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Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան ըն թաց-
քում միշտ էլ կար ևոր վել են կր թու թյու նը, 
գի տու թյու նը և մշա կույ թը։ Տաթ ևի, Գլա-
ձո րի, Սա նա հի նի, Ա մա րա սի և այլ կր թօ-
ջախ նե րի ու նե ցած կր թա կան հա րուստ 
փոր ձի շնոր հիվ մեզ հա մար շատ կար ևոր 
ու դժ վար ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ Հա-
յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան 
տա րի նե րին, ստեղծ վեց Հա յաս տա նի 
հա մալ սա րա նը, այժմ՝ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան, ո րն ար դեն 
100 տա րե կան է։ Ե ՊՀ-ն գի տակր թա կան կա ռույց լի նե լուց բա ցի՝ նաև 
մշա կու թային օ ջախ է, և հա մալ սա րա նի ղե կա վա րու թյու նը միշտ կար ևո-
րել է ու սա նող նե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը բու հի մշա կու թային կյան քին։ 
Սա էր պատ ճա ռը, որ 2006 թ. Ե ՊՀ գիտ խորհր դի ո րոշ մամբ ստեղծ վեց 
Ե ՊՀ մշա կույ թի կենտ րո նը, ո րն ար դեն 15 տա րե կան է։ Այդ տա րի նե րի 
ըն թաց քում կենտ րո նը բա վա կա նին լուրջ կր թա կան աշ խա տանք է ի րա-
կա նաց րել՝ նպաս տե լով ու սա նո ղու թյան շր ջա նում մշա կու թային և գե ղա-
գի տա կան ճա շա կի ձևա վոր մանն ու ամ րապնդ մա նը, ստեղ ծել ի նք նա բա-
ցա հայտ ման հար թակ, մշա կույ թի մի ջո ցով սե փա կան հնա րա վո րու թյուն-
նե րը բա ցե լու, ար վես տով կրթ վե լու, ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյուն 
ծա վա լե լու հա մար։ 

ԵՊՀ հիմ նադր ման 100-ա մյա կի տո նա կա տա րու թյուն նե րի ըն թաց-
քում կազ մա կերպ վե ցին բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում ներ, մի ջազ գային գի տա-
ժո ղով ներ, գր քե րի շնոր հան դես ներ, ցու ցա հան դես ներ, ներ կա յա ցում ներ։ 
«Ան կա խու թյան սերն դի ձայ նը» խո րա գի րը կրող ե րի տա սարդ ստեղ ծա-
գոր ծող նե րի և կա տա րող նե րի հան րա պե տա կան ու սա նո ղա կան բի ե նա-
լեն իր ձևա չա փով ա ռա ջինն էր, որ ան կաց վեց Հա յաս տա նում և նվիր վեց 
Ե ՊՀ 100-ա մյա կին։ Այն մր ցույթ-փա ռա տոն էր, ո րն իր մեջ նե րա ռում էր 
կա տա րո ղա կան և ստեղ ծա գոր ծա կան ար վես տի գրե թե բո լոր ո ւղ ղու-
թյուն նե րը։ Բի ե նա լե ի գա ղա փա րը ծն վեց դեռևս 2016 թ. ՀՀ ան կա խու-
թյան 25-ա մյա կին Ե ՊՀ-ո ւմ ան ցկաց ված «Ան կա խու թյան սերն դի ձայ-
նը» ստեղ ծա գոր ծա կան ներ հա մալ սա րա նա կան մր ցույթ-փա ռա տո նի 
ըն թաց քում, ո րը նե րա ռում էր նաև հան դի պում ներ, վար պե տաց դա սեր և 
այ ցե լու թյուն ներ։ Այս ձևա չա փը պահ պան վեց նաև բի ե նա լե ի ըն թաց քում, 
ո րին մաս նակ ցե ցին հան րա պե տու թյան շուրջ 10 բու հե րից տա ղան դա վոր 
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ու սա նող ներ։ Ձևա վոր վեց պրո ֆե սի ո նալ ժյու րի հետ ևյալ ո ւղ ղու թյուն նե րի 
հա մար՝ ստեղ ծա գոր ծա կան՝ գրա կան, կոմ պո զի տո րա կան, գե ղան կար-
չու թյան, լու սան կար չու թյան և կի րա ռա կան ար վես տի, կա տա րո ղա կան՝ 
աս մուն քի, պա րի, եր գե ցո ղու թյուն և գոր ծի քային կա տա րում ներ։ Բի ե նա-
լեն լայն ար ձա գանք գտավ բու հե րի ու սա նող նե րի կող մից։ Հրա տա րակ-
ված այս ժո ղո վա ծուն ևս մեկ ա պա ցույցն է բի ե նա լե ի կա յաց ման։ Կար-
ծում եմ, որ «Ան կա խու թյան սերն դի ձայ նը» խո րա գի րը կրող բի ե նա լեն 
հան րա պե տու թյան ե րի տա սար դու թյան շր ջա նում կար ևոր մշա կու թային 
ի րա դար ձու թյուն է ր։ Շնոր հա վո րում եմ այս ժո ղո վա ծո ւում տպագր ված 
բո լոր ու սա նող նե րին և բա րի ե րթ եմ մաղ թում նրանց հե տա գա ստեղ ծա-
գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյա նը։

 
ԳԵՂԱՄԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
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Ժա մա նա կի հա րա հո սը, բա րե բախ-
տա բար, ա նընդ հատ ա ռաջ է մղում կյան-
քը, և նո րա նում է աշ խար հը: Սերն դա փո-
խու թյու նը հնի ու նո րի բնա կան պայքա-
րում հաղ թա նա կը միշտ վե րա պա հում է 
նոր սերն դին: Այ լա պես մարդ կու թյունն 
ա ռա ջըն թաց ու զար գա ցում չէր ապ րի:

Բ նա կան այս գոր ծըն թա ցում, ան-
շուշտ, հի նը չի պարտ վում. որ քան էլ դի-
մադ րում է նա, այ նո ւա մե նայ նիվ, հենց ի նքն է նոր սերն դին մոր ու դա-
յա կի նման ա ճեց նում իր ծո ցում, ո ւղ ղոր դում, ճա նա պարհ է տա լիս ի րեն 
փո խա րի նո ղին, ո րն իր թարմ մտա ծո ղու թյամբ ու ա ռա ջա դի մու թյամբ և 
հենց հնի ա ջակ ցու թյամբ, նրա նից դա սեր առ նե լով, նրա ձեռք բե րում նե-
րի յու րա ցու մով է ի նք նահաս տատ վում, գրա վում իր տե ղը ի րա կա նու թյան 
բո լոր ո լորտ նե րում՝ թե՛ գի տու թյան մեջ և թե՛ ար վես տում նվա ճում նո րա-
նոր բար ձունք ներ:

Գի տու թյան բնա գա վա ռի օ րի նա չա փու թյուն նե րը, թվում է, ա վե լի 
բնա կան են. ըն դու նակ ու նպա տա կաս լաց ե րի տա սարդն իր մաս նա գի-
տու թյան մեջ հա մառ աշ խա տան քով կա րող է հաս նել նոր բար ձունք նե րի: 

 Ար վես տի բնա գա վա ռը նույն պես հա մառ աշ խա տա սի րու թյամբ է 
զար գա նում, բայց այս տեղ գոր ծում են ու րիշ օ րի նա չա փու թյուն ներ և 
հատ կա պես՝ սուրբգ րյան հան րա հայ տը՝ « Բա զում են կոչ ված նե րը, բայց 
սա կավ են ը նտ րյալնե րը»: Այս եր ևույ թը ժա մա նա կին Ռա փայել Պատ-
կա նյանն է դի պուկ բնո րո շել. 

Թե վաս տա կես՝ հա րուստ կըլ նիս, թե լավ սոր վիս՝ գիտ նա կան, 
Աշ խա տան քով կլի նիս բը ժիշկ, կըս տա նաս վարձ, աս տի ճան, 
Ե թե բախ տը հա ջո ղե քեզ՝ թագ էլ գլ խիդ կու նե նաս,
 Բայց բա նաս տեղծ դու չես լի նիլ, թե սուրբ կո չումն չու նե նաս:
Ա մեն սե րունդ, տար բեր մաս նա գի տու թյուն ներ նա խընտ րած պա-

տա նի ներ ու ե րի տա սարդ ներ այդ « սուրբ կո չումն» ու նե նում են այս կամ 
այն չա փով, և ա մեն ստեղ ծա գոր ծո ղի թվում է, թե ի նքն ը նտ րյալ է, բայց 
կյանքն է ճշ տում նրա օ ժտ վա ծու թյան չափն ու ո ւղ ղու թյու նը: Այդ պես է 
նաև ան կա խու թյան սերն դի պա րա գա յում, ո րի ու սա նող լի նե լու վառվ-
ռուն ժա մա նա կը զու գա դի պեց հայոց մայր բու հի՝ Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի հիմ նադր ման 100-ա մյա կի տոնա կա տա րու թյա նը: 

Հո բե լյա նա կան մի ջո ցա ռում նե րը՝ Ե ՊՀ ռեկ տո րա տի և մշա կույ թի 
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կենտ րո նի կազ մա կեր պած ֆա կուլ տե տային ու հա մա հա մալ սա րա նա-
կան գի տա կան նս տաշր ջան ներն ու ստու գա տես նե րը, հան րա պե տա կան 
փա ռա տո նե րը, կեն սա գործ վող մյուս ծրագ րե րը ան կա խու թյան սերն դի 
հա մար լա վա գույն հնա րա վո րու թյուն է ին՝ գի տա կան հե տաքրք րու թյուն-
նե րի հետ մի ա սին դրս ևո րե լու նաև ի րենց գե ղար վես տա կան շնորհ նե րը:

Գ րե թե մի ո ղջ տա րի կազ մա կերպ վում է ին տո նա կան մի ջո ցա ռում ներ, 
ո րոնց մաս նակ ցում էր խան դա վառ ու սա նո ղու թյու նը՝ ար տա հայ տե լով իր 
բուռն վե րա բեր մուն քը, օ րի նա կան հպար տու թյունն ու սե րը մայր բու հի և 
առ հա սա րակ հայ րե նի կր թու թյան ու գի տու թյան նկատ մամբ: Դա սե րից, 
գրա դա րա նից ու գր քե րից բա ցի՝ նոր սե րունդն ու նի և այլ հե տաքրք րու-
թյուն ներ: Պատե հու թյան դեպ քում շա տե րի մեջ ա րթ նա նում է ստեղ ծա-
գոր ծա կան ձիր քը, որ կաշ կանդ ված նիր հում էր մաս նա գի տա կան գի-
տե լիք նե րի ծան րու թյու նից ու ժա մա նա կի սղու թյու նից: Չմո ռա նանք, որ 
սի րո և հե րո սա նա լու հա սակն է դա, որ ե րի տա սարդ նե րին մղում է մե ծա-
գոր ծու թյուն նե րի և ար վես տի լեզ վով ի նք նար տա հայտ վե լու: Քա ղա քային 
մի ջա վայ րում, եր կա րատև ըն թեր ցա նու թյան կամ « գի տու թյան գրա նի-
տը կր ծե լու» ո գո րում նե րում ու սա նող նե րի, մա նա վանդ գյու ղաշ խար հից 
ե կած նե րի մեջ, ա րթ նա նում է ծնն դա վայ րի, հայ րե նի բնու թյան ու հե ռա-
վոր հա րա զատ նե րի կա րո տը: Եվ ոչ մի այն դա:

 Մեր օ րե րի ան ցու դար ձը, ար ցա խյան պա տե րազ մը, հաղ թու թյան 
բերկ րանքն ու պար տու թյան դառ նու թյու նը, հե րոս նե րի սխ րանքն ու զոհ-
ված նե րի կս կի ծը, թանձ րա ցող ա նո րո շու թյունն ու հայ րե նի քի ճա կա տա-
գի րը ան տար բեր չեն թող նում մեր օ րե րի զգա յուն ե րի տա սար դու թյա նը: 
Դա էլ հար կադ րում է ե լք տալ մարդ կային բնա կան խո հե րին ու զգաց-
մունք նե րին, և տար բեր մար դիկ նա խընտ րում են ի նք նար տա հայտ ման 
տար բեր ե ղա նակ ներ ու մի ջոց ներ, ար վես տի տար բեր տե սակ ներ: Եվ 
նրանց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում լի նում են հա ջող ված եր կեր՝ բա նաս-
տեղ ծու թյուն ներ, պատմ վածք ներ էս սե ներ, կա տարո ղա կան ար վես տի 
հե տաքր քիր դրս ևո րում ներ, կեր պար վես տի գոր ծեր ու լու սան կար ներ:

 Սույն ժո ղո վա ծո ւում հրա տա րակ վում են Ե ՊՀ 100-ա մյա կի տո նա կա-
տարու թյան փա ռա տոն-մր ցույթ նե րում հաղ թած ու պարգևատրված ու-
սա նող նե րի տա րա ժանր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը, ո րոնց մեջ ըն թեր ցողն 
իս կա պես կլ սի ան կա խու թյան սերն դի ձայ նը, շո շա փե լի ո րեն կտես նի մեր 
օ րե րին ու ժա մա նակնե րին, շուր ջը ծա վալ վող ի րա դար ձու թյուն նե րին 
նետ ված ե րի տա սար դա կան թարմ հա յացք, կզ գա ու կճա նա չի նոր սերն-
դի հե տաքրք րու թյուն նե րի, ազ գային հա սա րա կա կան բնույթ ու նե ցող 
անձնա կան խո հե րի ու զգաց նունք նե րի գե ղե ցիկ աշ խար հը:

ՍԱՄՎԵԼՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Բան.գիտ.դոկտոր,պրոֆեսոր,ԵՊՀակադ.

Հր.Թամրազյանիանվանհայգրականության
պատմությանամբիոնիվարիչ
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Սի րե լի՛ հա մալ սա րա նա կան ներ, 
Ես ող ջու նում եմ Ե ՊՀ հիմ նադր ման 

100-ա մյա կին նվիր ված ա ռա ջին հան-
րա պե տա կան ու սա նո ղա կան բի ե նա լե ի 
բո լոր մաս նա կից նե րին և կա զա կեր պիչ-
նե րին: Հան րա պե տա կան ու սա նո ղա-
կան այս բի ե նա լեն շատ բա ցա ռիկ մի 
ծրա գիր է, ո րի կար ևո րա գույն նպա տա-
կը տա ղան դա վոր ու սա նող նե րի բա ցա-
հայ տումն ու հան րայ նա ցումն է: Այն իս կա պես ստեղ ծում է մի հար թակ, 
որ տեղ ար վես տի տար բեր ո ւղ ղու թյուն նե րում կա րող են մաս նակ ցել և 
լա վա գույնս բա ցա հայ տել ի րենց ու նա կու թյուն նե րը ար վես տա սեր այն-
պի սի ե րի տա սարդ ներ, ո րոնք գու ցեև վա ղը կշա րու նա կեն ի րենց գոր ծու-
նե ու թյու նը մշա կույ թի որ ևէ ո լո րոտում՝ դառ նա լով նկա րիչ ներ, կոմ պո զի-
տոր ներ, գրող ներ և կհարս տաց նեն հայ մշա կույ թի գան ձա րա նը: Ին չու 
չէ՞ գու ցե կի րա կա նաց նեն ի րենց ե րա զանք նե րը, ո րոնք եր կար տա րի ներ 
թա քուն են պա հել այլ մաս նա գի տու թյան մեջ հմ տա նա լու ճա նա պար հին: 

Բարձր եմ գնա հա տում այն հան գա ման քը, որ բի ե նա լե ի ար դյուն քում 
տպագր վում է այս ժո ղո վա ծուն: Սա գե ղե ցիկ ա վան դույթ է, որ մնա յուն 
ար ժեք է և՛ մայր բու հի, և՛ Հա յաս տա նի հա մար: 

Հա տուկ շնոր հա կա լու թյուն եմ ու զում հայտ նել Կա րի նե Դավ թյա նին, 
որը տա րի նե րի ըն թաց քում կա րո ղա նում է բա ցա հայ տել տա ղան դ ներ և 
կրթել սե րունդ ներ, կենտ րո նի ո ղջ աշ խա տա կազ մին ար ված հրա շա լի 
աշ խա տան քի հա մար և հույս եմ հայտ նում, որ այս ձևա չա փով բի ե նա-
լեն ա պա գա յում կու նե նա իր ո ւրույն տե ղը մի ջազ գային աս պա րե զում ևս: 
Բա րի ե րթ եմ մաղ թում բո լոր մաս նա կից նե րին և բա զում հա ջո ղու թյուն ներ 
ի րենց ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քում: 

ԱՆՆԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀվաստակավորնկարչուհի,

«Total-Art»մշակութայինհասարակական
կազմակերպությաննախագահ
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Ա ՆԱ ՀԻՏ ՂԱ ԶԱ ԽԵՑՅԱՆ 

Ա նա հիտ Ղա զա խե ցյա նը ծն վել է 

1999 թ. դեկտմ բե րի 26-ին Լո ռու մար զի 

Վա նա ձոր քա ղա քում։ Սո վո րել է Վա-

նա ձո րի Ալ. Ս. Պուշ կի նի ան վան թիվ 4 

դպոր ցում, այ նու հետև՝ Վ. Տե րյա նի ան-

վան թիվ 5 ա վագ դպ րո ցում: 2017 թ. ըն դուն վել է Հայ-ռու սա կան հա-

մալ սա րա նի մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն ների ֆա կուլ տետ։ Տի րա-

պե տում է հայե րե նի, ռու սե րե նի, ան գլե րե նի, սո վո րում է գեր մա նե րեն 

և պարս կե րեն։ 2018-2019 թթ. աշ խա տել է «Ար ևիկ» հրա տա րակ չու-

թյու նում որպես մար կե տո լոգ։ 2019 թվականից աշ խա տում է « Դա-

րակ» հրա տա րակ չու թյու նում ի բրև թարգ մա նիչ։ Բազ մա թիվ կազ մա-

կեր պու թյուն նե րի ան դամ է, օ րի նակ՝ Եվ րո պա կան ե րի տա սար դա կան 

խորհր դա րան, Հայե րեն Վի քի պե դի ա և այլն։ 15 տա րե կա նից թղ թակ-

ցել է 17.am կայ քին։ Նույն տա րի քից սկ սել է տպագր վել բազ մա թիվ 

գրա կան կայ քե րում և հան դես նե րում, ո րոն ցից են «Եր կունք» գրա կան 

թեր թը, « Գա րուն» ամ սա գի րը, « Շա վիղ+» ե րի տա սար դա կան է ջը, 

«Գ րա նիշ» գրա կան կայ քը, «Ինք նա գիր»-ը, «Գ րե թերթ» պար բե րա-

կա նը և այլն։ 2016 թ. Լո ռու մար զում ՀՀ ան կա խու թյան 25-ա մյա կին 

նվիր ված մր ցույ թում զբա ղեց րել է 1-ին հո րի զո նա կա նը՝ «Կ նե րե՞մ, 

Հա յաս տան» էս սե ով։ Նույն թվա կա նի գար նա նը ճա նաչ վել է 17.am 

կայ քի Տար վա լա վա գույն լրագ րող։ 2017 թ. դար ձել է «Գ րա նիշ» գրա-

կան հա մայն քի Տար վա բա ցա հայ տում։ Նույն թվա կա նին դար ձել է 

«Ա րա րատ Մկր տու մյա նի ան վան գրա կան մր ցա նա կի» դափ նե կիր, 

տպագր վել « Բա ռե րի եզ րին» ան թա լո գի ա յում։ 2018 թ. « Դար» ա կում-

բի կող մից կազ մա կերպ ված « Թավ շյա հաղ թա նակ։ Ի նձ բա ցա կա 

չդ նեք» հա մա հայ կա կան մր ցույ թում « Նե րանձ նա կան հե ղա փո խու-

թյուն» էս սե ով զբա ղեց րել է 1-ին հո րի զո նա կա նը՝ տպագր վե լով նույն 

վեր նա գի րը կրող ան թո լո գի ա յում։ Վե րոն շյալ էս սեն հաղ թող է ճա նաչ-

վել նաև «Գ րա նիշ» գրա կան հա մայն քի 2018 թ. « Լա վա գույն էս սե» 

ան վա նա կար գում։ 2018 թվա կա նին ՀՀ մշա կույ թի նա խա րա րու թյան 
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ա ջակ ցու թյամբ տպագր վել է նրա ա ռա ջին գիր քը՝ « Դի լե մա» բա նաս-

տեղ ծու թյուն նե րի ժո ղո վա ծուն։ 2019 թ. Գրա նի շի « Լա վա գույն թարգ-

մա նու թյուն» ան վա նա կար գում հաղ թող է ճանաչվել Դե նի ել Ջոն սի 

« Խի զախ նե րը եր բեք բա նաս տեղ ծու թյուն չեն գրում» շար քի հա մար, 

Ա նա հի տի թարգ մա նու թյամբ լույս են տե սել Մարկ Տվե նի « Թոմ Սոյե-

րը ար տա սահ մա նում» և Լ.Ֆ. Բաու մի « Սան տա Կլաու սի կյանքն ու 

ար կած նե րը» գր քե րը, ի սկ 2020 թ.՝ Քեյթ Աթ քին սը նի « Թան գա րա նի 

ետ նա բե մում» վե պը: Նրա բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը տպագր վել են 

ո ւկ րաի նե րեն « Լի տավ րի» ալ մա նա խում: 

2019 թ. Ե ՊՀ հիմնադրման 100-ա մյա կին նվիր ված «Ան կա խու թյան 

սերն դի ձայ նը» ե րի տա սարդ ստեղ ծա գոր ծող նե րի և կա տա րող նե-

րի հան րա պե տա կան ու սա նո ղա կան բի ե նա լեի գրա կան մրցույ թում 

զբա ղեց րել է 1-ին հո րի զո նա կա նը և ար ժա նա ցել «Ան դին» ամ սագ րի 

մր ցա նա կին: 

 

ան-անձնական

Մա մու լի ա զա տու թյու նը սահ մա նա փակ ված է 37 ե րկ րում: 54 ե րկ-

րում բա ցա կա յում է քա ղա քա կան ու ը նդ հան րա պես քա ղա քա ցի ա-

կան ա զա տու թյու նը: Իս րայե լի ան կա խու թյու նը չեն ճա նա չում 24 

մու սուլ մա նա կան պե տու թյուն ներ: Քո ան կա խու թյու նը՝ ծնող ներդ՝ մի 

ամ բողջ կյանք, մի քա նի ըն կեր՝ ը ստ նա խա սի րու թյան, սահ մա նադ րո-

րեն՝ մինչև 18-դ լրա նա լը, ի սկ հո գու խոր քում՝ դու ի նքդ, բայց մեկ-մեկ, 

ե րբ ո ւժ չկա, ե րբ պետք է հանգս տա նալ ու կախ վել մեկ նու մե կից: Կամ՝ 

մեկ նու մե կից կախ վե լով հանգս տա նալ: Կամ՝ կախ վել ու մեկ նու մե կից 

հանգս տա նալ: Ըն թաց քում կո րո շես: 

Բայց ի ՞նչ է իր մտա ծում. հա, տես նես աշ խար հում կա՞ վի ճա կագ-

րու թյուն, թե մի ջի նը որ քան շա քա րա վազ են ա վե լաց նում թե յում, քա նի 

մարդ է ամ ռա նը նա րինջ ներ ու տում ու քա նի հո գի է ապ րե լու ո րո շում 

կա յաց նում ա մեն ան գամ Մի րա բոյի կամր ջով ան ցնե լիս: Բայց դա մի 

կողմ, հաշ վե՞լ ե ս՝ քա նի վայր կյան ան ճշ տու թյամբ ան ցար փո ղոցն ու 

մար մինդ որ ան կյան տակ հայտն վեց գետ նին՝ թույլ, ան կա րող, հաշտ-

ված: Չես հի շո՞ւմ: Փո խա րե նը պա տու հա նից կա րո ղա նում ես ա մեն 

օր հաշ վել՝ քա նի մա նու շա կա գույն մե քե նա է ան ցնում, ե թե մա նու շա-

կա գույն մե քե նա ներ, ի հար կե, ան ցնում են ու գրել բլոկ նո տում: Այ սօր 

մեկն էր, ե րեկ՝ չոր սը, ան ցած օ րը չի ան ցել կամ չես տե սել, էդ պես էլ է 



13

լի նում: Ա մեն կերպ էլ լի նում է, չէ՞: Ի սկ տես նես մա նու շա կա գույն մե-

քե նա նե րը ա մեն օ ՞ր են վրաեր թի են թար կում, թե ոչ: 

Ու հի շում ե ս՝ վա րոր դի ո չինչ չհաս կա ցող դեմ քը ու բա ռե րը մարդ-

կանց աղ մու կի պես. «անց նե լու ժա մա նա կը չէր, ոչ էլ տե ղը»:

 Դու սկ սել ես խո սել ո ւթ ամ սա կա նում: Հե տո հաս կա ցել ես, որ միշտ 

ժա մա նա կից շուտ ես խո սում ու փոր ձել ես լռել: Եր կար չի տևում: 

Շտա պում ես: Շտա պո ղը տղա չի ու նե նում, հան կարծ հի շում ես: Ի նչ 

ա նի մաստ բան: Գու ցե դու ու զում ես հենց աղ ջիկ ու նե նալ: Հե տո մտա-

ծում ես, որ դրա մեջ էլ խտ րա կա նու թյուն կա: Բայց, միև նույնն է, ին չո՞ւ 

հի շե ցիր, ի ՞նչ կար ևոր էր: Ի ՞նչ ե րե խա նե րի ժա մա նակն է՝ դու հի վան-

դա նո ցում, մե նակ-մե նակ, ոչ ոք չի հա մար ձակ վում ի նչ-որ բան հարց-

նել, ան գամ մայրդ: Բուժ քույ րը մի եր կու ան գամ մտ նում է սե նյակդ՝ 

ստու գե լու (ի ՞նչ ի մա նաս՝ փո ղոցն էդ պես ան ցնո ղը դռան փո խա րեն 

պա տու հա նով չի ցան կա նա դուրս գալ), մի ե րեք ան գամ հարց նում՝ 

ի նչ-որ բա նի կա րի՞ք ու նես ու դուրս գա լիս: Բայց իս կա պես, ի նչ-որ 

բա նի կա րիք ու նե՞ս: 

Ու դու մեկ ան գամ կանգ նեց նում ես նրան ու, իս կա պես կա րիք ու-

նե նա լով պա տաս խա նի, հարց նում՝ ի սկ 1+1 հա վա սա՞ր է 2-ի ու նա 

նա յում է քեզ եր կար, ու թվում է՝ ձեռ քը հի մա հեռ վից կմո տեց նի, կդնի 

ճա կա տիդ, կհա մոզ վի, որ ջեր մու թյունդ բարձր-բարձր է, մի քա նի նե-

րար կում կա նի, հույ սով, որ քնես, ա րթ նա նաս, կհի շես, որ 1+1=2: Եվ 

նա ան հույս-ան տար բեր գլ խով է ա նում: Եվ դու ու զում ես նրան բա-

ցատ րել, որ այո, իս կա պես, 1+1=2՝ մա թե մա տի կո րեն, բայց, դուք չգի-

տեք, ճիշ տը 1+1=1-ն է՝ մարդ կայ նո րեն, սի րո լեզ վով ա սած: Չգի տեք, 

որ թվե րի փո խա րեն մար դիկ են լի նում մեկ-մեկ, ո րոնք 0.5 չեն լի նում, 

ու ե թե 1 են, ու րեմն գու մա րը եր բեք 2 չպետք է լի նի: Մեկ ե ն՝ մեկ կմ նան, 

ե թե ճիշտ են գու մար վում, ե թե սխալ չեն հայտն վել այդ խնդ րում: Ի սկ 

գու ցե դու պար զա պես սխա՞լ է իր հայտն վել: Դրա հա մար չգի տես՝ ե թե 

Մի րա բոյով քայ լե իր՝ ի նչ ո րո շում կկա յաց նե իր: Մի րա բո չկար, բայց 

այլ տար բե րակ ներ կային, ո րոնց ձեռքդ չգ նաց: Փո խա րե նը տե սար՝ 

ի նչ ե ղավ: Ու քա նի որ, այ նո ւա մե նայ նիվ, ա րթ նա ցել ես, այ նո ւա մե-

նայ նիվ, ի նչ-որ մե կը հաս տա տել ու կնի քել է՝ պետք է ապ րես, սկզ բի 

հա մար ո րո շել ես, որ պետք է դուրս գր վել ու թող նել-գ նալ: Փա րիզ: Հա-

վա նա բար ու ղե ղի ցն ցու մը բա վա կա նին զգա լի է, ե րբ ու զում ես գնալ 

մի տեղ, ո րը ա մե նա վեր ջին տար բե րա կը կլի ներ՝ ը նտ րու թյուն նե րից: 

Բայց հար կա վոր է գնալ, հաշ վել, թե սր ճա րան նե րում քա նի մարդ է 

մի այ նակ նս տած, օ րա կան քա նի հո գու են ա մուս նու թյան ա ռա ջարկ 
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ա նում Էյ ֆե լի մոտ (հո գոց, դու դա եր բեք չէ իր ու զե նա, չնա յած ո ՞վ գի-

տի), սե փա կան փոր ձով հա մոզ վել՝ քա նի՞ ժամ կա րե լի է նս տել Սե նի 

ա փին՝ ա լիք նե րին նայե լով:

-Ո ւթ: 

Ե րազ: Չէ, ե րազ չես տես նում, գո նե հի վան դա նո ցում էդ պես է, մի 

տե սակ չտ րա մադ րող գի շեր ներ՝ ա նընդ հատ (ի սկ ը ստ վի ճա կագ րու-

թյան՝ մար դիկ ե ՞րբ են դա դա րում հի շել ե րազ նե րը): Հա, պար զա պես 

հի շե ցիր, որ ա նու նը, ո րի պատ ճա ռով էս հի մար պատ մու թյան մեջ ես 

ըն կել, բո լո րին էլ հետդ գցել, ե րազ կամ ե րա զանք էր նշա նա կում: Հե-

տո հի շե ցիր « Ռեք վի եմ ե րա զան քի հա մար» ֆիլ մը: Հե տո հաս կա ցար, 

որ սխալ տեղ է տա նում, որ բո լոր ա րա րո ղու թյուն նե րը ժա մա նա կա-

վո րա պես հե տաձգ վել են ու ա մեն բան մնում է ե րազ՝ ա ռանց հո գե-

հանգս տի: Կամ մղ ձա վանջ: 

Փա րի զում դու հաս տատ մի քա նի շա բա թում ան գիր կի մա նաս՝ ով 

որ տեղ է թաղ ված Պեր-Լա շե զում, ու, չնա յած մորդ զգու շա ցում նե-

րին, ե րե կո յան մի քա նի ան գամ կեր ևաս ար վար ձա նային ի նչ-որ տե-

ղե րում, ու մեկ-մեկ ի մպ րե սի ո նիզ մի կամ պոստ-մո դեռ նիզ մի շր ջա նի 

կտավ նե րով պոստ քար տեր կու ղար կես՝ այս ու այն կողմ: Ու մտ քե րը 

եր ևի ա ռա ջին ան գամ չեն լի նի այ սո ւայն կողմ: 

Ըստ վի ճա կագ րու թյան՝ տես նես քա նի՞ մարդ է մնում, ե րբ նրանց 

ա սում ե ն՝ թող գնա, քա նի մարդ չի թող նում մինչև վերջ խո սել ու համ-

բու րում է դի մա ցի նին, մի այն թե չշա րու նա կի նույն բա նը ա սել, ի սկ 

քա նի՞ս են լռում՝ մինչև ան ցնի գնա լու ժա մա նա կը, կուլ տա լիս գնա լը՝ 

բա ռե րի հետ: Ը ստ վի ճա կագ րու թյան՝ քա նի՞ս են հի վան դա նոց նե րում 

հայտն վում ա մե նա կար ևոր բա ժա նում նե րից հե տո՝ զուտ պա տա հա-

բար, կամ քա նիսն են նա րիջ ներ առ նում ու բարձ րա նում տուն՝ կար-

ծես կյան քը շա րու նակ վում է: Եվ գու ցե իս կա պե՞ս կյան քը շա րու նակ-

վում է:

Բ րե լի « Մի լքիր դու ի նձ» եր գը 36,408,034  դի տում ու նի: 36,408,034  

մարդ չի՞ լքել՝ ը ստ տրա մա բա նու թյան: Կամ դար ձե՞լ է ստ վե րը ստվե-

րի, ստ վե րը ձեռ քի կամ ստ վե րը շան: Բե րե՞լ է մար գա րիտ ներ այն ե րկ-

րից, որ տեղ ան ձրև չի լի նում: Ի նչ-որ բան առ հա սա րակ փոխ վե՞լ է: 

Ո րով հետև դու ո չինչ չա րե ցիր բա ցի էս հի մար սե նյա կում հայնտ վե-

լուց: Չնա յած փոր ձում ես կա պը չտես նել: Բայց ա մեն բան կա տար-

վեց հրա ժեշ տից հե տո. ժա մա նա կում, ե րբ միև նույնն էր լու սա ցույ ցի 

գույ նը, ե րբ աշ խար հը շաղ ված-շաղ ված էր:

-Ի նը:
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 Հե տո չես հի շում էլ ո չինչ: Մի այն մտա ծում ե ս՝ որ ե րբ մարդ կանց 

աջ այ տին հար վա ծում են, ձա խը էդ պես էլ չեն պար զում: Ի սկ դու ճա-

կատդ էլ պար զեր ցիր: Դրա հա մար հե րիք է: Մե քե նայի վա րոր դին 

ա զատ են ար ձա կել, նա քեզ ծա ղիկ ներ ու շո կո լադ է բե րել, կյան քը 

ո նց որ թե իր հու նի մեջ է ը նկ նում, բայց մա մու լի ա զա տու թյու նը դեռ 

սահ մա նա փակ ված է 37 ե րկ րում: 54 ե րկ րում բա ցա կա յում է քա ղա-

քա կան ու ը նդ հան րա պես քա ղա քա ցի ա կան ա զա տու թյու նը: Իս րայե-

լի ան կա խու թյու նը չեն ճա նա չում 24 մու սուլ մա նա կան պե տու թյուն-

ներ ու ա ստ ված գի տի՝ կճա նա չեն, թե չէ: Ի սկ դու վթա րից հե տո մի քիչ 

ան կախ ես զգում, մտա ծում ե ս՝ դուրս կգր վես, վեր կկե նաս ու կգ նաս: 

Իսկ ը ստ վի ճա կագ րու թյան՝ քա նի՞ս են վեր կե նում ու գնում: 

 

***

Ի սկզ բա նե 

Քո ար տե ւա նունք ներն է ին 

Ու սե րը՝

Նրան ցից 

Սկս վող 

Այլ ե լք չթո ղեց,

բա ռե րին՝ 

Քան Լի նել։

*** 

Այս քա մի նե րից,

 Մոխ րա գույն տա նիք նե րից,

(Որ տեղ չենք էլ ե ղել), 

Ու

 Ճա նա պարհ նե րից,

(Ո րոն ցով վե րա դար ձի փորձ ե նք ա նում), 

Այս դռ նե րից,

Տ նե րից ու բա կե րից ան ծա նոթ,

(Ո րոնք քեզ հան դի պե լու 

Չս տաց ված ու հու սա հատ 

Խաբ կանք ներ են),

Ծ խա խոտ նե րի ծայ րե րից,
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 Ծայ րե րի մարդ կան ցից, 

Այն բո լոր հյու սի սա փայ լե րից,

(Ո րոնք էդ պես էլ չտե սանք), 

Ու ե րազ նե րից,

(Ո րոն ցում ապ րե լը գե րա դա սե լի է 

Ա ռա վել), 

Այս բո լոր տնե րի

 Պա տու հան նե րից,

(Ո ւր ճա ղեր են ան հա մար 

Ու մար դիկ՝ սո վո րա կան ան ցու դար ձով), 

Ու եր կինք նե րից,

(Ո րոն ցում ա ստ ղե րը 

Հեչ էլ ան հաշ վե լի չեն), 

Ու ա ստ ղե րից,

(Որ տե ղից էլ ոչ ոք չի իջ նում 

Եր կիր, 

Ո րով հե տեւ բո լորս հոգ նել ե նք փոր ձե լուց), 

Եւ այս բո լոր փոր ձե րից,

(Ո րոնք քեզ 

Մո տեց նում ու հե ռաց նում են ա ռա վել), 

Եւ այս բո լոր եր գե րից,

(Որ ա կանջ նե րումդ են,

 Քո մեջ,

 Մարմ նիդ մեջ),

 

Այս բո լոր բա ռե րից ու 

Բա նաս տեղ ծու թյուն նե րից 

Ան դին

 Կա՞ մի բան 

Որ կկա րո ղա նա լի նել 

Քո մա սին։
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     *** 

Ես պր ծում չու նեմ, սի րե լիս, օ րե րից՝ հու սա հատ, նույ նա կերպ

 Քա ղա քից այս փո շոտ, հա սա րակ

 Մարդ կան ցից՝ քե զա նից շատ տար բեր։

 

Ես պր ծում չու նեմ մտ քե րից՝

 Հե ռաց նող ու վա նող ի նձ քեզ նից,

Ս պա սու մից, կա րո տից հո գե տանջ

Թղ թե րից՝ ան բառ, ան թա նաք։

 

Ես պր ծում չու նեմ քո մա սին,

 Քո ձևից, քո ձայ նից ի նձ պատ մող 

Եր գե րից, սի րե լիս, մեր այն հին,

 Վեր քե րից քեզ հա մար նվ վա ցող։

 

Ես պր ծում չու նեմ ին ձա նից,

Ստ վե րից իմ ան գույն ու ան ձեւ

 Քա ղա քի այս հին պու րա կում՝

 Քե զա նից շատ հե ռու ու ան սեր։

***

 Սո վո րա կա նից շատ եմ մտա ծում

 Քո մա սին

 Կարմ րի մա սին

 Միտքս ո նց որ Ա մս տեր դա մի

 Կո րած փո ղոց նե րը լի նի՝

 Մի եր կու հո գի են 

Ա մեն մեկն իր ե րաժշ տու թյամբ 

Իր գոր ծե րով 

Ու ե ս

 Հենց էդ տեղ, 

Էդ եր կու սից խոս քի ան լսե լի ու թյան չափ հե ռու

 Քեզ սեր կխոս տո վա նե ի,

 Սեր իմ, 

Ե թե բա ռե րը էս քան պարզ չլի նե ին

Զ գաց մուն քի ա ռաջ 

Ես քեզ հա մար Բրել կմի աց նե ի
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 Կար միր լապ տեր նե րի տակ, 

Ես պրե ւեր կկար դայի քեզ հա մար 

Իմ սեր 

Ո րով հե տեւ, նրա նից հե տո

 Դու լա վա գույնն ես, 

Որ պա տա հել է հետս 

Ո րով հե տեւ ե թե նա բա նաս տեղ ծու թյուն ներ էր գրում

 Դու բա նաս տեղ ծու թյուն ես, որ կաս՝ 

Երկ նային,

 Բարձր,

 Կար միր

 Կար միր

 Կար միր 

Իմ բո լոր մոխ րա գույն օ րե րում։

***

 Քե զա նից այս կողմ

 Հաս կա ցա 

Զեմ ֆի րային՝

 Ծայ րից ծայր

Սր ճա համն 

Ու հո տը՝

 Մեկ առ մեկ,

 Կապ տա թույրն 

Ու ճեր մա կը՝ 

Ե րանգ առ ե րանգ,

 Սերն՝ 

Ինչ քան կա րող է ի,

 Փա խուս տը՝

 Քայլ առ քայլ,

 Կապ վա ծու թյու նը՝

 Մաշ կիս վրա,

 Կոր ծա նումն՝ 

Ամ բող ջու թյամբ։

 Քե զա նից այս կողմ

 Սի րե ցի

 Քա ղա քը՝ հեր ձած՝
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 Մաս առ մաս, 

Եր գե րը՝

 Վայր կյան առ վայր կյան,

Սր ճա րան նե րը՝

 Հաս ցե առ հաս ցե,

 Նա մակ ներդ՝

 Տառ առ տառ,

 Քեզ՝ 

Ոտ քից գլուխ,

 Ներ սից ու դր սից, 

Ան ծայ րա ծա վալ։

 Քե զա նից այս կողմ

 Գի տեմ՝ 

Ինչ-որ մե կը 

Ե ղի ցի լույ սը 

Ինչ-որ տեղ ի նձ հա մար

Շշն ջաց՝

 Բառ առ բառ։
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Ա ՆՈՒՇ ԱԲ ՐԱ ՀԱՄՅԱՆ 

 

Ա նուշ Աբ րա հա մյա նը ծն վել է 2000 

թ. հու լի սի 26-ին Գե ղար քու նի քի մար զի 

Ներ քին Գե տա շեն գյու ղում: 2018 թ. գե-

րա զան ցու թյամբ ա վար տե լով տե ղի թիվ 

1 միջն. դպ րո ցը՝ ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի փի-

լի սո փա յու թյան և հո գե բա նու թյան ֆա կուլ տետ։ 2016 -2019 թթ. ե ղել 

է Հա յաս տա նի պա տա նի թղ թա կից նե րի ցան ցի՝ 17.am-ի թղ թա կից։ 

Գրա վիչ գյու ղա կան պատ մու թյուն նե րի հա մար ար ժա նա ցել է խրա-

խու սա կան մր ցա նակ նե րի։ 2018 թվականից առ այսօր «Գր քա մոլ» 

ա կում բի ան դամ է։ Հա մալ սա րան ըն դուն վե լու ա ռա ջին ի սկ տա րուց 

Մշա կույ թի կենտ րո նի « Հա մալ սա րա նա կան» թատ րոն-ստու դի այի 

սան է և մաս նակ ցում է մի շարք մի ջո ցա ռու մե րի, ո րոն ցից իր հա մար 

ա ռա վել նշա նա կա լի էր մաս նակ ցու թյու նը Տ. Չու խա ջյա նի « Կա րի նե» 

օ պե րե տում։ 2019 թ. հա մա գոր ծակ ցել է « Թոնդ րակ» ար շա վա կան 

ա կում բի հետ, ո րի ֆիլմ-ս տու դի ա յում խոս նակ է առ այսօր։ Զբաղ վում 

է նաև լեռ նագ նա ցու թյանբ և Հա յաս տա նում տա սից ա վե լի լեռ ներ է 

բարձ րա ցել։ 

2019 թ. Ե ՊՀ հիմնադրամն 100-ա մյա կին նվիր ված «Ան կա խու-

թյան սերն դի ձայ նը» ե րի տա սարդ ստեղ ծա գոր ծող նե րի և կա տա րող-

նե րի հան րա պե տա կան ուսանողական բի ե նա լեի գրա կան մր ցույ-

թում զբա ղեց րել է 2-րդ հո րի զո նա կա նը: 
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Հորս 

Ես նոր եմ զգում

 Քո կոշտ ձեռ քե րի,

 Ճաքճ քած վեր քի

 Նուրբ քնք շու թյու նը։

 Քո դրած քա րի 

Ու ծե փած ցե խի

 Մեծ ամ րու թյու նը։

 Քո խղ ճին ի ջած, 

Ա պա կուց շիկ նած,

 Բայց չծե րա ցած 

Ազն վու թյու նը։

Ու քա րից քա մած,

 Բայց կուլ գնա ցող

 Քո հացն ու ջու րը։ 

Ես նոր եմ զգում 

Քո  «ախ»-ից ու ժեղ 

Քո բռունց քի մեջ 

Բա րե խիղճ մար դու 

Տո կու նու թյու նը։

 Քո «վայ»-ից ու ժեղ 

Սա րե րը շր ջող, 

Աստ ղե րին հաս նող 

Բա ցատ րու թյու նը,

 Բայց և քո ստի 

Միշտ նույն մնա ցող 

Ծեր համ րու թյու նը։

 Նոր եմ հաս կա նում 

Դար դե րով ան ցած,

Վշ տե րից թրծ ված 

Հայ տղա մար դու 

Համ բե րու թյու նը։ 

Աշ խար հի դեմ բաց, 

Աշ խար հին շի տակ 

Մա սիս լե ռան պես 

Քո ծան րու թյու նը:
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*** 

Անձրև էր եր կել քա ղա քի վրա, 

Ու մայ թե րը դեռ չէ ին չո րա ցել,

Թ վում էր, թե մե կը ան խնա 

Իր ամ բողջ վիշ տը կա թիլ էր դար ձրել...

 

Ու լու սա բա ցին ան գույն ու մռայլ 

Իմ թաց աչ քե րը փա կե ցի նո րից, 

Որ չթրջ վեն մայ թե րը ա հա

 Կա թիլ ներ դար ձած իմ ո ղջ վշ տե րից...

*** 

Ա ծուխ-գի շեր վա կա մար նե րի տակ 

Սե րը մո ռա ցած կո շիկ նե րիդ մեջ 

Բ նազ դով պի տի օ տար ա ղջ կա նեկ տա րը քա մես, 

Հ րա պու րան քիդ շղ թայով կա պես, 

Ու վեր ջում ա սես. 

-Հա յացքդ մնաց ե րակ նե րիս մեջ, 

Բայց ի նձ կնե րես.

 Հա յաց քով եր բեք սե րը չեմ չա փել։

 

Ա ծուխ-գի շեր վա կա մար նե րի տակ 

Սե րը մո ռա ցած ե րա զի ծալ քում 

Մի ու րիշ աղ ջիկ եր կինք-աչ քե րով 

Ին չո՞ւ էր ա սում.

 Թե հա յացք նե րից սե րեր են ծաղ կում...
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ԱՐ ՄԻ ՆԵ ՀԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

(Առ-Մի)

 

Ար մի նե Հա րու թյու նյա նը ծն վել է 

Վայոց ձո րի մար զի Ռինդ գյու ղում: 

2006-2018 թթ. հա ճա խել է տե ղի միջ նա-

կարգ դպ րոցը, ե ղել է ա շա կեր տա կան 

խորհրդի ան դամ: 2012-2014 թթ. պա րել է գյու ղի ժո ղովր դա կան պա-

րային հա մույ թում, 2015-2018 թթ. ե ղել է « Ռինդ» պա րային հա մույ-

թի սան, որ տեղ և պա րել է ազ գագ րա կան և ազ գե րի ժո ղո վուրդ նե րի 

պա րեր՝ ու սում նա սի րե լով պա րի պատ մու թյուն: Մաս նակ ցել է պա-

րային տար բեր մր ցույթ նե րի և փա ռա տոն նե րի: 2014 թ. մաս նակ ցել 

է « Մենք ե նք մեր ե րկ րի վաղ վա տե րե րը» ռազ մա հայ րե նա սի րա կան 

ճամ բա րին: 2015 թ. մաս նակ ցել է « Նախ նա կան զին վո րա կան պատ-

րաս տու թյուն» ա ռար կայի միջդպ րո ցա կան օ լիմ պի ա դային՝ զբա-

ղեց նե լով 1-ին հո րի զո նա կա նը, 2016 թ. մայի սին՝ հան րա պե տա կան 

փու լին՝ 2-րդ հո րի զո նա կա նը: Գրա կան ա ռա ջին քայ լերն ա րել է 2016 

թվա կա նին: 2017 թ. խա ղա ցել է « Քայ լեր դե պի ան մա հու թյուն» պի-

ե սում՝ զին վո րի մոր կեր պարում, 2018 թ.՝ «Ա՜խ կա նա՜յք, կա նա՜յք» 

կա տա կեր գու թյու նում՝ խան դոտ կնոջ կեր պարում: 2018 թ. ըն դուն վել է 

Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի հայ բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե-

տի հայոց լե զու և գրա կա նու թյուն բա ժին: 2018 թվականից ան դա մակ-

ցում է Ե ՊՀ ու սա նո ղա կան խորհր դին, 2019 թ. նշա նակ վել է Ո ՒԽ-ի 

սո ցիա լա կան հանձ նա ժո ղո վի ֆա կուլ տե տային պա տաս խա նա տո ւի, 

2020 թ.՝ մշա կույ թի հանձ նա ժո ղո վի ֆա կուլ տե տային պա տաս խա նա-

տո ւի պաշ տո նին: 2018 թվականից Ե ՊՀ մշա կույ թի կենտ րո նի « Հա-

մալ սա րա նա կան» թատ րոն-ս տու դի այի սան է: 2019 թ., որ պես կա մա-

վոր, ակ տի վո րեն մաս նակ ցել է Ե ՊՀ 100-ա մյա կի մի ջո ցա ռում նե րին: 

2019 թվա կա նին խա ղա ցել է ռե ժի սոր Կա րի նե Դավ թյա նի կող մից 

բե մադրված Տ. Չու խա ջյա նի « Կա րի նե» օ պե րե տում՝ ոս տի կա նի կեր-

պարում: «Yellow youth center» ե րի տա սար դա կան ա կում բի հա մա-

հիմ նա դիրը (2020 թ.) ու քար տու ղարն է: 
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2019 թ. Ե ՊՀ հիմնադրման 100-ա մյա կին նվիր ված «Ան կա խու թյան 

սերն դի ձայ նը» ե րի տա սարդ ստեղ ծա գոր ծող նե րի և կա տա րող նե րի 

հան րա պե տա կան ու սա նո ղա կան բի ե նա լեի գրա կան մր ցույ թում զբա-

ղեց րել է 3-րդ, ի սկ աս մուն քի մր ցույ թում՝ 1-ին հո րի զո նա կան նե րը:  

* * * 

 Մի հպու մով կապ վա ծու թյունս կախ վա ծու թյան փո խե ցիր ու թմ րա-

նյու թի պես ճանկդ գցե ցիր: Վերց րիր սիրտս, դ րիր գր պանդ և ար գե-

լե ցիր մեռ նել:  Տուն հաս նե լուն պես փո խե ցիր տա բատդ` չս տու գե լով 

գր պա նը:

 Ձեռքս գր պանս եմ խո թում,  բա ցի հի շո ղու թյուն նե րից այլ բան չեմ 

գտնում: Ա մուր սեղ մում եմ ա փիս մեջ ու շա րու նա կում ճա նա պարհս, 

որ տա նում է այն տեղ, ուր դու այլևս չկաս...

***

 Դու չա սա ցիր տանդ հաս ցեն, 

Որ չի մա նամ, թե ե րբ վառ վեց 

Ու ե րբ հան գավ 

Երկ րորդ հար կի պա տու հա նին

 Քեզ պատ կե րող դե ղին լույ սը: 

 Դու չա սա ցիր հո գուդ հաս ցեն, 

Որ միշտ փնտ րեմ աչ քե րիդ մեջ 

Ու չգտ նեմ.

Ան զեն մնամ...

Ու քո հան դեպ սերս խեղ դեմ: 

 Դու չա սա ցիր սր տիդ հաս ցեն, 

Որ քեզ հաս նող ճա նա պարհ ներ էլ չփնտ րեմ:

 Քեզ չու նե նամ...

 Քեզ չհաս նեմ...

Ու կա րո տից ան վերջ մաշ վեմ...

 



25

*** 

Ես ջար դում եմ գրիչ ներս, 

Որ դա դա րեմ գրել քո մա սին:

 Ջար դում եմ մա տիտ ներս, 

Որ չն կա րեմ աչ քերդ:

 Չեմ փա կում աչ քերս, 

Որ չհի շեմ ժպիտդ:

 Բայց ու ժեղ չեմ շն չում, 

Որ չկորց նեմ բույրդ:

Մ տա ծում եմ քո մա սին, 

Որ չզ գամ պա կա սու թյունդ: 

Եվ շա րու նա կում եմ սի րել...

 Սի րել...որ ապ րեմ... 

***

 Շո գին քրտ նել են մատ ներդ,

ցր տին` սա ռել, 

 բայց դու բաց չես թո ղել ձեռքս և ա րագ գր պանդ չես խո թել: 

 Դի մա ցել ես ան ցնող մարդ կանց հա յացք նե րին և  

ձեռքս է լի բաց չես թո ղել:  

Ե ղել ես համ բե րա տար, երբ  

սկ սել եմ խեն թո րեն եր գել փո ղոց նե րում բա՜րձր-բա՜րձր: 

 Նե ղա ցել ես,  

երբ քն նա դա տել եմ ի նքս ի նձ,  

երբ խո սել եմ թե րու թյուն նե րիս մա սին: 

 Չէ իր նե ղա նում,  

երբ սր ճա րան նե րում սպի տակ ան ձե ռո ցիկ նե րով փոք րիկ 

ի նք նա թիռ ներ է ի պատ րաս տում և ա նա նուն նա մակ ներ 

թող նում ան ծա նոթ նե րին... 

Է իր կամ չէ իր: 

 Հի մա ձեռ քերս հա ճախ են սա ռում: 

 Դի տա վո րյալ չեմ դնում գր պանս,  

ո րով հետև սո վոր չեմ այդ ճա նա պար հով քայ լե լիս ձեռքս գր պանս 

խո թել: 

 Մար դիկ այլևս չեն նկա տում ի նձ,  

երբ ան ցնում եմ ի րենց կող քով: 

 Փո ղո ցի ան ծա նոթ մար դիկ և ծա նոթ ծա ռերն ու շեն քերն  
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այլևս չեն լսում ե րգս,  

որ խեն թո րեն լս վում էր  

այդ քան բա՜րձր ու բա՜րձր: 

 Թե րու թյուն նե րիս մա սին խո սել այլևս չեմ կա րող,  

ե թե ստաց վի մի այն գրել,  

ե թե...  

Եվ սր ճա րա նի սպի տակ ան ձե ռո ցիկ ներն  

ար դեն դար ձել են հաս ցե ագր ված:  

Ա մեն ան գամ թող նում եմ հեր թա կան ճեր մակ ի նք նա թի ռը 

հույս ունենա լով,  

որ այն քեզ կհաս նի:  

Ինչ քա՜ն ի նք նա թիռ ներ ե ղան,  

որ աղ բա մա նում թաքն վե լով  

քեզ չհա սան, 

և դեռ ի նչ քա՞ն ճեր մակ ան ձե ռո ցիկ ներ կլի նեն,  

որ ի նք նա թիռ դառ նա լով կմ նան սե ղան նե րին և  

կամ աղ բա ման նե րի ան կյուն նե րում... 

*** 

Ե րա զում եմ ե ս

 Լի նել միշտ քեզ հետ:

Գր կել քեզ, թռ չել,

Թռ չել առ հա վետ։

 Տի ե զեր քում ան ծայր

 Քեզ հետ ե րա զել։

Գր կել քեզ,  սի րել,

 Շոյել, համ բու րել:

Զ գալ հուզ մուն քից դո ղա ցող 

Սր տիդ զար կերն ա հագ նա ցող, 

Եվ աչ քե րիդ մեջ նայե լիս 

Այր վել շուր թե րիդ կրա կից...

 Գի տակ ցել, որ կաս, 

Բայց լի նել հե ռու...

Ե րա զել միշտ քեզ, 

Ապ րել ա ռանց քեզ...



27

« Խոր հուր դը Մե ծի»

Ա նունդ տա լիս

 Մար մինս դո ղում է, 

Այ տերս այր վում, 

Աչ քերս լց վում...

Ոտ քերս ծալ վում են, 

Քա մուց ճոճ վող ու դո ղա ցող, 

Իր ծի լե րին չեն թարկ վող ծաղ կի նման...

 Դա մո տա լուտ բա ժա նու մի,

 Քո մո տա լուտ հե ռա ցու մի,

 Քեզ կորց նե լու ահ,  սար սա փի

Զ գա ցումն է խենթ ու խե լառ...

Ա նունդ դաջ վել է սր տիս, 

Իսկ ձայնդ` ա կանջ նե րիս մեջ,

Ժ պիտդ` աչ քե րիս,

 Ձեռ քերդ` ա փե րիս,

 Շուր թերդ` շուր թե րիս, 

Է ու թյունդ`է ու թյանս մեջ...

 Մազ չմ նաց գլ խիս վրա, 

Որ չփոխ վի սևից սպի տակ:

Չ կա Քեզ պես ու րիշ մե կը,

 Քեզ պես բա րի,  նուրբ ու շի տակ...

 Թե Չա րեն ցը տես ներ ի նձ,

 Թե ի մա նար Քո մա սին,

 Խոր հուրդ կտար ա սել Քեզ

 Փոք րիկ մի տող` ճիշտ ու տե ղին... 
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ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ԴԱ ՆԻ Ե ԼՅԱՆ

 Սու սան նա Դա նի ե լյա նը ծն վել է 1997 

թ. փետր վա րի 19-ին ք. Դի լի ջա նում։ 

2014 թ. ա վար տե լով Դի լի ջա նի ա վագ 

դպ րո ցը՝ ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա-

կան հա մալ սա րա նի ռո մա նա գեր մա-

նա կան բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տետ՝ « Թարգ ման չա կան գործ՝ ան-

գլե րեն-հայե րեն» մաս նա գի տու թյամբ և ա վար տել գե րա զանց, ո րից 

հե տո, շա րու նա կե լով նույն ֆա կուլ տե տում՝ ար տա սահ մա նյան գրա-

կա նու թյուն մաս նա գի տու թյամբ, ստա ցել է մա գիստ րո սի կո չում։ 2018-

2019 թ. ու սում նա կան տար վա ա ռա ջին կի սա մյա կում փո խա նակ ման 

ծրագ րով ու սա նել է Ի տա լի այի մայր բու հում՝ Բո լո նի այի հա մալ սա-

րա նում, ի սկ 2019 թ. սեպ տեմ բե րից ըն դուն վել և սկ սել է ու սա նել նաև 

Հա յաս տա նի եր գի պե տա կան թատ րո նում։ Ու սա նո ղա կան ա ռա ջին 

ի սկ տա րի նե րից դրս ևո րել է ակ տի վու թյուն՝ ան դա մակ ցե լով Ե ՊՀ ու-

սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րու թյա նը, ո րի շր ջա նակ նե րում մաս-

նակ ցել և կազ մա կեր պել է սե մի նար-քն նար կում ներ՝ լի նե լով ը նդ հա-

նուր հար ցե րի և տե ղե կատ վա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ան դամ։ 2016 

թ. դեկ տեմ բե րին կա տա րել է բա նա վոր հա մա ժա մա նա կյա թարգ մա-

նու թյուն «Ի րան-Հա յաս տան-Վ րաս տան. խա ղաղ հար ևա նու թյան և 

զար գաց ման տես լա կան ներ» մի ջազ գային կոն ֆե րան սին, ի սկ 2017 

թ.՝ Ե ՊՀ ՈՒ ԳԸ հիմ նադր ման 70-ա մյա կին նվիր ված 4-րդ մի ջազ գային 

տա րե կան գի տա կան նս տաշր ջա նին, որ տեղ ներ կա յաց րած զե կույ-

ցը հրա տա րակ վել է Ե ՊՀ ՈՒ ԳԸ գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա-

ծուում։ 2018 թ. մար տին ե ղել է ադ մի նիստ րա տիվ հար ցե րով կա մա-

վոր թարգ մա նիչ «Eurimages» ծրագ րին։ 2019 թ. հու լի սին կա տա րել 

է ան գլե րեն-հայե րեն-ա նգ լե րեն բա նա վոր թարգ մա նու թյուն ի տա-

լիայից ժա մա նած Sahaka մար քե թին գային ըն կե րու թյան պատ վի րա-

կու թյան հա մար, ի սկ հու նի սից օ գոս տոս ըն կած ժա մա նա կա հատ-

վա ծում աշ խա տել է SFL ըն կե րու թյու նում որ պես կոն տենտ ստեղ ծող 

(content creator)։ Այժմ աշ խա տում է Շի րա կա ցու ճե մա րա նում որ պես 
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անգլե րե նի ու սու ցիչ։ Զբաղ վում է ե րաժշ տու թյամբ՝ ստեղ ծե լով և թվայ-

նաց նե լով հե ղի նա կային եր գե րը՝ սկ սած տեքս տային մա կար դա կից, 

նե րա ռյալ թվային գոր ծի քա վո րումն ու ձայ նագ րու մը, բաշ խու մը մի-

ջազ գային օն լայն հար թակ նե րում։ 2017 թ. հոկ տեմ բե րին Ի տա լի այի 

Սա վի նի ո քա ղա քում որ պես ան կախ ե րա ժիշտ մաս նակ ցել է ոչ ֆոր-

մալ կր թու թյանն ու միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյա նը նվիր ված 

«Eurovisions» ե րի տա սար դա կան մի ջազ գային փո խա նակ ման կար-

ճա ժամ կետ ծրագ րին։ 

2019 թ. Ե ՊՀ հիմնադրամն 100-ա մյա կին նվիր ված «Ան կա խու-

թյան սերն դի ձայ նը» ե րի տա սարդ ստեղ ծա գոր ծող նե րի և կա տա րող-

նե րի հան րա պե տա կան ու սա նո ղա կան բի ե նա լեի գրա կան մր ցույ-

թում զբա ղեց րել է 3-րդ հո րի զո նա կա նը: 

* * *

Հա յացք եմ տա լիս, աչ քերդ ձեռ քով

 Փա կում ես իս կույն, որ ի նձ չտես նես.

Տ գե՞ղ ե մ։

 Լուռ հե ռա նում եմ, մինչ կբա ցե իր 

Աչ քերդ կր կին...
 

Երբ մոտ եմ գա լիս, դու շրջ ված ստ վե րով

 Փախ չում ես ի նձ նից, որ չլի նեմ ես.

 Վա խե նա լի՞ ե մ։

 Չեմ հետ ևում՝ քեզ ան ձայն թող նե լով 

Ինքդ քո կամ քին...
 

Երբ ձայ նում եմ քեզ, զգույշ չլ սե լով 

Ան պա տաս խանն ես տա լիս ի նձ ան տես,

 Ձանձ րա լի՞ ե մ։ 

Ու լռում եմ ես, լռեց ված լու ռը

 Թող նում եմ ան բիծ...
 

Ու խոր շում ես դու շունչդ պա հե լով

 Մա տով դիպ չել ի նձ, որ չխախտ վեմ ե ս։

 Փո շի՞ ե մ։ 

Ա նի մաս տին ու քա մուն փար վե լով՝

 Դառ նում եմ փո շի։ 
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 Չես գր կում դու ի նձ՝ հո գում տա նե լով

 Հո գիս նվի րյալ, որ չտար վեմ ե ս։

 Ծա՞նր ե մ։

 Սա վառ նում եմ լուռ թևե րով ե թեր՝

 Փար վե լով Ե րկ նին։

 

Երբ հայտն վում ե մ՝ կյան քի հայտ նե լով,

 Չես ու զում ի նձ քո լի ա շող կյան քում։ 

Ա վե լո՞րդ ե մ։ 

 Չեմ փոր ձում գտ նել ի նձ տեղ քո կյան քում,

 Դառ նում եմ Լու սին։

* * * 

Լի նե ի՜ միտ քը ես ան ջն ջե լի...

 Բայց է ջն է ի, որ ձեռ քովդ գրկ վեց,

 Հա յաց քովդ լուռ, դյութ ված ըն թերց վեց:

 Լի նե ի՜ միտ քը ես ան փախ չե լի...

 Բայց իմ կյանք-միտ քը քո հո գով գրկ վեց, 

Իմ ի սկ կամ քով այն հո գուդ նվիր վեց:

 Լի նե ի՜ միտ քը ես ա նայ րե լի...

 Բայց դար ձա թերթ, որ ձեռ քովդ այր վեց,

Ձմ ռան կամ քա մու ցր տից քեզ փր կեց:

 Լի նե ի՜ միտ քը ես ան ջն ջե լի...

* * *

Տի ե զեր քում լքյալ, կի սա մեռ սե նյակ,

 Ծուռ դռան ոռ նոց` քա մուց չար չար վող,

 Փո շե մատ նա հետք, փայ տյա շր ջա նակ,

 Փո շե ծածկ բար ձեր, գույն ար ևա գող, 

Ան խիղճ սլա քի ան դադ րում զար կեր,

 Բա ժա կա բյու րեղ, փե տուր ար նաթև,

Դռ նից դուրս ծա նոթ, մո տե ցող քայ լեր,

 Հե ռա ցան նո րից. գնում եմ ար դեն:
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Ա ՆԻ ՄԻ ՔԱՅԵԼՅԱՆ

Ա նի Մի քայե լյա նը ծն վել է 1996 թ. 

մայի սի 26-ին, Ա րա գա ծոտ նի մար զի 

Օ շա կան գյու ղում, ման կա վարժ նե րի 

ըն տա նի քում: 2003 թ. հա ճա խել է Ար-

մա վի րի մար զի Հայ կա շե նի Գ. Կի րա կո-

սյա նի ան վան միջ նա կարգ դպ րո ցը: Մինչև 2013 թ. սո վո րել է այն տեղ, 

այ նու հետև տե ղա փոխ վել է Էջ մի ա ծին քա ղա քի Է օր նե կե ան հան-

րակրթա կան դպ րո ցի 12-րդ դա սա րան: 2014 թ. ա վար տել է դպ րո ցը 

և ըն դուն վել Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ռո մա նա գեր մա նա-

կան բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տի ան գլե րեն լեզ վի և գրա կա նու-

թյան բա ժին, ա վար տել է նաև նույն ֆա կուլ տե տի մա գիստ րա տու րան՝ 

ար տա սահ մա նյան գրա կա նու թյուն մաս նա գի տու թյամբ, այժմ նույն 

ամ բիո նի աս պի րանտ է: 2014 թվականից առ այսօր ԵՊՀ մշա կույ թի 

կենտ րո նի « Հա մալ սա րա նա կան» թատ րոն-ս տու դի այի սան է: 2016 

թ. մաս նակ ցել է  «Ան կա խու թյան սերնդի ձայ նը» ե րի տա սար դա կան 

մր ցույթ-փա ռա տո նին և գրա կան մր ցույ թում ար ժա նա ցել է «Ան դին» 

ամ սագ րի « Հա տուկ մր ցա նա կին»: 2017 թ., որ պես կա մա վոր, մաս-

նակ ցել է «Ս փյուռք ա մա ռային դպ րոց» ծրագ րի ազ գային եր գի և պա-

րի դա սըն թաց նե րին: Սեպ տեմ բե րի 18-24-ը Վրաս տա նում մաս նակ ցել 

է « Հա մախմ բել ե րի տա սարդ նե րին ար վես տի մի ջո ցով» (Connecting 

Youth Through Art) խո րա գի րը կրող ծրագ րին: 2018 թ. տե ղի է ու նե-

ցել Ե ՊՀ մշա կույ թի կենտ րո նի կող մից ներ կա յաց ված « Հայ կա կան 

էս քիզ ներ» (Վարդ գես Պետ րո սյա նի հա մա նուն վի պակ-էս սե մո տիվ-

նե րով) ներ կա յաց ման պրե մի ե րան, ո րի սցե նա րի հա մա հե ղի նակ ներն 

են Ե ՊՀ մշա կույ թի կենտ րո նի տնօ րեն, ռե ժի սոր Կա րի նե Դավ թյա նի 

հետ և Ա նի Մի քայե լյա նը: 2019 թ. մաս նակ ցել է հա մա հայ կա կան 7-րդ 

խա ղե րին որ պես կա մա վոր: 2020 թ. գե րա զան ցու թյամբ ա վար տել է 

մա գիստ րո սա կան կր թու թյու նը: 2019 թվականից մինչ օրս աշ խա տում 

է Ար մա վի րի մար զի « Հայ կա շե նի Գ. Կի րա կո սյա նի ան վան միջ նա-

կարգ դպ րոց» ՊՈԱԿ-ում որ պես դաս տի ա րակ չա կան աշ խա տանք-
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նե րի կազ մա կեր պիչ: 

2019 թ. Ե ՊՀ հիմնադրման 100-ա մյա կին նվիր ված «Ան կա խու թյան 

սերն դի ձայ նը» ե րի տա սարդ ստեղ ծա գոր ծող նե րի և կա տա րող նե րի 

հան րա պե տա կան ու սա նո ղա կան բի ե նա լեի գրա կան մր ցույ թում նրա 

« Մեկ դա րյա իմ վե հու թյուն» էս սեն զբա ղեց րել է 1-ին տե ղը:

 Մեկ դա րյա իմ վե հու թյուն

(էս սե)

 

Ես գա լիս եմ քեզ մոտ: Փա՜կ աչ քե րով եմ գա լիս, նե րո ղա միտ ժպի-

տով, գա լիս եմ, որ ու սերդ մի բուռ դառ նան, որ քո քա րե պար զու թյունն 

այլևս հա սա րակ չլի նի, գա լիս եմ, որ մի քա նի տա րով մեկ դա րյա հա-

րատ ևում պարգ ևեմ, որ այս ան հայտ սե րը գաղտ նա րա նից հա նեմ, 

գա լիս եմ, որ բո լոր վե պե րը, պատմ վածք ներն ու նո վել նե րը քեզ նից 

պո կեմ ու քո՛ նը դարձ նեմ:

Այս տան ա ռա ջին քա րը հա րյուր տա րի ա ռաջ է դր վել: Ար դեն հա-

րյուր տա րի, դեռ հա րյուր... Ես եր ևի հա շիվ չու նե ցող նե րի շար քում եմ: 

Մտա ծում ե մ՝ ի ՜նչ գե ղե ցիկ ես դու, մայ րա կա՜ն է գե ղեց կու թյունդ. դու 

թար մաց նում ես հի նը, հնօ րյան, նո րաց նում ես նո րը, նո րօ րյան, քո 

մեջ բա ցում ես մար դուն, նրա մտ քե րը՝ խոս քի վե րա ծում: Ես այն պե՜ս 

եմ ու զում իմ ու քո ճա նա պար հը քար տե զագ րել, որ պես զի մի ա սին վե-

րապ րենք:

Ես ճա նա պար հին եմ, կնե րես, մի քիչ ու շա նում եմ: Պատ ճառն այն 

չէ, որ ճա նա պար հը եր կար է. ես մահ կա նա ցու ե մ՝ մահ կա նա ցու նե րը 

ժա մա նա կից շուտ այլևս չեն գա լիս, հոգ նել են ան մահ նե րին սպա սե-

լուց, բայց ես գա լի՜ս եմ:

Ես մո ռա ցա ար դա րաց նել իմ նե րո ղա միտ ժպի տը: Ե րբ ար դեն ո րո-

շել է ի գալ քեզ մոտ, հի շե ցի նրանց, ո րոնց դու քո մեկ դա րյա ե զեր քի 

մեջ կորց րիր: Չկո րան նրանք, այլ գնա ցին, որ մենք՝ ես ու դու ամ րա-

նանք:

Ես հաս նում եմ, քիչ է մնա ցել, մի քիչ...

Ի սկ հի մա ու զում եմ, որ դու սպա սես ի նձ. ես ու զում եմ, որ մի ա սին 

տես նենք կա տար վե լի քը: 

Տան եր դիկ նե րը ծխում են, բայց օ դա նա վա կա յա նում հեր թա կան 

ու ան վե րա դարձ թռիչ քին են պատ րաստ վում: Ա սում ե ն՝ լույ սը բա-
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րի է. ան վե րա դարձ թռիչք նե րը ձգ վե ին մինչև ա ռա վոտ: Բնա կիչ ներդ 

հոգ նում են քա րից հաց քա մե լուց ու հե ռա նում: Հե ռա նում են ու դառ-

նում ան հայ րե նիք, բայց քո եր դիկ նե րը շա րու նա կում են ծխալ: Ի սկ 

այն տա նից, ո րի եր դի կի ծու խը բախ վում է սահ մա նին, նո րած նի ճիչ 

է լս վում, ու չի հան գում թո նի րը: Այդ տա նը շատ փամ փուշտ ներ են 

զարկ վել, բայց վի րա վոր չէ տու նը. բնա կիչ ներ ու նի: Այդ տան պա պի 

ա սած նե րից շատ բան չես հաս կա նա (գու ցե կա րիք էլ չկա):

– Կ վե րա դառ նա՞ն ա րդյոք:

Կվե րա դառ նան: Մի գու ցե: Հաս տատ: Չգի տեմ… բայց կվե րա դառ-

նան:

Այդ տան պա պը դեռ տներ է կա ռու ցում: Թո ռը շա ղախն է պատ-

րաս տում, պա պը՝ քա րը դնում: Օ դա նա վա կա յա նում օ րն ա ռա վոտ է 

դառ նում վե րա դար ձող նե րի հա մար, բայց ես այդ թռիչ քում չկամ. ես 

այս տեղ եմ:
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ԳԵՎՈՐԳ ԳՐԻ ԳՈ ՐՅԱՆ

Գ ևորգ Գրի գո րյա նը ծն վել է 1995 թ. 

փետր վա րի 10-ին, Ար մա վի րի մար զի 

Մեր ձա վան գյու ղում։ Սո վո րել է Մեր-

ձա վա նի միջ նա կարգ դպ րո ցում։ Դպրո-

ցի հետ հա մա տեղ հա ճա խել է Թու մո 

ստեղ ծա րար տեխ նո լո գի ա նե րի կենտ րոն։

Դպ րոցն ա վար տե լուն պես 2013 թ. ըն դուն վել է Ե ՊՀ ֆի զի կայի 

ֆա կուլ տետ։ Ե ՊՀ-ո ւմ ու սա նե լու տա րի նե րին ե ղել է Ու սա նո ղա կան 

խորհր դի նա խա գա հու թյան ան դամ, ի նչ պես նաև ե ղել է Ե ՊՀ մշա-

կույ թի կենտ րո նի « Հա մալ սա րա նա կան» թատ րոն-ս տու դի այի և 

ե րգ չախմ բի սան: Զու գա հե ռա բար սո վո րել է ծրա գար վոր ման եր կու 

տար բեր դպ րոց նե րում։ Ա վար տե լով Ե ՊՀ-ն՝ 2017 թ. ըն դուն վել է Ա. 

Խամ փե րյան ցի ան վան ռազ մա կան ա վի ա ցի ոն հա մալ սա րան, ո րն 

ա վար տե լուց հե տո ստա ցել է լեյ տե նանտ սպա յա կան ա ռա ջին կո չում 

և ան ցել ծա ռա յու թյան ՀՀ ԶՈՒ-ո ւմ որ պես սպա։ Սպա յա կան 2 տա-

րի ծա ռա յու թյան ըն թաց քում հե ռա կա հի մունք նե րով 2018 թ. սո վո րում 

է ԳԱԱ ԳԿՄԿ սո ցի ա լա կան հո գե բա նու թյան ֆա կուլ տե տում։ 2019 

թվականից առ այսօր ԳԱԱ ԳԿՄԿ գի տա կան խորհր դի ան դամ է և 

Ուսա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րու թյան նա խա գահ։

Ս տեղ ծա գոր ծել սկ սել է 17 տա րե կա նից։ 18 տա րե կա նում հիմ-

նել է «Գ րա գիր» գրա կան ե րի տա սար դա կան ա կում բը, ո րը մինչ 

օ րս ակ տիվ գոր ծու նե ու թյուն է ծա վա լում սոց հար թակ նե րում՝ իր 

շուրջ հա մախմ բե լով գրա կա նու թյան սի րա հար նե րին և ե րի տա-

սարդ գրող նե րին հնա րա վո րու թյուն տա լով ի րենց ստեղ ծա գոր ծու-

թյուն նե րը հրա պա րա կե լով կա տա րել ա ռա ջին գրա կան քայ լե րը։  

2017 թվականից Հա մա հայ կա կան գրող նե րի մի ու թյան ան դամ է։ 

Գևոր գի «Օ տա րա կա նը» նո վե լը 2016 թ. տպագր վել է քա ղա քային 

3-րդ գրա դա րա նի «Գ րա կան զար կե րակ» ժո ղո վա ծո ւում: Տպագ րու-

թյուն ներ ու նի նաև «Ան դին» գրա կան ամ սագ րում։ 65 գրա կան ստեղ-

ծա գոր ծու թյունների հե ղի նակ է, ո րոնց մեջ մտում են և՛ նո վել ներ, և՛ 
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ար ձակ ո ճի բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, ի նչ պես նաև՝ 2 վի պակ։ 

2019 թ. Ե ՊՀ հիմնադրման 100-ա մյա կին նվիր ված «Ան կա խու թյան 

սերն դի ձայ նը» ե րի տա սարդ ստեղ ծա գոր ծող նե րի և կա տա րող նե րի 

հան րա պե տա կան ու սա նո ղա կան բի ե նա լեի գրա կան մր ցույ թում նրա 

« Կյանք 5 րո պե ում» էս սեն զբա ղեց րել է 2-րդ տե ղը: 

ԿՅԱՆՔ 5 ՐՈ ՊԵ ՈՒՄ

Պատ մու թյու նը այս սկս վում և ա վարտ վում է այն տեղ, որ տեղ 

կյան քի մա սին իմ պատ կե րա ցում նե րը ձգ տում են ան սահ մա նու թյան։ 

Կար ծիք նե րը, որ կա րող են բախ վել այս պատ մու թյան ի րո ղու թյուն-

նե րի և եր ևա կա յու թյուն նե րի գոր ծո ղու թյան տա րած քում, կա րող են 

շատ թվալ, բայց թվա ցյալ տե սու թյու նը ի րո ղու թյուն չէ այն քան ժա-

մա նակ, քա նի դեռ այն ի նչ-որ մե կը փոր ձով չի ա պա ցու ցել և ան գամ 

այն ժա մա նակ, ե րբ փոր ձով կա պա ցուց վի ի նչ-որ թվա ցյալ ի րո ղու-

թյուն, միև նույնն է, մի օր կհայտն վի մեկ ու րիշ մարդ, մեկ այլ ան հա-

տա կա նու թյուն, որ մեկ այլ փոր ձով կժխ տի ար դեն ի սկ ա պա ցուց վա-

ծը և կստեղ ծի նույն պի սի մի նոր աշ խարհ՝ բո լո րո վին նոր մարդ կային 

տե սակ նե րով։

Ա հա այս պի սին է կյան քը, ե րբ նրան կող քից ես նա յում։ Ան գամ ե րբ 

տե սա կա նո րեն դու ի զո րու չես ան թարթ հա յացք գցել մի մա տե րի ա-

լիս տա կան է ա կի վրա, ո րի հո գին քեզ ան չափ հա րա զատ է թվում. մեկ 

է դու փոր ձում ես ա նել դա։ Քո այդ քայ լը բա ցատր վում է այն բա նով, 

որ ե րբ կա տա րյա լը իր նմա նու թյամբ ստեղ ծեց մեզ, նա մեր մեջ դրեց 

ցան կու թյուն ներ, զգաց մունք ներ , մեր մտ քին տվեց ա րա գու թյուն, որ 

ոչ մի տա րա ծու թյուն չի ճա նա չում և կա րող է հաս նել ան սահ ման հե-

ռուն մի լի վայր կյա նից էլ ա րագ ժա մա նա կում, ո րը մենք դեռ չենք կա-

րո ղա նում չա փել։ Մտա ցա ծին և եր ևա կա յա կան աշ խարհ ներ կան մի-

լի արդ նե րով։ Դա պայ մա վոր ված է յու րա քան չյուր ան հա տով և նրա 

եր ևա կա յու թյան ան սահ մա նու թյու նով։ Ա մենքս մեզ հա մար հո րի նում 

ե նք մե րը, մեզ հա րա զա տը՝ թե կուզ և ի նք ներս հաս կա նում ե նք, որ 

դրա նով զբաղ վում ե նք տաղտ կա լի ի նք նա խա բե ու թյամբ, միև նույնն է, 

կյան քի ծրագ րային բա զա յում, ո րը ստի պում է մեզ ապ րել և ի մաս տի 

կռիվ մղել՝ փնտ րե լով ու ղի ներ, որ պես զի լց նենք ժա մա նակ առ ժա մա-

նակ ի հայտ ե կող ժա մա նա կային դա տար կու թյու նը և ի մաս տա զուրկ 
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մե նու թյու նը. դա է պա հանջ վում զբաղ վել ի նք նա խա բե ու թյամբ։ 

Եվ ան գամ այն մար դը, ո ւմ կյան քը շատ կարճ տևեց՝ ըն դա մե նը 

հինգ րո պե, նա նույն պես հասց րեց ծե րա նալ և մա հա նալ խոր ծե րու-

թյան մեջ։ Այդ եր ևույ թը չբա ցա հայտ ված մնաց բո լո րի հա մար, այդ 

մա սին կար դա ցող նե րից և ոչ մե կը չէր կա րո ղա նում այն տե ղա վո րել 

իր եր ևա կա յու թյան սահ մա նային ան սահ մա նու թյան մեջ։

Չ տեսն ված և չլս ված այս դեպ քի մա սին կար դա ցի Շվեյ ցա րա կան 

մի ամ սագ րում, ե րբ գնա ցել է ի ը նե րոջս այ ցե լու թյան։ Ամ սա գի րը մեծ 

ճա նա չում ու ներ և հար գանք էր վայե լում ու գրել ի նչ որ բան, ո րը ի րե-

նից կներ կա յաց ներ ա մե նից հա սա րակ կեղ ծիք, չէր կա րող։ Հա մե նայն 

դեպս, ըն թեր ցող նե րը, ի րոք, վս տա հում է ին այդ ամ սագ րի հոդ ված նե-

րի ճշ մար տա ցի ու թյա նը։ 

Սի րե լի՛ ըն թեր ցող, նե րո ղու թյուն եմ խնդ րում, որ նա խօ րոք չներ-

կա յա ցա։ Ա նունս Վալ տեր է, ծն վել եմ հին աշ խար հի քա ղաք նե րից 

մե կում ՝ Վե նե տի կում։ Ե րբ ա ռա ջին ան գամ ծն վե ցի, մտա ծում է ի, թե 

աշ խար հը հրաշք է և պետք է սի րել և ապ րել՝ չմ տա ծե լով ո չն չի մա սին։ 

Բայց ա րի ու տես, որ աշ խար հը նման չէ հրաշ քի, ա վե լի շուտ այն 

լավ ծրագ րա վոր ված խաղ է թվում և ի նչ պես բո լոր խա ղե րը, այն մի օր 

կա վատ վի և ա մեն ի նչ կսկս վի նո րից, մի այն այս ան գամ մեկ ու րի շը 

կմի աց նի խա ղը և կխա ղա մի լի ա դա վոր տա րի ներ ։ Երբ խա ղում գոր-

ծող կեր պար նե րից գլ խա վո րը ո ւմ մի ջո ցով խա ղը հաս նում է իր տրա-

մա բա նա կան վեր ջի ՝ մար դը կգտ նի այն ծրագ րա վոր ման լե զուն ո րով 

կա րե լի է աշ խար հը ծրագ րա վո րել, խա ղը կր կին կա վարտ վի՝ նո րից 

սկ սե լու մի տու մով ։ Ես, ի նչ պես բո լո րը, ու նեմ իմ խենթ պատ կե րա ցում-

նե րը և թող Ա ստ ված ի նձ պատ ժի, ե թե մեղք եմ գոր ծում այս պես մտա-

ծե լով։ 

Մաս նա գի տու թյամբ « հե տաքրք րա սեր եմ» և նոր հրաշք տես նե լու 

մո լուց քով տար ված գնա ցի այդ ամ սագ րի խմ բագ րու թյուն, որ գտ նեմ 

այն լրագ րո ղին, ով գրել է այդ հոդ վա ծը։ Ես ան գամ չէ ի կա րող պատ-

կե րաց նել, որ ա մեն բան այդ քան հեշտ կլի նի։ Ե րբ հա սա խմ բագրու-

թյուն, տե ղե կա տու աշ խա տա կի ցը ա սաց, որ հոդ վա ծի հե ղի նա կը 

գլխա վոր խմ բա գիրն է, ի սկ գլ խա վոր խմ բագ րի քար տու ղա րու հին 

թույլ տվեց ներս մտ նել՝ ա սե լով, թե նա զբաղ ված չէ։ Նա ցույց տվեց 

այն դու ռը, ո րը բա ցե լուն պես ես կհայտն վե իր այն մար դու դի մաց, ով 

գրել էր այդ խենթ լու րը։ Ես մի պահ կանգ ա ռա, մտա ծե ցի ա ռա ջին 

բա ռե րը, որ պետք էր փո խա նա կե ի այդ մար դու հետ և բա ցե ցի դու ռը։ 

Ի զար մանս ի նձ՝ ամ բող ջա պես կո կիկ կա հա վոր ված աշ խա տա սե նյա-
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կում մարդ չկար, և քա նի որ խմ բագ րի քար տու ղա րու հին ա սել էր, որ 

նա ա զատ է, և կա րող եմ մտ նել, ես մտա ներս՝ մտա ծե լով, թե եր ևի հի-

մա կգա։ Դու ռը իմ հետ ևից ծած կե լով՝ ես գնա ցի ա ռաջ և նստե ցի գրա-

սե ղան կի ձախ կո ղում դր ված ա թո ռին։ Ես նս տած ան ցկաց րի մոտ 

10 րո պե և ո րո շե ցի դուրս գալ ու հարց նել՝ ո ւր է նա։ Հար ցիս հա մար 

հն չած պա տաս խա նը ի նձ ապ շեց րեց։ Քար տու ղա րու հին ո ւղ ղա կի 

ա սաց, որ նա եր բեք էլ չի գա լու։ Այդ պա տաս խա նի մեջ ես շատ բան 

տե սա՝ ցավ, ա փո սո սանք։ Նա, հա զիվ զս պե լով ար ցունք նե րը, կանգ-

նեց նս տած տե ղից, մո տե ցավ աշ խա տա սե ղա նի դռա նը, բա ցեց այն և 

գնաց գրա սե ղա նի մոտ, խնդ րե լով, որ հետ ևեմ ի րեն։ Ես լուռ մո տե ցան 

նրան, նա աշ խա տա սե ղա նի վրայից վրեց րեց մի նո թա տետր, տվեց 

ի նձ և հե ռա ցավ՝ իր հետ ևից փա կե լով դու ռը։ Այդ պա հը այն քան լուռ 

էր և այն քան ա րագ ե ղավ, որ չհասց րի նրան հարց նեմ՝ այդ ի նչ նո թա-

տետր է։ Ես կր կին մե նակ է ի աշ խա տա սե նյա կում, հետս այս ան գամ 

մի նո թա տետր կար, ո րը ես չէ ի հա մար ձակ վում բա ցել։ Վեր ջա պես 

հա վա քե ցի ի նձ, նս տե ցի ար դեն հա րա զատ ա թո ռին և մահ վան պես 

լուռ սե նյա կում վախ վո րած բա ցե ցի այն։ Ի նձ ար դեն ո չինչ չէր զար-

մաց նում և չզար մա ցա նաև այն բա նից, որ նո թա տետ րը դա տարկ է ր։ 

Մի այն ա ռա ջին է ջի վրա գր ված էր մի վեռ նա գիր՝ « Կյանք 5 րո պե ում» 

և այլևս ո չինչ։ Սկ սե ցի ա րագ թեր թել այն՝ ի նչ-որ գր ված բան գտ նե լու 

հա մար, որ հաս կա նամ՝ ի նչ է կա տար վում, բայց այն դա տարկ էր մինչ 

այն պա հը, ե րբ հա սա վեր ջին է ջին ։Այս տեղ ևս մեկ տող կար գր ված՝ 

« Հե ղի նակ՝ Ա լեք սանդր Վեր դի»։ Այս տո ղը մա հու չափ վա խեց րեց 

ի նձ։ Նո թա տետ րը այն քան ծան րա ցավ, որ չկա րո ղա ցա պա հել ձեռ-

քումս, և այն ըն կավ գետ նին։ Այդ պա հից ան ցավ մի քա նի վար կյան... 
ես սա ռած հա յաց քով նա յում է ի և...

Ա րթ նա ցա Հռո մի հի վան դա նոց նե րից մե կում։ Ան կող նուս մոտ 

կանգ նած էր որ դիս և տխուր, բայց և զար ման քից ջուր կտ րած նա-

յում էր ի նձ այն պես, ա սես ո ւր վա կան էր տե սել։ Ես հաս կա ցա նրա 

այդ պես նայե լու պատ ճա ռը, ե րբ այդ վար կյա նին ի նչ-որ բան ստի-

պեց ի նձ նայել ձեռ քերս և ձեռ քերս ես գտա ճմրթ ված ու ծե րա ցած։ 

Ես կար ծես հաս կա ցա ի նչ էր կա տա վում և ա ռանց ժա մա նակ կորց-

նե լու հարց րե ցի որ դուս, թե ի նչ պես եմ հայտն վել այս տեղ ու որ քան 

ժա մա նակ է ի նչ պառ կած ե մ։ Նրա պա տաս խա նը հաս տա տեց կաս-

կած ներս։ Նա ա սաց, որ ե րեկ ե րե կո յան վատ եմ զգա ցել, ե կել ե նք 

հի վան դա նոց, այս տեղ ըն կել եմ կո մայի մեջ 3 րո պե ա ռաջ, ու հի մա 

այս վի ճա կում ե մ։ Ան ճա նա չե լի ծե րա ցել եմ հա մա րյա 90 տա րե կա նի 
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տեսք ու նեմ։ Ես ա մեն վայր կյա նը սկ սե ցի հաշ վել մտ քումս, և հա վա-

տաց նում եմ, ե րբ գի տակ ցում ես, որ մի օր մա հա նա լու ես, դա դեռ ի նք-

նա խա բե ու թյան մի ջո ցով կա րո ղա նում ես ա սել, թե կապ րեմ, կյան քը 

ա ռջ ևում է։ Ի սկ ե րբ գի տակ ցում ես, որ ու նես եր կու րո պե՝ նույ նիսկ 

ա վե լի քիչ, այդ պա հին մի այն մտա ծում ե ս՝ ի նչ ա նեմ, որ աշ խար հը 

ի նձ հի շի կամ գո նե մի բան թող նեմ ի նձ նից հե տո։

Որ դուս խնդ րե ցի, որ գնա և հնա րա վո րինս ա րագ թուղթ ու գրիչ բե-

րի. ու զում է ի մի քա նի տող գրեմ կա տար վա ծի մա սին՝ թե կուզ մի։ Մինչ 

նա կվե րա դառ նար, գլուխս թե քե ցի պա տու հա նից՝ կար ծես ու զում է ի 

հրա ժեշտ տալ աշ խար հին։ Այդ պա հին ակ նող նուս կող քին դր ված սե-

ղա նի կին հայտ նա բե րե ցի այն խմ բագ րի՝ Ա լեք սանդ րի նո թա տետ րը։ 

Դո ղա ցող ձեռքս ո ւղ ղե ցի, վերց րի այն, և բա ցե լուն պես նո րից հի շե-

ցի, թե ի նչ պես են զար մա նում մար դիկ։ Նրա մեջ կար նույն վեռ նա-

գի րը՝ « Կյանք 5 րո պե ում»։ Բայց այս ան գամ նրա տակ գր ված բան 

կար, վա խե ցած շր ջե ցի և տե սա, որ վե ջին 2 թեր թե րը դա տարկ է ին։ 

Մի այն վեր ջում գտա հե ղի նա կի ա նու նը՝ « Հե ղի նակ՝ Վալ տեր»։ Չգի-

տեմ ՝ այն ի նչ պես էր հայտն վել այդ սե ղա նին, և ե րբ է ի գրել այդ քա նը, 

բայց որ այն կար, դա փաստ էր և չէր կա րող կեղծ լի նել, քա նի որ դա 

իմ ձե ռա գիրն է ր։ Այն պա հին ե րբ ես ապ շած թեր թում է ի է ջե րը, որ-

դիս ներս մտավ՝ բե րե լով գրիչ, թուղթ։ Իմ հաշ վարկ նե րով մնա ցել էր 30 

վար կյան, որ աշ խար հի խա ղում դեր ու նե նամ և ի նչ-որ բան փո խեմ։ 

Խնդ րե ցի որ դուս շա րու նա կել նո թա տետ րի գրա ծը՝ մի այն իմ ա նու նից։ 

Ու զում է ի, որ այն ա վարտ վեր այս նա խա դա սու թյամբ. « Մի գու ցե քո 

կյան քը ևս 5 րո պե է մի այն...»
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ՄԱ ՐԻ ՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

 

Մա րի նե Սարգ սյա նը ծն վել է 1999 թ. 

սեպ տեմ բե րի 22-ին Ար ցա խի Հան րա-

պե տու թյան Մար տու նու շր ջա նի Քերթ 

գյու ղում: 2005-2016 թթ. սո վո րել է տե ղի 

Կո մի տաս Հա կո բյա ն անվանի միջ նա-

կարգ դպ րո ցը՝ գե րա զանց ա ռա ջա դի մու թյամբ: 2016 թվականից սո վո-

րում է Ար ցա խի պե տա կան հա մալ սա րա նի մա թե մա տի կայի ֆա կուլ-

տե տում: 2019 թ. մաս նակ ցել է Արցախի պետական համալսարանի 

կող մից կազ մա կերպ ված Մայ րե նի լեզ վի տո նին նվիր ված շա րադ րու-

թյուն նե րի մր ցույ թին և զբա ղեց րել 1-ին տե ղը: 

2019 թ. Ե ՊՀ հիմնադրման 100-ա մյա կին նվիր ված «Ան կա խու թյան 

սերն դի ձայ նը» ե րի տա սարդ ստեղ ծա գոր ծող նե րի և կա տա րող նե րի 

հան րա պե տա կան ու սա նո ղա կան բի ե նա լեի գրա կան մր ցույ թում նրա 

« Գի տե լի քը լույս է» էս սեն զբա ղեց րել է 3-րդ տե ղը:

 ԳԻ ՏԵ ԼԻ ՔԸ ԼՈՒՅՍ Է

(էս սե)

Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո՝ նոր կյան քի շե մին մտո րում ես, թե 

ի նչ պի սի մաս նա գի տու թյուն ը նտ րել, որ պես զի ժո ղովր դիդ կյան քում 

ա րժ ևոր վի:  Մեր ա ռջև դնե լով ո րո շա կի նպա տակ, ջանք ե նք գոր ծադ-

րում այդ նպա տա կին հաս նե լու հա մար, որ պես զի ի մաս տա վոր վի մեր 

կյան քը: Մար դը իր գա ղա փար նե րով ա ռաջ է մղում կյան քը՝ ի բրև բա-

ցար ձակ ար ժեք: Այ սօր՝ մեր օ րե րում, կր թու թյու նը և գի տե լի քը հս կա-

յա կան նե րուժ են:  Բարձ րա գույւն գի տե լիք նե րով ո րա կյալ մաս նա գետ 

լի նելն ար դեն դար ձել է ժա մա նա կի պա հանջ՝ օր վա հրա մա յա կա նը: 

Ա մեն մարդ ո րո շում է, իր մաս նա գի տու թյու նը,  հե տո ը ստ այդմ կա ռու-

ցում իր հե տա գա կյան քը: Սա կայն կար ծում եմ, որ մաս նա գի տու թյան 
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ո րո շում կա յաց նե լը ի նք նու րույն գի տակց ված ը նտ րու թյուն է: Մարդ-

կային կե ցու թյան և մտա ծո ղու թյան ա մե նա խորհր դա վոր հար ցը, իր 

մաս նա գի տու թյամբ բա ցա հայտ վելն է: Յու րա քան չյուր մար դու մեջ 

ստեղ ծա րար աշ խա տան քի թաքն ված ո ւժ կա: Պետք է ա զա տու թյուն 

տալ դրան, զար գաց նել, որ պես զի եր կի րը հարս տա նա, լց վի հրա շա լիք-

նե րով: Ի զուր չեն ա սում, որ մարդ կային «ա մե նա մեծ» հարս տու թյու նը 

գի տե լիքն է, ո րը լույս է տա լիս ա մեն մի բնա գա վա ռում: Բարձ րա գույն 

հաս տա տու թյու նում սո վո րե լով՝ պետք է գի տակ ցենք, որ գրա գետ, 

բազ մա կող մա նի զար գա ցած լի նե լը և մաս նա գի տու թյուն ու նե նա լը 

կյան քում հո ղի վրա ա մուր կանգ նե լու գրա վա կանն է: Հա մալ սա րա-

նա կան կր թու թյու նը կար ևոր դեր ու նի ե րի տա սարդ նե րի աշ խար-

հա յաց քի ձևա վոր մա ն հարցում: Ցան կու թյան դեպ քում հնա րա վոր է 

ի րա գոր ծել ան հնա րի նը, ե թե հա վա տում ես գի տե լի քի զո րու թյա նը: 

Ժա մա նա կա կից աշ խար հում կր թու թյան դերն օ րըս տօ րե մե ծա նում 

է: Այն ա պա հո վում է մեր հոգ ևոր ար ժեք նե րը, մեր ազ գի ֆի զի կա կան 

գո յու թյու նը: Թ ևա կո խե լով զար գաց ման մի նոր դա րաշր ջան, օր օ րի 

փո փոխ վող հա մաշ խար հային մար տահ րա վեր նե րին մի այն կա րող 

ե նք դի մա կայել գի տե լի քի հս կա յա կան նե րու ժով և վեհ գա ղա փար նե-

րով: Գի տե լի քը հզոր ուժ է, ո րը միշտ էլ օգ նում է ա վե լի ճիշտ ապ-

րել՝ հարս տաց նե լով մար դու միտքն ու հո գին: Գի տե լիք նե րով զին ված, 

հմուտ ե րի տա սարդ նե րը ձգ տում են գի տա կան մտ քի զար գաց մա նը և 

ա պա հո վում ո ղջ հա սա րա կու թյան ա ռա ջըն թա ցը: Ինձ միշտ ներշնչել 

է այն գա ղա փա րը, որ լի ա րյուն և լի ար ժեք մար դը,  քա ղա քա ցին կա-

րող է դաս տի ա րակ վել մի այն ճշ մա րիտ ու հաս տա տուն կր թու թյան 

ճա նա պար հով:  Ժա մա նա կա կից կր թու թյան այլ կար ևոր բա ղադ րիչ-

ներ պետք է հան դի սա նա հա մա պա տաս խան գի տե լիք ներ դա սա-

վան դող նե րը, սո վո րող նե րի ըն տա նիք նե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը 

կր թա կան գոր ծըն թա ցին: Կր թու թյան կար ևոր բա ղադրչ նե րիչ նե րից է 

լե զուն նե րի ու սու ցու մը, ո րը թույլ կտա շփ վել հա մաշ խար հային մշա-

կույ թի նվա ճում նե րի հետ և ստա նալ հա մա պա տաս խան տե ղե կատ-

վու թյուն: Մարդ կային կյան քի մե ծա գույն դաղտ նի քը մնա ցել է այն, 

որ մար դը բո լոր ժա մա նակ նե րում, ձգ տել է հայտ նա բե րել մտ քի ու ժը: 

Միտ քը առ կայծ ված է քա րի մեջ. բայց չի քա րա նում, ը նդ հա կա ռա-

կը, խո սում է ժա մա նա կակ ցի ձայ նով:  Միտ քը քա րից ա վե լի հա մառ 

է. մտ քե րից կա րե լի է տա ճար կա ռու ցել, որ տեղ կմաքր վի ու կվե հա նա 

մար դու հո գին: Ինչ պես բա ռա րա նի մեջ բա ռե րը նման են վան դակ-

ված կամ քնած ա ռյուծ նե րի:  Պի տի կա րո ղա նաս ա րթ նաց նել նրանց,-
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բաց ա նել վան դա կի դու ռը և տալ ա զա տու թյուն:  Մի այն այդ սլաց քի 

պա հին կեր ևան հայոց ա ռյուծ-բա ռե րի ո ւժն ու չք նաղ գե ղեց կու թյու նը:  

Հայ ժո ղո վուր դը դա րեր շա րու նակ պայ քա րել է իր ա զա տու թյան ու 

պե տա կա նու թյան հա մար և հա սել դրան մի այն ու մի այն մտ քի ու գի-

տե լի քի կա յուն կի րառ մամբ: Նա խախ նա մու թյամբ է մեզ տր ված կա-

յուն և վճռո րոշ գի տե լիք ու նե նա լը, վկան՝ հայոց գրե րի գյու տը: Գի տե-

լիք է նաև բար բա ռա գի տու թյու նը, ո րն ու ղեկ ցում է տար բեր բնա կա-

վայ րե րի ժո ղո վուրդ նե րին: Հայոց բա նաս տեղ ծու հի Ս. Կա պու տի կյա-

նը մեր ան կոտ րում և պաշտ պա նիչ բար բա ռի մա սին մի ա ռի թով ա սել 

է. « Ժայ ռի նման է այս հին բար բա ռը»: Պա տա հա կան չէ, որ չհղկ ված 

լի նե լով ճա կա տագ րի բե րու մով մեր գի տե լի քի լույ սը սփռ ված է ամ-

բողջ աշ խար հով: Ու աշ խար հը մեզ ճա նա չում է մեր գի տե լի քի լույ սով: 

Եվ բո լո րո վին պա տա հա կան չէ մեր ժո ղովր դի կող մից աշ խար հի չորս 

կող մում լու սա վո րու թյան կենտ րոն ներ, կր թօ ջախ ներ կա ռու ցե լը: Իմ 

կյան քի կար ևո րա գույն ցան կու թյու նե րից եմ հա մա րում, մենք՝ ու սա-

նող ներս, ա վե լի շատ հար գենք մեր սո վո րե լու ի րա վուն քը, ո րով հոտև 

ու սա նող նե րին տր ված է ա վե լի մեծ հնա րա վո րու թյուն ի նք նա հաս-

տատ վե լու և ի նք նա կա տա րե լա գործ վե լու հա մար: Ու սա նո ղը պետք է 

զին ված լի նի հմուտ գի տե լիք նե րով:  Մենք մեր նախ նի նե րից ժա ռան գել 

ե նք մեր ե րկ րի րի հա րուստ գան ձա րա նը՝ նյու թա կան և հոգ ևոր ար ժեք-

նե րը: Մեր ե րկ րի հզո րու թյան հիմ քը պետք է լի նի կրթ ված ու բա նի մաց 

մար դը, ո րի ձևա վոր ման հնա րա վո րու թյու նը տա լիս է ժա մա նա կա կից 

պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խա նող մայր հա մալ սա րա նը: Որ տա-

լիս է մեզ կյան քի ի մաս տի է ու թյու նը, և մաս նա գետ լի նե լու պար տա-

կա նու թյու նը, ի նչ պես նաև կյան քում ի նք նա կա տա րե լա գործ վե լու ու-

նա կու թյու նը: Կցան կա նայի մենք՝ մեր գի տա կան աշ խար հը նո րա նոր 

գի տե լիք նե րով զի նե լու ճա նա պար հին տո գոր վենք ան սպառ ե ռան դով, 

ան սահ ման աշ խա տա սի րու թյամբ և գի տակ ցենք, որ մի այն գի տե լի-

քով զին ված թն դա նոթն է ու նակ կոր ծա նել կյան քի բո լոր հոր ձա նուտ-

նե րում հան դի պող յու րա քան չյուր գոր դյան հան գույց:
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Է ԴՈ ՒԱՐԴ ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍՅԱՆ 

Ծն վել է 1997 թ. մար տի 17-ին 

Սյունիքի մար զի Կա պան քա ղա քում: 

2003-2014 թթ. սո վո րել է Կա պան քա ղա-

քի N 3 միջ նա կարգ դպրո ցում: Ստեղ ծա-

գոր ծում է դեռևս դպ րո ցա կան տա րի նե-

րից: 2011-2013 թթ. մաս նակ ցել է « Հա մո Սա հյան- Պա րույր Սևակ» 

և « Սա յաթ-Նո վա-Պա րույր Սևակ» մար զային մր ցույթ-փա ռա տոն-

նե րին, որ տեղ ար ժա նա ցել է մր ցա նա կային ա ռա ջին տե ղին: 2013 թ. 

մաս նակ ցել է նաև «Սա յաթ-Նո վա-Պա րույր Սևակ» հան րա պե տա-

կան մր ցույթ-փա ռա տո նին, որ տեղ ը նդ գրկ վել է լա վա գույն տաս նյա-

կում: 2013 թ. մաս նակ ցել է Չա րեն ցի 115-այ մա կին նվիր ված հան-

րա պե տա կան մր ցույթ-փա ռա տո նին՝ զբա ղեց նե լով մր ցա նա կային 

ե րկ րորդ տե ղը: 2014 թ. Նա վա սար դյան խա ղե րում, որ պես լա վա գույն 

աս մուն քող, ստա ցել է ոս կե մե դալ: 2014 թ. մասնակցել է Սի սի ան քա-

ղա քում կա յա ցած ա ռա ջին ե րի տա սար դա կան TEDxYouth@Sisian  

մի ջո ցառ մա նը, ո րը կրում էր «Ա ռա ջըն թա ցի ա նիվ» խո րա գի րը: 2013 

և 2014 թթ. ե ղել է « Ծի ա ծան» քրիս տո նե ա կան ճամ բա րի ջո կա տա-

վար: 2014-2020 թթ. սովորել է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի մի-

ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ֆա կուլ տետի քա ղա քա գի տու թյան 

բաժ նում: 2020 թվականից առ այսօր ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի մագիստրոս է: 2014-2016 թթ. ծա ռայել է ՀՀ զին ված ու-

ժե րում: 2014 թ. մինչ օ րս Ե ՊՀ մշա կույ թի կենտ րո նի « Հա մալ սա րա-

նա կան» թատ րոն-ստու դի այի սան և հա ղոր դա վար է: 2016 թ. «Ան-

կա խու թյան սերն դի ձայ նը» ե րի տա սար դա կան մր ցույթ-փա ռա տո նի 

գրա կան մր ցույ թում ար ժա նա ցել է խրա խու սա կան մրցա նա կի: 2018-

2019 թվականի փետր վար աշ խա տել է Europa+ radio-ում որ պես վա-

րող: 2019 թ. փետր վա րից աշ խա տում է ՀՀ Ազ գային ժո ղո վում որ պես 

պատ գա մա վո րի օգ նա կան: 2019 թ. «Ն րա տվա ծը նման էր լոկ սպի-

տակ թղ թի...» և «Մի այ նակ նս տած, ի նչ պես շատ հա ճախ...» ստեղ ծա-

գոր ծու թյուն նե րը տպագր վել են Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
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հիմ նադր ման 100-ա մյա կին նվիր ված «Ք նար հա մալ սա րա նի» ժո ղո-

վա ծո ւում: 2019 թ. հրա տա րակ ել է իր ա ռա ջին բա նաս տեղ ծու թյուն նե-

րի ժո ղո վա ծուն՝ «Մ տա ծել ու ճիշտ քայլ գցել»: 2019 թ. «BoomԵ րանգ» 

ար վես տի մր ցույթ-փա ռա տո նի աս մուն քի մրցույ թում զբա ղեց րել է 

պատ վա վոր ա ռա ջին տե ղը: 

2019 թ. Ե ՊՀ հիմնադրման 100-ա մյա կին նվիրված  «Ան կա խու-

թյան սերն դի ձայ նը» խո րա գի րը կրող ե րի տա սարդ ստեղ ծա գոր-

ծող նե րի և կա տա րող նե րի հանրապետական ու սա նո ղա կան բի ե նա-

լե ի աս մուն քի մր ցույ թում զբա ղեց րել է ե րկ րորդ տե ղը, իսկ գրա կան 

մրցույ թում ար ժա նա ցել խրա խու սա կան մր ցա նա կի։ 

ԿԱ ՊԱ ՆԻՍ 

Ու կրա կով լց ված նո րից, վառ ված լե ռան պատ մու թյամբ՝ 

Ես կքայ լեմ իմ քա ղա քով՝ լի Նժ դե հյան հա վեր ժու թյամբ: 

Իմ գե տե րի սուրբ ջրե րին ա նի րա կան հա յացք գցած,

 Փո ղոց նե րին լույս ու ջա հել, բայց դե ար դեն ծե րա ցած՝ 

Ես կվա զեմ եր կիրն ի վեր, ա փում կառ նեմ քա ղա քը իմ, 

Ու, ե րդ վում եմ, որ չեմ սի րի ոչ մի քա ղաք ե րկ րում ճղ ճիմ:

 Կա մուրջ նե րին իմ օ ջա խի ա րծ վի նման բա ցած թևեր, 

Ինձ պար տա կան որ դի կզ գամ ե րկ նիդ խոր քում ան վե հեր:

 Հա րա վային մայր քա ղա քից թե հե ռա նամ ու չգամ,

 Թող որ եր բեք մեծ աշ խար հում նույ նիսկ փոքր սեր ես չզ գամ: 

Ինձ չա նի ծե՛ք, լեռ նե՛ր վսեմ, Խուս տո՛ւփ, նե րի՛ր, թե հան կարծ, 

Այս գորշ կյան քում մի օր ես էլ այլ տեղ լի նեմ բան տարկ ված:

 Հի շե՛ք դուք ի նձ, ու թե այն տեղ հե ռո՜ւ հեռ վում ի նձ գտ նեք, 

Ա մեն գնով Կա պան բե րեք, Խուս տու փի տակ ի նձ թա ղեք: 

Եր կար չլա՛ք, ես չեմ մեռ նի, փակ աչ քե րով մտած քուն՝

 Կապ րեմ ար դեն, կապ րեմ, ե թե ձեզ նով լի նեմ ես լե ցուն...
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Գ նաց քը գնաց, կար ծես էլ հետ չի գա,
-Բա րին թող լի նի,- ա սին, գնա ցին: 
Ու ես այս տա շած հին քա րին նս տած.
Զ գա ցի, որ նրանք մի քիչ տխ րե ցին:
-Սա էլ հե ռա ցավ, կգա եր ևի,-
Լս վե ցին ձայ ներ հե ռու ու մո տիկ,
 Թո՛ղ ճամ փան պատ վի լույ սով ար ևի,
 Մաղ թե ցին նրան բազ մա թիվ մար դիկ: 
Ես էլ եմ ա հա հենց այս պես ապ րում.
 Մաղ թում եմ բա րին լույ սով ար ևի, 
Ինձ ա սել են, որ միշտ բա րին է հաղ թում, 
Ու հույ սով լց ված սիր տը եր ևի...
Գ նաց քը գնաց, կար ծես ի նչ-որ մե կը
 Հե ռու ներ գնաց սի րո հետ ևից, 
Իսկ ես այս տա շած հին քա րին նս տած
Թրջ վե ցի հան կարծ ան կոչ ան ձր ևից...

 ՎԵՐՋ ԹՈՒՐ ՔԱ ԿԱՆ ՀՈ ՏԻՆ

Ստ Վե րով ան գամ ե թե գնանք, պի տի գտ նենք մենք ճա նա պարհ,  
Ե թԵ նույ նիսկ սառ ցա պա տեն, մենք սա հե լով կանց նենք աշ խարհ, 
 Թե Րա հա վատ ե թե նայեն,  մեր հա յաց քին չեն դի մա նա,  
Ար Ջի ձայ նով ե թե ոռ նան, ար ծիվ նե րը մեր կարթ նա նան:  
Ար Թուն, թե ոչ մենք ու ժեղ ե նք,  մենք միշտ հպարտ, Աստ վա՛ծ վկա,  
Ու լՈւ սա վոր հաղ թա նա կը ա ռա ջի նը մեզ մոտ կգա: 
 ԳաՐ նան ա րև,  գար նան ծա ղիկ, ա ռա ջի նը մեզ կժպ տան, 
 Հե Քի ա թային ի րենց ձայ նով սո խակ նե րը բարև կտան:  
Ա նԱ ղու հաց շատ շնե րի զույգ աչ քե րը պիտ քո ռա նան,  
Որ Կու րա ցած մեր հո ղե րից սուր ու վա հան վեր բարձ րա նան: 
Ք նԱծ, թե ոչ մենք ան մահ ե նք, մենք միշտ տո կուն, Աստ ված վկա,  
Ու ա Նա ղարտ ա մեն հո գի մեր սուրբ հո ղին դեռ հյուր կգա:  
Իմ Հա վա տը ապ րում է դեռ, ան մահ է նա միշտ լի նե լու,  
Եվ Ո խե րիմ մեր թշ նա մին մեր հո ղին ո տք չի դնե լու: 
 Մա Տյան նե րից մեր սր բա զան չեն լս վե լու ա րյան ձայ ներ,  
Եվ Իս կա պես,  հա վա տա ցե՛ք, 
 ՄեՆք պիտ ծնենք դեռ շա՜տ քա ջեր:
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 Տա րիք, կն ճիռ, մա շած տա բատ, քայլ վածք՝ ար դեն հնա ցած,

 Ծե րա նում են վար պետ նե րը՝ կյան քի ճամ փով եր կար ան ցած: 

 Բա րի էլ են, մի ա միտ են, մտ քին՝ մի այն լա վու թյուն, 

 Մինչ դեռ այ սօր կյանքն աշ խար հի շատ է ցա նում չա րու թյուն: 

 Վար պետ նե րի պա պերն ա սին, - «Կհն ձես այն՝ ի նչ ցա նես»...

...Իսկ թե այ սօր սա ե նք ցա նում, Ա ստ ված գի տի՝ ի ՞նչ կհա նես: 

 Տա րիք, կն ճիռ, մա շած տա բատ, քայլ վածք՝ ար դեն հնա ցած,  

Ու ոչ նրանք, այլ նո րերն են թվում կար ծես կու րա ցած: 

Խ մում, հար բում, ան հա մա նում, մե ծա միտ են դառ նում ա սես,  

Ա՜խ, ե րա նի նրանք հար բած մի բան կար դան վար պե տի պես: 

 Խոս քը՝ դան դաղ, շուր թե րը՝ չոր, ի սկ հո գին է լ՝ վա ղուց հոգ նած, 

 Բայց դեռ խոր հուրդ կա րող են տալ վար պետ նե րը մեր գի նով ցած: 

 Մի բան կա սեն հա յացքն ու ղիղ, ձեռ քե րը՝ լուռ ու դո ղա ցող,  

Ու կկանգ նի այդ ժամ մի պահ մեր այս կյան քը չա րա ցող: 

Կմ տա ծես ու կտխ րես ա սա ծի մեջ թե խո րա նաս, 

 Տա րիք, կն ճիռ, մա շած տա բատ այդ ժամ մի այն կհաս կա նաս:
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ՍԻ ՐՈՒՇ Օ ՀԱՆՅԱՆ 

 Սի րուշ Օ հա նյա նը ծն վել է 1996 թ. 

հու լի սի 30-ին, Եր ևա նում։ Սո վո րել է 

Ն. Վ. Գո գո լի ան վան թիվ 35, այ նու-

հետև՝ Գր. Զոհ րա պի ան վան թիվ 43 

ա վագ դպրո ցում։ 2014-2018 թթ.  սո վո րել 

է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ռո մա նա գեր մա նա կան բա նա-

սի րու թյան ֆա կուլ տե տի ի տա լե րեն լե զու և գրա կա նու թյուն բաժ նում 

(բա կա լավր), ի սկ 2020 թ. ա վար տել է նույն ֆա կուլ տե տի լեզ վա բա-

նու թյան և միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան (ի տա լե րեն) բաժ նի 

մա գիստ րա տու րան։ 2018-2019 ո ւս. տար վա ա ռա ջին կի սա մյա կում 

վե րա պատ րաստ ման ծրագ իր է անցել Բո լո նի այի հա մալ սա րա նում 

(Ի տա լի ա)։ 2019 թվականից  աշ խա տում է վար չա պե տի աշ խա տա-

կազ մում։ 

2019 թ. Ե ՊՀ հիմնադրման 100-ա մյա կին նվիրված «Ան կա խու-

թյան սերն դի ձայ նը» խո րա գի րը կրող ե րի տա սարդ ստեղ ծա գոր ծող-

նե րի և կա տա րող նե րի հանրապետական ու սա նո ղա կան բի ե նա լե ի 

գրա կան մր ցույ թում ար ժա նա ցել է խրա խու սա կան մր ցա նա կի։ 
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 Դու, մեղ սա պա՛րտդ, հայտն վե ցիր ի նձ ի բրև... մար գա րե, 

Ես, պար զա սի՜րտս, հա վա տալ դեռ չէ ի դա դա րել, 

Ես քա վե ցի քո՝ ե րբ ևէ գոր ծած բո լոր մեղ քե րը,

 Փո խա րեն դրա բո լոր վեր քերս հատ-հատ քա մե ցիր, 

Ու շուր թիս թո ղիր քեզ հա մար հյու սած բո լոր եր գերս։

 Ձեռքս բռ նե ցիր ու մե ջը ա փիս սեր դրիր մի բուռ,

 Մի բուռ սեր տվիր ու դրա դի մաց

 Դեմ քիս փա կե ցիր ա մեն պա տա հած, 

Ա մեն հան դի պած, լավ ու վատ ե ղած, 

Ու նույ նիսկ ան գամ իմ ա ռջև բաց ված այն վեր ջին դու ռը։

 Մի համ բույր ա ռար ու դրա տե ղը 

Ինձ մի ո ղջ կյան քի տա ռա պանք տվիր, 

Ինձ ցա վը տվիր, քեզ ա ռար դե ղը.

Ա սա ի նձ հի մա՝ ես ին չո՞վ պա հեմ 

Ան տեր մնա ցած իմ տուն ու տե ղը։
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ՄԵ ԼԻ ՆԵ Ա ՌՈՒ ՇԱՆՅԱՆ 

Մե լի նե Ա ռու շա նյա նը ծն վել է 2000 

թվա կա նի նոյեմ բե րի 6-ին Սյու նի քի մար-

զի Խնա ծախ գյու ղում: 2005-2006 թթ. 

հա ճա խել է տե ղի միջ նա կարգ դպրոց: 

2007-2018 թթ. սո վո րել է Քա ջա րա նի թիվ 

1 միջ նա կարգ դպ րո ցում: 2008-2014 թվականը հա ճա խել է Քա ջա րա-

նի ար վես տի դպ րոց՝ քա նո նի և վո կա լի բա ժին: 2015-2018 թթ. մաս-

նակ ցել է աս մուն քի փա ռա տոն նե րի՝ զբա ղեց նե լով ա ռա ջին և ե րկ րորդ 

հո րի զո նա կան նե րը: 2015 թ. մաս նակ ցել է « Մե ղու» հայե րե նը բո լո րի 

հա մար մր ցույ թին՝ զբա ղեց նե լով 2-րդ հո րի զո նա կա նը: 2014-2017 թթ. 

պա րել է Քա ջա րա նի ար վես տի դպ րո ցի պա րի հա մույ թում: 2015-2017 

թթ. մաս նակ ցել է « Հայոց լե զու և գրա կա նու թյուն» ա ռար կայի օ լիմ պի-

ա դային՝ միջդպ րո ցա կան և մար զային փու լե րին: Գրա կան ա ռա ջին 

քայ լերն ա րել է 2015 թ.: 2018 թվա կա նին ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա-

կան հա մալ սա րա նի հայ բա նա սի րու թյան ֆա կուլ տե տի հայոց լե զու 

և գրա կա նու թյուն բա ժին: Նույն թվա կա նից ան դա մակ ցում է Ե ՊՀ 

մշա կույ թի կենտ րո նի « Հա մալ սա րա նա կան» թատ րոն-ստու դի ային և 

ե րգ չախմ բին: 2019 թ. ակ տի վո րեն մաս նակ ցել է Ե ՊՀ հիմ նադր ման 

100-ա մյա կի մի ջո ցա ռում նե րին, ո րի շր ջա նա կա նե րում սեպ տեմ բե րի 

26-ին խա ղա ցել է ռե ժի սոր Կա րի նե Դավ թյա նի կող մից բե մադր ված 

Տ. Չու խա ջյա նի « Կա րի նե» օ պե րե տում, կա տա րել է նաև կա մա վո րա-

կան աշ խա տանք ներ: 

2019 թ. Ե ՊՀ հիմնադրման 100-ա մյա կին նվիր ված «Ան կա խու-

թյան սերն դի ձայ նը» ե րի տա սարդ ստեղ ծա գոր ծող նե րի և կա տա րող-

նե րի հան րա պե տա կան ու սա նո ղա կան բի ե նա լեի աս մուն քի մրցույ-

թում զբաղեցրել է 3-րդ հո րի զո նա կան ը, ի սկ գրա կան մր ցույ թում ար-

ժա նա ցել խրա խու սա կան մր ցա նակի:
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* * *

Ում էր պետք հա յացքդ խա բող

 Կամ բա ռերդ ո չինչ չա սող ,

Ում էր պետք ժպիտդ գե րող ,

Որ ի նձ դարձ րեց հա վետ սպա սող:

 

Ես դար ձա մի խենթ ու խե լառ,

 Դու դար ձար այ րող մի ա րե գակ,

 Դու դար ձար մի վառ կրակ ,

Իսկ ես մնա ցի ան լույս ճրագ:

 
Եվ այս պես ա հա, ան ցնում են օ րեր,
 Չեմ կա րող քեզ պես վայե լել օ րերս,
 Տա րար ա մեն ի նչ, չթո ղիր ո չինչ,
Ի սկ ես խոր տակ վե ցի աչ քե րում քո ջինջ:

* * * 

Ե րեք տա րի ա ռաջ էր, ան ցավ ու գնաց
 Բայց ցավն ու կս կի ծը մեզ ըն կեր մնաց,
 Թուր քը ե կավ ա րյուն թա փեց ու գնաց 
Եվ մեր սե րը ան պա տաս խան մնաց։

 Մոր աչ քը հա վեր ժի ճամ փին մնաց
 Սիր տը ճա քեց՝ որ դու կա րո տը մնաց
 Հոր ցա վը լե զու ա ռավ ու մռմ ռաց
Ք րոջ վա ռած մոմն էլ հան գավ ու գնաց
 
Ա մե նը գնաց, ան ցավ ան վե րա դարձ
 Մի այն մի զույգ ա չք թախ ծոտ մնաց
 Մի այն մայ րը սև հան դեր ձանք հա գավ
 Մի այն քրոջ եր գը դար ձավ լուռ ...
 
Իսկ խեղճ հայ րը նկա րը գր կած 
Իր տան ճրա գին Ա ստ ծուն հանձ նած
Սր բում էր աչ քե րը՝  ցա վից կու րա ցած
 Չէր զգում սիր տը՝  ցա վից ճաքճ քած
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Սի րած աղ ջիկն ի ՞նչ ա ներ, 
Էլ ո՞ր պա տին գլուխ խփեր,
Էլ ո ՞ւմ գր կեր, կրծ քին սեղ մեր ,
Ո ւմ նա մա կին պա տաս խա ներ...
 
Ա րյուն էր հո սում բո լոր սր տե րից ,
Ու թե կուզ ան ցնի հա րյուր տա րի
Հայի ցա վը չի մա րի,
 Հայի սե րը չի դա դա րի։

Շ նոր հա կալ եմ Տղերք, 
Ա մեն լու սաց րածս օր վա հա մար շնոր հա կալ ե մ։
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ՌԱ ՖԱՅԵԼ Ա ՎԱԳՅԱՆ 

 Ռա ֆայել Ա վա գյա նը ծն վել է 1999 թ. 

հուն վա րի 3-ին, Եր ևան քա ղա քում: Միջ-

նա կարգ կր թու թյու նը ստա ցել է 2005-

2013 թթ.,  Ծո վա կալ Ի սա կո վի ան վան հ. 

132 հիմ նա կան դպրո ցում: 2005-2012 թթ. 

սո վո րել է  Կոնս տան տին Սա րա ջյա նի ան վան ե րաժշ տա կան դպ րո ցի 

դաշ նա մու րի բաժ նում: Ու սա նե լու տա րի նե րին բազ միցս մաս նակ ցել 

է մի շարք հան րա պե տա կան և միջ պե տա կան մր ցույթ նե րի և դար ձել 

դափ նե կիր։ 2013-2016 թթ. սո վո րել է Եր ևա նի պե տա կան հու մա նի-

տար-տեխ նի կա կան քո լե ջի ֆի նանս նե րի բաժ նում։ Ու սում նա ռու թյան 

տա րի նե րին բա ցա հայ տել է սե րը գրե լու հան դեպ։ 2016-2020 թթ. սո-

վո րել է Հա յաս տա նի ա մե րի կյան հա մալ սա րա նի բիզ նե սի և տն տե սա-

գի տու թյան քո լե ջի գոր ծա րա րու թյան բաժ նում, այժմ սո վո րում է նույն 

բաժ նի մա գիստ րա տու րա յում։ Հա մալ սա րա նա կան և միջ հա մալ սա-

րա նա կան ե րաժշ տա կան մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ ցե լուց զատ, 

հա վա քագ րել է «գ րան կա րային» (calligram) բա նաս տեղ ծու թյուն նե րի 

իր ա ռա ջին ժո ղո վա ծուն, ո րն այժմ տպագր ման փու լում է: Նպա տակ 

ու նի ա ռա ջի կա եր կու տա րի նե րի ըն թաց քում հա մա տե ղել օ րի գա մի ի և 

հայ կա կան փա կա գիր կցագ րե րի ար վես տը՝ ստեղ ծե լով գաղտ նա գիր 

գր վածք նե րի գր քույկ։ 

2019 թ. Ե ՊՀ հիմնադրման 100-ա մյա կին նվիր ված «Ան կա խու-

թյան սերն դի ձայ նը» խո րա գի րը կրող ե րի տա սարդ ստեղ ծա գոր ծող-

նե րի և կա տա րող նե րի հանրապետական ու սա նո ղա կան բի ե նա լե ի 

գրա կան մր ցույ թում ար ժա նա ցել է խրա խու սա կան մր ցա նա կի։ 
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 ԱՆԴ ՐԱ ԴԱՐՁ

 Հա ճախ ան ցյա լի մա սին մտո րե լիս

 Մենք ցան կա նում ե նք ա ղա ղա կել։

 Ճիչ, որ մար դու մտ քից պոկ վե լիս

 Գու ցե ցան կա նում է հո գին խա ղա ղել,

 Սա կայն ա վի րում է, նե տում բա վիղ, 

Որ տե ղից ան ցավ ան հնար է փախ չել։

Ս տի պում կլա նել ա մեն մի շա վիղ, 

Ո րը ժա մա նա կի խաչ մե րու կում է մեզ կան չել։ 

Որ պես վա ղե մի կա լա նա վորն այս բան տի,

 Հայ տա րա րում ե մ՝ ա ղա ղա կե՛ք ան խնա,

 Մինչ այդ ճի չը խորհր դով այս ներ կայի,

 Դուրս կմ նա ժա մա նա կից այս դժ նի։

 ՎԱՅՐԿՅԱՆՔ

 Մեկ... 

Այլևս այդ մե կը վե րաց վեց։

 Մեկ... 

Այժմ այդ մե կը վե րածն վեց։

 Մեկ... 

Անհ նար է հա շի վը ան ցնել։

 Մեկ... 

Անհ նար է իր ետ ևից հասց նել։

 Մեկ... 

Ե կավ, գնաց մի վայր կյան։

 Մեկ...

 Թո ղեց ա մեն մի վայր կյանք։
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ՈՒ ՌԵ ՆԻՆ

 Բո լո րի աչ քե րի դի մաց, 

 Սա կայն ա մեն քից թա քուն, 

Օ րո րի քնք շու թյամբ հեն ված

 Մի ու ռե նի է սիրտս թա կում։

 Միշտ իր թախ ծոտ է ու թյամբ

 Մի պահ ստի պում ի նձ կանգ նել: 

Ա նա սե լի հե զու թյամբ 

Ար ցունք նե րի փունջ կա պել, 

Եվ վայր կյա նի մեջ սա ռած 

Ար տաս վում է, կար ծես, ան վերջ,

 Քան զի իր կյան քին դա հիճ դա ռած

 Ժա մա նակն է թեր թում նոր է ջ։

 

ՈՒ ՆԱՅ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

 Դա տարկ է, դա տարկ, ա մենն է դա տարկ: 

Ան գամ այս բա ժա կը, որ կի սով չափ է լց ված, 

Ան գամ այս ակ նար կը, որ կմ նա չլս ված, 

Որ կյան քը մա հակ է՝ գլխ նե րիս կախ ված: 

Ան գամ այս քա ղա քը, ո րում մենք կանգ նած, 

Ո րում բազ մա թիվ մար դիկ մտո րած,

 Շարժ վում ցա քու ցիր՝ ա մե նը մո ռա ցած...

 Նոսր է մի տե սակ, դա տա՜րկ է, դա տա՜րկ: 

Եվ թե չլի ներ ա կն թարթն այս ա հագ նա ցող, 

Այս ան կա տար պա հը՝ մե զա նից հե ռա ցող,

 Մեր բո լոր սխալ նե րը՝ հեռ վում մնա ցող,

 Գու ցե չտես նե ի աշ խարհն այս լի, այս քան դա տարկ...





ԳԵ ՂԱՆ ԿԱՐ ՉԱ ԿԱՆ,  
ԼՈՒՍԱՆ ԿԱՐ ՉԱ ԿԱՆ ԵՎ 
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ 

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐ ԾՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ Ր
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Գե ղան կար չու թյուն

ԱԼ ԲԵՐՏ ՍԱ ՖԱՐՅԱՆ 

Ալ բերտ Սա ֆա րյա նը ծն վել է 1998 թ. 

Եր ևա նում: Սո վո րել է Եր ևա նի Գևորգ 

Է մի նի ան վան թիվ 182 ա վագ դպ րո ցում: 

Ո ւս մանը զու գըն թաց սո վո րել է Հեն րիկ 

Ի գի թյա նի ան վան գե ղա գի տու թյան ազ-

գային կենտ րո նում:

Այժմ սո վո րում է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի աշ խար հագ-

րու թյան և ե րկ րա բա նու թյան ֆա կուլ տե տի սեր վիս բաժնի 3-րդ կուր-

սում: 2017 թվականից առ այսօր Ե ՊՀ մշա կույ թի կենտ րո նի «Հա մալ-

սա րա նա կան» թատ րոն ստու դի այի սան է: 

2019 թ. Ե ՊՀ հիմնադրման 100-ա մյա կին նվիր ված «Ան կա խու-

թյան սերն դի ձայ նը» ե րի տա սարդ ստեղ ծա գոր ծող նե րի և կա տա րող-

նե րի հան րա պե տա կան ու սա նո ղա կան բի ե նա լեի գե ղան կար չու թյան 

մր ցույ թում զբա ղեց րել է ա ռա ջին տե ղը:
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«Տեղերի սուրբ Աստվածածին եկեղեցի» կտավ, յուղաներկ, 25x35, 
անձնական հավաքածու

«Աշնանային արահետ» կտավ, յուղաներկ, 35x25, 
անձնական հավաքածու
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«Մասիսը մայրամուտին» կտավ, յուղաներկ, 30x20, 
անձնական հավաքածու

«Նատյուրմորտ» կտավ, յուղաներկ, 25x20, անձնական հավաքածու
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ԱՆ ՆԱ ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ 

Ան նա Խա չատ րյա նը ծն վել է 2000 թ. 

օ գոս տո սի 28-ին Վա նա ձոր քա ղա քում։ 

2006-2018 թթ. սո վո րել է Վա նա ձո րի Ա. 

Ս. Գրի բոյե դո վի ան վան թիվ 11 ա վագ 

(նախ կի նում միջ նա կարգ) դպ րո ցում։ 

2018 թ. սեպ տեմ բե րին ըն դուն վել է Վա նա ձո րի պե տա կան հա մալ սա-

րա նի ման կա վար ժու թյան ֆա կուլ տե տի կեր պար վես տի բա ժին: Կեր-

պար վես տին զու գա հեռ զբաղ վում է նաև պա րար վես տով։ Հա ճա խել է 

թա տե րա կան ստու դի ա։ 2020 թվականից սո վո րում է Ե ԹԿ ՊԻ Վա նա-

ձո րի մաս նա ճյու ղում։ 

2019 թ. Ե ՊՀ հիմնադրման 100-ա մյա կին նվիր ված «Ան կա խու-

թյան սերն դի ձայ նը» ե րի տա սարդ ստեղ ծա գոր ծող նե րի և կա տա րող-

նե րի հան րա պե տա կան ու սա նո ղա կան բի ե նա լեի գե ղան կար չու թյան 

մր ցույ թում նրա « Խո հա նո ցային նա տյուր մորտ» աշ խա տան քը զբա-

ղեց րել է ե րկ րորդ տե ղը: 
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«Խոհանոցային նատյուրմորտ», յուղային պաստել, 50x70, 
անձնական հավաքածու
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ԱՆ ՆԱ ԹՈ ՐՈ ՍՅԱՆ 

Ծն վել է 1990 թ. հոկ տեմ բե րի 28-

ին Լո ռու մար զի Սպի տակ քա ղա քում: 

1999-2005 թթ. սո վո րել է Սպի տա կի գե-

ղար վես տի դպ րո ցում, 2006-2011 թթ. Մ. 

Թավ րի զյա նի ան վան ար վես տի պե-

տա կան քո լեջի գե ղան կար չու թյան բաժ նում և ստա ցել գե ղան կար չի 

և գե ղան կար չու թյան ու սուց չու հու ո րա կա վո րում: 2016-2020 թթ. սո վո-

րել է Վա նա ձո րի Հ. Թու մա նյա նի ան վան պե տա կան հա մալ սա րա-

նի ման կա վար ժու թյան ֆա կուլ տե տի կեր պար վես տի բաժ նում: 2020 

թվականից սո վո րում է Հա յաս տա նի գե ղար վես տի պե տա կան ա կա-

դե մի այի գրա ֆի կայի բաժ նում: Հիմ նա կա նում ստեղ ծում է գրա ֆի կա-

կան աշ խա տանք ներ, փոր ձում է զգա ցա ծը ար տա հայ տել ոչ ֆոր մալ 

ձևա չա փե րի մեջ՝ եր բեմն սյուր ռե ա լիզ մով։ Նկար չու թյու նից բացի՝ 

սի րում է նաև աշ խա տել տար բեր նյու թե րի հետ, զբաղ վում է կար պե-

տա գոր ծու թյամբ, գո բե լե նա գոր ծու թյամբ, ա սեղ նա գոր ծու թյամբ, ապ-

լի կա ցի այով ու կա վա գոր ծու թյամբ։ 

Ա մե նա կար ևորն իր հա մար ստեղ ծա գոր ծելն է՝ լուռ, ա ռանց շա-

տա խո սե լու: Սո վո րե լու տա րի նե րին զու գա հեռ աշ խա տել և կա մա-

վո ր է եղել տար բեր հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում։ 

Մաս նակ ցել է մի շարք մաս նա գի տա կան դա սըն թաց նե րի։ Աշ խա տել 

է նաև նե րա ռա կան խն դիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի, հաշ ման դա մու-

թյուն և հո գե կան խն դիր ներ ու նե ցող մարդ կանց հետ որ պես նկար-

չու թյան ու սուց չու հի, ա րտ թե րա պիստ և Art-խմ բակ նե րի ղե կա վար: 

Հե տաքրքրված է նաև ե րաժշ տու թյամբ, մաս նա վո րա պես՝ օ պե րային 

ար վես տով և խմ բային եր գե ցո ղու թյամբ (եր գել է ՎՊՀ-ի ե րաժշ տա-

կան բաժ նի խո ռի խմ բում) մն ջա խա ղով, բա լե տով, գե ղա սահ քով, 

ֆո տոն կար չու թյամբ և այլն: Մաս նակ ցել է տար բեր միջ մար զային և 

հան րա պե տա կան ցու ցա հան դես նե րի, ու նե ցել է ան հա տա կան ցու-

ցա հան դես ներ:
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2019 թ. Ե ՊՀ հիմնադրման 100-ա մյա կին նվիր ված «Ան կա խու-

թյան սերն դի ձայ նը» ե րի տա սարդ ստեղ ծա գոր ծող նե րի և կա տա րող-

նե րի հան րա պե տա կան ու սա նո ղա կան բի ե նա լեի գե ղան կար չու թյան 

մր ցույ թում նրա Ան նայի « Հո գե վի ճակ» աշ խա տան քը զբա ղեց րել է 

ե րկ րորդ տե ղը:

«Հոգեվիճակ» գրաֆիկա, 30x40, անձնական հավաքածու
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 ԳԱ ԳԻԿ Ա ՎԵ ՏԻՍՅԱՆ 

Գա գիկ Ա վե տի սյա նը ծն վել է 1993 թ. 

սեպ տեմ բե րի 3-ին Եր ևա նում: Լի նե լով 

դրա մա տուրգ և մեծ հայ րե նա սեր Հա-

րու թյուն Եր ևան ցու թո ռը՝ դեռ մա նուկուց 

ան նկա րագ րե լի սեր և հո գա տա րու թուն 

է տա ծել մայր հայ րե նի քի նկատ մամբ: 

Դեռևս նա խադպ րո ցա կան տա րի քից սի րել է նկա րել: Իր պատ կե-

րագրա կան ու նա կու թյուն նե րը հմ տա ցրել է 2006-2010 թթ.՝ հա ճա խե-

լով Մի նաս Ա վե տի սյա նի կեր պար վես տի դպ րոց: 2010-2013 թթ., ու-

սա նե լով Եր ևա նի պե տա կան հու մա նի տար քո լե ջի զար դա րային կի-

րա ռա կան ար վեստ և ժո ղովր դա կան ար հեստ ներ բաժ նում, դի զայ նի 

ո լոր տում ստա ցել է նեղ մաս նա գի տա կան կր թու թյուն: 

 Ստեղ ծա գոր ծա կան բուռն վե րել քին զու գոր դել են 2013 թ. Խ. 

Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալ-

սարանի գե ղար վես տա կան կր թու թյուն ֆա կուլ տե տի կեր պար վես տի 

բաժ նում ու սա նած տա րի նե րը՝ նախ որ պես բա կա լավր, ա պա մա-

գիստ րոս, ի սկ ներ կա յումս ար դեն ի բրև հայ ցորդ: Այս ըն թաց քում ու-

նե ցել է եր կու ան հա տա կան ցու ցա հան դես, մաս նակ ցել մի քա նի տե-

ղա կան և մի ջազ գային նշա նա կու թյան սիմ պո զի ում նե րի, հռ չակ վել է 

ՀՊՄՀ «Ա մե նաին տե լեկ տո ւալ ու սա նող» և Գե ղար վես տա կան կր թու-

թյան ֆա կուլ տե տի « Լա վա գույն ըն թեր ցող»: Կազ մել և հրա տա րա-

կել է մի քա նի գի տա կան աշ խա տու թյուն ներ, նե րա ռյալ՝ ար ցա խյան 

ա զա տա մար տին նվիր ված « Միր Բա շիր. պա տե րազմ և զի նա դա դար» 

գիր քը, ո րի շնոր հան դե սին պատ վել էր նաև լե գեն դար Կո ման դո սը՝ 

Ար կա դի Տեր-Թադևո սյա նը: Հայ րե նի քի հան դեպ ու րույն սերն ար տա-

ցոլ վել է Գ. Ա վե տիսյա նի պատ մա կան ժան րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն-

նե րում («Եր ևա նի պատ մամ շա կու թային կո թող նե րը», «Ա զա տա մար-

տիկ ներն աղ բյու րի մոտ», « Հե րո սա պա տում» կտավ նե րը): Ակ տիվ 

ստեղ ծա գոր ծա կան պրո ցե սին զու գըն թաց Գ. Ա վե տի սյա նը զբաղ վել 

է նաև ման կա վար ժու թյամբ՝ իր հայ րե նա սի րա կան նկր տում նե րը փո-

խան ցե լով մա տաղ սերն դին, ո րոն ցից ո մանք այ սօր ան ձն վի րա բար 
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պաշտ պա նում են հայ րե նի սահ ման ներն օ տար զավ թիչ նե րից: 

2019 թ. Ե ՊՀ հիմնադրման 100-ա մյա կին նվիր ված «Ան կա խու-

թյան սերն դի ձայ նը» ե րի տա սարդ ստեղ ծա գոր ծող նե րի և կա տա րող-

նե րի հան րա պե տա կան ու սա նո ղա կան բի ե նա լեի գե ղան կար չու թյան 

մր ցույ թում նրա « Հե րո սա պա տում» աշ խա տան քը զբա ղեց րել է եր-

րորդ տե ղը:

«Հերոսապատում» ստվարաթուղթ, յուղաներկ, 100x70,
ՀՊՄՀ գիտական գրադարան
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ԱՐ ԳԻ ՆԱ ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ 

Ար գի նա Խա չատ րյա նը ծն վել է 1999 

թ. հոկ տեմ բե րի 12-ին Վա նա ձոր քա ղա-

քում: 2005-2013 թթ. հա ճա խել է Վա նա-

ձո րի Ա. Ս. Պուշ կի նի ան վան թիվ 4 միջն. 

դպ րո ցը: 2012-2016 թթ. հա ճա խել է Ստ. 

Ա ղա ջա նյա նի ան վան գե ղար վես տի դպ րո ցը: 2013-2016 թթ. հա ճա խել 

է Վա նա ձո րի Ա. Ս. Գրի բոյե դո վի ան վան թիվ 11 ա վագ դպ րո ցը: 2016-

2020 թթ. սո վո րել է Հովհ. Թու մա նյա նի ան վան Վա նա ձո րի պե տա կան 

հա մալ սա րա նի ման կա վար ժու թյան ֆա կուլ տե տի կեր պար վեստի 

բաժ նում: 2015 թ. Լո ռու մար զում « Պատ մամ շա կու թային վայ րե րը 

ե րե խա նե րի պատ կե րաց մամբ» խո րագ րով գե ղան կար չա կան աշ խա-

տանք նե րի մր ցույ թում զբա ղեց րել է 2-րդ տե ղը: Մաս նակ ցել է բազ-

մա թիվ ցու ցա հան դես նե րի, մաս նա վո րա պես՝ 2013-2015 թթ. Ստ. Ա ղա-

ջա նյա նի ան վան գե ղար վես տի դպ րո ցում կազ մա կերպ ված « Հայոց 

ազ գային բա նա կը 21 տա րե կան է», «Իմ ա նու շիկ մայ րի կին», «Իմ քն-

քուշ է ակ» ցու ցա հան դես-մր ցույթ նե րին, 2015 թ. Վա նա ձո ր քաղաքի 

Շառլ Ազ նա վու րի ան վան մշա կույ թի պա լա տում Հայոց ցե ղասպա-

նու թյան 100-ա մյա կին նվիր ված ցու ցա հան դե սին, 2017 թ.  Վա նա ձո ր 

քաղաքի Սուրբ Գրի գոր Նա րե կա ցի մայր ե կե ղե ցում Հով հան նես Այ-

վա զովս կու ծնն դյան 200-ա մյա կին նվիր ված ցու ցա հան դե սին, 2018 թ. 

ՎՊՀ-ո ւմ ֆա կուլ տե տի օրվան և նկա րիչ նե րի օր վան նվիր ված ցու ցա-

հան դես նե րին, 2018 թ.  Վա նա ձո ր քաղաքի կեր պար վես տի թան գա-

րա նում « Հա վեր ժի գրա վա կա նը» խո րագ րով ցու ցա հան դե սին, 2019 թ. 

Լո ռու մարզ պե տա րա նում «Իմ Լո ռի» խո րա գի րը կրող ե րի տա սարդ 

նկա րիչ-ս տեղ ծա գոր ծող նե րի գե ղան կար չա կան աշ խա տանք նե րի 

և ՎՊՀ հիմ նադր ման 50-ա մյա կին ու Գու գա րաց թե մի ա ռաջ նոր դա-

րա նի բա կում Սուրբ Սարգ սի տո նին նվիր ված ցու ցա հան դես նե րին: 

Կա մա վո րա կան գոր ծու նե ու թյուն է ծա վա լում «Օր րան» բա րե գոր ծա-

կան կազ մա կեր պու թյու նում, որ տեղ զար գաց րել է և ամ րապն դել թե՛ իր 

մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը, թե՛ ե րե խա նե րին հա սա նե լի դարձ րել 
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նկար չա կան տեխ նի կան, դրա տար րա կան հիմ քե րը: 

2019 թ. Ե ՊՀ հիմնադրման 100-ա մյա կին նվիր ված «Ան կա խու թյան 

սերն դի ձայ նը» ե րի տա սարդ ստեղ ծա գոր ծող նե րի և կա տա րող նե րի 

հան րա պե տա կան ու սա նո ղա կան բի ե նա լեի գե ղան կար չու թյան մր-

ցույ թում նրա « Զար թոնք» աշ խա տան քը զբա ղեց րել է եր րորդ տե ղը:

«Զարթոնք» կտավ, յուղաներկ, 50x60, անձնական հավաքածու 
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Կիրառական արվեստ

 ՀԵ ՐԻՔ ՆԱԶ ԽԱ ՉԻ ԿՅԱՆ 

Ծն վել է 1995 թ. օ գոս տո սի 5-ին Եր-

վան դա շատ գյու ղում: Սո վո րել է տե-

ղի միջ նա կարգ դպ րո ցում, այ նու հետև 

2013-2017 թթ. Խա չա տուր Ա բո վյա նի 

ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա-

վար ժա կան հա մալ սա րա նի գե ղար վես-

տա կան կր թու թյան ֆա կուլ տե տի կի-

րա ռա կան ար վես տի բաժ նում: 2018 թվականից նույն ֆա կուլ տե տի 

Կեր պար վես տի բաժ նի մա գիստ րանտ է: 2017 թվականից «Բ նա պահ-

պա նու թյու նը կեր պար վես տի լեզ վով» ՀԿ-ի ան դամ է, ի սկ 2018 թ. Հայ 

տիկ նի կա գործ նե րի մի ու թյան ան դամ: 2015 թվականից աշ խա տում է 

որ պես դի զայ ներ, ռես տավ րա տոր, ի սկ 2018 թվականից Տիկ նիկ նե րի 

պատ կե րաս րա հում նաև որ պես տի կին կա գործ, ման կա վարժ-ու սուց-

չու հի, COAF-Հա յաս տա նի մա նուկ նե րի հիմ նադ րա մում որ պես ման-

կա վարժ նկա րիչ: Ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քի ըն թաց քում մաս նակ ցել 

է մի շարք ցու ցա հան դես նե րի և մր ցույթ նե րի՝ գրան ցե լով հաղ թա նակ-

ներ: Դրանց թվում են 2014 թ. « Սի րո ո ւժն է ան հաղթ», 2015 թ. ու սա-

նո ղա կան գո բե լեն նե րի ցու ցա հան դես նե րը, « Տար վա կեն սա բազ մա-

զա նու թյու նը» ֆո տո լու սան կար չա կան ցու ցա հան դես-մր ցույ թը, 2016 

թ. Ս. Սարգ սին նվիր ված ցու ցա հան դե սը, այ նու հետև ՀԱՅԱՐ Տ-ում 

կազ մա կերպ ված գար նա նային ցու ցա հան դե սը, 2018 թ. ցու ցա հան դե-

սը Հա յաս տա նի ազ գային պատ կե րաս րա հում: Մաս նակ ցել է « Բա զե 

2016» հա մա հայ կա կան հա վա քին և հաղ թել « Բա զե նկա րիչ» ան վա-

նա կար գում: 2018 թ. մաս նակ ցել է « Մի ջազ գային պլե ներ Հա յաս տան 

2018» միջոցառմանը: Ու նե ցել է եր կու ան հա տա կան ցու ցա հան դես՝ 

2016 թ. ՀՊՄՀ-ո ւմ « Խա ղա ղու թյան շուն չը» խո րագ րով՝ նվիր ված Ապ-

րի լյան պա տե րազ մի հե րոս նե րին, և 2018 թ. հու լի սին Նա րե կա ցի ար-

վես տի մի ու թյու նում՝ «Հայ կա կան պար» խո րագ րով: Հա յաս տա նում 

վե րա կանգ նել և շա րու նա կում է զար գաց նել կի րա ռա կան մա հա ցած 

ար վեստ նե րից մեկը՝ Դդ մար վես տը: 
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2019 թ. Ե ՊՀ հիմնադրման 100-ա մյա կին նվիր ված «Ան կա խու թյան 

սերն դի ձայ նը» ե րի տա սարդ ստեղ ծա գոր ծող նե րի և կա տա րող նե րի 

հան րա պե տա կան ու սա նո ղա կան բի ե նա լեի կի րա ռա կան ար վես տի 

մր ցույ թում նա ար ժա նա ցել է « Հա տուկ մր ցա նա կի»:

«Կոմիտասաշունչ», անձնական 
հավաքածու

«Իմ քամանչա», 
անձնական հավաքածու
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«Մեր նախնյաց հետքերը», 
անձնական հավաքածու

«Հեզաճկուն», 
ՆԱՄ
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Լու սան կար չու թյուն

 

ՄԱ ՐԻ ՆԵ ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ 

Ծն վել է 1998 թ. մար տի 10-ին Ա րա-

րա տի մար զի Լու սա ռատ գյու ղում։ Սո-

վո րել է տե ղի միջ նա կարգ դպ րո ցում, 

այ նու հետև ըն դուն վել Ե ՊՀ եվ րո պա կան 

լե զու նե րի և հա ղոր դակ ցու թյան ֆա կուլ-

տե տի՝ Լեզ վա բա նու թյան և միջմ շա կու թային հա ղոր դակ ցու թյան բա-

ժին։ Այժմ սո վո րում է Ե ՊՀ սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի մարդ կային 

ռե սուրս ներ բաժ նի մա գիստ րա տու րայի 2-րդ կուր սում։ Կա մա վո-

րու թյան սկզ բուն քով աշ խա տանք ներ է ի րա կա նաց նում ՀԿ ԽԸ-ում: 

Ե ՊՀ մշա կույ թի կենտ րո նի « ՆԻ ԿԵ» ջո կա տի ան դամ է, « ԿԱ ԶԱ» 

շվեյ ցա րա կան մար դա սի րա կան հիմ նադ րա մում « Միջմ շա կու թային 

ա կումբ»-ի ա կում բա վար, «Save the Children» կազ մա կեր պու թյու նում 

ե րի տա սար դա կան խորհր դատ վա կան թի մի ան դամ։ Մաս նակ ցում է 

զա նա զան բնույ թի ծրագ րե րի ի րա կա նաց մանը, որոնք ո ւղղ ված են 

խո ցե լի խմբերի մարդկանց կա րիք նե րի բա րելավմա նը: Չորս տա րի 

հա ճա խել է հայ կա կան ժո ղովր դա կան պա րե րի։ Սի րում է լու սան կա-

րել, քա նի որ այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ոչ մի այն տես նել գե ղե-

ցի կը տար բեր կող մե րից, այլ նաև որ սալ պա հը և այն հա վեր ժաց նել՝ 

բա ցա հայ տե լով մի շարք ա ռեղծ վա ծային պատ կեր ներ և դրանց խո-

րի մաստ բո վան դա կու թյու նը։ 2018 թ., որ պես խրա խու սա կան մր ցա-

նա կի ար ժա նա ցած մաս նա կից, տպագր վել է «Ան կա խու թյան սերն դի 

ձայ նը» գե ղան կար չա կան և լու սան կար չա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն-

նե րի ժո ղո վա ծո ւում: 

2019 թ. Ե ՊՀ հիմնադրման 100-ա մյա կին նվիր ված «Ան կա խու-

թյան սերն դի ձայ նը» ե րի տա սարդ ստեղ ծա գոր ծող նե րի և կա տա րող-

նե րի հան րա պե տա կան ու սա նո ղա կան բի ե նա լեի լու սան կար չու թյան 

մր ցույ թում զբա ղեց րել է 1-ին տե ղը: 
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«Լուսավորը»

«Այն կողմում»
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«Սուրբ Ամենափրկիչ»

«Արտացոլք 
մի հեռավոր 
մոլորակի»
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ԱՆ ՆԱ ՍԱ ՐՈՒ ԽԱ ՆՅԱՆ 

Ծն վել է 1999 թ. մայի սի 24-ին Մոսկ-

վա յում, որտեղ և ա վար տել է ե րաժշ-

տա կան և հան րակր թա կան դպ րո ցները, 

ի նչ պես նաև լու սան կար չու թյան ա կա-

դե մի այի բա զային կուր սը։ Ֆո տոն կար-

չա կան ար վես տը դար ձել է իր հոբ բին դեռ վաղ տա րի քում։ Ու սու մը 

շա րու նա կել է Եր ևա նում: 2017 թ. ըն դուն վել է Հայ-ռու սա կան հա մալ-

սա րա նի  կի նոյի և հե ռուս տա տե սու թյան ռե ժի սու րայի ֆա կուլ տետը: 

Վա րում է ակ տիվ ու սա նո ղա կան կյանք՝ մաս նակ ցում է տար բեր 

մրցույթ նե րի, փա ռա տոն նե րի: Հա մալ սա րա նում կազմակերպում է 

նաև տար բեր մի ջո ցա ռում նե ր: 2018 թ. Ու սա նո ղա կան գար նան շրջա-

նակ նե րում «ՀՌՀ ֆո տո» ան վա նա կար գում զբա ղեց րել է ա ռա ջին 

հո րի զո նա կա նը։ 2019 թ. «Ու նի վեր սի ա դա» փա ռա տո նին « Սո ցիա-

լա կան տե սա հո լո վակ» ան վա նա կար գում և « Բու մե րանգ» (« Լու սան-

կար» ան վա նա կարգ) ճա նաչ վել է հաղ թող: ՌԴ գլ խա վոր դա տա խա-

զու թյան կող մից կազ մա կերպ ված « Մի ա սին ը նդ դեմ կո ռուպ ցի այի» 

մի ջազ գային մր ցույ թում զբա ղեց րել է 2-րդ հո րի զո նա կա նը։ 

2019 թ. Ե ՊՀ հիմնադրման 100-ա մյա կին նվիր ված «Ան կա խու-

թյան սերն դի ձայ նը» ե րի տա սարդ ստեղ ծա գոր ծող նե րի և կա տա րող-

նե րի հան րա պե տա կան ու սա նո ղա կան բի ե նա լեի լու սան կար չու թյան 

մր ցույ թում զբա ղեց րել է 2-րդ տե ղը: 
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