ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ՋՈ ԲԱՅԴԵՆՆ ԱՊՐԻԼԻ 24-ԻՆ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻՆ ՀՂՎԱԾ ՈՒՂԵՐՁՈՒՄ ԱՄՆ
ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ՇԱՐՔՈՒՄ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ՊԱՇՏՈՆԱՊԵՍ ՃԱՆԱՉԵՑ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԲԱՅԴԵՆՆ
ՈՒՂԵՐՁՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՑ «ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԵԶՐՈՒՅԹԸ:
Ուրբաթ
30 ապրիլի 2021թ.
№ 8 (550)

ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ

3301, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Շահումյան 20/32:

«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ

(+374 285) 5 25 63

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ:

(+374 91) 45 90 47

ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ:

(+374 77) 45 90 47

ԳԻՆԸ՝ 100 ԴՐԱՄ

syuniacyerkir@mail.ru

Օ, հայրենիք դառն
ու անուշ...
ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆ

Պատմության մեջ
գոյություն չի ունեցել
«Զանգեզուրի
միջանցք»
հասկացություն.
դա Բաքվի նոր
պատմական սուտն է

Ի

Տաթեւի համազանգեզուրյան II
համագումարը, Լեռնահայաստանի
անկախության հռչակումը
Սյունիքի խորհրդարանի դիվանի հրավերով 1921թ. ապրիլի 26-ին Տաթեւի վանքում կայացավ Ինքնավար Սյունիքի հայ
ազգաբնակչության 2-րդ (Արտակարգ)
համագումարը, որտեղ 64 գյուղից ներկա
էին 95 պատգամավոր և Սպարապետ Նժդեհը:

Օրակարգը

Հ

ամագումարը հաստատում է հետևյալ
օրակարգը. 1. Ինքնավար Սյունիքի դիվանի կազմի հրաժարականը: 2. Պարենավորումը: 3. Ինքնավար Սյունիքի սահմա-

նադրության վերամշակումը: 4. Ազատ հողերի
բաշխման հարցը: 5. Պաշտոնյաների վարձատրության մասին: 6. Դպրոցական գործ:
7. Պետական հարստության պահպանության
մասին: 8. Նոր կառավարության (դիվանի)
ընտրություն: 9. Համագումարում հարուցվելիք խնդիրներ:
Համագումարը վարչապետ ընտրեց Նժդեհին՝ նրան հանձնարարելով նոր կառավարության կազմավորումը: Կառավարության
անդամը կոչվելու էր նախարար:
Նույն օրը պառլամենտը ողջունեց զորքին
ու նրա հրամանատարներին, նրանց մաղթե-

լով նոր հաղթանակներ:
Նժդեհը, հանդես գալով զեկուցմամբ,
հանգամանալից հաշվետվություն է տալիս,
կատարում է Ինքնավար Սյունիքի ռազմաքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բազմակողմանի ու խոր վերլուծությունը,
հանրագումարի բերում նախորդ համագումարից հետո կատարված աշխատանքները,
ժամանակների հրատապ խնդիրները: Սպարապետի սպառիչ զեկուցումից հետո համագումարի պատգամավորներն այլևս ավելորդ
են համարում լսել հաշվետու մյուս զեկուՇարունակությունը՝ էջ 4

Գիտաժողով՝ նվիրված
Լեռնահայաստանի
փառահեղ հոբելյանին.
Սյունիքից պետք է սկսվի Արցախի
փրկությունը
...Ոչ մի տեղ առանց Սյունիքի ու Արցախի.
առանց աշխարհագրական Հայաստանի
այդ հզոր ողնաշարի մեր ամբողջական
հայրենիքը գոյություն ունենալ չի կարող:

Ն

ժդեհյան
այդ
բանաձեւը
կարգախոս դարձրած՝ ապրիլի 26ին
Գորիսում
տեղի
ունեցավ
«Լեռնահայաստան-100» գիտաժողովը: Այն

նվիրված էր 1921 թ. ապրիլի 26-ին՝ Տաթեւի
համազանգեզուրյան 2-րդ համագումարում
Լեռնահայաստանի անկախության հռչակման
100-ամյակին: Գիտաժողովը կազմակերպել
էին ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտն ու Հայաստանի ազգային արխիվը:
Գիտաժողովի մասնակիցները նախ ծաղիկներ խոնարհեցին Գարեգին Նժդեհի տուֆակերտ հուշարձանին (Գորիս, Ավանգարդ

Աշոտ Մելքոնյան
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն
թաղամաս, 1991 թ., ճարտարապետներ՝ Ռուբիկ Գրիգորյան եւ Սարգիս Նազարեթյան,
Շարունակությունը՝ էջ 5

րանական ԶԼՄ-ներն անդրադարձել
են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի՝ «Զանգեզուրի միջանցքի» ստեղծման մասին հայտարարությանը՝ ընդգծելով,
որ պատմության ընթացքում նման միջանցք
գոյություն չի ունեցել, և դա պատմության խեղաթյուրում է:
Շեշտվել է, որ Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների փոփոխությունը
դեմ է Իրանի շահերին: Միջազգային իրավունքի հարցերով փորձագետ Ահմադ Քազեմին
Fars լրատվական գործակալությանը տված
հարցազրույցում շեշտել է, որ Ալիևն արդեն
մի քանի անգամ բացահայտորեն սպառնում է
Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, որին Երևանն արձագանքել է ԱԳՆ խոսնակի մակարդակով:
Քազեմիի խոսքով՝ պատմության մեջ
«Զանգեզուրի միջանցք» կոչվող միջանցք գոյություն չի ունեցել, և դա Բաքվի նոր պատմական կեղծիքն է ու որևէ իրավական հիմք
չունի: Փորձագետն ընդգծել է, որ Ալիևի խոսքերը ցույց են տալիս, որ Բաքվի նպատակը
հաղորդակցական ուղիների բացումը, Ղարաբաղի իրավական կարգավիճակի որոշումը և
Երևանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը չէ:
Շարունակելով միտքը՝ Քազեմին հավելել
է, որ Թուրքիայի հետ համագործակցաբար
Ադրբեջանը փորձում է «Զանգեզուրի միջանցքով» պանթուրքական աշխարհը կապել և
տարածաշրջանում Իրանի աշխարհաքաղաքական կարողությունները վերացնել, Իրանին
հեռացնել տարածաշրջանային էներգետիկ
անցուդարձից, նաև զսպել Չինաստանին ու
Ռուսաստանին ու հարվածել «Մեկ գոտի մեկ
ճանապարհ» նախագծին:

...«Զանգեզուրի միջանցքի» ստեղծումը հակասում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, քանի որ այնտեղ
խոսք է գնում հաղորդակցական ուղիների բացման մասին...
Փորձագետը նաև շեշտել է, որ Իրանը դեմ
է Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված
սահմանների փոփոխությանը և հավելել, որ
Ադրբեջանն ու Թուրքիան դա գիտակցում են,
ուստի փորձում են բազմակողմ ծրագրի միջոցով Իրանը պասիվացնել, և դա իրականացնել
Իրանի ընտրություններին զուգահեռ:
Mehr լրատվական գործակալության կայքում հրապարակված հոդվածում ընդգծվել
է, որ Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջները հակասում են Իրանի շահերին, և Իսլամական Հանրապետությունը
պետք է պաշտոնապես դատապարտեր նման
նախագիծը: Շեշտվել է, որ «Զանգեզուրի միջանցքի» ստեղծումը հակասում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, քանի որ այնտեղ
խոսք է գնում հաղորդակցական ուղիների
բացման մասին: Ընդգծվել է, որ պատմության մեջ «Զանգեզուրի միջանք» անունով անցակետ կամ միջանցք գոյություն չի ունեցել և
դա պատմության խեղաթյուրում է: Նշվել է, որ
Ալիևի հայտարարությունը սպառնալիք է եղել,
որի նպատակը միջանցքի բացումն արագացնելն է:
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Մեղրիի ենթադրյալ միջանցքի շնորհիվ
Սյունիքի երկաթուղային ճանապարհների
վերագործարկման շահավետության
գաղափարը միֆ է, ուղեղային մորմոք եւ
մեծ սուտ

Մ

եղրու ենթադրյալ միջանցքին առնչվող հարցերին (կապիտուլ յացիայից
հետո) անդրադարձել ենք քանիցս:
Եվ դեռ անդրադառնալու ենք, քանզի Մեղրիով թուրքին միջանցք տրամադրելը Սյունիքի անդամահատում է նշանակում, ինչպես
եւ Մեղրիի տարածաշրջանում հայոց ինքնիշխանության զրոյացում, հայոց հարավային ու
միակ դուռը թշնամի տերություններին նվիրաբերում:
Եվ որպեսզի հայրենադրժության այդ գաղափարը կյանքի կոչվի առանց սյունեցիների
դիմադրության, ինչ-որ ծնծղաներ՝ թուրքի
սպասավոր դարձած, փորձում են Սյունիքում
կարոտախտ բորբոքել երկրամասի երբեմնի
երկաթուղային հնարավորությունների օգտակարության հանդեպ: Փորձում են պատրանք հյուսել՝ կապված Մինջեւան-Կապան եւ
Մինջեւան-Մեղրի-Ջուլֆա երկաթգծերի հնարավոր վերագործարկման եւ դրանից բխող
շահավետության հետ: Ու այդ ամենի արդյունքում «պահանջված համարել» Մեղրիի
միջանցքի ստեղծումը…
Չափազանց կարեւոր այդ հարցի վերաբերյալ Սյունիքում կա հստակ դիրքորոշում,
որը կուզենայինք ներկայացնել:
***
Սյունիքում, անշուշտ, չեն մոռացել, որ
հատկապես երկաթուղային ճանապարհների
շնորհիվ է խորհրդային տարիներին երկրամասի տնտեսությունն աննախադեպ զարգացում ապրել: Մի քանի փաստ՝ ահավասիկ:
Առաջին. Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին (1941-45թթ.) կառուցվեց
Ջուլֆա-Մինջեւան երկաթուղին, որով կապ
հաստատվեց Մեղրու տարածաշրջանի եւ
Երեւանի միջեւ (Մասիս-Ջուլֆա եւ Մասիս-Երեւան երկաթուղիները կառուցվել էին դեռեւս
1902-ին):
Ասել է թե՝ Մեծ հայրենականի տարիներից սկսած Երեւան-Բաքու երկաթուղային
կապն իրականացվել է Մեղրիի տարածքով:
Ե՛վ պատերազմի տարիներին, ե՛ւ հետո
այդ երկաթուղին մեծ դեր է խաղացել Մեղրիի
տնտեսության կազմակերպման եւ զարգացման գործում:
Երջանկահիշատակ Դավիթ Մաթեւոսյանն էր ասում՝ երկաթուղու գործունեության
վերջին տարիներին յուրաքանչ յուր ուղղությամբ այդ երկաթգծով օրական անցնում էր
20-23 շարժակազմ. ամեն մի շարժակազմի բեռնավորված վագոնների նվազագույն
քանակը 50-ից ավելի էր: Մյուս կողմից՝ այդ
երկաթգծի շնորհիվ մեղրեցին կարողանում
էր հնարավորինս արագ եւ առանց դժվարությունների կապ պահպանել Հայաստանի
կենտրոնական շրջանների հետ:
Երկրորդ. Մինջեւան-Ղափան երկաթուղին գործարկվեց 1932 թվականին: Այդ երկաթուղու շնորհիվ Կապանը խորհրդային
տարիներին դարձավ Հայաստանի հարավարեւել յան տարածաշրջանի ամենախոշոր եւ
ժամանակակից քաղաքը:
Ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների՝
շրջանի ժողովրդատնտեսական բեռների
մոտ 95%-ը Ղափան էր ներկրվում երկաթուղային տրանսպորտով: Տարբեր նշանակության բեռներ էին տեղափոխվում Գորիսի ու
Սիսիանի շրջանների համար:
Ղափանի երկաթուղային կայարանի միջոցով իրականացվող բեռնափոխադրումների ծավալի մասին պատկերացում կազմելու
համար բերենք մեկ օրինակ՝ 1986 թ. 1-ին կիսամյակում առաքվել է 3041 վագոն, սպառող
կազմակերպություններին են առաքվել 34680
տոննա ժողովրդատնտեսական բեռներ:
Իսկ ուղեւորափոխադրումները… Ըստ
Վահրամ Օրբել յանի՝ «Միջին եւ ավագ սերնդի
մարդկանց հիշողության մեջ տակավին թարմ
է մնացել երկաթուղային կայարանի աշխույժ
եռուզեռն առավոտվա (երբ գնացքը ժամա-

նում էր Կապան) եւ երեկոյան (երբ գնացքը
մեկնում էր մայրաքաղաք) ժամերին եւ վագոնների ու ռելսերի բախումից առաջացած
համաչափ զնգզնգոցը…»:
***
Մեղրու եւ Կապանի երկաթուղային կայարանների գործունեությունն արտացոլող
(վերոնշ յալ) փաստերը բավական են՝ համոզվելու, որ Սյունիքն ընդգրկող շրջանների
կյանքն այդ ժամանակ առանց երկաթուղային
տրանսպորտի հնարավոր չէր պատկերացնել: Եվ ուրեմն՝ որեւէ մեկը չի պատրաստվում
հերքել կամ հարցականի տակ դնել պատմական այդ իրողության ճշմարտացիությունը,
սակայն…
Մեղրու եւ Կապանի երկաթուղային կայարանների գործունեությունը, Սյունիքի երբեմնի երկաթուղային ճանապարհներն ընդամենը հուշ են, գեղեցիկ հուշ…
Եվ գեղեցիկ այդ հուշը տվ յալ ժամանակաշրջանում իրականություն է եղել բացառապես այն հանգամանքի շնորհիվ, որ ե՛ւ
Հայաստանը, ե՛ւ Ադրբեջանը միեւնույն պետության՝ Խորհրդային Միության մեջ էին: Ու
սյունիքյան երկաթուղիները մեկ պետության
միասնական երկաթուղային ցանցի փոքրիկ
բաղադրիչն էին…
Եվ երբ 1991-ին փլուզվեց Խորհրդային
Միությունը, փլուզվեց նաեւ երկաթուղային
միասնական ցանցը, այդ թվում՝ դադարեցին
գործել Սյունիքի երկաթուղային ճանապարհները: Ավելին, երկաթուղային այդ ճանապարհները որոշ ժամանակ լրջագույն խնդիրներ էին առաջացնում Սյունիքում:
Այսպես՝ Նախիջեւանով եւ Զանգելանով
անցնող Կապան-Երեւան եւ Երեւան-Կապան
գնացքները պարբերաբար ենթարկվում էին
հարձակումների, թալանվում էին ապրանքատար գնացքները:
1991-ի սեպտեմբերին ադրբեջանցիները
դիմեցին ծայրահեղ ստորության՝ կանգնեցնելով Կապան-Երեւան գնացքը՝ պատանդ
վերցրին 14 հոգու եւ գերության մեջ պահեցին 35 օր: Նման դեպքեր պատահել են մի
քանի անգամ...
Գրեթե նույն վիճակն էր երկաթուղու Մեղրու հատվածում: Ըստ Դավիթ Մաթեւոսյանի՝
1992-ի սկզբին Նախիջեւանում պարբերաբար զավթում էին հայկական բեռները:
Նույն տարվա ամռանը Մինջեւանում
մնացած իրանական բեռները, որ պետք է
Մեղրիով տեղափոխվեին Ջուլֆա, ադրբեջանցիների կողմից թալանվեցին…
Անշուշտ, ոմանք կարող են մեզ հակադարձել՝ ասելով՝ դե 1990-ականների սկզբում
պատերազմ էր, ուրիշ բան չէր էլ կարելի
սպասել ադրբեջանցիներից: Եվ, ի պատասխան նման մտածելակերպ ունեցողների, նոր

հարցեր են ծագում. իսկ հիմա պատերազմն
ավարտվե՞լ է, խաղաղ գոյակցության պայմաննե՞ր են ստեղծվել, հայ-ադրբեջանական
թշնամա՞նքն է պակասել…
Այդ հարցերը մտահոգող պատասխան
ունեն. հիմա Սյունիքի հանդեպ նոր սպառնալիքների ու մարտահրավերների հետ գործ
ունենք: Հիմա եւ՛ Թուրքիայի, եւ՛ Ադրբեջանի
ղեկավարները բացահայտ հավակնություններ ունեն Սյունիքի հանդեպ՝ մեր երկրամասը համարելով Ադրբեջանի պատմական տարածք: Ու այդպես՝ գրեթե ամեն օր…
Եվ ուրեմն՝ փորձենք առերեսվել իրականության հետ. Սյունիքի երկաթուղային երբեմնի ճանապարհները (նախկին տեսքով)
վերագործարկելու դեպքում մենք՝ արդեն
իսկ խոցված, վիրավորված Սյունիքը կփռենք
թուրք-ազերիների ոտքերի տակ…
Պատմագիտությունը շատ հետաքրքիր եւ
գրեթե անսակարկելի մի սկզբունք ունի՝ մեթոդաբանական սկզբունք՝ ամեն ինչ դիտարկել տվ յալ ժամանակի մեջ:
Ուրեմն եւ՝ Մինջեւան-Կապան եւ Մինջեւան-Մեղրի-Ջուլֆա երկաթգծերի երբեմնի
պահանջված ու շահավետ գործունեությունը
պետք է դիտարկել բացառապես Խորհրդային Միության օրերի տրամաբանության մեջ,
պատմական ասպարեզից վերացած-հեռացած, այլեւս գոյություն չունեցող պետության
տրամաբանության մեջ:
Եվ խորհրդային տարիների իրողություններով, չափանիշներով այդ երկաթգծերի մասին այսօր՝ 2021 թվականին, դատողություններ անել, երազանքներ կառուցել՝ առնվազն
անլրջություն է, եթե ոչ զառանցանք ու մոլորություն, ինքնախաբեություն:
Այդ բոլորով հանդերձ՝ եկեք միասին մի
պահ թեւ առնենք ու տեղափոխվենք փափագելի անուրջների գիրկը, ընդունենք, որ
վերագործարկվել են Մինջեւան-Կապան եւ
Մինջեւան-Մեղրի-Ջուլֆա երկաթգծերը:
Կա՞ Հայաստանում մեկ պաշտոնյա կամ
քաղաքական ուժ, որ կերաշխավորեր այդ երկաթուղիների անվտանգ գործունեությունը:
Կա՞ Հայաստանում մեկ պաշտոնյա կամ
քաղաքական ուժ, որ կապացուցեր՝ այդ երկաթգծերն ավելի դյուրին չեն դարձրել թուրքազերիների կողմից ընդդեմ Հայաստանի կամ
Սյունիքի պատերազմ սանձազերծելու հնարավորությունը:
Կա՞ Հայաստանում մեկ պաշտոնյա կամ
քաղաքական ուժ, որ ի վիճակի կլինի գործնականում խաչ դնել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի սյունիքյան նկրտումներին, որ լսում
ենք անընդհատ, բայց վախենում ենք հակադարձել:
***
Վերոնշ յալ դիտարկումները, սակայն, թող
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տպավորություն չստեղծեն, թե դեմ ենք Սյունիքն աշխարհին կապող երկաթուղային ճանապարհներ ունենալուն:
Ընդհակառակը՝ մեր դիտարկումներն
ուղղակիորեն հաստատում են սյունիքյան երկաթուղիներ ունենալու տեղացիներիս երազանքը, բայց պայմանով՝ սյունիքյան երկաթուղիները ոչ մի պարագայում եւ ոչ մի գնի
դիմաց չպետք է կախված լինեն Ադրբեջանից:
Եվ թող զարմանք չառաջացնի, եթե
ասենք՝ սյունիքյան երկաթուղային ցանց ունենալու (առանց Ադրբեջանից կախվածության) գաղափարի հեղինակները մեր ավագ
սերնդի փառահեղ ներկայացուցիչներն են:
Հենց նրանք էլ հիմնավորել են այդ գաղափարի հրատապությունն ու կենսունակությունը:
Կարեն Դեմիրճյանը դեռեւս տասնամյակներ առաջ հրապարակ բերեց եւ խորհրդային էպոխայի վերջին հնգամյակի ծրագրում
ամրագրեց հանրապետության կենտրոնը
Ջերմուկ քաղաքի հետ երկաթգծով կապելու
գաղափարը, որտեղից էլ երկաթգիծը պիտի
հասներ Սիսիան, ապա՝ մի ուղղությամբ՝ Կապան-Քաջարան-Մեղրի, մեկ այլ ուղղությամբ՝
Գորիս-Արցախ:
Իհարկե, բավականին հավակնոտ այդ
ծրագիրը նախագծային լուրջ քննարկումների տեղիք տվեց. ինչպե՞ս երկաթգիծը հասցնել Ջերմուկ...
Նախ առաջ քաշվեց Վարդենիս-Ջերմուկ
տարբերակը, որը հետագայում խելամիտ
չհամարվեց:
Հետո առաջ քաշվեց Մարտունի-Ջերմուկ
տարբերակը. դա նույնպես ոչ նպատակահարմար համարվեց:
Հետո առաջ քաշվեց Երեւան-Վեդի-ՎայքՍիսիան-Դաստակերտ-Քիրս-Կապան
երկաթգծի տարբերակը, ինչի արդյունքում
Սյունիքը (Հրազդան-Իջեւան երկաթգծով)
կկապվեր Հայաստանի հյուսիսի հետ, այնտեղից՝ Իջեւան-Աղստաֆա երկաթգծով՝ Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Ռուսաստանի հետ:
Ընդ որում՝ այդ ծրագրով երկաթգծի մի ճյուղը
կձգվեր դեպի Ջերմուկ, մյուսը՝ դեպի Քաջարան…
Անկախության տարիներին Սյունիքում
երկաթուղային ցանց ստեղծելու գաղափարը
նոր զարգացում ապրեց:
Խնդիր դրվեց կառուցել Ագարակից դեպի
իրանական Մերենդ 110 կմ երկարությամբ
երկաթգիծը, որը Հայաստանը կկապեր Միջին
Ասիա-Թուրքիա-Եվրոպա երկաթգծին:
Մեկ ուրիշ ծրագրի մասին. դեռեւս 2007ին ձեռք բերվեց Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցման պայամանավորվածություն:
Նախնական հաշվարկներով՝ երկաթգծի երկարությունը լինելու է 470 կմ, որից 60 կմ-ը՝
Իրանի, 410 կմ-ը՝ ՀՀ տարածքում: Այդ երկաթգիծը, բնականաբար, կանցնի Սյունիքի
տարածքով եւ կհասնի Գագարին կայարան
(Գեղարքունիքի մարզ):
Ինչպես տեսնում ենք, առկա բոլոր ծրագրերը շրջանցում են Ադրբեջանի տարածքը:
***
Ամփոփենք շարադրվածը…
Մինջեւան-Կապան երկաթուղու վերականգնումը (այն էլ՝ չգիտենք, թե ում միջոցներով) միֆ է:
Ոչ պակաս սուտ է Մինջեւան-Մեղրի-Ջուլֆա երկաթգծի կառուցումը (այս դեպքում եւս
չգիտենք, թե ում միջոցներով):
Այդ երկաթգծերը կարող էին լինել ու գործել միայն ԽՍՀՄ անվանումով պետության
պարագայում, որ այլեւս չկա ու չի լինելու:
Հիմա այդ երկաթգծերին առնչվող տարածքները երկու պետության մեջ են՝ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի. ընդ որում՝ վերջինս
(շարունակում ենք կրկնել) գրեթե ամեն օր
տարածքային հավակնություններ է ներկայացնում Հայաստանի հանդեպ եւ ՍյունիքԶանգեզուրը համարում Ադրբեջանի պատմական տարածք:
Վերականգնել
Մինջեւան-Կապան
եւ
Մինջեւան-Մեղրի-Ջուլֆա երկաթգծերը (ինչ
պատրվակով ու խոստումներով էլ համեմվի)՝
նշանակում է կանաչ լույս վառել դեպի Սյունիք ձգտող թուրքի ճանապարհին...
Այդ ամենի փոխարեն՝ որդեգրել Սյունիքում երկաթուղու նոր ցանց ստեղծելու
ազգային գաղափարը, որը կապ չի ունենա
Ադրբեջանի հետ, որը մի նոր աստիճանի
կբարձրացնի Հայաստանի ազգային անվտանգությունն ու միջազգային վարկանիշը,
որն ավելի արդյունավետ եւ հուսալի կդարձնի կապն աշխարհի հետ:
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ՈՒՐԲԱԹ
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Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ
Պողոսյանի ուղերձը
Լեռնահայաստանի հռչակման
100-ամյակի առիթով

Կապանը տոնեց Լեռնահայաստանի
100-ամյակը

«Ա

զգային մշակութային խորհուրդ»
հասարակական
կազմակերպության
նախաձեռնությամբ Գարեգին Նժդեհի հուշահամալիրում տոնվեց Լեռնահայաստանի ստեղծման 100-ամյակը։ Նախ՝ մայրաքաղաքից
ժամանած հյուրերն ու կապանցիները ծաղիկներ խոնարհեցին ազգի մեծագույն նվիրյալի
հուշակոթողին։ Օրվա խորհրդին պատշաճող
խոսքով հանդես եկավ Կապան համայնքի
ղեկավարի տեղակալ Գոռ Թադեւոսյանը՝ իր
խոսքում ընդգծելով, որ 1919-21 թթ. Զանգեզուրում Նժդեհի ղեկավարած ազտամարտերը հայոց պատմության փառապանծ էջերից
են, քանզի Սյունիքում մղվող ծանր մարտերի ժամանակ նժդեհյան սուրը կանգնեցրեց
Սյունիքի վրայով թուրք-թաթարական տարածքները միացնելու՝ մեծ Թուրան ստեղծելու պանթուրքական ծրագիրը։ Այնուհետեւ
ելույթներով հանդես եկան մայրաքաղաքից
ժամանած հյուրերը՝ «Կարին» պարային
համույթի գեղարվեստական ղեկավար, Արցախյան առաջին պատերազմի մասնակից,
հասարակական գործիչ Գագիկ Գինոսյանը,
ով Լեռնահայաստանի հիմնադրումը բնորոշեց որպես ազատագրական պայքարով
ձեռք բերված քաղաքական հաղթանակ, որի
ճշմարիտ գնահատականը դեռ սերունդները
կտան, «Ազգային մշակութային խորհուրդ»
հասարակական կազմակերպության նախագահ Միրաբ Բաբայանը, «Իրական դպրոց»
կրթամշակութային հիմնադրամի տնօրեն
Վահագն Պողոսյանը, «Արմաթ» ինժեներական լաբորատորիաների ղեկավար Սեդրակ
Վարդանյանը, հայ հետախույզ, հասարակական եւ ռազմական գործիչ, «Ողջ մնալու արվեստը» կազմակերպության հիմնադիր Վովա
Վարդանովը և ուրիշներ իրենց խոսքում արժեւորեցին Գարեգին Նժդեհի եւ Լեռնահայաստանի դերը Սյունիքն Ադրբեջանի երախից
փրկելու գործում։
«Իրական դպրոց» հիմնադրամի նախաձեռնությամբ հրատարակվել է 4 պատումգլուխներից բաղկացած «Գարեգին Նժդեհ»
գիրքը, որ աշխարհաբարից մեր դասական
լեզվին՝ գրաբարին է փոխադրել գրաբարագետ, հասարակական գործիչ Ալեքսանդր
Քանանյանը։ Նա ներկայացրեց Նժդեհի մասին գրաբարով գիրք ունենալու գաղափարը, նկարագրեց գրքի ստեղծման ընթացքը
եւ չորս պատումները՝ «Էջեր իմ օրագրից»,
«Բաց նամակ հայոց մտավորականությանը»,
«Որդիների պայքարը հայրերի դեմ», «Հիշիր
պատերազմը»։
Հուշահամալիրում կազմակերպվել էր
գրքի ցուցահանդես-վաճառք, իսկ հուշահամալիրի պատին մի մեծադիր պաստառ էր
փակցված՝ Նժդեհի լուսանկարով եւ «Կարդա՛
Նժդեհ, փրկի՛ր հայրենիք» գրությամբ։
Լեռնահայաստանի հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված միջոցառմանը համերգային

ծրագրով հանդես եկան « Մենք» ազգային երգ ու պարի խումբը (գեղարվեստական ղեկավար՝ Ստեփան Թորոյան), Կապանի մշակույթի
կենտրոնի ստեղծագործական խմբերը եւ երաժիշտ-կատարողներ,
«Առիթմիա» խումբը, «Զանգեզուր» պարային համույթը (գեղարվեստական ղեկավար՝ Վահագն Գասպարյան)։
Մինչ տոնախմբությունը և հաջորդ օրը հուշահամալիրում անցկացվեցին կրակային եւ առաջին բուժօգնության վարժանքներ՝ դպրոցահասակների մասնակցությամբ։
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Սիրելի՛ հայրենակիցներ
Հարյուր տարի առաջ՝ 1921
թվականի ապրիլի 26-ին, Տաթեւի համազանգեզուրյան 2-րդ
համագումարը «Ինքնավար լեռնաշխարհ Սյունիքը» հայտարարվեց անկախ պետություն եւ
այն վերանվանվեց Լեռնահայաստան, որի կազմում ընդգրկվեցին Զանգեզուրը, Վայոց ձորը
(Դարալագյազը) եւ Լեռնային
Ղարաբաղը:
Լեռնահայաստանի հռչակումը Սյունիքի հինգհազարամյա
պատմության ամենահիշարժան
դրվագներից է:
Լեռնահայաստանի հռչակումը պատմական տվ յալ իրավիճակում Սյունիքը փրկելու հերոսական ու ողջամիտ, բացառիկ
քայլ էր: Դրանով, փաստորեն,
կանխվեց Սյունիք-Զանգեզուրը
զավթելու
թուրք-ադրբեջանական ծրագիրը: Դրանով կանխորոշվեց Սյունյաց աշխարհի հետագա հուսալի ընթացքը:
Փառապանծ այդ իրադարձության 100-ամյակի կապակցությամբ շնորհավորանքս եմ
ուղղում իմ հայրենակիցներին՝
բոլոր սյունեցիներին եւ յուրաքանչ յուրին մաղթում հաջողություններ, մեր նախնյաց նշխարներով սրբացած այս հող ու ջրին
տեր կանգնելու վճռականություն, մեր քաջարի նախնիների
ու
ազգային-քրիստոնեական
ավանդույթներին հավատարիմ
մնալու հաստատակամություն:
Նշանավոր այս օրը հանուր
Սյունիքի անունից խոնարհվում
եմ Լեռնահայաստանի վարչապետ ու Սպարապետ, ՍյունիքԶանգեզուրի ազատարար Գարեգին Նժդեհի առասպելական
կերպարի եւ հավերժ կենդանի
հիշատակի առջեւ:
Խոնարհվում եմ բոլոր այն
զորավարների,
զինվորների
հիշատակի առջեւ, ովքեր մեր
պատմության վճռորոշ այդ պահին, Գարեգին Նժդեհի առաջնորդությամբ, տեր կանգնեցին
Սյունյաց աշխարհին՝ չխնայելով
իրենց կյանքը:
Օգտվելով առիթից՝ երախտագիտությունս եմ հայտնում
ՀՀ գիտությունների ազգային
ակադեմիայի
պատմության
ինստիտուտին եւ Հայաստանի
ազգային արխիվին՝ Լեռնահայաստանի 100-ամյակի կապակցությամբ Գորիսում եւ Տաթեւի
վանական համալիրում հանրապետական գիտաժողով կազմակերպելու համար:
Կարեւոր եմ համարում նշել,
որ Լեռնահայաստանի ստեղծումը, Գարեգին Նժդեհի եւ Սյունյաց
աշխարհի մեծահամբավ զորավարների օրինակը տասնամյակներ շարունակ եղել եւ մնում են
հայրենապաշտության անսպառ

աղբյուր սյունեցիներիս համար:
Գարեգին Նժդեհի, ինչպես եւ
Դավիթ Բեկի ու Մխիթար Սպարապետի, Սյունյաց աշխարհի
հայկազուն նախարարների ու
զորավարների օրինակները հիշում ու դրանցով գոտեպնդվում
էինք, երբ մեկնում էինք պաշտպանելու Հայոց Արցախը ե՛ւ առաջին պատերազմում, ե՛ւ Ապրիլյան պատերազմում, ե՛ւ 2020 թ.
44-օրյա գոյակռվում:
Լեռնահայաստանի 100-ամյակը նշում ենք Սյունիքի համար ճակատագրական մի նոր
ժամանակաշրջանում: Ներկայումս նույնպես, ինչպես մեկ դար
առաջ, թուրք-ազերիները չեն
թաքցնում իրենց ձգտումները
սրբազան մեր երկրամասի՝ Սյունիքի հանդեպ:
Եվ հիշարժան այս օրը բոլոր
սյունեցիների անունից հայտարարում եմ՝ Սյունիքն անդամահատելու, Սյունիքն իր պատմական դերից ու առաքելությունից
զրկելու, նաեւ խոցելի դարձնելու
բոլոր փորձերը դատապարտված են ձախողման:
Սյունեցին դարեր շարունակ
տեր է եղել իր երկրամասին,
այդպես լինելու է նաեւ հետայսու, ինչպիսի փորձություններ էլ
պարտադրվեն մեզ:
Սյունիքը հայոց ուժեղ եւ ժամանակակից ազգային բանակ
ունենալու ջատագովն է, առանց
որի չի կարող լինել ոչ միայն Սյունիքի, այլեւ Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ
պաշտպանվածություն:
Հատկապես մեր ընթացքի այս փուլում՝ ամենատարբեր
պատրվակներով Սյունիքի հանրությունը պառակտելու բոլոր
փորձերը մերժելի են եւ չպետք է
տեղ գտնեն մեզանում:
Սյունիքը սովորական տարածք չէ, այլ հայոց պետության
ողնաշարն է, ինչը պարտավոր
ենք պահպանել ու պաշտպանել
աչքի լույսի պես: Եվ, ի վերջո,
մենք տերն ենք մեր նախնիների թողած պատմական ժառանգության ու հայոց պատմական
հիշողության:
Լեռնահայաստանի պատմական դասերով ու ոգով էլ դաստիարակել եւ դաստիարակելու
ենք մեր երեխաներին ու թոռներին:
Այդ համոզմունքով էլ շարունակելու ենք հավերժին միտված
սյունիքյան երթը: Եվ այդ ամենով հավատարիմ ենք մնալու ոչ
միայն Սպարապետ Գարեգին
Նժդեհի ու Լեռնահայաստանի դասերին, այլեւ սյունեցի 218
նահատակի սուրբ հիշատակին,
որոնք Արցախյան նորօրյա պատերազմում զոհվեցին հանուն
հայոց արժանապատվության:
26.04.2021
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Տաթեւի համազանգեզուրյան II
համագումարը, Լեռնահայաստանի
անկախության հռչակումը

ցած աղետալի դրությունը պիտի փրկեր անկախ Լեռնահայաստանը, որը փաստորեն,
գոյություն ուներ Ղարաբաղի և Վայոց ձորի
գրավման օրերից»:
Համագումարի ավարտից մի քանի օր
անց հրապարակվեց «Լեռնահայաստանի
կառավարության դեկլարացիան», որում շարադրված էին նրա խնդիրները ներքին կյանքում և արտաքին հարաբերություններում:

Սկիզբը՝ էջ 1

ԼԵՌՆԱՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿՈՒՄԸ,
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ԴԱՍԵՐԸ

ցումներն առանձին-առանձին և անցնում են
մտքերի փոխանակության:

Պարենավորման հարցը
Այնուհետև քննարկվում է պարենավորման հարցը, որի մասին դարձյալ զեկուցում
է Նժդեհը: Նա նկարագրում է տնտեսական
ծանր կացությունը գավառում, բնակչության
կրած տառապանքները, որոնք անընդհատ
խորանում էին Արարատյան դաշտից եկած
հազարավոր գաղթականներին կերակրելու
պատճառով:
Սյունիքը հացի մեծ կարիք ուներ սկսած
դեռ 1918 թվականից, երբ Անդրկովկասը
մատնվել էր քաոսի, երբ ծայր էին առել հայադրբեջանական և հայ-վրացական բախումները, որի հետևանքով փակվել էին ճանապարհները, և լեռնաշխարհը կղզիացել էր:
Բայց, եթե 1918-1919 թվականներին վիճակն
ինչ-որ կերպ տանելի էր, ապա 1920 թ. ամառվանից սովը չոքել էր զանգեզուրցիների դռանը: Ճիշտ է, 1920-ին Կարմիր բանակի զորքերից խլած հացի պաշարները փոքր-ինչ մեղմել
էին զանգվածային սովը: Նժդեհի պատկերավոր խոսքերով ասած՝ զանգեզուրցին «հաց
էր ճարել իր սրի ծայրով», բայց 1921 թ. գարնանը նա նորից սոված էր:
1921 թ. գարնան ամիսներին սովի սաստկացումը երկու պատճառների հետևանք էր.
ա) Սյունիք թափված բազմահազար գաղթականությունն արագորեն նվազեցնում էր զանգեզուրցիների հացի առանց այն էլ խղճուկ
պաշարը, բ) Արաքսի վրայով Սյունիքից դեպի
Պարսկաստան կամուրջ չլինելը և այդ երկրից
բավարար քանակությամբ հաց չստանալը:
Աշխարհից կտրված երկրամասը դրսի օգնության որևէ հույս չուներ:
Այս պայմաններում սովը սաստկանում էր
օրըստօրե, ժամ առ ժամ: Շատ գյուղերի բնակիչների միակ սնունդը դաշտերի բանջարեղենն էր և արմտիքը: «Դիրքապահ վաշտերը
շատ ռազմաճակատներում ապրում էին վայրի շագանակի ալ յուրից պատրաստած հացով, – նշել է Նժդեհը, – Գողթանը գործածեց
անգամ կատվի և էշի միս»:
Սպառվելու վրա էր ռազմամթերքը: «Նման դժնդակ պայմաններում, – ասում էր
Նժդեհը, – բանակները գոնե ժամեր դիմադրելու փոխարեն, թշնամու անարգանքին են
հանձնում իրենց դրոշակները, «տեղի են տալիս կառավարությունները», բայց «սյունեցին
չլքեց իր վահանը», քանզի նրա մարմնում
«ցեղի հրաշագործ ոգին» էր: Կրելով գերմարդկային տառապանքներ, նա, զարմանալիորեն, չէր ընկճվում, չէր թուլացնում բազուկը, շարունակում էր ամուր բռնած պահել
զենքը»:
Համագումարին տված հաշվետվության
մեջ Նժդեհը պատգամավորներին տեղեկացնում էր, որ հացի չնչին պաշարներն ինչ-որ
չափով լրացնելու համար Ինքնավար Սյունիքի իշխանությունները 1921 թ. գարնանը
մի շարք փորձեր են արել հաց հայթայթել
հարևան ադրբեջանական թուրքաբնակ և
քրդաբնակ Ավդալարի, Կուբաթլիի, Զանգելանի, Ջիբրայիլի շրջաններում: Այդ նպատակով մարտի 21-ին Ադրբեջանի մոտակա
գյուղերից Գորիս էին հրավիրվել երեք մարդ’
էյվազբեկովը էյվազլար գյուղից, Հաջի Հաշիմը
Շուռնուխից և մեծահարուստ Քերբայալ Աղամամեդը՝ Մելիք-Ահմեդլի գյուղից, որոնց հետ
Նժդեհը հանդիպել և առաջարկել էր համեմատաբար բարձր գներով հացահատիկ վաճառել: Սրանք հանաձայնել էին, բայց վերադառնալով իրենց գյուղերը՝ ադրբեջանական
իշխանությունների սպառնալիքների տակ
հրաժարվել էին կատարել տված խոստումը:
Նման մեկ այլ խորհրդակցություն ապրիլի
6-ին հրավիրվել էր Ղափանի Ագարակ գյուղում, որտեղ Խոջախան, Մինջևան, Խորամա,
Իսկենդերբեյլի, Դոնդարլու և այլ գյուղերից
եկել էին ոչ քիչ թվով հարուստ թուրքեր՝ Շահսուվարբեկ Քալանթարովը, Բախլուլ էֆենդի
Բահչետին և ուրիշներ: Խորհրդակցությանն
անձամբ եկել էր մասնակցելու Նժդեհը: Այստեղ ևս հացահատիկ վաճառելու խոստում-
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ներ էին եղել, որոնք նույնպես չէին կատարվել:
Բնակչության և զորքի պարենավորումը
համարելով առաջնային, համագումարը տեղի պաշտոնյաներին ցուցում տվեց՝ խիստ
կազմակերպված կատարել հացահատիկի
հունձը, հացը հավաքել անկորուստ, միաժամանակ միջոցներ հայթայթել Պարսկաստանից լրացուցիչ հացահատիկ կամ ալ յուր ձեռք
բերելու համար:
Պարենավորման խնդրի վերաբերյալ համագումարի միաձայն ընդունած հայտարարության մեջ ասված էր.
«Պարենավորման համար Սպարապետը
հայտարարում է, որ մինչև նոր հունձը հնարավոր է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նյութական օգնությամբ հաց
ձեռք բերել և, միաժամանակ, ըստ հնարավորության աշխատել կազմակերպել պետական
տրանսպորտը և ժողովրդին ազատել փոխադրական ծանր պարտականությունից»:
Այնուհետև քննարկվում է կառավարման
մարմիններ կազմելու ձևի և սկզբունքների
հարցը: Պատգամավորների ձայների մեծամասնությամբ, համագումարը որոշում է.
1. «Ինքնավար լեռնաշխարհ Ազատ Սյունիքը» հայտարարել անկախ պետություն և
այն վերանվանել Լեռնահայաստան, որի
մեջ մտնում են Զանգեզուրը, Վայոց ձորը
(Դարալագյազ) և Լեռնային Ղարաբաղը:
Գորիս քաղաքը համարել Լեռնահայաստանի մայրաքաղաք:
2. Քանի որ նորաստեղծ պետությունն ազդարարվում էր հանրապետական և ժողովրդավարական, ուստի այն պետք է
ունենար համապատասխան հաստատություններ’ պառլամենտ, նախարարների խորհուրդ և ինքնիշխանությանը
բնորոշ մյուս հատկանիշները:
3. Համագումարը հայտարարել Լեռնահայաստանի վարչապետություն՝ նախարարների խորհուրդ: Կառավարության
անդամներին հետայսու անվանել նախարարներ:
4. Վարչապետ
ընտրել
Սպարապետին՝
նրան վերապահելով նոր կառավարության կազմի ընտրությունը:

Կառավարության կազմը
Նժդեհը համագումարի հաստատմանը
գրավոր ներկայացնում է կառավարության՝
յոթ մարդուց բաղկացած հետևյալ կազմը.
1. Գ. Նժդեհ՝ վարչապետ և արտաքին գործոց նախարար, 2. Ս. Մելիք-Յոլչ յան՝ ներքին
գործոց, 3. Տեր-Հակոբյան՝ պարենավորման,
4. Բժիշկ Մ. Մինասյան՝ խնամատարության,
5. Հովհ. Տևեճյան՝ արդարադատության և լուսավորության, 6. Ավ. Օհանջանյան՝ հաղորդակցության և փոստ-հեռագրի, 7. Բժիշկ Ս.
Եղիազարյան՝ ֆինանսների նախարար:
«Համազանգեզուրյան
Տաթևի
2-րդ
Խորհրդարանը սրտանց ողջունում է իր
կուռ, անհաղթահարելի և տոկուն բանակի ռազմիկներին և լիահույս է, որ այդ անհաղթ բանակը, որ մինչև օրս իր փառապանծ
հաղթանակներով աշխարհն է զարմացրել,
այսուհետև էլ պատրաստ կլինի նոր հրաշքներ, նոր զարմանքներ ցուցադրելու քա-

ղաքակիրթ աշխարհին՝ իր կատարյալ և
վերջնական հարվածը տալով հայ աշխատավորության թշնամիներին:
Կազմված է կառավարություն:
Մեր ինքնավար Սյունիքն այսուհետև
կոչվելու է Լեռնահայաստան, որն իր քաջարի զորքով, իր անպարտ առյուծասիրտ մարտիկներով սպառնալիք պետք է լինի մեր բոլոր թշնամիների համար:
Մեր ազատարար սպարապետ Նժդեհին տրված է զորավարի տիտղոս և
«Խուստուփյան արծիվ» շքանշան:
Այս սուրբ տաճարում նա ուխտեց և իր
սրբազան խոսքն ասաց ձեզ հետ միասին, սև
օրվա համար հայության բաժին համարված
Սյունիքը դարձնել հայության վերածնության
օրրան»:
1921թ. մայիսի 1-ին Լեռնահայաստանի
կառավարությունը Գորիսում հանդես եկավ
Դեկլարացիայով: Կառավարությունը հայտարարում էր, որ «իր առաջնակարգ պարտքն է
համարում լարել երկրի բոլոր ուժերը՝ զորացնելու մեր հայրենիքի ինքնապաշտպանության ռազմական կորովը. Լեռնահայաստանը
պետք է լինի ամուր հենակետ մոտ ապագայում Մայր Հայաստանը թշնամի տարրերից
ազատելու համար»:
Կառավարությունն իր կարևորագույն
խնդիրներից էր համարում պարենավորման
գործի արմատական բարելավումը, գյուղացիական տնտեսությունների արագ զարգացումը: Միաժամանակ ազդարարվում էր կառուցել իրավական պետություն՝ «մոտեցնելով
ժողովրդին և մատչելի դարձնելով դատավարությունը, զարկ տալ ժողովրդի լուսավորության գործին՝ կազմակերպելով նորանոր
դպրոցներ, անգրագետների դասընթացներ, դասախոսություններ, զրույցներ, երեկույթներ և տարածելով գրավոր հրատարակություններ: Կառավարությունը ջանք չի
խնայելու հանրային առողջապահությունը
և բժշկական օգնությունը դնելու ավելի լավ
հիմքերի վրա»:
Կառավարությունը վստահ էր, որ ժողովրդի միակամ աջակցության պայմաններում
ինքը կարող է կատարել իր առաքելությունը: «Լիահույս լինելով, որ Լեռնահայաստանի
ազատատենչ ժողովուրդը և պաշտոնեությունը ոչ մի ջանք չեն խնայի ընդառաջ գնալու եւ
աջակցելու կառավարությանը՝ համագումարի կողմից նրա պարտականությունները կատարելիս, նաև վստահ լինելով, որ Սյունյաց
աշխարհի հերոսացած Դավիթբեկյան զորքերը՝ միացած բուն Հայաստանի զորամասերի
հետ, նորանոր սխրագործություններով պիտի զորավիգ հանդիսանան կառավարությանը, իրենց Սպարապետի ղեկավարությամբ՝ Լեռնահայաստանի կառավարությունը
ստանձնում է երկրի ծանր ղեկը»:
Նժդեհը նշում էր, որ Լեռնահայաստանի
ստեղծման նպատակը «ոչ թե Սյունիքի անկախ գոյությունը երկարացնելն էր», «այլ որպեսզի այդ ապստամբ երկրամասին հնարավորություն տրվեր մի որոշ ժամանակով ևս
դիմագրավելու իրեն օղակող թշնամիներին»,
մինչև որ Երևանից փախչող հայ մտավորականությունը, երկրից հեռացող արևմտահայ
զորամասերը, սպայության մեծագույն մասը,
խմբապետների մի որոշ մասը անցնեն Պարսկաստան»:
Երկրորդ համագումարի անհրաժեշտությունը բացատրել է Նժդեհը, ըստ որի՝ այն ուներ ոչ այնքան գործնական, որքան բարոյական նշանակություն: «Երևանյան գաղթի
առաջացրած բարոյալքումից հեռու պահելու
համար՝ պետք էր մի նոր ժեստով գոտեպնդել
տեղական ժողովուրդը: Եվ այդ ոչ թե միայն
անկախ Հայաստանի գաղափարն ապրեցնելու համար, այլեւ, որպեսզի հոգեբանական
հնարավորություն տրվեր Սյունիքի հայությանը՝ մի որոշ ժամանակով ևս դիմագրավելու
իրեն օղակող ռուս և թուրք հորդաններին,
մինչև որ մազապուրծ եղած հայ մտավորականությունը կանցներ Պարսկաստան: Երևանի առաջին անկմամբ ստեղծված ծանր
դրությունը փրկել էր Ինքնավար Սյունիքը:
Նրա երկրորդ խորհրդայնացմամբ առաջա-

Երևանում ապստամբության պարտությունից ու նահանջից հետո, Զանգեզուրի
համար ստեղծվել էր ճգնաժամային իրադրություն: Ոչ միայն երկիշխանությունն էր
խանգարում գործերին, այլև միիշխանության դեպքում նույնպես գոյատևումը, փաստորեն, ապագա չուներ: Իշխանության կամ
իշխանությունների համար հետապրիլ յան
ծանր դրությունը վկայում է միայն այն մասին,
որ պետք էր կանխել գաղթը, և, որպես դրա
հետևանք, Զանգեզուրի՝ Հայաստանին միանալու հետագա ձգձգումը:
Չնայած պետականության այս արտաքին էական բոլոր նշաններին, նրա իրական
դրությունը ծանր էր և գնալով ավելի էր ծանրանում: Երևանից հազարավոր մարդկանց
գաղթն անլուծելի խնդիրներ ստեղծեց տնտեսական բնագավառում: Հացի խիստ պակասը չէր թուլանում Պարսկաստանից ստացվող
չնչին միջոցներով: Ինչ վերաբերում է արտաքին դրությանը, ապա, քաղաքացիական պատերազմի ավարտից և խորհրդային իշխանության Երևան վերադառնալուց հետո, այն
նույնպես ծանրացավ, ուժեղացավ ճնշումը
նրա վրա ե՛ւ խաղաղ, ե՛ւ ոչ խաղաղ միջոցներով թե՛ Խորհրդային Հայաստանի, եւ թե՛
Կարմիր բանակի կողմից: Այժմ գերապատվությունը տրվում էր խաղաղ միջոցներին՝
բանակցություններին:
Լեռնահայաստանի
իշխանությունները
Գորիսում կազմակերպել էին Հայաստանի
անկախության՝ Մայիսի 28-ի տոնակատարությունը:
«1921թ. այդ գարնանային օրը,- նկարագրել է տոնակատարությունը Նժդեհը,- եռագույնը դեռևս ծածանվում էր մեր հայրենիքի լեռնային երկրամասի վրա: Նրա մայրաքաղաք
Գորիս էին ժամանում Զանգեզուրի /Գորիսի/,
Տաթևի ու Դարաբասի շրջանների ժողովրդական վաշտերը, բազմահազար ժողովուրդը:
Ես այդ օրը տեսա Սյունիքը, իր ույժի, փառքի
ու մեծության մեջ: Նա հպարտ էր, որովհետև
պարտության էր մատնել Ադրբեջանը, ջարդել
տաջիկ գնդերը, զինաթափել բոլշևիկյան 11րդ զորաբանակը: Նա հպարտ էր, որովհետև
հերոսական շարժուձևով հետ էր մղել դեպի
հայ մտավորականությունը երկարող խորհրդային մահաբեր տապարը: Նա հպարտ էր,
որովհետև իր մեջքը փրկության կամուրջ էր
դարձրել նահանջող բյուրոց համար դեպի
Պարսկաստան»:
Նժդեհը, միաժամանակ, խոստովանում
է այն «ողբերգության գիտակցության» մասին, որ տոնական այդ օրը սյունեցու դեմքին
կկարդար ծանոթ աչքը: Նա նկատի ուներ
փամփուշտի ու հացի բացակայությունը, որը
հնարավորություն չէր տալիս օգտվելու նվաճած հաղթանակից:
«Իրերի այս ողբերգական վիճակում, –
եզրափակում է Նժդեհը, – մեր անկախությունը պիտի ապրեր երկու ամիս ևս, որից հետո
խորհրդային կարմիր լաթը, առանց հաղթանակի, չարափառորեն պիտի ծածանվեր և
Սյունյաց աշխարհի վրա»: «Այդ օրը Նժդեհը
հարգանքի իր հարկը կբերե զենքի իր ընկերներին, որոնք, կառչած Սյունիքի անմատչելի
լեռներին, իրենց մասնակցությունն էին բերած Լեռնաշխարհի հայության ինքնապաշտպանության գործին»: Գնդապետի աստիճան
շնորհվեց Նարինյանին (գլխավոր շտաբի
պետ), փոխգնդապետի աստիճան՝ Մելիք-Օհանջանյանին, Ամիրջանյանին, Թորոսյանին,
Ամիրխանյանին և Գրիգորյանին: Բարձրացվեցին նաև այլ սպաների զինվորական աստիճանները:
Նժդեհը գրում է. «Երկրորդ Հայաստանի գոյությունը չէր կարող մարսել Մոսկվան,
նա վախ ուներ, որ Հանրապետական Հայաստանը կարող է հենարան դառնալ ամբողջ
Անդրկովկասի հակասովետական շարժումների համար և որ դա կարող է թևավորել
Ադրբեջանի և Վրաստանի դժգոհ տարրերին և նրանց ևս հանել խորհրդային
իշխանության դեմ: Ահա թե ինչու նա
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նախաձեռնության հեղինակ՝ Համլետ Մկրտչյան):
Հուշարձանի մոտ ելույթ ունեցավ ՀՀ ԳԱԱ
պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ
Մելքոնյանը:
Գիտաժողովը տեղի ունեցավ «Գորիս»
հյուրանոցի կոնֆերանս-դահլիճում:
Մինչ այդ հյուրանոցի նախասրահում տեղի ունեցավ «Լեռնահայաստան-100» ցուցահանդեսի բացման արարողություն, որը կազմակերպել էր Հայաստանի ազգային արխիվը:
Ցուցահանդեսը բացվեց Հայաստանի
ազգային արխիվի տնօրեն, գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գրիգոր Արշակյանի խոսքով, ով մասնավորապես ասաց՝

«Ցուցահանդեսի նպատակն է մեկ անգամ
եւս արժեւորել ու հանրայնացնել 1918-21 թթ.
զանգեզուրյան իրադարձությունները՝ արխիվային փաստաթղթերի, լուսանկարների եւ
քարտեզների միջոցով: Խնդիր ունենք հանգամանորեն լուսաբանել հերոսական իրադարձությունների կարեւորագույն դրվագները, մասնավորապես Զորավար Անդրանիկի,
Արսեն Շահմազ յանի, Գարեգին Նժդեհի գործունեությունը Սյունիքի ինքնապաշտպանության կազմակերպման գործում:
Ցուցահանդեսում ներկայացված է շուրջ
50 ցուցանմուշ՝ ավելի քան 20 վահանակի
վրա: Դրանք թողնվելու են Հայաստանի ազգային արխիվի Գորիսի մասնաճյուղում՝ հնարավորության դեպքում ցուցադրելու մարզի

կրթամշակութային հիմնարկներում»:
Գիտաժողովի բացումը տեղի ունեցավ
Հայաստանի Հանրապետության պետական
օրհներգի հնչ յունների ներքո, ապա հնչեց
Ինքնավար Սյունիքի քայլերգը (հեղինակ՝
Տիգրան Սազանդարյան):
Բացման խոսքով հանդես եկավ ՀՀ ԳԱԱ
պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ
Մելքոնյանը:
– Հայոց պետականության պատմության
ընդհանուր շղթայի մեջ կարեւոր է Սյունիքի
եւ մասնավորապես Լեռնահայաստանի դերը, – այդպիսի ձեւակերպումով գիտաժողովի
նպատակը ներկայացրեց Աշոտ Մելքոնյանը:
Անդրադառնալով Լեռնահայաստանի դերին՝ բանախոսը հավելեց՝ «Երբ Երեւանում
ընկել էր 1-ին հանրապետությունը, Սյունիքի մեր հայրենակիցները, Գարեգին Նժդեհի
գլխավորությամբ, խորապես գիտակցելով
երկրամասի վրա կախված վտանգը, նախընտրեցին անկախ պետության հռչակումը
եւ սեփական ուժերին ապավինելը»:
Գիտաժողովի մասնակիցներին ողջունեց
Հայ առաքելական եկեղեցու Սյունյաց թեմի
առաջնորդական տեղապահ Մակար վարդապետ Հակոբյանը, ով խոսքի ավարտին, դահլիճում ներկա գտնվողների հետ, հնչեցրեց
Տերունական աղոթքը:
Նժդեհյան Ցեղակրոն կուսակցության մի խումբ անդամներ, որ ներկա
էին գիտաժողովին, բարձրաձայնեցին իրենց անհամաձայնությունը՝
Գարեգին Նժդեհի գլխավորած
Լեռնահայաստանին նվիրված
գիտաժողովում Տերունական
աղոթքի հնչեցման առիթով
եւ հեռացան դահլիճից:
«Ցեղակրոնների» այդ
ակցիան պատճառ դարձավ,
որ
գիտաժողովի
բանախոսներից մի քանի հոգի ոչ կոռեկտ ու ոչ
հիմնավոր համարեն ցեղակրոնության այդկերպ
մեկնաբանման
փորձը:
Մասնավորապես նշվեց, որ
Գարեգին Նժդեհը՝ լինելով
հիմնացեղակրոնության

սկսեց հավաքել իր բովանդակ ուժերը
և պատրաստվել կռվի: Պետք էր տապալել «Երկրորդ Հայաստանը»: Եթե նորեն
կարիք զգացվեր, բոլշևիկներին օգնության
պիտի կանչեին քեմալական զորքը»:
Հավաստիանալով, որ բոլշևիկյան Հայաստանի նոր ղեկավարությունը Ալ. Մյասնիկյանի գլխավորությամբ, Զանգեզուրը՝ Մոսկվայի
համաձայնությամբ, իրոք, թողնելու են Հայաստանի կազմում, անհնարին համարելով
կռվել կարմիր բանակի գերազանցող ուժերի
դեմ և չուզենալով ավելորդ զոհեր տալ ու հետագա պայքարով սովի մատնել Զանգեզուրը, Նժդեհը դադարեցրեց պայքարը և հեռացավ Զանգեզուրից:
1921 թ. հունիսի 7-ի Խորհրդային Հայաստանի հեղկոմին հղած իր նամակում նա
հետևյալ պայմաններն է դնում.
«Դուք գիտէք, – նշում է Նժդեհը, – որ
ցանկութեան դէպքում, ես միշտ էլ հնարավորություն կունենամ մի քանի տասնյակ զինվորներով վերականգնել Լեռնահայաստանը:
Որպէսզի այս երկրի աշխատավոր գյուղացիությունը ստիպուած չլինի մէկ էլ ինձ օգնութեան կանչելու, աշխատէք բավարարել հայ
գիւղացիութեան և նրա մտավորականութեան արդար պահանջը»:
Նժդեհին հղած իր գրությամբ ՀՀ հեղկոմը,
փաստորեն, համաձայնում է նրա պահանջներին՝ թեեւ ինչպես իր բազմաթիվ գրավոր
պարտավորությունները, այնպես էլ այս մեկը,
քարոզչական նպատակով արված սուտ հայտարարություն էր, ուստի, մնաց թղթի վրա:
«Ինչու՞ պայքարեց Լեռնահայաստանը»
հոդվածում Նժդեհը լուսաբանել է մի շարք
հարցեր՝ ինչու՞ Լեռնահայաստանը կռվի
բռնվեց, ո՞ւմ դեմ և ինչի՞ համար էր պայքարում երկրամասը, ե՞րբ և ինչպիսի՞ պայմաններում դադարեցրեց դիմադրությունը և այլն:
Նժդեհը փաստեր է բերել նաև այն մասին, թե Ադրբեջանը, նաև Խորհրդային,
ինչպես չէին թաքցնում Զանգեզուրն ու Ղարաբաղը իրենց միացնելու ցանկությունը:
«Զանգեզուրի կոմունիստ» թերթը 1920 թ.
նոյեմբերի 20-ին տպագրել է «թռուցիկ֊գրություն», որում նշվում էր, թե Դաշնակցականները և ուրիշներ «տենդորեն աշխատում

են Խորհրդային Ադրբեջանի գավառներում
ապստամբություն առաջացնել»: Ապստամբությունը վերագրելով նաև Զանգեզուրին,
Նժդեհը գրում է. «Սյունիքը անվերապահորեն
հայտարարված էր «Խորհրդային Ադրբեջանի
գավառ» և նրա անբաժան մասը»: Նժդեհը
հիշեցնում է նաև Ղափանի շրջանի և Խորհրդային Ադրբեջանի ներկայացուցիչների 1920
թ. հուլիսի 11-ի հանդիպման արդյունքների
մասին, երբ վերջիններս հայտարարել էին, թե
եկել ենք Զանգեզուրն ու Ղարաբաղը կցելու
Խորհրդային Ադրբեջանին և զինաթափելու
ժողովրդին:
ՀՀ նախարարական խորհրդին և կուսակցական դատարանին ներկայացրած
բացատրագրերում (1921 թ. օգոստոս) Նժդեհը հանգամանորեն վերլուծել է նաև Զանգեզուրի պարտության պատճառները: Նա
հիմնականում կանգ է առել այն բացասական
հետևանքների վրա, որ ունեցավ Երևանի
ապստամբ ուժերի և մեծաթիվ գաղթականության նահանջը և հայտնվելը Զանգեզուրում: Խիստ ընկավ երկրամասի պաշտպանների մարտունակությունը և բարոյական
ոգին: Ուժեղացավ սովը: Սրվեցին հակասությունները ղեկավարների միջև (տեղական և երևանյան) և այլն:
Պարտության մասին նույնպիսի բացատրություն է տալիս Հովհ. Քաջազնունին: Ապստամբների նահանջի հետևանքով Դարալագյազում և Զանգեզուրում ստեղծված վիճակի
մասին նա հայտնում է, որ այն «պայքար չէ
այլևս, այլ հոգեվարք»: «Մենք կարծում էինք,
– շարունակում է Քաջազնունին, – թե անցնելով Լեռնահայաստան, կուժեղացնենք տեղացիներին... Հաշվի չէինք առել, որ պարտված,
կազմալուծված ու նահանջի ճամփան բռնած
խմբերը, և մանավանդ սարսափահար ամբոխը, կարող են առաջ բերել միայն լքում ու հուսահատություն... Մարտական թափը հալչում
էր ու պակասում օր-օրի վրա... Տեղացիները
տեսնում էին զորքի քայքայված վիճակը, տիրող անիշխանությունն ու կասկածում էին
իրենց կատարյալ անզորության վրա՝ շեմքի
վրա կանգնած բոլշևիկների հանդեպ»:
Այդ ամենը ճիշտ է: Սակայն պետք է ավելացնել և այն մասին, որ խորհրդային ուժե-

րին դիմադրելն անկախ Ձանգեզուրում չէր
կարող երկար շարունակվել: Մի կողմից այն
պատճառով, որ Կարմիր բանակը դիմում էր
վճռական գործողությունների, մյուս կողմից,
արդեն կասկած լինել չէր կարող այն մասին,
որ Զանգեզուրը կմիացվի Հայաստանին:
Զանգեզուրյան կռիվը, միաժամանակ,
նաև հակաբոլշևիկյան էր, ուստի, բնականաբար, որոշակի իմաստով նաև դասակարգային: Եվ պատահական չէ, որ ամփոփելով
Սյունիքում իր վարած երկու տարվա կռիվները, նա գրում է.
«Երկու տարի տևող կռիւների առաջին
շրջանում պէտք է թրքո-թաթար վտանգից
փրկել Սիւնիքի հայութիւնը: Երկրորդ շրջանում - Ինքնավար Սիւնիքի օրով - պէտք էր
մահացու անդամահատութիւնից փրկել Հայաստանը [նրան կցելով] Մոսկուայի կողմից
Ադրբէյջանին տրուած Սիւնեաց երկիրը:
Երրորդ շրջանում - Լեռնահայաստանի օրով-պէտք էր հոգեբանօրէն հրահրել և
ռազմագիտօրէն կարելի դարձնել Հայաստանի փետրուարեան ապստամբութիւնը, ապա
փրկութեան կամուրջ հանդիսանալ բոլշևիզմի գազանից մազապուրծ եղած հայ մտաւորականութեան համար»:
Զանգեզուրը խորհրդայնացվեց և միավորվեց Խորհրդային Հայաստանին: Դա
Սյունիքի անձնազոհ զավակների պայքարի
արդյունքն էր: Գոյամարտը արգելք եղավ գավառն Ադրբեջանին ենթարկելու բոլշևիկների
նկրտումներին: Սա էր Նժդեհի գլխավորությամբ զանգեզուրյան զինյալների մղած հերոսական կռիվների գլխավոր հանրագումարը:
Դա թափած արյան արժանի հատուցումն էր:
Զանգեզուրի 1920-21թթ. գոյամարտը թողել է
նաև ուսանելի դասեր:
Հայրենի երկրում ապրող հայությունը
գտնվում է աշխարհաքաղաքական բարդ ու
վտանգավոր տարածքում, մի բան, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին և քաղաքական ուժերին պարտադրում է
վարել այդ իրողություններից բխող, բազմակողմանիորեն հիմնավորված ներքին ու արտաքին քաղաքականություն:
Երկրի ներքին քաղաքականության մեջ
կարևորվում են մի շարք հանգամանքներ:

Գիտաժողով՝ նվիրված
Լեռնահայաստանի փառահեղ
հոբելյանին. Սյունիքից պետք է սկսվի
Արցախի փրկությունը
Սկիզբը՝ էջ 1

դիրը, խորը հավատ ուներ քրիստոնեական
արժեքների հանդեպ: Միայն այն փաստը, որ
Զանգեզուրյան երկու համագումարն անցկացվեցին Տաթեւի վանական համալիրում,
վկայում է այդ մասին: Ուրեմն եւ՝ Նժդեհին
մեղադրել հակաքրիստոնեության մեջ՝ առնվազն անգիտություն է: Ի վերջո ցեղակրոնությունը հիմնված է նաեւ քրիստոնեական
արժեքների վրա:
Գիտաժողովի օրը՝ ապրիլի 26-ին, Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանը, Լեռնահայաստանի անկախության հռչակման
100-ամյակի առիթով, ուղերձ էր հղել Սյունիքի բնակչությանը եւ գիտաժողովի մասնակիցներին։ Այն ընթերցեց Սյունիքի փոխմարզպետ Կարո Ավանեսյանը։
Գիտաժողովի մասնակիցներին ուղերձ
էր հղել նաեւ ՀՀ ԳԱԱ
թղթակից անդամ,
պատմական
գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր
Արամ Սիմոնյանը.
ուղերձն ընթերցեց
ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ աշխա-

1. Հասարակական բոլոր արժեքներից
(ազգ, դասակարգ, կուսակցություն) ամենամնայունն ազգն է, որի վրա, որպես անկյունաքարի, պետք է խարսխված լինի հայոց
պետական գաղափարախոսությունը: Պետական կամ ազգային գաղափարախոսության մեջ ձևակերպվում են այն գլխավոր նպատակներն ու իղձերը, որոնց իրականացմանը
պետք է ձգտի ամբողջ ազգը:
2. Հայաստանը պետք է ունենա այնպիսի
տնտեսական համակարգ, որը նպաստի երկրի բոլոր մասերի տնտեսական հզորացմանը:
Առանձնահատուկ ուշադրություն են պահանջում հանրապետության այն շրջանները,
որոնք սահմանակից են Թուրքիային և Ադրբեջանին: Այդ շրջանների թվում, բնականաբար, առանձնանում է Սյունիքը՝ Հայաստանի
համար իր կարևորագույն ռազմաստրատեգիական նշանակությամբ:
Զանգեզուրը Հայաստանի համար պետք
է դառնա նախընտրելի բնակության վայր՝
բազմամարդ բնակչություն և պաշտպանական հզոր հնարավորություններ ունեցող
անընկճելի մի միավոր:
3. Հայերը մշտապես պետք է հիշեն, որ
իրենց երկրի, իրենց քաղաքակրթության գոյության հիմնական երաշխիքը և ժողովրդի
անվտանգության գլխավոր պայմանն ուժեղ
բանակ ունենալն է:
4. Զանգեզուրի 1920-21թթ. իրադարձությունները եկան ապացուցելու, ոը պատերազմի ելքը կախված չէ միայն կռվող կողմերի զինվորների թվից, ռազմական առկա
տեխնիկայից, տնտեսական հնարավորություններից. Զանգեզուրյան գոյամարտը, իսկ
հետագայում պատերազմը նույնպես, ցույց
տվեցին, որ պակաս կարևոր չէ կռվողների
բարոյական ոգին, նրանց հայրենասիրությունը, անհուն նվիրվածությունն իրենց հայրենիքին ու ժողովրդին:
Զանգեզուրյան գոյամարտն այն ճշմարտության հաստատումն է, որ ազգային շահերի գերակայությունը բացարձակ է: Իսկ հայ
ժողովրդի գոյատևման ու բարգավաճման,
հայկական պետականության համար այն
ամենակարևոր երաշխիքն է:
ՄԱՐՏԻՆ ԶԻԼՖՈՒՂԱՐՅԱՆ
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Հավերժ փառք Արցախյան պատերազմում
նահատակված հայոց քաջորդիներին

Հայկ Մկրտչյան. սակրավոր
սերժանտն Ագարակ քաղաքից

Գոռ Անդրեասյան. նահատակվեց
հանուն հայրենիքի

Արմեն Գրիգորյան. նահատակ
հրամանատարը Սիսիանից

Հ

Ա

Ա

այկ Արամի Մկրտչ յան. ծնվել է 1997 թ.
դեկտեմբերի 5-ին Սյունիքի մարզի Ագարակ քաղաքում։ Միջնակարգ կրթությունը
ստացել է Ագարակի Եղիշե Չարենցի անվան
դպրոցում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվել է Երեւանի «Բերկուտ» թիկնապահական քոլեջ։ 2016 թ. զորակոչվել է բանակ։ Զորակոչվելուց 6 ամիս անց կրտսեր սերժանտի
կոչում է ստացել։ Ծառայության ընթացքում
արժանացել է բազմաթիվ պատվոգրերի եւ
շնորհակալագրերի։
2016 թ. ապրիլ յան մարտական գործողությունների ժամանակ Հայկը, ով հատուկ
ջոկատային էր, մասնակցել է դժվար առաջադրանքների կատարմանը։
Զորացրվելուց հետո պայմանագրային
ծառայության է անցել Ագարակի զորամասի
սակրավորների վաշտում։ Ծառայակիցներն
ափսոսանքով ու ցավով են հիշում իրենց
հերոսացած ընկերոջը. «Սիրված էր բոլորիս
կողմից, բարի, հոգատար, անմնացորդ նվիրվող, կենսախինդ տղա էր Հայկը, նրա մասին,
քանի կանք, պատմելու ենք, հիշելու ենք ու
անմահ ենք պահելու մեր ընկերոջ հիշատակը»։
Հոկտեմբերի 2-ին Հայկն Ագարակի զորամասի սակրավորների վաշտի կազմում մեկնում է Ջրական, մասնակցում մարտական
գործողություններին. նրա հետ ռազմադաշտում եղած ընկերները պատմում են, որ Հայկը չափազանց ուշադիր էր մարտադաշտում,
նրա ուշադրության ու կողմնորոշման արդյունքում՝ վաշտն անվնաս էր մնացել։ Անվնաս
էլ վերադառնում էր Ջրականից. ճանապարհին զինծառայողները նկատել են թշնամու
անօդաչուն, իջել մեքենայից, փորձել պատսպարվել, բայց մեքենա բարձրանալու հրաման են ստացել. նստել են «Ուրալը», որից
հետո թշնամու ԱԹՍ-ի հարվածից մեքենան
ամբողջությամբ այրվել է։ Մեքենայի ուղեւորներից միայն մեկ զինվոր է փրկվել...
Հայկ Մկրտչ յանը հետմահու պարգեւատրվել է «Մարտական ծառայություն» մեդալով...

նդրեասյան Գոռ Ռոբերտի. ծնվել է
2000թ. սեպտեմբերի 24-ին Սյունիքի
մարզի Եղվարդ գյուղում։ Գոռը պաշտում էր
իր ծննդավայրը, համեստ, քչախոս պատանին գովեստներ չէր խնայում, երբ խոսքը
հայրենի գյուղին էր վերաբերում։ Սովորել է
Կապանի թիվ 2 ավագ դպրոցում։ Մաթեմատիկան նրա տարերքն էր, հոբբին, զբաղմունքը. ազատ ժամանակը նվիրում էր տրամաբանական խնդիրների լուծմանը։ Դպրոցն
ավարտելուց հետո ընդունվել է Տնտեսագիտական համալսարանի ֆինանսներ բաժինը։
2019թ. զորակոչվել է բանակ, ուսումնական
շրջանն անց է կացրել Լուսակերտի զորամասում, ապա կրտսեր սերժանտ Գոռը՝ որպես
հակատանկային մարտկոցի ավագ օպերատոր, տեղափոխվել է Արա Լեռան զորամաս։
Խելացի, համեստ, մաթեմատիկական լավ
ունակություններ ունեցող զինվորին հրամանատարական անձնակազմը շուտ նկատեց,
հաշվարկները կատարում էր անսխալ, գերազանց տիրապետում էր զենքին։
2020թ. սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց պատերազմը։ Սեպտեմբերի 27-ը նաեւ Գոռի եղբոր ծննդյան օրն էր. երեկոյան զանգահարել
էր տուն, հանգստացրել տնեցիներին՝ ասել,
որ ամեն ինչ լավ է։ Հետագայում եւս, հնարավորության դեպքում, զանգահարում էր,
խոսում, մխիթարում։ «Այնքան հանգիստ էր
խոսում, որ չէինք կարող պատկերացնել, թե
ինչ օրեր է ապրում, ասում էր՝ «Գիտեք՝ ինչքան ցեպավոր ենք խփել», հետո վիրավոր
ընկերներից ենք իմացել, թե ինչ ծանր ու թեժ
մարտերի է մասնակցել», – արցունքներն աչքերին՝ պատմում է մայրը։
Հոկտեմբերի 10-ին Գոռն ընկերների հետ
ընկել էր շրջափակման մեջ. ծնողներին հայտնել էին, որ զոհվել է, բայց մարմինն ամիսներ
անց միայն գտնվեց։
Գոռը զոհեց ամենաթանկը հայրենիքին՝ մեզ թողնելով իր ու ընկերների արյամբ
ներծծված հողն ազատ պահելու պատգամը...

րմեն Գրիգորի Գրիգորյան. ծնվել է 1992
թ. օգոստոսի 27-ին Սիսիան քաղաքում։ 1999-2009 թթ. սովորել եւ գերազանց
առաջադիմությամբ ավարտել է Սիսիանի N
5 միջնակարգ դպրոցը։ 2009 թ. ընդունվել եւ
2014 թ. գերազանց ավարտել է Հայաստանի
ազգային ագրարային համալսարանի տնտեսագիտության բաժինը։ 2014 թ. ընդունվել է
Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ, որն ավարտելուց հետո ծառայության է անցել Ջրականի զորամասում։
2016թ. Ջրականի զորամասի հրետանային դասակի հրամանատար Արմեն Գրիգորյանը մասնակցել է ապրիլ յան պատերազմին՝
դրսեւորելով մասնագիտական բարձր հատկանիշներ, ոգու արիություն, իրավիճակին
համապատասխան կողմնորոշվելու ու գործելու կարողություն։
2018 թ. տեղափոխվել է Սիսիանի զորամաս, զուգահեռ սովորել Խաչատուր Աբով յանի անվան մանկավարժական համալսարանի
իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայում։
2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը
լայնամասշտաբ պատերազմ սկսեց. սեպտեմբերի 28-ին Արմեն Գրիգորյանն ու իր
մարտկոցը մեկնեցին Արցախ։ Ջրականի /
Ջաբրայիլ/ թեժ մարտերում ավագ լեյտենանտ Գրիգորյանը, իր զինվորների պատմելով, մասնակցում էր հուսադրող ժպիտով,
խոստացել էր, որ բոլորը վերադառնալու են
եւ իր խոստման տերը եղավ...
Նահատակ սպային կարոտով, ցավով
ու հպարտությամբ է հիշում նրա զինվորը՝
ժամկետային ծառայող, կրտսեր սերժանտ
Գեւորգ Խուրշուդյանը՝ «Դեռ ճանապարհին
նրա ժպիտը մեզ ուժ էր տալիս, նա ամեն
վայրկյան խոստանում էր, որ ամեն ինչ լավ
է լինելու։ Ավագ լեյտենանտ Գրիգորյանը լավ
մասնագետ էր ու մարտում իրեն դրսեւորում
էր պրոֆեսիոնալ, դա մեզ հույս էր ներշնչում,
մենք մի տեսակ ապահով էինք զգում նրա
ներկայությունից։ Մեր մարտկոցը 17 հոգուց
էր բաղկացած, եւ երեւի բացառիկ երեւույթ է,
որ բոլորս էլ ողջ ենք, միայն մեկ վիրավոր ենք
ունեցել։ Բայց կրեցինք ամենամեծ կորուստը՝
մեր փառապանծ հրամանատարը զոհվեց։ Հիշելու ենք բոլորս՝ կարոտով, հպարտությամբ,
ափսոսանքով, երախտագիտությամբ...»։
2020թ. հոկտեմբերի 14-ի գիշերն էր.
ավագ լեյտենանտ Արմեն Գրիգորյանը, չցանկանալով վտանգի ենթարկել իր զինվորների
կյանքը, լավ գիտենալով, որ բեռնատարներն
անօդաչուների նշանառության տակ են, ինքն
է մոտենում զինամթերք բերած բեռնատարին՝ զինամթերք ընտրելու։ Թշնամու անօդաչուի հարվածից ռազմամթերքով բեռնված
մեքենան պայթում է՝ զոհվում է երիտասարդ,
կյանքով, ավ յունով ու հերոսական ընթացքը
շարունակելու մղումով լցված հայ սպան...

ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԸ

Անդրանիկ Աղաջանյան. հայոց
հողի եւս մի նվիրյալի մասին, որ
նահատակվեց

Տ

ասը տարեկան էր Անդրանիկը, երբ «ի՞նչ
ես դառնալու» հարցին վստահ պատասխանեց. «զինվորական»։
Ճակատարագրական էր պատանի Անդրանիկի եւ փոխգնդապետ Վոլոդյա Կարապետյանի հանդիպումը։ Անդրանիկն իմացել
էր, որ Կորնիձոր եկած զինվորականը Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտից է եկել, համոզել էր մայրիկին իրենց
հանդիպումը կազմակերպել։ Փոխգնդապետը
մեկ ժամից ավելի առանձին սենյակում զրուցել էր Անդրանիկի հետ, տպավորված դուրս
եկել, ձեռքը դրել պատանու ուսերին եւ համոզված հայտարարել՝ «Այս ուսերը գեներալի
ուսադիրներ կրելու համար են»։
Անդրանիկ Սուրենի Աղաջանյան. ծնվել է
1991թ.սեպտեմբերի 12-ին Սյունիքի մարզի
Կորնիձոր գյուղում։ Միջնակարգ կրթությունը ստացել է Կորնիձորի Ա. Բալասանյանի
անվան միջնակարգ դպրոցում։ 2008թ. ընդունվել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ։ Ամուսնացած էր՝ ուներ
երկու դուստր։
2012թ. ռազմական ինստիտուտն ավարտելուց հետո ծառայության է անցել Ջրականում։ Անդրանիկը շտապում էր՝ նրան շատ
երկար էր թվում լեյտենանտից գեներալ ճանապարհը։ Ընտանիք կազմելու հարցում էլ էր
շտապում՝ պիտի ինստիտուտն ավարտելուն
պես ամուսնանար, որ ծառայողական առաջին նշանակման վայր տեղափոխվեր կնոջ
հետ։
Լուրջ եւ մարդասեր սպա էր կապիտան
Աղաջանյանը։ Մայրը հիշում է, թե ինչպես էր
մի զինվոր լաց եղել ու ասել. «Ես Աղաջանյանի զինվորն եմ եղել, հայր չունեմ, նա ինձ
համար հայր է եղել»։
2020թ. սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը
պատերազմ սկսեց Արցախի դեմ... Անդրանիկ
Աղաջանյանը Ջրականից դուրս է բերում ընտանիքը՝ տեղավորում առաջնագծից հեռու
մի գյուղում, զանգահարում տուն, ծնողներին
խնդրում գնալ եւ դուրս հանել կնոջն ու երեխաներին, ինքը վերադառնում է Ջրական։
Հոկտեմբերի 3-ին զանգահարում է տուն՝
ասում, որ ինքը Կարմիր Շուկայում է՝ վիրավորներ է բերել, հետո մի զինվոր պիտի պատմեր, որ կապիտան Աղաջանյանն էլ է վիրավոր եղել, բայց զենքը՝ որպես հենակ հողի մեջ
խրելով, մնացել է իր զինվորների կողքին։
Վերջին անգամ զանգահարել է տուն հոկտեմբերի 5-ին, ասել, որ ծանր մարտեր են,
որ ինքը կռիվ է տալիս, հորդորել էր կնոջն ու
ծնողներին՝ իր աղջկան՝ Միլային, դպրոց տանել, քանի որ պատերազմը հաստատ երկար
է տեւելու։
Գեներալ դառնալու երազանքն անկատար մնաց...
Հերոս հրամանատարի ու յոթ զինվորի
մարմինները հայտնաբերվեցին որոնողական
աշխատանքների շնորհիվ...
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Գիտաժողով՝ նվիրված Լեռնահայաստանի
փառահեղ հոբելյանին. Սյունիքից պետք է
սկսվի Արցախի փրկությունը
տակից, պատմական գիտությունների թեկնածու Լիլիթ Հովհաննիսյանը։
Արամ Սիմոնյանի խոսքում ուշագրավ բազում դրվագներ կային, որոնցից մեկը՝ ահավասիկ. «Դառը և կորուստներով լցված օրերն
է ապրում մեր ժողովուրդը: Սակայն համոզված ենք, որ հայոց ազգը վերհառնելու է, ինչպես փյունիկ: Չարաբաստիկ պարտությունն
ու նվաստացումը չպետք է թևաթափ անեն
մեզ: Թշնամին արթուն է՝ լցված մեզ ոչնչացնելու հանցագործ մոլուցքով: Զգոն լինենք:
Պայքարը հանուն ազատության և անկախ
ապրելու իրավունքի շարունակվում է:
Անհաջողությունները դատավճիռ չեն,
դատավճիռ է դրանցից վախենալը: Անհաջողությունները միայն հնարավորություն են ընձեռնում սկսել նորից և պայքարել խելոք ու
շրջահայաց:
Աստված մեզ երբեք չի տալիս այնպիսի
փորձություններ, որոնց մենք ի վիճակի չենք
դիմանալ ու դրանք հաղթահարել: Ինչպես
ասված է Աստվածաշնչում՝ «Անապատն ու
չոր երկիրը կուրախանան, և կցնծա ամային ու կծաղկի շուշանի պես… Ուժովացրեք
թուլացած ձեռքերը, և դողդոջուն ծունկերը
զորացրեք: Ասացեք թուլասիրտներին, ուժովացեք, մի վախենա՛ք, ահա ձեր Աստվածը գալիս է վրեժ առնելու (Եսայի մարգարե,
գլուխ 35: 1, 3, 4)»»:
Գիտաժողովի աշխատանքների բացմանը մասնակցում էր Սյունիքի մարզպետ Մե-

1918 թ. մայիսի 24-28)։
Զեկուցումով հանդես եկան՝ ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկան, պատմական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Էդիկ
Մինասյանը (Գարեգի Նժդեհի գործունեությունը սփյուռքում 1920-30-ական թթ.), ՀՀ ԳԱԱ
ՊԻ աշխատակից, պ. գ. թ., դոցենտ Լիլիթ
Հովհաննիսյանը (Զանգեզուրը ԱՄՆ պետդեպարտամենտի փաստաթղթերում. 1919-20
թթ.), պ.գ.թ., դոցենտ Էդգար Հովհաննիսյանը
(Գարեգին Նժդեհի զանգեզուրյան գործունեությանը վերաբերող մեկ փաստաթղթի
շուրջ), Արշալույս Զուրաբյանը (Զանգեզուրը
1920 թ. հունիս-օգոստոսին տարածաշրջանային գործընթացներում), ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ,
պ.գ.թ., դոցենտ Համո Սուքիասյանը (ՀՍՍՀ
Զանգեզուրի
գավառի
կազմակերպման
պատմությունից. 1921 թ.), պ. գ. դ., պրոֆեսոր
Խաչատուր Ստեփանյանը (Իրադրությունը
Սյունիքում 1921-24 թթ. ըստ ընդհատակյա
գործչի զեկույցների)։
Նիստերը նախագահողների եզրափակիչ հաղորդումներից հետո (քննարկումների
արդյունքների մասին) ներկաները հարցեր
ուղղեցին բանախոսներին, որից հետո գիտաժողովի աշխատանքներն ամփոփեց գիտաժողովի կազմկոմիտեի նախագահ, ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանը։
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի եւ
Հայաստանի ազգային արխիվի ներկայացուցիչները գիտաժողովի ավարտից հետո,
Գրիշա Հարությունյանի եւ Սամվել Ալեքսան-

– Եվ մենք՝ ոգեկոչելով հոբել յանը, փափագում ենք վերակենդանացնել Գարեգին
Նժդեհի ոգին, ուզում ենք փորձությունների
մեջ հայտնված Սյունիքում տեսնել նոր Նժդեհներ, – ասաց վանահայրը։
Հանրապետական մաղթանքից հետո՝ Տաթեւի հռչակավոր Սյուն գավազանի (որ նաեւ
կոչվում է Գավազան զորության ու արդարության) շուքի ներքո գիտաժողովի մասնակիցները յուրօրինակ ամփոփում կատարեցին
հոբել յանական միջոցառման՝ կարեւորելով
պատմական այդ փառապանծ իրադարձության խորհուրդը, ընդգծելով հայոց պետականության շղթայի մեջ Սյունիքի եւ հատկապես
Լեռնահայաստանի դերը։ Առանձնահատուկ
շեշտվեց նժդեհյան այն միտքը, որ թուրքի
հետ որեւէ հաշտեցում կործանարար կլինի
Լեռնահայաստանի եւ ընդհանրապես Հայաստանի համար, որ Սյունիքից պետք է սկսվի
Արցախի այն տարածքների ազատագրումը,
որ օկուպացված են թուրք-ազերիների կողմից։
Գիտաժողովի մասնակիցներից բացի
ելույթ ունեցան նաեւ Միքայել վարդապետ
Գեւորգյանը, «Սյունյաց երկիր» թերթի խմբագիր Սամվել Ալեքսանյանը, Շինուհայրի միջն.
դպրոցի պատմության ուսուցիչ Ռաֆիկ Հակոբյանը, Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանը։
Ոգեկոչումն ավարտվեց մատաղի արարողությամբ. նախաձեռնությունը Մելիքսեթ
Պողոսյանինն էր։
Սիրո, համերաշխության եւ միասնության
ճաշի շուրջ նաեւ բարեմաղթանքներ հնչեցին
ուղղված Սյունիքին ու բոլոր սյունեցիներին:
Ապրիլի 27-ը, ինչպես պարզվեց, հոբել յանական էր գիտաժողովի մասնակից, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկան, Էդիկ

լիքսեթ Պողոսյանը:
Բացման արարողությունից հետո գիտաժողովը մտավ բուն ընթացքի մեջ։
Առաջին նիստը նախագահում էր պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Էդիկ Մինասյանը։
Առաջին նիստում զեկուցումներով հանդես եկան՝ Աշոտ Մելքոնյանը (Սյունիքը Հայոց
պետականության հոլովույթում), ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ
աշխատակից, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Կարեն Խաչատրյանը
(Ռազմադիվանագիտական պայքարը Զանգեզուրի համար 1920-21թթ.), «Արցախ» գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ավետիք Հարությունյանը (Ինքնավար Սյունիքի եւ Լեռնահայաստանի իրավաքաղաքական կարգավիճակը), Արցախի
պետական համալսարանի դասախոս, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Վահրամ Բալայանը (Գարեգին Նժդեհը եւ արցախահայ պետականության պահպանման
հարցը), ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ աշխատակից, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Գեւորգ Ստեփանյանը (Սյունյաց քաջը՝ Պողոս
Տեր-Դավթյան), ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ աշխատակից,
պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արմեն Մարությանը (Գարեգին Նժդեհի
դերը Մեծ Ղարաքիլիսայի ճակատամարտում.

յանի ուղեկցությամբ, ուխտագնացություն
կատարեցին Հին Խնձորեսկ՝ 18-րդ դարասկզբի ազգային-ազատագրական պատերազմի
նահատակների պանթեոն, որտեղ հանգչում
են Մխիթար Սպարապետը, Մելիք Բարխուդարը, Անապատի եկեղեցու հիմնադիր Տեր
Բարսեղը։
Մինչ այդ նրանք մոմավառություն կատարեցին Խնձորեսկի Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցում (1663թ.), եղան Ինը մանուկ հուշաղբյուրում։
Օրն ավարտվեց Հին Խնձորեսկում՝ Սենիկ
Ջուլհակյանի կազմակերպած երեկույթով։
***
Ապրիլի 27-ին գիտաժողովի մասնակիցները մեկնեցին Տաթեւի վանական համալիր,
որտեղ էլ, Սյունիքի մարզպետի մասնակցությամբ, տեղի ունեցավ «Լեռնահայաստան-100»
ոգեկոչման արարողությունը։
Տաթեւի մայր վանքի Սուրբ Պողոս-Պետրոս կաթողիկե եկեղեցում, որ կառուցել է
Արքայաշնորհ ու արժանապատիվ Տեր-Հովհաննեսը, տեղի ունեցավ Լեռնահայաստանի 100-ամյակին նվիրված Հանրապետական
մաղթանք՝ հանդիսապետությամբ Տաթեւի
վանքի վանահայր Միքայել վարդապետ Գեւորգյանի։ Նշվեց, որ 100-ամյա իրադարձությունը պատմություն չէ սոսկ, այլ մերօրյա իրադարձություն։

Մինասյանի համար. լրանում էր նրա 65-ամյակը, որի առիթով ներկաները բարեմաղթանքներ հղեցին։
Անշուշտ, գնահատելի էր ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի եւ Հայաստանի ազգային արխիվի նախաձեռնած գիտաժողովը:
Ուսանելի այդ միջոցառումը՝ ե՛ւ Գարեգին
Նժդեհի հուշարձանի մոտ, ե՛ւ կոնֆերանսդահլիճում, ե՛ւ հատկապես Տաթեւի վանքում,
ավելի շատ մասնակիցներով պետք է նշանավորվեր։
Եվ, իհարկե, Գարեգին Նժդեհի սյունիքանպաստ մտքերը մեր օրերում, այնուամենայնիվ, գործնական դրսեւորումներ պետք է
ունենան։ Սյունիքը հիմա կոնկրետ գործերի
կարիք ունի։ Առանց գործնական քայլերի ե՛ւ
Նժդեհի պատվիրանները, ե՛ւ Լեռնահայաստանի դասերը կմնան իբրեւ գեղեցիկ հուշ...
Ուստի եւ՝ հանրապետության իշխանությունները, որ պետք է ամենաբարձր մակարդակով նշեին Լեռնահայաստանի 100-ամյակը, պարտավոր են գոնե ծանոթանալ
գորիսյան գիտաժողովում հնչած ողջախոհ
մտքերին, որոնցում, անտարակույս, կարելի է
գտնել Սյունիքը ներկայիս փորձություններից
դուրս բերելու, Սյունիքն անդամահատելու
թուրք-ադրբեջանական ցնորական ծրագիրը
վիժեցնելու բանալին։
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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Խոսք հիշատակի

Գառնիկ
Հարությունյան

Երկարատև և ծանր հիվանդությունից հետո 2021թ. մարտի 17-ին՝ կյանքի
87-րդ տարում, մահկանացուն կնքեց Շինուհայր գյուղի ամենահարգված մարդկանցից մեկը՝ Գառնիկ Աբելի Հարությունյանը: Ծնվել է 1935թ. Գորիսի շրջանի
Շինուհայր գյուղում, հողագործի ընտանիքում : Նախնական կրթությունը ստացել է ծննդավայրում, դպրոցն ավարտել է
արծաթե մեդալով: Ուսումը շարունակել
է Երևանի պետական համալսարանի
պատմության ֆակուլտետում, որը հաջողությամբ ավարտելուց հետո գործուղվել
է Երևանի շինարարական 2-րդ տրեստ՝
որպես ԼԿԵՄ կոմիտեի ազատված քարտուղար:
1961թ. ուսումնական տարվա սկզբից
անցել է մանկավարժական աշխատանքի
Գորիսի շրջանի Հալիձոր գյուղի դպրոցում՝ պատմության ուսուցիչ:
1962թ. տեղափոխվել է Շինուհայրի
միջնակարգ դպրոց ու աշխատել պատմության ուսուցիչ:
1975թ. սեպտեմբերի 1-ից աշխատել
է նույն դպրոցի դիրեկտորի ուսումնական գծով տեղակալ՝ աշխատելով միչև
1976թ.:
Հաշվի առնելով Գ. Հարությունյանի
հայրենանվեր գործունեությունը՝ Շինուհայրի գյուղխորհրդի պատգամավորները
1976թ. նրան ընտրել են գյուղխորհրդի
նախագահ: Նույն պաշտոնում աշխատել
է մինչև 1982թ. հուլիս:
1982թ. վերստին շարունակել է աշխատել է Շինուհայրի միջնակարգ դպրոցի տնօրենի տեղակալ՝ մինչև 1994թ.:
Որպես պատմության ուսուցիչ նույն
դպրոցում աշխատել է մինչև 2004թ.,
որից հետո անցել է կենսաթոշակի:
Գառնիկ Հարությունյանն ակտիվորեն
մասնակցել է դպրոցի և գյուղի հասարակական-քաղաքական կյանքին:
Գառնիկ Հարությունյանը բնավորությամբ հանգիստ, գաղափարապես
զարգացած, պետականաշինության ջատագով ու իր աշխատանքին անմնացորդ
նվիրված անձնավորություն էր, ով իր
սերնդակիցների և սաների համար դարձել էր օրինակ…
Նրա հետ աշխատած և նրան աշակերտած ողջ հասարակությունը ցավում
է, որ արտաքինից կոշտ թվացող, բայց
իրականում նուրբ ու քնքուշ սիրտ ունեցող ԸՆԿԵՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՆ այլեւս
իրենց կողքին չէ…
Շինուհայրի միջնակարգ դպրոց

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Քաջարանի արհեստագործական
պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿում պահանջվում են բարձրագույն
կրթությամբ հետևյալ առարկաների դասավանդման
մասնագետներ՝
1. Պատմություն
2. Աշխարհագրություն
3. «Խոհարարական գործ» մասնագիտության վարպետ:
Տեղեկությունների համար զանգահարել
077 523 290 հեռախոսահամարին կամ
այցելել «Քաջարանի արհեստագործական պետական ուսումնարան»
ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Քաջարան, Խանջյան 5:
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ՈՒՐԲԱԹ

Մեղրիի քաղաքապետի ընտանիքի
պահեստի համար մաքսային
արտոնությունները կչեղարկվեն

Ա

յդ մասին Ազգային ժողովի արտահերթ նիստում Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու
մասին օրենքի նախագծի քննարկման ժամանակ ասաց իշխող «Իմ քայլը» դաշինքի
պատգամավոր Սիսակ Գաբրիել յանը:
Նա հիշեցրեց, որ 2017-ին Մեղրիի քաղաքապետ Մխիթար Զաքարյանը դիմել էր
Կարեն Կարապետյանին, ով այդ ժամանակ
հանրապետության վարչապետն էր` արտոնություններ հայցելով մաքսային այն պահեստների համար, որոնք պետք է բացվեին

Մեղրիի անցակետից 1 կմ շառավղով:
Նամակում նա նշել էր, որ դրա շնորհիվ
նոր պահեստներ եւ աշխատատեղեր կբացվեն, իսկ այս վայրում կանգ առնող մեքենաները կազատվեն ճանապարհային հարկի
վճարումից, որն Իրանի սահմանից Երեւան
կազմում է 150-200 հազար դրամ:
«Հարցն այն է, որ 2004 թվականից այս
շառավղով գործում է մաքսային պահեստ,
որի տերը քաղաքապետի կինն է: Ավելին,
տեխնիկապես անհնար է այնտեղ այլ պահեստ կառուցել` տարածքի անբավարարութ-

յան պատճառով, ուստի միայն Զաքարյանի
ընտանեկան բիզնեսն է օգտվում այդ արտոնությունից», – պարզաբանեց խորհրդարանականը:
Գաբրիել յանի խոսքով՝ դրանից հետո Զաքարյանը դիզվառելիքի ներկրման ընկերություն է բացել, եւ նա գրեթե բացառապես իր
մեքենաներն է բերում մաքսային պահեստ:
Արդյունքում, Իրանից նավթամթերք այլ ներկրողների հետ համեմատած, Զաքարյանը
ստանում է չհիմնավորված արտոնություն`
մեկ լիտր դիզվառելիքի համար 15-20 դրամի
չափով:
Պատգամավորը շտապեց նկատել, որ այս
օրինագիծը Մեղրիում ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինյանի դեմ տեղի ունեցած միջադեպի
հետ կապելու փորձերը բոլորովին անտեղի
են:
«Օրինագիծը կազմվել է եւ խորհրդարա-
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նում է գտնվում այս տարվա ապրիլի սկզբից,
այսինքն՝ դեպքից 20 օր առաջ: Դրանից հինգ
օր առաջ ՊԵԿ ղեկավարի տեղակալն այցելել
է պահեստ ու կասեցրել պահեստի աշխատանքը: Հիմա բոլորը, ովքեր պատկերացնում
են իրավիճակը, հասկանալի կլինի, թե ինչու
են Փաշինյանին Մեղրիում այդքան կոշտ դիմավորել, եւ ինչի համար էր այդքան վախենում քաղաքապետը», – ասաց Գաբրիել յանը:
Նշենք, որ առաջին ընթերցմամբ քվեարկության ժամանակ իշխող «Իմ քայլը» դաշինքի պատգամավորները 79 ձայնով միաձայն
պաշտպանեցին օրենսդրական նախաձեռնությունը: Ընդ որում՝ «Բարգավաճ Հայաստան» եւ «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցությունները,
փաստորեն,
բոյկոտեցին
քվեարկությունը:
NEWS.AM, 28.04.2021

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԸ
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2021/2022 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀԵՏԵՎՅԱԼ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ
Ընդունելության
քննությունները
Մասնագիտություններ

Մրցութային

Աստղանիշով(*)
մրցութային
առարկաները

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղ

Ընդունելության
տեղեր

Անվճար

Վճարովի
ԱՏ

Ուսման
վարձը
հազ.
դրամ

20

46

Մ(գ)

Ֆ(գ)*

3

9

450

Մ(գ) կամ
Ֆ(գ) կամ
Ք(գ)

Ֆ(գ)* կամ
Ք(գ)* կամ
Մ(գ)*

4

7

390

Մ(գ)

Ֆ(գ)*

-

9

450

1

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

2

Օգտակար հանածոների հարստացում

3

Տնտեսագիտություն

4

Տեղեկատվական համակարգեր

Մ(գ)

Ֆ(գ)*

4

9

450

5

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

Մ(գ) կամ
Ֆ(գ) կամ
Ք(գ)

Ֆ(գ)* կամ
Ք(գ)* կամ
Մ(գ)*

4

7

420

6

Մետալուրգիա

Մ(գ կամ
Ֆ(գ) կամ
Ք(գ)

Ֆ(գ)* կամ
Ք(գ)* կամ
Մ(գ)*

5

5

390

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարանի Կապանի մասնաճյուղը հայտարարում է առկա ուսուցման բակալավրի կրթական ծրագրով 2021-2022 ուստարվա ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով.
 Տնտեսագիտություն
 Տեղեկատվական համակարգեր
 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
 Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում
 Մետալուրգիա
 Օգտակար հանածոների հարստացում:
Ընդունելության հայտագրումը կատարվում է երկու փուլով, էլեկտրոնային`
առցանց եղանակով: Առաջին փուլին մասնակցելու և ընտրած մասնագիտությունը
նշելու համար ապրիլի 15-ից մինչև մայիսի 10-ը՝ ժամը 18:00-ը ներառյալ, դիմորդը ԳԹԿ-ի կայքում լրացնում է ընդունելության դիմում-հայտը` ըստ հաստատված ձևի:
Լրացուցիչ փուլի հայտագրումը կատարվելու է հուլիսի 19-26-ը՝ դիմում-հայտն
առցանց լրացնելու տարբերակով:
Դիմորդներին խորհրդատվություն տրամադրելու նպատակով առցանց աշխատելու է նաև մասնաճյուղի ընդունող հանձնաժողովը: Բոլոր հարցերով դիմել նշված հեռախոսահամարներով (+374 93) 150 026, (+374 285) 5 46 80,
(+374 93) 730 103, կամ էլ-փոստով՝ baghaberd@seua.am:
ԸՆԴՈՒՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2021/2022 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ

ՍԻՐԵԼԻ՛ ԴԻՄՈՐԴ

Գորիսի պետական համալսարանը
հայտարարում է 2021-2022 ուստարվա՝
ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստի
ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և վճարովի առկա ուսուցմամբ բակալավրի ընդունելություն։
Դիմորդները կենտրոնացված, ներբուհական և առաջին փուլի միասնական

քննություններին մասնակցելու, ընտրած
մասնագիտությունը նշելու համար ընդունելության դիմում-հայտերը ՀՀ Կրթության,
գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գնահատման և թեստավորման կենտրոն են ներկայացնում էլեկտրոնային (առցանց) եղանակով՝ dimord.
am կայքում ապրիլի 15-ից մայիսի 10ը՝ մինչև ժամը 18:00-ն ներառյալ:
Ընդունելության կարգին մանրամասն
ծանոթանալու համար անցնել հետևյալ

հղումով.
http://escs.am/am/static/applicant?s=edu:
Ընդունելությանը վերաբերող ցանկացած հարցով խորհրդատվություն ստանալու համար կարող եք գրել Գորիսի
պետական համալսարանի էլեկտրոնային
փոստի հասցեին՝ gorissu@mail.ru, այցելել
ԳՊՀ պաշտոնական կայքէջ՝ www.gorsu.
am, ֆեյսբուքյան էջ՝ https://www.facebook.
com/GorisSU կամ այցելել ՀՀ, Սյունիքի
մարզ, ք. Գորիս, Ավանգարդ 2 հասցեով՝
Ընդունելության
տեղ/ այդ թվում

Ընդունելության քննությունները
Դասիչը
(ծածկագիրը)

Մասնագիտությունը,
Կրթական ծրագիրը
Մրցութային

Ոչ
մրցութային

անվճար

վճարովի
ԱՏ

Ուսման
վարձը (հազ.
դրամ)

Կենսաբանություն / 011401.01.6

Կ (գ)

Ք(գ)** կամ Ֆ (գ)**

Հլգ*

2

12

310

Պատմություն / 011401.18.6

ՀՊ (գ)

Օտլ (գ) կամ ԸՊ(գ)

Հլգ*

1

20

350

Հայոց լեզու և գրականություն /
011401.19.6

Հլգ (գ)

Հլգ (բ)

2

20

350

Անգլ (գ)

Անգլ (բ)

Հլգ*

2

18

400

Կերպարվեստ / 011401.11.6

Գծն

Գն

Հլգ*

1

20

350

Ընդհանուր մանկավարժություն
011301.00.6

Տարր. մանկավարժություն և
մեթոդիկա / 011301.01.6

Հլգ (գ)

Մ(գ)**

2

23

410

Տնտեսագիտություն / 031101.00.6

Տնտեսագիտություն / 031101.01.6

Մ(գ)

Հլգ (գ)

Օտլ*

1

30

420

Կառավարում / 041301.00.6

Կառավարում (ըստ ոլորտի)
041301.01.6

Մ(գ)

Հլգ (գ)

Օտլ*

1

23

420

Էլեկտրոնիկա / 071401.00.6

Էլեկտրոնիկա / 071401.01.6

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

Հլգ*

3

18

320

Ինֆորմատիկա (համակարգչային
գիտություն) / 061101.00.6

Ինֆորմատիկա և կիրառական
մաթեմատիկա / 061101.02.6

Մ(գ)

Ֆ(գ)** կամ Անգլ (գ)**

Հլգ*

3

16

390

Մասնագիտական
Մանկավարժություն
011401.00.6

Անգլերեն լեզու և գրականություն
/ 011401.21.6

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

3301, Սյունիքի մարզ,
ք. Կապան, Շահումյան 20/32:
(+374 285) 5 25 63
(+374 91) 45 90 47
(+374 77) 45 90 47
syuniacyerkir@mail.ru
www.syuniacyerkir.am

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

պահպանելով սանիտարահակահամա ճա րա կա յին
անվ տան գութ յան
կանոնները։
ԳՊՀ
ընդունող
հանձնաժողովի
պատասխանատու
քարտուղար`
Ա.
Գալստյան, hեռ.՝ (098) 19 67 14, (077) 22
57 27, Էլ. հասցե՝ g.anigalstyan@gmail.com
* Նշված ոչ մրցութային քննության
գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ
համապատասխան ավարտական փաստաթղթից, լրացնելով այդ առարկայի պետական ավարտական քննության գնահատականը, իսկ պետական ավարտական
քննական գնահատականի բացակայության դեպքում՝ տարեկան գնահատականը:
** Վճարովի ուuուցման համակարգում
թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում
այդ տեղերի մրցույթին մաuնակցելու համար դիմորդները մաuնագիտությունների
և քննությունների ցանկում երկու աuտղանիշերով նշված առարկաների համար որպեu մրցութային գնահատական կարող
են ընդունելության դիմում-հայտում նախապեu հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեuտատի կամ համապատաuխան
ավարտական փաuտաթղթի` այդ առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականը, իսկ պետական
ավարտական քննական գնահատականի բացակայության դեպքում` տարեկան
գնահատականը:

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
30.04.2021թ.:

