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Ինչ որ կայ, այն արդէն
կար. եւ ինչ որ լինելու
է, այն արդեն եղած է,
եւ Աստուած կ’որոնէ
անցկացածը:
ԺՈՂՈՎՈՂ, ԳԼՈՒԽ Գ - 15

Շուռնուխում
մեկնարկեց բնակելի
տների կառուցումը
Վիրավոր Շուռնուխը, որ 2020 թ. նոյեմբերի 9-ից եւ հատկապես դեկտեմբերի 18ից հետո դարձավ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը կասկածի տակ առնելու, հայոց
արժանապատվությունը ոտնակոխ անելու յուրօրինակ խորհրդանիշերից մեկը,
շարունակում է մնալ մեր ժողովրդի համակ ուշադրության ներքո: Եվ այնտեղ
կատարվող ամեն մի իրադարձություն,
հասկանալիորեն, հետաքրքրություն է
առաջ բերում:

Ա
Ռուսաստանի դիրքորոշումը հորինված
խնդրի՝ «Զանգեզուրի միջանցքի» հարցում
Ալիևը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը
իրականացնելու է Զանգեզուրի միջանցք
բացելու առաջադրանքը, անկախ նրանից` ուզո՞ւմ է դա Հայաստանը, թե՞ ոչ, ու
սպառնացել էր հարցը լուծել ուժային ճանապարհով:

ՌԴ

ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսում մեկնաբանել
է Ադրբեջանի ղեկավարի հայտարարությունները «Զանգեզուրի միջանցքի» վերաբերյալ:
Պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե
արդյո՞ք Ալիևի այդ հայտարարությունները
քննարկվել են Երևանում կայացած հանդի-

պումների ընթացքում, ՌԴ նախարարը պատասխանեց, որ իր հայ գործընկերոջ հետ
քննարկվել են հետկոնֆլիկտային շրջանում
կարգավորման բոլոր խնդիրները՝ տնտեսական, հումանիտար և շատ այլ հարցեր:
Ըստ նրա՝ երեք երկրների ղեկավարների ստորագրած եռակողմ հայտարարության
հիման վրա մշակված հաղորդակցության
ուղիների ապաշրջափակման մեխանիզմը
նախատեսում է իրականացման բացառապես
կամավոր սկզբունք `փոխշահավետ հիմունքներով:
«Այս մեխանիզմը ոչ մի կերպ չի ենթադրում որևէ այլ բան, քան տարածաշրջանի
տրանսպորտային ու տնտեսական կապերի

ամբողջական ապաշրջափակմանն ուղղված
դիվանագիտական համաձայնություն և որոշումներ։ Ցանկացած այլ հարց, որը կհակասի
երեք ղեկավարների այս պայմանավորվածությանը, իհարկե, չի կարող դիտարկվել որպես այլընտրանք այն ամենին, ինչ պայմանավորվել է», – ասաց Լավրովը։
Հիշեցնենք` ապրիլին Իլհամ Ալիևն Ադրբեջանի պետական հեռուստատեսությանը և ռադիոյին տված հարցազրույցում ասել էր, որ Բաքուն «կիրականացնի Զանգեզուրի միջանցքի
իրագործման առաջադրանքը՝ անկախ նրանից` ուզո՞ւմ է դա Հայաստանը, թե՞ ոչ»:
Ադրբեջանի նախագահը նաև սպառնացել
էր հարցը լուծել ուժային ճանապարհով:

Արմեն Սարգսյանը ստորագրեց
հրամանագիրը. ընտրությունների օրը
հստակ է՝ 20 հունիսի 2021թ.
Հրամանագիրն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից, այսինքն` մայիսի 11-ից։

Հ

Հ նախագահ Արմեն Սարգսյանն Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություն նշանակելու մասին հրամանագիր
է ստորագրել։
«Հիմք ընդունելով Սահմանադրության
92-րդ և 93-րդ հոդվածների պահանջները և
հաշվի առնելով Սահմանադրության 149-րդ
հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն Ազգային ժողովի՝ իրավունքի ուժով արձակումը` Ազգային
ժողովի արտահերթ ընտրությունը նշանակել
2021 թվականի հունիսի 20-ին», – նշված է
փաստաթղթում։
Հիշեցնենք` 2021թ. մարտի 18-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր,

որ հունիսի 20-ին Հայաստանում ԱԺ արտահերթ ընտրություններ կկայանան: Ավելի ուշ
Ազգային ժողովը հաստատել էր Ընտրական
օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը,
ըստ որի՝ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան միայն համամասնական
ընտրակարգով։
Ապրիլի 25-ին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց իր հրաժարականի մասին։
Մայիսի 3-ին ՀՀ Ազգային ժողովն առաջին
անգամ չընտրեց «Իմ քայլը» խմբակցության
կողմից ՀՀ վարչապետի պաշտոնում առաջադրված միակ թեկնածու, ՀՀ վարչապետի
պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։
Մայիսի 10-ին կայացավ երկրորդ քվեարկությունը, և պատգամավորները կրկին չընտրեցին նրան։
ՀՀ Սահմանադրության 149 հոդվածի հա-

մաձայն` վարչապետ չընտրվելու դեպքում
քվեարկությունից յոթ օր հետո անցկացվում է
վարչապետի նոր ընտրություն, իսկ երկրորդ
անգամ չընտրվելու դեպքում Ազգային ժողովն
արձակվում է իրավունքի ուժով, ու նշանակվում են ԱԺ արտահերթ ընտրություններ։

պրիլի 23-ը, կարելի է ասել, նշանավոր օր էր Շուռնուխում. այդ օրը մեկնարկ տրվեց բնակելի տների կառուցման աշխատանքներին:
Ուշագրավ իրադարձության առիթով Շուռնուխ էին այցելել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Արմեն Ղուլարյանը, Սյունիքի
մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանը, Ազգային ժողովի պատգամավոր Նարեկ Ղահրամանյանը,
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչներ, «Հայնախագիծ» ԲԲԸ պատասխանատուներ եւ նախագծողներ:
…2020 թ. դեկտեմբերի վերջին եւ այս
տարվա առաջին օրերին հայ-ադրբեջանական շփման գծի այդ հատվածում կատարված՝ այսպես կոչված սահմանորոշման արդյունքում Շուռնուխի մի ամբողջ թաղամաս
(Գորիս-Կապան մայրուղուց արեւելք)՝ 12
բնակելի շենքով եւ օժանդակ կառույցներով,
տնամերձ հողամասերով անցան Ադրբեջանի
տիրապետության ներքո:
Այդ ամենի հետեւանքով 13 ընտանիք
ստիպված թողեցին իրենց տներն ու տեղափոխվեցին գյուղի հայկական թաղամաս:
Նրանք ապահովվեցին ժամանակավոր կացարաններով (մի ընտանիք էլ հանգրվանեց
Կապանում):
Այդ ժամանակ էլ խնդիր առաջացավ գյուղում կառուցելու նոր թաղամաս՝ տնազուրկ
դարձած շուռնուխցիներին անհատական
բնակարաններով ապահովելու նպատակով…
Համեմատաբար կարճ ժամանակամիջոցում պատկան մարմինները հասցրեցին
ավարտել նոր թաղամասի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստումը,
լուծել ֆինանսավորման խնդիրը, կատարել
անհրաժեշտ հողային աշխատանքները:
Եվ հասել ենք մի հանգրվան, երբ կարելի
է սկսել բնակելի տների կառուցման աշխատանքները…
Արմեն Ղուլարյանը, Մելիքսեթ Պողոսյանը նախ ծանոթացան Շուռնուխում մինչ այժմ
(այդ ուղղությամբ) կատարված աշխատանքներին:
Այնուհետեւ նախագծողների ու շինարարների հետ հանգամանալից քննարկեցին նոր
թաղամասին առնչվող նախագծերը՝ ծագող
հարցերի վերաբերյալ կայացնելով համապատասխան որոշումներ:
Շուռնուխում կառուցվող բնակելի թաղամասի վերաբերյալ մեր պատկերացումներն
ամբողջացրեց «Հայնախագիծ» ԲԲԸ տնօրեն
Գրիգոր Ազիզ յանը, ով գյուղ էր ժամանել նախագծողների խմբի, հեղինակային ու տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մասնագետների հետ:
Ըստ Գրիգոր Ազիզ յանի՝ «Թաղամասը
կզբաղեցնի մոտ 2,5 հա տարածք, կկառուցվի 13 անհատական բնակարան՝ երեք սենՇարունակությունը՝ էջ 4
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Լուսանկարը՝ Արթուր Հարությունյանի

Ղարաբաղի ողբը

Կապանը պաշտոնապես դարձավ
2021թ. երիտասարդական
մայրաքաղաք

Չ

արենցավան, Իջևան, Վանաձոր... Եվ վերջապես
բաղձալի հաղթանակը Կապան համայնքինն է։
Մայիսի 1-ին մարզկենտրոն Կապանում պաշտոնապես ազդարարվեց 2021 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաքի միջոցառումների բացումը։
Միջոցառումների շարքը մեկնարկեց Բաղաբուրջի
հուշահամալիր այցելությամբ, որտեղ ԿԳՄՍ պատվիրակության և Կապանի համայնքապետարանի ներկայացուցիչները, ավագանու անդամները, համայնքի ղեկավարին
կից երիտասարդական խորհրդի անդամները, «Տարվա
երիտասարդ մայրաքաղաք» ծրագրի համահայտատու
ՀԿ–ների ներկայացուցիչները հարգանքի տուրք մատուցեցին հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակված քաջորդիների հիշատակին՝ ծաղիկներ խոնարհելով
նրանց շիրիմներին։
Այնուհետև էլեկտրոնային գրադարանում Կապանի համայնքապետարանի և ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության
միջև կնքվեց փոխըմբռնման հուշագիր։ Կողմերը շնորհավորեցին միմյանց՝ կարևորելով երիտասարդների ակտիվ

մասնակցությունը և ներգրավվածությունը՝ իրականացվելիք միջոցառումներին։
Օրվա խորհրդով պայմանավորված՝ մշակույթի կենտրոնի փոքր դահլիճի նախասրահում բարձրաճաշակ
երաժշտության ելևէջների ներքո ներկաները վայելեցին
նաև կապանցի երիտասարդ գեղանկարիչների հմուտ և
ինքնատիպ աշխատանքները։
Միջոցառումների շարքը շարունակվեց մշակույթի
կենտրոնի համերգային մեծ դահլիճում, որտեղ ողջույնի և
շնորհավորանքի խոսքով հանդես եկան համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գոռ Թադևոսյանը և ԿԳՄՍ նախարարի
տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանը։
Հանդիսավոր արարողության ընթացքում Կապան
համայնքին տրվեց նաև հավաստագիր։
Տոնական համերգը սկսվեց Կապանի մշակույթի
կենտրոնի ստեղծագործական կազմի ելույթներով և եզրափակվեց Թաթուլ Ալթունյանի անվան Հայաստանի երգի ու պարի պետական անսամբլի տպավորիչ և ազդեցիկ
կատարումներով:

Ղարաբաղը մորս կանչն է.
Ինձ է կանչում հույսով տրտում,
Ղարաբաղը իմ կանաչն է`
Կարմիր, բայց սև ունի սրտում….
Դու էլ, դառած կռվածաղիկ, իմ
բալիկն ես ա՛յ Ղարաբաղ,
Մեղրըդ օտար մեղվին տվող իմ
ծաղիկն ես այ Ղարաբաղ,
Հայաստանից քեզ պոկողը Հայաստանի
եղբայրը չէ՛,
Երկուսիս մեջ դու էլ մոլոր իմ բալիկն ես, ա՛յ Ղարաբաղ:
Քանի՜ բաժան դաժան տարի Հայ բերանին ա՜խ ես դառել,
Փոխել հայոց անունըդ Արցախ, օտար Ղարա բաղ ես դառել,
Դարձել օտար ջաղացին ջուր, ազգիդ սրտին դաղ ես դառել,
Էլ չեմ կարող վիշտըս լռել, վա՜յ ինձ ու քեզ, հա՛յ Ղարաբաղ:
Դեռ էն գլխից հայոց հող ես, աստվածընծա՛ իմ լեռնաձոր,
Քո դրախտից ձեռ քաշող հայն` հայոց վայն է, ո՛վ մեղրածոր,
Թե եղբայր են` ինչու՞ են քեզ մեր մեջ դարձրել կռվախնձոր,
Աստվածընծան ինչպե՜ս թողնես սատանային փայ, Ղարաբաղ:
Կթառամես անտիրական` այգեպանիդ ձեռքից զատված,
Շիքյաստի ես խաբված լսում` Կոմիտասիդ երգից զատված,
Քեզ չեն թողնի իշխան մնաս` մայր Սևանիդ գրկից զատված,
Քեզ կուլ կտան մուղամները, զառդ կանեն զա՛յ, Ղարաբաղ:
Դու՛ չես ջոկվել, քեզ խլել են, որ մոռանաս երգերն հայոց,
Ձորերիդ պես խորացել են անդնդախոր վերքերն հայոց,
Ա՜խ, ե՞րբ պիտի լեռներիդ պես վե՛ր բռունցքվեն ձեռներն հայոց.
Որ չթողնեն հայոց արծիվն օտար ծովին ճա՛յ, Ղարաբաղ:
Բա՛ց աչքերդ, անդու՛նդը տես, ե՛կ, մի՛ ձուլվիր օտար զարմին,
Իմ տարագի՛ր հայոց կռունկ, ե՛կ, խառնվիր քո երամին,
Մեզ չի՛ կարող մահն էլ զատել, մի հոգի ենք ու մի մարմին,
Դու իմ Կարսի, իմ Սասունի, իմ Մասիսի թա՛յ, Ղարաբաղ:
Մենակ դու չես, որ դիմանամ. յոթը դրախտ ունեմ խլված,
Վանա ծովը, Կարսն ու Վանը, Սիփան սարը, Անին փլված,
Հայկ նահապետ Մասիսի հետ դեռ բանտում ես` ծունկը ծալված,Տարտարոս է Տարոնը դեռ, ու՞ր ես, Ավարա՛յր Ղարաբաղ…
Ասում են. թե շեն է կյանքըդ. առանց ազգի շենն ի՞նչ անեմ.
Երբ չի զնգում հայոց լեզվով` գինով թասի ձենն ի՞նչ անեմ.
Հյուսիսն ինքն էլ սառցալուռ է, էլ իմ անզոր քենն ի՞նչ անեմ.Գինիդ օտար թասն է խմում, արցունքըդ` հայը, հայ Ղարաբաղ:
Բարեկամը, որ քեզ խլեց, էլ թշնամին բան կտա՞ ետ,
Թե լուռ մնա քար աշխարհը` չարը Կարս ու Վան կտա՞ ետ,
Ի՞նչ դուռ բախեմ, որ ծիծաղեմ, ասեմ` Նախիջևան կտա ետ,
Մոլորվել եմ ես էլ քեզ պես, պի՜ղծ է աշխարհն, ա՛յ Ղարաբաղ:
Քանի իմ հողն ինձ չեք տվել` ձեզ ելուզակ պիտի ասեմ,
Ավարայրի Վարդան դառած` ես ձեզ Վասակ պիտի ասեմ,
Երբ իմ բոլոր հողերն ինձ տաք` ձեզ հրեշտակ պիտի ասեմ,
Պիտի պաշտեմ ողջ ազգերիդ, երբ որ չասեմ վա՜յ Ղարաբաղ:
Դու էլ հայոց գրկից խլված իմ բալիկն ես, ի՛մ հեռավոր,
Պոռնկաշուրթ բախտի ոտքին խաղալիք ես, ի՛մ լեռնաձոր.
Բայց ինչքան էլ բալիկիս պես մեր մեջ մնաս կռվախնձոր`
Շիրազն ասաց` աշխարհն անցնի` հայ գալիք ես, հա՛յ Ղարաբաղ:
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՇԻՐԱԶ

Նիկոլ Փաշինյան. «Զանգեզուրի
պղնձամոլիբդենային կոմբինատն
ազգային հարստություն է, բայց
արդյո՞ք այդ ազգային հարստությունը
հարստացնում է ազգին, թե՞ այդ ազգային
հարստությունը հարստացնում է որոշակի
կոռումպացված շրջանակների»
Դրվագ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած վերջին
հարցուպատասխանից

Ա

ՐՄԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման համար,
իհարկե, կարեւորագույն դեր ունի հանքարդյունաբերությունը, եւ ինչպես Դուք
նշեցիք, ապագայում պղնձի արդյունահանումը լուրջ հեռանկարներ ունի
եւ կարող է դառնալ մեր երկրի տնտեսության լոկոմոտիվը. հարցս վերաբերում է Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին, որպես ամենախոշոր
հանքարդյունաբերող: Իմ եւ հանրության մեջ բավականին լուրջ կասկածներ
կան, որ այդ հիմնարկն աշխատում է ոչ
այնպես, ինչպես որ սահմանված է օրենքով, եւ հանրությունը լուրջ կասկածներ
ունի, որ մեր ազգային հարստությունը՝
պղինձը եւ մոլիբդենը, արտահանվելու ընթացքում, արդյունաբերվելու ընթացքում զգալի մասով փոշիացվում

են, մսխվում են կամ յուրացվում են:
Արդյո՞ք չեք կարծում, պարոն վարչապետ, որ նախքան մեր տնտեսական
զարգացման հեռանկարներին անդրադառնալը, նախ՝ պետք է հասկանանք,
թե ի՞նչ է կատարվում այդ հիմնարկում
եւ նմանատիպ այլ հիմնարկներում, ե՞րբ
է օբյեկտիվորեն աուդիտ արվելու այս
հիմնարկներում, որպեսզի դետալ առ
դետալ հնարավորություն ունենանք
ներկայացնել հանրությանը, որպեսզի
այս կասկածները փարատվեն, որից հետո հասկանանք, թե զարգացումներն
ինչ ուղղությամբ ենք տանում։
ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆ. Պարոն Խաչատրյան,
քանի որ հարցը բարձրացրեցիք, ես անկեղծ
պիտի ասեմ, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի միջազգային գործընկերների, այսինքն՝ էդ գործում ներգրավված
միջազգային գործող անձանց կողմից վերջին

շրջանում ստացել ենք որոշակի ահազանգեր, որ այնտեղ կան խնդիրներ, եւ նույնիսկ
կարող եմ արձանագրել, որ այդ գործի հետ
ուղիղ առնչություն ունեցող մարդիկ մեզ
ահազանգում են, որ կարող են լինել չարաշահումներ, մեքենայություններ, այդ թվում՝ կապիտալը Հայաստանից դուրս հանելու իմաստով։ Սա ահազանգ է, որը պետք է ստուգվի,
եւ կարող եմ ասել՝ ինչքան ես տեղ յակ եմ,
պետական եկամուտների կոմիտեում հարուցված է քրեական գործ, իրականացվել են
մի շարք հարցումներ, եւ այդ հարցումների
պատասխաններին սպասում են մեր իրավապահները, բայց ես կուզենայի անդրադառնալ ձեր բարձրացրած հարցի քաղաքական
կողմին: Այո՛, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն ազգային հարստություն

է, բայց արդյո՞ք այդ ազգային հարստությունը հարստացնում է ազգին, թե՞ այդ ազգային
հարստությունը հարստացնում է, կներեք արտահայտությանս, որոշակի կոռումպացված
շրջանակների: Սա հարց է, որի պատասխանը, այո, ամենայն մանրամասնությամբ պետք
է ստանալ, բայց պետք է ստանալ օրինականության, արդարության տրամաբանության
շրջանակներում:
ԱՐՄԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ. Այո՛, հարցն
իրականում շատ մեծ հնչեղություն ունի
հատկապես Սյունիքի մարզում, հատկապես հե՛նց կոմբինատի աշխատողների շրջանում, հենց Քաջարանի բնակչության շրջանում, եւ կարծում եմ՝ այս
ուղղությամբ միջոցառումները պետք
է լինեն շատ գործուն եւ տեսանելի,
վստահ եմ, որ պետությունը, հանրային շահը վեր դասելով, պետք է ընդունի հետեւյալ սկզբունքը, որ ոչ մի կիլոգրամ, եթե կուզեք՝ ոչ մի գրամ, ազգային
հարստություն չպետք է փոշիանա մեր
այս սակավ ռեսուրսների երկրում։
ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆ. Իհարկե, պետք է
արձանագրել, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը նաեւ մեր երկրի
ամենախոշոր հարկատուներից է, բայց սա
իրադրությունը չի փոխում։ Իսկ ո՞վ է ասել,
որ ավելի խոշոր պիտի չլինեին այդ հարկերը
կամ ավելի խոշոր չպետք է լինեին այն օգուտները, որ Հայաստանի ժողովուրդը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ստանում են այդ
կոմբինատի գործունեությունից, ի վերջո,
այո՛, դա ազգային հարստություն է: Հիշեցնեմ,
որ Հայաստանի օրենսդրության համաձայն՝
ընդերքը պատկանում է ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ այդ ընդերքը
տրվում է շահագործման եւ ոչ թե ի սեփականություն։
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Սիսիանում ծառատունկ
էր, որին մասնակցում էին
նաեւ Կապանի, Վայոց ձորի
անտառտնտեսությունների
աշխատակիցները
Ապրիլի 25-ին Սիսիանի հայտնի «Զորաց
քարերի» տարածքի հարևանությամբ՝
Երեւան-Ստեփանակերտ
մայրուղու
աջակողմյան հատվածում, ծառատունկ
էր, որին մասնակցում էր ավել քան հարյուր հոգի:

Կ

իրակնօրյակին իրենց պատվիրակներն էին ուղարկել «Հայանտառ»
ՊՈԱԿ-ի «Կապանի անտառտնտեսություն» եւ «Վայոց ձորի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերը, Շրջակա միջավայրի
պահպանության եւ բնական ռեսուրսների
օգտագործման ու կառավարման տեսչության
Սյունիքի մարզային մարմնի, ինչպես եւ Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության
Սիսիանի հրշեջ-փրկարարական ջոկատը:
Առաջին խումբը, որին մոտեցանք՝ կապանցիներն էին՝ 24 հոգի. նրանք ներկայացնում էին Կապանի անտառտնտեսությունը
(ղեկավար՝ Սասուն Մանուկյան) ու Շրջակա
միջավայրի պահպանության եւ բնական ռեսուրսների օգտագործման ու կառավարման
տեսչության Սյունիքի մարզային մարմինը:
Նշված երկու կազմակերպությունն էլ ունեն
արհեստական անտառների հիմնելու, խնամքի ու պահպանության օրինակելի փորձ, իսկ
Ռուբիկ Մկրտչ յանը, ով Սյունիքի տեսչության
աշխատակիցների կազմում էր, հետխորհրդային ամբողջ տարածքում հայտնի Սոսիների պուրակի պահպանության, բուսական
ու կենդանական աշխարհի հարստացման
գործում իր արգասաբեր գործունեությամբ

հայտնի անձնավորություն է:
Միջոցառումն իրականացվում էր «10 մլն
ծառ» համահայկական ծառատունկի շրջանակներում. նախատեսվում է Սիսիանի անտառտնտեսության զբաղեցրած մակերեսների վրա գարնանային ծառատունկին տնկել
30 հազար տնկի:
Մինչև այս հրաշալի նախաձեռնության
«մեղավոր» Արման Արշակյանին հանդիպելը, ցանկանում ենք իմանալ գործընկերների
կարծիքը նրա մասին:
Սասուն Մանուկյան (Կապան): Հայրն
աշխատասեր է, նպատակասլաց: Նրան վաղուց եմ ճանաչում, որդուն էլ եմ ճանաչում:
Ակնհայտ է՝ պտուղը ծառից հեռու չի ընկել:
Սիրում է իր աշխատանքը, իսկ դա կարևոր,
շատ կարևոր է: Ամեն ինչ լավ է լինելու...
Նմանատիպ կարծիք հայտնեցին Ռուբեն
Մկրտչ յանը եւ Վայոց ձորի անտառտնտեսության տնօրեն Էդիկ Հարությունյանը:
Մոռացանք ասել, որ Արմանն այս աշխատանքում փոխարինել է հորը՝ Արկադիա Արշակյանին:
...Բանական էակի կողմից առաջին գործիքով՝ քարե կացնով, առաջին ծառը կտրելուց հազարավոր տարիներ ի վեր մարդը
բնությունից անընդհատ վերցրել է՝ փոխարենը ոչինչ չվերադարձնելով նրան: Միայն
տասնյակ հազարավոր տարիներ անց է փորձել փոքր-ինչ շտկել իր սխալը: Շատերի նման
ես էլ գիտեմ, որ մեր Խոսրով արքան դեռևս
4-րդ դարում անտառ է հիմնել, որը հասել
է մեզ: Փորձեցի ճշտել, թե էլ որ ազգերն են

նման աստվածահաճո գործ կատարել: Համացանցում ոչինչ չգտա, բայց դրա փոխարեն
պարզեցի, որ մեր նախնիները մ.թ.ա. առաջին հազարամյակում Արմավիր մայրաքաղաքի մերձակայքում տնկել են Սոսյաց, իսկ
Քրիստոսի ծննդից առաջ 3-րդ դարում՝ Ծննդոց անտառը՝ Շիրակում:
Մեր երկրում արհեստական անտառահատվածների դաշտապաշտպան անտառաշերտերի ստեղծման օրինակներ շատ
կան, բայց կան, եւ այն էլ բավականին շատ,
անօրինական անտառահատման, հրդեհների պատճառով անտառային մակերեսների զգալի կրճատման օրինակներ: Դրանք
համատարած բնույթ ստացան հատկապես
անցած դարի 90-ական թվականներին: Վառելիքաէներգետիկ ճգնաժամի պատճառով,
օրինակ, մայրաքաղաքի Սարի թաղի արհեստական անտառը, Ծիծեռնակաբերդի
նորատունկ այգին վերացան: Մեր փոքր երկրի կանաչապատ մակերեսներին՝ մասնավորապես բազմամյա տնկարկներին անասելի
վնաս հասցրեց նաեւ սեփականաշնորհումը:
Ի դեպ, նման թերություններն ակնհայտ են
նաեւ Սյունիքում:
Եկել է ժամանակը հետ բերելու կորցրածը, կամ էլ գոնե փոքր-ինչ շտկելու իրավիճակը...
Սիսիանի նշված հատվածում ծառատունկն իրականացվում է 10 հա մակերեսի
վրա: Բացված խրամուղների երկարությունը, որտեղ շարքերով տնկվում են ծառերը,
ձգվում են 150-200 մ երկարությամբ:
Տողերիս հեղինակը լրագրի խմբագիր Սամվել Ալեքսանյանի հետ, ով այդ օրը
նաեւ մեր լուսանկարիչն էր, խմբից խումբ
ենք անցնում, զրուցում մարդկանց հետ:
Նման աշխատանքները գնահատելուց սովորաբար առաջին տպավորությունը որոշիչ
է լինում: Միանգամից ասեմ՝ մեր ստացած
տպավորությունը դրական էր: Զգացվում էր՝
այդ օրվան նախորդել է նախապատրաստական լուրջ աշխատանք: Արդյունավետ
գործելակերպի համար ստեղծվել էին անհրաժեշտ պայմաններ. տարածքը բաժանվել
էր աշխատող օղակների միջև: Վերջիններս
ապահովվել էին անհրաժեշտ գործիքներով,
տնկանյութով, մասնագետները հետեւում
էին, որպեսզի շարքում լինեն միայն մի տեսակի տնկիներ, ոռոգման համար պատասխանատուներն աշխատում էին նորատունկ
շիվերին առաջին ջուրը հասցնել:
Վերջապես հանդիպում ենք Արման Արշակյանին:
- Չորս տեսակի շիվեր ենք տնկում՝
կաղնի, հացենի, վայրի տանձենի ու
խնձորենի...
Նկատում ենք, որ հարեւանությամբ՝ տարածքի վրա, նույն ծառատեսակների հետքեր
կան: Պարզում ենք, որ այդտեղ՝ անցած դարի
70-80-ականներին, նույն ձեւով ծառատունկ
է իրականացվել: Իսկ իրականում այն է, ինչ
կա՝ գաճաճ, չափազանց նոսր, հիվանդոտ, ոչ
թե ծառեր, այլ ուղղակի թփեր: Ինչո՞ւ է Սիսիանի անտառտնտեսության երիտասարդ
տնօրենը համոզված, որ իրենց այսօրվա
տնկածը նույն բախտին չի արժանանալու:
Ձեռքին բռնած տնկիների տրցակը՝ մեկնում
է մոտիկ կանգնածին ու ժպտալով՝ իմ հարցին հարցով պատասխանում՝ ի՞նչն է մտնում

բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մեջ:
Ես էլ եմ ժպտում, հիշում եմ հայտնի անեկդոտը: Նա շարունակում է իմ չարտաբերած
պատասխանը՝ ճիշտ է, եթե ցանկապատ չի
լինում՝ էշն էլ է մտնում, ոչխարն էլ: Ասել է
թե՝ անասունի ոտնատակին ծառ չես աճեցնի: Այդ խոսքերի հետ նաեւ հայացքով ցույց
է տալիս փշալարերով ցանկապատը. մոտ 2
կմ երկարությամբ նման ցանկապատ են տեղադրել, հետո էլ շարունակում՝ նախկինում
տնկված ոչ մի շիվի տակ մի բաժակ ջուր
չի լցվել: Նկատած կլինեք՝ Սիսիանի հրշեջփրկարարական ջոկատի մեքենան: Այսօր
երրորդ ուղերթն է կատարում: Պայմանավորվածություն ունենք՝ այդ օգնությունը մշտական է լինելու: Բացի այդ՝ նախարարության
օժանդակությամբ տրակտոր եւ համապատասխան ջրի տարողություն ենք ձեռք բերել,
շուտով դրանք էլ այստեղ կլինեն: Այնպես որ՝
ոչ մի տունկ ծարավ չի մնալու...
Վերեւում ակնարկված, նախկինում տնկված, բայց այդպես էլ ծառ չդարձած թփերի
միջով անցնելիս նկատել էի նոր բարձրացող
կանաչի վրա թրթուրների կուտակումները: Վայոց ձորի անտառտնտեսության մասնագետները լուսավորեցին ինձ՝ անտառի,
հատկապես կաղնուտների ոխերիմ թշնամի
Ոսկետուտն է: Եթե ժամանակին միջոցներ
չձեռնարկվեն, հաշվեք՝ այսօրվա աշխատանքը ջուրն է թափվելու:
Արման Արշակյանը հավատացնում է՝
հստակ պայմանավորվածություն ունենք
նախարարության հետ՝ փոքր ավիացիայի
օգնությամբ պրոֆիլակտիկ միջոցառումներ
ձեռնարկել այդ չարիքի դեմ: Անցյալ տարի նման ձեռնարկումը Կապանում հրաշալի
արդյունք է տվել:
Հրաժեշտ ենք տալիս կիրակնօրյակի մասնակիցներին...
Հեռվում՝ Սիսիանի հեռուստաշտարակի
ստորոտում, սարալանջի արեւհայաց փեշին,
աչք շոյող տեսարան է՝ այսօրվա ծառատունկի մասնակից սիսիանցիների հայրերի ձեռամբ ստեղծված սոճիների անտառակն է:
Հուսանք, որ տարիներ անց այսօրվա աշխատանքի արդյունքն էլ այդպիսին կլինի...
ՌԵԴԻԿ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
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Սյունյաց աշխարհի
ամենամեծ լրատվական
հարթակը՝ «Սյունյաց
երկիր»-ը՝ syuniacyerkir.am
կայքով եւ ֆեյսբուքյան
էջով իր հնարավորություններն է առաջարկում
նախընտրական
քարոզարշավի համար

Հ

արգելի բարեկամներ
2021 թ. հունիսի 20-ին տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության
Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություն:
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից հաստատված ժամանակացույցի համաձայն նախընտրական քարոզարշավը տեղի կունենա հունիսի 7-ից մինչեւ 18-ը
ներառյալ:
Հայոց պետության եւ հայ ժողովրդի համար բացառիկ կարեւորություն ունեցող ընտրության օբյեկտիվ ու արդարացի ընթացքին
իր համեստ ներդրումն ապահովելու նպատակով խմբագրակազմը հայտարարում է՝
վճռորոշ այդ օրերին մենք շարունակելու ենք
լինել բոլոր սյունեցիների (անկախ կուսակցական պատկանելությունից) հարթակը, լինելու ենք ազատ խոսքի եւ բազմակարծության ամբիոն, ինչպիսին եղել ենք անցած մոտ
20 տարվա ընթացքում:
Մի խոսքով՝ Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող բոլոր կուսակցություններն ու դաշինքները, հանրապետության
ամեն քաղաքացի կարող է նախընտրական
քարոզարշավի ընթացքում անարգել օգտվել
«Սյունյաց երկրի» հնարավորություններից:
Ի՞նչ գործիքներ կամ ծառայություններ
ենք առաջարկում նախընտրական քարոզարշավի համար:
Առաջին
«Սյունյաց երկիր» թերթի հատուկ համարի թողարկում՝ ա) կավճապատ թուղթ, գունավոր տպագրություն, բ) լրագրային թուղթ,
սեւ-սպիտակ տպագրություն:
Պատվերի նվազագույն չափը՝ մեկ տպագրական մամուլ (4 էջ՝ A3 չափսի):
Նյութերը տրամադրվում են գովազդատուի կողմից:
Թերթը լույս տեսնելու օրը PDF տարբերակը կդրվի syuniacyerkir.am կայքում:
Երկրորդ
Syuniacyerkir.am կայք եւ ֆեյսբուքյան էջ…
Այդ հարթակներում գովազդատուն կարող է տեղադրել ցանկացած ծավալի (առանց
ժանրային սահմանափակումների) նյութ՝
ցանկացած ժամանակով եւ անհրաժեշտ լսարանի ապահովմամբ:
Երրորդ
Syuniacyerkir.am կայքի ֆեյսբուքյան էջով
ուղիղ հեռարձակում՝ հարցազրույցի տեսքով (նախընտրական քարոզարշավի օրերին
հնարավորություն ունենք օրական երկու հաղորդում կազմակերպել, հարցազրույցը կվարի Սամվել Ալեքսանյանը):
Ընդ որում՝ երաշխավորվում է հնչ յունային եւ առհասարակ տեխնիկական բարձրորակ հեռարձակում:
Չորրորդ
Լրատվամիջոցի խմբագրակազմը կարող
է պատրաստել նաեւ գովազդային նյութեր
(տեքստեր, լուսանկարչական բնույթի նյութեր, տեսանյութեր եւ այլն):
Հարգելի բարեկամներ
Ցանկալի է նախընտրական քարոզարշավին առնչվող պատվերները խմբագրություն
ներկայացնել հնարավորինս շուտ՝ մեր համատեղ աշխատանքը պատշաճ պլանավորելու եւ գովազդային նյութի որակյալ հանրայնացումն ապահովելու համար:
Նախընտրական քարոզարշավի սակագների մասին կարող եք տեղեկություններ
ստանալ խմբագրությունից՝ այցելելով՝ ք. Կապան, Շահումյան 20/32 կամ զանգահարել՝
091 45 90 47, 077 45 90 77:
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ»

Շուռնուխում
մեկնարկեց բնակելի
տների կառուցումը
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ժամանել նաեւ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչները` նախարարության համայնքների գյուղատնտեսական
ռեսուրսների կառավարման եւ մրցունակության 2-րդ ծրագրի ղեկավար Դավիթ Մեջլումյանի գլխավորությամբ:
Այդ ծրագրով գյուղի համար ջրարբիացման համակարգ կկառուցվի՝ կենդանիներին
խմելու ջրով ապահովելու համար (ծրագիրն
իրականացնում է ՀՀ կառավարությունը՝ Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ):
Առաջիկա օրերին կմեկնարկեն շինաշխատանքները, որը կտեւի մոտ երկու ամիս
(նախագծային աշխատանքներն ավարտված
են, ծրագրի արժեքը մոտ 12 մլն դրամ է):
Նույն ծրագրի մեկ այլ բաղադրիչով՝ բնակավայրում
ստեղծված
կոոպերատիվին
(«Շուռնուխ համայնքի արոտ օգտագործողների միավորում») կտրամադրվի գյուղտեխնիկա (արդեն տրամադրվել է մեկ МТЗ82.1 տրակտոր, շուտով կհատկացվեն նաեւ
կցորդներ):
Էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչները քաղաքաշինության կոմիտեի
նախագահի հետ նաեւ քննարկելու հարց ունեին: Բանն այն է, որ խմոցի տեղադրման՝
նախագծով նախատեսված վայրը հիմա
ընդգրկված է նոր թաղամասի տարածքի մեջ,
ուստի եւ նոր վայր պետք է հատկացվի, ինչը
դրական լուծում ստացավ:
Գյուղի կենդանիներին խմելու ջրով ապահովելու համար կօգտագործվի կառուցվող
թաղամասից մոտ 300 մ հեռավորության վրա
գտնվող ջրաղբյուրի ջուրը (վայրկյանում՝ 2
լիտր):
Բոլոր այդ հարցերը քննարկելուց հետո
Արմեն Ղուլարյանն ու Մելիքսեթ Պողոսյանը

Սկիզբը՝ էջ 1

յականոց, նկուղով, պատշգամբներով. մեկ
բնակարանը 170 քառ. մ օգտագործելի մակերեսով: Տներին կից կլինեն նաեւ օժանդակ
կառույցներ՝ անասնագոմ, ամառային խոհանոց: Բնակարաններն ապահովված կլինեն
կենցաղային լավ պայմաններով ու հնարավորություններով»:
«Հայնախագիծ»-ը ամենայն պատասխանատվությամբ է իրականացրել նախագծման աշխատանքները, ինչում համոզվեցինք
քննարկումների ընթացքում:
Եվ արդեն իսկ պատրաստ նախագծերը շինարարների ու պատվիրատուի հետ
քննարկելու, հնարավոր բացթողումներն ի
հայտ բերելու եւ շտկելու նպատակով էլ նախագծային ընկերության մասնագետները
ժամանել էին Շուռնուխ:
Գյուղի նոր բնակելի թաղամասի շինարարությունը կիրականացնի «Անապատ-2»
արտադրական կոոպերատիվը (նախագահ՝
Արթուր Հայրապետյան):
Մոտ երկու ամիս է, ինչ տարածքում շինարարական կազմակերպությունը հողային
աշխատանքներ է կատարում:
Գրեթե պատրաստ է վերին թաղամասի
օղակաձեւ ճանապարհը:
– Այսօրվանից սկսում ենք 13 բնակելի տների կառուցման աշխատանքները,
– ասաց Արթուր Հայրապետյանը: – Մեր
կազմակերպությունն ապահովված է համապատասխան տեխնիկայով, մասնագետներով եւ բանվորական ուժով, այնպես որ՝
մինչեւ տարվա վերջ տների կառուցման աշխատանքները կհասցնենք ավարտին:
Գյուղում, սակայն, ոչ բոլորն են միակամ
նոր թաղամասի տեղի ընտրության հարցում:
Նրանց կարծիքով՝ ցանկալի կլիներ կառուցվող տները տեսնել ավելի ցածր նիշերում:
Ընտրված տեղանքը, մինչդեռ, նպաստավոր
չէ ո՛չ կլիմայական, ո՛չ անվտանգային տեսակետից: Ավելին՝ ժայռային է, բուսազուրկ է,
ինչի հետեւանքով ապագա տնամերձերը չեն
կարող արդյունավետ լինել:
Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանը
համաձայն չէ այդ դիտարկումներին՝ հիշեցնելով, որ տեղանքի ընտրությունը կատարվել
է բնակիչների, մասնագետների հետ բազմակողմանի քննարկումների արդյունքում:
Եվ հիմա, երբ արդեն բավականին հողային
աշխատանքներ են կատարվել, երբ ավարտվել են նախագծումները, հարցն առարկայազուրկ է: Ինչ վերաբերում է տնամերձերին,
ապա դրանք կարող են հատկացվել (ըստ
մարզպետի) առավել նպաստավոր հանդամասում:
Նույն կարծիքն արտահայտեց նաեւ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Արմեն
Ղուլարյանը:

Տնազուրկ դարձած գյուղացիների մի
մասն էլ շարունակում է մնալ կարծիքին,
որ խնդրի լուծման ողջամիտ ճանապարհը մարդկանց դրամական փոխհատուցում
տալն է (նոր տներ կառուցելու փոխարեն),
որով կվերանորոգվեին այն տները, որոնցում
հիմա բնակվում են:
Այդ տեսակետն իշխանությունները մերժել են ի սկզբանե՝ նկատի ունենալով, որ այդկերպ չեն կարող արդյունավետ օգտագործվել հատկացվող միջոցները, մանավանդ որ
նպատակը ոչ միայն նոր բնակելիների կառուցումն է, այլեւ գյուղի հետագա զարգացումը:
Ինչպես արդեն նշեցինք, Շուռնուխ էին

հանդիպումներ ունեցան շինարարների եւ գյուղի բնակիչների հետ, որից
հետո էլ տրվեց բնակելի տների կառուցման մեկնարկը:
Նախնական տվ յալներով՝ մոտ
470 մլն դրամ արժեցող ծրագիրը կավարտվի 2021-ի տարեվերջին. դա
նաեւ Արմեն Ղուլարյանի հավաստիացումն է:
Անշուշտ, ողջունում ենք Շուռնուխում բնակելի տների կառուցման
մեկնարկը եւ շինարարներին մաղթում հաջողություն:
Այդ ամենով հանդերձ՝ գլխավոր
հարցերից մեկը՝ նոր թաղամասին
խմելու ջուր կանոնավոր մատակարարելու խնդիրը, պարուրված է
անհստակությամբ եւ անորոշությամբ,
ինչը, կարծում ենք, հնարավորինս
կարճ ժամանակամիջոցում լուծում
պետք է ստանա:
Նախագծի հեղինակային հսկողության
ճարտարապետ Սեւադա Զաքարյանի կարծիքով՝ «Գյուղն ունի օրվա կարգավորիչ
ջրամբար, որն ինքնահոս կերպով ապահովում է ներքին թաղամասի տներին: Նոր կառուցվող տները՝ գործող օրվա կարգավորիչ
ջրամբարի նիշից բարձր տեղում են, ուստի
եւ ակունքից գյուղ ձգվող ջրատարի վրա (նոր
թաղամասից վերեւ) պետք է կառուցվի 50
խորանարդ մետր տարողությամբ ջրամբար,
որպեսզի ջուրը մատակարարվի նոր թաղամասի տներին»:
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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Կրթության նվիրյալը՝
Թանգի Սարդարյան - 100
1. Կրթությունը մոդա չէ, արմատ է,
ոգի և էություն
Դարերով համահայկական հոգևոր կերտվածքի առանձնահատկություններից են բարեկրթությունը, բազմակողմանի զարգացման բաղձանքը: Հայերս պանծանքով ենք
մեծարում մեր երևելի մտավորականությանը, ովքեր ներկայացնում են համազգային
սեր և հպարտություն վայելող սերուցքը:
Հռչակավոր արմենական մտավորականներն ազգային բարձր արժանապատվություն կրողներն են, ինչպես նաև ստեղծարար
մտքի ու բանականության, հոգևոր կերտվածքի ձևավորողները և գալիք սերունդներին փոխանցողները: Խմորում են արժեքային
համակարգ՝ հայրենասիրություն, մարդասիրություն, օրենքի հավասարություն ու բարձր
զարգացածության օրինաչափություններ:
Կրթական գործընթացում գիտելիքների հաղորդման և առհասարակ ուսումնառության մակերեսայնությունն անթույլատրելի է: Եթե կրթվող սերունդները խորագետ
ու նպատակասլաց չեն, վտանգվում է ազգի
ապագան՝ հասցնելով ոգու սովի: Կրթությունը եկող-գնացող մոդա չէ: Կրթությունն արմատ է, ոգի և էություն:
Կրթական գործի կուռ կազմակերպումն
ազգային միասնականություն ու համախմբվածություն է ձևավորում:

2. Գիտելիքն ուժ է, ուժը՝ գիտելիք
Գիտելիքը՝ մարդկային հզորագույն ձեռքբերումը, մեր ժամանակներում ամեն մի նշանավոր պետության առաջադիմությունն ու
ճանաչումը սնուցող կարևորագույն աղբյուրն
է Երկիր մոլորակի վրա: Գերազանցում է զարգացած ու առաջնակարգ դպրոցական համակարգ ունեցող երկիրը, որի վաղը, վստահելի
ապագան գիտակ ու փորձառու մանկավարժների ձեռքերում են:
Չպետք է լինել ձրիակեր, ուրիշի հաշվին ճաշվոր, արհամարհել ու մերժել է պետք
մտքի ծուլությունը: Չմոռանանք հանրահայտ
ասույթը՝ «Գիտելիքն ուժ է, ուժը՝ գիտելիք»:
Սակավ գիտելիքներով մարդն անհամարձակ է ու վախկոտ, չունի հաստատուն
հայացքներ և կեցություն: Ինչ մենք գիտենք,
սահմանափակ է, ինչ չգիտենք՝ անվերջանալի: Ով ունի սեփական առաջնակարգ
աշխարհայեցողություն, նպատակասլաց է,
լուսավորյալ է առավել, այնքան նա ավելի

օգտակար է հայրենիքին: Հավուր պատշաճի
մեծարվում են կրթության բոլոր երախտավորները և ըստ արժանվույն գնահատվում
հասարակության կողմից: Փառաբանվում են
նրանց ուսանելի աշխատաոճը, օրինակելի
բնավորության, մարդկային էության ներգործուն ու տպավորիչ, ազդեցիկ դրական գծերը:

3. Իմ պաշտելի հերոսը
Կապանն իմ օրրանն է: Ես քայլել եմ աշխարհի ճանաչված շատ մեծ քաղաքների
ճամփաներով, բայց այն հպարտությունը,
հարազատությունն ու երախտագիտությունը, որ ես տածում եմ իմ ծննդավայրի նկատմամբ, չեմ զգացել աշխարհի ոչ մի այլ տեղ:
Այս քաղաքում են հռչակվել իմ տոհմակիցները՝ Սարդարյանները և Թումանյանները՝ որպես բարձրակարգ մտավորականներ,
և անքակտելի էր նրանց կապը միմյանց հետ:
Ես գիտեմ, որ այս քաղաքում սխալվելու իրավունք չունեմ, որովհետև անսխալական էր նաև հայրս. նա Կապանի սրբասուրբ
մարդկանցից մեկն էր:
Թանգի Վահանի Սարդարյանը հանրահռչակ թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի երկարամյա
տնօրենն էր, որտեղ իրագործել է իր փայփայած ուսումնական նախագծերը: ՀԽՍՀ վաստակավոր ուսուցիչ էր: Ճանաչվել է համայն
Խորհրդային Միության մեջ՝ կրթօջախի տնօրենի և մանկավարժական ուսանելի փորձն
Ուլ յանովսկում ընդարձակ զեկուցմամբ ներկայացնելով:
Ինչո՞ւ եմ համարձակվում գրել հորս մասին: Ես ևս կրթվել եմ Կապանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցում, ավարտել գերազանց առաջադիմությամբ և ոսկե մեդալով: Հայրս եղել
է նաև հայերենի իմ ուսուցիչը, իսկ ես ԵՊՀ
բանասիրական ֆակուլտետի շրջանավարտ
եմ, և տանը նույն սեղանի մոտ հորս հետ հաճախ ենք հայեցի կրթության հիմնախնդիրները վեր հանել մտերմիկ զրույցների ընթացքում: Դրա համար հավատացե´ք իմ անկեղծ
պատումներին: Սա իմ սրտի տուրքն է սիրելի
մարդու, հարազատ մանկավարժի հանդեպ:

4. «Կապան քաղաքի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցն իմ հոգևոր տունն է»
Թանգի Սարդարյանը ծնվել է 1920 թ. Կապանի շրջանի Ագարակ գյուղում: Ավարտել է
Կապանի մանկավարժական ուսումնարանը,
մասնակցել Հայրենական մեծ պատերազմին:
Պատերազմի բովով անցնելուց հետո սովորել

է Երևանի մանկավարժական ինստիտուտի
հեռակա բաժնում, որն ավարտել է գերազանցության դիպլոմով:
1952 թվականին նշանակվել է Կապանի
թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի ուսմասվար:
1961-86 թթ. եղել է նույն դպրոցի տնօրենը: Մանկավարժական գործունեության 45ից 38 տարիները նվիրել է թիվ 2 դպրոցին:
1965 թ. արժանացել է ՀԽՍՀ վաստակավոր ուսուցչի կոչման:
Հարգարժան մարդու, փառաբանված ուսուցչապետի, վաստակաշատ մանկավարժի
հիշատակը միշտ վառ կմնա ինչպես բարեկամների, այնպես էլ համաքաղաքացիների
հիշողության մեջ:
Բարեկամուհի Սիրան տատը Կապանի
խոսվածքով այսպես էր բնութագրում նրան.
« Անունդ՝ Թանգի, ինքդ՝ թանգ»:
Կրթության անխոնջ մշակ էր, իր գործի
մեծանուն նվիրյալ:

5. Դպրոցի իդեալական տնօրեն էր,
հայոց լեզվի և գրականության անփոխարինելի ուսուցիչ, ծնողների
խորհրդատու
Երբ ի մի էի բերում թիվ 2 դպրոցի տնօրենի վարչական ու մանկավարժական ծավալուն գործունեությունը, թվում էր, թե 38
ուստարի նույն դպրոցում միապաղաղ աշխատանք է ծավալել, բայց դպրոցի աշակերտների թիվը մշտապես հազարից անցնում էր, իսկ ուսուցիչները վաստակաշատ
էին ու հանրաճանաչ: Դպրոցը գործարար ու
քրտնաջան աշխատում էր Սարդարյանի ղեկավարության օրոք:
Թ. Սարդարյանը նորի, առաջավորի որոնող էր: Քաջ տիրապետում էր մի քանի լեզվի,
ուներ մեթոդամանկավարժական փորձառու
գործունեություն ծավալելու հմտություն, որը
տարածում էր իր գործընկերների միջավայրում: Կապված էր նաև հայ-ռուսական մանկավարժական մամուլի ու մեթոդամանկավարժական նորագույն գրականության հետ:
Սկսնակ ուսուցիչն իր մանկավարժական
աճի համար զգում էր հոգատար տնօրենի օգնության հետևողականությունը: Շահագրգիռ
ծնողը, ծնողկոմիտեն իրենց արժանավոր դիտարկումները հանգամանալից քննարկում
էին տնօրենի հետ: Նրանց շփման բոլոր հարաբերություններում իշխում էին բարյացկամությունը, բարեկրթությունը, խստապահանջությունը, համադպրոցական ընդհանուր

հետաքրքրությունները:
Անլուծելի խնդիր չկար դպրոցում. ուսումնական հաստատությունը ձուլված էր իր բոլոր օղակներով ինչպես մի հոգի ու մարմին,
ինչպես մի ձեռք ու մի բռունցք, համերաշխ
ու շահագրգիռ մտահոգված էին ամեն մի
էական հարցի բարձրակարգ լուծմամբ: Բոլորը խոսում էին «մենք»-ի տեսանկյունից՝
«մեր դպրոցը, մեր որոշումը, մենք հարմար
գտանք...»:
Շատ լավ գիտեին ամենքը, որ տնօրենը
բացառում էր «վատ աշակերտ» արտահայտությունը, որը կար, թերևս, ուրիշ դպրոցների տնօրենների և անհեռատես ուսուցիչների
բառապաշարում: Դպրոցական կատարյալ
կրթությունը և հետևողական դաստիարակությունը ցանկացած ծույլ աշակերտին անգամ բարոյապես վերածնվելու և առաջադիմելու հնարավորություն են ընձեռում, մղում
վերափոխվելու: Տնօրենը համոզված էր, որ
իրավունք չունի աշակերտներին բաժանելու լավ և վատ խմբերի, պարտավոր է խղճի
մտոք ուշադիր լինելու ու բոլորին հնարավորություն ընձեռելու անձամբ նվիրվելու ուսմանը: Կապանում այս դպրոցը հռչակվել էր
որպես «Սարդարյանի դպրոց», որովհետև
բոլորի հանդեպ տնօրենը հոգատար էր, ուշադիր ու սրտացավ:
Տնօրենի գերխնդիրն էր աշակերտ, ուսուցիչ, ծնող կապերը ձևավորել սիրալիր,
բարյացակամ , սրտացավ փոխհարաբերությունների շրջանակներում: Նա պետության
կողմից առաջադրված ծրագրերի իրականացման հանձնակատարն էր, գումարած և
իր գործնական մտահղացումները, մարդկային արժանապատիվ ըմբռնումները:
Արևավոր մարդ էր, հայոց լեզվի և գրականության դասավանդման 0,5 դրույքով
դասավանդում էր չորսից տասներորդ դասարաններում՝ մեծահարուստ գիտելիքները փոխանցելով այն բախտավոր աշակերտներին,
որոնցից շատերը հետո ընտրել են բանասերի մասնագիտությունը և իրենց փորձառությամբ ու ստեղծագործական տարերքով
նմանվել անկրկնելի ուսուցչին: Բոլոր դասաժամերին ավետում էր կենաց լույսը, կազմակերպում տաղանդաշատ գրողների գրական երկերի անկրկնելի վերլուծություններ,
դիմում պոետական գոհարների հուզական
ասմունքի, ցուցադրում յուրատիպ բարձրաձայն խորհելու ու մտորելու ունակություններ:
Անխտիր բոլոր դասերը շնչում էին հրապույրի, վայելքի զմայլանքով, խոսքի մեկնության բարձրագույն մշակույթով, կահավորման
հետաքրքրաշարժ հնարավորություններով,
ինքնատիպ ստեղծագործական շարադրություններ գրելու կարողությամբ:
Ես ուզում եմ շեշտել, որ Թ. Սարդարյանն
ուներ գեղեցիկ ձեռագիր: Առհասարակ գեղեցիկ ձեռագրատեսակը վկայակոչում է հավասարակշռված բնավորության, ինքնատիրապետման բարձր կուլտուրայի տեր մարդու
համբերատար խառնվածքի մասին: Դե´, նա
ուրի˜շ մարդ էր, օրինակելի էր ամե˜ն ինչով...

Վերջաբան
Ուզում եմ եզրափակել իմաստության վերաբերյալ աստվածաշնչ յան երկու ասույթով.
1.«Իմաստությունը լավ է անգին քարերից, և պատվական ոչ մի բան չարժե նրան»:
2. «Մարդու իմաստությունը լույս է տալիս
նրա երեսին»:
Կապան համայնքի Ագարակ գյուղի գերեզմանատանն է ամփոփված հորս աճյունը:
Նրա տապանաքարին փորագրված է՝ «Կյանքումս արարել եմ իմաստություն ու բարություն»:
Կողքին տեղադրված է մորս՝ Էլզա Մեսրոպյանի տապանաքարը: Մայրս դասվար էր.
նրա տապանաքարի գրությունը մեծարում
է հասարակության հանդեպ մորս անձնվիրությունը՝ «Կյանքումս և ոչ մի օր չապրեցի
միայն ինքս ինձ համար»:
Առհասարակ մի խելամիտ ասացվածք էլ
է մեր ժողովուրդը հիշատակում. «Ամեն ականավոր տղամարդու մեջքին կանգնած է մի
իմաստուն կին»: Համամիտ եմ այս սահմանմանը ևս:
Մի քարե հուշատախտակ էլ պահում է
Թանգի Վահանի Սարդարյանի հիշատակը
թիվ 2 դպրոցի մուտքի սրահում:
Որպես պատգամ, ընունում էր Նարեկացու պատվիրանն ուսման վերաբերյալ.
«Միշտ ուսանիմ և երբեք ի ճշմարտություն
գիտության ոչ հասանիմ»:
ՍԵԴԱ ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ
ՄԵԹՈԴԻՍՏ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ
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Հավերժ փառք Արցախյան պատերազմում
նահատակված հայոց քաջորդիներին

Գուրգեն Ալավերդյան.
անկատար մնացին
նպատակները

Ա

լավերդյան Գուրգեն Կարոյի, ծնվել
է 1995 թ. սեպտեմբերի 15-ին Քաջարանում։ Մինչեւ 4-րդ դասարան
սովորել է Գորիսի Խոզնավար գյուղի միջնակարգ դպրոցում, ապա տեղափոխվել
Երեւան՝ սովորել «Փոքր Մհեր» ռազմական
կրթահամալիրում։ Ամուրի է։
Գուրգենը մանկուց երազում էր օդաչու
դառնալ, «Փոքր Մհերն» ավարտելուց հետո
որոշել էր ռազմական օդաչու դառնալ, բայց
ընդունվելու համար միավորները չբավարարեցին։ 2013 թ. զորակոչվել է բանակ։ Զորացրվելուց հետո ընդունվել է Գորիսի պետական
համալսարանի էլեկտրատեխնիկայի բաժին,
աշխատում էր Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում։
Գուրգենը հազար ու մի ծրագիր ուներ՝
պիտի դիպլոմը վերցներ, պաշտոնի բարձրացում էին խոստացել, 2021 թ. ապրիլին պիտի
ամուսնանար ու էլի շատ նպատակներ...
Նպատակներ, որոնց իրականացող ընթացքը հատեց 2020-ի սեպտեմբերի 27-ը.
պատերազմ էր ու Գուրգենն իր համաքաղաքացի բազմաթիվ տղաների հետ մեկնեց հայրենիքը պաշտպանելու։
Մայրն ասում է, որ տղան զանգահարելիս ամենաշատը երկու րոպե էր խոսում.
չէր բողոքում, ասում էր, որ ամեն ինչ լավ է.
«Գուրգենն իրականում անթերի էր, կկարծեք՝
մայր եմ՝ ասում եմ, բայց նրան ճանաչող բոլոր
մարդիկ կհաստատեն, որ նա անթերի էր...»։
Գուրգեն Ալավերդյանը հոկտեմբերի 10-ին
Ջրականում /Ջաբրայիլ/ բեկորային վիրավորում է ստացել, տեղափոխել են Իշխանաձոր,
բժիշկները փորձել են փրկել կյանքը, ցավոք,
չի հաջողվել. հոկտեմբերի 11-ին դադարել է
բաբախել երիտասարդի սիրտը...
ՀՀ նախագահի հրամանագրով Գուրգեն Կարոյի Ալավերդյանը պարգեւատրվել է
«Մարտական ծառայություն» մեդալով՝ հետմահու։

Սերոբ Ասրյան.
նահատակված
պայմանագրային
զինծառայողը՝ Տեղ
գյուղից

Ա

սրյան Սերոբ Սարմենի. ծնվել է
1998թ. սեպտեմբերի 1-ին Տեղ գյուղում։ Կրթությունը ստացել է գյուղի
դպրոցում։ Պարտադիր զինվորական ծառայությունն անց է կացրել Ասկերանում։ Ծառայության ընթացքում իրեն դրսեւորել է որպես
խիզախ, պատասխանատու զինվոր, արժանացել շնորհակալագրերի։
Համագյուղացիներն ափսոսանքով են հիշում ժպտերես, հումորով, աշխույժ, հայրենասեր պատանուն, պատմում, որ նա պատրաստակամ էր օգնելու յուրաքանչ յուրին։ Սերոբն
ընտանիքի ավագ զավակն էր, կրտսեր քույրերը շատ-շատ էին կապված իրենց պաշտպան, թեւ ու թիկունք եղբոր հետ, բայց կար
մեկը, ում Սերոբն աշխարհում ամենաշատն
էր սիրում՝ Ավոն՝ երկու տարեկան եղբայրը։
Սերոբը պարտադիր զինվորական ծառայության ընթացքում մեկ անգամ նույնիսկ
փախել է Ասկերանի զորամասից, որ գա ու
տեսնի նորածին Ավոյին։
Ընտանիքի ավագ որդին ցանկանում էր
ինքնուրույն գումար վաստակել, բացի այդ
կարոտում էր զինվորական ծառայությունը եւ
2020թ. օգոստոսից պայմանագրային ծառայության է անցնում Խնձորեսկի զորամասում։
2020թ. սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը պատերազմ սկսեց... Սերոբը զորամասի
կազմում մեկնեց Ջրական։ Հարմար րոպե
գտնելիս տուն էր զանգահարում, հանգստացնում ընտանիքի անդամներին, համոզում, որ ինքը լավ է։
Հոկտեմբերի 11-ին վերջին անգամ զանգահարում է հորեղբորը՝ անկեղծանում.
«Վիճակը լավ չէ...»
Հաջորդ օրը՝ հոկտեմբերի 12-ին, հարազատները լսում են բոթը՝ Սերոբը զոհվել է...
Ջաբրայիլի տարածքն անգիր իմացող հորեղբայրը երկու օր անց գտնում է եղբորորդու
մարմինը եւ Գորիսի պանթեոնում փառքով
հանձնում հողին...

Աշոտ Բաբայան. նրանց
երջանկությունը կիսատ
մնաց

Ա

շոտ Մանասերի Բաբայան. ծնվել է
1983 թ. դեկտեմբերի 15-ին Շաղատ
գյուղում: Տեղի դպրոցն ավարտելուց հետո զորակոչվել է հայոց բանակ։ Շաղատը հայտնի է իր բնակիչների աշխատասիրությամբ, Աշոտն էլ, զորացրվելուց հետո,
զբաղվում էր իր տունն ու գյուղը սեփական
քրտինքով շենացնելու գործով։ Ամուսնացած
էր, ունի երեք զավակ։
2016 թ. պայմանագրային ծառայության
է անցել Սիսիանի զորամասում։ Աշոտ Բաբայանի ունակություններն ու աշխատանքին
նվիրվածությունը հաշվի առնելով՝ հրամանատարական կազմը նրան ուղարկել էր սերժանտական դասընթացների մասնակցելու,
որոնց ավարտից հետո շարունակել է ծառայությունը՝ որպես պայմանագրային սերժանտ։
2013 թ. ամուսնացել է Անահիտի հետ։ Համերաշխ, աշխատող, ստեղծող ընտանիքի
համբավ ունի Աշոտի ընտանիքը Շաղատում։
Համագյուղացիները, որ փոքրիկ գյուղից
Արցախյան երրորդ պատերազմում երեք հերոս են հողին հանձնել, Աշոտի ու Անահիտի
մասին պատմելիս արցունքները չեն զսպում.
«Լավ տղա էր, լավ ընտանիք են, ջահել էին,
երեք երեխա ունեն, էդ երեխեքն անհայր ո՞նց
են մեծանալու, քանի կին այրիացավ, քանի
հոգու երջանկություն կիսատ մնաց...»:
2020 թ. սեպտեմբերի 27. Արցախն էլի
թշնամու առաջ մենակ էր, էլի պաշտպանության ու փրկության կարիք ուներ. Աշոտը մեկնում է Արցախ՝ գնում է կռվելու, իր տան դուռը, պապերի հողն ու զավակների ապագան
պաշտպանելու։
Կռիվ էր՝ անհավասար, դաժան. տուն
զանգահարելիս Աշոտը հույս էր տալիս,
ասում, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, որ չնայած
դժվարություններին՝ իրենք կարողանում են
կատարել իրենց գործը։
Հոկտեմբերի 10-ին թշնամու անօդաչուի
հարվածից այրվում է Կարմիր Շուկայից Ջաբրայիլ զինծառայողներ տեղափոխող բեռնատարը. զոհվում է Աշոտ Բաբայանը...
Հուղարկավորվել է հոկտեմբերի 28-ին
Շաղատի զինվորական պանթեոնում։

ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԸ

Նորայր Խաչատրյան.
պատերազմն ընդհատեց
մի երջանկություն եւս

Ն

որայր
Արարատի
Խաչատրյան.
ծնվել է 1979 թ. դեկտեմբերի 22-ին
Կապանում։ Միջնակարգ կրթությունը ստացել է Կապանի N 2 դպրոցում։ 1996 թ.
ընդունվել է ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղ, որն
ավարտելուց հետո մեկնել է ծառայության,
ծառայել է Արցախում։
Զորացրվելուց հետո ընդունվել է աշխատանքի Կապանի լեռնահարստացման
կոմբինատում՝ որպես ֆլոտատոր, և իր աշխատասիրության ու գիտելիքների շնորհիվ
հասել մինչև տեղամասի պետի պաշտոնի։
2013թ. աշխատանքի է անցել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում, նախ՝
հերթափոխի պետ, ապա՝ հարստացնող։
Ամուսնացած էր՝ ունի 2 դուստր։
Սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը պատերազմ սկսեց. սեպտեմբերի 30-ին Նորայրը
եւս միացավ Արցախը պաշտպանելու մեկնող
սյունեցիներին։
Կինը պատմում է, որ ամուսինը պատերազմ գնալուց մի քանի օր հետո տուն էր եկել՝
հոգնած ու հիվանդ, իր հորդորով գնացել էր
հիվանդանոց. բժիշկները թոքաբորբ էին
հայտնաբերել, կինը խնդրել էր, որ զինկոմիսարիատ ներկայացնի հիվանդության մասին
տեղեկանքը եւ այլեւս չգնա, բայց ամուսինը
հակադարձել էր՝ «Չեմ կարող՝ տղերքը մենակ
են...»։
Կինը նրա մասին խոսելիս չի կարողանում զսպել արցունքները, ամիսներ անց էլ չի
հաշտվում, որ Նորայրը չկա, որ իրենց երեխաները պիտի անհայր մեծանան. «Նրան նկարագրելն այնքան հեշտ է՝ բարի, հոգատար,
խելացի, զուսպ, համեստ, եթե հայերենում
կա բոլոր դրական հատկանիշները մեկ բառով բնորոշող բառ, դա իր համար է։ Անթերի
ու աննման մարդ իր տեսակով, ով կյանքում
ամեն ինչի միայն իր խելքի ու քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ է հասել։ Պարտաճանաչ
և նվիրված էր ոչ միայն ընտանիքին, այլ նաև
աշխատանքին, ինչի արդյունքում էլ կարողացավ կայանալ։
Նա ամենուր էր լավը, լավ որդի, ամուսին,
հայր, եղբայր, ընկեր, հարևան, փեսա, աշխատակից...»։
Նորայր Արարատի Խաչատրյանը զոհվել
է հոկտեմբերի 11-ին Ջրականում /Ջաբրայիլ/՝
մարտական առաջադրանք կատարելիս...
Պատերազմն ընդհատել է եւս մի երջանիկ
ընտանիքի պատմություն՝ երջանիկ ընթացքը
փոխարինելով ցավի, կսկիծի, կարոտի...

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ
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Հայ ազգային
երաժշտական
արվեստի
երախտավորը
Լրացավ հայ ազգային երաժշտական արվեստի երախտավոր, բազմաշնորհ ինքնուս երաժիշտ և երգահան Շամիր Բալասանի Հարությունյանի ծննդյան հարյուրամյակը:

Ծ

նվել է 1921թ. Ղափանի շրջանի
Կաղնուտ գյուղում, դարբնի ընտանիքում: Մի գողտրիկ, գեղատեսիլ,
լեռնածվար գյուղ է Կաղնուտը: Չորս բոլորն
անտառ՝ լի թռչունների երգով և դայլայլով,
յուրահատուկ բնական երաժշտությամբ,
որի ազդեցությամբ մանուկ Շամիրի հոգու
և սրտի լարերը սկսեցին նվագել: Ամեն ինչ
սկսվեց նրանից, որ ինը տարեկան Շամիրը
պահածոյի տուփից փորձեց քամանչա սարքել և ձիու մազերից պատրաստված «սմիչոկով» նվագել: Ինքնաշեն քամանչան ձայն
չէր հանում: Պարզվեց, որ աղեղին պետք է
բևեկնախեժ (կանիֆոլ) քսել: Դա գործիքային երաժշտական աշխարհի գաղտնիքներից
առաջինն էր: Հետո աստիճանաբար բացվեցին մյուս գաղտնիքները, որոնց տիրապետում էր Շամիրը, կատարելագործվում: Գյուղական առօրյայից հոգնած կաղնուտցիները՝
մեծ թե փոքր, զմայլվում էին դպրոցական Շամիրի նվագով և երգեցիկ ձայնով: Շուտով ինքը սկսեց իրեն նվագակցել՝ հոր առած մանդոլինը կրծքին սեղմած:
Եկավ 1937 թիվը, ու Շամիրի հորը՝ Բալասանին էլ հասավ... Հասարակ դարբնի մեղքն
այն էր, որ նորոգել էր Զորավար Անդրանիկի
զինվորների հրացանները և չէր հավատացել
Աղասի Խանջ յանի շինծու ինքնասպանությանը՝ ասել էր՝ «Բերիայի ձեռքի գործն է, Խանջյանն ինքն իրեն սպանողը չէր»: «Եռյակի»
որոշմամբ «Ժողովրդի թշնամի» պիտակը
կպցնելով՝ գնդակահարվել էր Գորիսում, իսկ
ընտանիքի ողջ ունեցվածքը բռնագրավվել:
Չնայած դժվարին կյանքին, որը հոր մահից հետո բաժին էր հասել տասնվեցամյա
Շամիրին (իր վրա էր վերցրել մոր և երեք
եղբոր ու քրոջ ապրուստի հոգսը), նա իր ողջ
կյանքում մնաց երաժշտության ծառան: Հարսանիքներին քամանչա նվագելով ու երգելով
էր հաց վաստակում, մինչև որ մի օր պատահականորեն նրա նվագը լսեց մեր նշանավոր
հայրենակից, ինքնուս երաժիշտ ու ստեղծագործող, արդեն տարիքն առած Մարտիրոս
Սարգսյանը: Լսեց, հավանեց ու ընդգրկեց իր
երաժշտախմբում և հետագայում էստաֆետը
հանձնեց նրան:
Սկսվեց Հայրենական մեծ պատերազմը,
և բոլորի հետ Շամիրին ևս կանչեցին զինկոմիսարիատ: Մորաքրոջ հուղարկավորության
պատճառով ուշացած Շամիրը՝ ահաբեկվելով
իրեն դասալիք անվանած զինկոմից, վախենալով, որ «ժողովրդի թշնամի» հոր նման
կգնդակահարեն, շուրջ ութ ամիս դարձել էր
«ղաչաղ», թաքնվել անտառներում, սնվել
անտառի խղճուկ բարիքներով: Երբեմն մայրը կարողանում էր թաքուն ուտելիք տալ, և
այդ օրերը տոն էին լինում Շամիրի համար:
Վախենում էր ամեն ինչից, քնում կենդանիների որջերում, մարդուն համարում վայրի կենդանիներից առավել սարսափելի գիշատիչ:
Քամանչան էր նրա «ղաչաղության» միակ
ընկերը երկար ու ձիգ ամիսների ընթացքում,
որի վրա ցածրաձայն, թաքուն նվագում էր
ու երգում իր հորինած և հայտնի աշուղների երգերը: Անտառներում քամանչան նրան
պահեց որպես բանական էակ՝ չթողնելով, որ
խելագարվի մենակությունից և վախից:
Գարնանը տեղեկանալով զինկոմիսարատից, որ իրեն կներեն, եթե ներկայանա և
մեկնի ռազմաճակատ՝ Շամիրը դողը սրտում
ներկայանում է Գորիսի զինկոմիսարիատ և
ուղարկվում գործող ռազմաճակատ, առաջին
գիծ՝ «Մալայա Զեմլ յա»: Այնտեղ էլ էր քամանչա սարքել, նվագել ու երգել՝ պատերազմական դաժան առօրյայում բնականոն կյանքի

պատրանք և հույս ներարկելով ռազմիկներին: Մեկ տարի կռվելով ութերորդ գվարդիական բրիգադի կազմում, «Մալայա Զեմլ յա»-ի
շրջանում մղվող մարտերում 1943 թ. ծանր
վիրավորվել էր, ավիառումբի պայթյունից
կոնտուզիա ստացել: Մարտերում ցուցաբերած խիզախության համար Շամիրը պարգևատրվել է «Կարմիր աստղ», «Հայրենական
պատերազմի առաջին աստիճանի» մարտական շքանշաններով և բազմաթիվ մեդալներով: Զորացրվելուց հետո կես տարի բուժվել
հոսպիտալներում: Այնտեղ էլ էր նվագել, երգել՝ ուրախացնելով վիրավորներին և բժիշկներին: Քսաներկու տարեկանում արդեն
դարձել էր աշուղ՝ աշուղ Շիրվանի. ինքն էր
իրեն այդպես անվանում իր գրած երգերում:
Այդ անունով էլ Շամիրը վերադարձավ հայրենի Կաղնուտ:
Գեղեցիկ տղամարդ էր Շամիրը, բայց
հաշմանդամ էր դարձել. նյարդային ցնցումներ ուներ դեմքի շրջանում, հենակներով մի
կերպ էր տեղաշարժվում: Սիրահարվեց գյուղի ամենատեսքով աղջիկներից մեկին՝ Հայկանուշին, ով պատերազմը սկսվելուց հետո
իններորդ դասարանից թողել էր դպրոցն ու
դառնալով կոլտնտեսության պահեստապետ՝
աղջկական իր վտիտ ուսերին վերցրել բանակին պարեն մատակարարելու դժվարին
հոգսը: Որոշել էր պատերազմի ավարտից հետո սովորել բուհում և ուսուցչուհի դառնալ:
Սիրահարված Շամիրը լավ երգեր էր գրում,
նաեւ Հայկանուշին նվիրում.
Ցորենի արտում դու հունձ ես անում,
Հունձ ես անում ու փունջ ես անում:
Այ սիրուն աղջիկ, հայացքովդ հուր,
Իմ ջահել ջիվան հոգին ես հանում:
Հաշմանդամ Շամիրի հետ ամուսնանալու Հայկանուշի մտադրությունը միանշանակ
չընդունվեց համագյուղացիների կողմից:
Միայն մայրն էր՝ Մարիամը, ով ասաց «Քինի
բալա, տըրան ալ ա մար պերած, ուրան ալ
բիդի մինը սիրի չէ՞, մարդ ա»:1944 թ. Շամիրն
ու Հայկանուշը պսակվեցին առանց հարսանիքի՝ բնակություն հաստատելով անհարմարություններով լի գյուղական տանը: Հաջորդ
տարի տեղափոխվեցին Ղափան:

յանը: Երբեմն թվում է, թե այդ համերգում երգել կամ պարել է ամբողջ Ղափանը...
1945թ. գարնանից Շամիր Հարությունյանը ղեկավարել է Ղափանի բանվորական
ակումբի ժողգործիքների համույթը, ժողովրդից ընտրել շնորհալիներին, նրանց համար
կանաչ ճանապարհ հյուսել դեպի հայ ազգային արվեստ:
Բանվորական
ակումբում
կայացած
առաջին հիշարժան համերգից մեկ տարի
հետո համույթը մասնակցեց Երևանում անցկացված գուսանական երգի ստուգատեսին:
Առաջին ճանաչումն էր: Համերգներ էին տալիս օրվա մեջ մի քանի անգամ, հանքերում,
ստորգետնյա հանքուղում, արտադրամասերում, հարստացուցիչ ֆաբրիկայում, գյուղերում:
Հետո համույթը մասնակցեց հանրապետական և միութենական գեղարվեստական
ինքնագործունեության բազում փառատոների, օլիմպիադաների ու տարբեր մրցույթների: Բազմաթիվ մրցանակներ, պատվոգրեր
ու դիպլոմներ են ստացել համույթն ու նրա
ղեկավարը. 1965 թվական. ինքնագործունեության փառատոն, բրոնզե մեդալ: 1967
թվական՝ արծաթե մեդալ, 1980 թվական՝
առաջին կարգի դիպլոմ…
Շուրջ 45 տարի Շամիր Հարությունյանը գլխավորել է Ղափանի պղնձահանքային
կոմբինատի մշակույթի պալատի ժողգործիքների, երգի-պարի ինքնագործ համույթները,
որտեղ յուրահատուկ դպրոց են անցել ու կատարելագործվել արդեն ճանաչված նվագողներ Մարտուն Ղարախանյանը, Վոլոդյա Գրիգորյանը, Գումեդին Հարությունյանը, Գուրգեն
Հովհաննիսյանը, Ռազմիկ Միրզոյանը, Ալ յոշա

Եկավ 1937 թիվը, ու Շամիրի հորը՝ Բալասանին էլ հասավ... Հասարակ դարբնի մեղքն այն էր, որ նորոգել էր
Զորավար Անդրանիկի զինվորների հրացանները և չէր
հավատացել Աղասի Խանջ յանի շինծու ինքնասպանությանը՝ ասել էր՝ «Բերիայի ձեռքի գործն է, Խանջ յանն ինքն
իրեն սպանողը չէր»:

Շամիրը կնոջ ուղեկցությամբ եղավ տարբեր առողջարաններում, այցելեց բժիշկներին,
ովքեր Հայկանուշին սովորեցրին բուժական
մերսումներ և առողջական վիճակի բարելավման հույս հայտնեցին՝ դրանք կանոնավոր
կիրառելու և հատուկ սննդակարգ պահպանելու դեպքում: Երեք տարի հետո Հայկանուշի հոգատար վերաբերմունքի շնորհիվ 180 սմ
հասակ և 42 կգ քաշով հաշմանդամ Շամիրն
ապաքինվեց, քաշը հասավ 60 կգ-ի, իսկ 1951
թվականից հրաժարվեց հաշմանդամության
թոշակից՝ աստիճանաբար վերադառնալով
լիարժեք, գործուն կյանքի:
1944 թվականին՝ սովետական բանակի
ծննդյան օրվա նախօրյակին, Ղափանի բանվորական ակումբում, որտեղ առաջին անգամ
Շամիրին բերել էր ինքնուս երաժիշտ Մարտիրոս Սարգսյանը, անդրանիկ համերգով
հանդես եկավ Շամիրի նորաստեղծ համույթը
(խումբը), որի առաջին անդամներն էին Գուրգեն Կարապետյանը, Բագրատ Կիրակոսյանը, Լուսիկ Ղազարյանը, Երմոնյա Ղոնյանը,
Գուրգեն Հովհաննիսյանը, Շամխալ Ավանես-

Ավթանդիլ յանը, Ալ յոշա Պետրոսյանը և էլի
ուրիշներ, որոնցից յուրաքանչ յուրը հետագայում՝ իրենց աշխատանքի վայրում, դարձել
են ինքնագործ խմբի ղեկավարներ: Ինքնուս
երգիչների և երաժիշտների քանի-քանի սերունդ է անցել Շ. Հարությունյանի դպրոցով:
Ինչպես 1984 թ. գրել է մեր հայրենակից,
բանաստեղծ Ավագ Եփրեմյանը, «Շամիրի
խումբը» իսկապես Ղափանի մանկության
խորհրդանիշներից մեկն է: Այո, կար ժամանակ, երբ, ինչպես ասում են, մի Ղափան էր,
մի «Շամիրի խումբ», երբ նրա համերգները
տոն էին համաքաղաքացիների համար:
Շ. Հարությունյանը ոչ միայն կատարող
էր, այլև ստեղծագործող: Նրա գործիքային
«Սյուիտը», «Հնձվոր աղջիկը», ՀԽՍՀ 50-ամյա հոբել յանին նվիրված «Լուսաբաց» երաժշտական պատկերը, «Ղափանի մեղեդիները»,
«Երիտասարդական քայլերգը» հաճախակի
էին հաղորդվում հանրապետական ռադիոյով:
Մեծ է Շ. Հարությունյանի ավանդը հատկապես մատաղ սերնդի երաժշտական դաս-

տիարակության ազգապահպան գործում,
որին անմնացորդ նվիրվել է 1990-2008 թթ.՝
աշխատելով Կապանի մանկապատանեկան
ստեղծագործական կենտրոնում: Նրա անմիջական ղեկավարությամբ հայ ազգային
երաժշտական արվեստին հաղորդակից են
դարձել բազմաթիվ պատանիներ և աղջիկներ, շատերին է նվագել ու երգել սովորեցրել, նրանց մեջ երաժշտության նկատմամբ
սեր արթնացնելով՝ հետ պահել վատ ճանապարհի վրա հայտնվելու գայթակղությունից:
Քամանչա, թառ, ուդ, մանդոլինա, քանոն,
շվի, դուդուկ, կլարնետ, զուռնա, դհոլ… Ահա
այն գործիքների ոչ լրիվ ցանկը, որոնցով Շ.
Հարությունյանը նվագել է սովորեցրել: Աշակերտներից շատերը դարձել են հաջողակ և
հայտնի երաժիշտներ:
Շ. Հարությունյանը լայն ժողովրդականություն էր վայելում ոչ միայն Կապանի,
այլև ողջ Զանգեզուրի երաժշտասեր հասարակության շրջանում: Նրա արվեստը շատ
բարձր էին գնահատում հատկապես համույթի անդամները: Ահավասիկ, համույթի մեներգիչ, լրագրող Մարտուն Ասասյանի՝ Շ. Հարությունյանի հոբել յանի առթիվ՝ 1996թ. գրած
բանաստեղծությունը.
Թառը դոշիդ հիսուն տարի դու Կապանում
Քո հմայիչ նվագ-երգով հեգ սրտեր ես
իրար կապում:
Ձայնարարիչ քո մատներով շունչ ես
տալիս թառիդ սադափ
Ու լցնում ես սիրտ ու հոգի սիրո կրակ
դու ափեափ:
Ոչ թե թառիդ, այլ քո սրտի լարերից է
երգը ծորում,
Ինչպես զանգակ աղբյուրներն են խենթ
կարկաչում գյուղիդ ձորում…
Թառդ՝ սրտիդ, սիրտդ՝ թառիդ կյանք
են տալիս սիրողի պես,
Մեկդ մեկու համար եք դուք սեր-աշխարհում
ծնվել ասես…
Քո բնատուր ձիրք ու շնորհք՝ թանկ
գանձի պես շռայլորեն
Բաշխում ես դու քանի տարի մանուկներին
անշահորեն:
Թառդ սերդ է բուրում ծարավ քո
սաներին շնորհաշատ,
Կյանքդ երկար լինի, Շամիր, քո արվեստով
միշտ լուսառատ:
Հպարտացիր և դու Կապան քո նվիրյալ
մեծ վարպետով,
Ու թող միայն երգը քայլի նրա հյուսած
արահետով:
Արդեն տասներկու տարի է, որ մեզ հետ չէ
Շամիր Հարությունյանը՝ հայ ազգային երաժշտական ինքնագործ արվեստի նվիրյալը, Կապանի արժանավոր քաղաքացին: Սակայն
կապանցիների հիշողության մեջ դեռ երկար
կմնան նրա գեղեցիկ, անկրկնելի ձայնը և
հայկական թառի կախարդական հնչ յունները:
Ապրիլի 27-ին լրացավ պապիս՝ Շամիր
Բալասանի Հարությունյանի ծննդյան հարյուրամյակը:
Շնորհավո՛ր ծնունդդ, սիրելի՛ պապիկ, դու
դեռ կենդանի ես բոլոր նրանց համար, ովքեր
հիշում են քեզ:
ԼՈՒՍԻՆԵ ՎԱՅԱՉՅԱՆ
Ք. ԱՆԺԵՐ, ՖՐԱՆՍԻԱ
27.04.2021Թ.
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«Երեկոն Ուբակի
արվեստանոցում»

Ա

րվեստի տեսաբաններից մեկն է
ասել, թե գեղանկարի գլխավոր արժանիքն այն է, որ տոն լինի աչքի
համար։ Գեղանկարիչ Ռուբեն Կոստանդյանի
(Ուբակ) արվեստանոցում տոն է ոչ միայն աչքի համար, այլ մտքի, հոգու եւ այսպես շարունակ։ Նորոգված արվեստանոցն ավելի շատ
պատկերասրահ է հիշեցնում։ Երկու տարի
առաջ Կապանի արվեստի պետական քոլեջի
փոխտնօրեն Աշոտ Խաչատրյանի նախաձեռնությամբ այստեղ մի հետաքրքրական միջոցառում կազմակերպվեց՝ «Երեկոն Ուբակի
արվեստանոցում»։ Նպատակն էր Կապանում
ստեղծել մի այնպիսի վայր, որտեղ քաղաքի
արվեստագետները հանդես գան կատարումներով, ներկայացնեն իրենց խոհերը, մտահղացումները, ինչու չէ՝ նաեւ բանավիճեն։
– Մի խոսքով՝ այս նախաձեռնությամբ
փորձում ենք լրացնել այն բացը, որը գոյացել
է մայրաքաղաքից հեռու լինելու հետեւանքով։
Հարթակի բացակայության պատճառով՝ շատերը չեն կարողանում լիարժեք ներկայանալ,
– ասաց Ռուբեն Կոստանդյանը:
- Իսկ ինչու՞ հատկապես այս արվեստանոցը։
- Արվեստանոցի զբաղեցրած տարածքը
կարելի է որպես համերգասրահ օգտագործել, մանավանդ որ առկա է դաշնամուր: Եթե
քաղաքի մյուս գեղանկարիչների արվեստանոցներում նման պայմաններ լինեին, հաճույքով այնտեղ եւս կկազմակերպեի, - երեկոյից առաջ «Սյունյաց երկրին» փոխանցում է

Աշոտ Խաչատրյանը:
Նախաձեռնությունը շարունակական պիտի լիներ՝ ամեն տարի, սակայն 2020 թվականի պատուհասները՝ թագավարակ, պատերազմ, շատ բան հետին պլան մղեցին, եթե
չասենք վիժեցրին...
Ինչեւէ, մայիսի 2-ին, Աշոտ Խաչատրյանի
գործուն նախաձեռնությամբ, Ուբակի արվեստանոցում գույների խաղի հետ երաժշտությունն էր թեւածում։ Երեկոն սկսվեց Յոհաննես
Բրամսի «Ռապսոդիա սոլ մինոր» ստեղծագործության կատարումով, որը հնչեցրեց
դաշնակահարուհի Աստղիկ Գրիգորյանը։
Հաջորդաբար հնչեցին Գեղունի Չթչ յանի,
Էդվարդ Բաղդասարյանի Էնրիկո Գրանադոսի, Ֆրանց Շուբերտի, Աստոր Պիացոլայի
ստեղծագործությունները՝ Աշոտ Խաչատրյանի (թավջութակ), Հասմիկ Մարտիրոսյանի
(վոկալ), Արմենուշ Հովհաննիսյանի (ջութակ),
Լիաննա Ստեփանյանի (դաշնամուր), Վիգեն
հովհաննիսյանի (կլառնետ) կատարմամբ:
Կապանի Ալ. Շիրվանզադեի անվան պետթատրոնի դերասանուհի Նատալ յա Բաղդասարյանը հանդես եկավ ասմունքով (Ավ.
Իսահակյան, Եղ. Չարենց):
Որոշ կատարումներ նվիրվեցին հայ երգեհոնային երաժշտության հիմնադիր Վահագն Ստամբոլցյանի, հանրահայտ թավջութակահարուհի Մեդեա Աբրահամյանի,
Կապանի հոգեւոր հովիվ տեր Վահան քահանա Հեբոյանի հիշատակին։ Իսկ «Խաչագողի
հիշատակարանը» ֆիլմից մեղեդին, որ հնչեց-

րին Վիգեն Հովհաննիսյանը (դուդուկ) եւ
Աշոտ Խաչատրյանը (թավջութակ), նվիրվեց
Արցախյան բոլոր ազատամարտերի զոհերի
հիշատակին...
Երեկոյին ներկա էին նաեւ արվեստի
քոլեջի դասախոսներ, գեղանկարիչ Աննա Ղուկասյանը եւ պարուսույց Թամարա
Ստեփանյանը, ինչպես նաեւ Կապանի Ալ.
Շիրվանզադեի անվան պետթատրոնի գեղարվեստական տնօրեն Տիգրան Աթայանը,

գեղարվեստական ղեկավար Իշխան Ղարիբյանը, ովքեր հնչեցրին Տիգրան Աթայանի հեղինակային երգերը:
Միջոցառումը եզրափակվեց Դմիտրի
Շոստակովիչի «Վալսով»։
Երաժշտական կատարումներն ընդմիջվում էին հնչող ստեղծագործության վերաբերյալ մեկնաբանություններով, մտերմիկ
խոսք ու զրույցով...
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Բժշկուհի Աննա
Սարգսյանն
արժանացել
է համեստ
գնահատանքի

Նախընտրական քարոզարշավը
կմեկնարկի հունիսի 7-ին, կտևի մինչև
հունիսի 18-ը

Հ

այաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների համար
նախընտրական քարոզարշավը մեկնարկելու է հունիսի 7-ին և տևելու է մինչև
հունիսի 18-ը ժամը 24:00-ն: Համապատասխան որոշումն ընդունվեց Կենտրոնական
ընտրական հանձնաժողովի մայիսի 11-ի նիստում:
ՀՀ ազգային ժողովի 2021 թվականի հունիսի 20-ին կայանալիք արտահերթ ընտրությունների
նախապատրաստման
և
անցկացման հիմնական միջոցառումների
ժամանակացույցը հաստատելու մասին նախագիծը ներկայացրեց ԿԸՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչ յանը:
«Նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածը մեկնարկելու է 2021 թվականի հունիսի 7-ից մինչև հունիսի 18-ը ժամը
24:00-ն: Թեկնածուների, կուսակցությունների կամ դաշինքի անդամ կուսակցությունների ինքնաբացարկի մասին դիմումների
ներկայացման ժամկետը մինչև հունիսի 10-ը
ժամը 18:00-ն է»,-ասաց Մուկուչ յանը:

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

Ընտրական տեղամասերի կազմավորումը տեղի կունենա մինչև 2021 թվականի
մայիսի 26-ը, կուսակցությունները, կուսակցությունների դաշինքը գրանցման համար
փաստաթղթերը ԿԸՀ են ներկայացնում
քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 25 օր
առաջ մինչև ժամը 18:00-ն, այն է՝ 2021 թվականի մայիսի 26-ը մինչև ժամը 18:00-ն:
Կուսակցությունների,
կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակների
գրանցման համար նախատեսված է ժամկետ՝ 2021 թվականի մայիսի 26-ից մայիսի
30-ը: Ընտրողների ցուցակները տեղամասային կենտրոններում բոլորի համար տեսանելի
վայրում փակցվելու են մայիսի 31-ին:
Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվելու են հունիսի 20-ին: ՀՀ նախագահ Արմեն
Սարգսյանը մայիսի 10-ի երեկոյան արդեն ստորագրել է հունիսի 20-ին Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություն նշանակելու մասին հրամանագիրը։

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

«Գորիսի բժշկական կենտրոն» ՓԲ ընկերության երիտասարդ բժշկուհի Աննա
Սուրենի Սարգսյանն Արցախյան երրորդ
պատերազմի օրերին իր անձնվեր մասնկացությունն է բերել Գորիսի հիվանդանոցի առաքելության իրականացմանը,
որը, առանց չափազանցության, առաջնագծում հայտնված բուժհաստատության դեր էր կատարում:

Հ

ենց դա է նկատի ունեցել «Ֆիդայիներ»
ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեյրան Չիլինգարյանը, ով բժշկուհի
Աննա Սարգսյանին պարգեւատրել է ՀԿ-ի մեդալով ու պատվոգրով:
Քիթ-կոկորդ-ականջաբան Աննա Սարգսյանը ճանաչված անուն է Գորիսում:
44-օրյա պատերազմը փորձություն էր
նաեւ նրա համար: Այդ օրերին մեծ թվով վիրավոր զինվորներ նրա ջանքով ու մասնագիտական հմտությունների շնորհիվ առողջացան ու կրկին մարտադաշտ վերադարձան՝
հաղթանակ կերտելու հավատով ու վճռականությամբ:
Ազգային արհավիրքի այդ օրերին բժշկուհի Աննա Սարգսյանի գործելակերպը վերստին հավաստում է նրա հավատարմությունը
Հիպոկրատի երդմանը, ինչը, իսկապես, արժանի է գնահատանքի:
Ուստի եւ մեր շնորհավորանքն ենք ուղղում բժշկուհուն՝ պատերազմի ժամանակ
թիկունքում եւ ռազմի դաշտում առանձնակի
մասնակցություն եւ գործունեություն իրականացնելու համար համեստ գնահատանքի
արժանանալու առիթով եւ մաղթում նրան

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

44-օրյա պատերազմը փորձություն էր նաեւ նրա համար:
Այդ օրերին մեծ թվով վիրավոր
զինվորներ նրա ջանքով ու մասնագիտական հմտությունների
շնորհիվ առողջացան ու կրկին
մարտադաշտ վերադարձան՝
հաղթանակ կերտելու հավատով
ու վճռականությամբ:

հաջողություններ, հայրենիքի սահմանների
պաշտպանների կողքին հետայսու եւս կանգնելու վճռականություն, եթե, Աստված մի
արասցե, դրա կարիքը նորից զգացվի:
ՕԼՅԱ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

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
12.05.2021թ.:

