
Սեպտեմբերի ագրեսիայի 
ժամանակ Հայաստանն ունեցել 
է 225 զոհ, օկուպացվել է ՀՀ 
տարածքի ավելի քան 150 
քառակուսի կմ-ն

Մ ենք ա կա նա տես ե ղանք այ սօր վա 
մար տահ րա վեր նե րի ա ռա ջին ծի լե-
րին և մեր տա րա ծաշր ջա նում եվ-

րո պա կան անվ տան գա յին ճար տա րա պե-
տութ յան փլուզ մա նը դեռևս 2020 թվա կա նին, 
երբ Ադր բե ջա նը պա տե րազմ սան ձա զեր ծեց 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի դեմ։ Այս մա սին Գեր-
մա նիա յի ար տա քին հա րա բե րութ յուն նե րի 
խորհր դում հայ տա րա րել է ՀՀ վար չա պետ Նի-
կոլ Փա շին յա նը։ Նա նաև նշել է. «2020 թվա-
կա նի նո յեմ բե րի 9-ի ե ռա կողմ հայ տա րա-
րութ յան ստո րագ րու մից հե տո Ադր բե ջա նը ոչ 
միայն չհրա ժար վեց իր ռազ մա տենչ և ս պառ-
նա լիք նե րի քա ղա քա կա նութ յու նից, այլև նոր 
ագ րե սիա ի րա կա նաց րեց՝ այս ան գամ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ինք նիշ խան 
տա րածք նե րի դեմ 2021 թվա կա նի մա յի սին, 
2021 թվա կա նի նո յեմ բե րին և 2022 թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րին։

Վեր ջին ագ րե սիա յի ժա մա նակ՝ 2022 թվա-
կա նի սեպ տեմ բե րի 13-14-ը, Ադր բե ջա նը ձեռ-
նար կեց լայ նա ծա վալ ռազ մա կան հար ձա կում՝ 
թի րա խա վո րե լով Հա յաս տա նի ռազ մա կան 
և քա ղա քա ցիա կան են թա կա ռուց վածք նե րը՝ 
օգ տա գոր ծե լով ծանր հրե տա նի, հրթի ռա յին 
հա մա կար գեր և ա նօ դա չու սար քեր։ Դ րա հետ-
ևան քով` հայ կա կան կողմն ու նե ցել է 225 զոհ, 
այդ թվում՝ 3 խա ղաղ բնա կիչ, օ կու պաց վել է 
Հա յաս տա նի ինք նիշ խան տա րածք նե րի ա վե լի 
քան 150 քա ռա կու սի կի լո մետ րը։

Այ սօր ես չէի ցան կա նա խո րա նալ 2020, 
2021, 2022 թվա կան նե րի ագ րե սիա նե րի ման-
րա մաս նե րի մեջ, սա կայն անհ նար է ան տե-
սել գե րի ըն կած կամ ար դեն մա հա ցած հայ 
զին ծա ռա յող նե րի (այդ թվում՝ կին զին ծա-
ռա յող նե րի) խոշ տան գում նե րի բազ մա թիվ 
դեպ քե րը, ան դա մա հատ ման փաս տե րը և 
ադր բե ջա նա կան զի նու ժի այլ վայ րա գութ յուն-
նե րը։ Տա րած ված սար սա փե լի տե սան յու թե րը, 
որ տեղ ադր բե ջան ցի զին վո րա կան նե րը «ԻՊ-
ի ո ճով» ռազ մա կան հան ցա գոր ծութ յուն ներ 
են գոր ծում՝ մա հա պատ ժի են թար կե լով հայ 
ռազ մա գե րի նե րին, պետք է ճա նաչ վեն և հաս-
ցեագր վեն մի ջազ գա յին հան րութ յան կող մից։ 
Մեկ այլ խնդիր է Ադր բե ջա նի կող մից Սի րիա յից 
վարձ կան նե րի ներգ րա վու մը»: 

Մ ար տի 10-ին Կա պան-Ա ռա ջա ձոր ավ-
տո ճա նա պար հին՝ Ա ռա ջա ձոր գյու ղի 
վար չա կան տա րած քում, դպրո ցա-

կան նե րի տե ղա փո խող ավ տո բու սը, դեռևս 
ան հայտ հան գա մանք նե րում, դուրս է ե կել 
երթ ևե կե լի գո տուց և գլ խի վայր հայտն վել գե-
տում։ Վ թա րի հետ ևան քով կան բազ մա թիվ 
վի րա վոր ներ, այդ թվում՝ դպրո ցում աշ խա-
տող 9 ու սու ցիչ, 2 մաք րու հի և ա շա կերտ-
ներ։ Ն րան ցից մե կը՝ 1970 թ. ծնված Թա մա րա 
Դավթ յա նը, մա հա ցել է:

Օ պե րա տի վո րեն ժա մա նել են ՀՀ ներ քին 
գոր ծե րի նա խա րա րութ յան Փր կա րար ծա-
ռա յութ յան Կա պա նի հրշեջ-փրկա րա րա կան 
ջո կա տից 1 մար տա կան հաշ վարկ։ Օ պե-
րատվ րոեն ժա մա նել են նաև ՀՀ ՆԳՆ Ոս տի-
կա նութ յան Ճա նա պար հա յին ոս տի կա նութ յան 

2-րդ ս պա յա կան գու մար տա կի 6-րդ վաշ տի 
2-րդ դա սա կի ծա ռա յող նե րը՝ վաշ տի հրա մա-
նա տար Վա չե Ա լա վերդ յա նի, դա սա կի հրա մա-
նա տար Ար մեն Սարգս յա նի գլխա վո րութ յամբ։ 
 Ժա մա նել են նաև Ոս տի կա նութ յան Կա պա նի 
բաժ նի օ պե րա տիվ խումբն ու Կա պա նի հի-
վան դա նո ցի շտա պօգ նութ յան բրի գադ նե րը։ 
 Մոտ 15-ից ա վե լի վի րա վոր նե րի դուրս են բե-
րել և պատ գա րա կով մո տեց րել շտա պօգ նութ-
յան ավ տո մե քե նա նե րին։ 

Դեպ քի վայր են ժա մա նել Հա յաս տա-
նի քննչա կան կո մի տեի Ս յու նի քի մար զա յին 
քննչա կան վար չութ յան խում բը՝ վար չութ-
յան պե տի և հատ կա պես կար ևոր գոր ծե րով 
ա վագ քննիչ նե րի գլխա վո րութ յամբ։ 

* * *
ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ-

թի և ս պոր տի նա խա րար Ժան նա Անդ-
րեաս յա նը մար տի 11-ին այ ցե լել է Կա պան՝ 
նա խօ րեին ավ տով թա րից տու ժած դպրո ցա-
կան նե րին և ու սու ցիչ նե րին տե սակ ցե լու հա-
մար։

Տե ղում նա խա րա րին ներ կա յաց վել է ի րա-
վի ճա կը, այ նու հու հետև Ժան նա Անդ րեաս-
յանն այ ցե լել է Կա պա նի բժշկա կան կենտ րոն, 
որ տեղ բու ժօգ նութ յուն են ստա նում վթա րից 
տու ժած նե րը։

Նա խա րա րը զրու ցել է ե րե խա նե րի և ու-
սու ցիչ նե րի հետ՝ նրանց մաղ թե լով շու տա-
փույթ ա պա քի նում։ Այ ցի արդ յուն քում ՀՀ 
ԿԳՄՍ նա խա րա րը մաս նա վո րա պես նշել է՝ 
«Ս յու նի քի մար զում նա խօ րեին տե ղի ու նե-
ցած ավ տով թարն իս կա պես ող բեր գութ յուն 
է։ Պետք է կա տար վի վեր լու ծութ յուն, թե ին-
չու է նման ի րա վի ճակ ստեղծ վել։ Ի րա վա պահ 
մար մին ները, ի հար կե, ի րենց գործն ա նում 
են, քննութ յունն ըն թաց քի մեջ է, բայց ԿԳՄՍ 
նա խա րա րութ յու նը, որ պես կրթութ յան ո լոր-
տի լիա զոր մար մին, պետք է հա տուկ վեր լու-
ծութ յուն ի րա կա նաց նի, թե ե րե խա նե րի տե-
ղա փոխ ման գոր ծըն թա ցը, ընդ հան րա պես, 
ինչ պես է կազ մա կերպ վում։ Մեր ու շադ րութ-
յունն ու զգո նութ յու նը պետք է բազ մա պա-
տիկ մեծ լի նեն, երբ գործ ու նենք ե րե խա նե րի 
անվ տան գութ յան հետ: Հա մա պա տաս խան 
չա փո րո շի չերն ու պա հանջ նե րը պետք է շատ 
հստակ լի նեն։ Վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզմ-
նե րը նույն պես կար գա վոր ված և խիստ պետք 
է լի նեն, երբ խո սում ենք ե րե խա նե րին տե ղա-
փո խող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի մա սին»:

 

Օխտարի դպոցականներին և ուսուցիչներին 
տեղափոխող ավտոբուսի վթարը 
բազմաթիվ հարցերի տեղիք է տվել

ՎԵՐՍՏԻՆ ՀԻՇԵՆՔ ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀԻ 
ՊԱՏՎԻՐԱՆ-ՀՐԱՄԱՆԸ՝ «Ոչ մի տեղ 
առանց Սյունիքի ու Արցախի. առանց 
աշխարհագրական Հայաստանի այդ հզոր 
ողնաշարի մեր ամբողջական հայրենիքը 
գոյություն ունենալ չի կարող»

95 օր շարունակ Հայոց Արցախը բլոկադայի մե ջ է
Նորից եկել հին ցավերն են մեզ խոցում
(Խուլ տնքոց եմ լսում հեռու Դեր-Զորից)։
Եվ մեզ վրա մահն իր ուժերն է փորձում,
Եվ դողում են մահվան ձեռքերը նորից։

Մենք դեռ հազար հոգեւարք ենք մերժելու
(Քեռու կանչն է լսել Դավիթը հորում)։
Թե մեռնել կա, հայերեն ենք մեռնելու,
Ինչպես մաքուր ցորենի հունդը հողում։

Համո Սահյան

Երեքշաբթի
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Միասնական ճակատ ձևավորել Արցախի 
միջազգային ճանաչման օրակարգի շուրջ

«Ա ր ցա խի Հան րա պե տութ յան մի-
ջազ գա յին ճա նաչ ման հրա մա-
յա կա նը» գի տա գործ նա կան 

հա մա ժո ղո վի կազ մա կեր պիչ նե րը վստա հեց-
նում են, որ Ար ցա խի ճա նաչ մանն ա ջակ ցե-
լը՝ ՀՀ-ին վե րա միա վոր վե լու հե ռան կա րով, ՀՀ 
իշ խա նութ յուն նե րի սահ մա նադ րա կան պար-
տա կա նութ յունն է։

«Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան մի ջազ գա-
յին ճա նաչ ման հրա մա յա կա նը» գի տա գործ-
նա կան հա մա ժո ղո վի կազ մա կեր պիչ նե րը 
կոչ են ա նում բո լո րին՝ միաս նա կան ճա կատ 
ձևա վո րել Ար ցա խի մի ջազ գա յին ճա նաչ ման 
օ րա կար գի շուրջ։ Փետր վա րի 28-ին հրա վիր-
ված ա սու լի սի ժա մա նակ «Հա մախմ բում» 
շարժ ման ան դամ, հա սա րա կա կան-քա ղա-
քա կան գոր ծիչ Ա վե տիք Չա լաբ յա նը ներ կա-
յաց րեց հա մա ժո ղո վի հայ տա րա րութ յու նը։

«Մենք վճռա կան ենք բո լոր մի ջոց նե րով 
ՀՀ իշ խա նութ յուն նե րին հետ պա հել Ար ցա խի 
հար ցում կոր ծա նա րար քա ղա քա կա նութ յու-
նից։ Պա հան ջում ենք իշ խա նութ յուն նե րից՝ 
զերծ մնալ Ար ցա խը որ ևէ կերպ Ադր բե ջա նի 
կազ մում ճա նա չե լու ցան կա ցած փաս տա-
թուղթ ստո րագ րե լուց», – աս ված է հայ տա-
րա րութ յան մեջ։

Նշ վում է նաև, որ Ար ցա խը եր բեք չի ե ղել 
ան կախ Ադր բե ջա նի կազ մում, ա վե լին` Ար-
ցա խի Հան րա պե տութ յու նը կա յա ցած պե-
տութ յուն է։ Մի ջազ գա յին հան րութ յու նը եր բեք 
ի րա վա քա ղա քա կան դիր քո րո շում չի հայտ-
նել այն մա սին, թե Ար ցա խը պետք է նե րա-
ռել Ադր բե ջա նի կազ մում։ Իսկ 2007-ին ԵԱՀԿ 
Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ ներն ա ռա-
ջար կել են, և 2009-ին Հա յաս տա նի ու Ադր-

բե ջա նի կող մից որ պես բա նակ ցութ յան հիմք 
են ըն դուն վել մադ րիդ յան սկզբունք նե րը։ 
Դ րան ցով, տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ-
յան հետ միա սին, որ պես բա նակ ցա յին հիմք 
հաս տատ վել է ժո ղո վուրդ նե րի ինք նո րոշ ման 
ի րա վուն քը։ Հայ տա րա րութ յան մեջ աս վում է 
նաև, որ Ար ցա խի հար ցը հա յութ յան գո յու թե-
նա կան խնդիր նե րից դուրս դի տար կելն ան-
թույ լատ րե լի է։

Ար ցա խի ճա նաչ ման քա ղա քա կան, դի-
վա նա գի տա կան մե խա նիզմ ներն ու հնա-
րա վո րութ յուն նե րը սպառ ված չեն։ Ս նանկ 
են իշ խա նա կան քա րոզ չա մե քե նա յի կող մից 
տա րած վող այն պնդում նե րը, թե իբր ան կա-
խութ յու նից ի վեր 1991-ի դեկ տեմ բե րի 21-ի 
Ալ մա Ա թա յի հռչա կագ րով ՀՀ–ն ճա նա չել է 
Ադր բե ջա նի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ-
յու նը` Ար ցա խը նե րա ռե լով դրա կազ մում։ 
Նույն կերպ կեղծ ու ան հիմն են այն պնդում-
նե րը, թե մի ջազ գա յին հան րութ յունն Ար ցա խը 
տես նում է Ադր բե ջա նի կազ մում։

Միա ժա մա նակ նշվում է, որ թեև Մինս-
կի խմբի հա մա նա խա գահ պե տութ յուն ներն 
ու նեն աշ խար հա քա ղա քա կան լուրջ տա րա-
ձայ նութ յուն ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ ԼՂ կար գա-
վոր ման հար ցում մինչ օրս էլ պահ պա նում են 
հա վա սա րակշռ ված դիր քո րո շում. նրանք 44-
օր յա պա տե րազ մից հե տո հայ տա րա րել են, 
որ Ար ցա խի հար ցը փակ ված չէ։ Մի ջազ գա յին 
դե րա կա տար նե րի հա մար ըն դու նե լի կլի նեն 
նաև ՀՀ կող մից ներ կա յաց վող բա նակ ցա յին 
պայ ման նե րը` Շու շիի և Հադ րու թի դեօ կու-
պա ցիա, փախս տա կան նե րի վե րա դարձ, միջ-
նոր դա յին առ կա ձևա չա փի վե րա կանգ նում 
կամ նոր ձևա չա փի ստեղ ծում, ո րոնք կչե զո-

քաց նեն բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցը նոր կա-
պի տուլ  յա ցիոն ակ տով դա դա րեց նե լու Ադր-
բե ջա նի նկրտում նե րը։

Բա ցի այդ, ըստ հայ տա րա րութ յան, ՀՀ-ն 
հ նա րա վո րութ յուն ու նի մի ջազ գա յին դա տա-
կան ատ յան նե րում բազ մա թիվ գոր ծե րով 
Ադր բե ջա նին պա տաս խա նատ վութ յան կան-
չել կա տա րած ռազ մա կան, ցե ղաս պան հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մար։ Դ րա նով էլ ա վե լի 
կամ րապնդ վի սե փա կան բա նակ ցա յին դիր-
քե րը։ Միա ժա մա նակ հայ կա կան սփյուռքն էլ 
չի րաց ված լոբ բին գա յին մեծ հնա րա վո րութ-
յուն ու նի, սա կայն ՀՀ իշ խա նութ յուն նե րի ու-
ղե գի ծը զրկում է նրանց անհ րա ժեշտ արդ յու-
նա վե տութ յու նից։

«Ար ցա խի ճա նաչ մանն ա ջակ ցե լը՝ ՀՀ –ին 
վե րա միա վոր վե լու հե ռան կա րով, ՀՀ իշ խա-
նութ յուն նե րի սահ մա նադ րա կան պար տա կա-
նութ յունն է։ Ս րա նից փաս տա ցի հրա ժար վե լը 
ոչ միայն ա նօ րի նա կան է, այլ նաև դա վա ճա-
նութ յուն, որն ան խու սա փե լիո րեն հան գեց-
նե լու է ի րա վա կան և քա ղա քա ցիա կան պա-
տաս խա նատ վութ յան։ Ար ցա խի մի ջազ գա յին 
ճա նաչ ման պայ քա րը հայ ժո ղովր դի ա ռանց-
քա յին ա ռա քե լութ յունն է` այն պետք է դուրս 
բեր վի ներ քա ղա քա կան հա կա սութ յուն նե րի 
և աշ խար հա քա ղա քա կան նա խընտ րութ-
յուն նե րի տրա մա բա նութ յու նից», – այս պես 
է ա վարտ վում հա մա ժո ղո վի հայ տա րա րութ-
յու նը։

Հի շեց նենք, որ փետր վա րի 24-ին Մա տե-
նա դա րա նում անց կաց վեց «Ար ցա խի Հան րա-
պե տութ յան մի ջազ գա յին ճա նաչ ման հրա մա-
յա կա նը» գի տա գործ նա կան հա մա ժո ղո վը։

Ադրբեջանը մեծ գին է 
վճարելու, եթե փորձի զենքով 
կամ այլ ճանապարհով 
ստիպել Արցախը ներառել իր 
կազմում

Ա ր ցախ յան հար ցի լուծ ման միակ 
տար բե րակն Ադր բե ջա նի հետ 
շփման բա նա ձև գտնելը միայն որ-

պես հա րևան նե րի. այլ ճա նա պարհ լի նել չի 
կա րող։ Այս մա սին մար տի 11-ին՝ «Ա պա գա 
Հայ կա կա  նը» հա մա ժո ղո վի ժա մա նակ, հայ-
տա րա րեց Ար ցա խի նախ կին պետ նա խա րար 
Ռու բեն Վար դան յա նը։

«Մենք մեզ չենք տես նում Ադր բե ջա նի 
կազ մում, և չեմ էլ հաս կա նում ին տեգ րա ցիա 
բա ռը, ո րով հե տև դրա մեջ ի մաստ կա, որ 
ինչ-որ ժա մա նակ մենք ե ղել ենք ի րենց մա սը 
ու նո րից պետք է հետ բե րեն։ Այն ժա մա նակ 
լիո վին ու րիշ ժա մա նակ էր՝ այ սօր վա նի հետ 
կապ չու նե ցող։ Միակ ճա նա պար հը պայ քա-
րելն է, ինչ պես օ րի նակ Կու բան պայ քա րեց 
ԱՄՆ-ի դեմ։ Մենք 35 տա րի պայ քա րել ենք և 
պետք է պատ րաստ լի նենք ևս այդ քան պայ-
քա րե լու։ Մենք ան կախ պե տութ յուն ենք, չենք 
են թարկ վե լու Ադր բե ջա նի պա հանջ նե րին։ 
Ադր բե ջա նը մեծ գին է վճա րե լու, ե թե փոր ձի 
զեն քով կամ այլ ճա նա պար հով ստի պել Ար-
ցա խը նե րա ռել իր կազ մում», – ա սաց Վար-
դան յա նը։

Ռու բեն Վար դան յա նի խոս քով՝ չնա յած 
բո լոր դժվա րութ յուն նե րին՝ Ար ցա խում կյան-
քը նույն տեմ պով շա րու նակ վում է։ Մար դիկ, 
ան կախ ա մեն ին չից, փոր ձում են պահ պա նել 
ո գին, չպարտ վե լու զգա ցո ղութ յու նը։

«Ար ցախ ցի նե րը շատ դի մաց կուն են։ 
1990-ա կան թվա կան նե րին, երբ շատ ա վե լի 
վատ պայ ման ներ էին, միև նույն է, ե րե խա նե-
րը դպրոց էին գնում վե րար կու նե րով և ցուրտ 
սեն յակ նե րում սո վո րում էին։ Դե պի գի տե լիք 
ու ու սում պա հանջն Ար ցա խում այ սօր էլ շատ 
ու ժեղ է։ Այս օ րե րը ցույց տվե ցին, որ Ար ցա խի 
խնդի րը ոչ միայն ար ցախ ցի նե րինն է, այ լև 
ամ բողջ հա յութ յա նը, և ան գամ այն մարդ-
կանց, ո րոնք հայ չեն, սա կայն մեզ ա ջակ-
ցում են։ Ար ցա խի մար տահ րա վե րը բո լո րինս 
է, և պետք չէ ա սել՝ ար ցախ ցի, լի բա նան ցի, 
ե րևան ցի, ո րով հե տև այժմ բո լորս ենք ար-
ցախ ցի», – ընդգ ծեց Ռու բեն Վար դան յա նը։

Մեր անվտանգությունը հնարավոր է ապահովել 
հայրենիքը պաշտպանելու մեր վճռականությամբ

Ա ր ցա խում Ադր բե ջա նի դի վեր սիոն 
գոր ծո ղոթ յուն նե րի հետ ևան քով ու-
նենք ե րեք զոհ ու վի րա վոր: Փաս-

տա ցի, Ար ցա խը շրջա փակ ման մեջ պա հե լով, 
գա զի ու է լեկտ րաէ ներ գիա յի խա փա նում-
նե րով ար ցախ ցի նե րին ճնշե լու ձա խող ված 
փոր ձե րից հե տո Ադր բե ջանն ան ցավ ռազ-
մա կան ճա նա պար հով խնդիր նե րի լուծ ման 
փոր ձե րին։

Ես բազ միցս եմ նշել, որ ի րենց ա ռա ջար-
կած «ին տեգ րա ցիան» մեզ հա մար չի կա րող 
ըն դու նե լի լի նել, քա նի որ դա նշա նա կում է, 
որ Ար ցա խում հայ չի կա րող ապ րել: Ա լիև յան 
ռե ժի մը ա մեն օր ա պա ցու ցում է, որ իր նպա-

տակը մեզ այս տե ղից հե ռաց նելն է, մեզ մեր 
հայ րե նի քից զրկելն է: Ն րանք այդ նպա տա-
կին հաս նե լու հա մար ու նակ են դի մել ցան-
կա ցած քայ լի: Այ սօր վա դեպ քե րը դրա վառ 
ա պա ցույցն են: Կար ևոր է, որ Ս պա րա պետ 
Վազ գեն Սարգս յա նի ծննդյան օ րը վեր հի-
շենք նրա խոս քերն ուղղ ված մեզ: Դ րանք 
ա վե լի ար դիա կան են այ սօր, քան երբ ևէ: Նա 
ա սել է. «Ես ա տում եմ մա զա պուրծ բա ռը, 
ես չեմ ու զում մա զա պուրծ լի նել, ես չեմ ու-
զում ևս մեկ ան գամ իմ հայ րե նա կից նե րին, 
հա րա զատ նե րին սրի տան… Եվ, փառք Աստ-
ծո, մեր ժո ղո վուրդն իր մեջ այդ զո հի հո գե-
բա նութ յու նը հաղ թա հա րեց: Այդ ի մաս տով 

մենք էս պա տե րազ մը պի տի շատ հար գենք, 
ընդ հան րա պես ղա րա բաղ  յան ա զա տա մար-
տը, Ղա րա բա ղի ժո ղովր դին մենք պի տի շատ 
հար գենք: Այս ա զա տա մար տը մեզ ստի պեց, 
որ ինք ներս մեզ հար գենք: Սա մեր պա տե-
րազմն է: Սի րենք թե չսի րենք, պա տե րազմ 
ոչ ոք չի սի րում, բայց պար տա վոր ենք հար-
գել, ա ռանց դրա մենք հե ռան կար չենք ու-
նե նա…»:

Ս րանք իս կա կան ա ռաջ նոր դի խոս քեր 
են, ում հա մար իր ժո ղովր դի ար ժա նա պա-
տիվ կյան քը վեր է ա մեն ին չից։ Պա տաս խա-
նատ վութ յուն ստանձ նած մեր ղե կա վար նե րը 
պետք է գի տակ ցեն, որ չի կա րե լի մեր ազ գա-

յին ար ժա նա պատ վութ յան հաշ վին հար մար-
վել։ Պայ քա րի ու դի մադ րութ յան այ լընտ րան-
քը մա զա պուրծ ու հայ րե նա զուրկ դառ նալն 
է, իսկ դա մենք թույլ տալ չենք կա րող: Ընդ-
հա կա ռա կը, մեր գոր ծո ղութ յուն նե րով պի-
տի կա րո ղա նանք ցույց տալ թշնա մուն, որ 
ի րենց այդ մտադ րութ յուն նե րը շատ ծանր 
ա վարտ են ու նե նա լու հենց ի րենց հա մար։ 
Իսկ մենք վեր ջա պես պի տի հաս կա նանք, որ 
մեր անվ տան գութ յու նը հնա րա վոր է ա պա-
հո վել հայ րե նի քը պաշտ պա նե լու մեր վճռա-
կա նութ յամբ։ Եվ մենք մեր կամ քով շատ բան 
կա րող ենք փո խե լ։
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Շուռնուխում և Որոտանում տուն 
կորցրածներն աջակցություն կստանան՝ 
մինչև բնակելի թաղամասի կառուցումը

Ա դր բե ջա նի վե րահս կո ղութ յան տակ 
անց նե լու պատ ճա ռով Ս յու նի քի 
մար զի Շուռ նուխ և Ո րո տան բնա-

կա վայ րե րում հաշ վառ ված կամ այդ հաս-
ցեում փաս տա ցի բնակ ված և ի րենց տնե րը 
կորց րած քա ղա քա ցի նե րին Կա ռա վա րութ յու-
նը կշա րու նա կի 68 000 դրամ ա ջակ ցութ յուն 
տրա մադ րել ևս 8 ա միս։

Ըստ Աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար-
ցե րի նա խա րա րութ յան՝ 2021թ. փետր վա րից 
մինչև 2022-ի նո յեմ բե րը նե րառ յալ շա հա-
ռու նե րին տրա մադր վել է միան վագ 300 000 
դրամ և ամ սա կան 68 000 դրամ։

Նա խագ ծի հիմ նա վոր մամբ՝ տնե րը կորց-
րած ան ձանց հա մար Շուռ նու խում կա ռուց-
վող բնա կե լի թա ղա մա սը շա հա գործ ման 

հանձ նե լու ժամ կե տը եր կա րաձգ վել է։ Աշ խա-
տանք նե րի կա տար ման վերջ նա ժամ կետ է 
սահ ման վել 2023թ. հու նի սի 30-ը, և կա ռա-
վա րութ յու նը ո րո շել է բնա կե լի ան շարժ գույ-
քը կորց րած քա ղա քա ցի նե րին օգ նութ յուն 
տրա մադ րել մինչև 2023 թ. հու լի սը նե րառ յալ։

Բ նա կե լի թա ղա մա սի կա ռուց ման մա սին 
հայ տա րար վել էր դեռևս 2021թ.-ին։ Քա ղա-
քա շի նութ յան կո մի տեի նա խա գահ Ար մեն 
Ղու լար յա նը հայտ նել էր, որ մինչև 2021-ի 
տա րե վերջ կա վարտ վի տնե րի կա ռուց ման և 
բ նա կեց ման գոր ծըն թա ցը։

Քա ղա քա շի նութ յան կո մի տեի՝ մար տին 
տա րա ծած հա ղոր դագ րութ յան հա մա ձայն՝ 
թա ղա մա սում 13 տան շի նա րա րութ յու նը 
պետք է ա վարտ վեր 2022-ի հու նի սին, իսկ 
ամ բողջ թա ղա մա սի կա ռու ցու մը՝ նո յեմ բե րին։

2022 թ. օ գոս տո սի 23-ի հա ղոր դագ րութ-
յամբ կո մի տեն հայտ նել էր, որ բնա կե լի 13 
տուն նե րա ռող թա ղա մա սի 9 տան կա ռուց-
ման աշ խա տանք նե րը մո տե նում են ա վար-
տին, իսկ 4-ինն ըն թաց քի մեջ են։

Ա ջակ ցութ յան ծրագ րի ո րոշ ման նա խագ-
ծում նշված է, որ աշ խա տանք նե րը պետք է 
ա վարտ վեին 2022թ. սեպ տեմ բե րի 30-ին, 
սա կայն սահ ման ված ժամ կե տում պայ մա-
նագ րով նա խա տես ված աշ խա տանք ներն 
ամ բողջ ծա վա լով չեն ի րա կա նաց վել, և անհ-
րա ժեշտ է այն եր կա րաձ գել մինչև հու նիս։

Ավա՜ղ, այլևս 
մեզ հետ չէ 
Վարդան 
Հակոբյանը

Փ ետր վա րի 28-ի վաղ ա ռա վոտ յան 
Ս տե փա նա կեր տում մա հա ցել է հայ 
մե ծա նուն բա նաս տեղծ և գիտ նա-

կան, Ս յուն յաց աշ խար հի մեծ բա րե կամ Վար-
դան Հա կոբ յա նը։

Ցա վակ ցում ենք Վար դան Հա կոբ յա նի հա-
րա զատ նե րին ու մեր ձա վոր նե րին, նաև Ար-
ցա խի և Ս յու նի քի հա սա րա կութ յա նը։

Օ րեր ա ռաջ էր՝ 2022 թ. դեկ տեմ բե րի 27-
ին, Վար դան Հա կոբ յա նը հար ցազ րույց էր 
տվել «Ս յուն յաց երկ րին»։

* * *
Վար դան (Ս լա վիկ) Սարգ սի Հա կոբ յա նը 

ծնվել է 1948 թ. մա յի սի 21-ին Հադ րու թի շրջա-
նի Ար փա գե տիկ գյու ղում: 1969 թ. ա վար տել 
է Բաք վի ման կա վար ժա կան ինս տի տու տը։ 
1969-1983 թթ. աշ խա տել է Ս տե փա նա կեր-
տի «Սո վե տա կան Ղա րա բաղ» օ րա թեր թում, 
1976-1983 թթ.՝ գլխա վոր խմբագ րի տե ղա-
կալ։ 1983-1991 թթ.՝ գրող նե րի միութ յան Լեռ-
նա յին Ղա րա բա ղի մար զա յին բա ժան մուն քի 
պա տաս խա նա տու քար տու ղար, 1991 թ.՝ 
ԼՂՀ գրող նե րի միութ յան նա խա գահ, միա ժա-
մա նակ՝ միութ յան պաշ տո նա թերթ «Ե ղի ցի 
լույ սի» գլխա վոր խմբա գիր։ 1982 թվա կա նից 
Հա յաս տա նի գրող նե րի միութ յան ան դամ է։ 
Վար դան ա նու նը կնքել է Հով հան նես Շի րա-
զը։ Ս տե փա նա կեր տի Վահ րամ Փա փազ  յա նի 
ան վան հայ կա կան դրա մա տի կա կան թատ-
րո նը և Հա յաս տա նի պե տա կան և ժո ղովր դա-
կան թատ րոն նե րը բե մադ րել են Հա կոբ յա նի 
«Հա յե լի ներ» (1979) և «Քո սե րը քո տունն է» 
(1981), «Ես հրա ժար վում եմ ին ձա նից», «Ար-
ցախ յան բալ լադ» պիես նե րը։

Հա կոբ յա նի քնա րա կան բա նաս տեղ ծութ-
յուն նե րի («Մե ղե դի ներ», 1969, «Շան թա հար 
կաղ նին», 1974, «Մայ րա նում է լույ սը», 1975, 
«Ան մա րե լի-ան մեկ նե լի», 1981, «Վաղ վա աչ-
քե րով», 1987, «Ար ցա խա ծուխ», 1989, «Ա մա-
րա սի զան գե րը», 1989 և այլ ժո ղո վա ծու ներ) 
հիմ նա կան թե ման ժա մա նա կա կից մար դու 
խո հերն են, կա րո տի, սի րո ապ րում նե րը։

Հա կոբ յա նը հիմ նադ րել և խմ բագ րել է 
«Ար ցախ» (1989) եր կամս յա և «Պը լը- Պու ղի» 
(1991) եր գի ծա կան հան դես նե րը։ Հե ղի նա կել է 
ԼՂՀ պե տա կան օրհ ներ գը: Ս տեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րը տպագր վել են ռու սե րեն, ուկ րաի նե-
րեն, վրա ցե րեն, անգ լե րեն և այլ լե զու նե րով։

Պարգև նե րը՝ ԼՂՀ «Մես րոպ Մաշ տոց» 
շքան շան, «Վա չա գան Բա րե պաշտ» մե դալ, 
«Մայ րա կան ե րախ տա գի տութ յուն` Ար ցա խի 
քա ջոր դի նե րին» մե դալ, Ֆ րիտ յոֆ Նան սե նի 
մե դալ, Գա րե գին Նժ դե հի մե դալ, Մ. Շո լո խո վի 
մե դալ, ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րութ յան ոս կե 
մե դալ, ՀՀ մշա կույ թի վաս տա կա վոր գոր ծիչ 
կո չում, ՀԳՄ «Գ րա կան թեր թի» մրցա նակ, 
Ա վե տիք Ի սա հա կ յա նի ան վան մրցա նակ, 
ՀՀ նա խա գա հի մրցա նակ, Հա մա հայ կա կան 
«Վա հագն» մրցա նակ, Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան մշա կույ թի վաս տա կա վոր գոր-
ծիչ, Հա յաս տա նի մշա կույ թի նա խա րա րութ-
յան ոս կե մե դալ: 

Հանդիպումներ կարող են լինել 
միայն ՌԴ խաղաղապահների 
միջնորդությամբ` 
հումանիտար, 
ենթակառուցվածքային ու 
տեխնիկական հարցերի շուրջ

Ա ր ցա խի Հան րա պե տութ յան ար տա-
քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նը 
հայ տա րա րութ յուն է տա րա ծել` ի 

պա տաս խան Ադր բե ջա նի և Ար ցա խի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի միջև հան դի պում անց կաց-
նե լու մա սին Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յան 
նա խա գա հի աշ խա տա կազ մի ա ռա ջար կի՝ 
հայտ նե լով, որ Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու նը 
հա վա տա րիմ է նախ կի նում հայտ նած իր դիր-
քո րոշ մանն առ այն, որ նման հան դի պում ներ 
կա րող են տե ղի ու նե նալ ՌԴ խա ղա ղա պահ-
նե րի միջ նոր դութ յամբ, նույն վայ րում՝ ինչ պես 
սույն թվա կա նի մար տի 1-ին, հու մա նի տար, 
են թա կա ռուց ված քա յին, տեխ նի կա կան հար-
ցե րի շուրջ, ա ռանց դրանց ան հար կի քա ղա-
քա կա նաց ման: ԱԳ նա խա րա րութ յան հայ-
տա րա րութ յան մեջ նշված է.

« Միև նույն ժա մա նակ հայտ նում ենք, որ 
Լա չի նի մի ջանց քի փակ լի նելն ու հու մա նի-
տար ճգնա ժա մի շա րու նա կումն ա նըն դու նե լի 
են և  ոչ մի կերպ չեն նպաս տում բա նակ ցա յին 
բա րեն պաստ մթնո լոր տի ձևա վոր մա նը։ Հա-
մոզ ված ենք, որ Ադր բե ջա նը պետք է պատ-
շաճ կեր պով ի րա կա նաց նի ինչ պես 2020 
թվա կա նի նո յեմ բե րի 9-ի ե ռա կողմ հայ տա-
րա րութ յամբ ստանձ նած պար տա վո րութ յուն-
նե րը, այն պես էլ Ար դա րա դա տութ յան մի ջազ-
գա յին դա տա րա նի ո րոշ ման պա հանջ նե րը՝ 
զերծ մնա լով ու ժի կամ ու ժի սպա ռան լի քի 
կի րա ռու մից և միա կող մա նի, ա ռա վե լա պաշ-
տա կան մո տե ցում նե րից: Այդ դեպ քում միայն 
նպաս տա վոր պայ ման ներ կստեղծ վեն հե տա-
գա քննար կում նե րի հա մար:

Ինչ վե րա բե րում է ադր բե ջա նա-ղա րա-
բաղ  յան հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման 
քա ղա քա կան հար ցե րին, ա պա հի շեց նենք, որ 
Ար ցա խը հա վա տա րիմ է հա կա մար տութ յան 
հա մա պար փակ կար գա վոր մանն ուղղ ված 
բա նակ ցութ յուն նե րին, ո րոնք պետք է տե ղի 
ու նե նան մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված և հաս-
տատ ված ձևա չա փով՝ կող մե րի հա վա սար 
ի րա վունք նե րի և ս տանձ նած պար տա վո-
րութ յուն նե րի կա տար ման մի ջազ գա յին ե րաշ-
խիք նե րի առ կա յութ յան պայ ման նե րում», – 
աս ված է հայ տա րա րութ յան մեջ:

Արցախի Հանրապետության Ազգային 
ժողովի խմբակցությունների 
հայտարարությունը

Մ ի քա նի օ րից կլրա նա Ար ցա խի Հան-
րա պե տութ յան 120 հա զար բնակ-
չութ յա նը Ադր բե ջա նի կող մից շրջա-

փա կե լու 100 օ րը: Ար հա մար հե լով Ար ցա խի 
ա պաշր ջա փակ ման վե րա բեր յալ Հաա գա յի 
մի ջազ գա յին դա տա րա նի ո րո շու մը` Ադր բե-
ջա նի ղե կա վա րութ յունն ու ժի սպառ նա լի քով 
և կի րառ մամբ շա րու նա կում է Ար ցա խը հա-
յա թա փե լու քա ղա քա կան ու ղե գի ծը:

Ար ցա խի Հան րա պե տութ յունն ի րեն 
բռնակ ցե լու մտադ րութ յան մեջ Ադր բե ջա նը 
չի խոր շում հա կա մարդ կա յին մի ջոց նե րից և  
ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղութ յուն նե րից: Բ նա-
կան գա զի և  է լեկտ րաէ ներ գիա յի մա տա կա-
րար ման խա փա նում նե րը, խա ղաղ բնակ-
չութ յան ա հա բե կումն ու ա զատ տե ղա շար ժի 
սահ մա նա փա կում նե րը, իսկ վեր ջերս էլ՝ մար-
տի 5-ին, ի րենց ծա ռա յո ղա կան պար տա կա-
նութ յուն նե րը կա տա րե լու ժա մա նակ ոս տի-
կան նե րին գնդա կա հա րե լու փաս տը գա լիս 
են ա պա ցու ցե լու, որ նման պայ ման նե րում 
ա նըն դու նե լի են ու ղիղ երկ խո սութ յան մա սին 
խո սակ ցութ յուն նե րը:

Միև նույն ժա մա նակ, հա մոզ ված ենք, որ 
ղա րա բաղ  յան հա կա մար տութ յու նը, որ պես 
մի ջազ գա յին օ րա կար գի հարց, պետք է լուծ վի 
բա նակ ցութ յուն նե րի մի ջո ցով հա մա պա տաս-
խան մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի միջ նոր դութ-
յամբ ու ե րաշ խիք նե րով, մաս նա վո րա պես, 
այդ պի սի լիա զո րութ յամբ օժտ ված Մինս կի 
խմբի հա մա նա խա գահ երկր նե րի ներգ րավ-
մամբ:

Ադր բե ջա նի ռազ մա քա ղա քա կան ղե կա-
վա րութ յու նը քա րոզ չա կան տար բեր հնարք-
նե րով ա պա տե ղե կաց նում է սե փա կան հան-
րութ յանն ու մի ջազ գա յին կա ռույց նե րին՝ 
նպա տակ ու նե նա լով Ար ցա խի ժո ղովր դի 
դեմ կի րառ վող հու մա նի տար ճնշում նե րի և  
ա հա բե կում նե րի պայ ման նե րում պատ րանք 
ստեղ ծել «խա ղա ղութ յան դա րաշր ջա նի» մա-
սին:

Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին 
ժո ղո վի խմբակ ցութ յուն նե րը, ար տա հայ տե-
լով ժո ղովր դի կամքն ու դիր քո րո շու մը, պա-
հան ջում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
իշ խա նութ յուն նե րից հա վա տա րիմ մնալ ՀՀ 
Գե րա գույն խորհր դի 1992թ. հու լի սի 8-ի ո րոշ-
մա նը և կաս կա ծի տակ չդնել Ար ցա խի ժո-

ղովր դի ինք նո րոշ ման ի րա վուն քը:
Ար ցա խի խորհր դա րա նի բո լոր խմբակ-

ցութ յուն նե րը վե րա հաս տա տում են ի րենց 
հա վա տար մութ յու նը մեր ժո ղովր դի կամքն 
ար տա հայ տող հիմ նա րար փաս տաթղ թե րին 
և շա րու նա կե լու են ա ռաջ նորդ վել դրան ցից 
բխող գա ղա փար նե րով և սկզ բունք նե րով:

  «Ա զատ հայ րե նիք- ՔՄԴ» խմբակ ցութ յուն
  « Միաս նա կան հայ րե նիք» խմբակ ցութ-
յուն

  «Ար դա րութ յուն» խմբակ ցութ յուն
  « Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցութ յուն» 
խմբակ ցութ յուն

  «Ար ցա խի ժո ղովր դա վա րա կան կու սակ-
ցութ յուն» խմբակ ցութ յուն

13 ՄԱՐՏԻ, 2023Թ.
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ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալն ընդունել է 
Կապանում Իրանի հյուպատոսին

Ճա նա չո ղա կան այ ցով ՀՀ քննչա կան կո-
մի տեում հյու րըն կալ վել է Կա պա նում Ի րա նի 
Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յան նո րան շա-
նակ գլխա վոր հյու պա տոս Մոր թե զա Ա բե դին 
Վա րա մին։ Վեր ջի նիս ըն դու նել է ՀՀ քննչա-
կան կո մի տեի նա խա գա հի տե ղա կալ Ար սեն 
Այ վազ  յա նը։ «Ար մենպ րես»-ին այս մա սին 
հայտ նե ցին ՀՀ քննչա կան կո մի տեից:

ՀՀ քննչա կան կո մի տեի նա խա գա հի տե-
ղա կա լը նախ շնոր հա վո րել է պա րոն Ա բե դին 
Վա րա մի նին՝ գլխա վոր հյու պա տո սի պաշ տո-
նում նշա նակ վե լու կա պակ ցութ յամբ և հույս 
հայտ նել, որ նրա գոր ծու նեութ յու նը կնպաս-
տի Հա յաս տա նի և Ի րա նի միջ պե տա կան հա-
րա բե րութ յուն նե րի էլ ա վե լի զար գաց մա նը։

Ար սեն Այ վազ  յա նը նաև բարձր է գնա հա-
տել փոխվս տա հութ յան վրա հիմն ված սերտ 

գոր ծակ ցութ յու նը Հա յաս տա նում ԻԻՀ դես-
պա նա տան և ՀՀ քննչա կան կո մի տեի միջև, 
ին չը նպաս տում է տե ղե կատ վութ յան փո խա-

նակ ման և ա ռա ջա ցող խնդիր նե րի ար ձա-
գանք ման օ պե րա տի վութ յանն ու արդ յու նա-
վե տութ յա նը։

Պա րոն Ա բե դին Վա րա մինն իր հեր թին 
արժ ևոր վել է հար ևան երկր նե րի միջև բո-
լոր մա կար դակ նե րում առ կա հա րա բե րութ-
յուն նե րի բարձր նշա ձո ղը և պատ րաս տա-
կա մութ յուն հայտ նել ՀՀ քննչա կան կո մի տեի 
հետ հա մա գոր ծակ ցութ յունն ընդ լայ նել նաև 
գլխա վոր հյու պա տո սութ յան մի ջո ցով։

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են 
քրեա կան վա րույթ նե րի շրջա նակ նե րում եր-
կու երկր նե րի քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե-
րի պաշտ պա նութ յա նը, ի րա վա կան ո լոր տում 
փո խա դարձ օգ նութ յանն առնչ վող, ինչ պես 
նաև փո խա դարձ հե տաքրք րութ յուն ներ կա-
յաց նող այլ հար ցեր։ 

1928 թվա կա նից գոր ծող 
Գո րի սի բժշկա կան 
կենտ րո նը 95 տա րե-

կան է։
Կա ռույցն այ սօր ար դեն 329 աշ խա տա-

կից ու նի, իսկ հի վանդ նե րին սպա սար կում 
են բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող 70 բժիշկ-
ներ։ 2010 թվա կա նին հիմ նա նո րոգ ված ԲԿ֊ն 
հա գեց վել և ա նընդ հատ հա գեց վում է ժա-
մա նա կա կից սար քա վո րում նե րով: Բժշ կա-
կան կենտ րո նն ի րա կա նաց նում է հի վան դա-

նո ցա յին, ար տա հի վան դա նո ցա յին և շ տապ 
օգ նութ յան ծա ռա յութ յուն ներ: 90 մահ ճա կալ 
ու նե ցող կա ռույ ցում գոր ծում են.

  վի րա բու ժա կան
  ման կա բար ձա գի նե կո լո գիա կան
  թե րապև տիկ
  ման կա կան
  ին ֆեկ ցիոն
  հե մո դիա լի զա յին բա ժան մունք նե րը:
Այս տեղ ի րա կանց վում են պլա նա յին և 

ան հե տաձ գե լի վի րա բու ժա կան, վնաս ված-

քա բա նա կան, ու ռո լո գիա կան, ա նո թա յին 
վի րա բու ժա կան, քիթ-կո կորդ-ա կան ջա բա-
նա կան և ման կա բար ձա գի նե կո լո գիա կան 
մի ջամ տութ յուն ներ և լա պա րոս կո պիկ վի րա-
հա տութ յուն ներ: Գոր ծում է ժա մա նա կա կից 
սար քա վո րում նե րով հա գեց ված լա բո րա տոր-
գոր ծի քա յին ախ տո րո շիչ ծա ռա յութ յուն, ո րը 
ի րա կա նաց նում է մե զի, ար յան (կլի նի կա կան, 
բիո քի միա կան, ի մու նո ֆեր մեն տա յին, սե ռո-
լո գիա կան) և գոր ծի քա յին (ուլտ րա ձայ նա-
յին, թվա յին ֆլ յու րոգ րա ֆիա, էն դոս կո պիա, 
է լեկտ րասր տագ րում) հա մա լիր հե տա զո-
տութ յուն ներ: Լա բո րա տոր-գոր ծի քա յին ախ-
տո րո շիչ ծա ռա յութ յուն նե րը մա տուց վում են 
նաև պե տա կան պատ վե րի շրջա նակ նե րում 
անվ ճար՝ Գո րի սի տա րա ծաշր ջա նի բո լոր 
բնա կիչ նե րի հա մար, ի հար կե հա մա պա-
տաս խան բժշկա կան ցու ցում նե րի և բու ժող 
բժշկի ու ղեգ րի առ կա յութ յան դեպ քում: Իսկ 
կենտ րո նի պո լիկ լի նի կա յում Գո րի սի և տա-
րա ծաշր ջա նի բնակ չութ յան ա ռող ջութ յան 
ա ռաջ նա յին պահ պան մա նը հետ ևում են հա-
մա պա տաս խան մաս նա գի տա ցում ան ցած 11 
ըն տա նե կան բժիշկ ներ։

«Գո րի սի բժշկա կան կենտ րոն» ՓԲԸ ֊ի 
շտապ օգ նութ յան ծա ռա յութ յու նն աշ խա-
տում է 24֊ժամ յա գրա ֆի կով և իր գոր ծի մեջ 
հմուտ թի մով։ Վեր ջերս էլ այս ծա ռա յութ յու նը 
հա գեց վել է նո րա գույն սար քա վո րում նե րով և 
տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րով, իսկ բու ժանձ-
նա կազ մը վե րա պատ րաստ վել է կրթա կան 
ծրագ րե րով: Ի դեպ՝ շտապ օգ նութ յան կան-
չերն ի րա կա նաց վում են անվ ճար` պե տա-
կան պատ վե րի շրջա նակ նե րում:

Եվ ա մե նա կար ևո րը. «Գո րի սի բժշկա կան 
կենտ րոն» ՓԲԸ ֊ում սպա սար կումն ի րա կա-
նաց վում է հո գա տար և պ րո ֆե սիո նալ աշ խա-
տա կազ մի կող մից։ 

«Գանձասարը» Ալեն 
Կարապետյանի 
հեթ-տրիկի 
շնորհիվ հաղթեց, 
իսկ «Սյունիքը» 
նվազագույն հաշվով 
պարտություն կրեց

Հ ա յաս տա նի ֆուտ բո լի ա ռա ջին խմբի 
ա ռաջ նութ յան գար նա նա յին փու լը կա-
պան յան եր կու թի մերն անց կաց րին 

սե փա կան հար կի տակ: Ն րան ցից «Գան ձա-
սա րը» աշ նա նա յին մրցաշր ջանն ա վար տել էր 
ա ռաջ նութ յան աղ  յու սա կի չոր րորդ հո րի զո-
նա կա նում՝ 36 միա վո րով, գնդակ նե րի 36-17 
տար բե րութ յամբ: «Ս յու նի քը» 10-րդ հո րի զո-
նա կա նում էր՝ 18 միա վոր, գնդակ նե րի 26-32 
հա րա բե րութ յամբ:

Մար տի 3-ին «Գան ձա սա րը» հյու րըն-
կա լեց ա ռաջ նութ յան աղ  յու սա կում եր րորդ 
տե ղում ըն թա ցող Եր ևա նի «Ա րա րատ-Ար-
մե նիա-2» թի մին: Խա ղաշր ջա նի մեկ նար-
կին բնո րոշ հուզ մուն քը, ո րը հան գեց նում էր 
տեխ նի կա կան խո տա նի, զգալ էր տա լիս մա-
նա վանդ փո խան ցում նե րի ժա մա նակ: Կա-
պան յան թի մը, այ նո ւա մե նայ նիվ, 3-0 խո շոր 
հաշ վով հաղ թեց հա կա ռա կոր դին՝ շնոր հիվ 

Ա լեն Կա րա պետ յա նի հեթ-տրի կի: Նա ա ռաջ-
նութ յու նում խփած գնդակ նե րի քա նա կը 
հասց րեց 13-ի:

Մար տի 4-ին դարձ յալ օ րը ֆուտ բո լա յին էր 
Կա պա նում: «Ս յու նի քը» «Լեռ նա գործ» ստա-
դիո նում ըն դու նեց երկ րորդ հո րի զո նա կա նում 
ըն թա ցող Եր ևա նի «Վեստ Ար մե նիա յին»: 
Խա ղի 28-րդ րո պեին հյու րե րից Կա րա պետ 
Մա նուկ յա նը գրա վեց «Ս յու նի քի» դար պա-
սը: Մր ցա վա րի կող մից ա վե լաց ված խա ղա-

ժա մա նա կում Գա րիկ Գ ևորգ յա նի հե ռա հար 
հար վա ծի շնոր հիվ վե րա կանգն վեց հա վա-
սա րակշ ռութ յու նը, բայց երկ րորդ խա ղա կե սի 
61-րդ րո պեին նույն Կա րա պետ Մա նուկ յանն 
ա ռաջ մղեց իր թի մին: Մինչև խա ղա վերջ 
«Ս յու նի քի» խա ղա ցող նե րին չհա ջող վեց 
փրկել հան դի պու մը և ի վեր ջո խա ղա դաշ տը 
թո ղե ցին պարտ ված:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Գորիսի բժշկական 
կենտրոնը 95 տարեկան է

Խոսք ընկերոջս՝ 
Կամո Մովսիսյանի 
հոբելյանի առթիվ

Վ եց տաս նամ յակ է ան ցել սեպ տեմ-
բեր յան այն ե րա նե լի օ րից, երբ Գո-
րի սի թիվ 2  միջ նա կարգ դպրո ցի 

նո րա կազմ 9-րդ դա սա րա նում ծա նո թա ցա 
Կոռ նի ձոր գյու ղից ե կած Կա մո Մով սիս յա-
նի հետ: Նոր մի ջա վայ րում ա ռա ջին օ րե րը, 
ժա մե րը, պա տաս խան նե րը գրա տախ տա-
կի մոտ, ճշտում են յու րա քանչ  յու րի «ով» լի-
նե լը: Ընդգծ վե ցին նաև Կա մո Մով սիս յա նի 
ի մա ցութ յունն ու զար գաց վա ծութ յու նը. նկա-
տե լի էին տրված հանձ նա րա րութ յուն նե րը 
լրիվ կա տա րե լու, գի տե լիք ներ ձեռք բե րե լու 
նկատ մամբ նրա լրջա խոհ մո տե ցու մը, պա-
տաս խա նատ վութ յու նը՝ շրջա պա տի և  ըն տա-
նի քի հան դեպ: Չ նա յած լրա ցու ցիչ զբաղ վա-
ծութ յա նը (ըն կեր նե րով ապ րում էին հե ռու 
բնա կա վայ րե րից ե կած նե րի հա մար սեն յակ-
հան րա կա ցա րա նում, միայն շա բաթ օ րերն 
էին տուն գնում և կի րա կի՝ վե րա դառ նում), 
չէր զլա նում նաև ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն 
ու նե նալ դպրո ցի հա սա րա կա կան կյան քին: 
1966 թ. նա գե րա զան ցութ յամբ ա վար տեց 
դպրո ցը (11-րդ դա սա րան), 1972-ին դարձ յալ 
գե րա զան ցութ յամբ՝ Հայ կա կան պե տա կան 
ման կա վար ժա կան ինս տի տու տը՝ « Ֆի զի կա» 
մաս նա գի տութ յամբ և  աշ խա տան քի ան ցավ 
նույն բու հի Գո րի սի մաս նաճ յու ղի ֆի զի կա յի 
ամ բիո նում։

1973-1974 թթ. խորհր դա յին բա նա կում 
ծա ռա յե լուց և զո րացր վե լուց հե տո շա րու նա-
կել է գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ-
յու նը։ Իբրև հայց վոր-դի սեր տանտ՝ գի տա կան 
հե տա զո տութ յուն ներն ի րա կա նաց րել և թեկ-
նա ծո ւա կան թե զը պաշտ պա նել է ԽՍՀՄ ԳԱ 
Լե նինգ րա դի բարձր մո լե կու լա յին միա ցութ-
յուն նե րի հա մա միու թե նա կան գի տա հե տա-
զո տա կան ինս տի տու տում, նրան շնորհ վել է 
ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծո ւի գի տա կան աս տի ճան (1984 թ.): 
1986-ին տրվել է դո ցեն տի կո չում։

Իմ ձեռ քին Կա մո Հա րութ յու նի Մով սիս յա-
նի գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յու-
նը ներ կա յաց նող անձ նա կան գոր ծի փա թեթն 
է: 2002-2006 թթ. մր ցույ թով ընտր վել է ֆի զի-
կա յի և  ընդ հա նուր տեխ նի կա կան ա ռար կա-
նե րի (ԸՏԱ) ամ բիո նի վա րի չի պաշ տո նում, 
2006-2010 թթ.՝ Հա յաս տա նի պե տա կան ճար-
տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նի (ՀՊՃՀ) Գո-
րի սի մաս նաճ յու ղի դե պար տա մեն տի վա րիչ։ 
2010-2016 թթ.  ընտր վել է Գո րի սի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի (ԳՊՀ) բնա գի տա կան մաս նա-
գի տութ յուն նե րի ֆա կուլ տե տի դե կա նի պաշ-
տո նում։ 2016 թ. -ից կրկին կա տա րել է ԳՊՀ-ի 
ֆի զի կա յի ամ բիո նի վա րի չի պար տա կա-
նութ յուն նե րը, 2020-ից՝ ֆի զի կա յի կրթա կան 
ծրագ րե րի ղե կա վարն է։

Գիտ նա կան ման կա վարժ Կ. Մով սիս-
յա նի հե տաքրք րութ յուն նե րի և դա սա վան-
դած ա ռար կա նե րի շրջա նակն ընդ հա նուր 
ֆի զի կա յի բու հա կան դա սըն թա ցում լայն ու 
բազ մաճ յուղ է՝ տեսա կան հիմ նախն դիր նե-
րից մինչև ու սուց ման մե թո դի կա: Հե ղի նակ 
է ա վե լի քան 50 գի տա կան հոդ վա ծի, 10-ից 
ա վե լի լա բո րա տոր ու ղե ցույ ցի, ե րեք ու սում-
նա մե թո դա կան ձեռ նար կի և մե թո դա ման-
կա վար ժա կան ու հրա պա րա կա խո սա կան 
հոդ ված նե րի։ Նա ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն է 
ու նե ցել ՀՀ տար բեր բու հե րում դա սա խոս նե րի 
ու աս պի րանտ նե րի հա մար կազ մա կերպ ված 
ա մե նամ յա գի տա կան նստաշր ջան նե րին, 
Խորհր դա յին Միութ յան տար բեր գի տա կան 
կենտ րոն նե րում անց կաց ված մի ջազ գա յին 
գի տա կան կոն ֆե րանս նե րին, հան դես է ե կել 
զե կու ցում նե րով ու դա սա խո սութ յուն նե րով:

Ֆի զի կոս գիտ նա կանն ու նի նաև ռե տի-
նա տեխ նի կա կան և կաշ վի ար դու նա բե րութ-

Շարունակությունը՝ էջ 7
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Հավելավճարներ 
կտրամադրվեն գյուղական 
մինչև հարյուր աշակերտ 
ունեցող դպրոցների 
ուսուցիչներին

Ո ւ սու ցիչ նե րի վար ձատ րութ յան բա րե-
լավ ման, ու սուց չի մաս նա գի տութ յան 
գրավ չութ յան բարձ րաց ման քա ղա-

քա կա նութ յան շրջա նա կում 2023 թ. պե տա-
կան բյու ջեով նա խա տես ված են մի քա նի 
նոր նա խա ձեռ նութ յուն ներ։ Մաս նա վո րա պես՝ 
2023 թվա կա նի սեպ տեմ բե րից հա վե լավ ճար-
ներ կտրա մադր վեն գյու ղա կան մինչև հար-
յուր ա շա կերտ ու նե ցող դպրոց նե րի շուրջ 
4418 ու սու ցիչ նե րի:

Ն պա տակ ու նե նա լով խրա խու սել նոր 
ու սու ցիչ նե րի մուտ քը դպրոց ներ և լ րաց նել 
առ կա թա փուր տե ղե րը՝ 2023 թվա կա նի սեպ-
տեմ բե րից հան րա պե տութ յան բո լոր դպրոց-
նե րի բնա գի տա կան ա ռար կա ներ դա սա-
վան դող շուրջ 8135 ու սու ցիչ նե րին նույն պես 
կտրա մադր վի հա վե լավ ճար։

Վե րա նայ վել է բազ մա հա մա կազմ դա-
սա րան նե րի ձևա վոր ման սկզբուն քը, ո րով 
փոքր դպրոց նե րում յու րա քանչ  յուր ե րե խա-
յի հա մար կա պա հով վի լիար ժեք դա սա ժամ՝ 
բո լոր ա ռար կա նե րի ու սուց ման հա մար: 
Բազ մա հա մա կազմ դա սա րան կձևա վոր վի 

միայն ար վես տի և ֆիզ կուլ տու րա յի ժա մե-
րին։ Բազ մա հա մա կազմ դա սա րան նե րում 
դա սա վան դող ու սու ցիչ նե րը կստա նան 50-75 
% հա վե լավ ճար՝ մեկ ժա մի հա մար։ Ծ րագ րի 
մեկ նար կը նա խա տես վում է սեպ տեմ բե րից 
Ս յու նի քի մար զի դպրոց նե րում:

Հ ուն վա րի 18-ին Հա յաս տա նում Եվ րո-
պա կան միութ յան պատ վի րա կութ յան 
ղե կա վար, դես պան Անդ րեա Վիկ տո-

րի նը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան փոխ-
վար չա պետ Մ հեր Գ րի գոր յա նը, Հա յաս տա-
նում Շ վե դիա յի Թա գա վո րութ յան դես պան 
Պատ րիկ Ս վեն սո նը, Հա յաս տա նում Ֆ րան-
սիա յի Հան րա պե տութ յան դես պան Անն Լու-
յոն, Հա յաս տա նում Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին 
հան րա պե տութ յան դես պան Վիկ տոր Ռիխ-
տե րը, Հա յաս տա նում Լե հաս տա նի հան րա-
պե տութ յան դես պան Պա վել Չեպ լա կը, Հա-
յաս տա նում Շ վեյ ցա րիա յի Հա մա դաշ նութ յան 
դես պան Լու կաս Ռո զենկ րա ցը, Եր ևա նում 
Ավստ րիա յի զար գաց ման հա մա կարգ ման 
գրա սեն յա կի ղե կա վար Կ լաուս Կապ պե րը, 
Եվ րո պա կան ներդ րու մա յին բան կի Հա րա վա-
յին Կով կա սում տա րա ծաշր ջա նա յին ներ կա-
յա ցուց չութ յան ղե կա վար Մա չիեյ Չու րան, Եվ-
րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի Հար ևա նութ յան և 
ընդ լայն ման հար ցե րով գլխա վոր տնօ րի նութ-
յան Հա յաս տա նի, Ադր բե ջա նի, Բե լա ռու սի և 
Ար ևել  յան գոր ծըն կե րութ յան բաժ նի ղե կա-
վար Դեյ վիդ Քա լը նը հայ տա րա րե ցին «Դի մա-
կա յուն Ս յու նիք Թիմ Եվ րո պա նա խա ձեռ նութ-
յան» պաշ տո նա կան մեկ նար կի մա սին։

«Դի մա կա յուն Ս յու նիք թիմ Եվ րո պա նա-
խա ձեռ նութ յու նը» Եվ րո պա կան միութ յան, 
Եվ րո պա կան ներդ րու մա յին բան կի, ԵՄ ան-
դամ երկր նե րի՝ Ավստ րիա յի, Ֆ րան սիա յի, 
Գեր մա նիա յի, Լե հաս տա նի, Շ վե դիա յի, ինչ-
պես նաև գոր ծըն կեր հան դի սա ցող Շ վեյ ցա-
րիա յի հա մա տեղ նա խա ձեռ նութ յունն է։

«Եվ րո պա կան միութ յու նը հանձ նա ռութ-
յուն է ստանձ նել Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ-
յան հետ հա մա տեղ աշ խա տան քի մի ջո ցով 
նպաս տել ա ռա վել կա րի քի մեջ գտնվող մար-
զե րի զար գաց մա նը։ Մենք գո հու նա կութ յամբ 
ենք ար ձա նագ րում, որ Եվ րո պա կան միութ-
յու նը, ԵՄ ան դամ պե տութ յուն նե րից՝ Ավստ-
րիան, Ֆ րան սիան, Գեր մա նիան, Լե հաս տա նը 
և Շ վե դիան, ինչ պես նաև Շ վեյ ցա րիան և Եվ-
րո պա կան ներդ րու մա յին բան կը մեկ տե ղել են 
ի րենց ջան քե րը հա նուն Ս յու նի քում փո խա-
կեր պող ազ դե ցութ յան», – իր խոս քում ընդգ-
ծել է դես պան Վիկ տո րի նը։ 

«Դի մա կա յուն Ս յու նիք Թիմ Եվ րո պա նա-
խա ձեռ նութ յու նը» հա մա հունչ է ՀՀ Կա ռա-
վա րութ յան կող մից սահ ման ված՝ Ս յու նի քի 
մար զի զար գաց ման, ինչ պես նաև՝ ԵՄ Տն տե-
սա կան և ներդ րու մա յին պլա նի շրջա նա կում 
Հա յաս տա նի հա րա վա յին մար զե րի դի մա կա-
յու նութ յան վե րա բեր յալ ու ղեն շա յին ծրագ րի 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րին։ Նա խա ձեռ նութ-
յան հիմ նա կան նպա տակն է նպաս տել Ս յու-
նի քի մար զի կա յուն սո ցիալ-տնտե սա կան և 
ինս տի տու ցիո նալ զար գաց մա նը, մաս նա վո-
րա պես նպաս տե լով՝

  միկ րո, փոքր և մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե-
րի (ՄՓՄՁ) հա մար գոր ծա րար մի ջա վայ-
րի բա րե լավ մա նը և մաս նա վոր հատ վա-
ծի մրցու նա կութ յան բարձ րաց մա նը,

  քա ղա քա ցիա կենտ րոն և ո րակ յալ հան-
րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա նե լիութ-
յան ընդ լայն մա նը,

  տա րած քա յին «կա նաչ» զար գաց ման մո-
տե ցում նե րի կի րառ մա նը և կեն սա բազ-
մա զա նութ յան պահ պա նութ յա նը, կա յուն 
օգ տա գործ մանն ու վե րա կանգն մա նը։
«Ցան կա նում եմ շնոր հա կա լութ յուն 

հայտ նել Եվ րո պա կան միութ յանն ու ԵՄ ան-
դամ պե տութ յուն նե րին Հա յաս տա նի հա մար 
մար տահ րա վեր նե րով լի այս բարդ շրջա նում 
հատ կա պես Ս յու նի քում ի րա կա նաց վող բո-
լոր ծրագ րե րի և ներդր ված ջան քե րի հա մար: 
Ս յու նիքն ի րա պես կեն սա կան նշա նա կութ յուն 
ու նի մեր երկ րի հա մար, ուս տի մար զի կա յուն 
զար գաց մա նը միտ ված ցան կա ցած ծրա գիր 
գտնվում է Կա ռա վա րութ յան հա տուկ ու-
շադ րութ յան կենտ րո նում: Ա վե լին, ըն թա ցիկ 
աշ խար հա քա ղա քա կան զար գա ցում ներն էլ 
ա վե լի են ընդգ ծում Ս յու նի քի ռազ մա վա րա-
կան դե րը, այդ թվում՝ տա րա ծաշր ջա նում 
կա յուն խա ղա ղութ յան կերտ ման ճա նա պար-
հին», – իր ե լույ թում նշել է փոխ վար չա պետ 
Մ հեր Գ րի գոր յա նը:

«Դի մա կա յուն Ս յու նիք Թիմ Եվ րո պա նա-
խա ձեռ նութ յան» սկզբնա կան բյու ջեն ա ռա ջի-
կա 5 տա րի նե րի հա մար կազ մում է շուրջ 51 
մլն. եվ րո. այն կա րող է հե տա գա յում ա վե լա-

նալ, քա նի որ նա խա ձեռ նութ յու նը ճկուն մե-
խա նիզմ է և բաց է ԵՄ ան դամ պե տութ յուն-
նե րի հա մար՝ միա նա լու և ի րա կա նաց նե լու 
Ս յու նի քի մար զի զար գաց մանն ուղղ ված նոր 
նա խա ձեռ նութ յուն ներ։

«Մեկ միաս նա կան եվ րո պա կան ձայ նով 
հան դես գա լով՝ «Թիմ Եվ րո պա» մո տե ցու մը 
գոր ծըն կե րութ յան և միա բա նութ յան վե րա-
բեր յալ հստակ ու ղերձ է ու ղար կում՝ աշ խա-
տե լու միա սին կա ռու ցե լու կա նաչ, ար դար, 
կա յուն և նե րա ռա կան հա սա րա կութ յուն ներ՝ 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում պա հե լով մարդ-
կա յին զար գաց ման կա րիք նե րը։ «Թիմ Եվ րո-
պա» նա խա ձեռ նութ յուն նե րը, Եվ րո պա կան 
միութ յան նոր «Գ լո բալ դար պաս» նա խա-
ձեռ նութ յան և Տն տե սա կան և ներդ րու մա յին 
պլա նի հետ միա սին ԵՄ եր կա րա ժամ կետ 
ար ձա գանքն են հա րա փոխ աշ խար հա քա-
ղա քա կան ի րո ղութ յուն նե րին, երբ նոր մար-
տահ րա վեր նե րի լու ծում նե րը պա հան ջում 
են ջան քե րի մեկ տե ղում և հա մա տեղ գոր ծո-
ղութ յուն ներ», – իր ե լույ թում ընդգ ծել է Եվ րո-
պա կան հանձ նա ժո ղո վի Հար ևա նութ յան և 
ընդ լայն ման հար ցե րով գլխա վոր տնօ րի նութ-
յան Հա յաս տա նի, Ադր բե ջա նի, Բե լա ռու սի և 
Ար ևել  յան գոր ծըն կե րութ յան բաժ նի ղե կա-
վար Դեյ վիդ Քա լը նը։

«Դի մա կա յուն Ս յու նիք թիմ Եվ րո պա նա-
խա ձեռ նութ յան» մեկ նար կի մի ջո ցառ ման 
ա վար տին ստո րագր վե ցին նա խա ձեռ նութ-
յան շրջա նա կում ի րա կա նաց վե լիք եր կու 
ծրագ րե րի պայ մա նագ րեր։

«Ս յու նի քի վե րա կանգն ման, դի մա կա յու-
նութ յան և զար գաց ման ծրա գի րը» հա մա-
ֆի նան սա վոր վում է Եվ րո պա կան միութ յան 
և Ավստ րա կան զար գաց ման հա մա գոր ծակ-
ցութ յան կող մից, ու ի րա կա նաց վում Ավստ-
րիա կան զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան կող-
մից։ 11 մի լիոն եվ րո բյու ջե ու նե ցող ծրագ րի 
նպա տակն է Ս յու նի քում նպաս տել միկ րո, 
փոքր և մի ջին բիզ նես նե րի մրցու նա կութ յան 
բարձ րաց մա նը և օ ժան դա կութ յուն տրա-
մադ րել հա մայն քա յին փոքր են թա կա ռուց-
վածք նե րի վե րա կանգն ման հա մար։ 60 ա միս 
տևո ղութ յամբ այս ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը 
մեկ նար կում է 2023թ. հուն վա րին։

«Գոր ծըն կե րութ յուն հա նուն Ս յու նի քի. 
բա րե լավ ված հա մայն քա յին սո ցիա լա կան 
ծա ռա յութ յուն ներ» ծրա գի րը հա մա ֆի նան-
սա վոր վում է Եվ րո պա կան միութ յան կող մից 
և ի րա կա նաց վում, «Մար դը կա րի քի մեջ», 
«Կա րի տաս Հա յաս տան» և «Վին նեթ Հա յաս-
տան» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի կող մից։ 1.6 մի լիոն եվ րո բյու ջե ու նե ցող 
ծրագ րի նպա տակն է նպաս տել քա ղա քա-
ցիա կան հա սա րա կութ յան կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի և հա մայն քա յին իշ խա նութ յուն նե րի 
միջև արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
մի ջո ցով Ս յու նի քի մար զում կա յուն ֆի նան-
սա վոր ման մո դել ներ կի րա ռող հա մայն քա հեն 
սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ներդր մա նը։ 
36 ա միս տևո ղութ յամբ այս ծրագ րի ի րա կա-
նա ցու մը մեկ նար կում է 2023 թ. փետր վա րին։
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Բա նաս տեղծ Դա վիթ Մի քա յել յա նը «Հա-
յացք ձմեռ նա մու տի» ժո ղո վա ծո ւի մեջ 
ամ փո փել է ար ցախ յան ե րեք պա տե-
րազմ նե րի ժա մա նակ վե րապ րած իր 
զգա ցում ներն ու ապ րում նե րը, փոր ձել 
ըն կա լել դա ժան փոր ձութ յուն նե րի մի-
ջով ան ցած մարդ կանց ճա կա տագ րե րը, 
նրանց ըմ բոստ ո գին, ան գամ ող բեր գա-
կան ի րա վի ճակ նե րում` չհու սա հատ վե-
լու, լույ սի շող ո րո նե լու, հայ րե նի հո ղը 
պաշտ պա նե լու և ար մատ նե րին հա վերժ 
կառ չած մնա լու, այն եր բեք չլքե լու, շե-
նաց նե լու և զո րաց նե լու կամ քի ու ժը։ Գր-
քում տեղ են գտել նաև վեր ջին տա րի նե-
րին հե ղի նա կի կող մից տար բեր թե մա-
նե րով գրված քնա րա կան ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րը:

Դ ա վիթ Իշ խա նի Մի քա յել  յա նը ծնվել 
է 1952 թ. նո յեմ բե րի 7-ին, ԼՂՀ Աս-
կե րա նի շրջա նի Բա լու ջա (Այ գես-

տան) գյու ղում: Բարձ րա գույնն ա վար տե լուց 
հե տո աշ խա տել է «Խորհր դա յին Ղա րա բաղ» 
(այժմ` «Ա զատ Ար ցախ») թեր թի խմբագ րութ-
յու նում` սկզբում որ պես գրա կան աշ խա տող, 
ա պա բաժ նի վա րիչ: 1989 թ. ընտր վել է ԼՂՀ 
գրող նե րի միութ յան վար չութ յան քար տու-
ղար: Այ նու հետև գլխա վո րել է «Ար ցախ» 
գրահ րա տա րակ չութ յու նը:

1997-ին Դ. Մի քա յել  յա նը կրկին աշ խա-
տան քի է ան ցել «Ա զատ Ար ցախ» թեր թի 
խմբագ րութ յու նում` նախ բաժ նի վա րիչ, 
ա պա թեր թի պա տաս խա նա տու քար տու-
ղար: 1998-2008 թթ. հան դի սա ցել է ԼՂՀ կա-
ռա վա րութ յան մա մու լի ծա ռա յութ յան պե տը, 
2008-2011 թթ.` ԼՂՀ գրող նե րի միութ յան քար-
տու ղարն ու «Պը լը- Պու ղի» եր գի ծա կան հան-
դե սի գլխա վոր խմբա գի րը:

2012-2017 թթ. խմբագ րել է նաև «Հայ րե-
նիք» թեր թը: Այժմ նա Ս տե փա նա կեր տի քա-
ղա քա պե տա րա նի մա մու լի քար տու ղարն է, 
միա ժա մա նակ հան դի սա նում է «Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յուն» օ րա թեր թի սե փա կան 
թղթա կիցն Ար ցա խում: ՀՀ և ԼՂՀ գրող նե րի 
միութ յան, ինչ պես նաև Ար ցա խի ժուռ նա-
լիստ նե րի միութ յան ան դամ է:

Հ րա տա րա կել է բա նաս տեղ ծութ յուն նե-
րի չորս ժո ղո վա ծու, «Լու սա ձոր ցի Մու քին 
կա տա կում է» եր գի ծա կան պատմ վածք նե րի 
ժո ղո վա ծուն, ո րը հե տա գա յում վե րած վել է 
պիե սի, «Հոգ ևոր թե մի վե րած նունդն Ար ցա-
խում՚» գիր քը` նվիր ված քրիս տո նեութ յու նը 
Հա յաս տա նում պե տա կան կրոն հաս տատ-
վե լու 1700-ամ յա կին: Լույս է ըն ծայ վել նաև 
«Բո լո րո վին հո գի, բո լո րո վին սեր» գիր քը` 
Մու րա ցա նի ծննդյան 150-ամ յա կի կա պակ-
ցութ յամբ:

2004թ. հրա տա րակ վել է Դ. Մի քա յել  յա նի 

«Լույ սը պա հա պան» բա նաս տեղ ծութ յուն նե-
րի և ար ձակ գոր ծե րի, իսկ 2008-ին` «Ծաղ-
կել է ձո րի խնձո րե նին» էս սե նե րի, ակ նարկ-
նե րի և ճամ փոր դա կան նո թե րի ժո ղո վա ծուն: 
2011 թ. տպագր վել է «Մա րիա մը զար մա նում 
է» ման կա կան բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի գիր-
քը, 2012-ին` «Փար վեմ բա լե նուն, որ չմրսի» 
բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի ընտ րա նին: 2013-
ին լույս է տե սել նրա «Ինք նա մա քառ ման և 
ինք նա հաս տատ ման տա րի ներ» (ար ձակ) 
ժո ղո վա ծուն` նվիր ված Ար ցախ յան ազ գա-
յին-ա զա տագ րա կան շարժ ման 25-ամ յա կին: 
2017 թ. հրա տա րակ վել է «Խորհր դա վոր ժա-
մադ րութ յուն» եր գի ծա կան պատմ վածք նե րի 
ժո ղո վա ծուն: 1999 թ. ար ժա նա ցել է ԼՂՀ ԱԺ 
կող մից հայ տա րար ված` «Ա զատ Ար ցախ» 
հան րա պե տա կան թեր թի հա տուկ և ԼՂՀ 
կա ռա վա րութ յան (1999 թ.) Ե ղի շեի ան վան 
պե տա կան մրցա նա կին` Ար ցախ յան պա տե-
րազ մում նա հա տակ ված հա յոր դի նե րի հի շա-
տա կին նվիր ված եր գե րի շար քի հա մար:

2008 թ. ԼՂՀ նա խա գա հի հրա մա նագ րով, 
գրա կա նութ յա նը մա տու ցած ծա ռա յութ յուն-
նե րի հա մար պարգ ևատր վել է «Վա չա գան 
Բա րե պաշտ» մե դա լով: 2013 թ. ար ժա նա ցել 
է «ԼՂՀ վաս տա կա վոր լրագ րող»-ի կոչ մա նը:

* * *
«Սյունյաց երկրի» խմբագրակազմը 

շնորհավորում է իր վաղեմի բարեկամ 
և հայոց Արցախի նվիրյալ Դավիթ 
Միքայելյանին՝ ՀԳՄ նախագահության 
մրցանակին արժանանալու համար, 
մաղթում ղարաբաղյան ամուր 
առողջություն և ստեղծագործական 
նորանոր հաջողություններ:

Դավիթ Միքայելյանի մասին

Ս ևԱԿ ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս

Դավիթ Մի քա յել  յա նի պոե տա կան 
աշ խար հը հայ րե նի Ար ցախն է, նրա 

Մար տի 4-ին Ակ սել Բա կուն ցի տուն-թան-
գա րա նում տե ղի ու նե ցավ թան գա րա նի 
պատ մութ յան կար ևոր է ջե րի, ա ռան ձին 
դրվագ նե րի լու սա բան մա նը նվիր ված 
ար խի վա յին նյու թե րի ցու ցադ րութ յուն, 
որն ու ղեկց վեց բա նա խո սութ յամբ։ Հան-
դիպ մա նը ներ կա էին գրող ներ, մտա վո-
րա կան ներ, ման կա վարժ ներ:

Թ ան գա րա նի գի տաշ խա տող, բ.գ.թ., 
դո ցենտ Թեհ մի նա Մա րութ յա նը 
խո սեց եր կու թե մա յի շուրջ` «Ակ-

սել  Բա կուն ցի տուն-թան գա րա նի բաց ման 
հան դի սութ յու նը և Հ մա յակ Սի րա սը», «Հայկ 
Դանղ  յա նը և ն րա ար ժե քա վոր նվի րատ վութ-
յուն նե րը թան գա րա նին»` ներ կա յաց նե լով 
ար խի վա յին հե տաքր քիր նյու թեր և լու սան-
կար ներ։

1970 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 16-ին Գո-
րի սում հան դի սա վո րութ յամբ բաց վեց Ակ սել 
Բա կուն ցի տուն-թան գա րա նը: Թան գա րա-
նի բաց ման ա ռի թով Եր ևա նից ժա մա նած 
գրող նե րի պատ վի րա կութ յու նը գլխա վո-
րում էր ար ձա կա գիր Հ մա յակ Սի րա սը, որ 
1930-ա կան նե րին մա հա ցու զրպար տութ-
յուն ներ էր ստո րագ րել Բա կուն ցի և ն րա 
գրա կան ըն կեր նե րի դեմ։ Իր անց յա լի սև  է ջը 
քո ղար կե լու հա մար Սի րա սը, որ ժա մա նա-
կին դա գա նա կը ձեռ քին գրել էր սո վո րեց նում 
Բա կուն ցին, փոր ձեց բո լոր հնա րա վոր մի-
ջոց նե րով ինք նա հաս տատ վել նրա գրա կան 
լու սապ սա կի շուրջ՝ որ պես հու շա գիր՝ բա րե-
կա մի կեղծ դի մա կով, որ պես հա տուկ ա ռա-
քե լութ յամբ Գո րիս գոր ծուղ ված խորհր դա յին 
գրող՝ գրչա կից ըն կե րոջ կեղծ դի մա կով: «Եվ 
ին չու՞ էր Սի րա սին թվում, թե իր կյան քի այդ 

է ջը փակ ված է, իր գրա կան հե ղի նա կութ յու նը՝ 
փրկված, փրկված նախ՝ Բա կուն ցի մաք րա-
գործ ված փառ քով»,-նշեց բա նա խո սը: Թան-
գա րա նի ար խի վա յին հա վա քա ծու նե րում 
պահ պան վում են Սի րա սի մե քե նա գիր ե լույ-
թը, դրա ձե ռա գիր քաղ ված քը, ո րը ցան կա ցել 
է զե տեղ ված տես նել ցու ցա փեղ կում, նա մակ-
նե րը` ուղղ ված թան գա րա նի հիմ նա դիր տնօ-
րեն Քա ջիկ Մի քա յել  յա նին, գրա ռու մը հու շա-
մատ յա նում՝ թան գա րա նի բաց ման առ թիվ և 
այլ ու շագ րավ վա վե րագ րեր, ո րոնք լույս են 
սփռում Սի րա սի մարդ կա յին նկա րագ րի վրա։ 

Ի վեր ջո, ար խիվ նե րը բաց վում են, և ժա մա-
նակն ա մեն ինչ իր տեղն է դնում։

Երկ րորդ թե մա յի շուրջ բա նա խո սը նշեց, 
որ Ակ սել Բա կուն ցի տուն-թան գա րա նը հիմ-
նադր վել և տա րի նե րի ըն թաց քում ար ժե քա-
վոր ցու ցան մուշ նե րով հա մալր վել է բա ցա ռա-
պես նվիր յալ նե րի ջան քե րով: Նախ և ա ռաջ 
գրո ղի եղ բոր՝ Վա հա նի, ա պա և Բա կուն ցի ըն-
կեր նե րի, հա րա զատ նե րի, այս կամ այն կերպ 
նրա հետ առնչ ված մարդ կանց շնոր հիվ պահ-
պան վել, հայտ նա բեր վել, կորս տից փրկվել և 
թան գա րա նին ի պահ են տրվել ժա մա նա կի 
փոր ձութ յուն նե րին դի մա կա յած բազ մա թիվ 
կար ևոր նյու թեր՝ ձե ռագ րեր, լու սան կար ներ, 
գրո ղի անձ նա կան ի րե րը, զա նա զան վա վե-
րագ րեր, գրքեր, նա մակ ներ և այլն:

Սի րաս նե րի կող քին, բա րե բախ տա բար, 
ե ղել են ի րա կա՛ն նվիր յալ ներ, ո րոնց մեջ 
ե րախ տա ռատ ա նուն է Հայկ Դանղ  յա նը: Վեր-
ջինս ծնվել է 1904 թվա կա նին Էջ միած նում: 
Եր կար տա րի ներ դա սա վան դել է Էջ միած-
նի ման կա վար ժա կան ու սում նա րա նում և 
Խա չա տուր Ա բով  յա նի ան վան միջ նա կարգ 
դպրո ցում։ Ար ժա նա ցել է մե դալ նե րի, ՀԽՍՀ 
վաս տա կա վոր ու սուց չի պատ վա վոր կոչ ման:

Հայկ Դանղ  յա նի շնոր հիվ կորս տից փրկվել 
և Ակ սել Բա կուն ցի տուն-թան գա րա նում ցու-
ցադր վում է ե րեք կար ևոր հրա տա րա կութ-
յուն, ո րոնք լույս են տե սել գրո ղի կեն դա-
նութ յան օ րոք՝ 1. Ակ սել Բա կունց, Խա չա տուր 
Ա բով  յա նի ան հայտ բա ցա կա յու մը (Ե., Հայ-
պետհ րատ, 1932թ.), 2. Գո գո լի «Տա րաս 
Բուլ բա» վե պի հա յե րեն թարգ մա նութ յու նը, 
թարգ մա նիչ և ա ռա ջա բա նի հե ղի նակ` Ակ սել 
Բա կունց (Ե., Հայ պետհ րատ, 1934թ.), 3. Ջո-
նա թան Ս վիֆ տի «Գու լի վե րի ճա նա պար հոր-
դութ յու նը» եր կի հա յե րեն թարգ մա նութ յու նը, 
խմբա գիր և ա ռա ջա բա նի հե ղի նակ` Ակ սել 
Բա կունց, թարգ մա նիչ` Կա րեն Մի քա յել  յան 
(Ե., Պետհ րատ, 1934թ.): Ի՞նչ ջան քե րի գնով 
են այս գրքե րը պահ պան վել և հա սել թան-
գա րան, ի՞նչ ար ժեք են ներ կա յաց նում, ի՞նչ 
մարդ կա յին առն չութ յուն ներ է ու նե ցել Հայկ 
Դանղ  յա նը Ակ սել Բա կուն ցի հետ, – այս հար-
ցե րին էին նվիր ված ցու ցադ րութ յու նը և բա-
նա խո սութ յու նը, որն ու ղեկց վեց հե տաքր քիր 
քննար կում նե րով։

Թան գա րա նի պատ մութ յան է ջե րի լու սա-
բան մա նը նվիր ված նման ցու ցադ րութ յուն-
ներն ու գրա կան հա վաք նե րը կլի նեն շա րու-
նա կա կան։ 

ՀԳՄ նախագահության 
մրցանակ Դավիթ 
Միքայելյանին՝ «Հայացք 
ձմեռնամուտի» գրքի համար 
(Արցախ)

Բացվում են թանգարանի 
պատմության հիշարժան 
էջերը
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նա խա սի րութ յուն նե րի և մ տահ ղա-
ցում նե րի կենտ րո նում` մա սունք-

նե րի պես խնկարկ վող, մամ ռա կա լած 
ու հազարակնճիռ շահ թթե նին, հա րա-
զատ ծննդա վայ րը` «շուր թե րին ար ծաթ 
մի գե տակ», ջրաղացն ու թոնրա տու նը, 
պա պե նա կան կաթ նաղբ յու րը, Հով հան-
նես պա պի պատ վաս տած ծառե րը և 
այս ա մե նին շունչ ու ո գի նե րար կող Ար-
ցախ աշ խար հի աշ խա տա վո րը: Ան կեղծ 
զգացում ներ կան նրա քնա րա կան նվագ-
նե րում, բա նաս տեղ ծա կան խո հե րը տաք 
ապ րում նե րի թանձ րա ցում ներ են, իսկ 
եր գե րի մեջ` Դա վիթն ուղ ղա կի վար պե-
տութ յան է հաս նում…

ՎԱՐ ԴԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Ար ցա խի ԳՄ նա խա գահ

Դա վի թը… նա եր բեք չի ձևա նում, 
գրում է` երբ պի տի գրի, կա տա կում է` 
երբ պի տի կա տա կի, եր գում է` երբ պի տի 
եր գի, ե րաժշ տութ յուն է հո րի նում` երբ 
պի տի հո րի նի… Իսկ այդ «երբ»-ի սահ-
մա նա դիրն ինքն Աստվածն է ա մե նա կա-
րող: Գ րո ղի մե ծա գույն ա ռա քե լութ յու նը, 
կար ծում եմ, իր իսկ կեր պա րում մար դուն 
վե հաց նելն է: Դա վի թը բնա վո րութ յուն է, 
այն էլ` ընդգծ ված, խոս քը համ ու նի, հոտ 
ունի, գոր ծը սրտով է կա տա րում: Նա եր-
գի տո ղի մեջ հո գի է դնում…

ԲՈԳ ԴԱՆ ՋԱՆՅԱՆ 
Դա վիթ Մի քա յել  յա նը, ով իր երկ-

րա մա սի եր գիչն է, իր եր գե րի մեջ նույն 
հա վա տա վոր ար ցախ ցին է: Լու սա պաշ-
տութ յուն և ար ևա պաշ տութ յուն կա 
նրա ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րում, ո րով 
և մտնում ես բա նաս տեղ ծի աշ խար հը: 
Այդ եր գե րը տար բեր հո գե վի ճակ ներ, 
տրա մադ րութ յուն և զ գաց մունք ներ են 
ար տա հայ տում, ո րոնք և՛ ապր ված են, 
և՛ ջերմ են ու ան մի ջա կան: Դա վիթ Մի-
քա յել  յան բա նաս տեղ ծի գրա կան հեր կը 
խոս տում նա լից է, ար տը` ա ռողջ. լի քը 

հաս կե րով է առատ, և հողն էլ բա րե բեր է:

ԶԱՔԱՐ ՔԵՇԻՇՅԱՆ
Երաժիշտ, երգահան, խմբավար /
Բեյրութ

Սիրելի՛ Դավիթ, հեռավոր 
Լիբանանում ինձ համար անսահման 
ուրախություն է իմանալ, որ Արցա-
խում քո հե ղի նա կութ յամբ նոր եր գեր են 
ծնվում։

Շատ եմ ցա վում, հնա րա վո րութ յուն 
չու նե ցա ան ձամբ ներ կա գտնվել քո հե-
ղի նա կա յին երեկոյին: Սա կայն մտո վի 
չեմ կա րող չվե րապ րել այն ա մե նը, ինչ 
տե ղի է ու նե նում Ար ցախ աշխար հում` 
մա նա վանդ մշա կույ թի ու կրթութ յան 
բնա գա վա ռում: Քո նկատ մամբ ու նե ցած 
իմ հար գանքն ա վե լի թանձ րա ցավ, երբ 
վա յե լե ցի քո ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, 
քո ա նուշ եր գե րը: Ինձ քաջ հայտ նի է քո 
ներդ րու մը հե րո սա կան Ար ցա խի կյան-
քին և մա նա վանդ գրա կան ժառանգութ-
յան մեջ: Ի սրտե միա նում եմ քո տեքս-
տե րով «Վա րան դա յի» իմ սա նե րի (այս 
անգամ իմ բա ցա կա յութ յամբ) հնչեց րած 
եր գե րին և իմ շնոր հա վո րան քի ու սի րո 
ու ղերձն եմ հղում` մաղ թե լով նո րա նոր 
նվա ճում ներ, ա մե նայն լավն ու բա րին:

ՌՈ ԲԵՐՏ ԵՍԱՅԱՆ
Դա վիթ Մի քա յել  յա նի ստեղ ծա գոր-

ծութ յուն նե րի հա վա տի ժա մը հու շում 
է, որ եր գը, նվա գը, բա ռը զար դա րանք 
չեն: Ներշն չան քը հե ղի նա կին տա նում է 
այն տեղ, որ տեղ մայ րա նում է ծիա ծա նը 
շահ թթե նու ճյու ղերն ի վար, և հո գե-
պա րար, զու լալ երգն է ծնվում հո գուց:
Ն րա տո ղե րում ե րաժշ տութ յան ել ևէջ նե-
րով հա րութ յուն առ նող ո գին լու սա վո-
րում է Ար ցախ յան գո յա մար տի նա հա-
տակ նե րի ճա նա պար հը՝ բառ առ բառ 
ամ բող ջաց նե լով պայ քա րի ի մաս տը, որ 
հա վա տի մի հյու լե է` լե ռան շուր թին:

 

Ա շ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար-
ցե րի նա խա րա րութ յու նը նա խա-
տե սում է լայ նա ծա վալ փո փո խութ-

յուն ներ ի րա կա նաց նել ՀՀ աշ խա տան քա յին 
օ րենսգր քում: Նա խա գիծն ար դեն հա վա-
նութ յան է ար ժա նա ցել կա ռա վա րութ յու նում, 
ա ռա ջի կա յում կքննարկ վի Ազ գա յին ժո ղո-
վում։ Գոր ծա տու-աշ խա տող հա րա բե րութ-
յուն նե րը կար գա վո րող փաս տա թուղ թը, հե-
ղի նակ նե րի խոս քով, 2015-ից հե տո ա ռա ջին 
ան գամ լուրջ խմբագր ման է են թարկ վում. 
ա ռա ջարկ վում է փո խել կամ լրաց նել հոդ-
ված նե րի գրե թե կե սը։ Ինչ պե՞ս են փոխ վե լու 
գոր ծա տու-աշ խա տող հա րա բե րութ յուն նե-
րը, և այդ փո փո խութ յուն ներն ու՞մ աշ խա-
տան քա յին կյանքն են ա ռա վել հեշ տաց նե լու։

Կա ռա վա րութ յու նը հա վա նութ յուն է 
տվել Աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 266 
հոդ ված նե րից 122-ում փո փո խութ յուն ներ 
ա ռա ջար կող նա խագ ծին։ Աշ խա տան քի 
և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րի 
տե ղա կալ Ռու բեն Սարգս յանն ա սում է, 
որ 2015-ից լուրջ փո փո խութ յան չեն թարկ-
ված օ րենս գիր քը չէր բա վա րա րում աշ խա-
տան քա յին հա րա բե րութ յուն նե րի ժա մա նա-
կա կից մո դե լին։ Ա ռա ջարկ նե րը վե րա բե րում 
են աշ խա տող նե րի, գոր ծա տու նե րի, ե րե խա 
աշ խա տող նե րի, ե րե խա ու նե ցող կին աշ-
խա տող նե րի, թո շա կա ռու նե րի, այ սինքն՝ 
աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն նե րում 
ներգ րավ ված գրե թե բո լոր ան ձանց գոր ծու-
նեութ յա նը։

«Գոր ծող օ րենսգր քի 113-րդ հոդ վա ծում 
որ պես աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րե րի 
լուծ ման հիմք նա խա տես ված է նաև կեն-
սա թո շա կա յին տա րի քին հաս նե լը։ Նա խագ-
ծով նա խա տե սում ենք այդ հիմքն ընդ հան-
րա պես հա նել։ Դա ևս մեկ ե րաշ խիք կլի նի 
կեն սա թո շա կա յին տա րի քի քա ղա քա ցու հա-
մար, որ շա րու նա կի աշ խա տել»։

Միա ժա մա նակ հստա կեց վում են կեն սա-
թո շա կա յին տա րի քում գտնվող աշ խա տող-

նե րի հետ աշ խա տան քա յին պայ մա նա գիր 
կնքե լու կար գա վո րում նե րը: Ըստ գոր ծող 
օ րենսգր քի՝ գոր ծա տուն չի կա րող կեն սա-
թո շա կա ռո ւին աշ խա տան քի ըն դու նել ա նո-
րոշ ժամ կե տով կնքված աշ խա տան քա յին 
պայ մա նագ րով: Փո փո խութ յուն նե րով ա ռա-
ջարկ վում է գոր ծա տո ւին տալ այդ ի րա վուն-
քը։

Մեկ այլ փո փո խութ յամբ էլ հա վել  յալ 
ե րաշ խիք ներ են սահ ման վում զին հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց և ն րանց ըն-
տա նի քի ան դամ նե րի, ռազ մա կան գոր ծո-
ղութ յուն նե րի հետ ևան քով ան հետ կո րած 
ճա նաչ ված կամ զոհ ված զին ծա ռա յող նե րի 
ըն տա նի քի նե րի ան դամ նե րի հա մար։

«Ե թե տե ղի է ու նե նում աշ խա տող նե-
րի քա նա կի կամ հաս տիք նե րի կրճա տում, 
ա պա ի րենց հա մար նա խա տես վում է ար-
տո նութ յուն։ Այ սինքն՝ ե թե եր կու աշ խա տող 
հա վա սար պայ ման նե րում են, ա պա իմ նշած 
թի րա խա յին խմբին տրվե լու է ար տո նութ-
յուն, ու նրանք շա րու նա կե լու են աշ խա տել»։

Աշ խա տան քա յին պայ ման ներն ա վե-
լի հար մար պետք է լի նեն նաև ման կա հա-
սակ ե րե խա ու նե ցող կա նանց հա մար։ Ե թե 
այժմ աշ խա տան քա յին ժա մերն ա վե լի կարճ 
են մինչև 1 տա րե կան ե րե խա ու նե ցող կա-
նանց հա մար, ա պա նա խագ ծի ըն դուն ման 
դեպ քում կրճատ ված ժա մա քա նա կով են աշ-
խա տե լու նաև մինչև 2 տա րե կան ե րե խա 
ու նե ցող նե րը։ Այս խմբի հա մար մեկ այլ փո-
փո խութ յուն ևս կա։

«Նա խա տես ված է մինչև 1.5 տա րե կան 
ե րե խա խնա մող կա նանց հա մար 3 ժա մը 
մեկ սահ մա նել կես ժա մա նոց ընդ մի ջում-
ներ։ Այս փո փո խութ յան դեպ քում մինչև եր-
կու տա րե կան ե րե խա ու նե ցող նե րի հա մար 
նույն սկզբունքն ենք պահ պա նում։ Նաև 
ա պա հով վում է ճկու նութ յու նը. այդ ընդ մի-
ջում նե րը կա րող են կա նանց ցան կութ յամբ 
տե ղա փոխ վել կամ միա վոր վել։ Այ սինքն՝ կամ 
ուշ գալ աշ խա տան քի, կամ շուտ գնալ աշ-

խա տան քից։ Վս տահ եմ, որ դա կօգ նի կա-
նանց ե րե խա նե րին խնա մե լու գոր ծում»։

Ար ձա կուր դի տրա մադր ման կար գում 
ևս փո փո խութ յուն ներ են նա խա տես վում։ 
Գոր ծող օ րենսդ րութ յամբ աշ խա տո ղը կա-
րող է ար ձա կուրդ ստա նա լու դի մում ներ-
կա յաց նել, ե թե ըն կե րութ յու նում աշ խա տում 
է 6 ա միս և ա վե լի։ Նա խա տես վում է չե ղար-
կել այս ժամ կե տը և գոր ծա տո ւի հա մա ձայ-
նութ յան դեպ քում աշ խա տո ղին ար ձա կուրդ 
տրա մադ րել ցան կա ցած ժա մա նակ։ Ար ձա-
կուրդ նե րին վե րա բե րող մեկ այլ դրույթ ևս՝ 
աշ խա տո ղը պետք է ար ձա կուրդ գնա, ե թե 
նույ նիսկ չի ցան կա նում։ Փոխ նա խա րարն է 
ման րա մաս նում. «Ե թե աշ խա տո ղը չի ներ-
կա յաց նում դի մում ու աշ խա տան քից վե-
րա կանգն վե լու ժա մա նակ չի ու նե նում, դա 
ազ դում է նաև գոր ծի արդ յու նա վե տութ յան 
վրա։ Այդ պատ ճա ռով գոր ծա տո ւին հնա րա-
վո րութ յուն ենք տա լիս, որ ե թե աշ խա տո ղը 
2.5 տար վա ըն թաց քում չի ներ կա յաց նում 
ար ձա կուրդ գնա լու դի մում, ա պա գոր ծա-
տուն ի րա վունք ու նի իր ցան կութ յամբ ո րո-
շե լու, թե երբ է գնա լու ար ձա կուրդ»։

Նա խագ ծի ըն դուն ման դեպ քում Աշ խա-
տան քա յին օ րենսգր քի «բա ռա պա շա րում» 
նոր տեր մին կհայտն վի՝ ու սում նա կան ար ձա-
կուրդ։ Նա խա րա րութ յու նում կար ծում են, որ 
հա ճախ գոր ծա տուն դեմ չէ, որ աշ խա տո ղը 
գնա այլ եր կիր կրթութ յուն ստա նա լու կամ վե-
րա պատ րաս տում ներ անց նե լու, սա կայն այդ 
հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վոր ված չեն։

«Այս պա հի դրութ յամբ հար կադր ված են 
դա դա րեց նել հա րա բե րութ յուն նե րը, բայց 
ի րա կա նում գոր ծա տու նե րը ցան կա նում են 
պա հել դրանք։ Մինչև եր կու տա րի ար ձա-
կուր դի հնա րա վո րութ յուն կտրվի»։

Սա չվճար վող ար ձա կուրդ է լի նե լու։ 
Պար զա պես աշ խա տա կի ցը վստահ է լի նե լու, 
որ ու սում նա ռութ յան ա վար տից հե տո իր աշ-
խա տա տե ղը կպահ պան վի։ Օ րենսգր քում այլ 
փո փո խութ յուն ներ ևս նե րառ ված են։ Դ րանք 
վե րա բե րում են ե րե խա նե րի աշ խա տան քա-
յին ի րա վուն քին, աշ խա տան քից ա զա տե-
լու հիմ քե րին, ար տա ժամ յա աշ խա տան քի 
վճար ման կար գին և այլն։

Փո փո խութ յուն ներն ար ժա նա ցել են կա-
ռա վա րութ յան հա վա նութ յա նը, առջ ևում 
խորհր դա րա նա կան լսում նե րի և Ազ գա յին 
ժո ղո վում քննար կում նե րի փու լերն են։

Կենսաթոշակային տարիքում 
հնարավոր կլինի աշխատել. 
օրենսգիրքը կփոփոխվի

Առանց բարձրագույն կրթության ու 
մանկավարժի որակավորման՝ ուսուցիչները 
սեպտեմբերից դպրոցում չեն աշխատի

Դ ա «Հան րակր թութ յան մա սին» օ րեն քի 
պա հանջ է: Ամ րագր ված վերջ նա ժամ կե-
տը նախ կի նում մի քա նի ան գամ եր կա-

րաձգ վել է: Կր թութ յան, գի տութ յան մշա կույ թի և 
ս պոր տի նա խա րա րութ յու նում ա սում են՝ այլևս 
ժամ կե տի փո փո խութ յուն չի նա խա տես վում:

ԱՐ ՍԵՆ ԲԱՂ ԴԱ ՍԱՐ ՅԱՆ (ՀՀ ԿԳՄՍՆ ՀԱՆ-
ՐԱԿՐ ԹՈՒԹ ՅԱՆ ՎԱՐ ՉՈՒԹ ՅԱՆ ՊԵՏ) – «Հան-
րակր թութ յան մա սին» օ րեն քը ըն դու նե լուց հե տո 
ա ռա վել քան ող ջա միտ ժամ կետ կար, որ պես զի 
այն ան ձը, որ չի հա մա պա տաս խա նում ու սուց-
չի ո րա կա վոր մա նը, կա րո ղա նար այս տա րի նե րի 
ըն թաց քում (14 տա րի է ան ցել) ա պա հո վել այդ 
կրթութ յու նը: Ե թե մենք ա նընդ հատ եր կա րաձ-
գում ենք ան ցու մա յին դրույթ նե րով ժամ կետ նե րը, 
ըստ էութ յան` ստաց վում է, որ օ րեն քը կի րա ռե-
լի չէ այդ ան ձանց նկատ մամբ, ին չը տրա մա բա-
նա կան չէ: Գի տեք` բա րե փո խում նե րի մեծ գոր-
ծըն թաց է գնում, և ու սուց ման ո րա կին շատ մեծ 
ու շադ րութ յուն է դարձ վում: Նաև շատ կար ևոր 
է, որ ու նե նանք ման կա վար ժի ո րա կա վոր մամբ 
մաս նա գետ ներ:

Մոտ 40 հա զար ու սուց չից 1 414-ը չու նի բարձ-
րա գույն կրթութ յուն: 1 350-ի կրթութ յու նը մի ջին 
մաս նա գի տա կան է, 64-ի նը՝ միջ նա կարգ: Ո լոր տի 
պա տաս խա նա տու ներն այս քան թա փուր հաս-
տիք ա ռա ջա նա լու դեպ քում ճգնա ժամ չեն կան-
խա տե սում, թե պետ ո րո շա կի՝ ոչ սուր ար տա-
հայտ ված խնդիր նե րը չեն բա ցա ռում:

ԱՐ ՍԵՆ ԲԱՂ ԴԱ ՍԱՐ ՅԱՆ - Այն ժա մե-
րը, ո րոնք տվյալ ան ձինք էին պա րա պում, կամ 
կվե րա բաշխ վեն այլ մաս նա գետ նե րի վրա, կամ 
մրցույթ ներ կհայ տա րար վեն և հա մա տե ղութ յան 
կար գով կլի նեն, նաև «Հան րակր թութ յան մա-
սին» օ րեն քում փո փո խութ յուն կա տար վեց, և 
այն մաս նա գետ նե րը, ո րոնք տվյալ ա ռար կա յի 
մաս նա գետ են, բայց ու սուց չի ո րա կա վո րում չու-

նեն, կա րող են 30 կրե դիտ հա վա քել, ո րը ի րենց 
տա լիս է անհ րա ժեշտ հմտութ յու նը ման կա վարժ 
աշ խա տե լու հա մար, և ի րենք նույն պես մաս նակ-
ցեն թա փուր տե ղի մրցույ թին:

Գե ղար քու նի քի մար զում Զո լա քա րի հա մար 
2 դպրո ցում աշ խա տող 47 ու սուց չից 6-ը մի ջին 
մաս նա գի տա կան կրթութ յուն ու նի՝ 3 դաս վար և 
մե կա կան տեխ նո լո գիա յի, կեր պար վես տի ու ֆիզ-
կուլ տու րա յի ու սու ցիչ: Տ նօ րենն ա սում է՝ նրանք 
հիմ նա կա նում մի ջի նից բարձր տա րի քի են:

ԿԱ ՐԵՆ ՄԵ ԼԻՔ ՅԱՆ ( ԳԵ ՂԱՐ ՔՈՒ ՆԻ ՔԻ 
ՄԱՐ ԶՈՒՄ ԶՈ ԼԱ ՔԱ ՐԻ ԱԼ ՎԱՐԴ ՎԱՐ ԴԱՆ-
ՅԱ ՆԻ ԱՆ ՎԱՆ ՀԱ ՄԱՐ 2 ԴՊՐՈ ՑԻ ՏՆՕ ՐԵՆ) 
- Քա նի որ սահ մա նի հե տաձ գու մը ա նընդ հատ 
ե ղավ, հնա րա վո րութ յուն կտան ևս մի քա նի տա-
րի աշ խա տե լու, նաև հար ցի լրջութ յու նը չպատ-
կե րաց նե լով, կար ծում եմ, որ մնա ցին, ո րով հետև 
մեկ-եր կու ան գամ հնա րա վո րութ յուն տրվեց 
հե տաձ գե լու, որ պես զի ստա նան բարձ րա գույն 
կրթութ յուն: Երբ խո սում եմ ի րենց հետ, մտա ծում 
էին, որ ևս մի քա նի տա րի հնա րա վո րութ յուն 
կտրվի, գո նե մինչև կեն սա թո շա կա յին տա րի քը 
լրա նա լը, աշ խա տե լու: Հիմ նա կան պատ ճա ռա-
բա նութ յու նը դա են բե րում:

Տ նօ րենն ա սում է՝ օ գոս տո սին, երբ լրա նա 
վերջ նա ժամ կե տը, միան շա նակ ա ռաջ նորդ վե-
լու են օ րեն քով, բայց հատ կա պես գյու ղա կան 
հա մայնք նե րը մաս նա գե տի պա կաս կու նե նան, 
ո րով հետև միան գա մից 6 ու սուց չի փո խա րեն 
բարձ րա գույն կրթութ յամբ ման կա վարժ նե րի հեշ-
տութ յամբ չեն գտնե լու:

Նա խորդ տա րի նե րին Զո լա քա րի հա մար 2 
դպրո ցի մեկ ու սու ցիչ բարձ րա գույն կրթութ յուն է 
ստա ցել, ևս մեկն էլ բու հը կա վար տի այս տա րի 
ու աշ խա տան քը շա րու նա կե լու հնա րա վո րութ յու-
նից չի զրկվի:

յան մեջ ջեր մա յին, ֆի զի կա մե խա նի կա կան և  
այլ հատ կութ յուն նե րով օժտ ված նոր բա ղադ-
րութ յան սոսն ձի ներդր ված գի տաար տադ րա-
կան նո րա րա րա կան աշ խա տանք, որն ամ-
րագր ված է ԽՍՀՄ հե ղի նա կա յին ի րա վուն քով:

Ընդգր կուն է ե ղել նաև Կ. Հ. Մով սիս յա-
նի հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յու նը: 1988-
1992թթ. կա տա րել է « Գի տե լիք» ըն կե րութ-
յան Գո րի սի շրջա նա յին կազ մա կեր պութ յան 
վար չութ յան պա տաս խա նա տու քար տու ղա րի 
պար տա կա նութ յուն նե րը: 1995-2000 թթ. հ րա-
վիր վել է դա սա վան դե լու դպրոց-վար ժա րա նում, 
մի քա նի տա րի ե ղել է մար զա յին օ լիմ պիա դա յի 
ֆի զի կա յի բա ժան մուն քի նա խա գահ։ Ն րա գոր-
ծու նեութ յու նը գնա հատ վել է ՀԼԿԵՄ Կենտ կո մի, 
« Գի տե լիք» ըն կե րութ յան հան րա պե տա կան 
խորհր դի, ՀՀ կրթութ յան և գի տութ յան նա-
խա րա րութ յան պատ վոգ րե րով, ՀՊՃՀ գո վա-
սա նագ րով (30-ամ յակ, 1997 թ.), ԵրՊԻ-ՀՊՃՀ-ի 
վաս տա կագ րով (70-ամ յակ, 2003 թ.)։

Բայց նրա մե ծա գույն վաս տակն սա ներն ու 
բազ մա թիվ շրջա նա վարտ ներն են, ով քեր պար-
բե րա բար լրաց նում և ճա նա չում են գտնում 
ինչ պես հան րակր թա կան դպրոց նե րում, բու հե-
րում, գի տա հե տա զո տա կան հաս տա տութ յուն-
նե րում, այն պես էլ՝ ժողտն տե սութ յան տար բեր 
բնա գա վառ նե րում։

75 տա րին գիտ նա կան ման կա վար ժի հա-
մար փորձն ու գի տե լիք ներն ի մաստ նա բար 
փո խան ցե լու ժա մա նա կաշր ջան է: Մով սիս յան 
գիտ նա կա նի ստեղ ծա գոր ծա կան ո րո նում նե րը 
շա րու նակ վում են նաև այ սօր։ Մեծ ե ռան դով 
ձեռ նա մուխ է ե ղել նոր գոր ծի՝ օգ նել Գո րիս քա-
ղա քի ու շրջա նի գյու ղե րի դպրոց նե րին՝ բարձ-
րաց նե լու իր սի րած ֆի զի կա ա ռար կա յի հե ղի-
նա կութ յունն ու դա սա վանդ ման ո րա կը:

Շ նոր հա վո րե լով ըն կե րոջս հո բել  յա նի առ-
թիվ, ցան կա նա լով նրան ա ռող ջութ յուն և հա ջո-
ղութ յուն ներ ըն տա նի քում, իր սի րած գոր ծում, 
պի տի նաև ա սեմ.

- Պինդ կաց և  ա մուր. դա շա՜տ-շա՜տ է պետք 
մեր հա սա րա կութ յա նը...

ԳԱԳԻԿ ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆ

Խոսք ընկերոջս՝ 
Կամո Մովսիսյանի 
հոբելյանի առթիվ
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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` 1045, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
14.03.2023թ.:

 ԺԱ ՌԱՆ ԳՈՒԹ ՅԱՆ ԸՆ ԴՈՒ ՆՈՒ ՄԸ

Ի՞նչ պես պետք է ժա ռան գը ձեռք բե-
րի ժա ռա նութ յու նը։ 

Ժա ռան գութ յու նը ձեռք բե րե լու հա-
մար ժա ռան գը պետք է այն ըն դու նի: 
 Ժա ռան գութ յու նը պայ մա նով կամ վե րա պա-
հում նե րով ըն դու նել չի թույ լատր վում:

Ի՞նչ ե ղա նա կով է ըն դուն վում ժա-
ռա նութ յու նը։ 

Ժա ռան գութ յունն ըն դուն վում է ժա ռան-
գութ յունն ըն դու նե լու կամ ժա ռան գա կան 
ի րա վուն քի վկա յա գիր ստա նա լու մա սին ժա-
ռան գի դի մու մը ժա ռան գութ յան բաց ման վայ-
րի նո տա րին հանձ նե լով:

Այն դեպ քում, երբ ժա ռան գը դի մու մը նո-
տա րին չի հանձ նում ան ձամբ, ա պա նման 
դի մու մի տակ ժա ռան գի ստո րագ րութ յու նը 
պետք է վա վե րաց նի նո տա րը կամ նո տա րա-
կան գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու հա մար 
լիա զոր ված պաշ տո նա տար ան ձը:

Ժա ռան գութ յան ըն դու նու մը ներ կա յա-
ցուց չի մի ջո ցով հնա րա վոր է, ե թե լիա զո րագ-
րում հա տուկ նա խա տես ված է այն ըն դու նե-

լու լիա զո րութ յու նը:
Ե թե այլ բան ա պա ցուց ված չէ, ա պա ժա-

ռան գութ յու նը ժա ռան գի կող մից ըն դուն ված 
է հա մար վում, երբ նա սկսում է փաս տա ցի 
տի րա պե տել կամ կա ռա վա րել ժա ռանգ ված 
գույ քը` նե րառ յալ, երբ ժա ռան գը`

1) մի ջոց ներ է ձեռ նար կել գույ քը պահ պա-
նե լու և այն եր րորդ ան ձանց ոտնձ գութ յուն-
նե րից կամ հա վակ նութ յուն նե րից պաշտ պա-
նե լու հա մար.

2) իր հաշ վին կա տա րել է գույ քը պահ պա-
նե լու ծախ սեր.

3) իր հաշ վից վճա րել է ժա ռան գա տո ւի 
պարտ քե րը կամ եր րորդ ան ձան ցից ստա ցել 
է ժա ռան գա տո ւին հա սա նե լիք գու մար նե րը:

Ի՞նչ ժամ կե տում ժա ռան գը կա րող 
է ըն դու նել ժա ռա նութ յու նը։ 

 Ժա ռան գութ յու նը կա րող է ըն դուն վել ժա-
ռան գութ յան բաց ման օր վա նից վեց ամս վա 
ըն թաց քում:

Կա րո՞ղ է ժա ռան գը ժա ռան գութ-
յունն ըն դու նել սահ ման ված ժամ-
կե տի ա վար տից հե տո։

Ժա ռան գը կա րող է ա ռանց դա տա րան դի-

մե լու ժա ռան գութ յունն ըն դու նել այն ըն դու նե-
լու հա մար սահ ման ված ժամ կե տի ա վար տից 
հե տո, ե թե առ կա է ժա ռան գութ յունն ըն դու-
նած մնա ցած բո լոր ժա ռանգ նե րի հա մա ձայ-
նութ յու նը: Ն ման հա մա ձայ նութ յուն պա րու-
նա կող փաս տաթղ թե րի վրա ժա ռանգ նե րի 
դրած ստո րագ րութ յուն նե րը պետք է վա վե-
րաց վեն նո տա րա կան կար գով:  Ժա ռանգ նե րի 
նման հա մա ձայ նութ յու նը հիմք է նո տա րի 
կող մից նախ կի նում տրված ժա ռան գութ յան 
ի րա վուն քի վկա յա գի րը չեղ  յալ հա մա րե լու և 
 նոր վկա յա գիր տա լու հա մար:

Ժա ռան գութ յունն ըն դու նե լու ժամ կե տը 
բաց թո ղած ժա ռան գի դի մու մի հի ման վրա 
դա տա րա նը կա րող է նրան ճա նա չել ժա ռան-
գութ յունն ըն դու նած` հար գե լի հա մա րե լով 
ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ ճառ նե րը, ե թե 
պարզ վի, որ ժամ կե տը բաց թող նե լու պատ-
ճառ է դար ձել այն հան գա ման քը, որ ժա ռան-
գը չգի տեր և  պար տա վոր չէր ի մա նալ ժա-
ռան գութ յան բաց ման մա սին ու պայ մա նով, 
որ ժա ռան գութ յունն ըն դու նե լու ժամ կե տը 
բաց թո ղած ժա ռանգն այդ ժամ կե տը բաց 
թող նե լու պատ ճառ նե րը վե րաց վե լուց հե տո` 
վեց ամս վա ըն թաց քում, դի մել է դա տա րան:

«Ա. Դ. ՍԱԽԱՐՈՎԻ ԱՆՎԱՆ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅ ԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅ ԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԿՏԱԿԻ

Ի՞նչ է կտա կը։
Կ տակ է հա մար վում քա ղա քա ցու մահ-

վան դեպ քում նրան պատ կա նող գույ քի տնօ-
րին ման վե րա բեր յալ նրա կամ քի ար տա հայ-
տութ յու նը:

Կ տա կը պետք է ար վի ան ձամբ: 
 Ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով կտակ ա նել չի թույ-
լատր վում:

Քա ղա քա ցին պար տա վոր չէ որ ևէ մե կին 
տե ղե կաց նել կտակ ա նե լու, այն փո փո խե լու 
կամ վե րաց նե լու մա սին: Կ տա կի ա զա տութ-
յու նը սահ մա նա փակ վում է միայն ժա ռան-
գութ յան պար տա դիր բաժ նի կա նոն նե րով:

Ի՞նչ ձևով է կազմ վում կտա կը։
Կ տա կը պետք է կազմ վի գրա վոր` նշե լով 

այն կազ մե լու վայ րը և  ժա մա նա կը, ան ձամբ 
ստո րագր վի կտա կա րա րի և  վա վե րաց վի նո-
տա րի կող մից։

Ե թե կտա կա րա րը ֆի զի կա կան թե րութ-
յուն նե րի, հի վան դութ յան կամ անգ րա գի-
տութ յան պատ ճա ռով չի կա րող ան ձամբ 
ստո րագ րել կտա կը, ա պա նրա խնդրան քով, 
նո տա րի կամ օ րեն քին հա մա պա տաս խան 
կտա կը վա վե րաց նող այլ ան ձի ներ կա յութ-

յամբ, կտա կը կա րող է ստո րագր վել այլ քա-
ղա քա ցու կող մից` կտա կում նշե լով այն 
պատ ճառ նե րը, ո րոնց ու ժով կտա կա րա րը 
չի կա րո ղա ցել ան ձամբ ստո րագ րել կտա կը: 
Կ տա կում պետք է նշվեն այդ քա ղա քա ցու 
ա նու նը և ն րա բնա կութ յան վայ րը:

Նո տա րի վա վե րաց րած կտա կը պետք է 
գրած լի նի կտա կա րա րը կամ կտա կա րա րի 
բա ռե րով գրի առ նի նո տա րը:

Կ տա կա րա րի բա ռե րով` նո տա րի գրի 
ա ռած կտա կը, մինչև դրա ստո րագ րե լը, 
պետք է կտա կա րարն ամ բող ջութ յամբ կար-
դա նո տա րի ներ կա յութ յամբ: Ե թե կտա կա-
րա րը ֆի զի կա կան թե րութ յուն նե րի, հի վան-
դութ յան կամ անգ րա գի տութ յան պատ ճա ռով 
ի վի ճա կի չէ ան ձամբ կար դալ կտա կը, ա պա 
նո տա րը դրա տեքս տը հրա պա րա կում է վկա-
յի ներ կա յութ յամբ, և այդ մա սին նշում է կա-
տար վում կտա կում։

Կ տա կը վա վե րաց նում է նո տա րը նո տա-
րիա տի մա սին օ րեն քով սահ ման ված կար-
գով:

Կ տա կա րա րի ցան կութ յամբ նո տա րը 
կտա կը վա վե րաց նում է ա ռանց դրա բո վան-
դա կութ յան հետ ծա նո թա նա լու (փակ կտակ): 
 Փակ կտա կը պետք է գրի և ս տո րագ րի ան-
ձամբ կտա կա րա րը:

Կ տա կա րա րը փակ կտա կը փակ (սոսնձ-

ված) ծրա րով հանձ նում է նո տա րին` եր կու 
վկա յի ներ կա յութ յամբ, ո րոնք ծրա րի վրա 
դնում են ի րենց ստո րագ րութ յուն նե րը: Վ կա-
նե րի ստո րագ րած ծրա րը նո տա րը նրանց 
ներ կա յութ յամբ տե ղադ րում է մեկ այլ ծրա-
րում, փա կում (սոսն ձում) է այն և վ րան կա-
տա րում վա վե րաց նող մա կագ րութ յուն: 

Նո տա րը, կտա կա րա րից ստա նա լով 
կտա կով ծրա րը, պար տա վոր է կտա կա րա-
րին պար զա բա նել ժա ռան գութ յան պար տա-
դիր բաժ նի ի րա վուն քը:

Սույն կա նոն նե րը չպահ պա նե լը հան գեց-
նում է կտա կի ան վա վե րութ յան, ո րի մա սին 
նո տա րը պար տա վոր է նա խազ գու շաց նել 
կտա կա րա րին:

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՕՐԵՆՔԻ

Ե՞րբ է ժա ռան գութ յու նը կա տար վում 
ըստ օ րեն քի։

Ժա ռան գութ յու նը կա տար վում է ըստ 
օ րեն քի, ե թե չկա կտակ, կամ դրա նում սահ-
ման ված չէ ամ բողջ ժա ռան գութ յան ճա կա-
տա գի րը, ինչ պես նաև սույն օ րենսգր քով 
սահ ման ված այլ դեպ քե րում:

Ով քե՞ր են հան դի սա նում ըստ 
օ րեն քի ժա ռանգ նե րը։

ՀՀ  Քա ղա քա ցիա կան օ րենս գիր քը ըստ 
օ րեն քի ժա ռանգ նե րին բա ժա նել է չորս խմբի՝  
ըստ նրանց ժա ռանգ ման հրա վի րե լու հեր-
թի և  հիմք ըն դու նե լով ժա ռան գա տո ւի հետ 
նրանց ու նե ցած ազ գակ ցա կան կա պը:

Յու րա քանչ  յուր հա ջորդ հեր թի ժա ռանգ-
նե րը ժա ռան գութ յան ի րա վունք են ձեռք 
բե րում նա խորդ հեր թի ժա ռանգ նե րի բա-
ցա կա յութ յան, նրանց ժա ռան գութ յու նից մե-
կու սաց նե լու, նրանց կող մից ժա ռան գութ-
յու նը չըն դու նե լու կամ ժա ռան գութ յու նից 

հրա ժար վե լու դեպ քե րում: Իսկ նույն հեր թի 
ժա ռանգ նե րը ժա ռան գում են հա վա սար բա-
ժին նե րով:

  Ա ռա ջին հեր թի ժա ռանգ ներն են ժա ռան-
գա տո ւի ե րե խա նե րը, ա մու սի նը և ծ նող-
նե րը:  Ժա ռան գա տո ւի թոռ նե րը ժա ռան-
գում են ներ կա յաց ման ի րա վուն քով:

  Երկ րորդ հեր թի ժա ռանգ ներն են ժա-
ռան գա տո ւի հա րա զատ, հա մա հայր 
կամ հա մա մայր եղ բայր նե րը և  քույ րե րը: 
 Ժա ռան գա տո ւի եղ բայր նե րի և  քույ րե րի 
ե րե խա նե րը ժա ռան գում են ներ կա յաց-
ման ի րա վուն քով:

  Եր րորդ հեր թի ժա ռանգ ներն են ժա ռան-
գա տո ւի ինչ պես հայ րա կան, այն պես էլ 
մայ րա կան կող մի պա պը և  տա տը:

  Չոր րորդ հեր թի ժա ռանգ ներն են ժա-
ռան գա տո ւի ծնող նե րի եղ բայր նե րը 
և  քույ րե րը (հո րեղ բայր նե րը, հո րա-
քույր նե րը, քե ռի նե րը, մո րա քույր նե-
րը):  Ժա ռան գա տո ւի հո րեղ բայր նե-
րի և  հո րա քույր նե րի ու քե ռի նե րի և 
 մո րա քույր նե րի ե րե խա նե րը ժա ռան գում 
են ներ կա յաց ման ի րա վուն քով:

Ըստ օ րեն քի ժա ռանգ նե րի թվին են պատ-
կա նում այն ա նաշ խա տու նակ ան ձինք, ով քեր 
մինչև ժա ռան գա տո ւի մահն առն վազն մեկ 
տա րի գտնվել են նրա խնամ քի ներ քո: Ըստ 
օ րեն քի այլ ժա ռանգ նե րի առ կա յութ յան դեպ-
քում նրանք ժա ռան գում են այն հեր թի ժա-
ռանգ նե րի հետ միա սին, ո րը ժա ռան գութ յան 
է հրա վիր վում:

Կ տա կի կամ օ րեն քի ու ժով ժա ռան գա տո-
ւի ա մուս նուն պատ կա նող ժա ռան գութ յան 
ի րա վուն քը չի վե րա բե րում գույ քի այն մա-
սի նկատ մամբ նրա ի րա վուն քին, ո րը հա-
մա տեղ ձեռք է բեր վել ժա ռան գա տո ւի հետ 
ա մուս նութ յան ըն թաց քում և ա մու սին նե րի 
հա մա տեղ սե փա կա նութ յունն է:  Մա հա ցած 
ա մուս նու բա ժինն այդ գույ քում ո րոշ վում է 
սույն օ րենսգր քի 201 հոդ վա ծին հա մա պա-
տաս խան և մտ նում է ժա ռան գութ յան զանգ-
վա ծի մեջ:

Ըստ օ րեն քի ժա ռան գութ յան դեպ քում որ-
դեգր վածն ու նրա ե րե խա նե րը մի կող մից, և 
որ դեգ րողն ու նրա ազ գա կան նե րը մյուս կող-
մից հա վա սա րեց վում են ըստ ծագ ման ազ-
գա կան նե րին (ար յու նա կից ազ գա կան նե րին):

  ՍԱԻԴԱ ՕՀԱՆՋԱՆՅԱՆ 
Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու 
իրավունքների պաշտպանության 
հայկական կենտրոնի Սյունիքի 
մասնաճյուղի իրավաբան

  ՆԱՆԵ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ
Ա.Դ.Սախարովի անվան մարդու 
իրավունքների պաշտպանության 
հայկական կենտրոնի Սյունիքի 
մասնաճյուղի ղեկավար, 
հեռ.՝ (+374 77) 879 799։

Մեկ ժամ 
Ազնավուրի 
հետ

«Ի մ ճա նա պար հը հեշտ ու հան-
գիստ չի ե ղել: Շատ դառ-
նութ յուն ներ եմ ճա շա կել այդ 

ճա նա պար հին՝ ե րե սիս փակ ված դռներ, հեգ-
նան քով ու ար հա մա րան քով լի ժպիտ ներ, 
կա տա կի տակ քո ղարկ ված չա րա խո սոթ յուն-
ներ», – այս պես է ներ կա յաց րել իր ան ցած 
ու ղին նշա նա վոր եր գա հա նը, բա նաս տեղ ծը, 
կի նո դե րա սա նը, հա սա րա կա կան գոր ծի չը:

Աշ խար հահռ չակ հա յին էր նվիր ված հի շա-
տա կի ե րե կոն Կա պա նի ման կա կան ար վես տի 
դպրո ցում: Կր թօ ջա խի սա նե րը և դպ րո ցի տե-
սա կան բաժ նի դա սա տու Շու շան Գ րի գոր յա-
նը հե տաքրք րա կան դրվագ ներ ներ կա յաց րին 
նրա կյան քից. Ազ նա վու րի եր գե րը կա տա րել 
և ն րա զու գըն կեր ներն են ե ղել Է դիտ Պիա ֆը, 
Լայ զա Մի նե լին, Մս տիս լավ Ռոս տոպ րո վի չը, 
Պ լա սի դո Դո մին գոն,  Խու լիո Իգ լե սիա սը, Ժո 
Դա սե նը, Շե րը, ու րիշ ներ: Ու շագ րավ է, որ նա 
ե րեք ինք նա կեն սագ րա կան գրքե րի հե ղի նակ 
է՝ «Ազ նա վու րը Ազ նա վու րի մա սին», «Անց-
յալն ու ներ կան», «Մեղմ շշու կով»: Հն չե ցին 
մեծ շան սոնիեի եր գե րը, հատ ված ներ նրա 
գրքե րից: Ն րա կեն սագ րութ յան ա ռանց քա-
յին փաս տը. հա մաշ խար հա յին հռչակ ստա-
ցավ 1956-ին Փա րի զի «Օ լիմ պիա» դահ լի ճում 
հա ջող ե լույ թից հե տո: «Ֆ րան սիան «ազ նա-
վու րաց ված է», – գրել են ֆրան սիա կան հե-
ղի նա կա վոր պար բե րա կան նե րը: Այ նու հետև 
մոտ 1000 երգ է հե ղի նա կել՝ «Ա վե Մա րիա», 
«Մա մա», «Լա Բո հեմ», «Ե րեկ», «Ե րի տա սար-
դութ յուն», «Ն րանք ըն կան» և այլն: 

Ազ նա վու րը նաև հա սա րա կա կան գոր ծիչ 
էր. ա ռա ջին նե րից մեկն էր, ով Ս պի տա կի երկ-
րա շար ժի օ րե րին Հա յաս տան շտա պեց՝ զո-
րա վիգ լի նե լու ա ղետ յալ հայ րե նա կից նե րին: 
Հենց երկ րա շար ժի օ րե րին իր և նույն պես 
նշա նա վոր սփյուռ քա հայ Ժորժ- Տի րան Կար-
վա րեն ցի հե ղի նա կութ յամբ ծնվեց «Քեզ հա-
մար, Հա յաս տան» եր գը: Այն ա ռա ջին ան գամ 
կա տա րե ցին աշ խար հի մոտ ի նը տասն յակ 
հանրահայտ եր գիչ ներ, դե րա սան ներ, ար-
վես տի ո լոր տի այլ ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ մո լո-
րա կի ու շադ րութ յու նը Հա յաս տա նին սևե ռե լու 
հա մար…

Դահ լի ճում ներ կա գտնվող նե րը և կր թօ-
ջա խի սա նե րը, որ պես հար գան քի տուրք, 
միա սին կա տա րե ցին եր բեք չհնա ցող այդ 
եր գը...

Մի ջո ցառ ման ա վար տին Կա պա նի ար-
վես տի ման կա կան դպրո ցի տնօ րեն Մա րի նա 
Նա հա պետ յա նը ե րախ տա գի տութ յուն հայտ-
նեց մի ջո ցառ ման կազ մա կեր պիչ նե րին և 
ե րե կո յի բո լոր մաս նա կից նե րին:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
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