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յանն էլ ման րա-
մաս նեց, որ սպան բնա կա րանն այդ պա հին 
ստա նում է և կա րող է այդ բնա կա րանն օգ-
տա գոր ծել ինչ պես ու զե նա:

«Կա րող է բնակ վել, վար ձա կա լութ յան 
տալ, բայց չի կա րող օ տա րել, ո րով հետև լիար-
ժեք սե փա կա նութ յան ի րա վունք չի ստա նում: 
Օ րի նակ՝ մար դուն բնա կա րան ենք տա լիս Եր-
ևա նում, ին քը ծա ռա յութ յուն է ստա նում, են-
թադ րենք՝ Վա նա ձո րում: Ս պա յին ա սում ենք՝ 
այս բնա կա րա նը կա րող ես վար ձով տալ, Վա-
նա ձո րում բնա կա րան վար ձել քեզ հա մար և 
այդ տար բե րութ յու նով այլ սո ցիա լա կան կա-
րիք ներ հո գալ», – ա սաց վար չա պե տը: 
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Սի սիան-Քա ջա րան ճա նա պար հա հատ վա ծի շի նաշ խա տանք նե րի 
հայ տե րի ներ կա յաց ման ժամ կե տը եր կա րաձգ վել է

Հ յու սիս-հա րավ ճա նա պար հա յին մի ջանց-
քի Տ րանշ-4-ի Սի սիան-Քա ջա րան մոտ 60կմ 
ճա նա պար հա հատ վա ծի շի նաշ խա տանք նե-
րի ձեռք բեր ման նա խաո րա կա վոր ման գոր-
ծըն թա ցի շրջա նակ նե րում եր կա րաձգ վել է 
հայ տե րի ներ կա յաց ման ժամ կե տը։

ՀՀ ՏԿԵՆ «Ճա նա պար հա յին դե պար տա-
մենտ» հիմ նադ րա մը 2022թ. փետր վա րի 
16-ին հայ տա րա րել է Հ յու սիս-հա րավ ճա նա-
պար հա յին մի ջանց քի ներդ րու մա յին ծրագ րի 

Տ րանշ-4-ի Սի սիան-Քա ջա րան կմ 0+000-կմ 
60+022 ճա նա պար հա հատ վա ծի շի նա րա րա-
կան աշ խա տանք նե րի ձեռք բեր ման նա խաո-
րա կա վոր ման գոր ծըն թաց։

Ն շենք, որ Տ րանշ-4-ի Սի սիան-Քա ջա րան 
հատ վա ծում նա խա տես վում է կա ռու ցել 2-րդ 
տեխ նի կա կան կար գի նոր ճա նա պար հա-
հատ ված` մոտ 60 կմ  ընդ հա նուր եր կա րութ-
յամբ, նե րառ յալ 4.7 կմ  ընդ հա նուր եր կա րութ-
յամբ 27 կա մուրջ ներ և 12.5 կմ  ընդ հա նուր 

եր կա րութ յամբ 9 թու նել ներ (ա մե նաեր կա րը 
Բար գու շա տի թու նելն է՝ մոտ 8,6 կմ  եր կա-
րութ յամբ):

Մր ցույ թի նա խաո րա կա վոր ման հայ տե րի 
ներ կա յաց ման վերջ նա ժամ կետ է սահ ման վել 
2022թ. հու լի սի 01-ը՝ ժա մը 15:00 (Եր ևա նի 
ժա մա նա կով):

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
և ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
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-Տի կին Մա րութ յան, Ակ սել 
Բա կուն ցի ծննդյան 123-ամ-
յա կի առ թիվ գրո ղի տուն-

թան գա րա նում բաց վեց նոր ցու ցադ-
րութ յուն՝ «Հով հան նես Թու ման յա նի 
ծննդա վայրն Ակ սել Բա կուն ցի լու սան-
կար նե րում» խո րագ րով: Ու շագ րավ այդ 
նա խա ձեռ նութ յու նը պատ կա նում է Ձեզ, 
հետ ևա բար կխնդրեի նախ փոքր-ինչ 
ման րա մաս նել Ակ սել Բա կուն ցի լու սան-
կար չա կան նա խա սի րութ յուն նե րի մա-
սին:

– Ա յո՛, Ակ սել Բա կուն ցի տա րե դար ձը նշա-
նա վոր վեց նաև թան գա րա նա յին նոր ցու ցադ-
րութ յամբ, ո րը բա ցա ռիկ է հենց այն ա ռու մով, 
որ ա ռա ջին ան գամ ներ կա յաց վե ցին Բա կուն-
ցի կող մից Դ սե ղում ար ված լու սան կար նե րը:

Ինչ պես հայտ նի է, հայ գրող նե րից շա-
տերն են զբաղ վել լու սան կար չութ յամբ: Պահ-
պան վել են այդ մա սին վկա յող հու շակ նարկ-
ներ, լու սան կար ներ և լու սան կար չա կան 
սար քեր: Այդ զբաղ մուն քը գրա վել է, օ րի նակ, 

Ռու բեն Ս ևա կին, Վա հան Տեր յա նին, Վր թա-
նես Փա փազ  յա նին, Պերճ Պ ռոշ յա նին և շատ 
ու րիշ գրող նե րի: Ռու բեն Ս ևա կը 1910-ա կան 
թվա կան նե րին նույ նիսկ ինք նա լու սան կար-
վե լու փորձ է ա րել. բա վա կա նին ու շագ րավ 
լու սան կար է ստաց վել, ո րը պահ պան վում է: 
Պերճ Պ ռոշ յանն ա ռա ջին նե րից էր, որ 1860-ին 
լու սան կար չութ յու նը ներ մու ծեց Ռու սա կան 
Հա յաս տան: Այդ նա խա ձեռ նութ յան հո վա-
նա վո րը թիֆ լի սաբ նակ հրա տա րա կիչ Համ-
բար ձում Էն ֆիաջ յանն էր՝ ցան կութ յամբ, որ 
ե րի տա սարդ գրո ղը լու սան կար չա կան գի-
տե լիք ներ ձեռք բե րի՝ հայ կա կան պատ մա-
կան հու շար ձան նե րի ֆո տոար խիվ ստեղ ծե-
լու նպա տա կով: Թեև այդ նա խա գի ծը գլուխ 
չե կավ, բայց Պ ռոշ յա նը, իբրև կո մեր ցիոն 
լու սան կա րիչ, իր գոր ծու նեութ յու նը շա րու-
նա կեց Կով կա սի տար բեր անկ յուն նե րում։ 
Հայտ նի է, որ նա իր ա ռա ջին ար վես տա նո ցը 
բա ցել է Թիֆ լի սում 1861-ին և հիմ նա կա նում 
կա տա րել է դի ման կար նե րի պատ վեր ներ որ-
պես ապ րուստ վաս տա կե լու մի ջոց։ Առ հա սա-
րակ լու սան կար չութ յու նը 19-րդ դա րա վեր ջին 
հա յե րի շրջա նում ա մե նա տա րած ված համ-
քա րութ յուն նե րից մեկն է ե ղել:

Բա ռան կար չութ յան ան զու գա կան վար-
պետ Ակ սել Բա կուն ցը նույն պես սի րել է լու-
սան կա րել և զ բաղ վել է լու սան կար չութ յամբ։ 
Ար դեն մի քա նի տա րի է՝ տուն-թան գա րա-
նում ցու ցադր վում է նրա՝ անգ լիա կան ար-
տադ րութ յան լու սան կար չա կան սար քը, ո րը 

գրո ղը ձեռք է բե րել հա վա նա բար 1920-ա-
կան թվա կան նե րին: Հե տա գա յում Բա կունցն 
այն նվի րել է եղ բո րը՝ Վա հա նին, ով նույն պես 
լու սան կար չա կան նա խա սի րութ յուն ներ ու 
շնորհ է ու նե ցել, և հենց Վա հա նի մի ջո ցով է 
մեզ հա սել Բա կունց նե րի ըն տա նի քի լու սան-
կար չա կան բա ցա ռիկ վա վե րագ րութ յու նը, որ 

նույն պես պատ շաճ լու սա բան ման ու ու ներ-
կա յաց ման կա րիք ու նի: Վա հան Բա կուն ցի 
«Մեծ հույ զե րի սերմ նա ցա նը» գրքում զե տեղ-
ված հայտ նի ֆո տոիլ  յուստ րա ցիա նե րը հենց 
հե ղի նա կին են պատ կա նում, ո րի մա սին 
նշում կա գրքում: Ի հար կե, դրանք շատ-շատ 
են:

Այս ցու ցադ րութ յամբ թան գա րա նում մեկ-
նար կում ենք մի ծրա գիր, ո րը հենց վե րա-
բե րում է Բա կունց նե րի ըն տա նի քի լու սան-
կար չա կան ժա ռան գութ յան հա մա կող մա նի 
ու սում նա սիր մանն ու լու սա բան մա նը:

– Ի՞նչ լու սան կար ներ են նա խա պատ-
րաստ վել ցու ցադ րութ յան և ընդ հա նուր 
առ մամբ ի՞նչ ար ժեք ու նեն դրանք:

– Հով հան նես Թու ման յա նի ծննդա վայ րը 
պատ կե րող լու սան կար ներն Ակ սել Բա կուն ցի 
կող մից թան գա րա նում պահ վող լու սան կար-
չա կան սար քով ար ված բա ցա ռիկ գտա ծո ներ 
են, ո րոնց բնօ րի նակ նե րը պահ վում են Ե. 
Չա րեն ցի ան վան գրա կա նութ յան և ար վես-
տի թան գա րա նում՝ Հով հան նես Թու ման յա նի 
ֆոն դում:

Հայտ նի է, որ 1932 թվա կա նին Բա կուն-
ցը Հով հան նես Թու ման յա նի դստեր՝ Ն վար դի 
հետ այ ցե լել է Դ սեղ և լու սան կա րել իր սի րե լի 
բա նաս տեղ ծի ծննդա վայ րը:

Ար խի վա յին տե ղե կան քում գրանց ված 
է, որ Բա կուն ցը 1932 թվա կա նի փետր վա րի 
7-ին ԳԱԹ-ին է հանձ նել Թու ման յա նի ծննդա-
վայր Դ սե ղը պատ կե րող 19 լու սան կար, ո րոնց 
դար ձե րե սին կան Բա կուն ցի ձե ռա գիր նշում-
նե րը և թ վագ րում ներ: Հակ ված ենք կար-
ծե լու, որ Բա կունցն ու Ն վարդ Թու ման յա նը 
Դ սեղ այ ցե լել են 1931-ի աշ նա նը, իսկ 1932-ի 
հուն վա րին Բա կուն ցը դրանք տպագ րել է և 
ն վի րել թան գա րա նին: 

Մայր թան գա րա նի թույլտ վութ յամբ 
ա ռայժմ ցու ցադ րութ յան ենք նա խա պատ-
րաս տել այդ բա ցա ռիկ լու սան կար նե րից 
միայն 9–ը՝ թվագր ված N 4-ը, 6-ը, 7-ը, 
9-ը, 10-ը, 12-ը, 17-ը, 18-ը և 19-ը, ո րով-
հետև միայն դրանց դար ձե րե սին է Բա կուն-
ցը ձե ռա գիր նշում ներ կա տա րել, իսկ մյուս 
10-ը հե ղի նա կա յին հստա կեց ման, լրա ցու ցիչ 
ճշգրտման կա րիք ու նեն, քա նի որ պահ վում 
են Դ սե ղի՝ տար բեր տա րի նե րի այլ լու սան-
կար նե րի հետ՝ ար ված տար բեր լու սան կա-
րիչ նե րի կող մից: Լ րա ցու ցիչ ըն թա ցա կար գով 
ստուգ վե լուց հե տո հնա րա վոր կլի նի ամ բող-
ջաց նել հա վա քա ծուն և ցու ցադ րել ամ բող-
ջութ յամբ:

Դ սեղ  յան այդ լու սան կար ներն ա ռայժմ 
Բա կուն ցի կող մից ար ված մեզ հայտ նի ա ռա-
ջին ֆո տոիլ  յուստ րա ցիա ներն են, ո րոնց 
ար ժե քը պայ մա նա վոր ված է նախ և ա ռաջ 
դրանց պատ մափաս տագ րա կան հատ կա-
նիշ նե րով: Թեև Բա կուն ցը ե ղել է սի րող լու-
սան կա րիչ, և ն րա գոր ծու նեութ յու նը չի կրել 
պրո ֆե սիո նալ բնույթ, այ նո ւա մե նայ նիվ այդ 
աշ խա տանք նե րը հատ կանշ վում են 
բարձր գե ղար վես տա կա նութ յամբ 
ու դի տո ղու նա կութ յամբ: Դ րանք 

«Հովհաննես Թումանյանի ծննդավայրն 
Ակսել Բակունցի լուսանկարներում». 
նոր ցուցադրություն Ակսել Բակունցի 
տուն-թանգարանում

Հարցազրույց գրականագետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
Բակունցի տուն-թանգարանի գիտաշխատող Թեհմինա Մարությանի հետ

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ N 4  Դար ձե րե սին Բա կուն ցը գրել է. «Նե սո բի ձա. Թու ման յա նի խաղըն կեր նե-
րից»: Ո՞վ չի կար դա ցել Թու ման յա նի «Իմ ըն կեր Նե սոն»: «Մի ըն կեր ու նեինք, ա նու նը Նե սո։ 
Է՜ն քան հե քիաթ գի տեր, է՜ն քան հե քիաթ գի տեր, ոչ ծեր ու ներ, ոչ տու տը»։ Բա կուն ցը Դ սե ղում 
գտել է Թու ման յա նի խա ղըն կե րո ջը՝ մա նուկ ժա մա նակ «էն քա՜ն հե քիաթ ի մա ցող», պարզ ու 
ազ նիվ, տա րի նե րի հետ «չար քաշ կյան քի դառ նութ յուն նե րով լցված» և վատ սո վո րութ յուն-
ներ ձեռք բե րած Նե սո բի ձա յին և լու սան կա րել նրան դաշ տում մի ե րե խա յի հետ: «Նե սոն 
աղ քատ է... Նե սոն տգետ է... Նե սոն լցված է գյու ղա կան չար քաշ կյան քի դառ նութ յուն նե րով... 
Նա էլ ե թե ու սում առ ներ, կրթվեր, ա պա հով լի ներ՝ լավ մարդ կլի ներ, գու ցե ին ձա նից էլ շատ 
ա վե լի լա վը... Այժմ Նե սո յին հի շե լիս միշտ էս պես եմ մտա ծում ու աշ խա տում եմ ար դա րաց նեմ, 
լա վաց նեմ ու նո րից սի րեմ էն պես, ինչ պես սի րում էի էն ժա մա նակ։ Ու զում եմ՝ շա րու նակ էն 
խա ղաղ, աստ ղա լի լուսն յակ գի շեր նե րի Նե սո յի պատ կե րը լի նի աչ քիս ա ռա ջին, մտքիս մի ջին, 
բայց չի լի նում, էլ չի լի նում. իս կույն ևեթ ա ռաջ է գա լիս մի ու րիշ պատ կեր, մի շատ ա մո թա լի ու 
ցա վա լի պատ կեր», – գրում է Թու ման յա նը։

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ N 17  
Դար ձե րե սին Բա կուն ցը 
գրել է՝ «Սի րուն խաչ: Թու-
ման յա նը շատ հա վա նում 
էր այս խա չը»:
Այս հրա շա կեր տը գտնվում 
է Դ սեղ գյու ղի մոտ։ 
Թ վագր վում է 13–րդ դար, 
կանգ նեց վել է Մա մի կոն-
յան իշ խան նե րի օ րոք: 
Տեղացիներն ա սում են 
«Սի րուն խաչ», ո րով հետև 
բա ցա ռիկ ա սեղ նա գործ 
աշ խա տանք է, ընդգր ված 
է Դ սե ղի պատ մութ յան և 
մ շա կույ թի ան շարժ հու շար-
ձան նե րի ցան կում: Հայտ նի 
է, որ այս խաչ քա րը ե ղել է 
Հով հան նես Թու ման յա նի 
ա մե նասիրե լի հուշարձան-
նե րից մե կը, և ինքն էլ 
լու սան կար ներ ու նի Սի րուն 
խա չի մոտ: Բա կուն-
ցի ա րած լու սան կա րում 
խաչ քարն ամ բող ջո վին 
պահ պան ված վի ճա կում է: 
Այ սօր էլ հա մե մա տա բար 
բար վոք վի ճա կում է, վնաս-
ված է միայն խա չա քան-
դա կի ձախ թևի ստո րին 
հատ վա ծը, ո րը, դա տե լով 
լու սան կար նե րի հա մե մա-
տութ յու նից, վնաս վել է 
ա վե լի ուշ շրջա նում՝ փաս-
տո րեն 20–րդ դա րասկզ բին՝ 
1930–ա կան նե րից հե տո:

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ N 18  Դար ձե րե սին Բա կուն ցը գրել է՝ «Թու ման յա նի ստո րագ րութ յու նը Դ սե ղի 
Սուրբ Գ րի գոր վան քի պա տի վրա»:
Սա էլ ու շագ րավ լու սան կար է: Սուրբ Գ րի գոր վան քի պա տի վրա Բա կուն ցը ֆիք սել է Թու-
ման յա նի թո ղած ստո րագ րութ յու նը 1919 թվա կա նին: Բարձ րա քաշ Սբ Գ րի գոր վան քը (X-XIII 
դդ) գտնվում է Լո ռու մար զի Դ սեղ գյու ղից 2 կմ հ յու սիս –ար ևե լեք՝ Մարց գե տի ձա խա կողմ յան 
ձո րա լան ջին՝ ան տա ռի մեջ: Վա նա կան հա մա լի րը նվիր ված է հայ ա ռա ջին կա թո ղի կոս Սուրբ 
Գ րի գո րին։ Վան քը մեր ժա մա նակ ներն է հա սել ամ բող ջո վին ա վե րակ վի ճա կում (անց յա լի 
տե ղե կա գիր նե րից մեկն այն նմա նեց նում է «կա նաչ մահ ճում պառ կած, ժպի տը դեմ քին ջա-
հել ու գե ղե ցիկ ննջեց յա լի»): Բա կուն ցը հենց այդ ժա մա նակ է այ ցե լել վանք և լու սան կա րել 
պա տի այդ հատ վա ծը: Հայտ նի է, որ վան քը մաս նա կիո րեն նո րոգ վել է 1939 թ.: Մաքր ման 
աշ խա տանք ներ կա տար վել են 1950 և 1969 թվա կան նե րին։ Հա վա նա բար վե րա նո րոգ ման և 
մաքր ման աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ այդ գրա ռում նե րը, ինչ պես նաև Թու ման յա նի ստո րագ-
րութ յու նը ջնջվել են:
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նույն պես միտ ված էին Թու ման յա-
նի ծննդա վայ րը ճա նա չե լու մի ջո ցով 
նրա գրաշ խար հի ան հա տակ խոր քե-

րը, հո գե խառ նութ յան կար ևոր ե րակ-
նե րը բա ցա հայ տե լուն, և ըստ այդմ՝ կար ևոր 
վա վե րագ րում ներ են: Դ րան ցում նույն պես 
մարդ-բ նութ յուն կա պը գե րա կա է: Լու սան-
կար նե րի մի ջո ցով էլ Բա կուն ցը նրբո րեն ար-
տա հայ տել է գյու ղա կան կյան քի ըն կալ ման 
իր կեր պը՝ հու զա կա նո րեն ե րան գա վոր ված: 
Դ րան ցում էլ, ինչ պես ստեղ ծա գոր ծութ յուն-
նե րում, դի ման կար ներն ու բնան կար նե րը 
հմտո րեն փոխ ներ թա փանց ված են, շա րու-
նա կում և լ րաց նում են ի րար:

– Ի՞նչ դեր է խա ղա ցել Թու ման յա նը 
Բա կուն ցի ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քում:

– Մեկ նա բան ման լայն ընդգր կում ու նե-
ցող հարց է: Ինչ պես հայտ նի է՝ Բա կուն ցի 
գե ղար վես տա կան աշ խար հի ձևա վոր ման 
գոր ծում ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է ու նե ցել 
Թու ման յա նը: Բա կուն ցը Թու ման յա նի պես 
ի սկզբա նե գնաց ժո ղովր դի վշտե րը ճա նա-
չե լու, մտա հո գութ յուն նե րին հա ղոր դա կից 
լի նե լու ճա նա պար հով: Նա ժա ռան գեց նաև 
թու ման յա նա կան խոս քի պար զութ յու նը, 
գեր խիտ ու հա կիրճ սեղ մութ յու նը, նկա րագ-
րութ յուն նե րի դի պուկ ո ճաձ ևը, մարդ-բնութ-
յուն կա պը պատ կե րե լու գե ղար վես տա կան 
սկզբունք նե րը: Ընդ հա նուր այս առն չութ-
յուն ներն ու նեն նաև ո րո շա կի, կոնկ րետ 
ընդ հան րութ յուն ներ: Կա րե լի է հա մե մա տել, 
օ րի նակ, Թու ման յա նի «Գե լը» և «Ձմ ռան մի 
գի շեր» պատմ վածք նե րը: Հայտ նի է մեկ այլ 
ու շագ րավ ընդ հան րութ յուն. Բա կուն ցի ա ռա-
ջին գոր ծը՝ «Հի մար մար դը» հե քիաթն էր՝ 
տպագր ված 1913-ին, ո րի սկզբնաղբ յու րը 
հան րա հայտ ժո ղովր դա կան մո տիվն է: Բա-
կուն ցից շատ ա ռաջ բա նահ յու սա կան նույն 
նյու թը մշա կել էր նաև Թու ման յա նը՝ «Ան խելք 
մար դը» և տ պագ րել 1894-ին: Ընդ ո րում՝ եր-
կուսն էլ ա ռա ջին ան գամ տպագ րել են նույն 

«Աղբ յուր» հան դե սում: Այս ընդ հան րութ յու-
նը գու ցեև պա տա հա կան լի նե լով հան դերձ՝ 
ընդգ ծում է շատ կար ևոր ստեղ ծա գոր ծա կան 
օ րի նա չա փութ յուն՝ սկզբից ևեթ Բա կուն ցի 
հակ վա ծութ յու նը բա նահ յու սա կան-ժո ղովր-
դա կան աշ խար հազ գա ցո ղութ յա նը: Թու ման-
յա նից Բա կուն ցը ժա ռան գել է նաև գրա կան 
լե զուն ու բար բա ռը հա մադ րե լու սկզբունք-
նե րը: Կան նաև այլ բնույ թի բազ մա թիվ առն-
չութ յուն ներ: 

– Ի վեր ջո, ի՞նչ էր փնտրում, ի՞նչ է 
նկա տել ու ֆիք սել Բա կունց գրող-լու-
սան կար չի հա յաց քը Դ սե ղում՝ իր սի րե լի 
բա նաս տեղ ծի ծննդա վայ րում: Ներ կա-
յաց րեք, խնդրեմ, պահ պան ված լու սան-
կար նե րը: 

– Դ րանք Թու ման յա նի ծննդա վայ րը 
պատ կե րող լու սան կար չա կան գե ղե ցիկ էտ-
յուդ ներ են, ո րոն ցում վառ ար տա հայտ ված 
է Թու ման յա նի ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խար-
հը, դրան ցում կա րող ենք տես նել Թու ման յա-
նի նա խա կեր պար նե րին, նրա նկա րագ րած 
բնա պատ կեր նե րը, սի րած վայ րե րը, որ տեղ 
ան ցկաց րել է ման կութ յու նը, տուն-խրճի թը, 
խա ղըն կեր նե րին, հա մագ յու ղա ցի նե րին:

Դ րանք թվով 19 լու սան կար են, ո րոն ցից, 
ինչ պես ար դեն նշե ցի, այս ցու ցադ րութ յան 
հա մար ա ռան ձնաց րել ենք 9-ը: Ընդ հա նուր 
կող մե րով ներ կա յաց նեմ դրանք:

Հու սանք` ա ռա ջի կա յում հնա րա վոր կլի-
նի ի մի բե րել Բա կուն ցի Դ սեղ  յան նաև մյուս 
լու սան կար նե րը, և հա վա քա ծուն ցու ցադ-
րել ամ բող ջութ յամբ, ին չը ոչ միայն նոր գույն 
կհա ղոր դի թան գա րա նին, այլև հնա րա վո-
րութ յուն կտա նո րո վի բա ցա հայ տել Ակ սել 
Բա կունց ար վես տա գե տին, այս դեպ քում՝ լու-
սան կար չին:

– Շ նոր հա կա լութ յուն հե տաքր քիր 
հար ցազ րույ ցի հա մար:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ N19  Լու սան կարն ու նի գրա ռում. «Հով հան նես Թու-
ման յա նի դուստ րը՝ Ն վարդ Թու ման յա նը Դ սե ղում հա մագ յու ղա ցի նե-
րի հետ»: Հա վա քա ծո ւի մեջ լու սան կա րը բա ցա ռիկ է այն ա ռու մով, 
որ Բա կուն ցը լու սան կա րել է ի րեն ու ղեկ ցող Ն վարդ Թու ման յա նին 
հա մագ յու ղա ցի նե րի հետ: Լու սան կա րը դի տե լիս միտքդ Թու ման յա-
նի տո ղերն են գա լիս՝ «Մեր հըս կա պա պերն ու մեր հայ րե րը, Գ յու ղի 
տե րե րը»:

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ N12 
 Դար ձե րե սին 
Բա կուն ցը գրել է՝ 
«Դե բե դի ձո րը: Աջ 
կող մից այժմ Ձո րա-
գեսն է»: Լու սան-
կա րը բա վա կա նին 
պրո ֆե սիո նալ կադր 
է: Դե բե դի ձորն է 
կամ Լո ռու ձո րը՝ 
հայտ նի զա ռի թափ 
կիր ճը Լո ռու մար-
զում և Թու ման յա նի 
ստեղ ծա գոր ծա կան 
պատ կեր նե րում: Էն 
Լո ռու ձորն է, ուր 
հան դի պա կաց
Ժայ ռե րը՝ խո րունկ 
նո թե րը կի տած՝
Դեմ ու դեմ կանգ-
նած, հա մառ ու 
ան թարթ
Հա յաց քով ի րար նա-
յում են հան դարտ»։
Կիր ճը ձևա վո րել է 
Դե բեդ գե տը՝
«Նը րանց ոտ քե րում՝ 
գա զա զած գա լի՝
Գա լար վում է գիժ 
Դև-Բե դը մո լի...»: 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ N6  Թու ման յա նի հա մագ յու ղա ցի նե րը. խմբան կար:
Սա էլ կար ծես Թու ման յա նա կան պատ կեր նե րից մե կի լու սան կա րա յին անդ րա դար ձը լի նի: 
Բա նաս տեղ ծի հա մագ յու ղա ցի ներն են, հան գիստ են առ նում, և ո՞վ գի տի՝ մտմտում «աշ-
խարհ քի բա նի» մա սին. «... Մեր բազ մա հոգ գյու ղա ցին, / Մե ծա մար մին և քա ջա լանջ, 
/Ծի ծաղ չը կա ե րե սին»։
Բա կուն ցի այս և այլ լու սան կար նե րում առ կա Լոռ վա բնա պատ կե րի, կեն ցա ղի, մարդ կանց 
կեն սա վա րութ յան ո րոշ տվյալ ներ հա մադ րե լով ազ գագ րա կան, տե ղագ րա կան գրա վոր 
նյու թե րի հետ՝ կա րե լի է ա ռա վել ամ բող ջա կան ըն կա լել Դ սե ղի տե ղագ րութ յան, ա վան-
դա կան կա ցու թաձ ևի, այդ թվում՝ կեն ցա ղա յին ի րե րի, հա գուս տի ու հա գու կա պի բնու-
թա գի րը: Որ ևէ դե տալ չի վրի պել գե ղար վես տա կան ման րա մաս նե րի ու հո գե բա նա կան 
թա փան ցում նե րի մե ծա գույն վար պետ Ակ սել Բա կուն ցի հա յաց քից: 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ N 7  Դար ձե րե-
սին Բա կուն ցը գրել է՝ «Դ սեղ 
գյու ղի տե սա րա նը»: Գ րո ղը հեռ-
վից լու սան կա րել է Թու ման յա նի 
ծննդա վայ րը՝ ան չափ գե ղե ցիկ 
մի հա մայ նա պատ կեր:

Մեր գյուղն էն է, որ հը պարտ,
Լեռ նե րի մեջ մի գա պատ,
Խոր ձո րե րի քա րա փին՝
Ձե ռը տը ված ճա կա տին՝
Միտք է ա նում տըխ րա դեմ.
Ի՞նչ է ու զում՝ չը գի տեմ...

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ N 9  
Դար ձե րե սին Բա կուն ցը 
գրել է ՝ «Գ յու ղի աղբ-
յու րը: Ձախ թևի տան 
մեջ մի տա րի ապ րել է 
Թու ման յա նը: Այդ տունն 
այժմ դարձ նում են Թու-
ման յա նի ան վան խրճիթ 
ըն թեր ցա րան»:
Հայտ նի է, որ Թու ման-
յա նի տու նը Դ սե ղում 
թան գա րա նի է վե րած-
վել 1939 թվա կա նին՝ 
բա նաս տեղ ծի ծննդյան 
70-ամ յա կի առ թիվ։ 
1932 թվա կա նից ար դեն 
աշ խա տանք ներ էին 
տար վում, ո րի մա սին էլ 
ակ նար կում է Բա կուն ցը: 
Լու սան կա րը գյու ղա կան 
կեն ցա ղը կեն դա նագ րող 
մի ու շագ րավ պատ կեր 
է, կար ծես պատմ ված-
քի ման րա կերտ լի նի: 
Ոչ սո վո րա կան աչ քով 
տե սածն էլ գե ղար վես տո-
րեն յու րաց նում և գու նեղ 
բա ռա պատ կե րի է վե րա-
ծում Բա կուն ցը: Ու շա դիր 
նա յում ես և հա մոզ վում, 
որ Բա կուն ցի հա մար լու-
սան կա րելն էլ ստեղ ծա-
գոր ծա կան ե ղա նակ է: 

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ N10  Դար ձե րե սին Բա կուն ցը գրել է՝ «Դ սե ղի գյու ղա-
մե ջի աղբ յու րը»: Բա կուն ցի ա մե նա գե ղե ցիկ ու պայ ծառ լու սան կար-
նե րից է, ման րա մաս նե րի մեջ ամ բող ջա ցող գյու ղաշ խար հի թանձր 
պատ կեր, ո րում ա մեն մի դե տա լը խո սուն է: Գ րո ղը լու սան կա րել է 
գյու ղա մե ջի աղբ յու րը և դ րա շուր ջը հա վաք ված «ա ռույգ ու ժիր գեղ-
ջուկ մա նուկ նե րին», ո րոնք հե տաքրք րա սեր հա յացք նե րով նա յում 
են լու սան կար չին: Մե կը խաղն է ընդ հա տել և մո տե ցել, մե կը կովն է 
բե րել ջուր տա լու, մյուսն էլ կժով լի ջու րը պի տի ուր որ առ նի ու տա նի 
տուն...
Պայ ծառ շո ղերն հի շո ղութ յան
Մտ նում են ծոցն անց յա լի,
Լու սա վո րում իմ ման կութ յան
Ան հոգ պատ կերն անձ կա լի:

5ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ  23 ՀՈՒՆԻՍԻ 2022Թ.  № 12 (578)



Ար մեն Բաղ դա սար յան. 
ան մահ հե րո սը՝ Ա գա րա կից

Ա ր մեն Լ յո վա յի Բաղ դա սար յան, ծնվել 
է 1980 թ. հու նի սի 20-ին Ս յու նի քի 
մար զի Ա գա րակ քա ղա քում: Հա ճա-

խել է Ա գա րա կի միջ նա կարգ դպրո ցը, ա վար-
տե լուց հե տո ստա ցել է մի ջին մաս նա գի տա-
կան կրթութ յուն: 1998 թ. զո րա կոչ վել է Հա յոց 
բա նակ, ծա ռա յել Տա վու շի մար զի Չի նա րի 
գյու ղում: Ծա ռա յութ յու նից հե տո աշ խա տան-
քի է ան ցել Ա գա րա կի պղնձա մո լիբ դե նա յին 
կոմ բի նա տում: 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
լայ նա ծա վալ պա տե րազմ սկսեց… Ար մե նը ևս 
կա մա վոր զին վո րագր վեց հայ րե նի քի պաշտ-
պա նութ յա նը: Մաս նակ ցել է Կով սա կա նի 
( Զան գե լան-Միջ նա վան) շրջա նի մար տե րին:

Նո յեմ բե րի 9-ին հայ տա րար ված հրա դա-
դա րից հե տո Ար մե նը ծա ռա յութ յու նը շա րու-
նա կել է Ա գա րա կի մար տա կան դիր քե րում:

Դեկ տեմ բե րի 18-ին մար տա կան դիր քե-
րում հեր թա փոխ կա տա րե լու ըն թաց քում մա-
հա ցել է: 

Ար մեն Բաղ դա սար յա նին ճա նա չող նե րը 
նրան նկա րագ րում են որ պես աշ խա տա սեր, 
ըն կե րա սեր, ըն տա նի քին ու հայ րե նի քին ան-
սահ ման նվիր ված մարդ:

Դեկ տեմ բե րի 20-ին Ար մեն Բաղ դա սար-
յա նը հու ղար կա վոր վել է Ա գա րա կի գե րեզ մա-
նա տա նը:

Արա Գրիգորյան. 
երազանքներն ու 
նպատակները դեռ 
առջևում էին

Ա  րա Տար սեի չի Գ րի գոր յան, ծնվել է 
1984 թ. հու լի սի 26-ին Բռ նա կոթ գյու-
ղում: Տե ղի դպրոցն ա վար տե լուց հե-

տո զո րա կոչ վել է բա նակ, վե րա դառ նա լուց 
հե տո ու սա նել Սի սիա նի պե տա կան քո լե ջում, 
այ նու հետև շա րու նա կել Հա յաս տա նի ազ-
գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի Սի սիա նի 
մաս նաճ յու ղում, ո րից հե տո, որ պես պայ մա-
նագ րա յին զին ծա ռա յող, ծա ռա յութ յան ան ցել 
Սի սա կան գնդում: Բռ նա կո թի լա վա գույն ե րի-
տա սարդ նե րից էր, գյու ղի ա մե նա լավ տղեր-
քից, թա սիբ ու ար ժա նա պատ վութ յուն պա-
հող և ապ րեց նող հա յոր դի: Ա մուս նա ցել էր 
Վար սի կի հետ, ու դեռ չէին հասց րել ընդ լայ-
նել այն քան շատ ե րա զած, մտքով հո րի նած 
ա պա գա ըն տա նի քը, երբ... 

Սեպ տեմ բե րի 27-ին կա մա վո րագր վել էր 
հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յա նը: Ա նի մաստ 
է ա սել, թե որ քան հայ րե նա սեր էր. գոր ծով 
ա պա ցու ցեց նվիր վա ծութ յու նը հայ րե նի քին: 
Վա րորդ նե րից ո մանք հրա ժար վել էին սնունդ 

տա նել մար տա կան դիր քեր, ին քը նոր էր վե-
րա դար ձել, բայց նո րից հանձն էր ա ռել սնուն-
դը դիր քեր հասց նե լու կար ևոր ա ռա ջադ րան-
քը... 

Ա րա յի զոհ վե լու դեպ քը տե ղի է ու նե ցել 
Ջ րա կա նի ( Ջաբ րաիլ) կող մե րում: Ծ նող նե րը 
հույս ու նեին, որ ողջ է, գու ցե` գե րե վար ված 
լի նի, գու ցե` մո լոր ված կամ ան տառ նե րում 
թաքն ված, ո րով հետև նրա մե քե նան խփված 
չէին գտել, իսկ դրա նից հե տո այդ տա րածք-
ներն ըն կել են թշնա մու հսկո ղութ յան տակ, և 
մեր զոր քե րը չեն կա րո ղա ցել ա ռաջ գնալ ու 
ան մի ջա պես զննում կա տա րել: Բայց, ա մե-
նայն հա վա նա կա նութ յամբ, Ա րան հրա զե-
նա յին գնդա կից է զոհ վել, ոչ թե` մե քե նա յին 
հասց ված հար վա ծից, ին չը վկա յում է, որ նա 
մինչև վերջ մարտն չել է, կռվել թշնա մու դի-
վեր սիոն խմբի դեմ, ո րով հետև փոր ձաքն-
նութ յու նը հաս տա տել է հրա զե նա յին գնդա-
կից զոհ վե լու հան գա ման քը, գու ցե մի քա նի 
թուրք էլ ինքն է սատ կաց րել…

Ծ նող նե րը սկզբում ցան կա ցել են ի րենց 
որ դուն հու ղար կա վո րել Բռ նա կո թի` ի րենց 
ըն տա նե կան գե րեզ մա նում, բայց վեր ջին 
պա հին տվել են հա մա ձա յ նութ յուն՝ հայ րեն-
յաց նա հա տա կին հու ղար կա վո րել Սի սիա նի 
հե րոս նե րի պան թեո նում…

Սեր յո ժա Դավթ յան. «Մար-
տա կան խաչ»-ի 
ար ժա նա ցած հե րո սը

Ս եր յո ժա Ար թու րի Դավթ յան, ծնվել է 
2001 թ. օ գոս տո սի 16-ին Տեղ գյու ղում: 
Սո վո րել է գյու ղի թիվ 2 միջ նա կարգ 

դպրո ցում: 2019 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա-
ռա յում էր Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Մար-
տու նու զո րա մա սում ( Մար տու նի 3-րդ պաշտ-
պա նա կան): 

Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո ծնող նե րը 
պնդել էին, որ շա րու նա կի ու սու մը, քա նի որ 
մա թե մա տի կա շատ էր սի րում ու լավ էր սո վո-
րում, բայց Սեր յո ժան ո րո շել էր բուհ ըն դուն-
վել բա նա կից հե տո: 

Բա նա կում լավ մա թե մա տի կա ի մա նալն 
ու բնա տուր տրա մա բա նութ յու նը շատ էին 
օգ նում Սեր յո ժա յին՝ հրե տա նու կրա կոց նե րը 
հաշ վար կե լիս: Սեր յո ժան հրա շա լի զին վոր 
էր, իր հա մես տութ յամբ, խել քով ու քա ջութ-
յամբ բազ միցս էր աչ քի ըն կել ծա ռա յութ յան 
ըն թաց քում:

Սեր յո ժա յի մա սին հայ րը՝ Ար թուրն է 
պատ մում. հա սուն տղա մար դու ձայ նը դո-
ղում է, զրույ ցի ըն թաց քում մի քա նի ան գամ 
խո րը շունչ է քա շում, որ պես զի կա րո ղա նա 
զսպել ար ցունք նե րը, բայց ցա վը թաքց նել 
չի կա րո ղա նում ու լա լիս է այն պես, ինչ պես 
տղա մար դը միայն կա րող է լաց լի նել՝ դա ռը, 
ծանր ար ցունք նե րով. «Ե րեք տղա նե րիցս 
ա մե նա փոքրն էր, մեր տան ա մե նա սի րե լին: 
Կո րո նա վի րու սի պատ ճա ռով ծա ռա յութ յան 
ըն թաց քում չենք կա րո ղա ցել տես նել նրան: 
Հաս կա նու՞մ եք՝ մեր տղա յին չենք տե սել, մեր 
տղան մեր կա րո տը սրտում զոհ վեց, մենք էլ 
մնա ցինք նրա ծի ծաղ կոտ դեմ քին, նրա ձայ-
նին կա րոտ: 

Հե րոս, հզոր տղա եմ ու նե ցել: Շա տերն են 
պատ մում, թե ինչ պես է կռվել, ա սում են, որ 
ոչ մի վտան գա վոր ա ռա ջադ րան քից չի հրա-
ժար վել, նաև բազ մա թիվ թի րախ ներ է խո ցել: 
Ն րա անձն վի րութ յան ու հե րո սութ յան վկա-
յութ յու նը ստա ցած մե դալ ներն են, նաև իր 

պա հած մար տա կան դիր քի չընկ նե լը: Մին չև 
հոկ տեմ բե րի 10-ը ա մեն ա ռա վոտ պայ մա-
նա վոր ված ժամ ու նեինք, զան գա հա րում էր, 
ա սում, որ ա մեն ինչ լավ է, որ ա մեն ինչ լավ 
է լի նե լու: Հոկ տեմ բե րի 11-ից հե տո լուր չու-
նեինք: Հ րա մա նա տար նե րը գի տեին, որ զոհ-
վել է, բայց ոչ մե կը ո չինչ չէր ա սում:

Ա միս ներ շա րու նակ փնտրել ենք նրան: 
Հե տո ենք ի մա ցել, որ 72 հո գով հրա ման են 
ստա ցել մտնել Հադ րութ, որն ար դեն թշնա-
մու ձեռ քում էր, ըն կել են շրջա փակ ման մեջ 
և բո լո րը զոհ վել: Վեց ա միս լուր չենք ու նե ցել: 
2021 թ. փետր վա րի 6-ին ստա ցել ենք ԴՆԹ-ի 
ա նա լի զի պա տաս խա նը: Փետր վա րի 9-ին հո-
ղին ենք հանձ նել Գո րի սի պան թեո նում: 

Մին չև հի մա չեմ հաս կա նում, թե ին չու 
էին Դ-20-ի նշա նա ռո ւին, ով նաև լա վա գույն-
նե րից էր հա մար վում զո րա մա սում, դուրս 
բե րում կրա կա յին դիր քից և ու ղար կում Հադ-
րութ: Շատ բա ներ չեմ հաս կա նում, ի հար կե, 
մե ղա վոր ներ կան, բայց ե թե ան գամ բա ցա-
հայտ վեն, որ դիս հետ չի գա լու: Մենք մեր 
կյան քի ի մաստն ենք կորց րել, կորց րել ենք 
նաև ապ րե լու ցան կութ յու նը...»: 

Սեր յո ժա Դավթ յա նը հետ մա հու պար-
գևատր վել է «Մար տա կան խաչ» 2-րդ  աս տի-
ճա նի և «Ա րիութ յուն» մե դալ նե րով:

Շանթ Խա չատր յան. 
ան մահացած չեմ պիո նը

Շ անթ Ար սե նի Խա չատր յան, ծնվել է 
2001 թ. հու նի սի 18-ին Կա պան քա-
ղա քում: Սո վո րել է Կա պա նի № 5 

հիմ նա կան և № 9 ա վագ դպրոց նե րում: 
Վեր ջինս 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 Կա պա նի մաս նաճ յու ղի «Տե ղե-
կատ վա կան տեխ նո լո գիա ներ» բա ժի նը: Յոթ 
տա րի զբաղ վել է կա րա տեով, մրցում նե րում 
զբա ղեց րել մրցա նա կա յին տե ղեր, իսկ 2011 
թ. Շան թը դար ձել է Հա յաս տա նի չեմ պիոն:

2019 թ. ան ցել է պար տա դիր զին վո րա-
կան ծա ռա յութ յան: 2019 թ. հու լի սի 5-ին զո-
րա կոչ վել է Հա յոց բա նակ։

Սկզբ նա կան ծա ռա յութ յունն անց է կաց-
րել Գ յում րիում, վեց ա միս հե տո տե ղա փոխ վել 
է Ար ցա խի Հան րա պե տութ յուն՝ Մար տու նի-3 
զո րա մաս՝ որ պես կրտսեր սեր ժանտ: Ծա ռա-
յութ յան ըն թաց քում ար ժա նա ցել է «Մար տա-
կան հեր թա պա հութ յան հա մար» մե դա լի և 
«Լա վա գույն զին վոր-մար զիկ» կրծքան շա նի։

Բա րի, ըն կե րա սեր, ժպի տը դեմ քին պա-
տա նի էր, հո գա տար ու հայ րե նա սեր: 

2020 թ. աշ նա նա յին պш տե րազ մի ըն-
թաց քում կռվել է Հադ րու թում, Ջ րա կա նում 
և Մար տու նիում։ Տուն զան գա հա րե լիս միշտ 
վստահ էր խո սում, հա մոզ ված էր, որ հաղ թե-
լու ենք: Վեր ջին զան գը նո յեմ բե րի 6-ին էր, ու 
այլևս նրա ձայ նը լռել է… Ա նո րոշ սպա սում նե-
րից, տա ռա պանք նե րից հե տո մար տի 16-ին 
Շան թի դին գտել են Մե ծա մո րի դիա հեր ձա-
րա նում:

Զпհվել է նո յեմ բե րի 7-ին՝ Մար տու նու 
շրջա նի Կո հակ սա րի բար ձուն քում։

Շանթ Խա չատր յա նը հու ղար կա վոր վել է 
Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում:

Հետմшհու ար ժա նա ցել է մե դալ նե րի և 
պատ վոգ րե րի։

Սա սուն Պետ րոս յան. 
եր կար ու ա պարդ յուն 
սպա սեց օգ նութ յան

Ս ա սուն Սա րու բե կի Պետ րոս յան, ծնվել 
է 2001 թ. հու նի սի 6-ին Քա ջա րան 
խո շո րաց ված հա մայն քի Լեռ նա ձոր 

գյու ղում: Հիմ նա կան կրթութ յու նը ստա ցել 
է Քա ջա րա նի թիվ 2 միջ նա կարգ դպրո ցում, 
սո վո րել է Ս յու նի քի տա րա ծաշր ջա նա յին պե-
տա կան քո լե ջի «Տ րանս պոր տի կա ռա վա րում 
և շա հա գոր ծում» բաժ նում:

Միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան կրթութ-
յուն ստա նա լուց հե տո ըն դուն վել է Հա յաս տա-
նի պե տա կան ագ րա րա յին հա մալ սա րան: 

2020 թ. հու լի սին զո րա կոչ վել է պար տա-
դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յան, ծա ռա յել է 
Ջ րա կա նի զո րա մա սում: 

Ե րեք ամս վա ծա ռա յող էր Սա սու նը, երբ 
սկսվեց պա տե րազ մը: Ա ռա ջին թեժ հար ձա-
կում նե րից մե կը հենց Ջ րա կա նի զո րա մա սի 
վրա է ե ղել: 

Սա սու նը նո յեմ բե րի 9-ից հե տո Հադ րու-
թում շրջա փակ ման մեջ է ե ղել. վեց հայ զին-
վո րի սպա նութ յունն առ այ սօր ա ռեղծ ված 
է: Ծ նող ներն այ սօր էլ սպա սում են հան գա-
մանք նե րի բա ցա հայտ մանն ու մե ղա վոր նե րի 
պատժ մա նը: 

Ծ նող նե րին Սա սու նը վեր ջին ան գամ 2020 
թ. հոկ տեմ բե րի 14-ին է զան գա հա րել, ո րից 
հե տո կապն ընդ հատ վել է, բայց նրա հետ 
շրջա փակ ման մեջ մնա ցած տղա նե րից մե կը 
կա րո ղա ցել է կա պի դուրս գալ՝ ի րենց տեղն 
ա սել ու օգ նութ յուն խնդրել: Օգ նութ յու նը, 
ա վաղ, ժա մա նա կին չի ե ղել: Հադ րու թի մեր-
ձա կա Հա կա կու գյու ղում իր ըն կեր նե րի հետ 
հե րո սա բար զոհ վել է ո սո խի դեմ ան հա վա-
սար մար տում:

Սա սու նի մա սին մեզ ըն կերն է պատ մում. 
«Դաս տիա րակ ված, հա մեստ, խե լա ցի տղա 
էր: Հե տաքրք րա սեր էր՝ սի րում էր ու սում նա-
սի րել ան ծա նոթ ե րևույթ նե րը: Ըն կե րա սեր 
էր, ոչ մե կի օգ նութ յան խնդրան քը չէր մեր-
ժի: Պա տե րազ մից հե տո ա սում էին, թե ողջ 
է, բո լորս սպա սում էինք, որ կվե րա դառ նա, 
ցա վոք, այդ պի սի դա ժան ճա կա տա գիր ու նե-
ցավ…»:

Լու սա վոր ե րի տա սարդ էր, ժպտա դեմ, ով 
սի րում էր կյան քը... Պատ վով ըն դու նեց ճա-
կա տագ րի մար տահ րա վերն ու կա րո ղա ցավ 
ըն կեր նե րի հետ պայ քա րել ի րենց բա ժին հա-
սած ար հա վիր քի դեմ։ Պա տե րազ մից հե տո 
բո լո րը սպա սում էին նրան, ում ա նու նը չկար 
ոչ զոհ ված նե րի, ոչ գե րի նե րի ցու ցա կում, 
չնա յած չկար նաև որ ևէ տե ղե կութ յուն, սա-
կայն վստահ էին, որ նա և ըն կեր նե րը կեն-
դա նի են, կգան...

Ան բա ցատ րե լի է՝ որ տե ղի՞ց մեր ե րի տա-
սարդ նե րի մեջ այդ քան հե րո սութ յուն և հայ-
րե նա սի րութ յուն...

Սա սուն Պետ րոս յա նը զոհ վել է 2020 թ. 
դեկ տեմ բե րի 27-ին Հադ րու թում: 

Աճ յու նը հո ղին է հանձն վել Քա ջա րա նի 
զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի հու շա հա մա լի-
րում 2021 թ. հուն վա րի 7-ին: 

Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի 
հրա մա նագ րով հետ մա հու պար գևատր վել է 
«Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» և «Ա րիութ յան 
հա մար» մե դալ նե րով:

ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՄԱՐԻ 
ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան 
պատերազմում նահատակված 

հայոց քաջորդիներին
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Բանաստեղծական նմուշներ Սոնա Համբարձումյանի քնարերգությունից 

ԱՅՑԵՔԱՐՏ
Ծն վել է 01.12.1990-ին:
Ար ցա խի, Հա յաս տա նի և 
Բուլ ղա րիա յի գրող նե րի 
միութ յան ան դամ է:
2014 թ. դա սա խո սում է 
ի րա վա բա նա կան տրա-
մա բա նութ յուն, տրա-
մա բա նութ յուն, մար դու 
ի րա վունք նե րի հի մունք ներ 
դա սըն թաց ներ Ս տե փա նա-
կեր տի «Գ րի գոր Նա րե-
կա ցի» հա մալ սա րա նում, 
կա մա վոր դա սըն թաց նե րով 

հան դես է գա լիս Ար ցա խի դպրոց նե րում:
2020 թ. Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան կա դաստ րի և պե տա-
կան գույ քի կա ռա վար ման կո մի տեի աշ խա տա կազ մի ի րա-
վա բա նա կան բաժ նի պետն է:
2021 թ. ար ժա նա ցել է Ար ցա խի Գ րող նե րի միութ յան «Գ րի գոր 
Նա րե կա ցի» կրթա գի տա կան մե դա լին:
2012թ. Պոե զիա յի մի ջազ գա յին փա ռա տո նի դափ նե կիր է:
Հե ղի նակ է 3 բա նաս տեղ ծա կան ժո ղո վա ծո ւի ՝ «Ի դեմս 
ար ևի» (2009), «Եր կու բառ ու նեմ քեզ ա սե լու» (հա յե րեն, 
ռու սե րեն բա ժին նե րով, 2012), «Գանգ րա հեր կա րոտ» (2019): 
Ար ցախ յան շարժ ման 30-ամ յա կին նվիր ված «Բա ռը սահ մա նի 
վրա» (2018) գրքի խմբա գիր, կազ մող է: «Ե րե խա յի ի րա վա-
կան կար գա վի ճա կը Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու նում» (2021) 
ու սում նա կան ձեռ նար կի հա մա հե ղի նակ: «Ես սի րում եմ 
իմ բա կը» /2019թ./, «Հո գա տար Ա մա նոր և Սուրբ Ծ նունդ» 
/2021թ./ բա րե գոր ծա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի հիմ նա դիր:

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

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

13.02.2021+1, Ք. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ

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

30.08.2020+1, Ք. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ

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

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

01.12.2019+1, Ք. ԵՐևԱՆ

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

24.04.2020+1, Ք. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ

«Բանկային համակարգի 
բարեփոխումները ՀՀ-ում». 
Բանախոսություն Գորիսի 
պետական համալսարանում

Օ րերս ԳՊՀ-ում տե ղի ու նե ցավ հան դի-
պում ո լոր տում ճա նաչ ված տնտե սա-
գետ, ՀՀ Կենտ րո նա կան բան կի նախ կին 
նա խա գահ, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ-
սա րա նի և Հայ-ռու սա կան հա մալ սա րա-
նի դա սա խոս, «Գառ նի ին վեստ» ՈԻՎԿ 
խորհր դի նա խա գահ և գոր ծա դիր տնօ-
րեն Բագ րատ Ա սատր յա նի և «Հայ ազ գա-
յին կոնգ րես» կու սակ ցութ յան փոխ նա-
խա գահ Ա րամ Մա նուկ յա նի հետ:

Հ ան դիպ մա նը ներ կա էին Գո րի սի պե-
տա կան քո լե ջի տնօ րեն Կ. Լա զար-
յա նը, ԳՊՀ-ի «Տն տե սա գի տութ յուն», 

«Կա ռա վա րում» մաս նա գի տութ յուն նե րի 
ու սա նող ներ, դա սա խոս ներ և ո լոր տով հե-
տաքրքր ված ներ:

ԳՊՀ-ի ռեկ տո րի պաշ տո նա կա տար Թ. 
Մա րութ յա նը ող ջու նեց հյու րե րին՝ շնոր հա-
կա լութ յուն հայտ նե լով նա խա ձեռ նութ յան 
հա մար, ո րի նպա տա կը ՀՀ բան կա յին հա մա-
կար գում տե ղի ու նե ցած փո փո խութ յուն նե րը, 
ՀՀ Ան կա խութ յան հռչա կագ րին վե րա բե րող 
փաս տաթղ թերն ու բա րե փո խում նե րը քննար-
կելն է: «Մենք ու րախ ենք ԳՊՀ-ում հյու րըն կա-
լել ո լոր տում ճա նաչ ված հայտ նի մաս նա գետ-
նե րի, ով քեր ի րենց ու նե ցած գի տե լիք ներն 
ու փոր ձը կփո խան ցեն մեր ու սա նող նե րին 

և դա սա խոս նե րին: Շ նոր հա կա լութ յուն ենք 
.հայտ նում նման նա խա ձեռ նութ յան հա մար 
և ակն կա լում, որ շա րու նա կա կան կլի նեն թե-
մա տիկ բա նա խո սութ յուն նե րը», – նշեց նա:

Բագ րատ Ա սատր յա նը «Բան կա յին հա-
մա կար գի բա րե փո խում նե րը Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յու նում» թե մա յով բա նա խո-
սութ յան շրջա նակում ակ տիվ հարց ու պա-
տաս խա նի մի ջո ցով ներ կա յաց րեց բան կա յին 
հա մա կար գի բա րե փո խում նե րը, բան կե րի 
գոր ծու նեութ յան կար գա վոր ման հի մունք նե-
րը, բան կա յին ռիս կե րը և ՀՀ բան կա յին հա-
մա կար գի զար գաց ման գոր ծոն ներն ու մի-
տում նե րը:

Վեր ջինս, ով հե ղի նակ է ա վե լի քան 20 
գի տա կան հրա պա րա կում նե րի, անդ րա դար-
ձավ նաև իր հե ղի նա կած «Բան կա յին գործ» 
ու սում նա կան ձեռ նար կին, որն ամ փո փում է 
բան կա յին գոր ծու նեութ յան ծագ ման և զար-
գաց ման պատ մութ յու նը, ՀՀ-ում ժա մա նա-
կա կից բան կա յին հա մա կար գի ձևա վոր ման 
և ի րա վա կան կար գա վոր ման փու լերն ու 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, բան կա յին գոր-
ծառ նութ յուն նե րի զար գաց ման մի տում նե րը 
ՀՀ-ում և մի ջազ գա յին փոր ձի օ րի նակ նե րը: 
Ն շենք, որ «Բան կա յին գործ»-ը միակ դա սա-
գիրքն է Հա յաս տա նի բան կա յին հա մա կար-
գի մա սին և մեծ պա հան ջար կի պատ ճա ռով 

վե րահ րա տա րակ վել է: Հե ղի նա կը գրքի մեկ 
օ րի նակ նվի րա բե րեց ԳՊՀ-ի գրա դա րա նա յին 
ֆոն դին:

Հան դիպ ման ա վար տին Ա րամ Մա նուկ-
յա նը խո սեց ՀՀ Ան կա խութ յան գոր ծըն թա ցի՝ 
1990-91 թթ. շրջա փու լին վե րա բե րող կար-
ևոր ի րա դար ձութ յուն նե րի ու փաս տաթղ-
թե րի մա սին, շեշ տեց ան կա խութ յան՝ որ-
պես բարձ րա գույն ար ժե քի պահ պան ման 
օ րա խնդիր գե րա կա յութ յու նը և ներ կա նե-
րին նվի րեց ՀՀ Ան կա խութ յան հռչա կագ րի 
հու շան վե րա յին տար բե րակ նե րը: Լ սա րա նը 
շատ ակ տիվ ար ձա գան քեց քննարկ վող թե-
մա նե րին, իսկ հյու րե րը շնոր հա կա լութ յուն 
հայտ նե ցին ԳՊՀ-ին՝ ջերմ ըն դու նե լութ յան 
հա մար:

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ԻՎԱՆՅԱՆ

«Բան կա յին գործ»-ը միակ դա-
սա գիրքն է Հա յաս տա նի բան կա-
յին հա մա կար գի մա սին և մեծ 
պա հան ջար կի պատ ճա ռով վե-
րահ րա տա րակ վել է: Հե ղի նա կը 
գրքի մեկ օ րի նակ նվի րա բե րեց 
ԳՊՀ-ի գրա դա րա նա յին ֆոն դին:
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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 
23.06.2022թ.:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ՎԻԱ ՖՈՒԴ» ՍՊԸ պահածոների գոր-
ծա  րա նը, որը հիմնադրվել է ռու սաս տա-
նաբնակ գոր ծարար նե րի կողմից, հրա -
վիրում է աշխատանքի արտա դրա մա սի 
բանվորուհիներ, աշխա տա վար ձը` 100 000 
դրամից բարձր։ Ցան կա ցող ները կարող 
են զանգահարել հետևյալ հե ռա խո սա հա-
մար ներով՝ 043 012 111, 093 955 611 կամ 
ներկայանալ գործարան։ Հասցեն՝ գ. Սյունիք, 
Գաղթականների փ.62, Սյունիք 3305:

Ե րկ րորդ տա րին ա նընդ մեջ կրթութ-
յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և 
ս պոր տի նա խա րա րութ յու նը և «Հա-

յաս տա նի փոք րիկ եր գիչ ներ» ման կա կան 
ֆիլ հար մո նիան Ար ցա խում և Ս յու նի քում 
անց կաց նում են երգ չախմ բա յին փա ռա տոն՝ 
«Թի կուն քը՝ մշա կույթ, սահ մա նը՝ կենտ րոն» 
ծրագ րի շրջա նա կում: Փա ռա տո նը նաև խո-
րա գիր ու նի՝ «Եր գով ու սի րով»: Այս ան գամ 
ևս Ար ցա խից հե տո փա ռա տո նը հու նի սի 15-

ին հյու րըն կալ վեց մարզ կենտ րոն Կա պա նում:
Կա պա նի ար վես տի պե տա կան քո լե ջի 

Վա հագն Ս տամ բոլց յա նի ան վան եր գե հո նա-
յին դահ լի ճի բե մա հար թա կում նախ հան դես 
ե կան մար զի Կա պան, Գո րիս, Սի սիան, Մեղ-
րի, Քա ջա րան քա ղաք նե րի, Տաթ ևի, Շի նու-
հայ րի ե րաժշ տա կան, ար վես տի դպրոց նե րի 
երգ չախմ բե րը, ին չը ո րո շա կի պատ կե րա ցում 
տվեց այդ կո լեկ տիվ նե րի կա տա րո ղա կան 
ար վես տի մա սին: Տ պա վո րիչ էր Կա պա նի 

հա մայն քա պե տա րա նի նո րաս տեղծ կա նանց 
երգ չախմ բի ե լույ թը (խմբա վար՝ Գա յա նե Հա-
րութ յուն յան):

«Հա յաս տա նի փոք րիկ եր գիչ ներ» երգ չա-
խում բը (գե ղար վես տա կան ղե կա վար և դի-
րի ժոր, Եր ևա նի Կո մի տա սի ան վան կոն սեր-
վա տո րիա յի պրո ֆե սոր Տիգ րան Հե քեք յան) 
այս ան գամ ա վե լի ներ կա յա ցուց չա կան կազ-
մով էր ներ կա յա ցել փա ռա տո նին՝ երեսունից 
ավելի պա տա նի եր գիչ ներ և կր կին հան դի-
սա կա նին գե ղա գի տա կան հա ճույք պատ ճա-
ռեց՝ հնչեց նե լով հայ, ռուս և ար տա սահ ման ցի 
կոմ պո զի տոր նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ:

Փա ռա տո նը եզ րա փակ վեց հա մա հա վաք 
երգ չախմ բի ե լույ թով, հնչե ցին Ա րեգ Լու սին-
յա նի, Առ նո Բա բա ջան յա նի, Ս տե փան Լու սիկ-
յա նի եր գե րից, իսկ ա մե նա վեր ջում՝ «Է րե բու-
նի Եր ևան» եր գով (խոսք՝ Պա րույր Ս ևա կի, 
ե րաժշ տութ յու նը՝ Էդ գար Հով հան նիս յա նի:)

Մաեստ րո Տիգ րան Հե քեք յա նը, մաս նա-
վո րա պես, տպա վոր ված էր Կա պա նի հա-
մայն քա պե տա րա նի կա նանց երգ չախմ բի 
կա տա րում նե րով և ընդ հան րա պես նման 
երգ չա խումբ ստեղ ծե լու փաս տով. «Հ րաշք է 
տե ղի ու նե ցել, որ նման երգ չա խումբ է ստեղծ-
վել պա տե րազ մից հե տո: Ե րե խա յի ծնվելու 
նման մի բան է երգ չախմ բի հիմ նադ րու մը: 
Հու սանք, որ հա ջորդ տա րի այս երգ չա խում բը 
մե նա հա մեր գով հան դես կգա», – փա ռա տո-
նի ա վար տին «Ս յուն յաց երկ րին» փո խան ցեց 
մաեստ րոն: Նա նաև իր գո հու նա կութ յու նը 
հայտ նեց եր գե հո նա յին նո րոգ ված դահ լի-
ճի ա ռի թով, նշե լով որ դահ լի ճը ե զա կի է իր 
ա կուս տի կա կան հնա րա վո րութ յուն նե րով և 
ե րախ տա գի տութ յուն հայտ նեց նո րոգ ման 
գոր ծը նա խա ձեռ նող նե րին, նախ ևա ռաջ Կա-
պա նի հա մայն քա պե տա րա նին:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Կապանում 
նախատեսվում 
է կառուցել ոչ 
ֆորմալ կրթական 
հաստատություն՝ 
COAF-ի սմարթ 
կենտրոն

Ն ա խա տես վում է  Կա պան խո շո րաց-
ված հա մայն քում կա ռու ցել սմարթ 
կենտ րոն, որն ա ռա ջար կում է ոչ 

ֆոր մալ կրթութ յուն: «Ար մենպ րես»-ի հա-
ղորդ մամբ՝ այս մա սին ա սաց ՀՀ ԿԳՄՍ փոխ-
նա խա րար  Ժան նա Անդ րեաս յանն ԱԺ մշտա-
կան հանձ նա ժո ղով նե րի հա մա տեղ նիս տում 
ՀՀ 2021 թ. պե տա կան բյու ջեի կա տար ման 
մա սին տա րե կան հաշ վետ վութ յան քննարկ-
մա նը՝ անդ րա դառ նա լով պատ գա մա վոր նե րի 
հար ցե րին:

 Փոխ նա խա րա րը նախ խո սեց  Կա պա նի 
ծրագ րի մա սին: Ծ րագ րի շրջա նա կում պե-
տութ յունն ու սում նա սի րել է 31 գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րում շա հա ռու ե րե խա նե րի թի-
վը՝ թե նա խադպ րո ցա կան, թե դպրո ցա կան 
տա րի քի ե րե խա նե րին, բնա կա վայ րե րի հե-
ռա վո րութ յու նը, տե ղան քը, շեն քե րի վի ճա կը: 
Եվ այդ ու սում նա սի րութ յան արդ յուն քում 13 
կրթա հա մա լիր նե րում նա խա տես վել է կազ-
մա կեր պել կրթութ յուն, ո րը թե նա խադպ րո-
ցա կան, թե դպրո ցա կան մա կար դա կի, թե 
լրա ցու ցիչ կրթա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց-
ման վայր է լի նե լու:

 Փոխ նա խա րա րի խոս քով՝ կա հնա րա վո-
րութ յուն ա վե լաց նե լու ոչ ֆոր մալ կրթութ յան 
բա ղադ րի չը: «ԵՄ-ի ծրագ րե րի շրջա նակ-
նե րում քննարկ վում է նաև  Կա պան խո շո-
րաց ված հա մայն քում COAF-ի՝  Հա յաս տա նի 
մա նուկ նե րի հիմ նադ րա մի կող մից սմարթ 
կենտ րո նի կա ռուց ման հնա րա վո րութ յու նը», 
– ա սաց Անդ րեաս յա նը:

 Լո ռու  Դե բեդ հա մայն քում գոր ծում է այդ-
պի սի կենտ րոն, ո րը փոխ նա խա րա րը հա մա-
րում ոչ ֆոր մալ կրթութ յան շատ լավ մի ջա-
վայր: Այն 27 տար բեր բնա կա վա յե րից շուրջ 
2000 ե րե խա նե րի ա ռա ջար կում է տար բեր 
դա սըն թաց ներ, ընդգրկ ված են նաև նա-
խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րը: 
«Ն մա նա տիպ կենտ րոն կու նե նանք  Կա պան 
խո շո րաց ված հա մայն քում: Եվ մեր ֆոր մալ 
կրթութ յան ծրա գի րը, միա նա լով ոչ ֆոր մալ 
կրթութ յան այս մի ջա վայ րին, մի ամ բողջ է կո-
հա մա կարգ կձևա վո րի և  թույլ կտա, որ ու-
նե նանք շատ ո րակ յալ կրթութ յուն», –  ա սաց 
փոխ նա խա րա րը՝ հա վե լե լով, որ դա ծրագ-
րե րից մեկն է, որ քննարկ վում է ԵՄ-ի ա ջակ-
ցութ յամբ: 

Դասարանների կազմավորման համար նոր չափորոշիչ կներդրվի

Հ ան րա յին քննարկ ման ենք ներ կա յաց-
րել դա սա րան նե րի կազ մա վոր ման 
կար գի նա խա գի ծը, ո րով փոր ձում ենք 

լու ծել տևա կան ժա մա նակ բարձ րա ձայն վող 
մի քա նի կար ևոր խնդիր՝ միա ժա մա նակ այդ 
խնդիր նե րի լու ծու մը կա պե լով նոր չա փո րոշ-
չի ամ բող ջա կան ներդր ման հետ: Այս մա սին 
ֆեյս բուք յան իր է ջում գրել է Կր թութ յան, գի-
տութ յան, մշա կույ թի և ս պոր տի նա խա րա րի 
տե ղա կալ Ժան նա Անդ րեաս յա նը:

«Դա սա րան նե րի կազ մա վոր ման հա-
մար նոր չա փո րոշ չի ներդր մա նը զու գըն թաց 
նա խա տե սում ենք պար տա դիր դարձ նել 
դա սա րան նե րում տար րա կան և մի ջին մա-
կար դա կում ա ռա վե լա գույ նը 25 և ա վագ մա-
կար դա կում ա ռա վե լա գույ նը 20 սո վո րող ու-
նե նա լը։ Միա ժա մա նակ մինչև այս մո տեց ման 
ներդր մա նն ըն կած ժա մա նա կը կօգ տա գործ-
վի դպ րոց նե րի ֆի զի կա կան են թա կա ռուց-
վածք նե րի, ու սու ցիչ նե րի թվի հետ կապ-
ված հար ցե րը վեր լու ծե լու և ըստ ա ռան ձին 
դպրոց նե րի ի րա վի ճակ նե րի կար գա վո րում-
նե րը պլա նա վո րե լու հա մար։

նոր չա փո րոշ չի ամ բող ջա կան ներդր մա նը 
զու գըն թաց կկար գա վոր վի նաև բազ մա հա-
մա կազմ դա սա րան նե րի խնդի րը եր կու բա-
ղադ րի չով.

Կհս տա կեց վի, որ բազ մա հա մա կազ մութ-
յան սկզբունքն օգ տա գոր ծե լի է միայն ար-
հեստ և ար վեստ և ֆի զի կա կան կրթութ յուն 
և անվ տանգ կեն սա գոր ծու նեութ յուն բնա-
գա վառ նե րի հա մար։ Մ յուս բնա գա վառ նե րի 
և ա ռար կա նե րի դեպ քե րում պետք է գոր ծի 
ա ռանձ նաց ված ու սուց ման սկզբուն քը։ Պարզ 
ա սած, ե րե խա նե րը կա րող են խմբա վոր վել 
ար վես տի, ֆիզ կուլ տու րա յի ժա մե րին, բայց 
բնա գի տա կան ա ռար կա նե րը, մա թե մա տի-
կան, լե զու նե րը և այլն պետք է ու սում նա սի-
րեն յու րա քանչ  յուրն իր դա սա րա նի ծրա գիրն 
ա ռան ձին։

Կ կար գա վոր վի բազ մա հա մա կազմ ու-
սուց ման դեպ քում ու սուց չի վճար ման հար-
ցը հետև յալ ձևով. ու սու ցի չը հա վել  յալ վար-
ձատր վում է`

եր կու դա սա րա նի միա վոր ման դեպ քում` 
դրույ քա չա փի 50 %-ի չա փով,

ե րեք դա սա րա նի միա վոր ման դեպ քում` 
դրույ քա չա փի 75 %-ի չա փով:

Քա ռա հա մա կազմ ու սու ցում չի նա խա-
տես վում։

Այս մո տե ցու մը նա խա տե սում ենք փոր-
ձար կել Ս յու նի քի մար զում՝ կրթա կան ո րակ յալ 
ծա ռա յութ յուն նե րի կազ մա կերպ ման ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում։

Միջ նա կարգ դպրոց նե րի ա վագ դա սա-
րան նե րում սո վո րող նե րի մաս նա գի տա կան 
նա խա սի րութ յուն ներն ու կողմ նո րո շու մը 
զար գաց նե լու նպա տա կով ձևա վոր վում են 
միև նույն ա ռար կան կամ միև նույն բնա գա-
վա ռում միև նույն ա ռար կա յա կան ծրա գիրն 
ու սում նա սի րող ա ռան ձին խմբեր։ Ս րա նով 
միջ նա կարգ դպրոց նե րը հնա րա վո րութ յուն 
են ստա նում ի րա կա նաց նել ե րե խա նե րի 
ան հա տա կան մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ-
մա նը նպաս տող ու սու ցում, ին չից մինչ այժմ 
զրկված են ե ղել։ Այս տա րի այս մո տե ցու մը 
փոր ձար կել ենք Տա վու շի մար զում՝ նոր չա-
փո րոշ չի շրջա նակ նե րում», – ն շել է նա:

ARMDAILY.AM

Փառատոնն ավանդական 
դառնալու միտում ունի

Կ ա պա նի Ա րամ Խա չատր յա նի ան վան 
թիվ 1 ե րաժշ տա կան դպրո ցի բե մա-
հար թակն այս ան գամ տրա մադր ված 

էր ազ գա յին նվա գա րան նե րի բաժ նի շվիի 
4-րդ դա սա րա նի ա շա կերտ Նա րեկ Սարգս յա-
նին, ով հան դես ե կավ մե նա հա մեր գով (դա-
սա տու՝ Ա լեն Սա հակ յան, նվա գակ ցող՝ Աշ խեն 
Հով հան նիս յան): Դահ լի ճում մտեր միկ մթնո-
լորտ էր, մաս նակ ցում էին նաև նրա հա մա դա-
սա րան ցի նե րը, իր տա րե կից երկր պա գու ներ: 
Նախ կրթօ ջա խի ազ գա յին նվա գա րան նե րի 
բաժ նի վա րիչ Ա նուշ Դավթ յա նը ներ կա յաց րեց 
փոք րիկ սրնգա հա րին, նրա ե րաժշ տա կան 
ըն դու նա կութ յուն նե րը: Նա րե կը հնչեց րեց հայ 
կոմ պո զի տոր նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ, 
հայ կա կան ժո ղովր դա կան եր գե րի մշա կում-
ներ, հա վաս տե լով, որ ե րա ժիշտ դառ նա լու 

ճիշտ ճա նա պար հին է: Իսկ հան դի սա կա նը 
տպա վոր ված էր և յու րա քանչ  յուր կա տա րում 
վար ձատ րում էր ան կեղծ ծա փող ջույն նե րով: 
Հըն թացս հան դես ե կան դպրո ցի ման կա-
վարժ նե րը, կրթօ ջա խի ազ գա յին նվա գա րան-
նե րի հա մույ թը:

Մե նա հա մեր գի ա վար տին բա րե մաղ թան-
քի խոս քեր հնչեց րեց Կա պա նի մշա կույ թի 
կենտ րո նի տնօ րեն Վի գեն Հով հան նիս յա նը, 

ով նշեց, որ ժո ղովր դա կան նվա գա րան նե րը 
յու րա քանչ  յուր ազ գի այ ցե քարտն են, և կու-
զե նար հա ջորդ հա մեր գին Նա րե կի կա տար-
մամբ հնչեր միջ նա դար յան տա ղեր և շա րա-
կան ներ. «Կա պանն ու նե ցել է շվիով հրա շա լի 
կա տա րող ներ՝ Գառ նիկ Խա չատր յան, Ա րա-
րատ Պետ րոս յան, կցան կա նա յի, Նա րեկն էլ 
հաս նի այդ բար ձուն քին»:

Նա րե կին նոր հա ջո ղութ յուն նե րի հաս նե-
լու խոս քեր ուղ ղեց Սարգս յան նե րի ըն տա նի-
քի մտե րիմ Ար թուր Ար զու ման յա նը: Կա պա նի 
թիվ 3 միջ նա կարգ դպրո ցի 5-րդ «բ» դա սա-
րան ցի նե րը և դաս ղեկ Դա րի կո Գաբ րիել  յա-
նը շնոր հա վո րե ցին Նա րե կին, ան կեղծ մաղ-
թանք ներ հղե լով նրան:

Իսկ ա մե նա վեր ջում դպրո ցի տնօ րեն Լիլ-
յա Վար դան յա նը շնոր հա կա լա գիր հանձ նեց 
ի րենց շնոր հա լի սա նին, հա մոզ մունք հայտ-
նե լով, որ Նա րե կը դեռ ու րա խա նա լու ա ռիթ-
ներ կտա իր ման կա վարժ նե րին և ի րե նով 
հպար տա ցող նե րին:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ, 26.04.2022

Բեմում տասնամյա 
սրնգահարն էր
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