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ՈՐՈՇՈՒՄ 
 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՄԲ ՓՈՂՈՑ 
 ԱՆՎԱՆԱԿՈՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ 

 

 

Ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» 

օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 23-րդ կետի դրույթներով, Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի հ. 2387-Ն 

որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ կետով՝ 

Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է. 

1. Երևան քաղաքի Դավթաշեն 2-րդ փողոցն անվանակոչել հայ արձակագիր 

Հրանտ Մաթևոսյանի անվամբ` «Հրանտ Մաթևոսյան փողոց»: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 

 

 

 

 

ԻՄ ՔԱՅԼԸ ԽՄԲԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ՝                                          ՀԱՅԿ ՄԻՐԶՈՅԱՆ 
 
                                                                                              ՀԵՂԻՆԵ ՈՍԿԱՆՅԱՆ 
 
                                                                                               ԱՐՄԵՆ ՂԱԼԵՉՅԱՆ 
 
                                                                                               ԳԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
 
                                                                                               ՆԱԻՐԻ ՓԵԹԱԿՉՅԱՆ 
 

 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ – ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՄԲ ՓՈՂՈՑ 
ԱՆՎԱՆԱԿՈՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ  

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

Հրանտ Մաթևոսյանը ծնվել է 1935թ. Լոռիում, Ալավերդու շրջանի Ահնիձոր գյուղում։ 
Սովորել է գյուղի դպրոցում: Բարձրագույն կրթությունը ստացել է Երևանի Խաչատուր 
Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտում։Սովորելուն զուգընթաց աշխատել 
է տպարաններում և խմբագրություններում։ Գրական գործունեությունը սկսել է 60–
ական թվականներից։ 

Առաջին տպագիր գործը «Ահնիձոր» ակնարկն էր: Այդ ակնարկում Մաթևոսյանը 
նկարագրում էր ժամանակակից գյուղի և գյուղացու ծանր վիճակը։ Մաթևոսյանի 
հետագա ամբողջ ստեղծագործությունը կապված է գյուղի հետ։ Ժամանակակից 
աշխարհի խնդիրները նրա գործերում արտացոլվել են  գյուղական կյանքի 
պատկերների միջոցով: 
1960-ական թվականները գրական վեճերի և որոնումների տարիներ էին։ Դրանք 
առանձնապես արդյունավետ եղան արձակում: Այդ սերնդի արձակագիրները, որոնց 
մեջ էր նաև Մաթևոսյանը, որոնում էին կյանքի պատկերման նոր եղանակներ, 
ուշադրություն էին դարձնում կյանքի այն կողմերին, որոնք դուրս էին մնացել 
գրականության ուշադրությունից։ Գրականություն եկավ նոր տիպի հերոս, որը շատ էր 
մտածում, շատ էր քրքրում իր և ուրիշների կյանքը՝ փորձելով հասկանալ կյանքի 
դժվարին ու դրամատիկ ոլորանները։ Արձակի այս շարժման մեջ Մաթևոսյանը մեծ 
ներդրում ունեցավ։ Նա գրում էր համեմատաբար քիչ, բայց նրա վիպակներն ու 
պատմվածքները հասարակական լայն արձագանք էին գտնում ոչ միայն 
Հայաստանում, այլև Ռուսաստանում և նախկին Խորհրդային Միության այլ 
հանրապետություններում։ 
«Մենք ենք, մեր սարերը» վիպակում նա պատկերում է գյուղի հովիվների առօրյան, և 
այստեղ արդեն ուժեղ է բողոքը այն պայմանների դեմ, որոնք աղավաղում են 
գյուղացիների կյանքը, թույլ չեն տալիս նրանց ապրել պարզ, բնական օրենքներով։ Այս 
խնդիրն ավելի է սրվում նրա հաջորդ գործում՝  «Աշնան արև» վիպակում։  

Նրա գյուղացի հերոսները հաճախ դժվար բնավորություն ունեցող մարդիկ են, որոնք 
իրենք դժվար են ապրում և դժվարացնում են իրենց կողքի մարդկանց, իրենց 
հարազատների կյանքը։ Բայց նրանք ծանր աշխատանքի մարդիկ են, նրանց 
աշխատանքով է երկիրը շենանում։ Այդպիսին է նրա «Աշնան արև» վիպակի հերոսուհի 
Սղունը, որի կյանքում դառն օրերը շատ շատ են եղել, ուրախ օրերը շատ քիչ. բայց նա 
համառ է, չի կոտրվում և առաջ է տանում իր դժվար գործը։ Առհասարակ, 
աշխատանքի հանդեպ վերաբերմուքը դառնում է այն չափանիշը, որով ստուգվում են 
նրա հերոսների մարդկային արժանիքները։ Նրա գործերում չեն սիրում այն 
մարդկանց, որոնք լքում են քայքայվող գյուղը և փախչում քաղաք՝ թեթև կյանք 
փնտրելու, անտեր թողնելով իրենց հայրական տունը, դարերի իրենց ժառանգությունը։  



Մաթևոսյանի ամենահայտնի գործերից մեկը «Տերը» վիպակն է։ Նրա հերոսը ևս 
գյուղացի է, գյուղի անտառապահը, որը կապված է իր գյուղին ու բնությանը և շատ է 
ուզում, որ գյուղը չլքվի, չվերանա, իսկ անտառը չթալանվի։  
Մաթևոսյանի պատմվածքների առաջին ժողովածուն՝ «Օգոստոս»-ը, լույս է տեսել 1967 
թվականին, «Ծառերը» ժողովածուն՝ 1978թ.-ին, «Մեր վազքը»՝ 1978թ.-ին, «Տերը»՝ 
1983-ին։ ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ է եղել 1964 թվականից։ 1996-2000 
թվականներին նախագահել է Հայաստանի գրողների միությունը։ 
Ստեղծագործությունները թարգմանվել և հրապարակվել են ռուսերեն, անգլերեն, 
ֆրանսերեն, գերմաներեն, լիտվերեն, մոլդովերեն, էստոներեն, վրացերեն, 
ղազախերեն, ղրղզերեն, ուկրաիներեն, չեխերեն, հունգարերեն, նորվեգերեն, 
բուլղարերեն և այլ լեզուներով։ 
2001թ.-ին ստացել է Երևանի պատվավոր քաղաքացու կոչում: 
Հրանտ Մաթևոսյանը մահացել է 2002 թվականին: 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 
թվականի դեկտեմբերի 29-ի N2387-Ն որոշման 17-րդ կետը՝ առաջարկվում է Երևան 
քաղաքի Դավթաշեն 2-րդ փողոցն անվանակոչել հայ արձակագիր Հրանտ 
Մաթևոսյանի  անվամբ` «Հրանտ Մաթևոսյան փողոց»: 

Հաշվի առնելով վերոգրյալը և ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական 
ինքնակառավարման մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 23-րդ կետի 
դրույթներով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի 
դեկտեմբերի 29-ի N2387-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 4-րդ կետով՝ Երևան 
քաղաքի ավագանու քննարկմանն է ներկայացվում սույն որոշման նախագիծը։ 

 
 
 

 

ԻՄ ՔԱՅԼԸ ԽՄԲԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ՝                                          ՀԱՅԿ ՄԻՐԶՈՅԱՆ 
 
                                                                                              ՀԵՂԻՆԵ ՈՍԿԱՆՅԱՆ 
 
                                                                                               ԱՐՄԵՆ ՂԱԼԵՉՅԱՆ 
 
                                                                                               ԳԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
 
                                                                                               ՆԱԻՐԻ ՓԵԹԱԿՉՅԱՆ 

 
 
 
 

 
 
 
 



ՏԵՂԵԿԱՆՔ 
 

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՄԲ ՓՈՂՈՑ 
ԱՆՎԱՆԱԿՈՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ  ՔԱՂԱՔԻ  ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ 
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

 
 
 «Երևան քաղաքում Հրանտ Մաթևոսյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու 

մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ 

իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում։  

 

 
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

 
«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՄԲ ՓՈՂՈՑ 

ԱՆՎԱՆԱԿՈՉԵԼՈԻ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐՈՒՄ ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՄԱՍԻՆ 

 
 
 «Երևան քաղաքում Հրանտ Մաթևոսյանի անվամբ փողոց անվանակոչելու 

մասին» Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ 

Երևանի բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ չեն սպասվում: 

 
 

ԻՄ ՔԱՅԼԸ ԽՄԲԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ՝                                          ՀԱՅԿ ՄԻՐԶՈՅԱՆ 
 
                                                                                              ՀԵՂԻՆԵ ՈՍԿԱՆՅԱՆ 
 
                                                                                               ԱՐՄԵՆ ՂԱԼԵՉՅԱՆ 
 
                                                                                               ԳԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
 
                                                                                               ՆԱԻՐԻ ՓԵԹԱԿՉՅԱՆ 

 


