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Արցախը երբեք չի
լինելու Ադրբեջանի
կազմում. ԱՀ ԱԳՆ
հայտարարությունը
Արցախի
Հանրապետության
արտաքին գործերի նախարարությունը 44-օրյա պատերազմի դադարեցման մեկամյակի կապակցությամբ հայտարարություն է տարածել: Ինչպես տեղեկացնում է
«Արմենպրես»-ը, հայտարարության մեջ,
մասնավորապես, ասվում է.

գության ու կայունության դեմ, ինչպես նաև
հակասում են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի
Շարունակությունը՝ էջ 2

Շարունակությունը՝ էջ 2

Սյունիքի օկուպացումն ու անդամահատումը
շարունակվում է. Գորիս-Կապան և ԿապանՃակատեն ճանապարհին՝ ադրբեջանական
անցակետեր
ԱՐՄԱՆ ԹԱԹՈՅԱՆ
ՀՀ ՄԻՊ

Ի

նձ համար ակնհայտ է, որ իրականում,
ճանապարհների ապաշրջափակման
քողի ներքո ադրբեջանական իշխանությունները վարում են ՀՀ քաղաքացիական
բնակավայրերի մեկուսացման ու հումանիտար խնդիրներ առաջացնող նպատակային
քաղաքականություն. Սյունիքում Գորիս-Կապան ճանապարհին 2021թ. նոյեմբերի 11-ից
հայտարարված ադրբեջանական, այսպես

կոչված, սահմանային ու մաքսային վերահսկողությունը որևէ կապ չունի դրա նպատակների հետ: Սա հիմնավորվում է ադրբեջանական կոնկրետ քայլերով ու այդ քայլերի
հետևանքներով:
Նախ, փաստերը վկայում են, որ այս ամենի իրական պատճառը, սնուցող աղբյուրը
ադրբեջանական պետական հովանավորչությամբ հայատյացության ու թշնամանքի քարոզի կայուն (established) քաղաքականությունն
է:
Դրանից բացի, ակնհայտ է՝ ադրբեջանա-

կան իշխանությունները հստակ գիտեն, որ Գորիս-Կապան ճանապարհի արգելափակումը
կամ, այսպես կոչված, ադրբեջանական սահմանային ու մաքսային վերահսկողությունն
առաջացնելու է քաղաքացիական բնակչության իրավունքների ոտնահարումներ և հումանիտար լուրջ խնդիրներ, այդ թվում՝ առաջ
են գալու քաղաքացիական մի շարք բնակավայրերի մեկուսացման խնդիրներ: Եվ նրանք
նպատակային անում են այդ քայլերը ու գնալով դրանք ավելի են ընդլայնում:
Շարունակությունը՝ էջ 3

ՀՀ ԶՈւ չորս մարտական դիրքեր հայտնվել
էին շրջափակման մեջ

Ս

ույն թվականի նոյեմբերի 14-ին ժամը
13:00-ի սահմաններում հայ-ադրբեջանական սահմանագծի արևել յան
տեղամասերից մեկում Ադրբեջանի զինված
ուժերի ստորաբաժանումները զրահատեխնիկայի աջակցությամբ ներխուժել են ՀՀ ինքնիշխան տարածք: Այս մասին հայտարարություն
է տարածել Հայաստանի անվտանգության
խորհուրդը:
Հայտարարությունում նաև ասվում է.
Ադրբեջանական ԶՈւ գործողությունների
հետևանքով Հայաստանի ԶՈւ չորս մարտական դիրքեր հայտնվել էին շրջափակման մեջ:
ՀՀ ինքնիշխան տարածք ներխուժած ադրբեջանական զինտեխնիկան և զորքը բանակցությունների արդյունքում դուրս են եկել ՀՀ
տարածքից, ՀՀ ԶՈւ ստորաբաժանումները
դուրս են բերվել վերոնշ յալ չորս մարտական
դիրքերից: Այնուամենայնիվ՝ նշված հատվածում շարունակում են ծավալված մնալ դեռևս

ս/թ մայիսին ՀՀ ինքնիշխան տարածք ներխուժած ադրբեջանական զինծառայողներ:
Լուրերը, թե ՀՀ ԶՈւ վերադաս հրամանատարության կամ քաղաքական իշխանության
կողմից դիմադրություն ցույց չտալու հրաման
է արձակվել՝ իրականությանը չեն համապատասխանում: Հայաստանի Հանրապետության
Անվտանգության խորհուրդը համապատասխան մարմիններին հանձնարարել է իրականացնել միջադեպի պատշաճ քննություն:
Անվտանգության խորհուրդը Ռուսաստանի Դաշնության, Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և
միջազգային հանրության ուշադրությունն է
հրավիրում Ադրբեջանի զինված ուժերի շարունակական ագրեսիվ գործողությունների
վրա և ընդգծում, որ այդ գործողություններն
ուղղված են Հայաստանի Հանրապետության
ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և տարածաշրջանային անվտան-

«Մ

եկ տարի առաջ՝ 2020 թ. նոյեմբերի 9-ին, Ռուսաստանի
Դաշնության
միջնորդական
ակտիվ ջանքերի շնորհիվ ստորագրվել է Ռուսաստանի նախագահի, Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի եռակողմ
հայտարարությունը։ Այն թույլ է տվել վերջ դնել
Թուրքիայի, միջազգային վարձկանների և
Մերձավոր Արևելքից ահաբեկիչների ուղղակի ռազմական մասնակցությամբ Ադրբեջանի
կողմից Արցախի դեմ սանձազերծված 44-օրյա զինված ագրեսիային, ինչպես նաև հիմք է
հանդիսացել Արցախի տարածք Ռուսաստանի
խաղաղապահ զորակազմի մուտքի համար՝
ադրբեջանաղարաբաղ յան հակամարտության գոտում խաղաղության պահպանման
նպատակով։ Եռակողմ հայտարարությունը
կարևոր նշանակություն ունի Արցախի Հանրապետության
հետպատերզմյան
վերականգնման համար պայմանների ապահովման տեսանկյունից։
44-օրյա ավերիչ ագրեսիայի արդյունքում
Ադրբեջանն օկուպացրել է Արցախի Հանրապետության տարածքների զգալի մասը, այդ
թվում՝ պատմամշակութային կենտրոն Շուշի քաղաքը։ Մարտական գործողությունների
ընթացքում ադրբեջանական բանակը բազմաթիվ ռազմական հանցագործություններ
է կատարել, այդ թվում՝ քաղաքացիական
օբյեկտների դիտավորյալ թիրախավորում,
ռազմագերիների և գերեվարված քաղաքացիական անձանց խոշտանգումներ և արտադատական սպանություններ, էթնիկ զտումներ, պատմամշակութային հուշարձանների և
եկեղեցիների դիտավորյալ ավերում և ոչ ընտրողական բնույթի զենքի կիրառմամբ բնակավայրերի թիրախավորում, ինչն արգելված է
միջազգային իրավունքով։
Նույնիսկ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի
եռակողմ հայտարարության ստորագրումից
հետո Ադրբեջանը չդադարեցրեց միջազգայնորեն ապօրինի գործողությունները, մասնավորապես, շարունակեց ագրեսիվ, հարձակողական գործողությունները, զինվորականների
և քաղաքացիական անձանց գերեվարումը,
դիտավորյալ սպանությունների իրականացումը, եկեղեցիների և, ընդհանրապես, հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումն օկուպացված տարածքներում։ Այդ
կապակցությամբ անհրաժեշտ է ընդգծել, որ
Ադրբեջանի կողմից ռազմական ուժի ապօրինի կիրառման, սեփական միջազգային պարտավորությունների կոպտագույն խախտման,
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Արցախը երբեք չի
լինելու Ադրբեջանի
կազմում. ԱՀ ԱԳՆ
հայտարարությունը
Սկիզբը՝ էջ 1

միջազգային մարդասիրական իրավունքի և
մարդու իրավունքների նորմերի համակարգված և զանգվածային ոտնահարումների
հետևանքով ստեղծված իրավիճակը չի կարող հիմք հանդիսանալ ադրբեջանաղարաբաղ յան հակամարտության կարգավորման
համար։
Հայտնի է, որ միջազգային իրավունքի
նորմերն արգելում են ճանաչել ուժի սպառնալիքի կամ ուժի կիրառման արդյունք հանդիսացող ցանկացած տարածքային նվաճում։ Ավելին, ուժի կիրառումը չի կարող
չեղարկել միջազգային իրավունքի հիմնարար
սկզբունքներից մեկը՝ ժողովուրդների իրավահավասարությունն ու ինքնորոշումը, որն
ամրագրված է ՄԱԿ-ի Կանոնադրության մեջ
և այլ հիմնարար միջազգային փաստաթղթերում։
Պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշումն ու Արցախի ժողովրդի կամքն անփոփոխ են։ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ադրբեջանաղարաբաղ յան
հակամարտության համապարփակ կարգավորման և տարածաշրջանում կայուն ու
տևական խաղաղության հաստատման անկյունաքարը Արցախի ժողովրդի կողմից իրացված ինքնորոշման անքակտելի իրավունքի
ճանաչումն է և այն տարածքների դեօկուպացիան, որոնց վրա արցախահայությունն ինքնորոշվել է, ստեղծել անկախ պետականություն և զարգացրել այն»:
09.11.2021

ՀՀ ԶՈւ չորս
մարտական դիրքեր
հայտնվել էին
շրջափակման մեջ
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Սյունիքի հինգ համայնքից չորսում
մերժվել են «Քաղաքացիական
պայմանագիր» կուսակցության
թեկնածուները

Կապան համայնքը երկրորդ
անգամ իրեն առաջնորդ հռչակեց
Գևորգ Փարսյանին
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ավարտվել է Կապան համայնքի 52
ընտրական տեղամասերից քվեարկության
արդյունքների վերաբերյալ ստացված նախնական տեղեկությունների ամփոփումը:
Ըստ դրա՝ արդեն իսկ կարելի է ստույգ
կերպով հայտարարել՝ Գևորգ Փարսյանի
գլխավորած նախընտրական թիմը համոզիչ
հաղթանակ է գրանցել Կապան խոշորացված համայնքի ավագանու ընտրությունում:
Համայնքում ընտրելու իրավունք ունեցող 31

Սկիզբը՝ էջ 1

եռակողմ հայտարարության դրույթներին:
Հայաստանի Հանրապետության Անվտանգության խորհուրդը արտահայտում է
իշխանությունների և ժողովրդի վճռականությունը հայրենիքի ինքնիշխանությունը,
տարածքային ամբողջականությունը և անկախությունը պաշտպանելու գործում:
Անդրադառնալով Գորիս-Կապան և Կապան-Ճակատեն
ավտոճանապարհների՝
Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող
հատվածներին, հարկ ենք համարում ընդգծել, որ դրանք դեռևս ԽՍՀՄ տարիների՝
Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմաններին
վերաբերվող ուղղակի իրավական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերի համաձայն
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում
չեն գտնվում: Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը միջոցներ է ձեռնարկել
Սյունիքի մարզում այլընտրանքային ճանապարհների նոր ցանցի ստեղծման ուղղությամբ և այդ աշխատանքներն առաջիկայում
ավարտին կհասցվեն: Հարկ ենք համարում
ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետության
որևէ բնակավայր կենսապահովման ճանապարհից զրկված չէ:
Հայաստանի Հանրապետության Անվտանգության խորհուրդը շարունակում է
ընդգծել հայ-ադրբեջանական սահմանային
իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուծման անհրաժեշտությունը, այն է՝ Խորհրդային Հայաստանի և Խորհրդային Ադրբեջանի դե յուրե
հաստատված սահմանագծից զորքերի հայելային ետքաշում և միջազգային հովանու
ներքո սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացի մեկնարկ:
Նաև ԵԱՀԿ ՄԽ համանախագահությանը
կոչ ենք անում ակտիվացնել ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ
և համապարփակ կարգավորման ուղղությամբ:
15.11.2021
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Մեղրի համայնքի ղեկավար է
ընտրվել Բագրատ Զաքարյանը
Նոյեմբերի 11-ին տեղի է ունեցել Մեղրի խո-

Սամվել Լալայանն ընտրվեց Տաթև
համայնքի ղեկավար
Նոյեմբերի 15-ին Շինուհայրում տեղի ունեցավ Տաթև խոշորացված համայնքի նորըն-

644 քաղաքացուց քվեարկությանը մասնակցել է 20 087 ընտրող կամ 63,48 տոկոսը:
Քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիներից 13962 հոգի քվեարկել է հօգուտ Գևորգ
Փարսյանի գլխավորած քաղաքական թիմի,
5791-ը՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր»
կուսակցության օգտին:
Նոյեմբերի 14-ի ուշ երեկոյան Կապանում
սկիզբ էր առել համաժողովրդական ինքնաբուխ տոնակատարություն:
Տոնախմբության մասնակիցները քայլերթով
և երաժշտության ներքո հավաքվել են մշակույթի կենտրոնի մերձակա հրապարակում,
որտեղ ելույթ է ունեցել Գևորգ Փարսյանը:

շորացված համայնքի նորընտիր ավագանու
անդրանիկ նիստը:
Մեղրի խոշորացված համայնքի ղեկավար է
ընտրվել Բագրատ Զաքարյանը, ում օգտին
քվեարկել է ավագանու 15 անդամից 8-ը:
Բագրատ Զաքարյանի օգտին քվեարկել
են նաև «Ազատական» կուսակցությունից
ավագանու անդամ ընտրված Խաչատուր
Անդրեասյանը և Վերոնիկա Միքայել յանը:
Բագրատ Զաքարյանը «Հանրապետություն»
կուսակցության նախընտրական ցուցակը
գլխավորած անձնավորությունն է:
Համայնքի ղեկավարի թեկնածու էին առաջադրվել նաև Արմեն Հայրապետյանը՝ «Ապրելու երկիր» կուսակցությունից և Արարատ
Թումանյանը՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունից:
Ավագանու անդրանիկ նիստին մասնակցում
էր նաև Սյունիքի փոխմարզպետ Կարո Ավանեսյանը:

տիր ավագանու անդրանիկ նիստը:
Ավագանին Տաթև համայնքի ղեկավար
ընտրեց Սամվել Վլադիկի Լալայանին, ով
հոկտեմբերի 17-ի ընտրությունում գլխավորում էր «Շանթ դաշինք» կուսակցության
նախընտրական ցուցակը:
Այդ կուսակցությունը հոկտեմբերի 17-ի
քվեարկության արդյունքում ստացել էր 6
մանդատ:
Համայնքապետի ղեկավարի ընտրության
ժամանակ Սամվել Լալայանի օգտին քվեարկել են նաև «Ապրելու երկիր» կուսակցությունից ընտրված ավագանու երկու անդամը.
ընդհանուր թվով 8 հոգի՝ ավագանու 15
անդամից:
«Քաղացիական պայմանագիր» կուսակցությունից ընտրված անդամները, համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի
գլխավորությամբ, չեն մասնակցել ավագանու անդրանիկ նիստին:

Անազատության մեջ գտնվող
Առուշ Առուշանյանը վերընտրվել է
Գորիս համայնքի ղեկավար
Հոկտեմբերի 17-ին Գորիս համայնքում տեղի
ունեցած ավագանու ընտրության արդյունքում «Առուշ Առուշանյան» դաշինքի նախընտրական թիմը ստացել է 6268 ձայն՝
քվեարկությանը մասնակցած 10399 հոգուց
(ընտրողների ընդհանուր թիվը՝ 20696):
Գորիս համայնքի ավագանու անդրանիկ
նիստում հայտարարվեց, որ Առուշ Առուշանյանն իրավունքի ուժով ընտրվել է Գորիս
բազմաբնակավայր համայնքի ղեկավար:
Հ.Գ. Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը մասամբ բավարարել է Գորիսի համայնքապետ Առուշ
Առուշանյանի պաշտպանական կողմի
միջնորդությունը, ըստ որի վերջինիս
կթույլատրվի տեսակցությունները մերձավոր ազգականների հետ:

Տեղ համայնքը կգլխավորի Դավիթ
Ղուլունցը
Հոկտեմբերի 17-ին Տեղ խոշորացված համայնքի ավագանու ընտրությունում համոզիչ
հաղթանակ է տարել «Քաղաքացիական
պայմանագիր» կուսակցության նախընտրական թիմը՝ ստանալով քվեարկությանը
մասնակցած 2359 հոգուց (ընտրողների ընդհանուր թիվը՝ 3890) 1502-ի ձայնը:
Ցուցակը գլխավորորղ Դավիթ Ղուլունցն
իրավունքի ուժով դարձել է համայնքի ղեկավար: Մինչ այդ նա Տեղ համայնքի ղեկավարի
պաշտոնակատարն էր:
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Սյունիքի օկուպացումն ու անդամահատումը
շարունակվում է. Գորիս-Կապան և Կապան-Ճակատեն
ճանապարհին՝ ադրբեջանական անցակետեր

Սկիզբը՝ էջ 1

Ըստ այդմ, հատկապես նոյեմբերի 11-ից
Սյունիքում առաջ են եկել մարդու, այդ թվում՝
համայնքների բնակիչների (երեխաներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, տարեցներ
և այլն) իրավունքների ոտնահարումներ և,
առհասարակ, հումանիտար լուրջ խնդիրներ։
Զգալիորեն դժվարացել է կապը հատկապես Գորիս քաղաքի, Որոտան, Շուռնուխ,
Բարձրավան, ինչպես նաև մյուս քաղաքացիական բնակավայրերի միջև՝ ադրբեջանական արարքներով հիմնական ճանապարհով
երթևեկության արգելքի պատճառով: Էակա-

նորեն ծանրաբեռնվել է Սյունիքի Տաթև-Կապան ճանապարհը՝ խաթարելով մարդկանց
և գործարար նպատակներով ազատ ու անվտանգ տեղաշարժը:
Նշված բնակավայրերում առկա են
սննդամթերքի (հաց և այլ պարենային ապրանքներ) ու առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, բժշկական օգնության
և սպասարկման արագ ու արդյունավետ
հասանելիության
սահմանափակումներ:
Մարդիկ կանգնել են ընտանիքի եկամուտը
վաստակելու (օրինակ՝ գյուղատնտեսական
ապրանքների վաճառքի իրացման) խնդրի
առաջ:
Խաթարվել է մարդկանց բնականոն կյանքը, խաղաղությունն ու անվտանգությունը,
ֆիզիկական ու հոգեկան անձեռնմխելիության, ազատ տեղաշարժի և մյուս կենսական
իրավունքները: Ստեղծված վիճակը կոպտորեն ոտնահարում է նաև երեխաների շահերը, խախտում է բժշկական առաջնահերթ
օգնությունից օգտվելու մարդասիրական բացարձակ իրավունքը: Այս ամենն էլ իր հերթին
դարձել է հասարակությունում լարվածություն առաջացնող գործոն:
Ադրբեջանական դիմակավորված ու զինված ծառայողները շարունակում են ծառայություն իրականացնել Գորիս-Կապան ճանապարհին, ինչն ինքնին մարդկանց կյանքի

իրավունքի խախտում է ու անվտանգության
իրական սպառնալիք: Նույն վերաբերում է
նաև Կապան-Ճակատեն ճանապարհին:
ՀՀ բնակչությունն իր իրավունքների համար այս նույն խնդիրների առաջ էր կանգնել
նաև, երբ ադրբեջանական զինված ծառայողները 2021թ. օգոստոսի 25-27-ը երկու տեղից կամայական փակել էին Գորիս-Կապան
ճանապարհը:
Նշված իրավունքները ճանաչված են
միջազգայնորեն և երաշխավորված են ՀՀ
Սահմանադրությամբ: Նշված իրավունքների
խախտումները կոպտորեն ոտնահարում են
ԵԱՀԿ 2017թ. դեկտեմբերի 19-ի պաշտոնական ուղեցույցը Պետական սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի վերաբերյալ,
և դրա ուժով սահմանային ցանկացած գործընթաց դարձնում են անօրինական (unlawful):
Դրանից բացի, ճանապարհներին ադրբեջանական տեղակայումները տեղի են ունեցել պատերազմի բացահայտ սպառնալիքով,
ինչը իրավունքի գերակայության ու մարդու
իրավունքների միջազգային չափանիշների
տեսանկյունից բացարձակ անթույլատրելի է:
Այս նույն խնդիրները մարդկանց համար
առաջացել էին նաև այս տարվա օգոստոսին՝ ադրբեջանական զինված ծառայողների կողմից ճանապարհը 2 տեղից փակելով:

Էյվազլի-Չայզամի, գինը
միջանցքն էր լինելու. Նիկոլ
Փաշինյանը Գորիս-Կապան
ճանապարհի մասին

Կ

առավարության
նոյեմբերի
11-ի
նիստի սկզբում վարչապետ Նիկոլ
Փաշինյանն անդրադարձավ ԳորիսԿապան ճանապարհին ստեղծված իրավիճակին։ «Սույն թվականի օգոստոսից Ադրբեջանն Իրանի Իսլամական Հանրապետության
բեռնատարների նկատմամբ մաքսաին վարչարարություն էր իրականացնում։ Այսինքն՝
մաքսային տուրքեր էր գանձում Գորիս-Կապան ավտոճանապարի՝ իր տարածքով անցնող Էյվազլի-Չայզամի հատվածում։ Երեկ

Ադրբեջանից ոչ պաշտոնական ծանուցում է
ստացվել, որ նոյեմբերի լույս 11-ի կեսգիշերից
նրանք պատրաստվում են մաքսային, անձնագրային հսկողություն իրականացնել նաև
ՀՀ քաղաքացիների և բեռների նկատմամբ։
Ծանուցումն ստացվելուց հետո մենք որոշում ենք կայացրել այդ հատվածով երթևեկող քաղաքացիներին ուղղորդել դեպի Կապան-Աղվանի-Տաթև-Հալիձոր-Շինուհայր Մ2
ավտոճանապարհ և այստեղով իրականացնել երթևեկությունը։ Այս ավտոճանապար-

հի Տաթև-Աղվանի հատվածը, որը մի քանի
տասնյակ տարի գործնականում անանցանելի է եղել, ասֆալտապատվել, շահագործման
է հանձնվել նախորդ շաբաթ։ Նախորդ հինգշաբթի ես ինքս այդ ճանապարհով գնացել եմ
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Սրան պետք է ավելացնել նաև իրավունքների խախտումները մյուս դեպքերը (օրինակ՝
երեխաներով ավտոբուսը կանգնեցնելը և
երեխաներին դիմակավորված ծառայողներով ու զենքով ահաբեկելը, քաղաքացիական
անձանց զենքով սպառնալը):
Մենք իրական վիճակի մասին զեկույցները, փաստահավաք աշխատանքների արդյունքները պարբերաբար ենք ուղարկում
միջազգային մարմինների, այդ թվում՝ անհատապես այդ մարմինների պաշտոնատար
անձանց՝ ՄԱԿ, ԵԽ, ԵՄ, ԵԱՀԿ և այլն, ինչպես
նաև ՀՀ մարմիններին:
Մենք պետք է ցույց տանք ադրբեջանական արարքների իրական մոտիվացիան և
դրանց առաջացրած իրական հետևանքները
մարդկանց համար:
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Հայաստանից ադրբեջանական մարմիններին հուշում
են, որ պետք է վճարներ
գանձել Գորիս-Կապան
ճանապարհով երթևեկող ՀՀ
բնակիչներից. Թաթոյան
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, արձագանքելով անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հայտարարությանը, գրում է.
«Ստացվում է՝ ՀՀ-ից ադրբեջանական
սահմանապահ ու մաքսային մարմիններին
հուշում են, որ պետք է վճարներ գանձել Գորիս-Կապան ճանապարհով երթևեկող ՀՀ
բնակիչներից ու օտարերկրացիներից կամ
անել իրավունքների այլ միջամտություններ:
Բա այդ դեպքում նման հայտարարություն
արած պաշտոնյան միգուցե պարզաբանի՞
նաև, թե ադրբեջանական օրենսդրությունը
վճարների ու տուրքերի ի՞նչ չափեր է նախատեսում, ինչ իրավունքներ ունեն մարդիկ
այդ գանձումների ընթացքում, վճարումները
ՀՀ դրամո՞վ են արվելու, թե՞ արտարժույթով,
ո՞րն է բողոքներ ներկայացնելու կարգը ու
ինչպես է նա պատրաստվում պաշտպանել
քաղաքացիների իրավունքները:
Կամ ինչպե՞ս է կազմակերպվելու հարակից համայնքների բնակիչների կյանքը,
որոնք, ստացվում է, հայտնվելու են ադրբեջանական մաքսային ու սահմանային վերահսկողության գոտում:
Իսկ միգուցե դելիմիտացիան ու դեմարկացիայի
արդյունքում
ադրբեջանական
իշխանությունները զրկվո՞ւմ էին այդ ճանապարհի նկատմամբ իրավասությունից,
որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային մեխանիզմները տալիս
են այդ հնարավորությունը»։
12.11.2021

Ադրբեջանական անցակետ՝
Կապան-Ճակատեն
հատվածում

գյուղ Շիկահող

Որոտան, Բարձրավան, Շուռնուխ, ինչպես և Ճակատեն,
Սրաշեն, Շիկահող, Ծավ, Ներքին Հանդ, Շիշկերտ գյուղերը՝
անվտանգային և հումանիտար նոր խնդիրների առջև...

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ սույն թվականի նոյեմբեր 15-ին՝ տեղական ժամանակով ժամը
00։00-ից, Կապան-Ճակատեն ավտոճանապարհի ադրբեջանական վերահսկողության
տակ գտնվող հատվածում սահմանային և
մաքսային հսկողություն իրականացնելու
նպատակով ադրբեջանական կողմը կտեղակայի անցակետ։
Համապատասխանաբար հայկական կողմը հայելային եղանակով նշված ավտոճանապարհին նույնպես կտեղակայի սահմանային
ու մաքսային հսկողության կետեր։
Միաժամանակ հայտնում ենք, որ տվ յալ
հատվածում այլընտրանքային ավտոճանապարհը պատրաստ կլինի մինչև սույն տարեվերջ։
14.11.2021
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Ոչ մի ճանապարհ էլ Ադրբեջանի տարածքով
չի անցնում». հղումներ` խորհրդային
գաղտնի գրիֆով քարտեզներին

Վ

երջին շրջանում տարբեր տրամաչափի պաշտոնյաներ խոսում են
Սյունիքով անցնող ճանապարհների` իբր Ադրբեջանի տարածքով անցնելու
մասին և հղում անում Խորհրդային քարտեզներին, մինչդեռ Aravot.am-ի հետ զրույցում
ԽՍՀՄ տարիների ժողտնտեսության ինստիտուտի քարտեզագրության բաժնի վարիչ,
«Նահապետ» հրատարակչության տնօրեն,
լուսանկարիչ և բացառիկ գիրք-ալբոմների
հրատարակիչ Սեն Հովհաննիսյանը հակառակն է պնդում:
Նրա խոսքով, իբր վիճելի հայտարարված ճանապարհային հատվածները Հայաստանի տարածքում են: Մասնագետը հղում է
անում ԽՍՀՄ-ի տարիներին տպագրված քարտեզներին, որոնցից մեկն, օրինակ, գաղտնի
գրիֆով 1953 թվականի ռազմական քարտեզ
է: «Վերջին ժամանակներս շատ է խոսվում

Երևան-Կապան ճանապարհի մասին, որ այն
հանձնվելու է, կամ հանձնվել է Ադրբեջանին,
տարբեր կարծիքներ կան, թե ճանապարհն
ում է պատկանում: Ըստ պատմական քարտեզների, դրանք հայկական տարածքներ
են: Բայց չգիտես ինչու, որոշ մարդիկ թերահավատորեն են վերաբերվում դրան:
Ես հաճախ եմ այդ ճանապարհով գնացել
Կապան ու տեսել եմ, թե ինչպիսի ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ էին կատարվում: Զարմանում եմ, որ մեր պատկան
մարմինները չեն նշում, որ այդ ճանապարհները Հայաստանի տարածքում են», – Aravot.
am-ի հետ զրույցում ասում է Սեն Հովհաննիսյանը:
«Խորհրդային Միության տարիներին
Երևան-Կապան ճանապարհը չէր գործում,
որովհետև Կապանից Երևան անխափան
գործող երկաթգիծ կար, նաև օրական մի քա-
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նի անգամ Կապան- Երևան թռիչք, որը 35-40
րոպե էր տևում: Հետագայում, երբ սկսվեց
Տաթև ՀԷԿ-ի շինարարությունը, նոր այդ ճանապարհի վրա ուշադրություն դարձրինք`
Կապանից մինչև Որոտան, որպեսզի համապատասխան տեխնիկան տեղափոխվի:
Ճանապարհաշինարարական աշխատանքները կատարում էր Հայաստանը: Արցախյան
պատերազմից հետո երկաթգծի շրջափակման հետևանքով այդ ճանապարհը էլ ավելի
կարևորվեց: Հայ ճանապարհաշինարարները կատարում էին ամեն ինչ, որպեսզի ճանապարհն ավելի բանուկ լինի, դրա համար
այն ընդլայնվեց մեր տարածքների հաշվին»,
– մանրամասնեց մեր զրուցակիցը` ևս մեկ
անգամ ընդգծելով ճանապարհի` Հայաստանի տարածքում լինելը: «Ես նաև ականատես
եմ եղել Մեղրի-Քաջարան ճանապարհի շինարարությանը, երբ Կենտկոմի առաջին քարտուղար Կարեն Դեմիրճյանը հաճախ գալիս
էր ճանապարհաշինարարությանը հետևելու: Մի անգամ Որոտանում էի` Տաթև ՀԷԿ-ի
մոտ, երբ ինքը հերթական անգամ շքախմբով
եկավ: Մի քանի հոգի հարցրին, թե ինչու չի
ցանկանում Տաթևով ճանապարհ բացել դեպի Կապան: Կարեն Սերոբիչը զարմացած
նայեց հարց տվողին ու ասաց` իսկ մեր այս
տարածքներն ո՞ւմ ենք թողնելու, չէ՞ որ Որոտանից մինչև Կապան մի փոքր բնակավայր
Շուռնուխն է, ու այլ բնակավայր չկա»:
Սեն Հովհաննիսյանը նշեց, որ ինքն է ժամանակին Հայաստանի բնակչության քարտեզը Մինսկի քարտեզագրական ֆաբրիկայում
տպագրել: Նա որոշ մանրամասներ հայտնեց.
«1986թ ես աշխատում էի ժողտնտեսության
ինստիտուտում` քարտեզագրության բաժնի
վարիչն էի: Կարեն Դեմիրճյանը հանձնարարել էր Հայաստանի բնակչության քարտեզը
կազմել, քարտեզը ղեկավարում էր ժողտնտեսության ինստիտուտի դոկտոր, պրոֆեսոր
Գրիգոր Ավագյանը:
ԽՍՀՄ տարիներին քարտեզ կազմելը դա-

ժան ու հոգնեցուցիչ աշխատանք էր, բացի
այդ, Հայաստանում քարտեզ չէին տպագրում,
քարտեզները պետք է տպագրվեին Թիֆլիսում, Նովոսիբիրսկում և Մինսկում, միայն
իրենք ունեին քարտեզագրական ֆաբրիկաներ: Սա մեծամասշտաբ մի քարտեզ է`
93-115 սմ չափերով, ստեղծվել էր ծառայողական նպատակների համար, ես եմ համակարգել այդ քարտեզի տպագրության աշխատանքները: Քարտեզի վրա մի մեծ խումբ էր
աշխատում, բոլոր նախարարները վերջում
իրենց կնիքները դնում էին քարտեզի վրա
և ստորագրում` հավաստելու համար, որ
այն համապատասխանում է իրականությանը: Մի անգամ մի հետաքրքիր դեպք եղավ,
երբ Վիկտոր Համբարձումյանի մոտ տարա
քարտեզի նախնական տարբերակը: Նա նայեց ու ասաց, որ սոցիալական միգրացիան
տրված է քարտեզում, երևում է, թե Հայաստանից ինչքան մարդ է մեկնում արտագնա
աշխատանքի ու վերադառնում, բայց նշված
չէ, թե ինչքան մարդ չի վերադառնում: Ասաց,
որ քարտեզում պետք է դա ևս արտացոլված լինի: Քարտեզի վրա ուղղումները տուշով էի կատարել, Վիկտոր Համազասպովիչն
ասաց, որ լավ կլիներ մատիտով աշխատել,
որպեսզի հետո շտկումներ անելիս խնդիր
չառաջանար, բայց Մոսկվան պահանջում էր
անպայման տուշով աշխատել: Երբ քարտեզը
պատրաստ էր հրատարակման, ես մի քանի
անգամ գործուղման գնացի Մինսկի քարտեզագրական ֆաբրիկա: Քարտեզն այնտեղ
մանրամասն ստուգվելուց հետո տեղափոխվում էր Մոսկվա, այնտեղ ևս նայում ու կնիք
էին դնում, որից հետո նոր հրատարակվում
էր Մինսկում: Հիմա այդ քարտեզով ԿապանԳորիս ճանապարհը ամբողջովին անցնում
է Հայաստանի տարածքով, դա պետականորեն ամենախիստ ու վերջին ճշտությամբ
արված քարտեզ էր: Ըստ այդ քարտեզի`
Կապանից մինչև Որոտան ոչ մի տեղ ճանապարհն Ադրբեջանի տարածքով չի անցնում,
նույնն էլ վերաբերում է Ճակատեն Կապան
ճանապարհին: Ի դեպ, քարտեզը խմբագրել
են ռուս հայտնի մասնագետներ` Կոսյակովը, Սվիրսկայան ու մյուսները: Այնպես որ,
ոչ մի ճանապարհ էլ Ադրբեջանի տարածքով
չի անցնում», – փաստում է մեր զրուցակիցը:
Սեն Հովհաննիսյանն ասում է, որ պատրաստ
է մասնագետներին ցույց տալ իր մոտ պահվող բացառիկ բնօրինակ քարտեզները:
ԳՈՀԱՐ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
«ԱՌԱՎՈՏ», 30.09.2021Թ.

նախկինում մի քանի անգամ հայտարարել
եմ։ Սա ֆիքսված է փոխվարչապետերի եռակողմ՝ Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան
ֆորմատում, և կարևոր է նաև նշել, որ վերջին շաբաթներին այս տրամաբանությունը
և պայմանավորվածությունը հրապարակային կերպով հաստատել է նաև Ռուսաստանի
Դաշնությունը։ Եվ հենց այս համատեքստում
է թերևս Ադրբեջանը կայացրել երեկվա որոշումը»։
Ըստ Փաշինյանի՝ Հայաստանը շարունակում է հավատարիմ մնալ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի
հայտարարությունների դրույթներին, մասնավորապես, տարածաշրջանի բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական կոմունիկացիաները ապաշրջափակելու մասով։ «Ավելին, մենք
շահագրգռված ենք տարածաշրջանի բոլոր
տնտեսական և տրանսպորտային կոմունի-

կացիաները ապաշրջափակելու հարցում։
Եվ հույս ունենք առաջիկայում հասնել կոնկրետ լուծումների եռակողմ աշխատանքային
խմբում համաձայնեցված և հայտարարված
սկզբունքների հիման վրա։ Վերադառնալով
Գորիս-Կապան ճանապարահահատվածին՝
ընդգծեմ, որ ՀՀ-ն նույնպես ըստ անհրաժեշտության անցման տեղերում կտեղադրի մաքսային, անձնագրային հսկողության կետեր։
Այդ ընթացքում մի քանի անգամ ասել եմ, հիմա էլ եմ ուզում ընդգծել՝ այս չափազանց կարևոր ժամամակահատվածում մեզ անհրաժեշտ
է սառնասրտություն, ամուր նյարդեր։ Հայաստանի շուրջ նոր միջավայր է ձևավորվում, և
մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որ այդ միջավայրը լինի հնարավորինս համապատասխան մեր
երկարաժամկետ ռազմավարական շահերին։
Եվ մենք գնում ենք այդ ճանապարհով», – հավելեց նա։

Էյվազլի-Չայզամի, գինը
միջանցքն էր լինելու. Նիկոլ
Փաշինյանը Գորիս-Կապան
ճանապարհի մասին
Սկիզբը՝ էջ 3

Կապան և վերադարձել։ Կարող եմ վկայել, որ
ստացել ենք իսկապես որակյալ ճանապարհ,
որը որոշակի լավարկումների կարիք ունի
կցորդիչով բեռնատարների առավել հարմար
անցումն ապահովելու համար։ Կապան մեկնելիս և վերադառնալիս այդ ճանապարհին
տեսել եմ մի քանի տասնյակ կցորդիչով բեռնատարներ, այդ թվում՝ իրանական, որոնք
ազատ երթևեկում էին», – ասաց Փաշինյանը։
Նրա խոսքով՝ երեկ կեսգիշերից մինչև լուսաբաց Կապան-Տաթև ճանապարհով անցել է
մինչև 100 կցորդիչով բեռնատար։ «Ադրբեջանի երեկվա որոշումից հետո, ի դեպ, իրանական բեռնատարների համար իրադրությունը
չի փոխվում՝ այն տարբերությամբ, որ հիմա
նրանք կարող են երթևեկել նաև Տաթև-Աղվանի ասֆալտապատ ճանապարհով՝ առանց
լրացուցիչ մաքսատուրքի։ Ընդգծեմ նաև, որ
նոր երթուղով Երևանից-Կապան և հակառակ ուղղությամբ երթևեկության ժամկետը չի
ավելանում, ընդհակառակը, մի քիչ էլ կրճատվում է՝ հաշվի առնելով ճանապարհի որակը։
Սրան գումարենք նաև այն, որ Երասխ-Գորիս
հատվածում այս պահին էլ տեղի են ունենում
աննախադեպ ծավալի ճանապարհաշինական աշխատանքներ, և ճանապարհի որակն
էական փոխվում է։ Այլընտրանքային ճամապարհների շինարարության ծավալուն աշխատանքներ են իրականացվում Տաթև-Լծեն

հատվածում, Շուռնուխի և Որոտանի հատվածում, մի քանի այլ հատվածներում ևս։ Երթևեկության տրամաբանության փոփոխության
արդյունքում որևէ գյուղ չի կտրվում, չնայած մի
քանի գյուղերի պարագայում ճանապարհների
որակի բարձրացումն անհրաժեշտություն է, և
այդ հարցը արագ կլուծենք», – ասաց նա։
Նիկոլ Փաշինյանը հավելեց. «Հիմա այն
մասին, թե ինչպես է պետք վերաբերվել Ադրբեջանի կայացրած որոշմանը։ Շահարկումներից խուսափելու համար պիտի հիշեցնեմ
և ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ այն փաստի վրա, որ ադրբեջանական անցակետը
չի գտնվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Խոսքը Էյվազլիի հատվածի մասին է։ Հիմա կարող է այլ հարց ծագել,
իսկ հնարավո՞ր չէր բանակցել, որ այդ ճանապարհին Հայաստանի քաղաքացիների
և բեռների նկատմամբ որևէ սահմանային
հսկողություն չիրականացվեր։ Հնարավոր
էր, բայց դրա գինը լինելու էր միջանցքային
տրամաբանությունը, ինչն անընդունելի է մեզ
համար։ Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբերյալ ՀՀ դիրքորոշումը մշտապես
եղել է այն, որ դրանք պետք է վերաբացվեն
առանց որևէ էքստերիտորիալության համատեքստի և համապատասխան մաքսային,
անձնագրային հսկողությամբ։ Այսինքն՝ երբևէ չենք քննարկել ու չենք քննարկելու որևէ
միջանցքային տրամաբանություն, ինչպես
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Կապան համայնքում՝ 9 մլրդ
դրամի ներդրում

Մ

Տաթև-Կապան ավտոճանապարհն իր
նպատակին լիարժեքորեն չի կարող
ծառայել, քանի դեռ չի շրջանցում Վերին
Խոտանանը
Գորիս-Կապան ավտոճանապարհը մասամբ օկուպացվելուց և Որոտան գյուղի
մերձակայքում ադրբեջանական մաքսակետ հիմնվելուց հետո վերջին երկու
օրում միանգամայն այլ նշանակություն
և բովանդակություն է ձեռք բերել Մ2-Շինուհայր-Հալիձոր-Սատանի կամուրջ-Տաթև-Աղվանի-Տանձավեր-Վերին Խոտանան-Նորաշենիկ-Կապան (Մ2) ճանապարհը:

Ա

ռանց չափազանցության կարելի է
արձանագրել, որ այդ ճանապարհը
հիմա Հայաստանի ամենածանրաբեռնվածներից է, ինչը կարող է հավաստել
ամեն ոք, ով գեթ մեկ անգամ հասցրել է երթևեկել այլընտրանքային կոչված այդ ճանապարհով:
Սակայն, նշված ճանապարհը (ըստ ոլորտի մասնագետների դիտարկումների) իր
նպատակին չի կարող ծառայել լիարժեքորեն,
քանի դեռ այն չի շրջանցում Վերին Խոտանանը…
Նոյեմբերի 12-ի ժամը 15-ից մինչև 17։30ը կրկին անանցանելի էր մայրուղու՝ Վերին
Խոտանան գյուղով անցնող հատվածը: Շրվենանցի խաչմերուկից մինչև Վերին Խոտանանի հյուսիսային հատված, առանց չափազանցության, հարյուրից ավելի մեքենաներ
էին կանգնած: Եվ միայն 17։30-ին հնարավոր
եղավ, որ թեթև մարդատար մեքենաները
(Կապանից եկող) շարժվեն առաջ, իսկ Տաթևից եկողները՝ դեպի Կապան…
Ի՞նչն է բանը:
Վերին Խոտանանի Սուրբ Աստվածածին
եկեղեցու մերձակայքի կտրուկ վերելք-ոլորանով երկար ու ծանրաքաշ, նաև կցորդիչով
մեքենաները մեծագույն դժվարությամբ են
անցնում կամ չեն անցնում՝ ժամանակավորապես փակելով ճանապարհը՝ մինչև օգնության հասնող կլինի…
Եթե հիմա՝ աշնանային այս օրերին, երբ
նոր-նոր փռված ասֆալտը քիչումիչ թացություն է պարունակում, և կցորդիչով մեքենաները դժվարությամբ են հաղթահարում նշված
ոլորան-վերելքը, ապա պատկերացնել կարելի է, թե ինչ վիճակ է լինելու այնտեղ առաջին
իսկ ձյունից հետո կամ (առավել ևս) մերկասառույցի ժամանակ: Ի դեպ, ճանապարհի
այդ հատվածը մեծ ռիսկեր է պարունակում
նաև վերևից իջնող մեքենաների համար.
արդեն եղել են դեպքեր, երբ վերևից իջնող
մեքենաները բաց են ընկել՝ դառնալով անկառավարելի՝ դրանից բխող հետևանքներով…
Եվ այս իրավիճակում, որքան էլ տարօրի-

նակ է, պատկան մարմիններն իրականության հետ առերեսվելու մտադրություն չունեն:
Փոխարենը՝ ենթակա լրատվամիջոցներով
ժամանակ առ ժամանակ իբր հերքում են տարածվող տեղեկությունները, թե ճանապարհն
այսինչ օրվա այսինչ ժամերին անանցանելի
է եղել, իսկ տարածված լուրերն ապատեղեկատվություն են:
Կապան համայնքի գյուղերից մեկի վարչական ղեկավարն էլ, ով խնդիր ունի ցուցանելու իր անմնացորդ նվիրվածությունը
հեղափոխության գաղափարներին, երջանկություն և բախտավորություն է համարում
այդ ճանապարհով երթևեկելը:
Իրականում՝ ճանապարհի այդ հատվածն
օրական մի քանի անգամ կարող է փակվել և
բացվել, քանի դեռ խնդրահարույց հանգույցը
չի կարգավորվել...
Ստեղծված իրավիճակում ողջամիտ երկու ելք ենք տեսնում: Խնդիրը հիմնովին լուծելու համար պետք է Տաթև-Կապան նորաբաց ճանապարհը շրջանցի Վերին Խոտանան
գյուղը (տարօրինակ է, որ նախագծողներն
ակնհայտ այդ խոչընդոտը չեն նկատել): Հիշենք նաև՝ երբ Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներին փորձում էին կառուցել
նույն այդ՝ Տաթև-Կապան ճանապարհը,
ապա այն նախատեսված էր Վերին Խոտանանը շրջանցող տարածքներով (և մեծ չափով հողային աշխատանքներ կատարվեցին
այդ ժամանակ, ինչի հետքերը տեսանելի են):
Վերին Խոտանանը շրջանցող ճանապարհի կառուցումը, անշուշտ, որոշակի ժամանակ կպահանջի, եթե, իհարկե, գաղափարը
հավանության արժանանա:
Իսկ ի՞նչ անել հիմա, որպեսզի ճանապարհը (անկախ եղանակային հանգամանքներից) մշտապես անցանելի լինի: Կարծում
ենք՝ հիմա պետք է Վերին Խոտանանում
կազմակերպել քաշող-ձգող մեքենաների
(քարշակների) շուրջօրյա հերթապահություն,
որպեսզի դրանք ծանրաքաշ մեքենաներին
(հարկ եղած դեպքում) օգնեն հաղթահարելու
ոլորանը… Այլապես ամեն օր և օրական մի
քանի անգամ նորակառույց մայրուղին փակվելու և բացվելու է, պետական լրատվամիջոցներն էլ հևիհև հերքելու են ճանապարհը
փակված լինելու տեղեկատվությունը, որից,
սակայն, իրականությունը չի փոխվելու…
Հ.Գ. Եվ, այդ բոլորով հանդերձ, ԿապանԳորիս ավտոմայրուղում նոյեմբերի 12ին երկու երևույթի ականատես եղանք,
որ դրվատանքի են արժանի:
Նախ՝ գնահատելի է ճանապարհային ոստիկանների գերլարված ծառայությունը

Սյունիքում
այլընտրանքային
ճանապարհն
ամբողջությամբ
ասֆալտապատված է

ՀՀ

Սյունիքի մարզի Գորիս-Կապան
ավտոճանապարհի Տաթև-Աղվանի հատվածի ասֆալտապատումն
արդեն ավարտվել է, և փաստացի այլընտրանքային ճանապարհն ամբողջությամբ ասֆալտապատված է։ Այդ
մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ
ասել է Տարածքային կառավարման
և ենթակառուցվածքների նախարար
Գնել Սանոսյանը՝ անդրադառնալով
ճանապարհաշինության ոլորտում կատարվող աշխատանքներին։
Նա նշել է, որ կառուցվում են Սյունիքի մարզի Տաթև-Լծեն ավտոճանապարհը, ինչպես նաև դեպի Շուռնուխ,
Որոտան, Բարձրավան գնացող ճանապարհները։
«Այս փուլում կարևոր ենք համարում նաև Սիսիան-Քաջարան
հատվածի հետ կապված աշխատանքները. Կառավարության որոշում
նախապատրաստեցինք, որով այդ
հատվածի կառուցումը դիտվեց որպես
առաջնահերթություն։ Հիմա ընթացիկ
աշխատանքներ են արվում, որպեսզի
մրցութային փուլն անցնենք, և 2022
թվականին սկսվի շինարարությունը»,
– ասել է Գնել Սանոսյանը։
10.11.2021

մայրուղու այդ հատվածում, առանց որի
պարզապես հնարավոր չի լինի հաղթահարել ժամանակ առ ժամանակ առաջացող խառնաշփոթը:
Երկրորդ՝ Գորիսի «Ոսմար» ճանապարհաշինական կազմակերպությունը
հասցրել էր ավազով մեղմել ճանապարհի այն հատվածների վտանգը,
որտեղ առավոտվանից մերկասառույց
էր (հատկապես՝ Տանձատափի խաչմերուկից մինչև Քաշունի (Մալդաշ) գյուղի
խաչմերուկ):
12.11.2021

ենք կառավարության ծրագրում և մեր
նախընտրական ծրագրում մատնանշել
ենք առաջիկա հինգ տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում 300 դպրոց
և 500 մանկապարտեզ կառուցելու, վերակառուցելու, հիմնանորոգելու անհրաժեշտությունը։ Այս համատեքստում կարևոր է մեր
ծրագրի այն դրույթը, որ 3-6 տարեկան երեխաների 85 տոկոսը պետք է ներգրավված
լինի նախադպրոցական հաստատություններում։ Եվ հիմա շատ կարևոր է որոշումներ
կայացնել մեր այս ծրագրերի իրականացման
բանաձևերի շուրջ։ Ես նոյեմբերի 4-ին ստորագրել եմ որոշում՝ ՀՀ Սյունիքի մարզում
կրթական որակյալ ծառայությունների հասանելիության ապահովման ծրագիրը հաստատելու մասին, որը չափազանց կարևոր ծրագիր է։ Ըստ էության կարող ենք արձանագրել,
որ մենք մեր այս ծրագիրը մեկնարկում ենք
Սյունիքի մարզից։
Պարզ է, որ այս ծրագրի իրագործման համար ահռելի միջոցներ են պետք։ Մենք սկսում
ենք Սյունիքի մարզի Կապան խոշորացված
համայնքից։ Եվ միայն Կապան խոշորացված
համայնքում այդ կրթական ծրագիրն իրագործելու համար 9 մլրդ դրամի ներդրում ենք
իրականացնելու։
ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆ, 11.11.2021

Կորոնավիրուսի ախտանշան
ունենալու դեպքում կարելի
է պոլիկլինիկայում անվճար
թեստավորվել

«Ա

րմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին հիշեցրեց ՀՀ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ԱԺ
առողջապահության ու Ֆինանսավարկային
և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում 2022 թվականի պետբյուջեի նախագծի քննարկմանը՝
անդրադառնալով «Հայաստան»-ից Արթուր
Խաչատրյանի հարցին, թե ինքը վատ զգալով
հանդերձ, մի քանի անգամ թեստը վճարովի
է հանձնել:
Նախարարն արձագանքեց՝ ափսոս, որ
պատգամավորը լավ տեղեկացված չի եղել,
որ եթե ուներ ախտանշան, կարող էր դիմել
պոլիկլինիկա և անվճար թեստավորվել:
«Նորից տեղեկացնեմ, որ ախտանշան
ունենալու պարագայում կարող եք մոտենալ
պոլիկլինիկա և անվճար թեստավորվել՝ ինչպես դա արվել է կորոնավիրուսի հենց առաջին դեպքերից սկսած», – ասաց նախարարը:
08.11.2021

Հունվարի 20-ից ԵրևանԿապան-Երևան չվերթներ
կիրականացվեն

Ք

աղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն
«Նովէյր» ավիաընկերությունից ստացել է համապատասխան հայտ Երևան-Կապան-Երևան կանոնավոր չվերթեր իրականացնելու նպատակով։ Չվերթերի մեկնարկը
նախատեսվում է 2022 թվականի հունվարի
20-ից՝ շաբաթական երկու չվերթ հաճախականությամբ։
«Արմենպրես»-ի
փոխանցմամբ՝
կառավարության նոյեմբերի 11-ի նիստի օրակարգում ընդգրկված էր Կապանի Սյունիք
օդանավակայանին 49,508,722 դրամ հատկացնելու հարցը։
Հիմնավորման մեջ նշվում է, որ ներկա
պահին ժամանակավորապես դադարեցված
է Կապանի «Սյունիք» օդանավակայանի ֆինանսավորումը, ինչի հետևանքով կարող է
վտանգվել օդանավակայանի հետագա շահագործումը։
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Հավերժ փառք Արցախյան
պատերազմում նահատակված
հայոց քաջորդիներին

Օգսեն Թովմասյան.
չհասցրեց մեծացնել իր
երազած որդուն

Օ

գսեն Խաչիկի Թովմասյան. ծնվել է 1979
թ. սեպտեմբերի 14-ին Սիսիան քաղաքում։ Սովորել է Սիսիանի N 4 միջնակարգ
դպրոցում։ Պարտադիր զինվորական ծառայությունն անց է կացրել Նոյեմբերյանում։
Սովորել է Սիսիանի N 68 ուսումնարանում,
ստացել տրակտորիստ-մեքենավարի մասնագիտություն։ Ամուսնացած էր, ունի 3 երեխա։
Օգսենի մասին զրուցում ենք կնոջ՝ Նաիրայի հետ. «Ամուսինս ոսկի ձեռքեր ուներ,
ամեն ինչ կարողանում էր անել՝ կահույք էր
նորոգում, էլեկտրական սարքավորումներ
նորոգում, իսկ մեքենաների մասին խոսելն
ավելորդ է՝ առավոտյան ամբողջությամբ քանդում էր մեքենան, երեկոյան՝ հավաքում։ Բարի, խաղաղ մարդ էր, վիճել չէր սիրում, երբ
ինչ-որ հարցում համաձայն չէի լինում, զգում
էր, երկար-բարակ խոսելու փոխարեն ասում
էր. «Այ բալա, գնա մի կոֆե դիր», ու վեճը
չսկսված ավարտվում էր։ Մենք երկու աղջիկ
ունեինք, ամուսինս երազում էր տղա երեխա
ունենալ, երեք տարի առաջ ծնվեց մեր որդին՝
Նարեկը։ Ուզում էր երես տալ որդուն, ուզում
էր, որ որդին ամեն ինչ ունենա, բայց չհասցրեց իր երազանք-որդուն մեծացնել»։
2014 թ. ծառայության է անցել Սիսիանի
զորամասում՝ վարորդ։ Ծառայակից ընկերները նրա մասին միայն լավն են պատմում.
«Լավ վարորդ էր Հովոն (Օգսենին այդ անունով են կոչում), մեր տղերքն ափսոս էին,
հանգիստ, բարի, պարզ մարդ էր, ձեռքից
ամեն ինչ գալիս էր...»։
2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց պատերազմը. Օգսենը հոկտեմբերի 8-ին Կարմիր Շուկա է մեկնում իր վարած մեքենայով.
զանգահարելիս հույս էր տալիս, ասում, որ
ինքը լավ է, որ հաղթելու են, հոկտեմբերի 14ին ընտանիքի անդամներն Օգսենից վերջին
զանգը ստացան։ Հետո հեռախոսը լռեց՝ տեղը
զիջելով տագնապին...
Տագնապ ու սպասում, որ երկար՝ 154 օր,
տևեց...
Հինգ ամիս անց ԴՆԹ-ն հաստատեց՝ Օգսեն Թովմասյանը նահատակվել է...

շրջանի Աշոտավան գյուղում: Միջնակարգ
կրթությունը ստացել է գյուղի դպրոցում:
2010-2012 թթ. ծառայել է բանակում, պարտադիր զինվորական ծառայությունն անց է
կացրել Արցախում:
Ֆիզիկական և մտավոր գերազանց
տվ յալների, ինչպես նաև ծառայության ընթացքում ցուցաբերած օրինակելի վարքի համար ընդգրկվել էր պատվո պահակախմբում,
մասնակցել է զորահանդեսների՝ թե՛ Արցախի
Հանրապետությունում, թե՛ Հայաստանի Հանրապետությունում: Ծառայության ընթացքում բազմիցս պարգևատրվել է պատվոգրերով ու մեդալներով:
Զորացրվելուց հետո ընդունվել է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի
Սիսիանի մասնաճյուղ: Հայրենի Աշոտավանում ապրելու, գյուղն ավելի զարգացած ու
ավելի ծաղկուն տեսնելու ձգտումը Վահիկն
արտահայտել էր գյուղում բիզնես ու արտադրություն հիմնելով:
Վահիկ Ավանեսյանի մասին մեզ մորաքրոջ ամուսինը՝ Արայիկն է պատմում.
«Լուսավոր, լույս երիտասարդ էր, երբ մեր
տուն էր գալիս, կարծես, արևը մեր տուն
մտներ, հումորով, խելացի, բոյ-բուսաթով,
հարգալից… Սիրում էր իր գյուղը, օգնում էր
համագյուղացիներին ինչով կարողանում էր՝
մեկի հեռուստացույցն էր նորոգում, մի ուրիշի
սառնարանը: Նաև նախաձեռնող էր, գյուղում
խանութ էր բացել, ընկերոջ հետ եվրոպատուհանների արտադրություն հիմնել: Տունը
նորոգել էր, որ հոկտեմբերին ամուսնանար:
Բազմաթիվ բարի նպատակներ ուներ, որոնք
անկատար մնացին…» :
2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը պատերազմ սկսեց. Վահիկ Ավանեսյանը
միացավ Սյունիքի պաշտպանության համար
սահման մեկնող հայրենակիցներին:
Արցախում իրավիճակը ծանր էր. հոկտեմբերի 14-ին Վահիկը Մեղրիից մեկնել է
Ջրական, որտեղ հոկտեմբերի 15-ին բեկորային ծանր վիրավորում է ստացել: Ընկերները
Վահիկին հասցրել են Իշխանաձորի դաշտային հոսպիտալ, բայց նրա կյանքը փրկել չի
հաջողվել:
42 օր հարազատները փնտրել են Վահիկ
Ավանեսյանի մարմինը. գտել Արտաշատի
դիահերձարանում՝ մի լուսանկարի օգնությամբ:
Վահիկ Ավանեսյանի աճյունը հողին է
հանձնվել 2020 թ. նոյեմբերի 27-ին Սիսիանի
զինվորական պանթեոնում:

Մհեր Հայրապետյան.
նահատակվեց Արցախի
պաշտպանության
ժամանակ

Մ
Վահիկ Ավանեսյան. կյանքը
հայրենիքի զոհասեղանին
դրած երիտասարդը՝
Աշոտավանից

Ա

վանեսյան Վահիկ Սերյոժայի. ծնվել է
1992 թ. սեպտեմբերի 15-ին Սիսիանի

հեր Ռադիկի Հայրապետյան. ծնվել է
1985 թվականի ապրիլի 1֊ին Գորիս քաղաքում։
2003֊2005 թվականին պարտադիր զինվորական ծառայությունն անց է կացրել Սովետաշենի N զորամասում։ Ծառայությունն
ավարտելուց հետո մեկնել է Ռուսաստանի
Դաշնություն։
Բայց օտարության մեջ ապրելը Մհերի համար չէր, նա ուզում էր իր հայկական
օջախը ստեղծել՝ Գորիսի կարգով ու ավան-

դույթներով, այդ պատճառով էլ վերադարձավ
հայրենի քաղաք ու ամուսնանացավ Լիլիթ
Հովսեփյանի հետ։
2014 թվականին պայմանագրային ծառայության է անցնել Գորիսի N զորամասում՝
որպես պահեստապետ, այնուհետև՝ հետախույզ-վարորդ։
Մասնակցել է Ապրիլ յան քառօրյա պատերազմին։ Վերադարձել մեր հաղթանակով
հպարտ, մեր հավերժության ու անկոտրում
լինելու հավատով:
2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը
պատերազմ սկսեց. առաջին օրվանից Մհերը
միացել է Արցախի պաշտպանությանը։ Կյանքը վտանգելով փրկել է բազմաթիվ վիրավորների, տեղափոխել զոհվածների աճյուններ։
Մհերն ու Լիլիթը երկու զավակ ունեն՝
Մարկը և Սոֆին։ Մարկը շատ է կարոտում իր
հայրիկին, անընդհատ ասում է մայրիկին, որ
հոգնել է նկարներից, և սպասում է հայրիկին
գրկելու պահին։ Երկու տարեկան Սոֆին չի
հիշում հայրիկին:
Մհերը զոհվել է 2020 թ. սեպտեմբերի 30֊
ին՝ անօդաչուի արկի բեկորներից։
Ամիսներ անց՝ 2021 թ. փետրվարի 19-ին,
ԴՆԹ հետազոտությամբ հաստատվեց՝ Մհերի
աճյունը գտնվել է...
2021 թ. փետրվարի 21-ին Գորիսի նորահիմն զինվորական պանթեոնում հողին
հանձնվեց հերոսացած Մհերի աճյունը։

ու շատերի երազանքները, այլ կարճատև
խաղաղությունից օգտվելով ծաղկում ապրող
Քաշաթաղի գյուղերը։
Մայրը, ով պատերազմի արդյունքում
կորցրել է թե՛ միակ արու զավակին, թե՛ տունը, թե՛ Գոռից մնացած միակ արժեքը՝ թոռնիկին ամեն օր գրկելու հնարավորությունը,
հիմա խաղաղության համար է աղոթում, որ
թոռը գոնե խաղաղ երկրում մեծանա...
Հարությունյան Գոռը զոհվել է 2020 թ.
սեպտեմբերի 29-ին Ջրականում, դիպուկահարի կրակոցը կիսատ է թողել խաղաղ ապրող ու արարող հայ երիտասարդի կյանքը և
նորածին մի մանկան զրկել հայր ունենալու
երջանկությունից...

Զորիկ Հարությունյան.
բանակում ծառայելը նրա
համար այլընտրանք չուներ

Հ

Գոռ Հարությունյան.
սյունեցին, ով ապրում էր
Ծաղկաբերդում

Հ

արությունյան Գոռ Յուրիի. ծնվել է 1996թ.
հունիսի 22-ին Գորիսի շրջանի Կորնիձոր
գյուղում։ 2006 թ. ընտանիքը տեղափոխվել
է Արցախի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Ծաղկաբերդ գյուղ։ Միջնակարգ
կրթությունը ստացել է Ծաղկաբերդի դպրոցում։ Պարտադիր զինվորական ծառայությունն անց է կացրել Հադրութում։ Ամուսնացած էր՝ ունի մեկ զավակ։
Գոռն Ապրիլ յան պատերազմի ժամանակ
ժամկետային զինծառայող է եղել Հադրութում. մասնակցել է մարտական գործողություններին։ Նա բանակից վերադարձել էր ու
ասել՝ «Կյանքում պատերազմից ավելի զզվելի
ոչինչ չի կարող լինել»։
Համագյուղացի տղաներից մեկը հիշում
է, որ ռազմաճակատ մեկնելիս (2020թ. սեպտեմբերի 28-ին) մի տեսակ մարգարեացել է
Գոռը. «Այս անգամ հետ չեմ գալու», ընկերն
այն ժամանակ բարկացել է, սաստել, բայց հիմա կարծում է, որ Գոռը հաստատ ինչ-որ բան
կանխազգում էր...
Գոռը նոր էր հայր դարձել, դեռ չէր հասցրել վայելել մանկան թոթովանքը, փոքրիկն էլ
դեռ չէր ճանաչում հայրիկին, բայց ասում են՝
ձայնը տարբերում էր։
Գոռն աշխատում էր Ծաղկաբերդի ՀԷԿում, երիտասարդը, ում մանկությունն ու
պատանեկությունն անցել է գյուղի վերակառուցման շրջանում, մեծ ոգևրությամբ էր
մասնակցել ՀԷԿ-ի շինարարությանը, հույս
ուներ տեսնել գյուղը զարգացած, իր նորաստեղծ ընտանիքը պահել հավուր պատշաճի
ու վայելել խաղաղությունը, բայց խաղաղությունը կարճ տևեց ու կորսվեցին ոչ միայն նրա

արությունյան Զորիկ Արծրունի. ծնվել է
2001 թ. մայիսի 8-ին Չարենցավան քաղաքում։ Սովորել է Կապանի թիվ 5, ապա
Գեղիի միջնակարգ դպրոցում։ Պատերազմից ամիսներ անց էլ ուսուցիչների աչքերն
արցունքոտվում են Զորիկի մասին խոսելիս, նրան բնութագրելիս առանձնացնում են
հաստատակամությունն ու նպատակասլացությունը։ Պատմում են, որ աշակերտ Զորիկը հայրենիքի ու հայրենասիրության մասին
սեփական դատողություններ ուներ, պնդում
էր, որ հայրենիքը սիրել՝ նշանակում է ապրել
ու աշխատել հայրենիքում, իսկ բանակում
ծառայելը նրա համար այլընտրանք չուներ,
որովհետև համոզված էր՝ հայ տղան զինվոր
լինելուց հետո միայն իրավունք ունի իրեն
տղամարդ համարել։
Զորիկը դպրոցն ավարտելուց հետո զորակոչվել էր բանակ, ծառայում էր Արցախում։
2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը պատերազմ սկսեց. օրեր անց ծնողներն իմացել
էին, որ Զորիկը վիրավոր է ու Սիսիանի հոսպիտալում է, շտապել էին նրան տեսնելու,
բայց չէին հասցրել, քանի որ նրան հետ էին
տարել ռազմաճակատ։ Քույրը մորմոքվում է.
«Վերքերը չլավացած հետ գնաց, ախր շատ
փոքր էր, մեր ընտանիքի միակ տղան էր,
ամիսներ անց էլ ուշքի չենք գալիս, չենք հավատում, սպասում ենք...»։
Հադրութ վերադառնալուց հետո Զորիկը
զանգահարել էր ծնողներին, ասել, որ իրենք
Հադրութի անտառներում են, որ մոլորվել
են... Կապն ընդհատվել էր։ Հետո ամիսներ
շարունակ Զորիկին ճանաչողներն արթնանում էին նրա մասին լուր իմանալու հույսով,
քնում՝ նրա համար աղոթելով... Սպասումի
երկար ու տանջալից ամիսներ, հույս, որն
օրերի ու ամիսների հետ ավելի ու ավելի էր
նվազում...
2021 թ. մարտի 14-ին ԴՆԹ հետազոտությունը հաստատեց՝ Զորիկ Հարությունյանը
նահատակվել է...
Զորիկի 20-ամյակից 5 օր առաջ՝ 2021 թ.
մայիսի 3-ին, ծնվել է նրա քրոջ որդին, ով որպես տիտղոս, կրելու է հերոսացած մորեղբոր
անունը։
ԷՋԻ ՆՅՈՒԹԵՐԸ՝
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻ
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Վարդան Հակոբյան. «Փրկության ճանապարհը
կա՝ միաբանվել, ամեն ինչ դնել երկրի
փրկության համար, փրկել այս մի կտոր
հայկական մնացած հողը»
«Սյունյաց երկրի» ստեղծագործական
խումբն Արցախում էր: Արցախի գրականմշակութային կյանքի ներկայիս վիճակն
ամբողջական պատկերացնելու համար
բովանդակալից զրույց ունեցանք Արցախի գրողների միության նախագահ, Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի հիմնադիր եւ ռեկտոր, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ, Արցախի Հանրապետության
օրհներգի հեղինակ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վարդան Հակոբյանի հետ:

Վ

արդան Հակոբյանը մեզ դիմավորում
է Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի
ռեկտորի իր աշխատասենյակում.
պատերազմի հետեւանքները տեսանելի են
նաեւ այստեղ՝ պատերին ճաքեր են, որոնք
առաջացել են ռմբակոծությունից, աշխատկիցները պատմում են, որ պատուհանները
նոր են փոխել, բոլորի հայացքում տխրություն ու զսպված ցավ կա…
Ողջույնի խոսքեր փոխանակելուց հետո
հետաքրքրվում ենք, թե ինչ վիճակում է Արցախի գրողների միությունը:
-Արցախի գրողների միության վիճակն
արդեն երեք տարի է՝ այն չէ, հասարակական
կազմակերպություն է, երբեք էլ չի փայլել իր
ֆինանսական հնարավորություններով, բարերարներ, ցավոք, չկան:
Գրողների միությունը շատ լավ աշխատանք է կատարել այս տարիների ընթացքում,
գրքեր ենք հրատարակել, միջոցառումներ
կազմակերպել՝ պետության աջակցությամբ:
40 տարի անընդմեջ նշել ենք «Մուրացանյան
օրեր», որ մեկ շաբաթ էր տեւում,մարդիկ
էինք հրավիրում արտասահմանից, Երեւանից՝ նշանավոր գրողների:
Հիմա ֆինանսական հատկացումներ
չկան: Գումարներ էին տրվում գրքերի հրատարակման համար, բայց արդեն երեք տարի
է՝ որեւէ գումար չի հատկացվել, տպարաններին պարտք ունենք: Պատերազմի պատճառով այս պահին Գրողների միությունը հասարակական հիմունքներով է աշխատում: Լույս
չեն տեսնում «Պըլը-Պուղին», «Եղիցի լույս»
թերթը, չի գործում գրական հիմնադրամը…
Անվանի գրողներ՝ Գուրգեն Գաբրիել յանը, Հրաչ յա Բեգլարյանը, Մաքսիմ Հովհաննիսյանը գեղեցիկ ավանդույթներ են թողել…
Պատերազմից հետո մեր գրողներից մի քանի հոգի Արցախից դուրս են ապրում, խոսքը տեղահանվածների մասին է: Հույս ունեմ,
որ կհավաքվեն, կվերադառնան, զարթոնքի
հույս ունեմ:
Գրողների միությունը, անշուշտ, իր գործն
անում է: Ունենք ակտիվ ստեղծագործող,
ճանաչված գրողներ: Շատերն են մասնակցել պատերազմին, երիտասարդ գրողներ Հայասեր Հովսեփյանը և գրող, աստվածաբան
Վահրամ Լալայանը, դժբախտաբար, զոհվեցին կռվի դաշտում:
Մեր գրական կյանքի ակունքը Շուշին է.
այն, Էջմիածնից եւ Թիֆլիսից հետո, երրորդ
մշակութային կենտրոնն է եղել միշտ, տպարաններ են գործել այնտեղ, գրքեր են հրատարակվել:
Շուշիի գրական կյանքի կարկառուն դեմքերից էր Ավետիք Բհատրյանը: Նա գրել է
«Հին հայոց տաղաչափական արվեստը»,
առաջին անգամ մեր իրականության մեջ
կատարել է Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան
ողբերգության» գրքի տաղաչափական վերլուծություն, այդ գիրքը կարդալով Եղիշե Չարենցը շատ բարձր գնահատական է տվել,
նույնիսկ ավելի բարձր, քան Աբեղ յանի տաղաչափական աշխատությանը, Չարենցն իր
հիացմունքը հայտնել է այս բառերով՝ «Գիրք
հանճարեղ եւ զարմանալի»:
Շուշին բազմաթիվ մեծանուն արվեստագետներ, գիտնականներ և գրողներ է տվել՝

Մուրացան, Լեո, Աշոտ Հովհաննիսյան, Գրիգոր Ներսիսյան… Հնարավոր չէ բոլորին թվել:
Այստեղ գործել են Թեմական եւ Ռեալական
ուսումնարաններ, ուր դասավանդել են Մանուկ Աբեղ յանը, Հրաչ յա Աճառյանը, Պերճ
Պռոշ յանը, Ղազարոս Աղայանը... Ժամանակի
նշանավոր մարդկանցից շատերն են ծագումով Շուշիից…
Սովետական Միության կրկնակի հերոս
Նելսոն Ստեփանյանը նույնպես ծնվել է Շուշիում:
Ժամանակին Շուշիում լույս էին տեսնում
21 անուն թերթ, ամսագիր. անցյալ դարի
սկզբներին թատրոն էր գործում այնտեղ:
Խորհրդային տարիներին հայկական
մշակույթը, իհարկե, նահանջ ապրեց: Անկախությունից հետո Գրողների միության Շուշիի բաժանմունք ստեղծեցինք, որը Ռոբերտ
Եսայանն էր գլխավորում:
Այսօր Գրողների միության անդամների
թիվը շուրջ 60 է: Գրիգոր Ներսիսյանից հետո
Ստեփանակերտում գրական կյանքին աշխուժություն էին հաղորդում Բագրատ Ուլուբաբյանը, Բոգդան Ջանյանը, էլի շատերը:
– Պարոն Հակոբյան, Ձեր հոգեվիճակը տեսանելի է, մտավորականի անկեղծությունն է երեւի պատճառը, որը հոգու
ավերված լինելն այդպես աչքի է զարնում: Ինչպես տեսնում ենք՝ շարունակում
եք աշխատել, այսօր ինչո՞վ եք զբաղված,
ստեղծագործո՞ւմ եք…
– Սեղանիս իմ անտիպ գիրքն է, բայց հիմա նոր բաներ չեմ գրում կամ քիչ եմ գրում
՝ մի քանի տող: Սկսել եմ «Մեր գյուղից քանի ճանապարհ է դուրս գալիս» վերտառությամբ հուշագրություն: Բայց բոլոր ձեռնարկումներում մի սառը շունչ կա, պատերազմն
ամեն ինչ ավերել է, այսպես չպիտի լիներ, սա
միաբանության ավերում է, համացանց եմ
մտնում՝ բոլորը բոլորին դավաճան են անվանում, բոլորը բոլորին հայհոյում են, հոշոտում
են. դուրս է գալիս, որ բոլորը դավաճան են,
բա կարելի՞ է… Սա շատ դաժան բան է, Արցախի կեսից ավելին թշնամու ձեռքում է, էլի չեն
կանգնում, չեն միաբանվում, բոլորը խոսում
են միաբանության մասին, բայց հանուն երկրի շահի՝ իրենց շահը չեն ցանկանում ստորադասել, այդպես չի լինում: Տա Աստված, որ
ամեն բան լավ լինի, բայց այս իրավիճակը
հույս չի ներշնչում:
– Դուք ասում եք՝ այս պահին մեր
բռնած ուղին կործանարար է, իսկ
փրկության ճանապարհ կա՞:
– Մեր վիճակից դուրս գալու համար պիտի իշխանություններն աշխատեն, արագ
կողմնորոշվեն: Տեսեք, այսօր՝ պատերազ-

Մենք շատ հարուստ գրականություն ունենք, բայց շատ քչերն
են հասել բառի նախնական ազնվությանը, ինչպես Հրանտ Մաթեւոսյանը: Պոպուլիզմը մտել է
նաեւ գրականություն, բառեր են
ասում, որ ծափահարեն, որ լավ
հնչի ականջի համար:

մի ավարտից մեկ տարի անց էլ ռազմական
որեւէ լուրջ դաշինք կնքված չէ: Մենք հզոր
տղաներ ենք ունեցել, ովքեր գրեթե նույն
իրավիճակում կարողացել են Ադրբեջանին
պարտության մատնել, 30 տարի հաղթանակը պահել: Մեր ձեռքբերումներին տեր չենք
կանգնել, մի քանի անհատ է հարստացել: Փրկության ճանապարհը կա՝ միաբանվել, ամեն
ինչ դնել երկրի փրկության համար, փրկել այս
մի կտոր հայկական մնացած հողը:
– Պարոն Հակոբյան, այս իրավիճակը գրականության մեջ իր արտացոլումն
արդեն գտե՞լ է, թե՞ դեռ շուտ է այդ մասին
խոսել:
– Գրականության համար նստվածք է
պետք տարիների: Բառը եւ իրականությունը
հեռացել են իրարից, բառը դարձել է անարժեք, չմտածված: Դիվանագիտություն չունենք: Մեզ մոտ ով ինչ մտածում է՝ հանրայնացնում է, իսկ թշնամին խորամանկ է՝ երբեք
նրանց մտածածը կամ անելիքը նախապես
չենք իմանա: Կորցրել ենք հարգանքը բառի
նկատմամբ:
– Սյունեցի ընթերցողին ի՞նչ խորհուրդ կտայիք, Ձեր խոսքը մեր ընթերցողին:
– Խորհուրդ տալ չեմ սիրում, բայց խոսքս
կասեմ. դարեր շարունակ մենք միաբանություն գոռալով իրար դեմ ենք դուրս գալիս՝ ջուր
լցնելով թշնամու ջրաղացին:
Մի ադրբեջանցի շատ տարիներ առաջ
հոդված էր գրել, որում ասում էր, թե հային
փող ցույց տուր եւ ամեն ինչ կստանաս: Ես
պատասխան հոդված էի գրել, որում, արցախցիների ասած, շան հետ կապեցի ադրբեջանցուն: Տարիների ընթացքում հասկացա, որ մեր մեջ շատերը կան, որ իրենց
ճանապարհը չգտան, մի մասը փողի հետեւից վազեց, մի մասը՝ ժողովրդավարություն

կոչվածի, որը ոչ մի տեղ չի տանում, ոչինչ չի
նշանակում, թուրքի հետ ժողովրդավարություն չի լինում: Սուտն ու պոպուլիզմը համացանցն ուտում են:
Այնինչ, օրվա պահանջը համազգային
համախմբումն է...
Ափսոս, որ չկա մի ղեկավար, ում հետեւից
կարելի է գնալ, ով հենց ազգային համախմբման կտաներ:
– Իսկ մեր գեղարվեստական գրականությունը տվե՞լ է ղեկավարի իդեալը, չէ՞
որ մենք գրականությունից ենք վերցնում
հայրենասիրության, անձնազոհության
եւ շատ այլ արժեքների ու տեսակների իդեալները: Առաջնորդի իդեալական
կերպար կա՞ մեր գրականության մեջ:
– Իմ հիշողության մեջ միակ մարդը, ում
կարելի է դարձնել առաջնորդի իդեալ, Գեւորգ
Մարզպետունին է, որովհետեւ կարողացավ
իրարից հեռացած մարդկանց դժգոհությունները մի կողմ թողնել եւ հակասող կողմերին
միավորել, պատահական չէ, որ այդ կերպարի կերտողը շուշեցի Մուրացանն է: Գեւորգ
Մարզպետունու կերպարի մեր ժամանակների օրինակ էր Մոնթե Մելքոնյանը, ում անձամբ ճանաչում էի, նրա համար հայրենասիրությունը քարոզչություն ու գովազդ չէր, նա
իրական նվիրյալ էր:
– Մենք կարողացել ենք արդյո՞ք Արցախյան առաջին պատերազմից հետո
մեր ազատամարտիկներին, նվիրյալներին դարձնել գրական հերոսներ: Գրականությունը կարողացել է արդյո՞ք ընդօրինակման արժանի կերպարներ ստեղծել
մեր նվիրյալների օրինակով, որպեսզի
նոր եւ հաջորդ սերունդները ոգեշնչվեն:
– Արցախյան առաջին պատերազմ մեկնող տղաները դաստիարակվել էին հենց հայրենասիրական ոգով, նրանք աչքի առաջ մեր
նվիրյալների կերպարներն ունեին, իսկ այժմ
նյութն իշխում է մարդու վրա: Գրականության մեջ ստեղծվել են կերպարներ, գրական
ընթացքը շարունակվում է… Գրվել և գրվում է
հերոսների մասին:
Ես հույս ունեմ, որ մեր ազգի մեջ եղած
ոգեղեն ոսկին չի կորչի, չի կեղտոտվի, մենք
կվերադառնանք մեր արժեքներին, քանզի
մեծագույն աղետ է ազգային արժեքներից հեռանալը:
– Եթե նորագույն ժամանակների
գրական ընտրանի լույս տեսներ, Ձեր
ստեղծագործություններից ո՞րը կցանկանայիք ընդգրկել նրանում:
– Ես Չարենցի ու Տերյանի գործերը կդնեի,
նրանց ու միայն նրանց: Իսկ իմ գործերից ես
միշտ մի բանաստեղծություն եմ առանձնացրել՝ «Խոստովանություն» վերնագրով, խոհափիլիսոփայական, սիրային բանաստեղծություն է: Բայց ինձ համար գրականությունը
Տերյանն ու Չարենցն են, որովհետեւ, երբ ինձ
շատ վատ եմ զգում, Տերյան ու Չարենց եմ
կարդում, երբ շատ լավ եմ զգում, Տերյան ու
Չարենց եմ կարդում:
Մենք շատ հարուստ գրականություն
ունենք, բայց շատ քչերն են հասել բառի
նախնական ազնվությանը, ինչպես Հրանտ
Մաթեւոսյանը: Պոպուլիզմը մտել է նաեւ
գրականություն, բառեր են ասում, որ ծափահարեն, որ լավ հնչի ականջի համար:
Մաթեւոսյանից հետո Վանո Սիրադեղ յանին
կառանձնացնեմ, նրա վերջին տարիների
գործերն անպայման պիտի լույս տեսնեն:
Մաթեւոսյանը մի հեղինակի մասին ասել էր՝
«դու բառին քծնում ես»: Բառին քծնել չի կարելի, բառը պիտի զոհաբերի հեղինակին,
հակառակ պարագայում ստեղծվածը գրականություն չէ, հեղինակն էլ՝ գրող չէ: Բառը
գնահատել է պետք, ու բառը պիտի բնական
ծնունդով ծնվի:
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻ
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«Սյունյաց երկիրը» քիչ առաջ վերադարձավ Ճակատենից

Ա

րդեն երկու օր է՝ Ճակատեն տանող
Մ-17 ճանապարհին, որը մարզկենտրոնը կապում է Ճակատեն, Շիկահող, Սրաշեն, Ծավ, Ներքին Հանդ, Շիշկերտ
բնակավայրերին Ադրբեջանն անցակետ է
տեղադրել:
Ճակատեն տանող այլընտրանքային երկու ճանապարհ կա՝ մեկը Մեղրիով, մյուսը՝
Գեղանուշ գյուղի հարակից անտառով, որը
դեռեւս դժվարանցանելի է:
«Սյունյաց երկրի» խմբագրակազմը Ճակատեն մեկնեց Գեղանուշ- Ճակատեն անտառամիջ յան ճանապարհով:
Ճանապարհը գրունտային է, այս պահին
կատարվում են հողային աշխատանքներ...
Կապանի ճանապարհաշինական ընկերության գլխավոր ճարտարագետ Սերգեյ
Առուստամյանը, ով տեղում գլխավորում էր
աշխատանքերը, տեղեկացրեց, որ նախատեսվում է ունենալ նոր՝ 7,8 կմ երկարությամբ
եւ 6 մ լայնությամբ, ամենաշատը՝ 12 աստիճան թեքությամբ ճանապարհ, որը Կապանը
կկապի Ճակատենին եւ հարակից մյուս բնակավայրերին:
Ճանապարհն այս պահին, ինչպես նշեցինք, դժվարանցանելի է, բայց մեր ստեղծագործական խմբին հաջողվեց հասնել գյուղ...
Ճակատենում առաջինը հանդիպեցինք
բնակիչներին դիզվառելիք եւ բենզին բաժանող մարդկանց...
Ճակատենում հանդիպեցինք նաեւ վարչապետի խորհրդական Ռոբերտ Ղուկասյանին, ով տեղեկացրեց, թե կառավարության
կողմից արվում է ամեն ինչ՝ առաջացող հումանիտար խնդիրները լուծելու համար:
– Իրավիճակը վերահսկելի է. այսօր վառելիք ենք բաժանում՝ որպես հումանիտար
օգնություն, յուրաքանչ յուր ընտանիքի՝ 20ական լիտր դիզվառելիք եւ բենզին: Վաղը

գյուղ կհասցվի կենցաղային օգտագործման
եւ մեքենաների լիցքավորման համար գազ:
Փորձում ենք հնարավորինս կարճ ժամկետում ձեռք բերել ամենագնաց՝ ենթաշրջանի
բնակավայրերին անխափան հաց մատակարարելու համար: Բայց ցանկանում եմ նշել, որ
այս պահին էլ, շնորհիվ Ծավում գործող հացաթխման արտադրամասի, գյուղում հացի
խնդիր չկա, –ասում է Ռոբերտ Ղուկասյանը:
Նրանից փորձում ենք ճշտել նաեւ, թե կառավարությունում սպասո՞ւմ էին իրավիճակի
նման զարգացման:
Պատասխանում է, որ չպետք է մոռանանք, թե ում հետ գործ ունենք. «Ադրբեջա-

նից ամեն ինչ էլ սպասելի էր...»:
Ճակատեն գյուղի վարչական ղեկավար
Արա Հարությունյանը գյուղում ստեղծված
իրավիճակը գնահատում է ոչ խուճապային,
բայց մտահոգիչ: Ասում է, որ բնակիչներն
իրենց տներում են, եւ իրավիճակը շատ
նման է 90-ականների՝ արդեն իսկ հաղթահարված դժվարություններին:
Բնակիչներից քչերն էին ցանկանում
շփվել լրագրողների հետ, բայց մեր՝ «գյուղից
գնացողներ չկա՞ն» հարցին, տիկին Աննան
վստահորեն պատասխանում է. «Մենք գնալու տեղ չունենք...»:
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆ

առաջնության:
Կարատեն այլևս օլիմպիական մարզաձև
է, ուստի պատանի մարզուհուն ցանկանանք
օլիմպիական բարձունքներ:
Ի դեպ, Վենետիկում կայանալիք առաջ-

նությանը մասնակցելու են Արմեն Գրիգորյանի ևս երեք սան, բոլորին հաջողություն ենք
մաղթում:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Կապանում փառատոն էր, կորկոտի
փառատոն

Ն

ախանցյալ տարի առաջին անգամ`
նոյեմբերի 16-ին, Կապանի Նորաշենիկ գյուղում անցկացվեց Կապանա
տան ավանդական ճաշատեսակներից՝ կորկոտի փառատոն: Նախորդ տարի այն հայտնի պատճառներով (կորոնավիրուսի համավարակ և 44-օրյա պատերազմ) չկայացավ:
Ըստ ամենայնի փառատոնն ավանդական է դառնում: Առավոտվանից Կապանի
Սյունիք բնակավայրում պատրաստվում էին
օրվա իրադարձությանը, իսկ կեսօրին մոտ
վարչական շենքին մերձ հրապարակն աշ-

խուժությամբ էր շնչում:
Փառատոնին մասնակցում էր Կապանի
համայնքապետարանի աշխատակազմը՝ համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի գլխավորությամբ, մարզկենտրոնի տարբեր տարիքի
և զբաղմունքի մարդիկ, հյուրեր:
Փառատոնի մասնակից՝ մարզկենտրոնի
նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններից յուրաքանչ յուրը ճաշակով
ձևավորել էր իրեն հատկացված տաղավարը, կրակարանների (սաջի) վրա թխվում էր
անուշաբույր լավաշը: Ներկաներին ողջունեց
3301, 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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Հայտարարություն
«Կապանի պետական
բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը
հայտարարում է մրցույթ
ներքոգրյալ մանկավարժական աշխատողների
թափուր տեղի համար.

Հաջողությունը
Վենետիկ է տանում
Վերջերս մայրաքաղաքի «Միկա» մարզադահլիճում տեղի ունեցավ կարատեի Հայաստանի գավաթի խաղարկությունը, որին
մասնակցում էին նաև կապանցի կարատեիստներ: 14-15 տարեկանների մրցապայքարում հաջող մրցելույթ է ունեցել Կապանի
թիվ 2 ավագ դպրոցի աշակերտուհի Սոնա Բաբայանը (մարզիչ՝ Արմեն Գրիգորյան): Պատանի մարզուհին հաղթել է իր տարիքային խմբում: Երկու տարի է, ինչ Սոնան
զբաղվում է իր նախընտրած մարզաձևով,
նախորդ տարի կարատեի հանրապետության առաջնությունում երկրորդ մրցանակակիր է դարձել, և ահա նոր հաջողությունը
երկար սպասել չի տվել: «Եթե մարդ որևէ
մարզաձև ընտրում է և դրանով զբաղվում,
պիտի լրջորեն պարապի, այլապես ժամանակի աննպատակ կորուստ կունենա», – ասում
է Սոնան: Այս հաղթանակը հնարավորություն
է տալիս մարզուհուն դեկտեմբերի 9-ին Վենետիկում մասնակցելու պատասխանատու
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Կապանի համայնքապետի տեղակալ Մարատ
Հարությունյանը, որից հետո ներկայացվեցին
կորկոտ պատրաստողները՝ Համլետ Պատվականյան, Հովիկ Հարությունյան, Կարեն
Օհանջանյան, Սուրեն Հայրապետյան, Արմենակ Պողոսյան, Թադևոս Ավագյան, Սամվել
Սաֆարյան, Մաքսիմ Պետրոսյան, Զոհրաբ
Մնացականյան, Գրիգոր Օհանջանյան, Արամայիս Ստեփանյան: Նրանց հանձնվեցին հուշանվերներ: Նաև մրցույթ էր հայտարարվել,
թե ով է ամենահամեղ կորկոտ պատրաստողը, համարակալված կերակրատեսակները հանձնվեցին ժյուրիի անդամներին , ովքեր համտեսումից հետո հաղթողի պատվին
արժանացրին Արմենակ Պողոսյանին, ում
համայնքապետարանի կողմից հանձնվեց
հուշանվեր: Այնուհետև հրապարակում թևա-

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

1. «Ճանապարհային երթևեկության
անվտանգության ապահովում»
առարկայի դասավանդող դասախոս76 ժամ
2. «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության մասնագիտական
մոդուլներ/առարկաներ դասավանդող
դասախոս -166 ժամ
Ուսումնական պարապմունքներ վարող դասախոսը պետք է ունենա դասընթացի բնույթին համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական
կրթության որակավորում, կամ տվ յալ
մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում
աշխատանքային
գործունեության փորձ՝ եթե տվ յալ դասընթացի
ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն
կրթություն Հայաստանի Հանրապետությունում չի իրականացվում: Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող
դասախոսների համար մասնագիտական
աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է:
Մրցույթին մասնակցելու համար անձը
պատասխանատու աշխատակցին է ներկայացնում ներքոնշ յալ փաստաթղթերը.
1. Դիմում
2. Կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և
պատճենը)
3. Անձնագիր (բնօրինակը և պատճենը)
4. Աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ
տեղեկանք (առկայության դեպքում)
5. Ինքնակենսագրություն
6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի
7. Արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական
գրքույկ (բնօրինակը և պատճենը):
Փաստաթղթերը ընդունվում են քոլեջի մասնաշենքում, ս.թ նոյեմբերի 17-ից
մինչև նոյեմբերի 30-ը ներառյալ, ամեն օր,
ժամը 10:00-ից մինչև 16:00, բացի շաբաթ,
կիրակի և ոչ աշխատանքային օրերին:
Մրցույթը տեղի կունենա 2021թվականի դեկտեմբերի 3-ին ժամը 15:00-ին քոլեջում:
Հասցե՝ ք. Կապան, Շահումյան 37ա,
հեռախոս՝ 0285-5-25-70, 093-777-663:

ծում էին ուրախ երաժշտությունը՝ շուրջպարի
մեջ առնելով մեծին ու փոքրին:
Փառատոնը բովանդակալից անցնելու համար այլ մրցույթներ էին նախատեսել՝
բազկամարտ, կշռաքարերի բարձրացում,
պարանի ձգում: Կապանի մշակույթի կենտրոնի պարուսույցները վարպետաց դաս
անցկացրին՝ փառատոնի մասնակիցներին
ավանդական «Քոչարին» ուսուցանելով:
Մարդիկ անկեղծ ուրախանում էին, նաև վայելում աստվածային կերակուրը: Միջոցառման կազմակերպիչները հնարավորինս ջանացել էին, որ օրը տոն դառնա:
Փառատոնին տոնական երանգներ հաղորդեցին Կապանի մշակույթի կենտրոնի
երաժիշտ-կատարողները և պարային խմբերը, ովքեր ավելի գունագեղ դարձրին աշնանային օրը: Փառատոնը կայացավ նաև համայնքապետարանի կրթության, մշակույթի
և սպորտի բաժնի առաջատար մասնագետ
Նառա Մելքումյանի ջանքերի և նվիրումի
շնորհիվ:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

տպագրվող նյութերի համար խմբագրությունը պատասխանատվություն չի
կրում:

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

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

Ծավալը` 2 տպագրական մամուլ:
Տպաքանակը` 1030, գինը` 100 դրամ:
Ստորագրված է տպագրության
16.11.2021թ.:

