Ղարաբաղն իմ տունն է, ու նրա կողքին միշտ կանգնած եմ լինելու: Նույնիսկ թուրքն ինձ դավաճան
կհամարի, եթե նրանից ես ձեռք քաշեմ: Սա կա նաեւ իմ ժողովրդի գիտակցության մեջ:
ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
Ուրբաթ
12 մարտի 2021թ.
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Ես երգ չունեմ Ղարաբաղի մասին...
Ղարաբաղը ծառ է իմ արմատի վրա,
Ղարաբաղը սեր է իմ հավատի վրա,
Ղարաբաղը տեր է իմ կարոտի վրա,
Ես երգ չունեմ Ղարաբաղի մասին։
Ես երգ չունեմ Ղարաբաղի մասին.
Ղարաբաղը հեւք է բացվող արշալույսի,
Ղարաբաղը ձեռք է՝
Քիրսից ձգված լուսին,
Ղարաբաղը հերկ է մաքուր,
անբիծ լույսի,
Ես երգ չունեմ Ղարաբաղի մասին։
Ես երգ չունեմ Ղարաբաղի մասին.
Ղարաբաղը ջուր է՝ ես եմ քամել քարից,
Ղարաբաղը թուր է՝ ես եմ կոփել դարից,
Ղարաբաղը հուր է՝ ճառագած
մեր սրտերից,
Ես երգ չունեմ Ղարաբաղի մասին։
Ես երգ չունեմ Ղարաբաղի մասին.
Ղարաբաղը հուն է հոսող լուսաբացի,
Ղարաբաղը բույն է արծվի,
ձեռք չի հասնի,
Ղարաբաղը տուն է՝ սերված Ամարասից,
Ես երգ չունեմ Ղարաբաղի մասին։
Ես երգ չունեմ Ղարաբաղի մասին.
Ղարաբաղը ելք է՝ բացված սրտի նման,
Ղարաբաղը երգ է, բառեր չունի սակայն,
Իմ պապերի ձայնով միայն
երգեցեք այն,
Ես երգ չունեմ Ղարաբաղի մասին։
ՎԱՐԴԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Սյունիքի մարզում
պետք է ստեղծվի
անվտանգության
ապառազմականացված գոտի

Իլհամ Ալիեւը բռունցք է ճոճում ՍյունիքԶանգեզուրի ուղղությամբ, իսկ Հայաստանի
բարձր իշխանությունը ծպուտ չի հանում.
ինչպե՞ս հասկանալ

Ճ

ակատագրական ժամանակներ ենք
ապրում։ Հայաստանյան քաղաքական դաշտում չկա մի գործիչ, որ որեւէ
հարցով ելույթ ունենա ու չհիշատակի Սյու-

նիք-Զանգեզուրին սպառնացող վտանգների
մասին։ Չկա մի օր, որ Սյունիքի շուրջ տեղի
ունեցող իրադարձություններում անհանգստացնող մի նոր հանգամանք ի հայտ չգա։ Ու

Ռուսամետ չեմ, եվրոպամետ չեմ... մարդ եմ՝
իմ երկրի վաղվա օրով մտահոգ...

Ռ
ԳՐԻՇԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Գորիսի պետական համալսարանի
դասախոս

ուսաստանի ներկայության հարցն
ենք քննարկում եւ մեղադրական շեշտով պնդում, որ նա իր շահերն ունի
այստեղ, որ նրան իր սեփական շահերն են հետաքրքրում: Ակամա հարց է առաջանում, իսկ
ինչու՞ Ռուսաստանը պետք է առանց աշխարհաքաղաքական շահի ու հետաքրքրության
կանգնեցներ մարտական գործողությունները,
մտներ Արցախ, կամ ինչու՞ պետք է առանց
շահի ու հետաքրքրության Հայաստանի հետ
դաշինքի մեջ մտներ եւ նրա անվտանգության համար որոշակի պայմանագրային պարտավորություններ կրեր: Այլ կերպ չի լինում:

այդ ամենից հետո, որքան էլ զարմանալի է,
ռիսկերը ոչ թե նվազում են, այլ ահագնանում,
սաստկանում...
Շարունակությունը՝ էջ 4

Միջազգային հարաբերությունների համակարգը հենց իրենից ներկայացնում է պետությունների շահերի ու հետաքրքրությունների զուգահեռումների, համընկնումների,
հակասությունների ու հակադրությունների
ամբողջություն:
Արտաքին
քաղաքական
կողմնորոշման խնդիրը մեր պատմության ընթացքում,
դժբախտաբար, միշտ է ուղեկցել մեզ: Ժամանակին՝ Պարթեւստան, Հռոմ, հետագայում՝
Բյուզանդիա, Պարսկաստան, վերջին երեք
հարյուր տարում՝ Ռուսաստան, Եվրոպա:
Կողմոնորոշումը հենց այնպես չի ձեւավորվում: Այն երկարատեւ, պատմական հանգամանքներով պայմանավորված գործընթաց
է, որն աստիճանաբար վերածվում է համոզմունքի եւ, նույնիսկ, մեր դեպքում դառնում
հոգեկերտվածքի, խառնվածքի մաս: Մեր
Շարունակությունը՝ էջ 4

Ս

յունիքի մարզում պետք է ստեղծվի
անվտանգության
ապառազմականացված գոտի` բնակիչների իրավունքների երաշխավորման նպատակով:
Այս մասին գրել է ՀՀ մարդու իրավունքների
պաշտպան Արման Թաթոյանը։
«...Ներկայացրել եմ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի նոր հայեցակարգը եւ կոնկրետ ապացույցներ, փաստեր, որոնց վրա
հիմնված է այս նոր մոտեցումը:
Միջազգային հանրությունն այս հարցում
կարեւորագույն անելիք ունի, որովհետեւ Սյունիքում ու Գեղարքունիքում սահմանների հետ
կապված գործընթացը սկզբունքային առումով է հակասում այն ամենին, ինչ տարիներով
միջազգային մակարդակում ստեղծվել է, ջուրն
է լցնում այս ոլորտի կոնվենցիաները, ուղեցույցները, մարդու իրավունքների պահանջները:
Այս նոր մոտեցման հիմնավորումները
ներկայում ամփոփման փուլում են` միջազգային համապատասխան կառույցներին ներկայացնելու նպատակով», – գրել է նա:
05.03.2021 Թ.
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Լուսանկարը՝ Նվեր Զել յայի ֆեյսբուքյան էջից

Գեւորգ Փարսյանն իր խոսքում
անդրադարձ կատարեց գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին՝ նրան բնորոշելով մի
անձնավորություն, ով սրտացավ
է մեր երկրի համար, նրա անվտանգության համար, ում Նիկոլ
Փաշինյանի փուչ ամբիցիաների
հետեւանքով փորձում են ծառայությունից ազատել, մանավանդ՝
անվտանգային լրջագույն խնդիրներ ունեցող մեր երկրում:

Հայոց բանակին սատարող ու
վարչապետի հրաժարականը
պահանջող հանրահավաք Կապանում
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հանրահավաքների
ալիքը հասավ նաեւ Սյունիք: Փետրվարի
27-ին Կապանի Գարեգին Նժդեհի հրապարակը բազմամարդ էր:

Լուսանկարը՝ Նվեր Զել յայի ֆեյսբուքյան էջից

Հ

այոց ազգային բանակին սատարող եւ
վարչապետի հրաժարականը պահանջող հանրահավաքին մասնակցում էին
տարբեր տարիքի եւ զբաղմունքի մարդիկ:
Կապանցիների նախաձեռնությանն աջակցելու էին եկել ներկայացուցիչներ Քաջարանից,
Գորիսից, Մեղրիից: Օրվա հիմնական բանախոսը՝ Կապանի համայնքապետ Գեւորգ
Փարսյանը, ելույթի սկզբում մասնավորապես
նշեց, որ այսօր յուրաքանչ յուր քաղաքացու պետք է մտահոգի երկրի քաղաքական
ճգնաժամային իրավիճակը, քանզի խաթարվում են պետականության հիմքերը, եւ շատ
լուրջ սպառնալիքներ են առաջանում ինչպես
Սյունիքի եւ սյունեցու, այնպես էլ ամբողջ
երկրի համար: Համայնքապետը շեշտադրում
արեց այն հանգամանքի վրա, որ շատ կարեւոր է, որ ինքներս մեզ հարց ուղղենք, թե ի՞նչ
կարգավիճակով երկիր ենք ուզում կառուցել՝
փուչ պոպուլիզմով հպա՞րտ, թե՞ կայուն եւ
կառուցողական: Նաեւ ներկաների ուշադրությունը սեւեռեց այն պնդման վրա, որ հայ
ազգի անվտանգության առաջին եւ գլխավոր
երաշխավոր ՀՀ բանակը նույնպես քաղաքական իշխանության անշունչ ամբիցիաների եւ
անպատասխանատու հայտարարությունների պատճառով կանգնել է լրջագույն խնդիրների առջեւ:
Գեւորգ Փարսյանն անդրադարձավ այն
ամենին, թե ինչպես հնարավոր չեղավ անվտանգային երաշխիքներ ստեղծել Կապանի
համար եւ ներկայացրեց իրողություններ,
որոնք մինչ այդ չէր բարձրաձայնել հասարակական լայն շրջանակում. «Երբ սկսվեց
չարաբաստիկ պատերազմը, բոլորս
անդամագրվեցինք հայրենիքի պաշտպանությանը, սակայն, ցավոք սրտի,
ամեն ինչ չէ, որ ստացվեց: Հոկտեմբերի 17-18-ին սկսեցինք կազմակերպել
Կապանի պաշտպանությունը: Նոյեմբերի 9-ին կնքված հայտարարության
1-ին կետում հստակ արձանագրված էր՝
կողմերը կանգնում են այն բնագծերում,
որոնք այդ պահին զբաղեցրել են: Իսկ
մենք զբաղեցրել էինք այնպիսի նպաստավոր բարձունքներ, որ ամբողջովին

Գեւորգ Փարսյանն անդրադարձավ այն հանգամանքին,
թե ինչպես հնարավոր չեղավ անվտանգային երաշխիքներ ստեղծել Կապանի համար եւ ներկայացրեց իրողություններ, որոնք մինչ այդ չէր բարձրաձայնել հասարակական լայն շրջանակում...

ապահովում էին մեր բնակչության անվտանգությունը: Բայց, այնուամենայնիվ,
մտավախություն կար, որ մեր զբաղեցրած բնագծերը կարող են հանձնվել,
ուստի հանդիպում խնդրեցի գլխավոր
շտաբի պետ, գեներալ-գնդապետ Օնիկ
Գասպարյանի հետ: Հանդիպումը կայացավ նոյեմբերի 21-ին՝ գեներալ-մայոր Վալերի Քոչարյանի մասնակցությամբ: Մասնակցում էին նաեւ գլխավոր
շտաբի գրեթե բոլոր գեներալները, այլ
բարձրաստիճան զինվորականներ: Գլխավոր շտաբի պետից հետաքրքրվեցի, թե ի՞նչ ճակատագիր է սպասվում
կապանցիներին, նաեւ մտահոգություն
հայտնեցի մեր զբաղեցրած բնագծերի առնչությամբ: Օնիկ Գասպարյանը

փոխանցեց, թե նախ՝ դիվանագետները պիտի փորձեն բանակցային սեղանի շուրջ հաջողություններ գրանցել,
բայց անհրաժեշտության դեպքում այդ
բնագծերի եւ անվտանգության գոտու
համար կռիվ ենք տալու: Եվ սկսեցինք
կառուցել երկրորդ, երրորդ պաշտպանական բնագծերը, նպաստավոր բարձրունքների վրա ամրանալ, ինչը եւ տեղի
ունեցավ: Ավելի ուշ՝ դեկտեմբերի 17-ին,
թե 18-ին մեզ հյուր եկավ ՌԴ խաղաղապահ զորքերի ներկայացուցիչներից՝
ռուս բարեկամներից մեկը եւ զրույցի
ընթացքում հարցրեց՝ ե՞րբ եք պատրաստվում բնագծերը զիջել: Անմիջապես զարմանքս հայտնեցի, նա էլ թե՝
տեղյակ չե՞ք: Մի խոսքով, ինձ հասանե-

լի բոլոր մեթոդները կիրառեցի, իմ բոլոր կապերն օգտագործեցի, բայց եկավ
մի պահ՝ հասկացա, որ այլ տարբերակ
չունենք: Մի խոսքով՝ դեկտեմբերի 18ին այդ դիրքերը զիջեցինք եւ այսօրվա
դրությամբ ունենք այն, ինչ ունենք»:
Գեւորգ Փարսյանն իր խոսքում անդրադարձ կատարեց գլխավոր շտաբի պետ
Օնիկ Գասպարյանին՝ նրան բնորոշելով մի
անձնավորություն, ով սրտացավ է մեր երկրի համար, նրա անվտանգության համար,
ում Նիկոլ Փաշինյանի փուչ ամբիցիաների
հետեւանքով փորձում են ծառայությունից
ազատել, մանավանդ՝ անվտանգային լրջագույն խնդիրներ ունեցող մեր երկրում: Գեւորգ Փարսյանը զարմանք հայտնեց նաեւ այն
առիթով, որ Փաշինյանն արդեն հեռացրել է
շտաբի պետի առաջին տեղակալին (Տիրան
Խաչատրյան), ում երկու-երեք ամիս առաջ էր
շնորհել Հայաստանի Ազգային հերոսի կոչում:
«Զարմանում եմ Նիկոլ Փաշինյան
վարչապետի այն մտքի առիթով, ով
հայտարարում է, թե թիվ մեկ պատասխանատուն եմ, բայց թիվ մեկ մեղավորը չեմ: Ի՞նչ է դա նշանակում: Բա որ
դու մեղք չունես, ո՞վ մեղք ունի կամ ո՞վ
է առաջին մեղավորը, – ասաց Գեւորգ
Փարսյանը եւ հարցադրում արեց, – բա որ
այդպիսի անպատասխանատու հայտարարություններ էիր անում՝ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, հիմա պատասխանիր՝ Արցախը Հայաստա՞ն է,
Ռուսաստա՞ն, թե՞ Ադրբեջան: Ի վերջո,
ի՞նչ է Արցախն այս պահին: Գնացիր եւ
Ստեփանակերտի հրապարակում հայտարարեցիր՝ Արցախը Հայաստան է եւ
վերջ, բա ինչո՞ւ տեր չկանգնեցիր Արցախին: Եվ փորձում ես պատասխանատվության մի մասը բարդել բանակի վրա,
այն դեպքում, երբ բանակը «գլադիատորի» պես կռվել է... Այսօր մեր երկրում
ոչ մի համակարգ չի աշխատում. նման
վիճակը մեզ օրեցօր տանում է կործանման: Մեր երկրին անհրաժեշտ է կայունություն հասարակական, քաղաքական եւ պետական կյանքում, ինչը դուք
կարող եք անել ձեր հրաժարականով՝
դրանով իսկ հնարավորություն տալով
ժողովրդին՝ անցկացնել նոր, արտահերթ ընտրություններ: Հասկացեք վերջապես, դուք խանգարում եք: Հեռացեք
եւ վերջ»:
Հանրահավաքին Հայոց բանակին իրենց
աջակցությունը եւ վարչապետի հրաժարականի առնչությամբ իրենց դիրքորոշումը
հայտնեցին Վահանավանքի հոգեւոր հովիվ
տեր Ավետիք քահանա Մարտիրոսյանը, Գագիկ Ղահրամանյանը, Վրեժ Բադալ յանը, Խաչիկ Բադալ յանը, որոնց խոսքերում խորին
մտահոգություն կար երկրում ստեղծված օրհասական վիճակի առնչությամբ: Խաչիկ Բադալ յանը մասնավորապես նշեց, որ մարտահրավերներն ուղղվել են մեր պետականության
չորս կարեւոր հիմքերին՝ Հայ առաքելական
եկեղեցուն, ազգային դպրոցին, հայ ընտանիքին եւ հայոց ազգային բանակին: Նաեւ
բանախոսներն այն միտքը հայտնեցին, որ
մեր բանակը չի պարտվել, օրվա իշխանություններն են պարտություն կրել:
Հանրահավաքի ավարտից հետո հայոց
բանակին սատարող եւ վարչապետի հրաժարականը պահանջող կապանցիները կոչերով
անցան քաղաքի փողոցներով:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
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Արավուս գյուղի բնակիչները
մարզպետի հետ քննարկեցին իրենց
մտահոգությունները
Համայնքի ղեկավար Ներսես Շադունցի առաջարկին,
որ երեխաները կարող են հաճախել Տեղ գյուղի մանկապարտեզ, արավուսցիները համաձայն չեն, իրենցն են ուզում ունենալ: Այդ մասին հատկապես բարձրաձայնեցին
երիտասարդ մայրերը:

07.03.2021
Մարտի 6-ին Սյունիքի
մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանը սահմանամերձ Արավուս գյուղում էր:

Տ

եղ համայնքի մեջ ընդգրկված գյուղի
բնակիչներն էին մարզպետին հրավիրել՝ միասին քննարկելու առկա
խնդիրները, որ առաջացել էին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո (եւ ոչ միայն):
Հարցերի հարցը, ինչպես մարզի բոլոր
սահմանամերձ բնակավայրերում, անվտանգության պատշաճ ապահովումն է, որին
ավելի ակտիվ մասնակցելու պատրաստակամություն ունեն գյուղի տղամարդիկ, եթե
վերանայվի կազմակերպվող պայմանագրային գումարտակում ընդգրկվելու համար սահմանված տարիքային շեմը: Ավագ տարիքի
արավուսցիներին հետաքրքրող այդ հարցը,
ինչպես վկայեց ԵԿՄ Գորիսի կառույցի ղեկավար Հենրիկ Ասրյանը, զբաղեցնում է նաեւ
տարածաշրջանի մյուս գյուղերի բնակիչներին:
Արավուսն այն գյուղերից է, որ առավելագույնս է տուժել հայ-ադրբեջանական սահմանների մեխանիկական ու կամայական
որոշման հետեւանքով: 54 հա հողատարածքը, որ դեռեւս 1991-ին է սեփականաշնորհվել
(ինչը վկայող սեփականության վկայականներ կան), ինչի համար մարդիկ տարիներ
շարունակ սահմանված կարգով վճարել են
հողի հարկ, սահմանորոշումից հետո հայտնվել է Ադրբեջանի Հանրապետության Լաչինի
շրջանի տարածքում: Այդ մասին տեղ յակ են

Գյուղացիները ողջամիտ
հարց են բարձրացնում՝ մի՞թե հնարավոր չէր անցած
չորս ամսում գյուղի սահմանի երկարությամբ, որ
յոթ կիլոմետր է, խրամատներ փորել, փշալարեր կամ
«էլեկտրական հովիվներ»
տեղադրել, որպեսզի բացառվեր անասունների մուտքն
այդ տարածքներ:

նաեւ հանրապետության պատկան մարմինները՝ ձեռքի տակ ունենալով բազմաթիվ
ապացույցներ: Եվ, այդուհանդերձ, խնդիրը
մնում է չլուծված:
Այդ հողատարածքների ապօրինի օտարման կամ բռնազավթման հետեւանքով ի
հայտ են եկել այլ հարցեր եւս: Մասնավորապես, հիմնականում անասնապահությամբ
զբաղվող գյուղացիները մոտ մեկ ամիս հետո ստիպված են լինելու արոտի դուրս բերել նաեւ խոշոր եղջերավոր անասունները,
մինչդեռ արոտավայրերը չեն բավականացնելու: Մյուս կողմից՝ անասնապահները կամա-ակամա հայտնվելու են անմիջապես սահմանին գտնվող դաշտամասերում, ինչը ոչ

միայն անվտանգ չի կարող լինել, այլեւ կարող
է ամենատարբեր միջադեպերի տեղիք տալ:
Գյուղացիները ողջամիտ հարց են բարձրացնում՝ մի՞թե հնարավոր չէր անցած չորս
ամսում գյուղի սահմանի երկարությամբ, որ
յոթ կիլոմետր է, խրամատներ փորել, փշալարեր կամ «էլեկտրական հովիվներ» տեղադրել, որպեսզի բացառվեր անասունների
մուտքն այդ տարածքներ:
Սահմանամերձ բնակավայրի կարգավիճակում հայտնված եւ ադրբեջանական
զինվորների հենակետերով շրջապատված
գյուղի բնակիչները, այդ բոլորով հանդերձ,
ամուր են կանգնած հայրենական հողի վրա
եւ վստահաբար գյուղի տեր են զգում իրենց:

Ուստի եւ մարզպետի հետ քննարկումների
ընթացքում բարձրացրին մի շարք այլ հարցեր նույնպես: Գյուղի վարչական ղեկավար
Արգամ Հովսեփյանը ներգյուղական խնդիրներից առաջնահերթը համարում է նախադպրոցական ուսումնական հաստատության
բացակայությունը, մանավանդ որ փոքրիկ
այդ բնակավայրում նախադպրոցական տարիքի 18 երեխա կա:
Համայնքի ղեկավար Ներսես Շադունցի
առաջարկին, որ երեխաները կարող են հաճախել Տեղ գյուղի մանկապարտեզ, արավուսցիները համաձայն չեն, իրենցն են ուզում
ունենալ: Այդ մասին հատկապես բարձրաձայնեցին երիտասարդ մայրերը:
Մելիքսեթ Պողոսյանը ողջամիտ համարեց 18 երեխայի համար գյուղում նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն
հիմնելը եւ հանձնարարեց համայնքի ղեկավարին՝ պատրաստել ֆինանսական ծախսերի նախահաշիվ ու առաջարկություն՝
կառավարություն ներկայացնելու համար:
Բարձրացված մյուս հարցերի համար նույնպես մարզպետը խոստացավ հանգամանալից քննարկումներ հանրապետական
համապատասխան
գերատեսչությունների
պատասխանատուների հետ:
Մելիքսեթ Պողոսյանին ուղեկցում էր Սյունիքի փոխմարզպետ Կարո Ավանեսյանը:
Արավուս գյուղում էր նաեւ Հ1-ի ստեղծագործական խումբը. ի դեպ, հանրապետական այդ լրատվամիջոցը Սյունիքում հիմնել
է թղթակցական կետ, որից ակնկալում ենք
արժանահավատ եւ օբյեկտիվ տեղեկատվություն:

Աշխատանքային հանդիպում Տաթեւ համայնքում
Փետրվարի 23-ին Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանն աշխատանքային հանդիպում ունեցավ Տաթեւի համայնքապետարանում, որին մասնակցում էին նաեւ մարզպետի տեղակալ Կարո Ավանեսյանը, մարզպետարանի Տեղական ինքնակառավարման եւ հանրապետական գործադիր մարմինների
հարցերով վարչության պետ Սեյրան Ավետիսյանը։

Մ

արզպետը Տաթեւ համայնքի ավագանու անդամներին, համայնքապետարանի աշխատակազմին, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներին, համայնքի այլ ներկայացուցիչներին
ներկայացրեց Տաթեւ համայնքի ղեկավարի նորանշանակ պաշտոնակատար Մուշեղ Հովսեփյանին։
Նշենք, որ ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի 2.1-ին մասով, ՀՀ Սյունիքի մարզի
Տաթեւ համայնքի ղեկավար Մուրադ Սիմոնյանի լիազորությունների ժամկետը 2021թ. փետրվարի 22-ին լրանալու կապակցությամբ,
հիմք ընդունելով այն, որ ՀՀ-ում հայտարարված ռազմական դրության պատճառով չեն կայացել Տաթեւ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների հերթական ընտրությունները՝ Սյունիքի
մարզպետի փետրվարի 22-ի N67-Ա որոշմամբ Մուշեղ Հովսեփյանը
նշանակվել է ՀՀ Սյունիքի մարզի Տաթեւ համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար՝ մինչեւ օրենքով սահմանված կարգով նորընտիր համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ստանձնումը։

Հանդիպման ընթացքում Մելիքսեթ Պողոսյանը նաեւ պատասխանեց ներկաներին հուզող հարցերին, քննարկվեցին համայնքի հրատապ լուծում պահանջող խնդիրները, համայնքում անհրաժեշտ ու
առաջնահերթ անելիքները, առաջիկա ծրագրերը, խոսվեց ավագանու
լիազորությունների դադարեցման մասին։
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ
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Ռուսամետ չեմ,
եվրոպամետ չեմ...
մարդ եմ՝ իմ երկրի
վաղվա օրով
մտահոգ...
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Իլհամ Ալիեւը բռունցք է ճոճում ՍյունիքԶանգեզուրի ուղղությամբ, իսկ Հայաստանի
բարձր իշխանությունը ծպուտ չի հանում.
ինչպե՞ս հասկանալ
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պատմության ընթացքում հաճախ են մեր
ազգային ձգտումները, ազգային հետաքրքրությունները բախվել ռուսական կայսերական հետաքրքրություններին, նրա արտաքին
քաղաքական շահերին, բայց հաճախ էլ այդ
շահերը ձեռք են բերել զուգահեռներ, ընդհանրություններ, ինչը մենք չենք կարողացել
օգտագործել մեր հետաքրքրությունների համար: Բայց դրանում Ռուսաստանը մեղավոր
չէ, մեղավորը մենք ենք, որ քաղաքականությանը մոտենում էինք եւ շարունակում ենք մոտենալ ռոմանտիկ ընկալումներով:
Ռուսաստանը գերտերություն է, իսկ
մենք, ակնհայտ, գտնվում ենք նրա ազդեցության գոտու մեջ: Մեր աշխարհագրական
դիրքն այնպիսին է, որ մենք այլ ճանապարհ
չունենք: Մեր արտաքին քաղաքականության
մեջ այս ուղղությունը պետք է լինի առանցքային ուղղություններից մեկը: Հակառակ դեպքում ստիպված ենք լինելու բախվել իրականությանն ու..., ինչպես եղել են պատմության
առանձին ժամանակներում: Այս հարցում հավասարակշռվածություն, շրջահայացություն
ու զգուշավորություն է պետք...
Մի պարզ, բայց արդիական սխեմա...
Արեւմուտքի գերտերություններն ամեն ինչ
անում են՝ Ռուսաստանին դուրս մղելու այս
տարածաշրջանից, եւ դա, բնականաբար,
փորձել ու փորձում են անել Թուրքիայի ձեռքով: Արեւմուտքի այս ձգտումը լիովին համապատասխանում է Թուրքիայի պանթհետաքրքրություններին:
յուրքիստական
Պատկերացնու՞մ եք, թե ինչ կարող է լինել
մեզ հետ, եթե չզսպվեն Թուրքիայի հավակնությունները: Իսկ Ռուսաստանից բացի ուրիշ ի՞նչ ուժ եք տեսնում, որ կարող է զսպել
Թուրքիայի հավակնությունները մեր տարածաշրջանի նկատմամբ, այն դեպքում, որ
այդ հավակնություններն օր-օրի դառնում են
առավել ակնհայտ ու անզուսպ: Սա է իրականությունը, իսկ իրականության հետ հաշվի
չնստելը, մեղմ ասած, անհավասարակշռություն է:
Այս ամենն ընդունեք որպես հայ մարդու,
հայ մտավորականի մտահոգություն, այլ ոչ
որպես պարզունակ ռուսասիրություն կամ
ռուսամետություն: Ինձ համար անընդունելի
է նաեւ «ավագ ու կրտսեր եղբայր» քաղաքական սկզբունքը: Ռուսաստանի հետ մեր
հարաբերությունները պետք է կառուցվեն
արժանապատվության սկզբունքով՝ փորձելով նրա՝ որպես գերտերության, շահերն
ու հետաքրքրությունները ծառայեցնել մեր
ազգային հետաքրքրություններին, այլ ոչ թե
նրա ձեռքում դառնալ մանրադրամ տարածաշրջանում իր աշխարհաքաղաքական հետաքրքրությունները բավարարելու համար:
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Վերջին օրերին տեղի է ունեցել առնվազն
երկու իրադարձություն, որոնք ավելի առարկայական են դարձնում Սյունիքի շուրջ տեղի
ունեցող զարգացումների վտանգավորությունը։ Ահա, թե ինչ հայտարարեց Իլհամ Ալիեւը
Տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովում. «...Նոր միջանցքը, որ անցնելու
է Ադրբեջանի պատմական տարածքով՝ Զանգեզուրով, եւ Ադրբեջանի հիմնական մասը
կապելու է Նախիջեւանի Ինքնավար Հանրապետության եւ Թուրքիայի հետ, տրանսպորտային ոլորտում նոր հնարավորություններ
է ստեղծելու։ Մենք հրավիրում ենք Տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրներին՝ Զանգեզուրի միջանցքը շահագործելու»։
Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին Ադրբեջանի նախագահն անդրադարձել է նաեւ «Նոր Ադրբեջան» կուսակցության
7-րդ համագումարում՝ ասելիքը շաղախելով
սպառնալիքով. «Հայաստանը ցանկանում է
խանգարել Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծմանը։ Սակայն դա նրանց չի հաջողվի։ Մենք
նրանց կստիպենք։ Պատերազմի հետեւանքներից մեկը, իհարկե, Զանգեզուրի միջանցքն
է, որն այսօր քննարկման առարկա է դարձել։
Զանգեզուրի միջանցքը պատմական նվաճում է։ Այն փաստը, որ հարցն արտահայտված է եռակողմ հայտարարության մեջ՝ մեզ
համար քաղաքական մեծ հաղթանակ է։ Ներկայում ակտիվ աշխատանքներ են տարվում
Զանգեզուրի միջանցքի գործունեության ուղղությամբ..., եւ դա մեր հաջորդ պատմական
հաջողությունը կլինի»։
Եթե ընդհանրացնենք Ադրբեջանի նախագահի երկու հայտարարությունը՝ ուզածչուզած հանգում ենք չափազանց մտահոգող
եզրակացության։
Նախ՝ Սյունիք-Զանգեզուրը որերորդ

Բերանը ջուր է առել Հայաստանի
Հանրապետության նախագահ
կոչվածը, ով, ուզենք-չուզենք,
հանրապետության տարածքային ամբողջականության երաշխավորներից է, չնայած շատ
ամոթ է Արմեն Սարգսյանի հետ
որեւէ հույս կապելը։

Զանգեզուրը վտանգված է.
հարցն արդեն ՄԻԵԴ-ում է
«Ադրբեջանը
Մարդու
իրավունքների եվրոպական դատարան (ՄԻԵԴ)
Հայաստանի դեմ միջպետական գանգատ է ներկայացրել՝ պատերազմի արդյունքում տուժած իր քաղաքացիների
իրավունքների ու ազատությունների
խախտումների վերաբերյալ։

Ա

դրբեջանական լրատվամիջոցների
հաղորդմամբ՝ գանգատը ներկայացվել է հունվարի 15-ին, այն պատրաստվել է միջազգային իրավունքի ոլորտում
հայտնի փորձագետների ու ադրբեջանցի
իրավաբանների կողմից։ Բողոքում ներկայացված են փաստեր Ադրբեջանի քաղաքացիների իրավունքների ոտնահարման վերաբերյալ: Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի
անունից ներկայացված գանգատում նշվում

է, որ Հայաստանի կողմից նախկինում «օկուպացված» տարածքներում կան մեծ թվով
ականներ, որ Ադրբեջանի գյուղերն ու քաղաքները հավասարեցված են հողին, եւ որ
«անօրինական զինված ուժերի առկայության
դեպքում Ադրբեջանի քաղաքացիներն իրենց
տուն վերադառնալու հնարավորությունից
զրկված են»։
Դեռեւս նոյեմբերի 21-ին էր մամուլն ահազանգ հնչեցրել այն մասին, որ ադրբեջանա-

Հայաստանի դեռեւս գործող կառավարությունը համառորեն դիրքորոշում չի հայտնում Իլհամ Ալիեւի հայտարարությունների կապակցությամբ...
անգամ հայտարարվում է Ադրբեջանի պատմական տարածք։
Երկրորդ՝ Զանգեզուրի միջանցքի մասին
խոսվում է այնպիսի վստահությամբ, ինչպիսի վստահությամբ սովորաբար խոսվում է
արդեն կայացած ու վիճարկման ոչ ենթակա
փաստի մասին։
Ադրբեջանը վերջին հարյուր տարում
մշտապես ձգտել է Նախիջեւանի եւ իր
արեւմտյան շրջանների միջեւ միջանցք ստեղծել Մեղրու տարածքով, բայց չի հաջողել։
Ու հիմա հնարավորություն է ստացել, ինչի
համար հրճվանք է ապրում եւ կատարվածը պատմական հաջողություն համարում։ Ու
Զանգեզուրի մասին խոսում է տիրոջ իրավունքով եւ այնպիսի վստահությամբ, որ,
կարծես, երկրամասը կապ չունի Հայաստանի
հետ, որ Հայաստանը չի կարող ասելիք ունենալ այդ հարցի շուրջ։
Երրորդ՝ հերթական անգամ Ադրբեջանի
նախագահը հաթաթա է տալիս մեզ՝ «Մենք
նրանց կստիպենք». այդպես սովորաբար
խոսում են ծնկաչոք վիճակում գտնվողի մասին։ Բայց իրավիճակի ողբերգականությունը
դրանով չի ավարտվում...
Հայաստանի դեռեւս գործող կառավարությունը համառորեն դիրքորոշում չի հայտնում Իլհամ Ալիեւի հայտարարությունների
կապակցությամբ, թեեւ ակնհայտորեն գործ
ունենք իրողությունների, մարտահրավերների ու սպառնալիքների այնպիսի դրսեւորումների հետ, որոնք որոշակիորեն հարցականի
տակ են դնում մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը, ինչպես եւ Հայոց պետականության (ինքնիշխանության) գոյությունն
առհասարակ։
Սակայն դա «դիրքորոշում չհայտնելու»
շարքային դեպք չէ։ Ստեղծված իրավիճակում
դիրքորոշում չհայտնելը, որքան էլ զուսպ լինենք եզրակացությունների ու գնահատականների մեջ, Ադրբեջանի հետ համաձայն
լինելու տպավորություն է թողնում։ Եվ մարդիկ ողջամիտ մտահոգություն են հայտնում՝
իսկ միգուցե 2020թ. նոյեմբերի 9-ի եռակողմ
հայտարարության 9-րդ կետից բխող մի նոր
հուշագիր կամ հավելվա՞ծ գոյություն ունի, որ
դեռեւս չի գաղտնազերծվել, ինչն էլ Ալիեւին
հոխորտալու հիմք է տալիս։
Բերանը ջուր է առել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ կոչվածը, ով, ուզենքչուզենք, հանրապետության տարածքային
ամբողջականության երաշխավորներից է,

չնայած շատ ամոթ է Արմեն Սարգսյանի հետ
որեւէ հույս կապելը։ Մեծագույն ամոթ է եւ
անլրջություն Ազգային ժողով կոչվածից որեւէ
ակնկալիք ունենալը, քանզի գործող խորհրդարանը քանիցս ապացուցել է, որ ինքն ինքնուրույն դիրքորոշում չի կարող ունենալ եւ
հայտնել, որ ինքը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, սահմանադրական
կարգի պահպանման, Արցախի լինելիության
հետ կապ չունի։
Մեծագույն անպատվություն է մեր երկրամասը ներկայացնող պատգամավորներից
սյունիքանպաստ ինչ-որ նախաձեռնություն
սպասելը։ Ակնկալիք չունենք խորհրդարանի
այսպես կոչված ընդդիմադիր խմբակցություններից։ Զինված ուժերի ղեկավարությունն
էլ, հատկապես վերջին խայտառակ ցնցումներից հետո, կարծեք, ասելիք չունի։
Ընդդիմությունը... Անշուշտ (որերորդ
անգամ նշենք) Վազգեն Մանուկյան փորձառու առաջնորդը հավատ է ներշնչում, բայց
Սյունիքին սպառնացող վտանգների մասին
միայն խոսքեր ենք լսում։
Կուսակցությունները... Ըստ էության
սպասում են ալիեւյան լիբրետոյի հաղթական
վերջաբանին, որից հետո Սյունիքի մասին երգեր կհյուսեն եւ Սյունիքի ամբողջականության վերականգնմանը միտված «ծրագրեր»
կկազմեն հերթական ամեն մի ընտրությունից
առաջ։
Մինչդեռ գնահատանքի արժանի է Մարդու իրավունքների պաշտպանի հետեւողականությունը՝ սյունիքյան մարտահրավերները բացահայտելու եւ լուծման ուղիներ
ցուցանելու հարցում, բայց նրա ողջամիտ
նկատառումներն էլ մնում են ձայն բարբառո
հանապատի:
Եւ ուրեմն՝ ի՞նչ անել: Մինչեւ ե՞րբ եւ մինչեւ ո՞ւր այսպես՝ անտեր ու անհովիվ: Ի վերջո
հայոց պետականությունը (թեկուզ եւ ծնկաչոք ու նվաստացած) կա՞, թե՞ չկա: Բոլորը
խոսում են պետության եւ սահմանադրության անունից, բայց ոչ պետություն թողեցինք,
ոչ էլ՝ սահմանադրություն:
Ոչ սովորական այդ հարցերի պատասխանն է, որ ուզում է ստանալ ճակատագրական օրեր ապրող Սյունիքը։ Իսկ ժամանակ
քիչ ունենք, քանզի Սյունիքի երկնակամարում կուտակված սեւ ամպերն ու մերձակայքի մուժը օրեցօր խտանալով՝ շանթ ու որոտ
են խոստանում...
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

կան կողմը խոսում է 50 մլրդ դոլարի փոխհատուցման մասին, որը Հայաստանի համար
աստղաբաշխական թիվ է: Ավելին, Մարդու
իրավունքների միջազգային կոմիտեի Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Կոչին Ահունդզադեն
նույնիսկ առաջարկ էր հնչեցրել, թե այդ գումարի դիմաց հայկական կողմը կարող է տալ
Զանգեզուրը։
Ավելին, թուրքական հեռուստաընկերությամբ դեռ դեկտեմբերի 8-ին էր նման բովանդակությամբ տեսանյութ հրապարակվել՝
կրկին պահանջելով Զանգեզուրը՝ գումարի
դիմաց, ու այդ նյութում Թուրքիայի դատախազությունը Հայաստանի հասցրած վնասները Ադրբեջանին գնահատել էր 820 մլն
դոլար:
Ավելին, դեռեւս երկու տարի առաջ
ՀՀ նախկին գլխավոր դատախազ Գեւորգ
Կոստանյանը ահազանգ էր հնչեցրել, որ,
իր ունեցած տեղեկություններով, Ադրբեջանի կառավարությունը տարբեր Եվրոպական երկրներում իրավաբաններ է վարձում
Հայաստանի կողմից Ադրբեջանին պատճառված վնասի հաշվարկման եւ դրա հատուցման ուղղությամբ աշխատանքներ կազմակերպելու համար, սակայն Հայաստանում այս

ահազանգին քչերը արձագանքեցին:
Եվ հիմա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության բովանդակությունն Ադրբեջանի համար
իրավական հիմք է առաջացրել Հայաստանի
դեմ փոխհատուցման պահանջով հայց հարուցելու համար, որն էլ նրանք արդեն պաշտոնապես կատարեցին:
Եվ ուշագրավ է, որ մինչ մամուլը եւ տարբեր գործիչներ բարձրաձայնում էին Ադրբեջանի կողմից նման քայլեր անելու հնարավորության մասին, Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը հայտարարում էր, թե նման հայցի մասին խոսում է
միայն Գեւորգ Կոստանյանը:
Ավելին, Կիրակոսյանը նաեւ 2021-ին
հունվարի 16-ին հայտարարեց, թե հայկական
կողմը եւս պատրաստվում է ՄԻԵԴ դիմում
ներկայացնել: Ստացվում է՝ մինչ հայկական
կողմը պատրաստվում է այդպիսի դիմում
ներկայացնել, ադրբեջանական կողմն արդեն
մեկ քայլ առաջ է անցել եւ արդեն իսկ նման
դիմում է ներկայացրել: Իսկ թե ինչու Ադրբեջանը կրկին առաջ անցավ, հայկական կողմն
այդպես էլ չի կարողանում մեկնաբանել:

ՈՒՐԲԱԹ
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Կոտրվի էն ձեռքը, որ փորձել է
պղծել Արցախյան գոյամարտի
հերոս Աղվան Մինասյանի
հիշատակը

Ոչ մի տեղ՝ առանց Սյունիքի
ու Արցախի. Գորիսի պետական
քոլեջում հիշատակի
ցերեկույթ էր

Ա

Մ

յն օրվանից, երբ Աղվան Մինասյանը նահատակվեց Արցախյան առաջին գոյամարտում, Հրանտ Մինասյանի Լծենի բնակարանը, ինքնըստինքյան,
թանգարան դարձավ՝ տուն-թանգարան։ Դա
1993թ. օգոստոսի 30-ին էր... Աղվան Մինասյան բանաստեղծն ու մարտիրոսը, որ 1970-ին
ծնվել էր այդ տանն ու ապրել այդտեղ, այդտեղից էլ վերջին անգամ մեկնեց ռազմաճակատ...
Այդ տանն Աղվան Մինասյանն ուներ իր
առանձնասենյակը։ Երկու տարի առաջ մեզ
բախտ էր վիճակվել լինել պաշտելի այդ բնակարանում ու Աղվանի սենյակում, որտեղից
ստացած տպավորությունն անջնջելի է մինչեւ
հիմա։ Անձնական գրադարանը, իր հեղինակած բանաստեղծությունները՝ տպագիր եւ
անտիպ, կենցաղային պարագաներն ու անձնական մյուս իրերը կամա-ակամա պատկերացում էին տալիս վաղամեռիկ բանաստեղծի, հանուն հայրենիքի կյանքը զոհաբերած
քաջորդու մարդկային, քաղաքացիական
կերպարի մասին...
Աղվան Մինասյանը մեր այն հերոսներից է, ում օրինակը եւ կերպարը վկայակոչելով կամ ի ցույց դնելով՝ 27 տարի շարունակ
ոչ միայն Սիսիանի, այլեւ Սյունիքի մարզի ու
ամբողջ հանրապետության կրթօջախներում
ուսուցիչներն արիության դասեր էին վարում՝
հայրենապաշտություն ներարկելով մեր երեխաներին... Սակայն մի քանի օր առաջ տեղի
է ունեցել անհավատալին. ինչ-որ սրբապիղծ
արարածներ ձեռք են բարձրացրել Աղվան
Մինասյանի տան վրա՝ պղծելով հատկապես
թանգարան դարձած նրա սենյակը։
Մարտի 9-ին «Սյունյաց երկրի» ստեղծագործական խումբը Լծեն գյուղում էր...
Ելուզակները տակնուվրա էին արել ամեն
ինչ. հատակին թափված իրեր, շուռ տված
աթոռներ, մոտ 20 շիշ օղի՝ բացված եւ տարբեր տեղերում շաղ տված... Կարելի է ենթադրել, որ այդ ամենից հետո տունը հրո ճարակ
դարձնելու նպատակ է հետապնդվել. որոշ
վարագույրներ վառել էին, բայց կրակը շատ
չէր բարձրացել։ Գուցե չորս կողմը շաղ տված
օղին պիտի նպաստեր կրակի տարածմանը,
բայց չի ստացվել բարեբախտաբար։ Հանցագործներն իրենց հետ տարել էին միայն Աղվանի մեդալները...
Այդ առանձնատանը հիմա ոչ ոք չի բնակվում. Հրանտ Մինասյանի եւ Աշոտ Մինասյանի ընտանիքները բնակվում են Սիսիանում։
Վերջին անգամ այդ տանը եղել էին օրեր
առաջ՝ փետրվարի 12-ին։ Տեղի ունեցածի մասին մարտի 8-ին իմացել են հարեւանները՝
տեսնելով տան բացված պատուհանները,
որտեղով, ըստ երեւույթին, մտել էին ելուզակները։
Ոստիկանության Սիսիանի բաժինը տեղի ունեցածին արձագանքել է անմիջապես։
Մարտի 9-ին հանցագործության վայրում
էին բաժնի գրեթե բոլոր պատասխանատուները։ Նրանց պահվածքում վճռականություն

տեսանք՝ ամեն գնով բացահայտելու հանցագործությունը։ Իսկ թե նախնական ինչ
նկատառումներ ունի հետաքննող մարմինը՝
ոստիկանության բաժնի պետ Ավետ Հովհաննիսյանը եւ բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետ Պետրոս Ալեքսանյանը նպատակահարմար չգտան մեկնաբանել՝
ելնելով քննության շահերից։
– Վարկածներ շատ կան, բայց առայժմ
որեւէ վարկածի առաջնայնություն չենք տալիս, քանի որ ուսումնասիրվում են, – ասաց
Ավետ Հովհաննիսյանը։
Կատարվածի հնարավոր շարժառիթների
վերաբերյալ կոնկրետ նկատառում չարտահայտեց «Սիսական» ջոկատի հրամանատար
Աշոտ Մինասյանը՝ նշելով միայն. «Ես որեւէ
թշնամի չունեմ, ուստի եւ ոչինչ չեմ կարող
ասել առայժմ...»:
Սիսիանում եւ Լծենում հանդիպեցինք
տասնյակ մարդկանց. բոլորը ոչ միայն դատապարտում էին տեղի ունեցածը, այլեւ նզովում թուրքաբարո այդ հանցագործներին։
Իսկ Լծեն գյուղի վարչական ղեկավար Դերենիկ Հովհաննիսյանն ապշած էր. «Մեր գյուղում բնակարանային գողություն կամ ոտնձգություն որեւէ մեկի տան վրա, ունեցվածքի
վրա՝ երբեք չի եղել։ Մարդիկ մինչեւ հիմա
իրենց տների դարպասներն ու անասնաշենքերի դռները չեն կողպում...»:
Անշուշտ, մենք հակված չենք տեղի ունեցածի վերաբերյալ կոնկրետ վարկած առաջ
քաշել, բայց մի հանգամանք ակնհայտ է՝ փորձել են պղծել կամ պղծել են Արցախյան գոյամարտի հերոս Աղվան Մինասյանի հիշատակը։
Ուստի եւ ստիպված ենք բարձրաձայնել՝ Աղվան Մինասյանի հիշատակի վրա ձեռք բարձրացնելով՝ ոտնձգություն է կատարվել բոլոր
այն նահատակների հիշատակի հանդեպ,
ովքեր իրենց կյանքի գնով Արցախյան երեք
պատերազմում տեր են կանգնել հայոց արժանապատվությանը, ովքեր իրենց արյամբ
սրբագործել են մեր հայրենական տունը։
Ստիպված ենք բարձրաձայնել երիցս՝
բնության մեջ չկա ու չի կարող լինել մի ուժ, որ
կարողանա փոքր-ինչ անգամ սասանել մեր
խոնարհումն ու պատկառանքն Արցախյան
պատերազմներում զոհվածների հիշատակի
հանդեպ։ Արցախյան հերոսամարտում մարտիրոսված քաջորդիները հայոց հիշողության
մեջ կան եւ մնալու են ընդմիշտ, ինչպես Ավարայրի եւ Սարդարապատի նահատակները։
Օրվա երկրորդ կեսին, երբ Լծենից Կապան էինք վերադառնում, մեզ հետ հեռախոսազրույց ունեցավ Սյունիքի մարզպետ
Մելիքսեթ Պողոսյանը։ Նա իր զայրույթն արտահայտեց տեղի ունեցածի առիթով եւ
սրբապղծություն համարեց Արցախյան պատերազմների նահատակների հիշատակի
դեմ ցանկացած ոտնձգություն։ Մարզպետը
հավաստիացրեց նաեւ, որ իր լիազորությունների սահմաններում ամեն ինչ կանի, որ
հանցագործությունը բացահայտվի։
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

արտի 9-ին Գորիսի պետական քոլեջում՝ համակված երախտագիտության անբավ զգացումով, դասախոսական եւ ուսանողական կոլեկտիվները
վերապրեցին համընդհանուր ազգային ցավի
քառասունչորսօրյա արհավիրքը...
Թախծալի ցերեկույթ էր, «Հա՛յ զինվոր, քո
խիզախ անունը մեր սրտերում է» խորագրով
միջոցառում՝ նվիրված Արցախյան երրորդ
պատերազմում հերոսաբար ընկած մեր անմահ հերոսների հիշատակին։
Միջոցառումը սկսվեց մեկ րոպե լռությամբ. ներկաները հարգեցին զոհերի հիշատակը։ Ցերեկույթի նպատակն էր հիշել-ճանաչել հանուն հայրենիքի զոհված հայոց
քաջորդիներին եւ նրանց մասին հիշեցնել ողջերին, նաեւ խոնարհվել մեր հերոսներից յուրաքանչ յուրի ու բոլորի առջեւ, այդ թվում՝ քոլեջի անմահացած ուսանողների հիշատակի
առջեւ, ովքեր պետք է վերադառնային ու շարունակեին իրենց ընտրած մասնագիտությունը, բայց... Ցավոք, նրանց եւս վիճակված
էր մասնակցել մարտական թեժ գործողությունների, որոնց ընթացքում էլ անմահացան
գիտակցված մահով։
Միջոցառման ընթացքում հնչեցին նաեւ
հայ պետական ու ռազմական գործիչ, քաղաքագետ-իմաստասեր ու քաջարի զորավար
Գարեգին Նժդեհի անմահ խոսքերը. «Ոչ մի
տեղ՝ առանց Սյունիքի ու Արցախի: Առանց
աշխարհագրական այդ հզոր ողնաշարի մեր
ամբողջական հայրենիքը գոյություն ունենալ
չի կարող»: Այդ ամենին հաջորդեց մի փոքրիկ
պատմություն՝ գուցեեւ իրական՝ անտառում
ողջ մնացած, բայց շրջափակման մեջ հայտնված տղաների վերջին զրույցից...
Ցերեկույթն ավարտվեց ցասման ու վրեժի հնչերանգով՝ «Մենք բոլորս հայոց սուրբ
հողի երդվ յալ տերերն ենք։ Բարբարոսը պի-

տի պատասխան տա իր մեծ ոճիրի համար։
Ուստի ամեն օր, ժամ, վայրկյան մեր մեջ
ավելի է բոցավառվում վրեժի թույնը եւ մեզ
հիշեցնում, որ մենք մեր հերոսների կիսատ
թողած գործն ավարտին պիտի հասցնենք։
Վրեժխնդրության համար գլխավորը սկիզբը
չէ, վրեժխնդրության մեջ գլխավորը վերջն է։
Ուժ եւ կորով՝ մեզ բոլորիս»։
Միջոցառմանը ներկա էին Սյունիքի
մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանը, ՀՀ ՊՆ Զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման
ծառայության Սյունիքի մարզի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար Վահե
Աղալարյանը, ղեկավարի տեղակալ Արմեն
Հարությունյանը, Գորիսի տարածաշրջանի
կրթության աշխատողների արհեստակցական միության նախագահ Արարատ Լալաբեկյանը, Գորիսի փոխհամայնքապետ
Կարեն Քոչարյանը, համայնքապետի խորհրդական Արարատ Աղաբեկյանը, համայնքապետարանի հանրային կապերի, կրթության,
մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության
եւ սոցիալական հարցերի բաժնի առաջատար մասնագետ Արմինե Չոփչունցը, Հարժիսի միջնակարագ դպրոցի տնօրեն Նորայր
Եսայանը, Գորիսի թիվ 3 հիմնական դպրոցի
տնօրեն Դավիթ Կոստանդյանը, N զորամասի
հրամանատար, փոխգնդապետ Ռոման Աղախանյանը եւ ուրիշներ:
Գորիսի պետական քոլեջի տնօրեն Կարեն Լազարյանը Զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության Սյունիքի
մարզի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից արժանացավ պատվոգրի՝
մարտական եւ ինքնապաշտպանական գործողություններին ակտիվ մասնակցության
համար։
ՕԼՅԱ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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Հավերժ փառք Արցախյան պատերազմում
նահատակված հայոց քաջորդիներին

Ամենուր սպասված ու սիրված
Արշավիր Պողոսյանը

Վահե Միրզոյան, ում
երազանքները մնացին անկատար

Ալբերտ Խաչատրյան. նահատակ
սպան Ագարակ քաղաքից

Ա

Վ

Կ

մտել է ծառայության ՀՀ զինված ուժեր: Առաջիններից է, որ կանգնել է հայոց բանակաշինության եւ «Սիսական» գնդի կազմավորման
ակունքներում: Առաջիններից է, որ մեկնեց
մասնակցելու ՌԴ բարձրագույն սպայական
դասընթացներին: Իր գումարտակի սպայակազմի հետ մասնակցել է Կուբաթլիի մի շարք
գյուղերի, Զանգելանի, Ջաբրայիլի, Հորադիզի եւ Ֆիզուլիի շրջանի Աշաղի Աբդուռախմանլի գյուղի ազատագրման համար մղվող
մարտական գործողություններին: 1994 թ.
ապրիլի 15-ին վիրավորվել է, հրաժարվել
հոսպիտալացվելուց եւ չապաքինված վերադարձել ռազմի դաշտ: Այնուհետեւ մինչեւ
1996 թ., գումարտակի կազմով մարտական
հերթապահություն է իրականացրել Ֆիզուլիի
պաշտպանական հենակետերում, 1996-2000
թթ. Սիսիանի պաշտպանական հենակետերում: Իր գլխավորած գումարտակը միշտ ճանաչվել է լավագույնը գնդում եւ բանակային
կորպուսում, իսկ 1999թ.՝ ՀՀ ԶՈՒ գծային գումարտակներից լավագույնը:
2000-2004թթ. զբաղեցրել է Վայքի N զորամասի շտաբի պետի պաշտոնը: 2004-ին
նշանակվել է ՀՀ զինվորական կոմիսարիատի
զորակոչային բաժնի ավագ սպա, ապա 20132015 թթ. նույն բաժնի պետի ժամանակավոր
պաշտոնակատար:
2015թ. տեղափոխվել է ՀՀ ԶՈՒ պահեստազոր՝ փոխգնդապետի կոչումով: Թուրքի
սարսափը փոքր երեխա տեսնելիս սարսափելի բարիանում էր, պաշտում էր երեխաներին, նրանց հետ քնքշանում էր, խաղում, հե-

քիաթներ կարդում։
Ծառայության ընթացքում փոխգնդապետ Արթուր Գալստյանն իրեն դրսեւորել է
որպես գրագետ, կարգապահ եւ պարտաճանաչ զինծառայող, ծառայողական պարտականությունները կատարել բարեխղճորեն եւ
արիաբար՝ զինվորականին հատուկ բարձր
պատասխանատվությամբ,
մեծ
նվիրումով հայրենիքի նկատմամբ: Փոխգնդապետ
Գալստյանի ծառայությունները բարձր են
գնահատվել։
2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին լսելով թշնամու նախահարձակ գործողությունների մասին, արհամարհելով առողջական խնդիրները, շտապեց առաջնագիծ՝ միանալու իր
մարտական ընկերներին:
2020 թ. հոկտեմբերի 2-ին Արցախի
Հանրապետության
Հադրութ
քաղաքում
«Սարսափն» իր վերջին ճակատամարտը

րշավիր Աշոտի Պողոսյան. ծնվել է
1966թ. սեպտեմբերի 17-ին Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղում։ Միջնակարգ
կրթությունը ստացել է գյուղի դպրոցում։ Երկար տարիներ աշխատել է ՀՀ ՊՆ-ում՝ վարորդ։ Երկու դուստր եւ երկու թոռ ուներ։
Ամենուր սպասված ու սիրված էր Արշավիրը, կարողանում էր լեզու գտնել բոլորի
հետ, նրա հետ ծանոթությունն անպայման
վերածվում էր ընկերության։
Տեղ գյուղի զավակը գիտեր՝ Արցախն
իրենց վահանն է, չլինի հայկական Արցախը,
գող ու ավազակ ադրբեջանցին կգա՝ կմոտենա իր գյուղին, մի օր անասուն կգողանա, մի
օր կկրակի գյուղի կողմը, կխաթարվի գյուղի
անդորրը, Արցախը պիտի մնա հայկական
ոչ միայն պատմական արդարության, այլեւ
Սյունիքի անվտանգությունը երաշխավորելու
համար։ Այդ համոզմունքն էր նրան ստիպել
1990-ին եւ 2016-ին հասնել մարտադաշտ։
2020թ. սեպտեմբերի 27-ին թուրքը նորից ոտքի ելավ՝ հայկական հողից հերթական
կտորը պոկելու. Արշավիրը տեղը չէր գտնում,
զավակները հազար պատճառ գտան, խնդրեցին, համոզեցին, որ ռազմաճակատ չմեկնի,
բայց հողը տնքում էր, ու Սյունիքի զավակը
տանը մնալ չկարողացավ։ Սեպտեմբերի 28ին կամավորագրվեց...
Հոկտեմբերի 1-ին թշնամական հարվածային անօդաչուն թիրախավորեց Արշավիրի՝
զինամթերք տանող մեքենան. զոհվեց քաջ
սյունեցին՝ հայրենիքը կյանքով պաշտպանելու իր հերոսական օրինակն ավանդելով մեզ...

Արթուր Գալստյան.
պահեստազորի փոխգնդապետը
«ՍԱՐՍԱՓ» մականունով

Ա

րթուր Սուրենի Գալստյան. ծնվել է
1964 թ. դեկտեմբերին Սիսիան քաղաքում: 1971-1981թթ. սովորել է
Սիսիանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցում։ 19811986 թթ. ընդունվել եւ ավարտել է Երեւանի
պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ճարտարապետաշինարարական ֆակուլտետը: 1986
թ.-ից աշխատել է Սիսիանի տնտհաշվարկային տեղամասում՝ շինարար-ինժեներ:
1986 թ.-ից աշխատանքի է անցել Սիսիանի
շրջխորհրդին կից ճարտարապետական բյուրոյում՝ հեղինակ է մի քանի տասնյակ օբյեկտների նախագծերի: Փոխգնդապետ Գալստյանի մարտական ուղին սկսվել է 1988 թ.-ի
հունվարից. սկզբում անդամագրվել է Սիսիանի շրջանի ինքնապաշտպանական ջոկատին,
իսկ 1992 թ. հոկտեմբեր ամսից կամավոր

ահե Հայկազի Միրզոյան. ծնվել է
2000թ. հուլիսի 11-ին Քաջարան քաղաքում։ Սովորել է Քաջարանի թիվ 1
դպրոցում, ապա՝ «Քաջարանի արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ում։
Բազմանդամ ընտանիքի կրտսեր որդին
մշտապես շրջապատված է եղել ընտանեկան
ջերմությամբ։ Սերը, որ ստացել էր ընտանիքում, նրան դարձրել էր բացառիկ մարդասեր
պատանի։ Շրջապատում նրան բնորոշում են
որպես համեստ, հանդուրժող, ընկերասեր,
ժպտերես, պայծառ մարդու։
Մեծացել է ազատամարտիկի ընտանիքում. հայրը վիրավորվել էր Արցախյան 1-ին
պատերազմի ժամանակ՝ հինգ զավակները
գիտեին հայրենի հողի արժեքը, Արցախի արժեքը, հայի պատվի արժեքը...
Վահեն ծառայում էր Արցախում՝ Ջրականի զորամասում։ Համեստ երիտասարդը վայելում էր ծառայակիցների ու հրամանատարության սերն ու հարգանքը...
2020 սեպտեմբերի 23-ին, դիրքեր բարձրանալուց առաջ, զանգահարել է եղբորը, խոսել իր նպատակների, ուսում ստանալու երազանքի մասին։
Քիչ, շատ քիչ էր մնում ծառայությունն
ավարտելուն, մայրը օրերն էր հաշվում, որդին` մտքում կառուցում քաղաքացիական
կյանքը...
Սեպտեմբերի 27-ի առավոտը բացվեց բոթով՝ պատերազմ է...
Սեպտեմբերի 28-ին Միրզոյանների ընտանիքը լսեց երկրորդ բոթը՝ Վահեն չկա...
Ընդհատվեցին երազանքները, մոր սպասումը դարձավ հավերժական կարոտ...

ապիտան Ալբերտ Արմենի Խաչատրյանը ծնվել է 1994թ. հունիսի 12-ին
Ագարակ քաղաքում։ Կյանքը բանակին նվիրած երիտասարդ սպան հայրենասեր
էր, պահանջկոտ, ճշտապահ, հոգեբանորեն
պատրաստված ու խիզախ...
Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական
ինստիտուտն ավարտելուց հետո ծառայության է անցել Արցախի Հանրապետության
Հադրութի զորամասում։ Ծառայության ընթացքում աչքի է ընկել զինվորների հանդեպ
հոգատար վերաբերմունքով, նրանց համարում էր իրենը, խիստ էր, բայց ավագ եղբոր պես ծանոթ էր իր ղեկավարած վաշտի
զինվորների թե՛ ներբանակային, թե՛ քաղաքացիական խնդիրներին։ Վաշտում յուրաքանչ յուր զինվոր ծառայակից ընկերոջն իր
եղբայրն էր համարում, քանի որ դա էր հրամանատար, կապիտան Խաչատրյանի պահանջը...
Ամուսնացել է գեղեցկուհի Մարիամի հետ,
ով սպայի կին լինելու դժվարությունը կրել է
անտրտունջ եւ հպարտությամբ, երեխաներ
չունեին...
Արձակուրդում գտնվող սպան սեպտեմբերի 26-ի երեկոյան տեղեկանում է Արցախի
արեւել յան սահմանի երկարությամբ ադրբեջանական ուժերի կուտակումների մասին եւ
անմիջապես մեկնում ծառայության վայր։
2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի լուսաբացին պայթեց պատերազմը. հայրենանվեր
կապիտանն առաջին վայրկյանից ներգրավվեց ռազմական գործողություններում...
Վիրավոր էր, բայց մարտը թեժ էր ու իր
զինվորների կյանքի հանդեպ հոգածությունը
մոռանալ էր տալիս արյունահոսող վերքերի
ցավը։
Սեպտեմբերի 30-ին դաժան մարտում վիրավորվել էին իր «էրեխեքը» ու Ալբերտը չէր
կարող նրանց թողնել խրամատում, պետք է
դուրս բերեր ամեն գնով, դուրս բերեց՝ կյանքի
գնով. Ընկավ հերոս կապիտանը՝ դառնալով
շատ մայրերի օրհնության հասցեատերն ու
պարտավորեցնելով մեզ՝ սիրել այն հողը, որը
ծածկված է իր արյունով եւ իր դեռատի կնոջ
արցունքներով...
Ալբերտ Խաչատրյանը հետմահու պարգեւատրվել է «Մարտական խաչ» մեդալով...

ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԸ

Գրիշա Թումանյան.
արվեստագետին հատուկ հոգի
ունեցող պատանին

Ծ

նվել է 1999թ. դեկտեմբերի 5-ին
Կապան քաղաքում, սովորել է թիվ 7
հիմնական դպրոցում, ուսուցիչները
նրան բնութագրում են որպես քնքուշ, երաժիշտներին ու արվեստագետներին հատուկ
հոգի ունեցող, զգացմունքային պատանու։
Պարտադիր զինվորական ծառայությունն
անցկացրել է Նոյեմբերյանում. լավ զինվոր
էր՝ զուսպ ու հարգալից բնավորությամբ,
խաղաղասեր, բայց պատվախնդիր, կռվել
չէր սիրում, բայց սկզբունքներ ուներ, որոնց
նկատմամբ ոտնձգություններ չէր հանդուրժում։ Երեք որդիներից ավագն էր Գրիշան,
մանկության տարիներին էլ լուրջ ու խոհուն
էր, երիտասարդ տարիքում ավելի ընդգծվեց
նրա ինքնուրույնությունը։ Բանակից զորացրվելուց հետո Գրիշան ընտրեց զինվորականի ճանապարհը՝ ծառայության անցավ ՀՕՊ
զորքերում, ծնողները դեմ էին, բայց 20-ամյա երիտասարդն իր հիմնավորումն ուներ.
«Ծառայելու եմ երկրիս, կարեւոր գործ եմ
անելու, ուզում եմ բարձրանալ՝ գեներալ դառնալ, բացի այդ՝ իմ գումարն աշխատել...»:
Գրիշան հրամանատարին պատմել էր իր
նպատակների մասին. հրամանատարը խորհուրդ էր տվել բարձրագույն կրթություն ստանալ, երիտասարդն ընդունել էր խորհուրդը՝
դարձել Հայաստանի ազգային ագրարային
համալսարանի ուսանող։
2020թ. սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը
պատերազմ սկսեց, առաջնային թիրախները
հակաօդային պաշտպանության միջոցներն
էին, Գրիշան տխուր էր, շատ տխուր՝ զոհվում
էին իր ընկերները, Ադրբեջանը հայտնաբերում ու խոցում էր ՀՕՊ տեխնիկան, Արցախի ու Հայաստանի երկինքն անպաշտպան
էր դառնում։ Իր մտահոգությունները Գրիշան
կարող էր բոլորից թաքցնել, բայց հոկտեմբերի 9-ին, երբ մի քանի րոպեով տուն էր եկել,
հոր հետ անկեղծացավ. « Վերջին անգամ ես
ինձ տեսնում, պապ, մենք ենք մնացել...»
Մարգարեացել էր 21-ամյա երիտասարդը. հոկտեմբերի 10-ին թշնամու անօդաչուները խոցեցին Հայաստանի տարածքում տեղակայված հակաօդային պաշտպանության
տեխնիկան՝ Գրիշան անմահացավ...
Հուղարկավորված է Կապանի Բաղաբուրջի հուշահամալիրում՝ կյանքը հայրենիքի պաշտպանության համար չխնայած մյուս
քաջորդիների կողքին։

տվեց. զոհվեց թուրքի մղձավանջն ու սարսափը դարձած հայ սպան։ Հերոսական կյանքի
վերջին սխրանքը կատարեց վերջին վայրկյանին՝ իր մարմնով ծածկելով մի զինվորի՝ իր
երազանք-բանակի մի մատղաշ շիվ փրկելով
սեփական կյանքի գնով։
Քաղաքական գործիչներից մեկը, ով
Արթուր Գալստյանի զինվորն էր եղել, իր
սոցհարթակում հրապարակել էր սիրելի
հրամանատարի զոհվելու ցավալի լուրը։ Ադրբեջանցիները շաբաթներ շարունակ հրապարակում էին «Սարսափի» զոհվելու լուրը,
շները տոնում էին, բայց Արթուրն այն հրամանատարներից է, ում անունը մահից հետո
էլ պիտի սարսափ ծնի թուրքի հոգում...
ԳՈՀԱՐ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
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Հերոսապատում հայրենյաց
զինվորների մասին

ՍՈԿՐԱՏ ԽԱՆՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր, ԼՂՀ գիտության վաստակավոր
գործիչ
Բանաստեղծ
Վարդգես
Խանոյանը
հերթական
անակնկալը
ներկայացրեց ընթերցողին՝ «Քաջերը մահ չունեն» ժողովածուից հետո հրատարակեց
«Հայրենյաց զինվորները» գիրքը՝ հայրենապատկեր կազմով ու հայրենիքի
պաշտպան երկու զինվորների լուսանկարներով: Իսկ եւ իսկ մեր փոթորկուն եւ
հերոսական ժամանակաշրջանի խոսուն
պատկեր:

Բ

ացելով գիրքը, սիրտս մորմոքվեց,
երբ հենց առաջին էջին կարդացի
հետեւյալ ընծայականը` «Արցախյան ազատամարտում հերոսաբար զոհված
հայրենյաց զինվորների՝ ՌՈԲԵՐՏ ԵՎ ԼԵՎՈՆ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»:
Աստվա՜ծ իմ… Միեւնույն գերդաստանից
20-ամյա երկու դյուցազուններ, որոնք կյանք
էին մտել մաքառելու, արարելու, ծնողներին,
հարազատներին, ազգին երջանկացնելու
երազանքով, սրտի թելադրանքով զենք են
վերցրել ու նետվել կռվի դաշտ՝ մեր դարավոր
թշնամու՝ ազերի-թուրք հրոսակների դեմ հանուն Հայոց հնամյա հողի անբաժանելի մասը
կազմող Արցախ աշխարհի ազատության եւ
անկախության: Աստվա՜ծ իմ, երկու դյուցազն,
երկու սուրբ նահատակ՝ Ռոբերտ եւ Լեւոն անմոռանալի անուններով…
Գիրքը կարդալուց հետո մեր ազգային
ճակատագրի թելադրանքով վերհիշեցի անմահ Սիամանթոյի սրտակեղեք արտահայտությունը «Կոտորա՛ծ, կոտորա՛ծ, կոտորած»
եւ ասես շարունակեցի նրան` շշնջալով.
«Պատերա՛զմ, պատերա՛զմ, պատերա՛զմ»:
Խոսքը 1988-1994, 2016-ապրիլ յան, 2020-տավուշ յան պատերազմների մասին է, որոնց
շարունակությունը մերօրյա գոյամարտն է՝
ադր բե ջա նա թուր քա կան-ա հա բեկ չա կան
թափթփուկների դեմ:
Սեպտեմբերի 27-ից սկիզբ առած այս աննախադեպ պատերազմի ծանր օրերին լույս
ընծայված վերոնշ յալ գիրքը ոչ միայն սրտապարար հիշողություն է, այլեւ անցած օրերի
հերոսական գոյամարտի դաս ու խորհուրդ
մերօրյա ազատամարտիկների համար:
Հաճելի է նշել, որ գիրքը խմբագրել եւ նախաբանը գրել է մեր մշակույթի վարպետներից մեկը՝ բանասիրական գիտությունների
դոկտոր Լյուդվիգ Կարապետյանը: Պարզվում
է, որ նահատակված հերոսի՝ Ռոբերտի հայրը՝
Աշոտը, ժամանակին եղել է Լյուդվիգի աշակերտը Ելփին գյուղում: Ու դժվար չէ ամբողջությամբ հասկանալ Լ. Կարապետյանին, ով
գոհունակությամբ ընդգծում է. «Եվ ինքս էլ,
մասնակցելով այս գրքի երկունքին, դրանով
իսկ իմ խոնարհումն եմ բերում երախտագետ
նախկին աշակերտիս՝ Աշոտ Հարությունյանին, ով դաստիարակել է հայրենանվեր այնպիսի հերոս զավակ, ինչպիսին Ռոբերտ Հարությունյանն էր» (էջ 4):
Գրքի բուն մասը ներկայացվում է Մկրտիչ
Պեշիկթաշլ յանի «Վասն հայրենյաց մեռար,
դուն շատ ապրեցար» թեւավոր խոսքով:
Ապա բերվում է Ռոբերտ Աշոտի Հարությունյանի կենսագրական այցեքարտը, որտեղ համառոտ նշվում է, որ Ռոբերտը ծնվել է 1974թ.
օգոստոսի 6-ին Ջերմուկ քաղաքում: Սովորել
է ծննդավայրի N2 միջնակարգ դպրոցում,
զուգահեռ ավարտել երաժշտական դպրոցի
պարի բաժինը: Հայրը՝ Աշոտ Հարությունյանը,

ավտովարորդ, էլեկտրիկ, մայրը՝ Վարդիթեր
Միքայել յան, տնային տնտեսուհի: Ութամյա կրթություն ստանալուց հետո ընդունվել
է Կապանի շինարարական տեխնիկումը,
ավարտել 1993-ին եւ ստացել շինարարի
որակավորում: Այդ ժամանակ Արցախյան
ազատամարտը թեժ ընթացքի մեջ էր, եւ չափահասության սահմանը նոր հատած պատանին 1993-ի հունիսի 2-ին զորակոչվում
է եւ ծառայության անցնում Կապանում տեղակայված զորամասում: Այնուհետ մասնակցում է Ֆիզուլիի եւ Ջաբրայիլի ազատագրման
մարտերին եւ 1994 թվականի մարտի 5-ին
զոհվում Հորադիզում` թշնամու հարձակմանը
դիմագրավելիս: Հետմահու պարգեւատրվել է
«Արիության համար» մեդալով, «Արցախյան
ազատամարտի մասնակից» կրծքանշանով:
Այս համառոտ կենսագրական տեղեկություններին հաջորդում են այնպիսի նյութեր,
որոնցում ընթերցողի աչքերի առջեւ հառնում
է աստվածանվեր մի պատանի, որի կյանքը
նման է հեքիաթի, եւ որի խավարը ցրող հերոսը հենց ինքն է, յոթ գլխանի հրեշին ոչնչացնող դյուզազնն ինքն է:
Գրքի հեղինակը Ռոբերտի կերպարն ամբողջական ներկայացնելու համար զետեղել
է ծնողների, քույրերի, ուսուցիչների, մտերիմ ընկերների հուշերը… Դրանք կարոտի,
թախծի, հպարտության զգացումներ են,
հայ ժողովրդի ապրելու բանաձեւի գոբելենված հյուսվածքներ: Ռոբերտ Հարությունյանի դիմանկարը բնութագրվում է որպես
«Գեղատեսիլ բնաշխարհի զավակ» (էջ 7),
«Դեպի ռազմադաշտ, դեպի հերոսացում»
սլացող մարտիկ (էջ 13), «Հայ զինվորի իսկական կերպար» (էջ 27), «Առաջին սերը երգող
բանաստեղծ» (էջ 31), «Հավատարիմ ընկեր»
(էջ 42), «Քույրերի թիկնապահ եղբայր» (էջ
43)…
Զարմանալի, հիանալի օջախի որդի Ռոբերտն իր սխրանքով, իր նահատակությամբ
ապրում է, թեւավորում, կյանքի նոր բարձրունքների տանում նոր Ռոբերտներին: Հոր՝
Աշոտ Հարությունյանի Սրբուհի, Վարդան,
Լուսինե, Մանուշակ զավակները կազմելով
օրինակելի ընտանիքներ, իրենց նահատակ
եղբորը՝ Ռոբերտին համարում են հայրենիքի նվիրյալ, որի հիշատակը հավերժվելու է
ժողովրդի պատմության էջերում: Այսօր, ինչպես Վարդանի, այնպես էլ Սրբուհու տղաները կրում են Ռոբերտ անունը… Սրբուհու
Ռոբերտ որդին այս հերոսական օրերին ծառայում է Հայոց բանակում` իր քաջազուն
քեռու օրինակով պաշտպանելով հայրենիքի
սահմանները:
Վ. Խանոյանի «Հայրենյաց զինվորները»
գրքի երկրորդ մասը նվիրված է Աշոտի Տիգրան հորեղբոր Աղվան որդու զավակ Լեւոն
Հարությունյանի սխրանքին: Այստեղ էլ նշվում
է Լեւոնի կենսագրական այցեքարտը: Ծնվել
է 1973թ. նոյեմբերի 7-ին Վայոց ձորի մարզի Ելփին գյուղում: Սովորել է ծննդավայրի
դպրոցում, զբաղվել սպորտով, տիրապետել
է կարատե մարզաձեւին: 1991-ին զորակոչվել
է զինվորական ծառայության Գյումրիի զորամասում, որտեղից, երդման արարողությունից անմիջապես հետո, կամավորագրվելով ՝
ցանկություն է հայտնել մասնակցել հայրենիքի պաշտպանությանը: Եղեգնաձորի շրջանի
կամավորների ջոկատի հետ Լեւոնը միանում
է Գորիսում տեղակայված զորամասի մարտիկներին, որտեղ նշանակվում է դասակի
հրամանատար, ակտիվորեն մասնակցում
Խնձորեսկի, Կուբաթլիի, Քելբաջարի, Լաչինի, Հորադիզի պաշտպանության մարտերին,
արժանանում պատվոգրերի ու շնորհակալագրերի:
1994 թվականի հունվարի 26-ի վաղ առավոտյան Հորադիզի Մահմուդ գյուղի բարձունքը գրավելիս ՝ զոհվում է թշնամու նռնակից:
Լեւոնը հետմահու պարգեւատրվել է «19931994թթ. մարտական գործողությունների
մասնակից» կրծքանշանով եւ «Արիության
համար» մեդալով:
Հավատարիմ ստեղծագործական նախասիրություններին՝ Վ. Խանոյանն այս դեպքում
էլ դիմել է Լեւոնի ուսուցիչներին ու հարազատներին: Ահա, թե ինչպես է բնութագրում Լեւոնին իր ուսուցիչ Մարտիկ Խուդոյանը: Վկայա-

Գիրքը կարդալուց հետո մեր ազգային ճակատագրի
թելադրանքով վերհիշեցի անմահ Սիամանթոյի սրտակեղեք արտահայտությունը «Կոտորա՛ծ, կոտորա՛ծ,
կոտորած» եւ ասես շարունակեցի նրան` շշնջալով.
«Պատերա՛զմ, պատերա՛զմ, պատերա՛զմ»:

կոչելով մեր ժողովրդի հերոսական անցյալը,
ուսուցիչը մեջբերում է պատմահայր Մովսես
Խորենացու թեւավոր խոսքը. «Թեպետ մենք
փոքր ազգ ենք, եւ թվով սահմանափակ եւ զորությամբ թույլ, եւ շատ անգամ օտար թագավորների կողմից նվաճված, բայց եւ այնպես
մեր երկրում էլ գրելու եւ հիշատակելու շատ
սխրագործություններ են կատարվել» (էջ 58):
Եվ տեղին ու ճիշտ է տրամաբանում հերոսի ուսուցիչը, նշելով, որ պատմահոր խոսքերն ասես գրված են մերօրյա հայորդիների
մասին, որոնք ադրբեջանցիների դեմ պայքարում պաշտպանում էին մեր սուրբ հողն Արցախում եւ Հայաստանում: Ուսուցիչը սրտաբուխ հպարտությամբ Լեւոն Հարությունյանին
գնահատում է որպես համեստ, նպատակասլաց սան, ում բոլորը փայփայանքով անվանում էին «Պոնչո»:
Ընկերների հետ նետվելով մարտի, Լեւոնը լավ էր գիտակցում, որ պետք է ազատագրել Հայոց Արցախն ազերի-թուրքերի
70-տարիների ծանր ու հայահալած լծից:
Եվ 1992-1993 թվականներին, երբ Արցախի
պատմության ամենաարյունալի տարիներին
էին, Լեւոնն իր ընկերների հետ մեկնեց կռվի
ամենաթեժ կետերից մեկը՝ Հորադիզ : Մինչեւ
1994թ. հունվարի 24-ը մասնակցում էր դիրքերի պաշտպանությանը: 1994-ի հունվարի 26-ին բարձրունքի վրա թշնամու նետած
նռնակից հերոսաբար զոհվում է Լեւոնն իր
վեց ընկերների հետ։
Բանաստեղծական-սրտապարար
ընդհանրացմամբ է ավարտում իր խոսքը Լեւոնի ուսուցիչը. «Չկա այլեւս Լեւոնը, բայց չկա
այնպես, ինչպես այն ցորենի հատիկը, որն
իր մահով բազմաթիվ կյանքեր է պարգեւում:
Կանցնեն տարիներ, եւ հայոց պատմությունը
բաց կանի իր փառավոր էջերից մեկը՝ այնտեղ
հատկացնելով Լեւոնի եւ Արցախի ազատագրության համար պայքար մղած հզոր ազատամարտիկների անունները՝ ի պահ դարերի

(էջ 60):
Լեւոնի մասին սիրտ հուզող ու հպարտության զգացումներ արթնացնող պատումներ են եղբոր՝ Անդրանիկ Հարությունյանի եւ
կարատեի մարզիչ Արմեն Սմբատյանի հուշերը։ Ճիշտ է վարվել Վ. Խանոյանը՝ գրքում
զետեղելով «Պատմում են լուսանկարները»
առանձին բաժին, որտեղ ամեն լուսանկար
կյանքի մի թանկ պահ է՝ հերոսների մանկությունից մինչեւ ռազմաճակատ մեկնելը, ամեն
լուսանկարը մի սրբազան հիշողություն է:
Վ. Խանոյանի «Հայրենյաց զինվորները»
գիրքը պարունակում է մի շարք հետաքրքիր
փաստեր ու տեղեկություններ Ջերմուկ առողջարանի մասին: Ինչպես Արցախի եւ Հայաստանի նշանավոր բնակավայրերից, այդպես
էլ Ջերմուկից Արցախյան ռազմաճակատ են
մեկնել մի քանի տասնյակ ազատամարտիկներ, որոնցից 21 հոգի իրենց կյանքն են նվիրել հայրենիքի ազատագրմանն ու հարատեւելուն:
Վ. Խանոյանը հայտնում է, որ առանձին
տներից մարտերին մասնակցել են հայր ու
որդի միաժամանակ: Իր բանաստեղծություններից մեկում, որ նվիրված է Ռոբերտ Հարությունյանին, Վարդգեսն ընդհանրացնում է
այսպես.
Մեր հայ զինվորը ազգի պատիվն է,
Անդրանիկի եւ Նժդեհի զարմը,
Ո՞ր մեկին հիշես, նրանք անթիվ են.
Բեկորը, Ավոն եւ Ազգալդյանը:
…Մեր հայ զինվորը պապի քաջ թոռն է,
Մեծ հաղթանակի օրը դեռ կգա,
Երբ թոռը պապի պաշտպանն է դառնում
Մարտի մեջ նրան պարտություն չկա:
Նման գրքի եւ նման պոետական հավատի համար սրտանց ողջունենք Վ. Խանոյանին եւ սպասենք նրա նոր ժողովածուին՝ մեր
նորօրյա ահեղ պատերազմի նվիրյալ զինվորների մասին:
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Հիշարժան համերգ մարտի 8-ի առթիվ
Կորոնավիրուսի
սահմանափակումներով եւ Կապանի մշակույթի կենտրոնում
իրականացվող շիննորոգումներով պայմանավորված՝ մարզկենտրոնում բազմամարդ միջոցառումներ չէին անցկացվում, բայց կանանց միջազգային օրը
սրբագրումներ մտցրեց այս ամենում:

Մ

«Է

լմիրա Կապանուհի»՝ այսպես է նրան անվանել Կապանա տան ուսուցչապետ
Ռոբերտ Էջանանցին, իսկ մարզի դասվարները մտերմաբար նրան մեծարել են՝
«Սյունիքի մարզի դասվարների թագուհի»։ Ցավոք, նա հրաժեշտ տվեց երկրային կյանքին՝ թողնելով ուրույն հետագիծ
մանկավաժական արվեստանոցում։
Ծնվել է 1943թ-ին, կրթություն ստացել Դավիթբեկի եւ Արծվանիկի դպրոցներում, Աբով յանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի դպրոցական
ֆակուլտետում։
Մանկավարժական
մկրտությունը ստացել է Դավիթբեկի
դպրոցում։ Աշխատանքային այդ տարիները լավագույն հիմք հանդիսացան հետագա գործունեության համար։ Երրորդ տարում նրա փորձը ներկայացվել
է «Սովետական դպրոց» լրագրում՝
«Գերազանց է» վերնագրով։ Գյուղական
ուսուցչի երկյուղածությամբ ոտք դրեց
Կապանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց,
մկրտվեց վաստակաշատ մանկավարժ
Ղումաշ Համբարձումյանի մանկավարժական հնոցում ու շարունակեց առաջ
շարժվել։ Աշխատել է Կապան քաղաքի
ժողկրթբաժնում՝ կրտսեր դպրոցի մեթոդիստ՝ ձեւավորելով դասվարների առաջավոր փորձի դպրոց։ Լուծարվելուց հետո
աշխատել է թիվ 6 դպրոցում՝ հայոց լեզվի
եւ գրականության ուսուցչուհի, ուսումնական աշխատանքների գծով տնօրենի
տեղակալ, այնուհետեւ Սյունիքի մարզպետարանի կրթության վարչությունում՝
առաջին կարգի մասնագետ, իսկ կենսաթոշակի անցնելուց հետո՝ երեխաների
խնամքի եւ պաշտպանության կենտրոնում՝ մեթոդիստ- դաստիարակ։ Աշխատանքին զուգահեռ զբաղվել է նաեւ լրագրողական գործունեությամբ, թղթակցել է
«Ուսուցիչ» թերթին։
Եղել է ուսուցիչների հանրապետական 4-րդ համագումարի պատգամավոր,
պարգեւատրվել է «Գերազանցիկ ուսուցիչ», «Ստեղծագործական աշխատանքի
համար» կրծքանշաններով, երեք տասնյակից ավելի հանրապետական եւ մարզային պատվոգրերով։ Վարել է բազմաթիվ վերապատրաստումներ եւ իր փորձը
փոխանցել երիտասարդ ուսուցիչներին։
Հրաշալի մայր, նվիրված ընկեր, ազնիվ խորհրդատու...
«Հոգով եւ էությամբ ուսուցիչ եմ։ Նույն
թեման ամեն տարի նորովի եմ մատուցել։
Չէ՞ որ յուրաքանչ յուր սերունդ իր բույրն
ունի, իր գաղափարախոսությունը, իր
ընթացքը։ Գոհացում եմ ապրել՝ իմանալով, որ իմ սաները կյանքում արժանվույն
տեղ են գրավել»։
ԼՈՒՍԻՆԵ ԲԱԼԱՅԱՆ

ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ»
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ:
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ:
Գլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

արտի 8-ը հաճելի բացառություն էր.
կենտրոնի համերգային մեծ դահլիճը լեփ-լեցուն էր: Օրվա խորհրդին
պատշաճող համերգը սկսվեց Կապանի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների սաներից կազմված մանկական
երգչախմբի (գեղարվեստական ղեկավար՝
Աստղիկ Գրիգորյան) կատարմամբ:
Կանանց եւ աղջիկներին բարեմաղթանքներ հղեց Կապանի համայնքապետ Գեւորգ
Փարսյանը, ով առանձնահատուկ շնորհավորանքներ ուղղեց այն կանանց, աղջիկներին, դուստրերին, որոնց հարազատները,
մտերիմներն ընկան մարտի դաշտում, նաեւ
ուժային կառույցներում աշխատող, զորամասերում ծառայող կանանց, ովքեր տղամարդկանց հետ հավասար ծառայություն
են իրականացնում՝ հավասարապես կրելով
դժվարությունների ոչ դյուրին բեռը՝ միեւնույն
ժամանակ մնալով արտասովոր զգայուն,
նուրբ եւ գեղեցիկ:
Այնուհետեւ բեմահարթակը տրամադրվեց «Նարին» պարային համույթին (պարուսույց՝ Նարինե Հարությունյան), «Պարի
աստղեր» շոու-ստուդիային (պարուսույց՝
Էրիկ Քոչարյան), երգիչ-երգչուհիներին՝ Էմիլ
Հարությունյան, Գաբրիել Ջիգ, Ինգա Մանուչարյան, Վանուշ Հակոբյան, Մելինե Խաչատրյան, Հասմիկ Մարտիրոսյան, ուրիշներ: Եղավ
նաեւ երգի պրեմիերա՝ «Արթուն պահեք ձեր
խիղճը» (հեղինակ՝ Արթուր Դավթյան), որ
հնչեց Սուսաննա Գալստյանի կատարմամբ,
Արթուր Դավթյանի, Աշոտ Խաչատրյանի,
Արամայիս Հակոբյանի նվագակցությամբ: Մի
այլ երգի պրեմիերա հնչեց Մելինե Խաչատրյանի կատարմամբ՝ «Զինվորիս»:
Վերջին ժամանակներս քաղաքի մշակութային կարեւոր ձեռքբերումներից է

«Զանգեզուր» պարային համույթը (գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր պարուսույց՝ Վահագն Գասպարյան), որը հանդիսականին ներկայացրեց «Սեւանի» պարը:
Համերգի վերջում բեմահարթակում մշակույթի կենտրոնի ժողովրդական նվագարանների անսամբլն էր (գեղարվեստական
ղեկավար՝ Վիգեն Հովհաննիսյան), որի կատարմամբ հնչեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի

«Հենզելին»:
Համերգը եզրափակվեց ժողովրդական
նվագարանների անսամբլի եւ «Զանգեզուր»
պարային համույթի համատեղ կատարումով,
վերջինս ներկայացրեց «Ուրմեցիների» պարը:
Վերջում էլի շնորհավորանքներ՝ նոր գարունների ու վերքերի սպիացման հույսով...
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Հաղթանակը նվիրեցին ակումբի զոհված
սանի՝ Յուրի Ալեւորյանի հիշատակին

Ա

րցախում կյանքը բնականոն հունի
մեջ է ընկնում, ապացույցը՝ մարզական միջոցառումներ են անցկացվում, որ դուրս է գալիս հանրապետության
սահմաններից: Արցախի Հանրապետության
քիք-բոքսինգի նախագահ Դավիթ Սարգսյանի հրավերով՝ Սյունիքի մարզի քիք-բոքսինգի
3301, Սյունիքի մարզ,
ք. Կապան, Շահումյան 20/32:
(+374 285) 5 25 63
(+374 91) 45 90 47
(+374 77) 45 90 47
syuniacyerkir@mail.ru
www.syuniacyerkir.am

«Գարեգին Նժդեհ» ակումբի սաները (մարզիչ, հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Արա Սարգսյան) մասնակցեցին Արցախի
քիք-բոքսինգի ակումբային առաջնությանը:
Մրցումներին մասնակցում էր 60-ից ավելի
քիք-բռնցքամարտիկ: Կապանցի 10 մարզիկից յոթը դարձավ հաղթող, իսկ երեքը՝

Թղթակցությունները չեն գրախոսվում
եւ հեղինակներին չեն վերադարձվում:
Խմբագրության եւ հեղինակների
կարծիքները կարող են չհամընկնել:
Նյութերը ներկայացնել մեքենագիր
վիճակում:
«ԳՈՎԱԶԴ - ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ» բաժնում

երկրորդ մրցանակակիր: Իննամյա Տիգրան
Դավթյանը չորս անգամ դուրս եկավ մրցագորգ եւ բոլորն էլ ավարտեց հաղթանակով:
Կապանցի մարզիկները շրջեցին հետպատերազմյան Ստեփանակերտում, Արթուր
Հովսեփյանը պատմում է , որ ուրախացան
Ստեփանակերտը տեսնել բարեկարգ ու մաքուր, միայն կենտրոնական հիվանդանոցն
էր վնասված: Տղաները բարձր տրամադրությամբ են վերադարձել թե իրենց նվաճած պարգեւներով, թե հյուրընկալությամբ
եւ իրենց հաղթանակը նվիրեցին այս պատերազմում զոհված, ակումբի նախկին սան
Յուրի Ալեւորյանի հիշատակին:
Արայիկ Սարգսյանն առայժմ գոհ չէ սաների մարզավիճակից, ասում է, որ գոհացնող
մարզավիճակի կարելի է հասնել համառ ու
տեւական մարզումների շնորհիվ, ինչին լծվել
են իրենք:
Հաջորդ փորձամրցումն ապրիլի 5-ին Երեւանում կայանալիք մարզաձեւի հանրապետության ակումբային առաջնությունն է, որը
ըստ նախնական տվ յալների՝ ներկայացուցչական է լինելու: Այնուհետեւ կլինեն ավելի
պատասխանատու մրցումներ՝ քիք-բոքսինգի
Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններ,
որոնց հնարավոր կլինի մասնակցել միայն
սրտացավ հովանավորների շնորհիվ:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

տպագրվող նյութերի համար խմբագրությունը պատասխանատվություն չի
կրում:

Թերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ»
հրատարակչության տպարանում:
Հասցեն` ք. Երեւան, Արշակունյաց 2:

Հղումը «Սյունյաց երկրին» պարտադիր է:
նշանի տակ տպագրվում են
գովազդային նյութեր:
Գրանցման վկայականը` 01Մ 000231:

Ծավալը` 2 տպագրական մամուլ:
Տպաքանակը` 1030, գինը` 100 դրամ:
Ստորագրված է տպագրության
11.03.2021թ.:

