...Դերասանությունը գեղեցիկ է բեմի վրա, ուր խաղում են, բայց նա գարշելի է կյանքի մեջ, ուր ապրում են:
Դրա համար էլ բեմի վրա խաղացողները շնորքով մարդիկ են, իսկ կյանքում խաղացողները՝ ցածերն ու կեղծավորները:
Ահա սա՝ ներկայանում է ամեն տեղ որպես չհասկացված ու հալածված գաղափարական գործիչ, մյուսը նշանավոր հերոս է խաղում, երրորդը
հրապարակախոսություն է սարքել, չորրորդը բարեգործ է ձևանում, հինգերորդը գրող է կեղծում, վեցերորդը հանդիսանում է արդեն որպես
նահատակ, յոթերորդը գալիս է որպես դատավոր, ամենքին մեղադրելու և ամենքից հաշիվ ուզելու…
Սրանք ոչինչ չեն սիրում, այլ ցույց են տալիս, թե սիրում են:
Եվ ինչպես դերասանն ունի իր դերը, որ տանում է, իսկական գործիչն ունի իր խաչը, որ կրում է, սրանք էլ, այս կամ այն գործին կպչելով,
փոխանակ գործի ծանրության տակ մտնելու և տանելու, իրենք են բարձրանում, հեծում նրա վրա ու շինում են իրենց էշը:
Եվ այս դերասաններից ամեն մեկն ունի իր էշը, ու միշտ էլ իր էշն է քշում, թեկուզ աշխարքը քանդվի...
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ
Երեքշաբթի
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Դելիմիտացիայի իրավական հիմք
ունեցող միակ քարտեզը 1920-ականների
քարտեզն է...

Մ

ինչև նոյեմբերի 10-ը որևէ բան չի
նախատեսվում... Այդ մասին լրագրողների հետ զրույցում ասաց Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն
Գրիգորյանը՝ անդրադառնալով հարցին, թե
նոյեմբերի 9-ին Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպելո՞ւ են, թե՞ ոչ, նոր եռակողմ հայտարարություն նախատեսվա՞ծ է ստորագրել, թե՞ ոչ։
Արմեն Գրիգորյանը հիշեցրեց, որ Հայաստանը հայտարարել է, որ պատրաստ է Ադրբեջանի հետ սահմանագծման ու սահմանազատման գործընթացին։
«Դրա կարևոր մոտեցումներից է Հայաստանի և Ադրբեջանի զորքերի հայելային հետքաշումը, համապատասխան տարածքներում
երկու երկրների սահմանապահ զորքերի տե-

ղակայումն ու դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի մեկնարկը։ Այդ մասով սպասում ենք
դրական ազդակի Ադրբեջանից։ Կարծես թե
սեպտեմբերին ՄԱԿ-ում նրանք այդպիսի հայտարարություն արել են, բայց մենք չենք կարողանում այս մասով առաջ գնալ», – ասաց
նա։
Անդրադառնալով հարցին, թե ինչ քարտեզներով է իրականացվելու, արդյո՞ք Կրեմլում պահվող 1920-ականների քարտեզով է լինելու, թե՞ ոչ, Արմեն Գրիգորյանն ասաց. «Նախ
ուզում եմ ասել՝ ԽՍՀՄ տարիների առաջին դեմարկացիայի գործընթացը հենց 20-ականներին է սկսվել ՝ 1926, 1927 թվականներին, որն
ավարտվել է 1929 թ. և դրանից հետո հետագայում ձևավորված քարտեզների հիմքը եղել

է հենց այդ թվականներին ձևավորված քարտեզը, շրջանառության մասին որևէ խոսք չկա,
դեմարկացիա, դելիմիտացիա։ Աշխատանքային խումբը քննարկում է, թե ինչպես գործընթացն սկսել, որը հիմք ընդունել, այս պահին
որևէ հստակություն չկա, քննարկում ենք, եթե
այդ մասով որևէ հստակություն լինի, հանրությանը տեղ յակ կպահենք», – հավելեց նա։
Արմեն Գրիգորյանն ասաց, որ իրավական
հիմք ունեցող միակ քարտեզը 1920-ական
թվականների քարտեզն է։ Նրա խոսքով՝ մասնագետների մի մասն ասում է, որ դա 1926 թ.
քարտեզն է, իսկ մյուս մասն ասում է, որ խոսքը 1927 թ. քարտեզի մասին է, այս հարցում
հստակություն չկա։
28.10.2021

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՊՈՒՏԻՆ. «Սահմանին իրավիճակի
կարգավորումն առանց ՌԴ-ի հնարավոր չէ.
Հայաստանը և Ադրբեջանը կարող են հարցը
լուծել խորհրդային քարտեզների հիման
վրա, սակայն գործընթացը փոխզիջումներ է
պահանջում»

ՌԴ

նախագահ Վլադիմիր Պուտինը «Վալդայ» քննարկման
ակումբի հանդիպմանը, ի
թիվս այլ հարցերի, անդրադարձել է Հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակին՝ նշելով, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը կարող են
լուծել սահմանի հարցը խորհրդային շրջանի
քարտեզների հիման վրա, սակայն այդ գործընթացը փոխզիջումներ է պահանջում:
«Այժմ ամենակարևորը սահմանին իրավիճակի կարգավորումն է: Եվ այստեղ, իհարկե, առանց Ռուսաստանի մասնակցության

ոչինչ հնարավոր չէ անել: Այստեղ նույնիսկ
մեզ, թերևս, ուրիշ ոչ ոք պետք չէ, բացի երկու կողմից ու Ռուսաստանից։ Ինչո՞ւ: Այստեղ
շատ պարզ, պրագմատիկ բաներ կան։ Այո,
քանի որ ռուսական բանակի գլխավոր շտաբում կան քարտեզներ, որոնք ցույց են տալիս,
թե ինչպես է անցել միութենական հանրապետությունների սահմանը խորհրդային շրջանում: Այնտեղ բաներ կան, որոնք նույնպես
փոխզիջումներ են պահանջում՝ ինչ-որ տեղ
ինչ-որ բան հարթեցնել, ինչ-որ տեղ ինչ-որ
բան փոխանակել: Միայն այնպես, որ դա ճա-

նաչվի, հասկանալի լինի, որ դա ձեռնտու է երկու կողմերին էլ», – ասել է Պուտինը:
21.10.2021

Սահմանվեց ձմեռային
զորակոչի ժամանակացույցը

Կ

առավարությունն ընդունեց որոշում,
որով հայտարարվում է 2021 թ. հոկտեմբերի 25-ից մինչև 2022 թ. հունվարի 31-ը ներառյալ ՀՀ արական սեռի այն քաղաքացիների
շարքային կազմի պարտադիր զինվորական
և այլընտրանքային ծառայությունների ձմեռային զորակոչը, որոնց 18 տարին լրանում
է մինչև 2021 թ. դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ,
ինչպես նաև այն քաղաքացիների, որոնց շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից նախկինում տրված
տարկետումը դադարում է մինչև 2021 թ. դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ: Ինչպես փոխանցում
է «Արմենպրես»-ը, ըստ նախագծի հիմնավորման, որոշվել է 2021 թ. ձմեռային զորակոչի
շրջանակում մինչև 2022-ի հունվարի 31-ը ներառյալ զորացրել օրենքով սահմանված ժամկետում շարքային կազմի պարտադիր զինվորական կամ այլընտրանքային զինվորական
ծառայություն անցած զինծառայողներին:

ԶՊՄԿ-ի նոր
սեփականատիրոջ
կողմից ընկերությունում
աշխատատեղերի կրճատում
եւ սոցիալական ծրագրերի
չեղարկում չի լինի
Հոկտեմբերի 21-ին «Գեոպրոմայնինգ» ընկերության ներկայացուցիչները Քաջարանում
հանդիպում են ունեցել «Զանգեզուրի ՊՄԿ»
ՓԲ ընկերության բոլոր ստորաբաժանումների
ղեկավարների հետ:
Հանդիպման ընթացքում, որն անցել է փոխադարձ վստահության եւ գործարար մթնոլորտում, ամենայն հստակությամբ ու որոշակիությամբ հայտարարվել է, որ ընկերության
նոր սեփականատիրոջ կողմից Զանգեզուրի
պղնձամոլիբդենայինում
աշխատատեղերի
որեւէ կրճատում չի նախատեսվում:
Հայտարարվել է նաեւ, որ նոր սեփականատերը չի պատրաստվում սառեցնել կամ
չեղ յալ հայտարարել ընկերության կողմից
իրականացվող որեւէ սոցիալական ծրագիր:
Ավելին, նոր սեփականատեր ընկերությունը պատրաստվում է ընդլայնել ու ավելի արդյունավետ դարձնել «Զանգեզուրի ՊՄԿ» ՓԲԸ
գործունեությունը, ինչպես նաեւ՝ երկրամասի
սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը
միտված ծրագրերի շրջանակը:
«Զանգեզուրի ՊՄԿ» ՓԲԸ ղեկավարների
հետ հանդիպման ժամանակ «Գեոպրոմայնինգ» ընկերության ներկայացուցիչները կոչ
են արել հանքագործներին՝ չհավատալ վերջին օրերին համառորեն տարածվող ստահոդ
լուրերին եւ ապատեղեկատվությանը, թե իբր
Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինում աշխատատեղերի եւ սոցիալական ծրագրերի կրճատումներ են սպասվում, ուստի եւ՝ բոլոր նման
լուրերին չպետք է լրջորեն վերաբերվել ու որեւէ նշանակություն տալ:
Այնպես որ՝ «Զանգեզուրի ՊՄԿ» ՓԲ ընկերությունը թեւակոխում է կայուն զարգացման
փուլ, որին Սյունիքում վաղուց էին սպասում:
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ»
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Ռուս խաղաղապահները
Լեռնային Ղարաբաղում
ուսումնավարժանքներ
են անցկացրել՝ կապի
տարբեր միջոցների
կիրառմամբ

Ռ

ուս խաղաղապահները Ռազմական
կապի մասնագետի օրվան ընդառաջ համալիր մարզումներ են անցկացրել՝ ուղղված կառավարման համակարգի
կազմակերպմանը Լեռնային Ղարաբաղում: Այս մասին ասվում է ՌԴ ՊՆ տեղեկագրում:
Ուսումնավարժանքներին ներգրավվել
են բոլոր 27 դիտակետերը, որոնք տեղակայված են շփման գծի երկայնքով՝ Լաչինի
միջանցում, Մարտունիի, Մարտակերտի և
ԼՂ այլ շրջաններում:
Ռադիո-ուսուցմանն ուղղված վարժանքներն իրականացվել են պայմանական թիրախների ուղղությամբ: Գործնական
պարապմունքի
ընթացքում
մասնագետները համալիր առաջադրանքներ են մշակել՝ կապի տարբեր միջոցների
օգտագործմամբ:
20.10.2021

Իրանն ու Ռուսաստանը
տարածաշրջանում
անվտանգության
ապահովման շուրջ
պայմանավորվածություն
են ձեռք բերել

Ա

յցով Մոսկվայում գտնվող Իրանի
զինված ուժերի գլխավոր շտաբի
պետ գեներալ-մայոր Մոհամմադ Բաքերին ասել է, որ Իրանն ու Ռուսաստանը
պայմանավորվել են տարածաշրջանում
ծավալել գործունեություն, որը կապահովի անվտանգությունը:
«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ IRNA-ի հետ զրույցում Բաքերին ասել է, որ
ՌԴ պաշտպանության նախարար Սերգեյ
Շոյգուի և Ռուսաստանի զինված ուժերի
գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի հետ զրույցները դրական և կառուցողական են եղել:
Բաքերին նշել է, որ Իրանն ու Ռուսաստանը մշտապես աջակցել են միմյանց
հետ՝ միջազգային ասպարեզում, և երկու
երկրների միջև թյուրիմացություն չի եղել,
քանի որ նրանք նույնական կարծիքներ
ունեն Սիրիայի, Կովկասի, Պարսից ծոցի
և Կարմիր ծովի վերաբերյալ:
Նա նաև ասել է, որ Իրանն ու Ռուսաստանը երեք ամիս անց Թեհրանում
ռազմական հանձնաժողովի համատեղ
նիստ կանցկացնեն ՝ քննարկելու երկկողմ ռազմական կապերը, պաշտպանական արդյունաբերությունը և ռազմական
պայմանագրերը, Սիրիայում իրավիճակը,
տարածաշրջանում անվտանգությունը և
ահաբեկչության դեմ պայքարը:
21.10.2021

Պուտինը, Փաշինյանը
և Ալիևը կարող են
հանդիպել նոյեմբերի
առաջին տասնօրյակում.
նախատեսվում է եռակողմ
հայտարարությունների
ստորագրում

ՌԴ

նախագահ Վլադիմիր Պուտինի,
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ
Ալիևի և ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի
հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ նոյեմբերի առաջին տասնօրյակում: Այս մասին հայտնում է «ՌԻԱ Նովոստի»-ն՝ հղում
անելով իր աղբյուրին:
Աղբյուրի տեղեկություններով՝ բանակցությունների արդյունքում ղեկավարները եռակողմ հայտարարություններ
կստորագրեն:
23.10.2021

Հայ-ռուսական դաշինքը ռեգիոնում այլ
հակառակորդներ չունի՝ Ադրբեջանից և
Թուրքիայից բացի. Խրամչիխինը՝ միացյալ
զորախմբի վարժանքների մասին
Հայ-ռուսական զորքերի միացյալ խմբավորման մարտավարական զորավարժությունները ցույց են տալիս, որ հայռուսական ռազմական դաշինքը կա և
շարունակվում է ամրապնդվել: «Արմենպրես»-ի հետ զրույցում այդ մասին հայտնեց Մոսկվայի Քաղաքական և
ռազմական վերլուծությունների ինստիտուտի փոխտնօրեն, ռազմական փորձագետ Ալեքսանդր Խրամչիխինը:

«Զ

որքերը առանց վարժանքների,
ուսուցման և կատարելագործման չեն լինում: Եթե կան զինված ուժեր, ապա դրանք պետք է շարունակ
սովորեն, այլապես պետք է ցրվեն: Այնպես
որ, զուտ ռազմական տեսակետից սա միանգամայն բնական երևույթ է: Իսկ եթե խոսքը
ոչ թե մեկ, այլ երկու երկրի զինված ուժերի
համագործակցության մասին է, ապա այդ
դեպքում առավել ևս գործնական պարապմունքներով համատեղ ռազմական գործողություններ մշակելու կարիք կա», – մեկնաբանեց Ալեքսանդր Խրամչիխինը:
Ինչ վերաբերում է վարժանքների քաղաքական կողմին, ռազմական փորձագետի
խոսքով՝ նույնիսկ եթե միացյալ զորախմբի
զորավարժություններն իրականում քաղաքական տողատակեր չունեն, միևնույն է,
շրջակա երկրներն ընկալելու են այդ միջոցառումը որպես Հայաստանի և Ռուսաստանի
ռազմական դաշինքի ամրապնդում:
«Այս պարագայում, այնուամենայնիվ,
սկզբունքայինը քաղաքական ասպեկտն է:
Եթե զորքերի միացյալ խմբավորումը կա,
ապա ո՞վ է խմբավորման հրամանատարը
և ի՞նչ կլինի պատերազմի դեպքում: Ես չգիտեմ՝ կոնկրետ ո՞րն է զորավարժությունների
սցենարը, բայց ակնհայտ է, որ Ադրբեջանից
և Թուրքիայից բացի՝ այլ հակառակորդներ,
միևնույն է, չկան: Պարզ է, չէ՞, որ Վրաստանը
չի կարող լինել Հայաստանի և Ռուսաստանի հակառակորդը: Դա լուրջ չէ: Հետևաբար,
Ադրբեջանից և Թուրքիայից բացի՝ ուրիշ ոչ ոք
չի մնում», – կարծում է Ալեքսանդր Խրամչիխինը:
Իսկ ավելի լայն իմաստով հայ-ադրբեջանական դիմակայությունը, որին Հայաստանի և Ադրբեջանի դաշնակիցները, իհարկե,
առնչվում են այս կամ այն ձևով, ըստ մոսկով յան ինստիտուտի փոխտնօրենի՝ ավելի
լայն տարածաշրջանային և աշխարհաքաղաքական մրցակցության պատկերի մեջ է
տեղավորվում, որտեղ հիմնական դերակատարները սիրիական ճգնաժամի կարգավոր-

ման երեք ակտիվ կողմերն են՝ Ռուսաստանը,
Թուրքիան և Իրանը:
Վերլուծաբանների կարծիքով՝ քառասունչորսօրյա պատերազմից հետո նշված
երեք դերակատարները քողարկված, երբեմն
էլ՝ բացահայտ պայքար են մղում տարածաշրջանում ուժերի նոր դասավորության, այսպես
ասած՝ նոր ստատուս-քվոյի ձևավորման համար: Այդ պատճառով էլ, չնայած Լեռնային
Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դադարեցմանը, իրադրությունը Հարավային Կովկասում շարունակում է լարված մնալ:
Այս ֆոնին թուրք-ադրբեջանական ագրեսիվ դաշինքը չի դադարեցնում իր ապակառուցողական գործողությունները տարածաշրջանում՝ պարբերաբար զորավարժություններ
անցկացնելով Արցախի գրավ յալ տարածքներում կամ Նախիջևանում:
Խրամչիխինի գնահատմամբ՝ «սիրիական
եռյակից» երկուսը՝ Ռուսաստանը և Իրանը,
ըստ էության Թուրքիայի դեմ են՝ մասնավորապես Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հանդեպ վերաբերմունքի առումով: Բայց
միևնույն ժամանակ, Մոսկվան ստիպված
է լավ հարաբերություններ պահպանել Անկարայի հետ թե՛ Սիրիայի հիմնախնդրի և
թե՛ էներգետիկ հարցերի և թե՛ առհասարակ
աշխարհաքաղաքական ընդհանուր գործընթացների պատճառով:
Այդուհանդերձ, Ռուսաստանը, «Արմենպրես»-ի զրուցակցի խոսքով, ոչ մի դեպքում չի
ուզում թույլ տալ Ադրբեջանում թուրքական
զորքերի ներկայությունը: Խրամչիխինի կարծիքով՝ Ադրբեջանն էլ իր խաղն է խաղում, և
Իլհամ Ալիևի օրոք Ադրբեջանը չի լինի «Թուրքիայի 100 տոկոսանոց խամաճիկը»:
«Այստեղ շատ մեծ խաղ է ընթանում, որը
բազմաթիվ նրբերանգներ ունի: Ընդ որում՝
Ռուսաստանը ոչ մի դեպքում չի ուզում թուրքական զորքեր տեսնել Ադրբեջանում, բայց
միաժամանակ չի ուզում լրիվ փչացնել իր
հարաբերությունները Թուրքիայի հետ: Թեև,
ըստ իս, դրանից, ի վերջո, հնարավոր չի լինի խուսափել, բայց առայժմ Ռուսաստանն
ամեն ինչ անում է այդ պահը հնարավորինս
հետաձգելու համար», – «Արմենպրես»-ին
ասաց Ալեքսանդր Խրամչիխինը:
Վերջին շրջանում կտրուկ ակտիվացել
է նաև հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը՝ պաշտպանելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն
ու ինքնիշխանությունը Ադրբեջանի բացահայտ ոտնձգություններից: Թեհրանի և
Բաքվի հարաբերությունների կտրուկ վատթարացումը սկսվեց Սյունիքի դեպքերից,

երբ ադրբեջանական սահմանապահները
սկսեցին խոչընդոտել հայերի և իրանցի վարորդների տեղաշարժը Կապան-Գորիս միջպետական ճանապարհի՝ ադրբեջանական
վերահսկողության տակ անցած հատվածներում: Թեհրան-Բաքու դիվանագիտական
առճակատման ֆոնին Իրանը լայնածավալ
զորավարժություններ ձեռնարկեց իրանաադրբեջանական սահմանի մոտ՝ Ադրբեջանի իշխանություններին մեղադրելով տարածաշրջանում «կարմիր գծեր» հատելու և
Ադրբեջանի տարածքը երրորդ ուժերի, մասնավորապես՝ ահաբեկչական խմբավորումների և իսրայելական ուժերի ռազմական
ներկայության համար տրամադրելու մեջ:
Այս ընթացքում իրենց ռազմական
հմտությունները շարունակում են կատարելագործել նաև հայկական զինուժի ստորաբաժանումները՝ վարժանքներ անցկացնելով
ՀԱՊԿ-ի գործընկերների հետ հայ-ռուսական
երկկողմ կամ ՀԱՊԿ-ի բազմակողմ ձևաչափերով:
Հոկտեմբերի 22-ին հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի հրամանատար, գեներալ-լեյտենանտ Տիգրան Փարվանյանը հայտնել է,
որ Հայաստանում մեկնարկել են Հայաստանի
և Ռուսաստանի զորքերի միացյալ խմբավորման մարտավարական զորավարժությունները: Վարժանքներին մասնակցել են ինչպես
ՀՀ Զինված ուժերի հատուկ բանակային կորպուսի, այնպես էլ Գյումրիի 102-րդ ռուսական
ռազմաբազայի ուժեղացված ստորաբաժանումները: Հրամանատարի խոսքով՝ նմանատիպ վարժանքներ, ըստ նախապատրաստական պլանի, անց են կացվում տարին մի
քանի անգամ:
Զորավարժությունների ընթացքում խաղարկվել է մի քանի սցենար։ Զորավարժություններում ներգրավված են եղել մեծ
քանակությամբ
ռազմական
տեխնիկա,
մասնավորապես, տանկեր, հետևակի մարտական մեքենաներ, ինքնագնաց հրետանի։
Ակտիվ փուլից հետո ամփոփվել են արդյունքները և տրվել համապատասխան հանձնարարականներ:
Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի միացյալ խմբավորման մասին համաձայնագիրը ստորագրվել է 2016 թ. նոյեմբերի
30-ին Մոսկվայում՝ ՀՀ և ՌԴ պաշտպանության
նախարարների կողմից: 2017 թվականին այն
վավերացվել է ե՛ւ Ռուսաստանի Դաշնության
Պետդումայի ու Դաշնային խորհրդի, ե՛ւ Հայաստանի Ազգային ժողովի կողմից:
26.10.2021

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ

1 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2021Թ.

3

№ 21 (563)

Սիսիան համայնքը մերօրյա պատերազմում 78 զոհ
է տվել, որից
64-ը հուղարկավորված
է Սիսիանի
պանթեոնում, երեքը՝
Շաղատում,
երկուսը՝ Անգեղակոթում,
ինը՝ տարբեր
տեղերում: Այս
պահի դրությամբ ունենք
յոթ անհետ
կորած:

ԱՐՄԵՆ ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ. «Ամեն ինչի
պատասխանը ժամանակը կտա...»
ԱՅՑԵՔԱՐՏ

Հարցազրույց Սիսիանի համայնքապետի պաշտոնակատար Արմեն Հակոբջանյանի հետ

-Պ

արոն Հակոբջանյան, սովորաբար ղեկավար անձանցից հարցազրույց վերցնում են նրա պաշտոնավարման 100
օրը լրանալուց հետո, բայց այս դեպքում
ժամկետը չի լրացել: Բանն այն է, որ պատեհ առիթը բաց չթողնելով՝ ցանկանում
ենք մի քանի հարց ուղղել Ձեզ. հասցրե՞լ
եք հարմարվել, հունի մեջ մտնել:
– Հունի մեջ մտնելն այս դեպքում չափազանց հարաբերական է, որովհետեւ գործերն
անընդհատ շատանում են, անելիքի պակաս
չկա: Եթե ասեմ՝ ամբողջապես մտել եմ հունի մեջ, կնշանակի՝ գործ չեմ անում: Բայց չեմ
վհատվում, լավ կլինի, համենայն դեպս լավատեսությամբ եմ համակված: Որոշ գործեր
արդեն արվել են, բայց անելիքը շատ ավելի
շատ է...
– Եվ անսպասելի՞ էր նման պատասխանատու պաշտոն ստանձնելու վերաբերյալ առաջարկությունը:
– Իհարկե: Ճիշտ է, միշտ ակտիվ աշխատել եմ, մշտապես գործի մեջ եմ եղել, բայց
այս պաշտոնում ինձ երբեք չեմ պատկերացրել: Առաջարկն անակնկալ էր: Ես էլ չմերժեցի՝
վստահ լինելով ուժերիս վրա. գուցե ճիշտը
դա էր: Ինչ խոսք՝ ամեն ինչի պատասխանը
ժամանակը կտա...
– Համայնքի առջեւ ի՞նչ գլոբալ հարցեր են ծառացած, նախորդից ի՞նչ ժառանգություն եք ստացել, ի՞նչն է ամենից
շատ մտահոգում համայնքապետի պաշտոնակատարին:
– Սիսիանի (նկատի ունեմ նաեւ գյուղերի մի մասը) խմելու ջրի ներքին ցանցն անմխիթար վիճակում է, նույնը՝ կոյուղուն է վերաբերում, իսկ համայնքի որոշ գյուղական
բնակավայրերում ոռոգման ջրի խնդիր կա:
Սա շատ լուրջ խնդիր է եւ հրատապ լուծում
պահանջող: Նախկին համայնքապետի պաշտոնավարման օրոք այդ ամենը շտկելու համար ծրագիր են շահել, աշխատանքներ կատարվում են, երկու տարի ժամկետում գործը
պիտի գլուխ գա: Ժողովուրդն էլ տեսնում է,
որ գործ արվում է, բողոքները պակասել են:
Մենք էլ խնդրել ենք, որ արագացնեն, քանզի դրանից հետո ասֆալտապատման գործեր
պիտի արվեն Գետափնյա փողոցում: Այս մեկը եւս՝ նախկին համայնքապետի պաշտոնավարման օրոք շահած մրցույթի շրջանակում:
Դե, իհարկե, հարցերի հարցը սահմանամերձում անվտանգության ապահովումն է,
քանզի Սիսիանը ե՛ւ արեւմուտքից, ե՛ւ հյուսիսից սահմանակից է Ադրբեջանին:
– Էլ ի՞նչ լուրջ խնդիրներ կան:

– Ինչպես հանրապետության խոշոր
բնակավայրերում, Սիսիանում եւս լուրջ հիմնախնդիր է բնակչության զբաղվածության
հարցը: Համայնքապետարանի եւ նրա ենթակա կառույցներում հաշվվում է 530 աշխատատեղ: Օրական 20-30 մարդ է դիմում ինձ՝
աշխատանքի տեղավորման կամ ֆինանսական օգնության խնդրանքով: Գոնե լավ է, որ
ունենք նախադեպեր, երբ մարդիկ ուզում են
Սիսիանում ներդրումներ անել, ասենք՝ այգիներ կամ օղու գործարան հիմնել, քացախի
արտադրություն կազմակերպել: Իմ պարտքն
ու պարտականությունն է նրանց ընդառաջել,

Սիսիանի (նկատի ունեմ նաեւ
գյուղերի մի մասը) խմելու ջրի
ներքին ցանցն անմխիթար վիճակում է, նույնը՝ կոյուղուն է
վերաբերում, իսկ համայնքի որոշ
գյուղական բնակավայրերում
ոռոգման ջրի խնդիր կա:

Ծնվել է 1985 թվականի օգոստոսի 30ին Տոլորս գյուղում, 1988-ին ընտանիքով տեղափոխվել են Սիսիան:
1992-2002 թթ. ընդունվել եւ ավարտել
է Սիսիանի թիվ 3 միջնակարգ դպրոցը: 2002 թ. ընդունվել է Հայաստանի
ազգային ագրարային համալսարան:
2004-2006 թթ. ծառայել է ՀՀ զինված
ուժերում: 2012 թ. ավարտել է բուհը՝
սանիտարափորձագետ՝ «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտությամբ:
Աշխատանքային գործունեությունը
սկսել է «Ջերմուկ գրուպ» ՍՊ ընկերությունում՝ շուկայի զարգացման պատասխանատու, «Դիստրիմեքս» ՍՊ
ընկերությունում՝ մենեջեր. «Իզի փեյ»
ՍՊ ընկերությունում՝ անվտանգության
մասնագետ, ինկասացիոն բաժնի աշխատակից, այնուհետեւ՝ «Հայաստանի
հեռուստատեսային եւ ռադիոհաղորդիչ
ցանց» ՓԲ ընկերությունում՝ Սիսիանի
տարածքային բաժնի պետ:
2021 թ. օգոստոսի 25-ին նշանակվել է
Սիսիանի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար:

օժանդակել, քանզի այն համոզումն ունեմ,
որ եթե համայնքում հինգ աշխատատեղ էլ
ստեղծվի, դա ձեռքբերում է:
– Արցախյան 44-օրյա պատերազմում
Սիսիանը մեծ կորուստներ ունեցավ: Որքանով հայտնի է, զոհվածների մեծ մասն
հուղարկավորված է Սիսիանի պանթեոնում, կան նաեւ մարդիկ, որոնց ճակատագրի մասին մինչեւ այժմ ոչինչ հայտնի չէ: Թեեւ տխուր թեմա շոշափեցինք,
բայց կուզեինք ներկայացնել պատերազմի տխուր վիճակագրությունը՝ Սիսիանի
կտրվածքով:
– Սիսիան համայնքը մերօրյա պատերազմում 78 զոհ է տվել, որից 64-ը հուղարկավորված է Սիսիանի պանթեոնում, երեքը՝ Շաղատում, երկուսը՝ Անգեղակոթում, ինը՝ տարբեր
տեղերում: Այս պահի դրությամբ ունենք յոթ
անհետ կորած:
– Իսկ ի՞նչ ընթացքի մեջ են հուղարկավորվածների գերեզմանների բարեկարգման աշխատանքները:
– Նախ տեղեկացնեմ, որ պանթեոնի համար ցանկանում ենք մի հաստիք ստեղծել՝
համայնքապետարանի կոմունալ ծառայության համակարգում, աշխատակից, ով կզբաղվի գերեզմանների խնամքով՝ ավելորդ խոտը
կքաղհանի, մաքրություն կապահովի, ձյունը
կհեռացնի, թառամած ծաղիկները կհավաքի շիրմաքարերից եւ այլն: Ինչ վերաբերում

է նոր հուղարկավորված զինվորների գերեզմանների ընդհանուր բարեկարգմանը, այդ
նպատակով հատկացվել է 54 մլն դրամ, այս
պահին աշխատանքներ տարվում են, որոնք
իրականացնում է Սիսիանի (Նոր բակ) «Նորոգշին» ԲԲ ընկերությունը (ղեկավար՝ Մարատ Ասլանյան): Որոշ խնդիրներ են ծագել
շիրմաքարերի միօրինակությունն ապահովելու առումով, կարծում եմ՝ խնդիրը կհարթվի:
– Զբոսաշրջության հետ կապված նորություններ կա՞ն. Սիսիան մտնելիս Զորաց քարերի մատույցներում տուրիստական ավտոբուսներ տեսանք:
– Նախկին երեք-չորս տարվա շարժը չկա:
Բայց, մանավանդ պատերազմից հետո, որոշ
աշխուժություն է նկատվում, ամառվա ընթացքում՝ ավելի շատ էր նկատելի: Այլ խնդիր է
մեզ հուզում: Պատճառը գոնե ինձ համար չեմ
բացահայտել: Զբոսաշրջիկները Սիսիանում
հիմնականում չեն իջեւանում, այլ հասնում են
Գորիս: Շատ քչերն են գիշերում Սիսիանում,
թեեւ, բացի հյուրանոցներից, վերջին ժամանակներս ավելացել են հյուրատները: Սա նորություն է մեզանում: Ուրախացնողն այն է,
որ Սիսիան շրջագայության ընտանիքներով
են գալիս, ասել է թե՝ կա հետաքրքրություն
Սիսիանի տարածաշրջանի տեսարժան վայրերի հանդեպ:
– Դեռեւս խորհրդային տարիներին
Սիսիանը դիտվում էր (եւ այդպես էլ կա)
որպես գյուղատնտեսական (անասնապահական) տարածաշրջան: Պատերազմական իրավիճակով թելադրված՝
կարողացա՞ք յայլաղային շրջանում արոտավայրերը հնարավորինս արդյունավետ օգտագործել:
– Հակված չեմ վճռականորեն ասել, որ
ոչ մի խնդիր չկա Սիսիանի տարածաշրջանի արոտավայրերի անվտանգության հետ
կապված, թշնամու հետ շփման գիծ ունենք
տասնյակ կիլոմետրերով, որոշ արոտավայրեր տեսանելի են նրանց դիրքերից, բացի
դրանից՝ Գորիսի տարածաշրջանից էլ ամռանն անասունները հիմնականում այդտեղ
են տեղափոխել, որովհետեւ 1990-ականներին ազատագրված տարածքների արոտավայրերն այլեւս անհասանելի են: Սա շատ
լուրջ խնդիր է եւ լինելու է այդպիսին, քանի
դեռ հարցը չի լուծվել: Մյուս կողմից՝ երաշտի
եւ դրանով պայմանավորված խոտի պակասի
պատճառով անասնակերն է թանկացել: Խոտի մի տուկի գինը տատանվում է 1500-2000
դրամի սահմաններում: Եթե անասուն պահողը չկարողանա կեր հայթայթել, կրճատելու է
անասնագլխաքանակը, ինչը ոչ մի լավ բանի
չի հանգեցնելու: Նաեւ ասեմ, որ Սիսիանում
պատերազմի հետեւանքով բնավորված ընտանիքները հարյուրներով ոչխար են բերել,
դե ոչխարն էլ որտեղով անցնում է, այնտեղ
այլեւս խոտ չի աճում: Դա արդեն մեզ համար
լուրջ խնդիր է դառնում:
– Արդեն նշեցիք, որ Արցախից Սիսիան տեղափոխված ընտանիքներ կան,
քանի՞սն են, եւ ինչպե՞ս եք հոգում նրանց
կարիքները:
– Այս պահին Սիսիանում Արցախից տեղափոխված 166 ընտանիք է բնակվում (ընդհանուր հաշվով՝ 650 մարդ)՝ հիմնականում
գյուղական բնակավայրերում: Համայնքապետարան են դիմում տանիքի նորոգման,
վառելափայտի ձեռքբերման, պատուհանի
ապակեպատման եւ այլ խնդիրներով: Կարելվույն չափով ձգտում ենք օգտակար լինել,
թեպետ նրանց օգնության համար գումարներ
նախատեսված չեն:
– Մեզ հետաքրքրում է, թե ինչպիսին է
փոքրիկ սիսիանցիների նախադպրոցական դաստիարակության եւ կրթության
դրվածքը, քանի՞ մանկապարտեզ է գործում Սիսիան քաղաքում, քանի՞սը՝ խոշորացված համայնքի բնակավայրերում:
– Սիսիանում գործում է չորս մանկապարտեզ, եւս մեկ մոդուլային մանկապարտեզ
կգործի՝ մոտ 140 երեխայի համար, այդ նպատակով հողհատկացում արդեն կատարվել է:
Բացառությամբ մեկ-երկու գյուղի, մյուսներում գործում են նախադպրոցական խմբեր:
Հավելեմ, որ Սիսիան քաղաքում հերթագրվածներ կան՝ հարյուրի մոտ՝ մանկապարտեզ հաճախելու համար: Եվ, այդուհանդերձ,
Սիսիանի մանկապարտեզների շենքային
պայմանները բավարար կարելի է համարել.
լուծված է ջեռուցման խնդիրը, մանուկների
դաստիարակության գործը պատշաճ հիմքերի վրա է:
ԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ
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Գորիսում, Մեղրիում,
Տաթեւում, Տեղում
ավագանիներն ընտրված
են, թեեւ պարզ չէ, թե
Մեղրիում եւ Տաթեւում
ո՞ր քաղաքական ուժի
ներկայացուցիչը կգլխավորի
համայնքը
Հոկտեմբերի 24-ին տեղի է ունեցել թիվ
34 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նիստ, որի ընթացքում հաստատվել են
2021 թ, հոկտեմբերի 17-ին Գորիս, Տաթեւ,
Տեղ համայնքներում կայացած ավագանու
ընտրությունների վերջնական արդյունքները:
Հանձնաժողովն ըստ համայնքների յուրաքանչ յուր կուսակցության հատկացրել է հասանելիք տեղերն ավագանու կազմում:
Ըստ այդմ՝ Գորիս համայնքում «Ա.Առուշանյան» դաշինքին հատկացվել է 13
մանդատ, «Հայ Ազգային Կոնգրես» կուսակցությանը՝ 1 մանդատ, «Քաղաքացիական
պայմանագիր» կուսակցությանը՝ 7 մանդատ:
Տաթեւ համայնքում «Ապրելու երկիր»
կուսակցությանը հատկացվել է 2 մանդատ,
«Շանթ դաշինք» կուսակցությանը՝ 6 մանդատ, «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությանը՝ 7 մանդատ:
Տեղ համայնքի ավագանում «Ապրելու երկիր» կուսակցությունը կունենա 5 մանդատ,
«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը՝ 10 մանդատ:
Տեղի է ունեցել նաեւ թիվ 35 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նիստը, որի
ընթացքում բաշխվել են Մեղրի համայնքի
ավագանու կազմում ընտրությանը մասնակցած կուսակցություններին հատկացվելիք
տեղերը:
2 մանդատ կունենա «Ազատական» կուսակցությունը, 6 մանդատ՝ «Հանրապետություն» կուսակցությունը, 5 մանդատ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը,
2 մանդատ՝ «Ապրելու երկիր» կուսակցությունը:
Ավագանու ցուցակներում ընդգրկվածներն ինքնաբացարկ կարող էին ներկայացնել մինչեւ հոկտեմբերի 27-ը՝ ժամը 14:00-ն:
Իսկ հոկտեմբերի 28-ին կազմվել են նշված
համայնքների ավագանու անդամների անվանական ցուցակները:
24.10.2021

Կհայտարարվի համաներում

Ը

ստ մամուլում շրջանառվող լուրերի՝
կառավարությունը մտադիր է համաներել 44-օրյա պատերազմին մասնակցած այն
քաղաքացիներին, որոնք անցնում են զինվորական ծառայության կարգի դեմ քրեական
գործերով։ Իրավական ակտերի նախագծերի
հրապարակման միասնական կայքում շրջանառվում է Քննչական կոմիտեի առաջարկած
«Համաներման մասին» օրենքի նախագիծը։
Կոմիտեն իր առաջարկի նպատակ է
ներկայացնում պատերազմի օրերին Հայաստանի զինված ուժերի կողքին կանգնած
քաղաքացիներին գնահատելը եւ ընդգծում՝
«սրանով ցուցաբերվում է մարդասիրական
մոտեցում զինվորական ծառայության կարգի
դեմ ուղղված հանցագործություններ կատարած անձանց նկատմամբ»:
Նախագծում նշվում է, որ կհամաներվեն ինչպես մինչեւ պատերազմի սկիզբը՝
սեպտեմբերի 26-ը ներառյալ ոչ մեծ եւ միջին ծանրության հանցանք կատարելու մեջ
կասկածվող, մեղադրվող կամ այդ հանցանքը կատարելու համար դատապարտված
անձինք, այնպես էլ ռազմական գործողությունները դադարելուց հետո՝ նոյեմբերի 9-ից
մինչեւ մարտի 24-ը զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցանք կատարելու համար դատապարտված զինծառայողները:
ԿՈՐԵԼ Է Գորիսի շրջանի N 73 պրոֆտեխուսումնարանի
1991թ.
հունիսի
21-ի (հրաման N 62, 21 հունիսի 1991թ.)
շրջանավարտ Լիանա Վլադիմիրի Դաջունցի դիպլոմը: Հիմք՝ (ф.Гр 33, оп 2,
д.15, л.15,16, оч/ном. 1, д.16, л.26,27 оч/
ном.3.): Համարել անվավեր:

ՀԱՍՄԻԿ ԱԶՈՅԱՆ. «Ովքեր ուզում են
ներդրումներ անել Սյունիքում, թող դա
լինի հյուրանոցային տնտեսության եւ
զբոսաշրջության ոլորտում»
Կորոնավիրուսը հանրապետության բոլոր տնտեսությունները կաթվածահար
արեց: Թագավարակից ամենաշատ տուժած ոլորտներից է զբոսաշրջությունը:
Տուրիզմի դրախտ համարվող Իտալիան
միլիարդավոր դոլարների վնաս կրեց,
նույնը և Հունաստանը, Եգիպտոսը և զբոսաշրջային համբավ ունեցող այլ երկրներ, եւ դեռ ուշքի չեն եկել ծանրագույն
հարվածից:
Մեր
հանրապետության
պետբյուջեն եւս որոշակի մուտքեր ունի
այդ ոլորտից, եւ նույն ուղտը մեր դռանն
էլ չոքեց (այլ կերպ չէր էլ կարող լինել):

Ի

դեպ, Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկներն այցելում են նաեւ Սյունիքի
մարզ՝ Տաթեւի վանական համալիր,
Զորաց քարեր, Շաքիի ջրվեժ եւ այլ դիտարժան վայրեր: Սյունիքն էլ հնագիտական վայրերի, պատմաճարտարապետական հուշարձանների պակաս չունի, ուստի այդ ոլորտը
զարգացնելու անհրաժեշտություն, դեռ ավելին՝ հրամայական պահանջ կա:
Ինչեւէ, Սիսիանում
հետաքրքրվեցինք
տեղի զբոսաշրջությանն առնչվող խնդիրներով՝ զրուցելով «Բասոնա» ՍՊ ընկերության
տնօրեն Հասմիկ Ասատրյան-Ազոյանի հետ:
Նա նոր մարդ չէ ոլորտում. ավարտել է Երեւանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական ֆակուլտետը (անգլիական
բանասիրության բակալավրի աստիճան), աշխատանքի ընդունվել ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունում (շուկայի զարգացման ծրագիր): Մինչ այդ երկու անգամ
ուսուցում է անցել ԱՄՆ-ում, առաջին անգամ
դեռևս դպրոցական՝ 1995-96 թթ. FLEX ծրագրի շրջանակում, երկրորդ անգամ՝ 1998-1999
ուս. տարում Նեբրասկայի Լինկոլն քաղաքի
համալսարանում, իսկ 1999 թ. մայիս-հուլիսին՝ Մասաչուսեթս նահանգի գրադարանային խորհրդում անց է կացրել պրակտիկան:
Հասմիկն այժմ էլ սովորում է Հայաստանի
Ամերիկյան համալսարանի «Հյուրանոցի եւ
հյուրընկալության կառավարում» ծրագրում:
Թարգմանչի մասնագիտությամբ աշխատել է
տարբեր միջազգային կազմակերպություններում World vision Հայաստան, Սիսիանի գրասենյակ, «Ակցիա սովի դեմ» միջազգային հկ:
2008 թ-ից զբաղվում է «Բասեն» հյուրանոցի
գործերի կառավարմամբ: 2014 թ-ից հիմնադրել է «Բասոնա» ՍՊ ընկերությունը, որը
ղեկավարում է մինչեւ օրս: Իմիջիայլոց, Հասմիկն առաջին սիսիանցին է, ով 2013 թվականին հասավ Արարատի գագաթը:
Հասմիկ Ազոյանն այն համոզումն ունի, որ

միայն սեփական բիզնեսի հաջողակ լինելը
բավարար չէ, համայնքում որոշակի զարգացում պիտի լինի, որ գործերը հաջող ընթանան. «Եթե Սիսիանը որպես զբոսաշրջային
ոլորտ չզարգանա, մեր հյուրանոցը ճաքիտրաքի՝ ոչ մի բանի չի հասնի: Նախ՝ Սիսիանն
իրենից մի բան պիտի ներկայացնի, որ երեւանցին ասի՝ վեր կենանք, գնանք Սիսիան»:
«Բասոնա» ՍՊ ընկերությունը զբաղվում
է հյուրանոցային տնտեսությամբ եւ հանրային սննդի ծառայություններով, որում ներգրավված է տասը մարդ, սեզոնին ավելանում
է եւս երկուսը: Իսկ վերջին մեկ տարում, համագործակցելով «Իմ Հայաստան» ծրագրի
հետ, տուրիստական փաթեթներ է առաջարկում զբոսաշրջիկներին: Մշակվել է չորս քայլարշավային երթուղի, մասնավորապես Լծենից Տաթև գյուղ, որի վերջնական նպատակը
Տաթևի վանական համալիրը զբոսաշրջիկներին ծանոթացնելն է: Իսկ հիմնական նպատակը, որ դրված է օրակարգում, Սիսիանի
հյուրերին Ուխտասարի ժայռապատկերներին հաղորդակից դարձնելն է:
Հասմիկ Ազոյանի փոխանցմամբ՝ 2019ին տասնինը տոկոսի չափով զբոսաշրջության աճ նկատվեց Հայաստանում, 2020-ին
հայտնի պատճառներով (կորոնավիրուսի
համավարակ, պատերազմ) կտրուկ նվազում
գրանցվեց այդ ոլորտում: Նաև հավելեց, որ
2022 թ. մեծ հոսքեր են սպասվում, և պատրաստ պիտի լինել դրան:
Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում հյուրանոցային տնտեսությունը Սիսիանում:
Նախ մեր զրուցակիցն անկեղծացավ,
թե Սիսիանի հյուրանոցային տնտեսությունը

մայրաքաղաքի նման ծառայությունից շատշատ հեռու է: Այս առիթով նկատում է, թե
առողջ մրցակցությունը հանգեցնում է առաջընթացի: Իսկ Սյունիքում մրցակցությունը
բացակայում է, կան տարբեր հյուրանոցներ,
որոնք ունեն իրենց թիրախային խմբերը,
սպասարկում են իրենց հաճախորդներին.
«Այսօրվա զբոսաշրջիկին
«եվրոռեմոնտներով» չես զարմացնի: Հայաստան եկողը
մասսայական զբոսաշրջիկը չէ, մեր հանրապետություն գալիս է այն մարդը, ով աշխարհում այնքան է ճամփորդել, որ նրան
«եվրոռեմոնտով» չես զարմացնի, նրան հետաքրքրում է տվ յալ երկրի ազգային կոլորիտը: Մենք ձգտում ենք մեր հյուրերին ավելին հրամցնել. զբոսաշրջիկը վերադառնում է
ժամը վեցին, յոթին, ասենք Շաքիի ջրվեժից,
որպեսզի տպավորությունը լիակատար լինի, հրավիրում ենք Սիսիանի պարարվեստի
դպրոցի սաներին, ովքեր ազգային պարեր
են ներկայացնում: Թող ինքնագովություն
չլինի, բայց մեր հյուրերը զարմանում են, որ
նման մակարդակի պարարվեստ կարող է լինել Սիսիանում: Սիսիանյան զբոսաշրջության
խաղաքարտերից մյուսը Ն.Ադոնցի անվան
պատմության թանգարանն է, Սիսիանը բացառիկ է հնագիտության առումով, և եթե այն
կարողանանք լիարժեք ներկայացնել, հասած
կլինենք մեր նպատակին: Կարևոր է նաև
ազգային ճաշատեսակներ ներկայացնելը. չորաթան ապուրն ենք առաջարկում, որը բոլորի քիմքին հաճո չէ: Այնպես որ ձգտում ենք
ճկուն լինել: Օրինակ, դդմով ճաշ մատուցեցինք, որը շատ-շատ հավանեցին»:
2017-18 թթ. իր եւ սիսիանցի Կարինե
Դավթյանի ջանքերով ստեղծել է զբոսաշրջության կենտրոն, որի ցուցանիշները տարեցտարի բարելավվում են: 2018 թ. ունեին
տասը տնտեսություն, որը զբաղվում էր հյուրընկալությամբ, այսօր այդ թիվը հասնում է
22-ի: Ցավոք, հիմնականում հյուրատներն են
ավելացել, իսկ հյուրանոցների հետ կապված
միայն սպասելիքներ կան: Մասնավորապես,
նախատեսում են նոր հյուրանոցի կառուցում,
այժմ իրենց տրամադրության ներքո ունեն 31
սենյակ, ինչը հնարավորություն է ընձեռում
սպասարկել 73 անձի: 40 սենյականոց նոր
հյուրանոցի նախագիծն արդեն պատրաստ է,
մինչեւ 2025 թվականը ծրագիրն իրականություն կդառնա: Այս համատեքստում մեր զրուցակիցը խորհուրդ է տալիս՝ ովքեր ուզում
են ներդրումներ անել Սյունիքում, թող
դա լինի հյուրանոցային տնտեսության
և զբոսաշրջության ոլորտում:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
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Հայաստանի ամենահարավային
օդանավակայանը
Արցախյան վերջին պատերազմից հետո հատկապես Հայաստանի հարավ-արեւելքում՝ Սյունիքում, առավել սրվել
է անվտանգ հաղորդակցության հարցը: Անկախությունից հետո մինչեւ հիմա Երեւանից մարզկենտրոն Կապան
հնարավոր է հասնել միայն ցամաքով՝
անցնելով Գորիսով կամ Տաթեւով: Եթե
մինչեւ 2020 թ. աշուն անվտանգ էին երկու ճանապարհներն էլ, ապա հիմա Գորիս-Կապան ճանապարհի մոտ 4 կմ-ը
անցնում է թշնամու վերահսկողության
տակ գտնվող տարածքով: Տաթեւի ճանապարհն էլ չնայած անվտանգ է այդ
տեսանկյունից, բավական անհարմար
է բազմաթիվ ոլորանների ու ավելի երկար լինելու պատճառով: Պատահական
չէ, որ հիմա էլ շատերը նախընտրում են
Կապան, այնտեղից էլ Քաջարան ու Մեղրի հասնել Գորիսի ճանապարհով: Այս
երթուղին օգտագործում են նաեւ դեպի
Իրան մեկնող եւ Իրանից եկող բեռնատարները:

Պ

ատերազմը չի ավարտվել, ու հայտնի չէ, թե ինչ զարգացումներ կլինեն
Հայաստանի համար բառիս բուն
իմաստով կենսական նշանակություն ունեցող Մեղրու տարածաշրջանում, որի հանդեպ
թուրք-ադրբեջանական հավակնություններն
ու Բաքվի բռնատիրական ռեժիմի ախորժակը հատկապես մեծացել են պատերազմի՝
իրենց համար հաջող ելքից հետո: «Զանգեզուրի միջանցք» արտահայտությունը չի
իջնում թշնամու բերանից, չնայած այդ գաղափարը մեր արեւմտյան ու արեւել յան հարեւանները նոր չէ, որ հղացել են:
Այս ֆոնին Հայաստանի համար առավել
կարեւոր է դառնում նոր կոմունիկացիոն ուղիների ստեղծման հարցը: Կարեւոր է, որ
այդ ուղիներով հնարավոր լինի տեղ հասնել
արագ եւ անվտանգ: «Հյուսիս-հարավ» ավտոճանապարհի ամենաերկար՝ 4-րդ տրանշի (Արտաշատ-Եղեգնաձոր-Քաջարան-Ագարակ) իրականացումը, կարծես, դեռ սարերի
հետեւում է, ու այսօր Քաջարան եւ Մեղրի
հասնելու միակ տարբերակը սահմանամերձ
դարձած Կապանով երթեւեկելն է: Այս առումով ամենաանհարմարը Մեղրու աշխարհագրական դիրքն է, որը Երեւանից ամենահեռուն է:
Ադրբեջանն իր վերահսկողության տակ
անցած Ֆիզուլիում (Վարանդա) արդեն
գործարկել է նոր օդանավակայանը: Բաքուն ծրագրում է եւս 2 օդանավակայան կառուցել Զանգելանի (Կովսական) եւ Լաչինի
(Քաշաթաղ) շրջաններում: Հասկանալի է, որ
չավարտված պատերազմի պայմաններում
անհրաժեշտության դեպքում դրանք թշնա-

մուն ծառայելու են ոչ միայն քաղաքացիական, այլեւ ռազմական կարիքների համար,
քանի որ գտնվում են Արցախի ու Հայաստանի անմիջական հարեւանությամբ եւ շատ
հարմար կլինեն ռազմական տեխնիկա ու
անձնակազմ տեղափոխելու համար:
Նոր օդանավակայաններ կառուցելու
առումով (վերանորոգման մասին չենք խոսում) Հայաստանը շահեկան դիրքում է, քանի
որ նույն Սյունիքում նման 4 կառույց կա՝ Սիսիանում, Գորիսում, Կապանում ու Մեղրիում:
1970-80-ականներին կառուցված այս աերոդրոմները խորհրդային տարիներին ծառայել են քաղաքացիական կարիքների համար, սակայն անկախությունից հետո դրանց
նշանակությունը, բացի Կապանի կառույցից,
փոխվել է: Սիսիանի, Գորիսի ու Մեղրու օդանավակայանները ներկայում ռազմական
նշանակության են:
«Հետքը» հոդվածաշարով անդրադարձել է Հայաստանի շրջանային օդանավակայանների անցած ճանապարհին ու ներկային:
Առավել մանրամասն գրել ենք Կապանի օդանավակայանի վերակառուցման մասին, որն
այսօր պատրաստ է շահագործման, սակայն
պատերազմից հետո ի հայտ եկած նոր պայմաններում, երբ թշնամին աերոդրոմից մի
քանի տասնյակ մետրի վրա է ու վիզուալ կարողանում է այն դիտարկել, պատասխանատուները դեռեւս չեն շտապում իրականացնել
Երեւան-Կապան առաջին թռիչքը:
Կապանի աերոդրոմի հարեւանությամբ
ռուս սահմանապահներն են, դիմացի բլրին՝
ադրբեջանցիները:
Այդուհանդերձ, թվում է, թե այս օդանավակայանի շահագործման մեկնարկը միայն
ժամանակի հարց է, եւ այն տեղի է ունենալու
թեկուզ թշնամու քթի տակ:
1997 թ. Գորիսի, իսկ 2001 թ. Սիսիանի
օդանավակայանը հանձնվել են ՊՆ-ին:
2017 թ. այն ժամանակվա վարչապետ
Կարեն Կարապետյանի գլխավորած կառավարությունը հայտնել էր, որ ուսումնասիրվել
են Ստեփանավան, Ջերմուկ, Սիսիան, Գորիս, Կապան եւ Մեղրի (Ագարակ) քաղաքների օդանավակայանների վերագործարկման
հնարավորությունները: Սրանցից Սիսիանի,
Գորիսի ու Մեղրու օդանավակայանները, ինչպես ասվեց, ՊՆ-ի տիրույթում են, իսկ մյուսները, որոնք քաղաքացիական աերոդրոմներ
են, մինչ օրս չեն շահագործվում:
Վարչապետ Կարապետյանին 2018 թ.
հարցրել էինք, թե հնարավոր է, որ կառավարությունը Սյունիքի 3 ռազմական աերոդրոմները հետ վերցնի ՊՆ-ից եւ ծառայեցնի քաղավիացիայի կարիքներին կամ նվազագույնը
դրանք դարձնի համատեղ բազավորման
(կամ օգտագործման) աերոդրոմ՝ հաշվի առնելով քաղավիացիայի հանդեպ հետաքրք-

րությունը Սյունիքի մարզում, ինչպես նաեւ
Մեղրիում թռիչքների գործարկման մասին Կ.
Կարապետյանի հայտարարությունը: Բանն
այն է, որ 2018-ի փետրվարին Կարապետյանը քաղավիացիայի ոլորտի պատասխանատուների հետ հանդիպմանն անհրաժեշտ էր
համարել փոքր ավիացիայի զարգացումը եւ
հատկապես կարեւորել դեպի Մեղրի թռիչքների գործարկումը՝ հաշվի առնելով ազատ
տնտեսական գոտու առկայությունն այդտեղ՝
հայ-իրանական սահմանին: Վարչապետին
ուղղված մեր հարցին պատասխանել էր ՀՀ
քաղավիացիայի կոմիտեն (այն ժամանակ՝
գլխավոր վարչություն). «Փոքր ավիացիայի
զարգացման եւ շուկայի աճին զուգահեռ չի
բացառվում նաեւ Գորիսի, Սիսիանի եւ Մեղրու օդանավակայանների վերագործարկման
հնարավորությունը»:
Բնականաբար, անցած 3,5 տարիներին
էական փոփոխություններ են տեղի ունեցել,
հատկապես՝ երկրի անվտանգային միջավայրում: Ներկա պայմաններում, երբ ամբողջ
Սյունիքում կան չլուծված անվտանգային
հարցեր, դժվար է հավատալ, որ Սիսիանի ու
Գորիսի օդանավակայանները, բացի ռազմական ավիացիայից, այլ նպատակների եւս
կծառայեն:
Մի փոքր այլ է Մեղրու պարագան, քանի
որ այստեղ, ինչպես ասվեց, գոյություն ունի
տնտեսական բաղադրիչ՝ «Մեղրի» ազատ
տնտեսական գոտին: Բացի դրանից՝ ի տարբերություն Սիսիանի ու Գորիսի, ավտոմայրուղով Մեղրի հասնելը շատ ավելի երկար է
ու հոգնեցուցիչ, այսինքն՝ ավիահաղորդակցությունը կարող է իրական այլընտրանք լինել ցամաքային տարբերակին:
Հաշվի առնելով Մեղրու տարածաշրջանի
հանդեպ աճող հետաքրքրությունը Հայաստանի ներսում եւ ամբողջ ռեգիոնում՝ հարկ
ենք համարում անդրադառնալ այստեղի
օդանավակայանի պատմությանը, որի դերը
մոտ ապագայում կարող է աճել թե՛ ռազմական, թե՛ տնտեսական տեսանկյունից:
Ավիացիայով չհետաքրքրվողներից շատերը երեւի չգիտեն էլ, որ Մեղրիում օդանավակայան կա: Եվ այն մեր երկրի ամենահարավային աերոդրոմն է: Բայց առավել
հետաքրքիր է, թե ինչ տեղանքում ու ինչ ջանքերով կառուցվեց օդանավակայանը:
1971-1987 թթ. քաղավիացիայի հայկական վարչության պետ Դմիտրի Աթբաշ յանը,
ում օրոք՝ 1972-ի ամռանը, բացվել էր Կապանի օդանավակայանը, իր անտիպ գրքում
պատմում է, որ նույն ամռանն իր աշխատասենյակ մտավ գիտնական Ալեքսանդր (Ալիս)
Մարջանյանն ու փոխանցեց Գիտությունների
ակադեմիայի նախագահ Վիկտոր Համբարձումյանի խնդրանքը՝ զեկույց պատրաստել
«Օդանավակայան Մեղրիում» թեմայով, որը

պետք է ներկայացվեր երկու օր անց Մեղրիում կայանալիք ԳԱ արտագնա նիստում:
Աթբաշ յանը հակադարձել էր, թե Մեղրիում
օդանավակայան չկա, եւ նույնիսկ ուղղաթիռը, որն այնտեղ էր թռել սանիտարական
նպատակներով, երկար ժամանակ պտտվել
էր երկնքում, մինչեւ փոքր հարթակ էր գտել
վայրէջք կատարելու համար. ահա այդքան
անբարենպաստ է Մեղրու ռելիեֆը օդանավակայան կառուցելու համար: Մարջանյանն
իր հերթին նշել էր, թե հենց այդ մասին էլ կարելի է զեկույց կազմել:
Հաջորդ օրը քաղավիացիայի վարչության
պետը «Մի-8» ուղղաթիռով թռել էր Մեղրի:
Աթբաշ յանն ասում է, որ լրիվ լիցքավորել էին
ուղղաթիռն ու վառելիքի լրացուցիչ բաք էին
վերցրել: Այդ ամբողջ օրը տարբեր տեղանքներ էին փորձարկել ապագա օդանավակայանի համար: Ի վերջո, եկել էին այն եզրահանգման, որ միակ հարմար վայրը հենց այն
է, որտեղ այսօր գտնվում է օդանավակայանը, այսինքն՝ Ագարակի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատի կողմից շահագործվող բաց հանքավայրի անմիջական հարեւանությամբ:
Սակայն այդ տեղանքում նոր օդանավակայան կառուցելու համար հսկայական
ծավալի հողային աշխատանքներ պիտի կատարվեին ու ֆինանսական միջոցներ ծախսվեին: Հաջորդ օրը՝ ԳԱ նիստին, Աթբաշ յանը
ներկայացրեց համապատասխան զեկույցը,
սակայն ամենազարմանալին այն էր, որ մի
երկու շաբաթ անց Հայաստանի մինիստրների խորհուրդը քաղավիացիայի ղեկավարին
հանձնարարեց զբաղվել Մեղրիում աերոդրոմ
կառուցելու խնդրով:
Շուտով
Աթբաշ յանը
մինիստրների
խորհրդի նախագահի տեղակալ Կարլեն
Ղամբարյանի հետ մեքենայով մեկնեց Մեղրի, որտեղ վերջինս ապագա օդանավակայանի տարածքում հավաքեց Մեղրու շրջանի եւ
Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի
ղեկավարությանը: Քննարկումից հետո վերցնելով կոմբինատի գեոդեզիական քարտեզները՝ պաշտոնյաները վերադարձան Երեւան,
իսկ մի քանի օր անց նույն կազմով հավաքվեցին նույն տեղում: Աթբաշ յանը կոմբինատի քարտեզների վրա գծագրեց, թե որտեղ
եւ ինչպես պետք է կոմբինատը լցնի դատարկ
ապարները՝ այդպիսով հարթակ պատրաստելով աերոդրոմի համար: Քաղավիացիայի վարչության այն ժամանակվա պետն իր
գրքում հիշում է, թե տպավորություն էր, որ
աշխատելու են Լուսնի մակերեւույթին, ու
նախագծի իրականացումն անհավատալի էր
թվում:
Այդուհանդերձ, նշանակալի էր ԽՍՀՄ գունավոր մետալուրգիայի նախարար Պյոտր
Լոմակոյի աջակցությունը, որն Ագարակի
կոմբինատի տարեկան պլանային շահույթը
նվազեցրեց 1 մլն ռուբլով, որպեսզի այդ գումարն ուղղվի «ԲելԱԶ» հսկա բեռնատարներով դատարկ ապարները օդանավակայանի
հարթակ տեղափոխելուն:
Աթբաշ յանն ասում է, որ շուրջ 15 տարի
այստեղ հսկայական ծավալի աշխատանք
կատարվեց. աերոդրոմի տեղանքում լցվեց
35 մլն խմ գրունտ: Այս առումով, ըստ նրա,
Մեղրին աշխարհի չեմպիոն է, քանի որ ուրիշ ոչ մի օդանավակայանի համար այսքան
ծավալի հողային աշխատանք չէր կատարվել: Համեմատելով Տոկիոյի «Նարիտա» օդանավակայանի հետ, որը բացվել է 1978-ին՝
ավիատորն ասում է, որ այդտեղ լցվել է «ընդամենը» 5 մլն խմ գրունտ:
Չսպասելով դրանց ավարտին, ինչպես
գրում է Դմիտրի Աթբաշ յանը, սկսվեցին
ապագա թռիչքուղու եւ օդանավակայանի
շենքի նախագծման աշխատանքները, իսկ
շուտով մեկնարկեց շինարարությունը: Արդեն 1985 թ. Մեղրու օդանավակայանը պատրաստ էր օդանավեր ընդունել:
Սակայն որքան բարդ էր կառույցի շինարարությունը, գրեթե նույնքան բարդ էր
դրա գրանցումը: Հայաստանի, Վրաստանի
ու Ադրբեջանի օդային տարածքը խորհրդային տարիներին վերահսկում էին ԽՍՀՄ զինված ուժերի անդրկովկասյան ռազմական
օկրուգի (ԱՌՕ) ՀՕՊ ուժերը, որոնց հրամանատարությունը հրաժարվում էր ստորագրել
այն քարտեզի վրա, որում ներկայացված էր
Մեղրու աերոդրոմի գլխավոր հատակագիծը:
Ամբողջ շինարարության ընթացքում աշխատանքներն ընթացել էին առանց այդ ստորագրության:
Երբ այդ մասին խոսք էր բացվել քաղավիացիայի հայկական վարչությունում, ինչ-որ
Շարունակությունը՝ էջ 7
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Հավերժ փառք Արցախյան
պատերազմում նահատակված
հայոց քաջորդիներին

Խաչատրյան Գավրուշա (Կոլյա).
նահատակ զինվորը Շինուհայրից

Խ

աչատրյան Գավրուշա (Կոլ յա) Ջոնիկի. ծնվել է 2001 թ. մայիսի 6-ին Շինուհայրում: Սովորել է Շինուհայրի միջնակարգ
դպրոցում, Գորիսի գյուղատնտեսական քոլեջում: 2019 թ. հուլիսի 26-ին զորակոչվել է բանակ, ծառայել Արցախի Հանրապետության
Մարտունու զորամասում:
Գավրուշա անունը գրված էր միայն փաստաթղթերում. նրան շրջապատում Կոլ յա էին
անվանում, ծանոթներից ու հարազատներից
շատերն անգամ ծանոթ չէին նրա անձնագրային անվանը:
Կոլ յան «Ես եմ» ծրագրով էր ծառայում,
որոշել էր բանակից վերադառնալ եւ մեկ տարի ավելի ծառայելու դիմաց վաստակած գումարով թեթեւացնել ընտանիքի հոգսը: Ծառայությունից երբեք չի դժգոհել, ծառայակից
ընկերները պատմում են, որ նույնիսկ պատերազմի օրերին նրանից ոչ մեկը դժգոհություն
չի լսել, նրան բնութագրելիս առանձնացնում
են բնավորության խստությունն ու պահանջկոտությունը:
Կոլ յայի քույրը՝ Հասմիկը, մինչեւ հիմա չի
հավատում, որ եղբայրը զոհվել է, ասում է, որ
բոլորն իրենց տանը սպասում են ու դեռ հույս
ունեն, որ Կոլ յան կգա. «Կոլ յան ինձանից երկու տարի փոքր էր, բայց ավագ եղբոր պես
էր, այնքան հասուն էր, այնքան խելացի, որ
ցանկացած իրավիճակում կարող էիր նրա
խորհրդին դիմել եւ իմանալ, որ նա հաստատ
ճիշտ խորհուրդ կտա, որ նա կլուծի խնդիրներդ: Պատերազմից առաջ էլ, պատերազմի
օրերին էլ ամեն օր զանգահարում էր՝ խոսում
մեզ հետ, երբեք չէր տրտնջում, ասում էր,
որ ամեն ինչ լավ է ու լավ է լինելու: Համոզված էի, որ նրա հետ վատ բան չի պատահի,
բայց... Հիմա էլ նրա վերադարձի հույսը չենք
կորցրել, հուղարկավորություն արել ենք,
բայց հույսը, որ մի օր նա կվերադառնա, որ
ողջ է, մեզ չի լքում»:
Կոլ յան զոհվել է նոյեմբերի 3-ին Մարտունիում: Հուղարկավորվել է 2021 թ. հունվարի
6-ին Շինուհայրի գերեզմանատանը:

է Հայաստան, ծառայում Հայոց ազգային բանակում: Պարտադիր զինվորական ծառայությունն անց է կացրել Արցախում, Եղնիկներ
անունով հայտնի դիրքերում:
Արամայիսի ծնողները, քույրն ու եղբայրը բնակվում էին Ռուսաստանում, Արամայիսը երբեմն-երբեմն միանում էր նրանց, բայց
մի քանի ամիս Ռուսաստանում մնալը նրան
տանջանք էր թվում ու շտապում էր վերադառնալ:
2016 թ. ապրիլ յան պատերազմին կամավոր մասնակից լինելուց, հաղթանակի բերկրանքը ճաշակելուց հետո մի հաստատակամ
որոշում էր ընդունել՝ դառնալ զինվորական,
պայքարել իր փոքրիկ երկրի ամեն մետր հողի համար:
2019 թ. պայմանագրային ծառայության է
անցել Գեղիի զորամասում: 2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը պատերազմ սկսեց.
ժամեր անց Արամայիսն ամենաթեժ կետում
էր՝ Ջրականում, հետո պիտի լիներ բոլոր այն
տեղերում, ուր վիճակը ծանր էր, ուր իրական
նվիրյալի կարիք կար: Արամայիսը սեպտեմբերի 30-ից, ընկերների պատմելով, ադրբեջանցիների ուշադրության կենտրոնում էր:
Բազում անգամներ թշնամին փորձել է շարքից հանել ոչ մի դժվարության առաջ կանգ
չառնող մարտիկին, բայց, կարծես հրաշքով,
բոլոր փորձերն անհաջող էին:
Ընկերներն ափսոսանքով ու կարոտով
են հիշում Արամայիսին, հպարտանում նրա
հետ անցկացրած ժամանակի, նրան ճանաչելու համար. «Մեզ թվում էր անհնար է, որ
Արամայիսին վատ բան պատահի, նրա մեջ
մի տեսակ առասպելական բան կար, մինչեւ
այդ չարաբաստիկ նոյեմբերի 1-ը ադրբեջանցիներն անընդմեջ փորձել են վնասել նրան:
Այդ չարաբաստիկ նոյեմբերի 1-ին Դավիթբեկ
գյուղի մոտ էինք, երբ խրամատում տեսա
գլխից վիրավոր Արամայիսին, մոտեցա, որ
օգնեմ, ուշ էր՝ արդեն մահացած էր»:
Հայրը, ով եկել էր որդու համար իր երազանքների հարսանիքն անելու, նոյեմբերի
3-ին Կապանի Բաղաբուրջի հուշահամալիրում հուղարկավորում է հերոս որդուն:

Կիրակոսյան Արայիկ. նահատակ
պայմանագրայինն Անգեղակոթից

Կ

Ծատրյան Արամայիս. նրա մեջ մի
ինչ-որ առասպելական բան կար

Ծ

ատրյան Արամայիս Գագիկի. ծնվել է
1987 թ. հունիսի 24-ին Կապանում: Մինչեւ 5-րդ դասարան հաճախել է Կապանի թիվ
2 միջնակարգ դպրոց: Ծատրյանների ընտանիքը տեղափոխվել է Ռուսաստանի Դաշնություն, երբ Արամայիսը պատանի էր:
Արամայիսը չէր ցանկանում ապրել օտար
հողում, չէր ցանկանում ծառայել օտար երկրի
բանակում. ընտանիքի անդամների ոչ միանշանակ կարծիքներին չհամաձայնելով՝ գալիս

իրակոսյան Արայիկ Էդիկի. ծնվել է 1991
թ. մայիսի 16-ին Սիսիանի շրջանի Անգեղակոթ գյուղում: Սովորել է Անգեղակոթի
միջնակարգ դպրոցում: 2009-2011 թվականներին ծառայել է Հայոց բանակում: Ամուսնացած էր՝ ունի երկու որդի:
Բանակից զորացրվելուց շատ չանցած՝
պայմանագրային ծառայության է անցել Սիսիանի զորամասում: Արայիկը վարորդ էր.
Սիսիանի մերձակա դիրքեր տանող ճանապարհները ծանր ու դժվարանցանելի են,
բայց Արայիկը երբեք դիրքապահ տղաներին
կես ճանապարհին չի թողել, դիրքապահ ընկերներից Տիգրանն է պատմում Արայիկի
մասին. «Մեզ հետ բարձրանում էր դիրքեր,
մնում էր մեզ հետ, փորձում էր օգնել յուրաքանչ յուրին: Օգնող, հասնող մարդ էր, համեստ, բարի, ընկերասեր, գյուղում հարգված,
բոլորիս կողմից սիրված: Միակ տղան էր,
քույրեր ուներ, բայց եղբայր չուներ: Արայիկը երկու տղա ունի, հիմա ինչքան գիտեմ,
գյուղում չեն, ծնողների հետ էին, բայց հիմա
ծնողները երեխաների կարոտով են ապրում:
Արայիկի նման տղաները պիտի շատ լինեն,

որովհետեւ մարդ պիտի կարողանա պետքական լինել, Արայիկը բոլորի համար եւ բոլոր
տեղերում կարողանում էր իրեն դրսեւորել՝
հմուտ վարորդ էր, լավ զինվորական, բանիմաց հողագործ, հասնող-օգնող համագյուղացի ու ընկեր: Մի խոսքով՝ հրաշալի մարդ
էր: Հոկտեմբերի 7-ին գնաց Արցախ, մի քանի
օր անց իմացանք, որ զոհվել է, անասելի ցավ
է տեսնել , թե ինչպես է պատերազմը խլում
երիտասարդ տղայի կյանք՝ ծնողներին հավերժ սգավոր, երեխաներին՝ որբ թողնում.
անիծվի պատերազմը...»:
Արայիկ Կիրակոսյանը զոհվել է հոկտեմբերի 10-ին Կարմիր Շուկայի մոտակայքում:
Հուղարկավորվել է հոկտեմբերի 29-ին Անգեղակոթի պանթեոնում:

Արեն Միրզոյան. այդպիսի մարդիկ
դարը մեկ են ծնվում

Մ

Կարեն Հարությունյան.
մի բառով՝ հերոս

Կ

արեն Սեյրանի Հարությունյան. ծնվել է
2000 թ. հոկտեմբերի 8-ին Քաջարանում։
Հիմնական կրթությունը ստացել է Քաջարանի
N 1 դպրոցում, ապա՝ Քաջարանի արհեստագործական ուսումնարանում, ցանկանում էր
ծրագրավորող դառնալ։
Կարենը բազմանդամ ընտանիքում է մեծացել, երեք եղբայր ու մի քույր ունի, ովքեր
անհուն ցավով ու կարոտով են հիշում իրենց
եղբորը՝ «Կարենին երեք րոպե էր պետք ցանկացած շրջապատում ինտեգրվելու համար,
հումորով, ուրախ տղա էր, Քաջարանում բոլորն են հիշում եղբորս, նա մեծին հարգող,
բոլորին օգնող տեսակ էր, եթե մի ծեր մարդ
տեսներ ծանր բան տանելիս, անմիջապես
օգնության էր հասնում, մենք կարոտում ենք
նրա ծիծաղը, նա ամեն ինչը, նրան...»։
Պարտադիր ժամկետային ծառայությունը Կարեն Հարությունյանն անցկացնում էր
Դիլիջանի զորամասում։ «Գրադ» կայանքի
վարորդ Կարենը 2020 թ. հուլիսին մասնակցել է Տավուշի մարտերին։ Նրա մասին ջերմությամբ ու հպարտությամբ է պատմում
Դիլիջանի զորամասի սիսիանցի հրամանատարը՝ մայոր Սեդրակ Մարտիրոսյանը. «Ամենաբարձր դրական կողմերով բնութագրվող
անձ ու զինծառայող, մի բառով՝ հերոս։ Ուրախ, կատակասեր, շուտ մերվող, խիզախ,
նվիրված, հայրենասեր, չընկճվող, մեծ նվիրումով ծառայող։ Նրա կողմից արված բոլոր
գործողություններն արդյունավետ ու հաջող
էին. զոհվեց մարտական խնդիր կատարելիս։
Ցավա, որ նման ազգանվեր մարդն էսօր մեր
կողքին չի, հպարտություն ու պատիվ է նրան
ճանաչելը, նրա հետ պատերազմի մասնակցելը՝ առավել եւս»։
2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը պատերազմ սկսեց. Դիլիջանի զորամասի տղաները, ովքեր երկու ամիս առաջ էին
թշնամուն դեմ առ դեմ հանդիպել Տավուշում,
շտապեցին օգնության։ Հոկտեմբերի 8-ին Կարենի ծննդյան օրն էր ու, ընկերների պատմելով, չնայած վարորդ լինելուն, նա մասնակցել
էր «Գրադի» նշանառման հաշվարկներին.
վերացրել էին մի ամբողջ ադրբեջանական
գունդ, այդ փաստից հրճվել էր երիտասարդ
զինվորը. «Տղերք, կուզեի՞ք ձեր ծնունդի օրն
էլ սենց սայլուտ անենք...»։
Հոկտեմբերի 11-ին «Բայրաքթարի» հարվածից զոհվում է Կարեն Հարությունյանը՝ ընկերների ականջներում թողնելով իր հոգեթով
ծիծաղի ձայնը, սրտերում՝ անսահման կարոտ ու հպարտություն...

իրզոյան Արեն Կարենի. ծնվել է 2002 թ.
հունվարի 2-ին Գորիսում: 2004 թ. ընտանիքը տեղափոխվել է Արցախ՝ Շուշի: Սովորել է Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլ յանի անվան դպրոցում, Ստեփանակերտի ֆիզմաթ
դպրոցում: Միջնակարգն ավարտելուց հետո
ընդունվել է Երեւանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետ (անվճար):
2020 թ. զորակոչվել է բանակ, ծառայել
Արա լեռան զորամասում:
2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը
պատերազմ սկսեց. Արենը հենց այն դիրքում
էր, որն առաջիններից մեկը գրոհեց թշնամին:
Արա լեռան անկումից հետո Արենը մասնակցել է Հադրութի եւ Դրախտիկի պաշտպանությանը:
Արենի մասին մեզ հայրը՝ Կարեն Միրզոյանն է պատմում. «Արենը բացառիկ երեխա
էր, տաղանդավոր՝ բոլոր ոլորտներում, կիթառ էր նվագում, մասնակցում մրցույթների
ու համերգների, նույնիսկ Ստավրոպոլում է
համերգներ ունեցել: Մաթեմատիկայի ու ֆիզիկայի դպրոցական ծրագիրը նրան տրվում
էր առանց որեւէ դժվարության: Նա իր կարճ
կյանքում այնքան բան է հասցրել անել՝ մասնակցել է բազմաթիվ մրցույթների, օլիմպիադաների, չկար մի ոլորտ, որով հետաքրքրված
չլիներ, պրպտող միտք ուներ, անընդհատ
զբաղված էր որոնումներով: Համոզված եմ,
որ ճանաչված գիտնական էր դառնալու,
բայց...»:
Արենի դասընկերուհի Օլեսյան հուզվում
է ընկերոջ մասին խոսելիս. «Ես դեռ Արենին անձամբ չէի ճանաչում, բայց լսել էի նրա
մասին, գիտեի, որ հրաշալի սովորող է, մաթեմատիկայից ու ֆիզիկայից նրա ունեցած
գիտելիքների, մասնակցած մրցույթների ու
հաղթանակների մասին լեգենդներ էին պատմում: Երբ առաջին անգամ մտա այդ դասարան՝ հայացքով փնտրում էի Արենին, կարծում էի՝ պիտի տարբերվի մյուսներից, բայց
պարզվեց՝ այդ չափազանց խելացի տղան
չարաճճի, շփվող, ոչնչով չտարբերվող մարդ
էր, նույնիսկ չարություններ էր անում ու գույք
փչացնում, զվարճալի խոսքեր ասում, դասը
չէր լսում, նույնիսկ չէր լսում, թե իրեն ինչ են
հարցնում, բայց, զարմանալի կերպով, միշտ
ճիշտ պատասխաններ էր տալիս: Նրա մարդկային հատկանիշները լավագույնս դրսեւորվում էին դժվար պահերին, չէր սպասում, որ
իրեն դիմեին, օգնում էր բոլորին: Հատուկ
շարմ ուներ, որով իրեն ճանաչողներին գերում էր ու բարեկամանում բոլորի հետ: Երբ
արդեն ֆիզմաթում էր սովորում, իմացանք,
որ կիթառ է նվագում, հիմա հաճախ ենք հավաքվում, լսում նրա կատարումների ձայնագրությունները: Նա այս երկրին այնքան շատ
բան կարող էր տալ, նա կարող էր, եւ համոզված եմ՝ դառնալու էր հռչակավոր գիտնական, որովհետեւ այդպիսի մարդիկ դարը մեկ
են ծնվում...»:
Արեն Միրզոյանը զոհվել է 2020 թ. հոկտեմբերի 20-ին Ամարասի մոտակայքում:
Հուղարկավորվել է Գորիսի նորահիմն
զինվորական պանթեոնում:

ԷՋԻ ՆՅՈՒԹԵՐԸ
ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԸ

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ
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Սիսիանում ոգեկոչվեց Աղասի
Հակոբջանյանի հիշատակը

Շ

աքեի ջրվեժի մատույցներում դեռեւս
1930-ականներին կառուցված հիդրոէլեկտրակայանի
մերձակայքում
կյանքի ուղեգիր ստացավ մի հուշաքար, որով
յուրովի հավերժացվեց ու ոգեկոչվեց Աղասի
Հակոբջանյանի հիշատակը:
Նախաձեռնության հեղինակն Աղասի
Հակոբջանյանի ընկեր, գործընկեր Արսեն
Գալստյանն է: Թե ինչու է վերջինս նախաձեռնել գնահատանքի արժանի այդ գործը՝ կարելի է հիմնավոր ենթադրություն անել:
Երջանկահիշատակ Աղասի Հակոբջանյանը մեր երկրամասի վերջին երեք տասնամյակի հասարակական-քաղաքական եւ
պետական ակտիվ գործիչներից մեկն էր: Դա

հատկապես դրսեւորվեց 2008-16 թվականներին, երբ գլխավորում էր Սիսիանի քաղաքային համայնքը: Ուստի եւ՝ այդ նախաձեռնությունը նրան գնահատելու, նրա արած-դրածն
արժեւորելու մի նոր քայլ էր:
Իսկ հուշաքարը յուրօրինակ լուծումների մի ամբողջություն է: Մոտ 6 մետր երկարությամբ քար՝ 60 սմ լայնությամբ, փոքրիկ
ձորակի երկու կողմն իրար կապող կամրջակի տպավորություն թողնող: Եվ առաջին
հայացքից թվում է, թե երկու գործընկերոջը՝
Աղասի Հակոբջանյանին ու Արսեն Գալստյանին միմյանց կապող եւ նրանց բարեկամությունը վերահաստատող խորհրդանշական
կառույց է: Բայց դա, ավելի շուտ, հուշաբեր

քարակոթող է՝ Աղասի Հակոբջանյանի անվան հիշատակմամբ, ճաշակով տեղադրված, որը եկող-գնացողներին կհիշեցնի նրա
մասին: Եվ ովքեր ճանաչում են՝ հաճույքով
կանգ կառնեն ու երախտագիտությամբ կհիշեն Սիսական տան արժանավոր զավակին,
իսկ ովքեր չեն ճանաչում՝ կփորձեն իմանալ,
թե ով էր, քանզի ինքը՝ հուշաքարը, կանչողձգող է: Մի խոսքով՝ գեղեցիկ հուշատեղի է
ստացվել՝ Աղասի Հակոբջանյանի հիշատակը
հավերժացնող: Եվ ահա 2021 թ. հոկտեմբերի
23-ին այնտեղ էին հավաքվել Աղասի Հակոբջանյանի հարազատներն ու մերձավորները,
ընկերները Սիսիանից եւ հանրապետության
տարբեր վայրերից:
Իսկ տեղանքը, որտեղ հրաշք աշունն էր
թիկնել՝ գույների իսկական պատարագով,
հավել յալ խորհուրդ էր հաղորդում արարողությանը, մանավանդ որ սարերի ու քարերի
անշարժ երթ էր շուրջ բոլորը, ինչից անմահության համ ու հոտ էր բուրում: Հանդարտ
հառաչող Շաքե գետակն էլ, կարծեք, չէր
շտապում միանալ Որոտանին, որի ջրերը ժամեր անց օտար ափերում պիտի հայտնվեին:
Ներկաների առջեւ ելույթ ունեցավ «Սյունյաց երկիր» թերթի խմբագիր Սամվել Ալեքսանյանը:
Վերջում… Մարդիկ լռակյաց ու խոնարհումով աղոթում էին Աղասի Հակոբջանյանի,
ինչպես եւ Արցախյան երրորդ պատերազմում
նահատակված հայոց քաջորդիների հոգու
հանգստության, նաեւ հայոց աշխարհի արժանապատիվ խաղաղության համար՝ հավատալով, որ Աստծո հետ զրույցի բռնված
Սյունյաց լեռնագագաթները Բարձրյալին լսելի կդարձնեն արարողության մասնակիցների
խնդիրք-դիմումը…

Նոյեմբերի 1-ից դիմակի կրումը
պարտադիր է հանրային բաց
տարածքներում

ՀՀ

առողջապահության նախարարի
2020 թ. սեպտեմբերի 11-ի թիվ
23-Ն հրամանում կատարված
փոփոխության համաձայն՝ կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման ռիսկը նվազեցնելու նպատակով, նոյեմբերի 1-ից դիմակի կրումը պարտադիր է նաև բնակության
վայրի բնակելի տարածքից դուրս գտնվելիս՝
հանրային բաց տարածքներում: Այս մասին
«Արմենպրես»-ին տեղեկացրին ՀՀ առողջապահության նախարարությունից: Բնակության վայրի բնակելի տարածքից դուրս գտնվելիս՝ հանրային բաց տարածքներում դիմակ
չկրելու պայմաններն են.
 տարիքը՝ 0-5 տարեկանը ներառյալ,
 Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, Ամենայն հայոց կաթողիկոսի, վարչապետի, Ազգային ժողովի նախագահի,
Սահմանադրական դատարանի նախագահի, Բարձրագույն դատական խորհրդի
նախագահի գլխավորությամբ անցկաց-

վող արարողակարգային միջոցառումների
ժամանակ ելույթ և ուղերձ ունեցողներ և
միջոցառման անմիջական մասնակիցներ
(բացառությամբ լրագրողների և սպասարկող անձնակազմի).
 քրոնիկ շնչառական հիվանդությունների
առկայություն՝ ասթմա, թոքերի քրոնիկ
օբստրուկտիվ հիվանդություն, էմֆիզեմա
կամ բրոնխիտ` ծանր շնչառական անբավարարություն, 3-րդ, 4-րդ ֆունկցիոնալ
դասի քրոնիկ սրտային անբավարարությունը՝ պայմանով, որ նշված անձինք
իրենց մոտ ունենան համապատասխան
հիվանդության փաստը հաստատող
բժշկական փաստաթուղթ,
 ֆիզիկական վարժություններ կամ հեծանվավարություն իրականացնելը.
 բացօթյա հանգստի նպատակով հատուկ
առանձնացված վայրերում, հանգստյան
գոտիներում և լողափներում, սարերում,
անտառներում և նմանատիպ բացօթյա












տարածքներում, սակայն ոչ՝ զբոսայգիներում, քաղաքային պուրակներում,
բուսաբանական և կենդանաբանական
այգիներում, պատմամշակութային վայրեր
այցելությունների, ուխտագնացության,
որպես տնտեսական գործունեություն
կազմակերպված՝ անհատական և խմբային արշավների, էքսկուրսիաների,
քայլարշավների, ուղևորությունների և
նման բնույթի այլ միջոցառումներին մասնակցությունը,
հեռուստահաղորդավարների` հեռուստահաղորդումների և հեռուստածրագրերի
հեռարձակման ժամանակ հեռուստատեսային տաղավարում միայնակ գտնվելը,
հեռուստահաղորդումների հեռարձակման
ժամանակ սուրդոթարգմանություն իրականացնելը,
խուլ-համրությունը (խլությամբ տառապող
անձինք, որոնք շրթունքների շարժումներին հետևելով են ընկալում խոսքը),
հոգեկան խանգարումները և վարքի
խանգարումները,
կոգնիտիվ խանգարումները,
դեմքի վնասվածքը կամ բերանի շրջանում
դիմածնոտային միջամտությունը.
ծխելը, խմելը և սնվելը:

30,000 դրամ տուգանք՝ պոլիէթիլենային տոպրակով ապրանք
վաճառելու դեպքում. օրենքն ուժի մեջ կմտնի 2022-ի հունվարի 1-ից

Ա

պրիլին Ազգային ժողովը փոփոխություն կատարեց «Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքում։
Համաձայն փոփոխության՝ 2022 թ. հունվարի
1-ից առևտրի օբյեկտներում և առևտրի իրականացման վայրերում արգելվում է մինչև
50 միկրոն հաստությամբ պոլիէթիլենային
տոպրակների վաճառքը։ Շրջակա միջավայրի նախարարության ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետ Լուսինե
Ավետիսյան։
«Միայն մինչև 50 միկորն հաստության
տոպրակներն են արգելվելու, դրանք այն
տոպրակներն են, որոնցով սպառողն ապրանքը տուն է բերում։ Դրանից հաստ տոպրակների օգտագործումն արգելված չէ,
որովհետև դրանք ենթակա են բազմակի
օգտագործման։ Չեն արգելվելու նաև կշռափաթեթավորման համար նախատեսված
պարկերը, որոնք բռնակներ չունեն, սանիտարական նպատակով են օգտագործվում,
օրինակ՝ բրինձ, ալ յուր և այլ ապրանք փաթեթավորելու համար։ Նշեմ նաև, որ այս չափո-

րոշիչները վերցրել ենք միջազգային փորձից»։
Էկոլոգիական տեսանկյունից՝ վնասակար, մինչդեռ կենցաղում պոլիէթիլենային
տոպրակները շատ սպառողներ համարում
են հարմար և պիտանի։ Մեր հարցմանը մասնակիցներից մեկն ասում է՝ գործնականում
դեռ չի պատկերացնում, թե ինչով են փոխարինվելու դրանք, բայց եթե առաջարկվի խելամիտ այլընտրանք, պատրաստ է վճարել:
«Իհարկե, շրջակա միջավայրին պոլիէթիլենային տոպրակները վնաս են հասցնում,
բայց դրանք հարմար են առօրյայում օգտագործելու համար։ Մարդիկ սովորել են դրան,
և շատ կարևոր է, թե ինչ այլընտրանք է առաջարկվելու», – ասում է Լուսինե Ավետիսյանը:
Սոֆի Թովմասյանի կարծիքով էլ շրջակա
միջավայրի նկատմամբ հոգատարությունը
շատ ավելի խորքային խնդիր է։ Օրենքը թղթի
վրա՝ մի բան է, կիրառումը կյանքում՝ մեկ այլ
բան։
«Կարծում եմ, որ մինչ այս փոփոխության
կիրառումն ունենք այլ խնդիր, այն է՝ մարդուն կրթելը ու թեմայի հետ ծանոթացնելը։

Ես ինքս արդեն 3 տարի է տեսակավորում եմ
աղբը, և ցավալի է տեսնել, թե ինչպես է մարդը վարվում աղբի հետ։ Ես դրական եմ վերաբերվում այս փոփոխությանը, վաղ թե ուշ
պիտի գայինք դրան, ուղղակի եթե մեր պետությունն ուզում է, որ այս փոփոխությունը
շուտ կյանքի կոչվի, պետք է սկսի իրազեկել»,
– ասում է Սոֆի Թովմասյանը։
Հայաստանում տարեկան մոտ 12 տոննա պոլիէթիլենային տոպրակ է սպառվում։
Դրանց և՛ արտադրությունը, և՛ սպառումը
վնաս են հասցնում շրջակա միջավայրին,
ասում է Շրջակա միջավայրի նախարարության ներկայացուցիչը։ Լուսինե Ավետիսյանի
խոսքով՝ պոլիէթիլենային տոպրակներին այլընտրանք կարող են լինել կենսաքայքայվող
տոպրակները և էկո պայուսակները։ Օրենքի
փոփոխությունը պոլիէթիլենային տոպրակ
արտադրողների սրտով չէ։ Կառավարությունը նրանց առաջարկել է անցնել կենսաքայքայվող հումքով արտադրության, արձագանք
դեռ չկա։

Հայաստանի
ամենահարավային
օդանավակայանը
Սկիզբը՝ էջ 5

մեկն անանուն նամակ էր ուղարկել ԽՍՀՄ
քաղավիացիայի նախարարություն, որի հետքերով Մոսկվայից պատվիրակություն ժամանեց Հայաստան՝ փոխնախարար Բիկովի
գլխավորությամբ: Հաջորդ օրն Աթբաշ յանը
մոսկով յան հյուրերի հետ «Յակ-40»-ով թռավ
Կապան, որտեղ նրանց սպասում էր Թոֆիկ
Ալավերդյանի «Մի-8» ուղղաթիռը:
Հայկական քաղավիացիայի նախկին
ղեկավարը հիշում է, որ Կապանից Մեղրի
թռչելիս Քաջարանի հատվածում ուղղաթիռը
հայտնվեց արդեն ձյունածածակ լեռների գագաթների ու աշնանային ամպերի արանքում,
եւ «միջանցք» գտնելը բավական բարդ էր:
Այդուհանդերձ, օդաչուի հմտության շնորհիվ
ուղղաթիռը հաջող վայէջք կատարեց հենց
Մեղրու աերոդրոմում, ինչը տպավորեց Մոսկվայից ժամանածներին: Աթբաշ յանը տեղում
նրանց ներկայացրեց Մեղրու օդանավակայանի սոցիալական եւ պաշտպանական նշանակությունը, ինչի հետ բոլորը համաձայնեցին:
Սրանից մի քանի ամիս անց, երբ ռազմական խորհրդի նիստին մասնակցելու համար
Երեւան էին ժամանում Վրաստանի, Ադրբեջանի ու ԱՌՕ-ի պատվիրակությունները, ՀԿԿ
կենտկոմի առաջին քարտուղար Կարեն Դեմիրճյանը հենց «Զվարթնոց» օդանավակայանի կառամատույցում ստիպեց ռազմական
օկրուգի ՀՕՊ-ի հրամանատարին ստորագրել
քարտեզի վրա, ինչը Մեղրու օդանավակայանի գործարկման վերջին քայլն էր:
Պաշտոնական տվ յալներով՝ Մեղրու թռիչքուղու երկարությունը 800 մ է (փաստացի
այն 1120 մ է), լայնությունը՝ 28 մ, ծովի մակարդակից բարձրությունը՝ 1204 մ:
Խորհրդային տարիներին Երեւանի «Էրեբունի» օդանավակայանից դեպի Մեղրի փոխադրումները կատարվում էին «Ան-2» ինքնաթիռներով (ժողովրդի շրջանում հայտնի են
իբրեւ «Կուկուռուզնիկ»: Թռիչքը տեւում էր 1,5
ժամ: Ընդ որում՝ թռիչքը կատարվում էր Նախիջեւանի տարածքով: Նկատենք, որ Ադրբեջանի մաս կազմող Նախիջեւանի ավիակարգավարները (դիսպետչերները) խորհրդային
տարիներին ենթարկվում էին Երեւանի կարգավարական կենտրոնին, փոխարենն ադրբեջանական կողմին էին ենթարկվում Բերդի
կարգավարները:
Հայաստանի շրջաններում գործող օդանավակայաններն անկախությունից հետո
ենթարկվում էին ««Էրեբունի» տարածքային
օդանավակայաններ» պետական ՓԲԸ-ին:
Սակայն 1990-ականների երկրորդ կեսին եւ
2000-ականների սկզբին դրանք հանձնվեցին
համայնքներին կամ էլ ՊՆ-ին, իսկ ՓԲԸ-ն լուծարվեց:
Կոնկրետ Մեղրու վերաբերյալ որոշումը
կայացվել է 1997 թ. դեկտեմբերի 25-ին այն
ժամանակվա ՀՀ վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից: Քոչարյանը հանձնարարել
էր մեկամսյա ժամկետում ՀՀ քաղավիացիայի գլխավոր վարչությունից ՊՆ-ի հաշվեկշիռ
տեղափոխել օդանավակայանի գույքը, այդ
թվում՝ շենք-շինություններն ու սարքավորումները՝ բացառությամբ 2 ռադիոփարոսի
եւ 1 դիզել-գեներատորի (իրենց զբաղեցրած տարածքներով): Այսինքն՝ դրանք մնացին ՔԱԳՎ-ի հաշվեկշռում: Վարչապետն իր
որոշմամբ նաեւ հանձնարարել էր միջոցառումների ծրագիր հաստատել՝ Մեղրու օդային տարածքով անցնող միջազգային օդային
մայրուղիներով իրականացվող թռիչքներն
սպասարկելու եւ դրանց անվտանգությունն
ապահովելու, ինչպես նաեւ, անհրաժեշտության դեպքում, քաղաքացիական օդանավերի
թռիչքներ կատարելու համար:
Իրականում Մեղրու օդանավակայանը
գտնվում էր ոչ թե Մեղրի քաղաքի վարչական
տարածքում, այլ Ագարակ քաղաքի հարեւան
Կարճեւան գյուղի հողերում, սակայն 2016-ին
Մեղրու նախկին շրջանի բոլոր բնակավայրերը՝ 2 քաղաք եւ 13 գյուղ, միավորվել են մեկ
համայնքի՝ Մեղրու մեջ: Համայնքային կենտրոնը Մեղրին է: Օդանավակայանի զբաղեցրած տարածքը 8,98 հա է, որը պետական սեփականություն է:
HETQ.AM, 1 ՀՈՒԼԻՍԻ 2021Թ.
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էր:

«Սյունյաց երկրի» աշխատանքային
խումբն Արցախի Հանրապետության
մայրաքաղաք Ստեփանակերտում էր

Շ

ուշի հայոց մեծ քաղաքին նվիրված
թերթային հատուկ համարի նախապատրաստության շրջանակում

«Սյունյաց երկրի» աշխատանքային խումբը
հոկտեմբերի 28-29-ին Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտում

Աշխատանքային խմբի կազմում էին
Սամվել Ալեքսանյանը, Վահրամ Օրբել յանը,
Տիգրանուհի Բադալ յանը եւ Գայանե Բաղդասարյանը:
«Սյունյաց երկրի» ներկայացուցիչները
հանդիպումներ են ունեցել Արցախի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարար Լուսինե Ղարախանյանի, Արցախի Հանրապետության
պետական խորհրդական Գրիգորի Գաբրիելյանցի, Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի
թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի, Արցախի գրողների միության
նախագահ, բանաստեղծ, Գրիգոր Նարեկացի
համալսարանի ռեկտոր Վարդան Հակոբյանի,
Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանի,
Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի որակի
ապահովման կենտրոնի տնօրեն, գրականագետ Ամալ յա Գրիգորյանի, «Շուշի քաղաքի
թանգարաններ» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Լուսինե
Գասպարյանի, ԱՀ ԿԳՄՍ նախարարության
մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի վարչության պետ Բեգլար Քարամյանի,
նույն վարչության միջոցառումների կազմակերպման եւ կապերի բաժնի վարիչ Արուս
Գասպարյանի, պատմության եւ մշակույթի
անշարժ հուշարձանների ուսումնասիրման,
պահպանման եւ վերականգնման բաժնի վարիչ Արման Գրիգորյանի հետ:

Մահացել է Արցախյան 1-ին պատերազմի
հերոս Համլետ Մինասյանի հայրը՝ Լալազար
Մինասյանը
2021 թ. հոկտեմբերի 24-ին՝ կյանքի 87րդ տարում, մահկանացուն կնքեց Լալազար
Հովսեփի Մինասյանը:
Մահը վրա հասավ կորոնավիրուսով հիվանդանալու հետեւանքով. մոտ մեկ շաբաթ
տեւած հիվանդանոցային բուժումն անկարող
եղավ փրկելու նրա կյանքը:
Լալազար Մինասյանն Արցախյան 1-ին
պատերազմի հերոս Համլետ Մինասյանի
հայրն է:
Ձեւավորվող հայոց բանակի առաջին նահատակ սպան էր Համլետ Մինասյանը՝ մեծահամբավ ինժեներ-սակրավոր, հետախույզ,
բնատուր օժտվածությամբ հրամանատար,
ով զոհվեց 1991 թ. դեկտեմբերի 10-ին՝ հայոց
Արցախի Շահումյանի շրջանում՝ Էրքեջ, Մանաշիդ, Թոդան գյուղերի համար մղվող մարտերում:
Եւ 30 տարի շարունակ հայրը ոչ միայն
նորոգ էր պահում որդու հիշատակը, այլեւ

անում էր հնարավորը՝ աճող սերնդի հայրենասիրական դաստիարակության համար:
Լալազար Մինասյանը ծնվել է 1934 թ.
սեպտեմբերի 25-ին, Գորիսի շրջանի Հարժիս
գյուղում:
Լալազար Մինասյանի աճյունը հողին
հանձնվեց հոկտեմբերի 27-ին՝ Երեւան քաղաքի Քանաքեռի գերեզմանատանը, որտեղ
հանգչում է Համլետ Մինասյանը:
***
Հարժիսի միջնակարգ դպրոցի մանկավարժական եւ աշակերտական կոլեկտիվները խորապես վշտացած են Լալազար
Մինասյանի մահվան կապակցությամբ եւ
ցավակցում են նրա հարազատներին ու մերձավորներին:
Դպրոցը, որ կրում է Համլետ Մինասյանի
անունը, այսուհետ նույնպես բարձր կպահի
Արցախյան 1-ին պատերազմում նահատակված Համլետ Մինասյանի անունը եւ մեծա-

Ջրի սակագինը
հունվարի 1-ից
կբարձրանա

Կարևորվել են Մեղրիի սահմանային
անցակետի արդիականացման
աշխատանքները

Այդ մասին լրագրողների հետ զրույցում
ասաց Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին
Բաղրամյանը։ Ըստ նրա՝ ենթադրվում է սակագնի որոշակի բարձրացում, որը կայուն
կմնա 10 տարվա ընթացքում։
«Բարձրացման հայտը եղել է 43 դրամ,
գործող 180-ի նկատմամբ։ Բայց ուզում եմ
հիշեցնել, որ 2016-ի մրցույթով հաղթած բազիսային գինը 2022 թվականի համար արդեն
214 դրամ էր։ Մենք հիմա վերցնում ենք 214
դրամը և վրան ավելացնում այդ ճշգրտման
գործակիցները», – ասաց ՀԾԿՀ նախագահը։
Հանձնաժողովն առաջարկել է, որ սոցիալապես անապահով սպառողերի համար գործի գործող 180 դրամ սակագինը. «Մնացած
սպառողների համար առաջարկում ենք այլևս
բյուջեից վարձակալության վճարի նվազեցումներ, սուբսիդիաներ չանել, այլ ընդամենը
10 տարվա համար կայուն գնային քաղաքականություն ունենալ։ Նրանց համար կսահմանվի 200 դրամ սակագին»։

Մոսկվայում հոկտեմբերի 21-22-ն անցկացված Միջազգային մաքսային ֆորումի
շրջանակում ՀՀ պետական եկամուտների
կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը
հանդիպել է Իրանի մաքսային ծառայության
ղեկավար Մեհդի Միրաշրաֆիի հետ։
Հանդիպման ընթացքում կարևորվել են
Մեղրիի սահմանային անցակետի վերակառուցմանն ու արդիականացմանը, ինչպես
նաև Մեղրի-Նորդուզ անցակետերի միջև
տրանսպորտային հոսքերի բարելավմանը
միտված աշխատանքները։
2020թ. փետրվարի 7-ին Մեղրիի սահմանային անցակետի արդիականացման և
ընդլայնման նպատակով Հայաստանի ու Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական
բանկի միջև ստորագրվել են «Մեղրիի սահմանային անցակետի ծրագիր» վարկային և
դրամաշնորհային համաձայնագրերը:
Ծրագրի նպատակն է ֆինանսավորել
Հայաստանի Հանրապետության պետական
սահմանի Մեղրիի անցման կետի վերակա3301, Սյունիքի մարզ,
ք. Կապան, Շահումյան 20/32:

ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ»
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ:
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ:
Գլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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(+374 77) 45 90 47
syuniacyerkir@mail.ru
www.syuniacyerkir.am

գույն երախտագիտությամբ կպահպանի նրա
հոր՝ Լալազար Մինասյանի հիշատակը:
***
«Սյունյաց երկիր» թերթի խմբագրակազմը ցավակցում է Սամվել Ալեքսանյանին՝ նրա
մորեղբայր Լալազար Մինասյանի մահվան
կապակցությամբ:

ռուցումն ու արդիականացումը, որը պայմանավորված է տարեցտարի տվ յալ անցակետով անձանց և ապրանքներ փոխադրող
տրանսպորտային միջոցների հոսքերի աճով։
Մեղրիի անցման կետի արդիականացումը
կնպաստի նաև «Հյուսիս-հարավ» տրանսպորտային միջանցքի ակտիվացմանը և կխթանի վերջինով տարանցիկ փոխադրումները:

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

1 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2021Թ.
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«Սյունյաց
երկիր» թերթի
խմբագիր Սամվել
Ալեքսանյանին

ԴԱՎԻԹ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր
Հարգելի պարոն Ալեքսանյան
Իմ առջեւ է «Սյունյաց երկիր. մշակութային» եռամսյա պարբերականի երրորդ համարը:
Շատ ուրախալի է, որ Ձեր խմբագրակազմը նաեւ մշակութային պարբերական
է հրատարակում վերջին մեկ տարում, ինչը, համոզված եմ, շարունակություն կունենա: Գոնե Դուք մշակույթի արժեքը գիտեք
եւ մշակութային հարցերն արծարծել եք
«Սյունյաց երկրի» բազմաթիվ բացառիկ համարներում:
Ուրախալի է, որ եռամսյա պարբերականի այս համարը նվիրված է մեր ազգային
մեծագույն դեմքերից մեկին՝ քաջ Նժդեհին:
Պարբերականի 52 էջերը թերթում ես, եւ
ամեն էջից մի հրաշալի նժդեհյան կերպար
է հառնում: Արվեստի, ռազմական գործի,
գրականության տեսանկյուններից ներկայացված է Գարեգին Նժդեհը:
Գնահատում եմ Ձեր աշխատանքը,
որովհետեւ թերթի հատուկ համարներում եւ եռամսյա պարբերականի արդեն
իսկ լույս տեսած երեք թողարկումներում
ձգտում եք հանրագիտարանային ամբողջականության:
Վերջին տարիների լրագրության մեջ
նմանօրինակ բան չեմ տեսել: Լրագրական
որակները, ցավոք, շատ են ընկել, թերթերը
լցված են անիմաստ հրապարակումներով,
հատկապես գրական մամուլը: Եվ մարդ
խեղդվում է այդ հեղձուկի մեջ: Ձերն առողջ
թթվածին է արտադրում՝ առողջ, գրական,
մշակութային թթվածին:
Սույն համարը, կարծում եմ, մանավանդ
դպրոցականների համար (նժդեհիկների,
ինչպես Կարին Տոնոյանն էր ասում «Հայ
ասպետ» հաղորդման ժամանակ) կդառնա ուսումնասիրման նյութ: Լավ կլիներ, որ
թերթի տվ յալ համարով դաս անցկացնեին
հանրակրթական դպրոցներում. պատմության դասաժամին կլինի, թե գրականության,
անդրադառնային թերթի նյութերին. թող
ուսուցիչը կարդա առանձին հատվածներ,
մեկնաբանի: Ցանկալի է նաեւ, որ թերթը
պահվի ամեն մի դպրոցի գրադարանում,
որպեսզի երեխաները պարբերաբար կարդալու հնարավորություն ունենան:
Մեկ անգամ եւս բարձրաձայնեմ՝ Ձեր
գլխավորած խմբագրակազմն ազնիվ գործ
է անում: Ինչքան ժամանակ է՝ կապված եմ
«Սյունյաց երկրի» խմբագրության հետ եւ
միայն գրական, մշակութային, հոգեւոր ազդակներ եմ ստացել:
Ինձ թույլ եմ տալիս ասել՝ հանրապետության ոչ մի պարբերական չէր կարող
այդ գործը նման մակարդակով գլուխ բերել,
եթե նույնիսկ կամենար՝ չէր կարող:
Շնորհակալություն Ձեր կատարած նվիրական աշխատանքի համար:

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
01.11.2021թ.:

