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Անդորրի մեջ 

փիլիսոփայական 

մեծ իմաստ կա:

 Հակոբ 
Մանանդյան

Այն ո՞վ է ասում 
Որ Արարատը ձերն է ու ձերը. 
Անհեթեթ պատրա՜նք. 
Քարտեզն է ձերը, 
Քարտեզի վրա չափած-գծա՜ծը...
Մարմինն է ձերը,
Մերը՝ հոգին է...

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏՈՒՄ

ՀԱՍՏԱՏՎԵՑԻՆ 2018 Թ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՒ 
ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԱՐՎԱ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ

Սիլվա Կապուտիկյան
լրացավ հայ քնարերգության 
թագուհու 100-ամյակը

Հունվարի 29-ին, ՀԱԱՀ հիմնադրամի  
հոգաբարձուների խորհրդի նիստում, որը 
վարում էր նախագահը՝ Արմեն Հարությունյանը, 

քննարկվեցին եւ հաստատվեցին հիմնադրամի 
2018թ. գործունեության հաշվետվությունը, 2019թ. 
բյուջեի նախագիծը եւ 2019թ. կառուցվածքն ու 
հաստիքացուցակը:

Նախ հաստատվեց 4 նոր անդամի՝ բնապահպանության 
եւ գյուղատնտեսության փոխնախարարների եւ երկու 
ուսանողի անդամակցությունը խորհրդին: 

2018թ. հաշվետվությունը ներկայացրեց 
համալսարանի ռեկտոր Վարդան Ուռուտյանը: Այն 
ներառում էր հաստատության գործունեության բոլոր 
ոլորտները:

Ակնհայտ է, որ համալսարանում մեկնարկած 
արմատական բարեփոխումների ժամանակաշրջանն 
առաջադրում է առարկայական մարտահրավերներ, 
որոնց հաղթահարմանը ղեկավարությունը հանձնառու է 
եւ պատրաստ: Ընթացիկ բարեփոխումները ներառում են 
կրթության որակի վերահսկողության նոր մոտեցումներն 
ու դրանք իրականացնող վերակազմավորված կամ 
նորաստեղծ բաժինների աշխատանքը, դասավանդման 
գործընթացի բարեփոխումները, էլեկտրոնային 
թեստավորման անցումը, կառուցվածքային 
բարեփոխումները, ուսումնաօժանդակ 
ենթակառույցների գործունեության առողջացումը 
եւ ֆինանսավորման մեխանիզմների՝ սպասվող 
փոփոխությունը, գիտական ստորաբաժանումների 
եւ հետազոտական կենտրոնների օպտիմալացումը, 
միջազգային կառույցների աջակցությամբ 
ճարտարագիտական եւ քիմիական լաբորատորիաների 
վերազինման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները 
եւ այլն:

Դիմորդների, ուստիեւ ուսանողների թվի նվազման, 
ենթակառուցվածքների անկատարության, դեռեւս 
լիովին չհաղթահարված կոռուպցիան եւ այլ 
մարտահրավերներ դիմակայելու՝ համալսարանի 
ղեկավարության վճռականությունը եւս մեկ անգամ 
հավաստելով, ռեկտոր Ուռուտյանը վերհանեց 

անելիքները: Մասնավորապես՝ մասնագիտությունների 
եւ կրթական ծրագրերի խոշորացումը եւ դրանք 
դիմորդի համար գրավիչ դարձնելը, ուսումնական 
պլանների արդիականացումը, գիտական կենտրոնների 
հեռանկարային նախագծերի առեւտրայնացումը, 
համալսարանի միջազգայնացման գործընթացի 
խորացումը՝ ոչ միայն համալսարանը, այլեւ երկիրը 
լավագույնս ներկայացնելու միջոցով եւ այլն: Այս առումով 
նորաստեղծ. մարկետինգի եւ զարգացման բաժինը եւ 
որակի գնահատման եւ ապահովման կենտրոնը շատ 
կարեւոր առաքելություն են ստանձնել:

Պարոն Ուռուտյանի ներկայացմամբ համալսարանի 
մեկ տարվա ֆինանսական գործունեության 
մանրամասներին ծանոթանալով՝ հոգաբարձուների 
խորհրդի անդամները համոզվեցին, որ ֆինանսական 
գործունեության կարեւորագույն հայտանիշերն 
այսուհետ լինելու են թափանցիկությունը, 
իրատեսությունը: Իսկ 2019թ. բյուջեի նախագծի 
քննարկումից պարզ դարձավ, որ համալսարանի 
ղեկավարությունը, մասնավորապես՝ ընդլայնելով 
միջազգային դոնորների հետ գործակցության 
ծավալներն ու բարձրացնելով արդյունավետությունը՝ ի 
զորու է լուծելու առկա գիտակրթական խնդիրները:

Ուրախալի էր հոգաբարձուների խորհրդի ուսանող 
անդամների ակտիվությունը նիստի ժամանակ: 
Ռեկտորը նշեց ուսանողական խորհրդի աննախադեպ 
ակտիվությունը՝ ուսումնական տարվա սկզբից:

2018-ի հաշվետվության եւ 2019 թ. բյուջեի նախագծի 
միաձայն հաստատումից հետո էլ մտքերի շահագրգիռ 
փոխանակումը չդադարեց. հոգաբարձուների խորհրդի 
անդամները հանդես եկան հետաքրքիր, իրատեսական 
առաջարկներով, որոնք խորհրդի նախագահի եւ 
ռեկտորի կողմից ըստ արժանվույն գնահատվեցին: 

2019 թվականի փետրվարի 6-ի նիստում ՀՀ 
կառավարությունը հաստատել է ՀԱԱՀ ռեկտորի 
ընտրության արդյունքները: Վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինյանը նշել է, որ մեծ հույսեր են կապում բուհի 
գիտակրթական ներուժի եւ առաքելության գերազանց 
իրականացման հետ:
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LANDNET ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ

2018 թ. նոյեմբերի 27-29-ը Էստոնիայի մայրաքաղաք 
Տալլինի «Հեսթիա Հոթել Եւրոպա» հյուրանոցում տեղի 
ունեցավ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության 
կազմակերպության Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի 
տարածաշրջանային գրասենյակի կազմակերպած 
«Հողերի միավորումը որպես լայնամասշտաբ 
ենթակառուցվածքների եւ կայուն հողօգտագործման 
ներդրման համար հիմնական գործիք» խորագրով 11-րդ 
միջազգային LANDNET աշխատաժողովը: 

Աշխատաժողովին բացման խոսքով հանդես 
եկան Էստոնիայի տնտեսական կապերի եւ 
հաղորդակցությունների նախարար Կադրի Սիմոնը,  
Էստոնիայի կենսաբանական գիտությունների 
համալսարանի ռեկտոր Մայթ Կլասենը (նա կարեւորեց 
նոր ենթակառուցվածքների անհրաժեշտությունը), 
Պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպության 
(FAO) Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի 
տարածաշրջանային գրասենյակից Մորտեն 
Հարվինգսթոնը, որը նախ եւ առաջ շնորհակալություն 
հայտնեց համակազմակերպիչներին` Էստոնիայի 
կենսաբանական գիտությունների համալսարան, 
Գերմանական համագործակցության գործակալություն 
(GIZ), Էստոնիայի գիտությունների արևելյան 
համագործակցության կենտրոն (The Estonian Center of 
Eastern Partnership` ESEAP, որը վերջին տասնամյակում 
մեծ թափ է հավաքում): Նա նաեւ ներկայացրեց նախորդ` 
Սկոպիեում կայացած աշխատաժողովի հիմնական 
կետերը եւ գալիք երեք օրվա գլխավոր թեմաները, 
դրույթները, սպասվող ընտրության մանրամասները:

Առաջին զեկուցողը Գերմանիայից Յոհահիմ 
Թոմասն էր, որը ներկայացրեց «Հողերի միավորումը 
որպես լայնամասշտաբ ենթակառուցվածքների 
եւ կայուն հողօգտագործման ներդրման համար 
հիմնական գործիք` եւրոպական ենթատեքստում» 
թեման եւ անդրադարձավ հողերի կոնսոլիդացիայի 
հիմնական բաղադրիչներին: Նշեց, որ մեծ նախագծերը 
մեծ ներդրումներ են պահանջում, ընդ որում` թե’ 
պետական, թե’ մասնավոր: Եւ անդրադարձավ 
ճանապարհաշինության տակ մնացած հողերի 
միավորման հիմնախնդիրներին:

 «Estonian Land Board»-ի գլխավոր տնօրեն 
Թամբեթ Թիիթսը զեկուցեց «Էստոնիայում կայուն 
հողօգտագործման աջակցման համար Land Board-
ի հիմնական գործողությունները» թեման: Նա ասաց, 
որ կայուն հողօգտագործումն ունի երեք ասպեկտ` 
տնտեսական, սոցիալական եւ բնապահպանական: 
Նշեց, որ համացանցում ստեղծել են հարթակ, որի ողջ 
տեղեկատվությունը հասանելի է, ունի նաև սմարթֆոնի 
հավելված, 66 ակտիվ/գործող գեոպորտալ, որոնք 
թարմացվում են նաեւ քաղաքացիների կողմից: 
Հողի մասին տեղեկատվությունը երկու հատվածից է 
բաղկացած` անընդհատ թարմացվող, բարձր որակի 
եւ թույլատրելիության, քաղաքացիների համար բաց 
ու հասանելի քարտեզներ եւ հողի սեփականատերեր 
(մասնավոր, պետական, համայնքային, հողային ֆոնդի 
հիմնական մասը գրեթե հավասարապես բաշխված 
է մասնավոր եւ պետական սուբյեկտների միջեւ): 
Թվային կադաստրային քարտեզների ճշտությունը 
բարձրացվում է դաշտային հանույթների, կապակցման 
կետերի, երկու տարին մեկ թարմացվող տեղագրական 
հատակագծերի եւ ամեն տարի թարմացվող 
օրթոֆոտոհատակագծերի միջոցով: Էստոնիայում 
գործում է հողերի կոնսոլիդացման պարզ ընթացը` 
փոխանակման, փոխադարձ համաձայնության 
միջոցով:  Հողերը նախ եւ առաջ միավորվում կամ 
բաժանվում են «Estonian Land Board»-ի էլեկտրոնային 
միջավայրում: Հողամասերի չափագրման ճշտությունն 
ունի հետևյալ պատկերը` 58.4 %-ը` 0.0 % սխալ, 29 %-ը` 
0.1-1.0 % սխալ, 9.3 %-ը` 1.1-5.0 % սխալ և 3.3 %-ը` 5.1 
% և ավելի սխալ: Յուրաքանչյուր նոր գործարքից առաջ 
տվյալ հողակտորը նորից չափագրվում է: 

Հաջորդ զեկուցողը Էստոնիայի տնտեսական կապերի 
եւ հաղորդակցությունների նախարարությունից Թրիին 
Օրավն էր, որը ներկայացրեց Բալթիկայի նոր երկաթգծի  

նախագծի մարտահրավերները, խոչընդոտներն ու 
հիմնական փուլերը:

«Estonian Land Board»-ից հանդես եկավ 
Ռելիիկա Պիիկը «Rail Baltica-ի ներդնումը. նոր 
ենթակառուցվածքների շինարարության իրագործման 
համար գյուղատնտեսական և անտառային հողերի 
ձեռքբերումը» թեմայով զեկուցմամբ: Նշեց, որ 
գյուղատնտեսական հողատեսքերի 40 %-ն է 
պատկանում պետությանը, իսկ անտառային հողերի` 
50 %-ը: Ուշագրավ է, որ չնայած այն հանգամանքին, 
որ անտառների մի մասը մասնավոր սեփականություն 
է, այնուամենայնիվ, Էստոնիայում վերջին 200 
տարում անտառների մակերեսն անընդհատ աճել է: 
Նախատեսվում է, որ 4-6 տարում Rail Baltica նախագծին 
պետք է մասնակցի 650 մասնավոր միավոր:

«Estonian Land Board»-ից Անդրես Լինդմանը 
ներկայացրեց, թե ինչպես է ազդել Rail Baltica-ն 
նախկինում եղած փորձառության վրա: Նա ասաց, 
որ այս նախագիծը դիտարկում են միաժամանակ 
ազգային, տարածաշրջանային, Եվրամիության եւ 
համաշխարհային հետաքրքրությունների, շահերի 
շրջանակներում:

Հետո լայնամասշտաբ ենթակառուցվածքների 
ներդրման համար հողերի միավորման երեք փորձ 
ներկայացվեց` տարբեր երկներում`

• Նիդեռլանդների կադաստրից Յան 
Սպիյկերբոյերը ներկայացրեց Rail Baltica նախագիծը 
Լատվիայում և Լիտվայում,

• VLM-ից Սեսիլ Բաուենսը` Բելգիայում 
միջպետական նշանակության ճանապարհաշինության 
իրականացման գործում հողերի միավորման դերը,

• Մարգարիտա Ամբարը` Պորտուգալիայում` 
Մոնդեգոյում հողերի կոնսոլիդացումը, ջրհեղեղից 
պաշտպանության եւ ոռոգման զարգացման 
պայմաններում:

Այնուհետեւ մասնակիցները բաժանվեցին 
խմբերի եւ քննարկեցին` «Առգրավումն ընդդեմ 
հողերի կոնսոլիդացման», «Փոխհատուցման 
հիմնական սկզբունքները», «Լայնամասշտաբ 
ենթակառուցվածքների համար հողերի միավորման 
սուբսիդավորումը (հողերի բազմագործոնային 
կոնսոլիդացում)» թեմաները:

Մըրայա Լուվսման, ներկայացրեց նիդեռլանդական 
կադաստրը, Եւրոպայում հողերի միավորման 
թվային գործիքների կիրառումը եւ հիմնականում 
անդրադարձավ երկրատեղեկատվական միջավայրի 
գործիքախմբերին:

Էստոնիայի գրանցման եւ տեղեկատվական 
կենտրոնից Ինգմար Վալին ներկայացրեց էլեկտրոնային 
գործիքակազմը եւ էլեկտրոնային լուծումները 
կառավարությունում: Նա նշեց, որ կադաստրային 
ինֆորմացիան համարվում է հիմնական բազա՝ 
էլեկտրոնային միջավայր անցնելիս եւ բոլոր խնդիրները 
հնարավոր է լուծել թվային տեխնոլոգիաների միջոցով: 
Անշարժ գույքի գրանցումը նրանց մոտ առնչվում է 3 
գերատեսչությունների հետ` Land Board-ի, էկոնոմիկայի 
եւ արդարադատության նախարարությունների: 
Նոտարական համակարգը նույնպես ամբողջությամբ 
անցել է էլեկտրոնային միջավայրի` e-Notary: Շատ 
ժամանակ եւ թուղթ է խնայում տարբեր գործընթացների 
էլեկտրոնային դառնալը, միջինը 2-10 օրով կրճատվել 
տեւողությունը, վերացել են հերթերը, սպասասրահները 
դատարկ են, բոլոր գործողությունները կատարվում 
են առցանց (on-line): Ապագայում նախատեսված է 
ամբողջությամբ անցնել անթուղթ համակարգի (paper-
free):

Այնուհետև Բելգիայից Էլին Սեռռուսը (VLM) 
ներկայացրեց HERT GIS գործիքակազմը: Ֆինլանդիայի 
Աալտո համալսարանից Մաարիտ Կահիլա-Տանին 
եւ CEO-ից Մապիտա Օյը ներկայացրեցին համատեղ 
պլանավորման գործընթացում GIS-ի գործիքակազմը:

Ուկրաինայի StateGeoCadastre-ից Օլեքսանդր 
Կրասնովոսկին ներկայացրեց հողերի կոնսոլիդացման 
ազգային ծրագրի նախապատրաստական 

աշխատանքները: Եվրոպայի վարելահողերի 1/3-
ը գտնվում է Ուկրաինայում: 2013 թ. Ազգային 
կադաստրային քարտեզը բաց է եւ տեղադրված է 
համացանցում, որտեղ կան նաեւ օրթոֆոտոնկար, 
հողօտագործման եւ այլ թեմատիկ քարտեզներ: 
Քաղաքացիներից տարեկան ստանում են 6.3 մլն 
հարցում: Ուշագրավ է, որ յուրաքանչյուր գրանցված 
օգտատեր կարող է որոշակի տեղեկատվություն ստանալ 
ցանկացած հողակտորի վերաբերյալ: Այդ մասին 
հաղորդագրություն կհասնի սեփականատիրոջը, որ իր 
հողամասով հետաքրքրվել են: Հողային ռեֆորմների 
28 տարին արդեն լրացել է, սակայն բազմաթիվ 
խնդիրներ դեռեւս առկա են: 27 մլն հա-ն բաժանվել 
է 7 մլն բնակչի (հիմնականում` վարելահողեր, 
ընդհանրապես գյուղատնտեսական հողատեսքերի 
մոտ 78 %-ը կազմում են վարելահողերը), հողային 
ֆոնդի 31 %-ն է պատկանում քաղաքացիներին, փոքր 
հողակտորների մասին մինչ այժմ տեղեկատվություն 
չկա: Գյուղատնտեսական հողատեսքերի շուկան երկար 
ժամանակ է, ինչ փակ է. մարդիկ կարող են միայն 
հողամասերը փոխանակել կամ տալ վարձակալության: 
Մինչ այժմ մեծ խնդիր են շերտընդմիջումները:

Ուկրաինայի կառավարությանն առընթեր 
ագրարային կոմիտեից Սերգեյ Բելենկոն ներկայացրեց 
օրինական կարգավորումների օրենքի ընդունման 
եւ ենթադրվող արդյունքների մարտահրավերները: 
Ուկրաինայում այսօր մեծագույն խնդիր է հողամասերի 
համընկնումը, քանի որ տասնամյակներ շարունակ 
յուրաքանչյուր մարզ ունեցել է իր կոորդինատային 
համակարգը, եւ միայն վերջին տարիներին են անցել 
մեկ միասնականի: 2012-ից գործում է էլեկտրոնային 
կադաստրը: Նախապատրաստման, մշակման փուլում 
է հողերի միավորման օրենքի նախագիծը:

Ուկրաինայի կենսաբանական եւ բնապահպանական 
գիտությունների ազգային համալսարանի հողերի 
կոնսոլիդացման ֆակուլտետի դեկան Տարաս 
Իեւսյուկովը ներկայացրեց հողօգտագործման 
համակարգի` որպես հողերի միավորման 
հիմնական մեխանիզմի ներկայիս կարգավիճակն ու 
փորձագետների գնահատականը: Այժմ քննարկումների 
փուլում են միավորված հողակտորի օպտիմալ չափերը:

Միգել Անխել Պերես Դուբոյիսը, Բոժանա Ստեեւան եւ 
Ռիչարդ Էբերլինը զեկուցեցին հողերի մոբիլիզացման 
կառավարումը որպես ինովացիոն գործիք գյուղական 
բնակավայրերի կայուն զարգացման գործում՝ 
Գալիսիայի (Իսպանիա) օրինակով:

GIΖ-ից Մայքլ Բեքերը եւ Նենադ Գվոզդենովիչը 
ներկայացրեցին Սերբիայում հողերի միավորումից 
ստացված սոցիալ-տնտեսական օգուտները:

VGGT-ի (հողերի նկատմամբ իրավունքների 
պաշտպանության համաշխարհային մեթոդական 
ցուցումներ) իրականացումը Տաջիկստանում 
եւ Ղրղզստանում ներկայացրեց Պարենի եւ 
գյուղատնտեսության կազմակերպության
(FAO) Եւրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի 
տարածաշրջանային գրասենյակից Մաքսիմ 
Գորգանը: 

ՀՈՂԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԼԱՅՆԱՄԱՍՇՏԱԲ 
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒՄ ԵՆՔ
ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՄԵԾ 

ՏՈՆԱԽՄԲՈՒԻԹՅՈՒՆ

ՀԱՍՈՒՆ ՀԱՍԿ 
ՊԱՇՏՈՆԱԹԵՐԹԻ

2018-Ի ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԵՒ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ 

200 ՏԱՐՎԱ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹԻ 
ՈՒԺԸ

ՔՆՆԱՇՐՋԱՆ՝ ՊԱՏՃԱՌԱՀԵՏԵՒԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՊ

Ավարտվեց ՀԱԱՀ ռեկտոր Վարդան Ուռուտյանի 
այցը Գերմանիայի Վայհենշտաֆան-Թրիսդորֆի 
կիրառական գիտությունների համալսարան 
(HSWT), որտեղ նա գտնվում էր այդ համալսարանի 
նախագահ Էրիկ Վույեի հրավերով։ Պարոն 
Ուռուտյանը եղել է համալսարանի՝ Թրիսդորֆի 
եւ Ֆրայզինգի մասնաճյուղերում, ծանոթացել 
կրթական աստիճաններին եւ ծրագրերին, շրջագայել 
ուսումնական տնտեսություններում, քիմիական 
եւ ճարտարագիտական լաբորատորիաներում եւ 
լսարաններում։ 

«Չափազանց տպավորված եմ։ Դոկտոր Վույեի 
եւ Միջազգային գործերի եւ բազմազանության 
վարչության փոխնախագահ դոկտ․ Քարստեն Լորցի 
հետ արդյունավետ քննարկումներ ունեցա ՀԱԱՀ-ի 
հետ առկա գործակցության հետագա ամրապնդման, 
ապագայում երկակի դիպլոմ առաջարկելու, HSWT-
ի ուսումնական տնտեսությունների մոդելներն 
ուսումնասիրելու եւ բոլոր առարկաների գծով 
ուսանողների եւ դասախոսների փոխանակմանը 
զարկ տալու հնարավորությունների մասին», - ասաց 
պարոն Ուռուտյանը։

Այցի ընթացքում ռեկտոր Ուռուտյանը հաճելի 
հանդիպում ունեցավ նաև HSWT-ի Ագրարային 
մենեջմենտի միջազգային մագիստրոսական 
ծրագրում սովորող ՀԱԱՀ ուսանողների հետ։ 
Այցի ընթացքում ռեկտորին ուղեկցում էր 

Վայհենշտեֆանի համալսարանի գիտաշխատող 
Արամ Արիստակեսյանը, որը կազմակերպում էր 
հանդիպումները դասախոսների եւ ուսումնական 
տնտեսության ղեկավարների հետ։ Դոկտ․ 
Արիստակեսյանի ջանքերով պարոն Ուռուտյանը  
հանդիպեց նաեւ Գերմանիայում Հայաստանի 
Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան 
Աշոտ Սմբատյանի հետ եւ քննարկեց  գերմանական 
համալսարանների եւ գիտահետազոտական 
հաստատությունների հետ նոր կապեր ստեղծելու 
հնարավորությունները։ 

Ռեկտորի գնահատմամբ, այցը բավականին 
արդյունաշատ է եղել։ Այնպես որ սպասենք բոլոր 
այն նախաձեռնությունների իրականացմանը, 
որոնց վերաբերյալ ձեռք են բերվել 
պայմանավորվածություններ։

Ս.Ա.
ՀԱՍԿ-ՀԱԱՀ ռեկտոր Վ. ՈՒռուտյանի  այցը  
համընկնում էր Գերմանիայի Դաշնության 
տնտեսության համար կարեւոր, մեծագույն՝ ՙԿանաչ 
շաբաթ՚ ագրարային ամենամյա ֆորումի հետ: 
Դա մի հրաշալի հարթակ է գործընկերային նոր 
կապեր ստեղծելու, հները ընդլայնելու տեսակետից: 
ՙԿանաչ շաբաթ՚  երեւույթի հակիրճ պատմությունը 
ներկայացնում ենք առանձին:

19-րդ դարի վերջում գերմանացի ֆերմերները կրում 
էին անջրաթափանց, կանաչ մահուդից վերարկուներ 
եւ հենց դրանով ճանաչելի էին ամենուր: Ամեն տարի 
ձմռանը նրանք մեկ շաբաթով հավաքվում էին Բեռլինում, 
ուր տեղի էր ունենում գյուղատնտեսական միության 
համաժողովը: Փողոցներում մասնագիտացված 
տոնավաճառներ էին կազմակերպվում:
1926-ին Հանս-Յուրգեն ֆոն Հեկան Բեռլինի 
զբոսաշրջային գործակալությանը առաջարկեց 
համաժողովի օրերին գյուղմթերքի ցուցահանդես-
վաճառք իրականացնել ոչ թե ցրված, այլ մեկ վայրում, 
Կայզերդամ փողոցում: Հենց առաջին տարին 
տոնավաճառը 50000-ից ավելի այցելու ունեցավ: 
Սա էլ համարվում է ՙԿանաչ շաբաթ՚ ավանդույթի 
սկիզբը: 1935-ին ստեղծվեց տարբերանշանը /
դիզայներ՝ Վիլհելմ Հոլթեր/, որն իրենից ներկայացնում 
է կանաչ ֆոնին պատկերված ոճավորված հասկ: 
Սակայն, 30-ականների երկրորդ կեսից, հասկանալի 
պատճառներով, կանոնավոր պարբերականությունը 
խախտվեց: Այն վերսկսվեց 1951-ից եւ միջազգային 
բնույթ ստացավ: Այդուհետ, մինչ օրս, մասնակիցների 
ընդգրկումն ու աշխարհագրությունը մեծանում եւ 
ընդլայնվում է: Գերմանիայի արեւելյան եւ արեւմտյան 
հատվածների վերամիավորումից հետո, ՙԿանաչ 
շաբաթը՚ աննախադեպ թափ հավաքեց:
2012-ից ընդլայնվեցին ագրարային այս հրաշալի 
նախաձեռնության կրթական ծրագրերը: Նպատակը 
երիտասարդության շրջանում գյուղոլորտի նկատմամբ 
հետաքրքրությունը գրավելն էր: Գյուղատնտեսական 
կրթությամբ շրջանավարտներն ու ուսանողները 
այստեղ, ՙԿանաչ շաբաթվա՚ ընթացքում նոր ծրագրերի, 
մտահղացումների իրականացման համար կարողանում 
են համախոհներ գտնել:

Նյութեր-552164
Աշխատավարձ-3227679

Գովազդ-0
Չի վաճառվում

Քննաշրջանը սովորական հունով, հանդարտ
 Ùáï»ÝáõÙ ¿ ավարտին: Առաջադիմության վերջնական 

ամփոփումը կկատարվի մոտ ապագայում, կկատարվի 
մանրամասնորեն: 
Այն, որ նորին մեծություն ժամանակն իրենն է 
թելադրում եւ պարտավոր ենք համաքայլ լինել, 
անվիճելի է, անհերքելի: Եթե աշխարհը գիտելիքի 
ստուգման հիմնական ճանապարհ է համարում թեստ 
լրացնելը, ուրեմն՝ լրացնենք: 

Ա.Խ.

Բայց, Արեւմուտքը վաղուց լուծել է ակադեմիական ազնվության հարցը: Գրագողությունը, 
արտագրությունը արեւմուտքի գիտական-կրթական համակարգի ամենապատժելի, պախարակելի, 
չներվող մեղքերի շարքում են: ՈՒստի, համալսարանական միջավայրից վաղուց դուրս են մղվել, առհավետ: 
Անհետ: Ավելի ճիշտ, գիտակները պնդում են, որ ակադեմիական անազնվության խնդիր Արմեւմուտքը չի էլ 
ունեցել, իսկզբանե:



îºðª ÎðÂàôÂÚ²Ü, îºðª ²ÞÊ²ðÐÆê

4

Ð²ÚðºÜÆøÀ ÐàÔ ¾

5

ԱՈՒԿ ՄԵՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

GIZ-ի PSD TVET ծրագրի աջակցությամբ եւ Տեխասի 

A&M համալսարանի մասնագետների ուժերով 

Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների եւ կրթության 

միջազգային կենտրոն (ICARE) հիմնադրամում 

իրականացվող «Աշխարհատեղեկատվական 

համակարգեր եւ հեռահար զոնդավորում» 

վերապատրաստման 10-շաբաթյա ծրագիրը 

մոտեցավ ավարտին: Տեխասի A&M համալսարանի 

Տիեզերական գիտությունների լաբորատորիայի 

աշխարհատեղեկատվության գծով վերլուծաբան 

Դեյվիդ Շումեյթը դասընթացի ունկնդիրներին 

ուսուցանեց նախատեսված 4 մոդուլից վերջին 

երկուսը՝ անօդաչու թռչող եւ գլոբալ տեղորոշման 

համակարգերը: Առաջին երկու մոդուլը՝ 

աշխարհատեղեկատվական համակարգեր եւ 

հեռահար զոնդավորում, անցյալ տարվա նոյեմբեր-

դեկտեմբոր ամիսներին դասավանդել է Տեխասի A&M 

համալսարանի մեկ այլ մասնագետ՝ Էկոհամակարգերի 

գիտության եւ կառավարման դեպարտեմենտի 

հետազոտող Ջոն Ջեյսիսինը:

Տարբեր ոլորտներ ներկայացնող, մրցութային 

հիմունքներով ընտրված ունկնդիրների 

18 հոգուց բաղկացած խումբը ստացավ 

աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

եւ դրանց գործնական կիրառության վերաբերյալ 

նորագույն գիտելիքներ: Նրանք, մասնավորապես, 

սովորեցին տարածական եւ ոչ տարածական 

տվյալների շտեմարանից բացահայտել եւ 

ինտեգրել տվյալներ, ձեւակերպել եւ գնահտել 

տարածական մոդելները եւ դրանց կիրառելիությունը 

գյուղատնտեսությունում և հարակից ոլորտներում, 

հասկանալ հեռահար զոնդավորման սկզբունքները 

եւ զոնդավորման տվյալների համեմատության 

հիման վրա ընտրել պատկերների ճիշտ աղբյուրները 

եւ բնութագրերը, դասակարգել դրանք, կատարել 

տեսավերլուծություն, նախամշակում եւ մշակում՝ 

ռելիեֆի բնութագրերը կազմելու համար եւ այլն:

Այս գիտելիքներն ու փորձը անհրաժեշտ 

են, մասնավորապես, գյուղատնտեսության 

եւ ագրոբիզնեսի տարբեր ճյուղերում 

(խաղողագործություն, գինեգործություն, 

պտղաբուծություն, ջերմատնային տնտեսություն, 

անտառային տնտեսություն եւ այլն), նորարարական 

այնպիսի լուծումներ ապահովելու համար, ինչպիսիք 

են բուսականության նորմալացված հարաբերական 

համաթվի (NDVI) քարտեզների կազմումը, բույսերի 

սնուցման քարտեզների ստեղծումն ու վերլուծությունը, 

ճշգրիտ գյուղատնտեսության ոլորտում լուծումների 

առաջարկումն ու կիրառումը:

Աշխարհատեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

նկատմամբ հետաքրքրությունը բացատրվում է 

ոլորտի մասնագետների առկա պահանջարկով: 

ICARE հիմնադրամը մտադիր է միջազգային 

գործընկերների աջակցությամբ եւս մեկ դասընթաց 

անցկացնել գարնանը:

Բրիտանացի  լեզվաբան, տասնյակ գրքերի և 
ուսումնասիրությունների հեղինակ (այդ թվում՝ 
«Էտրուսկների հայկական ծագումը» The Armenian Ori-
gin of the Etruscans, London, 1861 եւ «Էտրուսկերենի 
եւ բասկերենի աղբյուրները» Sources of the Etrus-
can and Basque Languages London, 1886 ) Ռոբերտ  
Էլիսը  գրում է. «Այսպիսով, ոչ միայն Էտրուրիայում, 
այլև Կապադովկիայում, Փռուգիայում, Մյուսիայում, 
Թրակիայում, Իլիրիայում  եւ  Ռաետիայում  եւ  որտեղ էլ 
որ հաստատվել են  հնագույն  ժողովուրդները, 
անպայման  կհայտնաբերվի հայոց   լեզուն»:

Եւրոպայում  խոսվող լեզուների մեծ մասը պատկանում 
է խոշորագույններից մեկին՝ հնդեւրոպական 
լեզվաընտանիքին, որն ունի 15 լեզվախումբ կամ ճյուղ, 
այդ թվում հայերենը՝ որպես առանձին  ճյուղ:

Բասկերենն  Արևմտյան Եւրոպայում միակն է, որը 
համարվում է մեկուսացված  լեզու եւ չի պատկանում 
հնդեւրոպական կամ որևէ այլ  լեզվաընտանիքի: 
Ավելի քան երեքհազարամյա պատմություն  ունեցող 
բասկ ժողովուրդն ապրում է  իսպանական Ալավա, 
Գիպուսկոա, Բիսկայա եւ  ֆրանսիական  Սուբերոա 
կամ Սուլ եւ Նավառա  նահանգներում: Աշխարհում 
ապրում է մոտ մեկ միլիոն բասկ, որոնք  տարբերվում 
են Արևմտյան Եւրոպայի մյուս ժողովուրդներից 
նաեւ իրենց մշակույթով:  Բասկերի ու նրանց 
լեզվի ծագումնաբանության հարցը հետաքրքրել 
է շատ գիտնականների եւ ուսումնասիրողների: 
Առաջարկվել են բասկերենի ծագման տեսություններ, 
համարյա բոլորն էլ մերժվել կամ անտեսվել են: Այս 
տեսություններից մեկն էլ բասկերենի հայկական 
ծագման  տեսությունն է, որն ունի հարյուրամյակների  
պատմություն: Այս խնդրին առաջինն անդրադարձել են 
հենց  օտարազգի գիտնականները: Որպես գիտական 
խնդիր, հայ-բասկյան առնչությունների հարցը ծագել 
է 16-րդ դարի կեսերին: Դեռևս 16-17-րդ դարերում 
բասկերի պատմագրության հիմնադիրներ  Էստեբան 
դե Գարիբայը, Անդրես դե Պոսան և Բալտասար 
դե Էչավեն բասկերի հայրենիքը  համարում  էին  
Հայսատանը, փորձելով դա ապացուցել տեղանունների 
զուգահեռների միջոցով: 

Այնուհետև  այս խնդրին անդրադարձան 
իսպանացի, գերմանացի, բասկ, ֆրանսիացի 
բազմաթիվ գիտնականներ՝ Էստորնես Լասա, Էստեբան  
դե Գարիբայ, Ֆիդել Ֆիտա ի Կոլոմեր, Ամադոր դե Լոս 
Ռիոս, Բալթասար  դե  Էչավե, Գասպար Էսկոլանո, 
Ռոբեր Դեզելյուս, Անդրես դե Պոսա, Յոզեֆ Կարստ և 
ուրիշներ: 

 19-րդ դարի կեսերին արվեցին երկու լեզվի 
համեմատման ու նմանությունների լուսաբանման 
առաջին քայլերը: Իսպանացի լեզվաբան Գիսասոլան 
առաջարկել է մոտ  քսան բառի համեմատություն, 
անգլիացի լեզվաբան Դոջսոնը՝ հիսուն բառ, գերմանացի 
գիտնական Կարստը կատարել է ավելի քան չորս հարյուր 
բառի համեմատություն, եւ այլն: Համեմատությունները 
կատարելիս ուսումնասիրողները նկատի են ունեցել 
լեզուների միջեւ առկա հնչյունաբանական եւ 
քերականական ընդհանրություններն ու հաճախ՝ 
նույնությունները, փորձելով դրանք հիմնավորել նաեւ 
պատմական, ազգագրական, մարդաբանական, 
առասպելաբանական նմանություններով ու 
փաստերով: Այս ամենի արդյունքում ձևավորվել 
է հայ-բասկյան ցեղակցության վարկածը, որպես 
գիտական հարց: Սակայն, դժբախտաբար, 
արդյունքները հաճախ իրարամերժ են,  շնորհիվ 
այն փաստի, որ խնդրով զբաղվող գիտնականները 
ապրել են տարբեր ժամանակներում, պատկանել 
տարբեր լեզվաբանական դպրոցների, կիսել տարբեր 
հայացքներ, գոյություն ունեցող նմանությունները 
բացատրել յուրովի, հաճախ անտեղյակ լինելով 
մյուս լեզվաբանների ուսումնասիրություններից ու 
եզրակացություններից: Բասկերենի ծագման մասին 

ձևավորված երկու խոշոր տեսությունները՝ Ալարոդյան 
(Յոզեֆ Կարստ) և Հաբեթական (Ն.Մառ),  ժամանակի 
ընթացքում մերժվել ու մոռացության են մատնվել: 
Այժմ հայ-բասկյան բազմաթիվ զուգահեռներ ու 
համեմատություններ ցրված են տարբեր աղբյուրներում, 
չարժանանալով պատշաճ ուշադրության: Բասկերի 
և նրանց լեզվի ծագմանը վերաբերող վարկածների 
մեծ մասը հավաքել է արգենտինացի բասկագետ 
Էնրիկե դե Գանդիան, դրանք ներկայացնելով 
իր «Բասկ ժողովրդի նախաարիական ծագումը» 
գրքում, ըստ որի, ժամանակի ընթացքում տարբեր 
հեղինակներ բասկերին կապել են քաղդեացիների, 
հայերի, վրացիների, իբերների (Պիրինեյան 
թերակղզու հնագույն բնակիչները), թուրանական 
ժողովուրդների հետ, համեմատություններ են արվել 
բասկերենի եւ աքքադերենի, սանսկրիտի, հայերենի, 
վրացերենի, ուգրո-ֆիննական եւ այլ լեզուների միջեւ:      
Բասկագիտության ձևավորման ու զարգացման 
առաջին փուլից սկսած մինչ օրս հայկական տարրը այդ 
գիտության անբաժանելի մասն է կազմում:

Պիրինեյան թերակղզում հայկական տարրի  գոյության 
մասին առաջին գրավոր վկայությանը հանդիպում ենք 
հռոմեացի պատմիչ Գայուս Սալուստիոս Կրիսպուսի  
(մ.թ.ա. 86- մ.թ.ա. 34 ) «Յուգուրտինյան պատերազմի 
մասին» աշխատության մեջ, որտեղ հեղինակը պատմում 
է, որ սկզբում Աֆրիկայում ապրում էին բարքեր ու 
օրենքներ չունեցող դաժան, վայրենի մարդիկ: Բայց երբ 
Հերկուլեսը Իսպանիայում մահացավ, տարբեր ցեղերից 
կազմված նրա զորքը ցրվեց: Մարերը, պարսիկներն 
ու հայերը նավերով անցան Աֆրիկա ու զբաղեցրին 
մերձծովյան տարածքները:

Հայաստան  անունը առաջին անգամ առաջ է քաշվել 
իսպանացի գիտնական Խուան Մարգարիտ  ի Պաուի 
(1421-1484) կողմից:  Ըստ պատմագրի՝ բասկերի 
նախնիները բնակվում էին Ասիայում, Կոլխիդայի  ու  
Հայաստանի միջեւ:  Ի դեպ՝ Կոլխիդայի տարածքում 
հնում գտնվում  էր Հայասա կամ Հայասա ազզի հնագույն 
հայկական պետական կազմավորումը:

Հայերին իր աշխատություններում հիշատակում է 
բասկերի երեք հիմնական պատմագիրներից մեկը՝ 
Էստեբան  դե Գարիբայը (1533-1599), որը եղել է 
հռչակավոր բանահավաք,  Ֆիլիպ 2-րդ արքայի 
ժամանակագիրը եւ պալատի արխիվավարը: Նրա 
աշխատությունների մեծմասը անտիպ է: Գարիբայն 
իր աշխատություններում հիշատակում է Արարատը, 
Արաքսը, Կորդուքը եւ հայկական շատ այլ տեղանուններ, 
հայտնելով այն միտքը, թե բասկերը գաղթել են 
Հայաստանից, հիմնելով Իսպանիայի առաջին 
բնակավայրը՝ Կանտաբրիան: Նա գրում է, որ Նոյի թոռը՝ 
Թուբալ նահապետն ու իր ուղեկիցները, բնակեցնելով 
Պիրինեյան լեռնալանջերից մինչև Ֆրանսիա ընկած 
տարածքները, դրանք կոչեցին հայկական անուններով, 
որոնց հետքերը պահպանվում են մինչ օրս: Գարիբայը 
գրում է. «...շատ հաճախ, կարդալով Պտղոմեոսի եւ այլ 
հեղինակների գրքերը, նկատել եմ, որ Կանտաբրիայում 
այնքան շատ են հայկական տեղանունների հետ 
զուգադիպող  բնակավայրերի, լեռների, հարթավայրերի 
անունները, որ դրանք կարելի է զարմանահրաշ 
ու առեղծվածային բան համարել: Ուստի ինքս էլ 
սկսեցի հավատալ որոշ մարդկանց պնդումներին, թե 
բնակավայրերի անունների տեսակետից աշխարհում 
չկա մի ուրիշ երկիր, որն այնքան նման լինի 
Հայաստանին, որքան Կանտաբրիան...»: Գարիբայը 
գրում է, որ կանտաբրիայի լեզուն անխառն է ու 
կատարյալ, ընդհանրություններ ունի հայոց լեզվի հետ և 
ոչ մի կապ չունի հունարենի, քաղդեերենի, լատիներենի, 
եբրայերենի, ֆրանսերենի, բուրգունդերենի, 
անգլերենի, գերմաներենի, հունգարերենի, թուրքերենի, 
արաբերենի հետ: 

Բասկերի մյուս նշանավոր պատմագիրը՝ 
Անդրես դե Պոսան (1530-1595) եւս համոզված է, 

որ բասկերի հայրենիքը Հայաստանն է: 1587 թ. 
Բիլբաոյում լույս է տեսել նրա «Իսպանիայի հնագույն 
լեզվի, բնակավայրերի ու գավառների մասին» 
աշխատությունը: Այստեղ մանրակրկիտ նկարագրվում 
են Իսպանիայի հնագույն բնակիչներն ու նրանց 
լեզուները, սկսած համաշխարհային ջրհեղեղի ու 
բաբելոնյան աշտարակաշինության տարիներից: Ըստ 
այս պատմագրի՝ Հայաստանից ու Սենաարի դաշտերից  
Իսպանիա  եկած  բասկերն իրենց հետ այստեղ 
բերեցին նաև իրենց լեզուն: Նա նաև ստուգաբանում է 
արմենների՝ հայերի անունը. «Արմեններն իրենց անունը 
ստացել են Արամից, և այն նշանակում է վեհ ազգ, ոչ 
սովորական բարքերով»: Բասկերի պատմահայրերից  
երրորդը՝ Բալթասար դե Էչավեն (1558-1623)   դարձյալ 
նշում է, որ բասկերի հայրենիքը Հայաստանն  է: 1607թ. 
Էնրիկե Մարտինեսի տպագրատանը  լույս է  տեսնում  
Բալտասար դե Էչավեի «Ճառեր բասկերենի հնության 
մասին»  աշխատությունը,  որտեղ  ներկայացվում է 
սեփական լեզվի ծագումն ու զարգացումը, հպարտ ու 
տարեց կնոջ կերպարով: Նա բողոքում է, որ ինքը, լինելով 
առաջինը, որով խոսում  էին Իսպանիայում, մոռացվում 
է, ու ընդունվում են այլ, անծանոթ լեզուներ:  Երբեմն  
խոսելով  ողջ Իսպանիայի անունից , անդրադառնում  
է Գիպուսկոա և Բիսկայա նահանգներին, որոնք 
հավատարիմ  են մնացել իրեն:  Գրքում   պաշտպանվում 
է այն տեսակետը, որ բասկերենը կամ Կանտաբրիայի 
լեզուն Նոյ նահապետի թոռ Թուբալի ու իր հետնորդների  
լեզուն էր, որոնք, գալով Հայաստանից,  եղել են 
Իբերյան թերակղզու առաջին բնակիչները, հետևաբար, 
բասկերենը եղել է այնտեղ խոսվող առաջին լեզուն: 

 Գրքի երկրորդ գլուխը մանրամասնորեն նկարագրում 
է Թուբալի  ու իր ընտանիքի գաղթը Հայաստանից  
ու Իսպանիայում հաստատվելը:  Ահա մի հատված 
երկրորդ գլխից՝ «..Ապա  պատվիրելով պատրաստվել 
ճամփորդության, նախապատրաստելով այդ 
ճամփորդության համար անհրաժեշտ ամեն ինչ, 
վերցնելով սուրբ նահապետ Նոյի օրհնությունը, Թուբալը 
մեկնեց իր ողջ ընտանիքով, կովերի, ոչխարների ու 
այլ ընտանի կենդանիների խմբերով, այնքան, որ իր 
կարծիքով կբավականացնեին ՝ Իսպանիայի շրջանում 
նոր բնակչության սկիզբ դնելու համար ,  նոր վայր՝ 
ուր գնում էին իրենց բնական ու սիրելի հայրենիք  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ,  ոչ առանց արցունքների թողնելով 
այնտեղ մնացողներին, որոնք  մեր մոտ ազգականներն  
էին, թեև մի փոքր այլ լեզվով էին խոսում: Շատ այլ 
բաների հետ միասին այնտեղ թողեցինք մեր չորս 
մասունքները՝ Հայաստանը, Կորդուքը, եւ Արաքսը, 
եւ Արարատը կամ Արալարը,  որի նմանը  գտանք 
այստեղ՝ Կանտաբրիայում ու անվանեցինք Արալար, 
գորշ  լեռ, որի վրա ուտելիքներ էին աճում, ինչպես 
և Կորդուքում էր, որտեղ մնացել էր Նոյի տապանը, 
որպես պահապան...»: Բասկյան Արալար տեղանունը 
նա ստուգաբանում է որպես «արոտավայր և լեռ, որտեղ 
ոչխարներ են բուծում», բասկ. ara-արու ոչխար  եւ  larri-
արոտավայր, որ համապատասխանում  են  հայերեն 
առն - արու, արու ոչխար  եւ լեառն- լեռ հոմանիշներին: 
Էչավեի աշխատության ենթագլուխներից մեկը 
նվիրված է հայ-բասկյան տեղանուններին՝ «Հայկական 
անունները Կանտաբրիայում» վերնագրով: Նա գրում 
է. «Եթե Արմենակ դքսության բնակիչներին հարցնեք, 
թե որտեղացի են, ապա նրանք, լինելով բասկ, իմ 
լեզվով կպաասխանեն՝ արմենակ, որը նույնն է, թե 
հայաստանցի,  որտեղից էլ գալիս է նրանց ծագումը»:

Երան ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
լեզվի ուսուցման
կենտրոն

շարունակելի ...

Կենսաքիմիայի ամբիոնի աշխատակցուհի Հասմիկ 
Գրիգորյանը անգլերենի պարապմունքներին գալիս 
էր չորրորդ դասարանցի որդու Լեւոնի հետ միասին եւ 
ամեն անգամ խիստ պատվիրում էր.
-Նստիր վերջում, տնայիններդ արա, ձայն չհանես, 
չխանգարես…
Լեւոնը արագ կատարում էր հանձնարարված 
վարժությունները, իսկ հետո անցնում էր նկարելուն: 
Նկարում էր սիրով, խանդավառությամբ, ներշնչանքով: 
Ակնհայտ էր, որ օժտված ու վարպետության փուլին 
հասած շատ վառ անհատականություն է մեծանում մեր 
կողքին:
Տպավորություններս շատ արագ հաստատվեցին: 
Իսկապես, Լեւոնը մասնակցել է գեղանկարչական 
մրցույթի եւ արժանացել է խրախուսանքի:
-Հայրիկս նկարիչ է, քանդակագործ,-ասում է 
անկաշկանդ, անմիջական ու շատ արագ մերվող Լեւոնը,- 
բայց ես դեռ հաստատ չգիտեմ ինչ մասնագիտություն 
կընտրեմ:
Նա արդեն հմուտ է նաեւ համակարգչային 
դիզայներական ծրագրերի ասպարեզում, հեշտությամբ 
եռաչափ պատկերներ է ստանում, նախագծում է 
սուզանավեր, թռչող սարքեր՝ մեր բանակի համար: 
Անզեն աչքով էլ նկատելի է ճարտարագիտական սուր եւ 
ստեղծագործ միտք ունի մանչուկը:
Լեւոնը անգլերենի դասընթացի մասնակից կանանց 
սրտերը նվաճեց արագ ու անդառնալիորեն՝ իր 
կնամեծար պահվածքով, կոլորիտային կերպարով, 
պարզապես՝ տեսակով: Մաղթենք, որ մեր օժտված եւ 
ուշիմ երեխաները կայանան ու իրենց արարող ուժը 
անմնացորդ նվիրաբերեն Մայր Հայրենիքի զորացմանը:

Ա.Խ.

Տնտեսագիտական համալսարանը տարիներ առաջ 

նախաձեռնեց բուհերի աշխատակիցների մրցաշարեր, 

որոնցից շախմատայինն ավանդաբար կայանում է մեր՝ 

Հայաստանի շախմատի պատմության թանգարանում: 

Ցավոք, ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի եւս 

մեր գործընկերները լավ հանդես չեկան: Մրցաշարի 

հաղթող դարձավ սլավոնական համալսարանի թիմը: 

Երկրորդ տեղում մանկավարժական, երրորդում՝ 

ճարտարագիտական համալսարանների թիմերն էին:

Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանի 

շախմատային թիմի ներկայացուցիչ Ասքանազ 

Ճերմակյանը մեր զրույցում նշեց, որ այս կարգի 

մրցաշարերը շատ հետաքրքիր են, կարեւոր՝ անկախ 

արդյունքներից: Պարոն Ճերմակյանը նաեւ շեշտեց, 

որ ագրարայինը կարողացել էր ապահովել ճշմարիտ 

շախմատային տրամադրություն եւ միջավայր: 

ՙԱփսոս, որ այս անգամ բախտը մեզ չժպտաց, սակայն, 

գիտենք արդեն այն շտկումները, որոնք մեզ հաջորդ 

տարիներին հաղթանակ կպարգեւեն՚,-ասաց մեր 

զրուցակիցը:

ԱՇԽԱՐՀԱՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՐԱՃՈՒՆ 

ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՍԻՈՐՒԹՅԱՄԲ

ՄԵՐ ԼԵՒՈՆԸ՝ ՕԺՏՎԱԾ ԵՒ 
ՊՐՊՏՈՂ

ՀԱՅ-ԲԱՍԿՅԱՆ  ՑԵՂԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՐՑԸ  ՕՏԱՐ  
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ    ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  

ՇԱԽՄԱՏԱՅԻՆ ՄՐՑԱՇԱՐ

ՄԻՋԲՈՒՀԱԿԱՆ
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ՆՈՐԻՑ ԵՒ ՆՈՐԻՑ ՄԵՐ ՄԱՅՐԵՆԻԻ ԱՆԱՂԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԲԱՌԵՐ ՈՐՈՆՔ ԱՆՀԱՍԿԱՆԱԼԻ ԵՆ ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅԻՆ
ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՒԱԿԸ ԵՒ...ԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

«Ճակատագրի  բերումով»  մեր լեզուն  բաժանված է 

արեւելահայերենի եւ արեւմտահայերենի: Մեզանից 

յուրաքանչյուրի սրբազան պարտքն է նվազագույնի  

հասցնել այս  երկուսի միջեւ  «առկա տարբերությունը», 

գոնե օգտագործվող բառերի առումով: Չփորձենք 

եկու հատվածի կողմից օգտագործվող ինչ որ մի 

ընդհանուր բառը փոխարինել մյուս հատվածի համար 

անհասկանալի  բառով:

Այս հարցում կիրառվող  սխալ մարտավարությունը 

կարող է վատ  հետևանքներ ունենալ:

Այսպես.

Լքել- նշանակում է հեռանալ, բայց սրտնեղած, 

նեղացած: Լավ հիշում եմ. սրանից մի քանի տարի 

առաջ հեռուտատեսության  հաղորդավարուհին  

հաղորդեց. «Այսօր ժամը 16-ին ՌԴ կառավարական 

պատվիրակությունը լքեց Հայաստանը»: Արեւմտահայը 

լսելով այս հաղորդումը իսկույն կմտածի. «այդ ի՞նչ է 

պատահել, որ ՌԴ  կառավարական պատվիրակությունը 

սրտնեղած,  նեղացած մեկնել է  Հայաստանից»: Իմ 

խորհուրդն  է. որեւէ նոր  բառ  օգտագործելուց առաջ 

ծանոթանալ այդ բառի  իմաստային  երանգների հետ:

Փողոցային (առեւտուր, երթեւեկություն): Փողոցային 

է անվանվում  անկիրթ, անդաստիարակ,  անկարգ 

մարդու արարքը: Այս նկատառումով  պետք է  ասել 

«փողոցում  իրականացված (կամ բացօթյա) առեւտուր»,  

«երթեւեկությունը փողոցում եւ այլն»: Ոչ, թե «փակ», այլ 

«ծածկած շուկա»:

Նորաթուխ (նաև նորելուկ): Սփյուռքահայի  համար՝ 

սա հեգնական ծաղրական իմաստ ունի (թխսից՝ ձվից  

նոր դուրս եկած, այսինքն` անփորձ): Պետք է ասել. 

Նորանշանակ, նորընծա:

«Կառավարությունը ԱԺ-ի քննարկմանը ներկայացրեց 

հավակնոտ ծրագիր…»: Ամոթ է: Հավակնոտ նշանակում 

է  մեծամիտ,  ամբարտավան, փառամոլ: Ավելի ընդունելի 

է ասել. «համարձակ ծրագիր»:

Բանախոսը այն մարդն է, որին նախօրոք 

հանձնարարված է ինչ որ կոնկրետ մի հարցի շուրջ 

զեկուցումով հանդես գալ  հանրության  առջև: Իսկ մեզ 

մոտ բանախոս են անվանում ինչ որ ասուլիսի, որևէ 

հարցի  քննարկման մասնակցին,  որը ելույթ է ունենում:

Վերջին տարիներին շրջանառությունից դուրս 

է «շպրտվել» զեկուցումը. այն  փոխարինվել է 

«զեկույց» բառով: Այս բառերը միանգամայն  տարբեր 

բովանդակություն  ունեն. չի կարելի շփոթել: Զեկուցումն   

ըստ էության ավելի ընդգրկուն,  գիտականորեն  

փաստարկված,  համեմատաբար  ընդարձակ  ելույթ 

է: Իսկ «զեկույցը» կարճ  հաղորդում է ինչ-որ մի հարցի 

մասին  ներկաներին իրազեկ պահելու համար:

Մինչեւ վերջին տարիները  ողջ հայությունը  

օգտագործում էր «ներմուծել» բառը` ինչ որ մի ապրանք 

արտասահմանից  Հայաստանի սահման անցկացնելու  

համար:  Անհասկանալի  պատճառով  հրաժարվեցինք  

այդ բառից այն փոխարինելով «ներկրել» բառով: 

Բայց  տեղափոխել չի նշանակում անպայման  երկրի 

սահմանից ներս բերել: Ուշադրություն դարձրեք 

հետևյալ արտահայտության վրա. «Իրանական գազը 

խողովակաշարով Հայաստան ներկրել»:

Հայության երկու հատվածներն էլ օգտագործում են  

ուտելիք բառը: Դա այն է, որ տվյալ  պահին  կարելի 

է ուտել: Չգիտես ինչ պատճառով  Հայաստանում  

գործնականում  շրջանառությունից  այդ բառը լրիվ  

դուրս  մղվեց և փոխարինվեց ուտեստով: Միշտ չէ որ 

ուտեստը ուտելիք է : Օրինակ,  ուտեստեղեններ են  հում 

ձուկը, միսը, կարտոֆիլը,  բայց տվյալ պահին ուտելիք 

չեն: Ինչո±ւ ենք մեր լեզուն աղքատացնում:

Ներխուժել բառն օգտագործվում է լրիվ աղավաղված 

իմաստով «ներս մտնելու» փոխարեն: «ներխուժում է» 

զայրացած, անկիրթ ամբոխը: Մարդկանց հանգիստ 

մուտքը մի որևէ հավաքատեղի «ներխուժում» չի կարելի 

որակել: 

Երբ դերասանը կամ ասմունքողը  ունկնդիրներին  

բանաստեղծություն   կամ գրականական մի մասունք 

է մատուցում արևմտահայն ասում է  արտասանում 

է, իսկ Հայաստանում` կարդում է ( նորից ռուսերենից 

վերցված. читает): Կարդում են աչքի առաջ եղած 

գրվածքը,  իսկ անգիր ասելը` արտասանել է: Ունենք 

եւս մի գեղեցիկ համարժեք բառ. ասմունքել: Ինչո±ւ 

ենք հրաժարվում մեր ունեցած հարազատ բառերից եւ 

դրանք փոխարինում  մեզ համար խորթ օտար բառերով: 

Պատժի արժանանալ: Մարդը  արժանանում է լավ բանի. 

մրցանակի, գովասանքի ոչ թե պատժի: Վատ արարքի 

համար մարդը պատժվում է:

«Երդում ուտել»  երդումը ոչ հաց է,  ոչ էլ խորոված, 

որպեսզի «ուտվի»: Մարդը՝ զինվորները, բժիշկները 

երդվում են:

Հնչեցնել. այդ որ օրվանից hայաստանաբնակ  հայը 

դարձել  է զանգ, երաժշտական գործիք (երբեմն նաեւ 

«դատարկ   տակառ»), որ  իր միտքը խոսքով ասելու 

(խոսելու) փոխարեն  հնչեցնում է: Կարելի է ահազանգ 

հնչեցնել, ինչպիսին մեր այս հոդվածն է: Ունենք մի 

գեղեցիկ  բառ. բարձրաձայնել: Ինչու է այդ բառը  

հազվադեպ օգտագործվում: 

Նորայր ԲԵՅԼԵՐՅԱՆ

քիմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր.

ՀՀ  բարձրագույն դպրոցի  վաստակավոր գործիչ

շարունակությունը կարդացեք ՙՀԱՍԿԻ՚ 

հաջորդ համարներում

Մի առիթով պրոլետարիատի առաջնորդ Լենինն ասել է.

-Գրքի գողը գող չէ: Դժվար չէ կռահելը, որ այդպիսով 

նա ցանկանում էր ընդգծել գրքի կարեւորությունը: 

Հայտնի է, որ շատ գրողներ դեռ մանուկ հասակից 

եղել են անհագ ընթերցողներ եւ ջանացել են ամեն 

կերպ ունենալ գրքեր… Սեւակը հիշում է  դպրոցական 

տարիները, երբ ոչ թուղթ կար, ոչ՝ մատիտ: Հաճախ 

ամբողջ դասարանով պարապում էին մեկ դասագրքով: 

Ուսուցիչները միջնակարգ եւ տարրական կրթություն 

ունեին: Իսկ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը երեխաներին 

դասավանդում էր նաեւ գրականություն: Եւ 

հետաքրքրական է այն, որ այդ հարցում նրան օգնում 

էր ինքը՝ Սեւակը: Հավանաբար, հենց այդ տարիներին 

էլ բանաստեղծը զգացել է քաղցը դեպի գրքերը: Ամեն 

գիշեր նա գրում էր հաջորդ օրվա անցնելիք հեղինակի 

կյանքն ու գործունեությունը, որը հետո փոխանցում 

էր գրականության ուսուցչին,  ով  նույն օր թելադրում 

էր աշակերտներին: Գրում էր նաեւ Սեւակը: Նա  նաեւ 

հիշոատակում է իր մանկության ընկերներին, որոնց 

հետ գյուղից գյուղ էր գնում  մարդականցից գիրք 

խնրելու նպատակով: Զարմանալի է, բայց գողություն էլ 

են կատարել. երեք չորս հոգով կտրելով շրջակա երեք 

չորս գյուղերի դպրոցական գրադարանները: Ավարի 

մեծ մասը բաժին էր հասնում Սեւակին: Նա կարդում 

էր մեծ հետաքրքրությամբ այդ թվում նաեւ արգելված 

գրականություն: Այդպես նա հետագայում արտագրեց 

արգելված Րաֆֆու բզկտված վեպի մի մասը, 

կոնսպեկտավորեց Դարվինի տեսակների ծագումը եւ  

այլն: Նույնիսկ երազում էր  բանաստեղծը տեսնում գրքեր, 

այն էլ պատկերազարդ, քարտեզավոր: Այդ ժամանակ 

արգելված էին նաեւ Չարենցի ստեղծագործությունները 

եւ ինչպես բանաստեղծն է նշում իր հարցազրույցներից 

մեկի ժամանակ, պատանի հասակում շատ է տխրել, 

երբ իմացել է, որ Չարենցի գրքերը հանելու են 

գրադարանից: Հետագայում նա գողանում է ՙԳիրք 

Ճանապարհի՚ ժողովածուի մեկ օրինակ եւ ամբողջ 

գիշերը անցկացնում է այն ընթերցելով: Համալսարնում 

դարձյալ հույժ գաղտնի շարունակում է ընթերցել 

Չարենցի ստեղծագործությունները եւ օրերից մի օր 

հասկանում է, որ այն մարդիկ, ում նա բանաստեղծ 

էր համարել, բնավ  էլ  բանաստեղծ չէին  այդ թվում՝ 

Եղիշե Չարենցը: Դրանից հետո Սեւակը երկու տարի 

շարունակ բանաստեղծություն չի գրում եւ զբաղվում 

է բանասիրությամբ: Այնուամենայնիվ, օրերից մի 

օր սկսում է գրել եւ նկատում է, որ այս անգամ իր 

բանաստեղծությունները բոլորովին ուրիշ որակի են. 

ՙԵրեւի Չարենցն էր ինձ սպանել, հետո հարություն տալու 

թաքուն մտարդրությամբ՚,-ասել է Պարույր Սեւակը:

Արման  Շիրվանեցի

մագիստրատուրա հեռակա  ՖԿ  1 կուրս

Հողերի միավորման գործընթացի թվային 
գործիքակազմը պրակտիկ ցուցադրվեց 
Նիդեռլանդների, Ֆինլանդիայի և Գալիսիայի 
օրինակներով: Ուշագրավ է, որ ցանկացած 
սեփականատեր կարող է մուտք գործել էլեկտրոնային 
հարթակ եւ առաջարկել միավորվող հողակտորի 
վերաբերյալ իր ցանկությունները` քարտեզի վրա 
ուրվագիծը փոխելով:

FIG-ի (Գեոդեզիստների միջազգային դաշնություն) 
նախագահ Մրայա Լուվսման ներկայացրեց FIG-ի, FAO-
ի և LANDNET-ի համատեղ ծրագրերը:

Կոսովոյի GIΖ-ից Մայքլ Բեքերը ներկայացրեց 
Բալկանյան երկրներում հողերի միավորման 
գործընթացի իրականացման նախապատրաստական 
աշխատանքները:

Ամփոփելով եռօրյա աշխատաժողովը` պետք է նշել, 
որ զեկուցումների մեծ մասը վերաբերում էր լայնածավալ 
ենթակառուցվածքների շինարարության տակ մնացող 
հողակտորների կոնսոլիդացմանը: Հայաստանի համար 

առավել հետաքրքիր էր այն երկրների փորձը, որոնք 
ունեցել են կամ դեռ ունեն հողերի շերտընդմիջումների 
եւ մասնատվածության խնդիր: Կարևոր էին նաեւ 
էլեկտրոնային բաց հարթակների եւ գեոպորտալների 
ստեղծմանը, ինչպես նաեւ կադաստրային 
հատակագծերում ու քարտեզներում առկա սխալների 
ուղղմանը նվիրված զեկուցումները:

Հայաստանում կիրառելի են հետևյալ 
առաջարկությունները (մասամբ, որոշ 
տարբերություններով մի մասն արդեն իրականացվում 
է).

• Էլեկտրոնային հարթակ/գեոպորտալը կամ 
ինտեգրված կադաստրը (այսօր այն կիրառում են շատ 
երկրներում, մասնավորապես` Ռուսաստան, Էստոնիա, 
Ուկրաինա, Բալկանյան երկրներ) բաղկացած լինի 
տարբեր շերտերից` օրթոֆոտոնկար (որը կծառայի 
որպես հիմք), տեղագրական քարտեզ, թեմատիկ 
քարտեզներ: Արդյունքում կձեւավորվի տվյալների 

միասնական որոշակի բազա: 
• Գեոպորտալը լինի բաց, որպեսզի 

քաղաքացիները հատակագծում կարողանան 
տեսնել իրենց պատկանող հողամասը, եւ սխալների 
առկայության դեպքում դիմել համապատասխան 
ստորաբաժանմանը: Եթե այդ հարցումների ստուգման 
արդյունքում պարզվի, որ իսկապես առկա են սխալներ, 
կուղղվի: 

• Կարելի է նաեւ յուրաքանչյուր առքուվաճառքից 
առաջ նույնպես (ինչպես որ Էստոնիայում է) 
իրականացնել ստուգում եւ միայն դրանից հետո 
անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական 
գրանցման նոր վկայական տրամադրել:

Հաշվառման և հողաշինարարության 
վարչության գլխավոր մասնագետ`  
Ն. Խուդավերդյան

Հայրը հարցնում է Սիլվիկին.
-Մանկապարտեզում լա՞վ է, ընկերներ ունե՞ս:

-Այո, ընկեր Արմիկը:

Հայաստանի դրոշ էր տեսել: Դրա շուրջ թեթև զրույցից 
հետո ասում եմ.

-Կարո՞ղ ես ասել «Ես հայ եմ»:
-Չէ:

-Ինչո՞ւ:
-Ես Սիվիկն եմ:)))

Մանկապարտեզում մորաքույրն ասել է. <Երեխաներ, 
հիմա ես վաֆլի ու կոնֆետ կբերեմ>:

 Սիլվիկն էլ ուրախացած՝ ՙՈՒ սո՛ւրճ կխմե՜նք…՚

***
Սիլվիկը «Նապաստակ»-ն է երգում: 

Ասում է. «Ուտում գազար ու կեղեւ, կրծում ՄԱՏՆԵ՜Ր»:

Սիլվիկին ասում եմ. ՙՀորաքույրը ատամնաբույժ է, եթե 
ատամիկդ ցավի, կգնանք իր մոտ ու ցավը կանցնի՚:
Մնում, մնում ու խորամանկ ժպիտով ասում է. ՙԱտամս 

ցավում է... հոքուլի մոտ գնանք...՚

ՀԱՍԿ-Լուսինե Ամիրխանյանը ավարտել է մեր բուհը, 
հիմա նաեւ աշխատում է այստեղ: Նա ուշադրությամբ, 

մեկիկ-մեկիկ հավաքում է իր 2,5 ամյա դստրիկի 
ՙմարգարիտ՚ մտքերը:

LANDNET ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ

նթարթ

***

***

***

***
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Սիլվա Կապուտիկյանը ծնվել է 1919 թվականի հուվարի 
20-ին Վանից գաղթած դաշնակցական ազգային 
գործիչ Բարունակի ընտանիքում: 13 տարեկանում 
գրում է իր առաջին բանաստեղծությունը: Սակայն 
տարիներ հետո բանաստեղծուհին խոստովանում 
է, թե իր գրական գործունեության սկիզբ համարում 
է 1935 թ. մարտի 10-ը, երբ ,,Գրական թերթում,, 
տպագրվել է ,,Հասունություն,, բանաստեղծությունը: 
1936-1941թթ. սովորել է ԵՊՀ բանասիրության 
ֆակուլտետում: 1950-ին մասնակցել է Մոսկվայի 
Մաքսիմ Գորկու անվան գրականության 
ինստիտուտի բարձրագույն դասընթացներին: 1945 
թվականին լույս է տեսել բանաստեղծությունների 
առաջին ժողովածուն: 1952-ին ,,Իմ  հարազատները,, 
ժողովածուի համար ստացել է ԽՍՀՄ պետական 
մրցանակ: 1970 թվականին  արժանացել է ՀԽՍՀ 
արվեստի վաստակավոր  գործչի, 1980-ին՝ 
Վրաստանի մշակույթի վաստակավոր  աշխատողի 
կոչումների: 1989 թվականին  ստացել է  Նոսիդեի  
անվան  միջազգային մրցանակ ( Հռոմ,  Իտալիա):

Սիլվա Կապուտիկյանը  գրել է նաեւ մանկական 
բանաստեղծություններ: Կապուտիկյանը այցելել է 
Եգիպտոս, Ֆրանսիա, Ուրուգվայ, Իտալիա, Կիպրոս,  
ուսումնասիրել է հայկական գաղթավայրերի 
կենցաղը, խնդիրները:  Հետագայում իր հուշերը  
բանաստեղծուհին  ամփոփել է ,,Քարավանները 
դեռ քայլում են,, ,,Գույներ նույն խճանկարից,, 
,,Քարավանները  հեռանում  են,, ուղեգրություններում: 
Հանդես  է  եկել  նաեւ  հրապարակախոսական  
հոդվածներով,  որոնք  տպագրվել  են ,,Իմ  
ժամանակը,, ,,Չեմ  կարող լռել,, եւ ,,Վերջին 
զանգ,, գրքերում: Կապուտիկյանը հավատում 
էր  հայկական  զարթոնքին. ,,Հավատացեք, կգա 
այն օրը, երբ համայն հայ ժողովուրդը կհավաքվի 
Մայր հայրենիքում, կհավաքվի առավել թափով 
ու խանդավառ կառուցելու եւ ստեղծելու ավելի 
խաղաղված սրտով, լայնասիրտ ու լիաձայն ասելու 
իր խոսքը համաշխարհային մշակույթի բազմալեզու 
լսարանում, ավելի լիաբուռն ի հայտ բերելու իր 
ձիրքերն ու կարողությունները՝ ժողովուրդների 

բարեկամության, սիրո եւ հավատարմության 
սկզբունքների վրա բարձրացող, հանուր 
մարդկության երջանկությունը հետապնդող գալիք 
արդար ժամանակներում:                                                                                     
Հայ ժողովուրդը ապրել է, հայ ժողովուրդը ապրում է, 
հայ ժողովուրդը պիտի ապրի,,:
Սիլվա Կապուտիկյանը  մահացել է 2006 թ օգոստոսի 
26, աճյունը  ամփոփված է  Երեւանի Կոմիտասի 
անվան  պանթեոնում: 2009 թվականին  բացվել  
է  նրա  տուն  թանգարանը: Բանաստեղծուհու  
պատգամի  համաձայն տուն  թանգարանում  ոչինչ  
չի տեղաարժվել ամեն ինչ գտնվում է նույն տեղում, 
ինչպես եղել նրա կենդանության օրոք:

Արման ՇԻՐՎԱՆԵՑԻ
մագիստրատուրա, 1-ին կուրս

Սիլվա Կապուտիկյանը ծնվել է 1919 թվականի հուվարի 20-ին Վանից 

գաղթած դաշնակցական ազգային գործիչ Բարունակի ընտանիքում: 13 

տարեկանում գրում է իր առաջին բանաստեղծությունը: Սակայն տարիներ 

հետո բանաստեղծուհին խոստովանում է, թե իր գրական գործունեության 

սկիզբ համարում է 1935 թ. մարտի 10-ը, երբ ,,Գրական թերթում,, տպագրվել 

է ,,Հասունություն,, բանաստեղծությունը: 1936-1941թթ. սովորել է ԵՊՀ 

բանասիրության ֆակուլտետում: 1950-ին մասնակցել է Մոսկվայի Մաքսիմ 

Գորկու անվան գրականության ինստիտուտի բարձրագույն դասընթացներին: 

1945 թվականին լույս է տեսել բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն: 

1952-ին ,,Իմ  հարազատները,, ժողովածուի համար ստացել է ԽՍՀՄ պետական 

մրցանակ: 1970 թվականին  արժանացել է ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր  

գործչի, 1980-ին՝ Վրաստանի մշակույթի վաստակավոր  աշխատողի կոչումների: 

1989 թվականին  ստացել է  Նոսիդեի  անվան  միջազգային մրցանակ ( Հռոմ,  

Իտալիա):

Սիլվա Կապուտիկյանը  գրել է նաեւ մանկական բանաստեղծություններ: 

Կապուտիկյանը այցելել է Եգիպտոս, Ֆրանսիա, Ուրուգվայ, Իտալիա, 

Կիպրոս,  ուսումնասիրել է հայկական գաղթավայրերի կենցաղը, խնդիրները:  

Հետագայում իր հուշերը  բանաստեղծուհին  ամփոփել է ,,Քարավանները 

դեռ քայլում են,, ,,Գույներ նույն խճանկարից,, ,,Քարավանները  հեռանում  

են,, ուղեգրություններում: Հանդես  է  եկել  նաեւ  հրապարակախոսական  

հոդվածներով,  որոնք  տպագրվել  են ,,Իմ  ժամանակը,, ,,Չեմ  կարող լռել,, 

եւ ,,Վերջին զանգ,, գրքերում: Կապուտիկյանը հավատում էր  հայկական  

զարթոնքին. ,,Հավատացեք, կգա այն օրը, երբ համայն հայ ժողովուրդը կհավաքվի 

Մայր հայրենիքում, կհավաքվի առավել թափով ու խանդավառ կառուցելու եւ 

ստեղծելու ավելի խաղաղված սրտով, լայնասիրտ ու լիաձայն ասելու իր խոսքը 

համաշխարհային մշակույթի բազմալեզու լսարանում, ավելի լիաբուռն ի հայտ 

բերելու իր ձիրքերն ու կարողությունները՝ ժողովուրդների բարեկամության, սիրո 

եւ հավատարմության սկզբունքների վրա բարձրացող, հանուր մարդկության 

երջանկությունը հետապնդող գալիք արդար ժամանակներում:                                                                                    

Հայ ժողովուրդը ապրել է, հայ ժողովուրդը ապրում է, հայ ժողովուրդը պիտի 

ապրի,,:

ՄՈՒՍԱԼԵՌ

ՍԵԼԻՆՋԵՐ ԱՆՈՒՆՈՎ ԱՌԵՂԾՎԱԾԸ

ՀԱՅ ՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹՅԱՆ ԹԱԳՈՒՀԻՆ

Սիլվա Կապուտիկյանը  մահացել է 2006 թ օգոստոսի 26, աճյունը  ամփոփված է  

Երեւանի Կոմիտասի անվան  պանթեոնում: 2009 թվականին  բացվել  է  նրա  տուն  

թանգարանը: Բանաստեղծուհու  պատգամի  համաձայն տուն  թանգարանում  

ոչինչ  չի տեղաարժվել ամեն ինչ գտնվում է նույն տեղում, ինչպես եղել նրա 

կենդանության օրոք:

Արման  ՇԻՐՎԱՆԵՑԻ
Մագիստրատուրա
ՖԿ 1 կուրս
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ազգային ագրարային համալսարան հիմնադրամ, հասցե՝ Տերյան 74 
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