Արցախահայության ցեղասպանությանը լծված Ադրբեջանը նոր տարածքներ է զավթում Սյունիքում. այս անգամ՝ Ներքին Հանդի
մերձակայքում... Մինչ այդ ականատես էինք 2020-ի դեկտեմբերի 18-ի խայտառակությանը, ապա՝ Շուռնուխի անդամահատմանը, հետո՝
Սև լճի արևել յան և հարավարևել յան հատվածի զավթմանը, Գլուխ Ձագեձորո լեռնագագաթի անեքսիային, որտեղից վերահսկվում
է Գորիսի ամբողջ տարածշրջանը: Ականատես էինք Գորիս-Կապան և Կապան-Ճակատեն մայրուղիների գլխավոր հանգույցների
օկուպացմանը, Մեծ Իշխանասարի արևմտյան և հարավարևմտյան ստորոտի գրավմանը...
Չորեքշաբթի
23 մարտի 2022թ.
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Եվ ես - տխուր, ինչպես
վկան Նարեկացի,
Ե՛վ զարհուրյալ այնպես, և՛
մենակյաց,
Զարհուրելի կյանքի
հանդեպ անօգ կանգնած՝
Ես ո՞ւմ դիմեմ, ո՜վ Տեր, արդ՝ Քեզանից բացի։

ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑ

Արցախի Հանրապետությունում կրկին
դադարեցվել է
գազամատակարարումը
Արցախում մարտի 21-ին դադարեցված
գազամատակարարումը դեռ չի վերականգնվել. ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը բանակցություններ է վարում ադրբեջանական կողմի հետ։

Հ

Սյունիքի ութ գյուղի սահմանապահ
ուղեկալների կառուցման ընթացքը

Հ

այաստանի Հանրապետության հարավարևել յան սահմանի պահպանության
ամրապնդման նպատակով Սյունիքի
մարզի 8 գյուղում մեկնարկել են Հայաստանի
սահմանապահ զորքերի սահմանապահ ուղեկալների կառուցման աշխատանքները: Ինչպես տեղեկացնում է «Արմենպրես»-ը, Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի
մշտական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ
այդ մասին ասաց ԱԱԾ տնօրենի տեղակալ
Տիգրան Հարությունյանը:
«2021 թվականի ընթացքում առաջին փուլով իրականացվել է նշված սահմանապահ ուղեկալների շինարարական աշխատանքների
50 տոկոսը: Շինարարական աշխատանքները
նախատեսվում է ավարտել 2022 թվականի
ընթացքում», – ասաց Հարությունյանը:
ԱԱԾ տնօրենի տեղակալը նշեց, որ Հա-

յաստանի սահմանապահ զորքերում 2021
թվականի ընթացքում կազմակերպվել և իրականացվել է ժամկետային զինծառայողների
նախնական զինվորական պատրաստումը,
լավարկվել են սահմանապահ զորքերի բոլոր
կազմերի զինծառայողների պատրաստման և
վերապատրաստման ուսումնական ծրագրերը՝ սահմանային անվտանգության ապահովման նոր մարտահրավերներին համահունչ,
իրականացվել է սահմանապահ զորքերի
անձնակազմի թվի ավելացում, իրականացվել են կազմ-հաստիքային փոփոխություններ,
իրականացվել են սահմանային ստորաբաժանումների ժամանակավոր տեղակայման,
ենթակառուցվածքների, ստորաբաժանումների տեղաշարժի նպատակով օգտագործվող
սահմանային ճանապարհների կառուցման և
վերանորոգման աշխատանքներ:

«Սահմանային շերտում տեղադրվել է նախազգուշացնող 55 վահանակ, 51 մոդուլային տնակ, տեղադրվել են տեսադիտարկման
համակարգեր: Սահմանապահ ստորաբաժանումները համալրվել են անօդաչու թռչող սարքերով, համակարգչային տեխնիկայով, տեսաձայնագրող սարքերով և մոնիթորներով,
մարդատար, բեռնատար և հատուկ նշանակության ավտոտեխնիկայով», – եզրափակեց
Հարությունյանը:
15.03.2022

իշեցնենք՝ «Արցախգազ» ՓԲԸ-ի հաղորդմամբ, մարտի 8-ին, ժամը 1։00ի սահմանում, մայրուղային բարձր
ճնշման գազատարի վնասման պատճառով
Արցախի տարածքում խափանվել էր գազամատակարարումը։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կողմից կատարված
ուսումնասիրությունների և իրավապահ մարմինների հետ քննարկումների արդյունքում
պարզվել էր, որ գազատարը վնասված է այն
հատվածում, որը գտնվում է ադրբեջանական
զինված ուժերի վերահսկողության տակ։
Ադրբեջանական կողմը 9 օր խոչընդոտներ
էր ստեղծում վնասված գազատար խողովակի վերանորոգման աշխատանքները իրականացնելու համար։ Եվ միայն մարտի 16–ին,
ըստ Արցախի տեղեկատվական շտաբի, Հայաստանի կառավարության ու ռուս խաղաղապահների աջակցությամբ իրականացվող բանակցությունների շնորհիվ՝ ադրբեջանական
կողմն սկսել էր գազատարի վերանորոգման
աշխատանքները, որոնք ավարտվել էին մարտի 19–ին։
Սակայն, մարտի 21–ին Արցախի տեղեկատվական շտաբը հաղորդագրությամբ տեղեկացրեց, որ ադրբեջանական կողմի ուղիղ
միջամտության հետևանքով Արցախի Հանրապետությունում կրկին դադարեցվել է գազամատակարարումը։
«Մենք ունենք բավարար հիմքեր պնդելու, որ մարտի 8-ին պայթեցված գազատարի
վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում
ադրբեջանական կողմը տեղադրել է փական,
որի միջոցով էլ ժամեր առաջ դադարեցրել է
գազամատակարարումը։ Ադրբեջանը ստեղծված եղանակային անբարենպաստ պայմանները ծառայեցնում է մեր ազգաբնակչության
համար հումանիտար լրացուցիչ խնդիրներ
առաջացնելու նենգ գործին և դիմում հանցավոր քայլի։ Իրավիճակի մասին անմիջապես
տեղեկացվել է Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը, որի հետ միասին Արցախի
իշխանությունները գործադրում են համապատասխան ջանքեր գազամատակարարման
վերականգնման նպատակով», – ասվում էր
հաղորդագրության մեջ։
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Ադրբեջանը նոր տարածքներ է զավթում Սյունիքում, այս
անգամ՝ Ներքին Հանդի մերձակայքում
ՊՆ-ի հայտարարությունը զարմանալի էր ինձ համար.
կամ դիտավորյալ աղավաղում են իրականությունը
կամ ՊՆ վերադասին այդպես են զեկուցել. Փարսյանը
Ներքին Հանդում ադրբեջանցիների առաջխաղացման
մասին

Ադրբեջանցի զինյալներն
առաջ են եկել Ներքին Հանդի
ուղղությամբ՝ հերթական
անգամ դիրքավորվելով
Սյունիքի տարածքում

Հ

ամացանցում
սփռվեց
տեղեկատվություն
այն
մասին, որ ադրբեջանական զինված ուժերը Կապան
համայնքի Ներքին Հանդ գյուղում մոտ մեկ կիլոմետր առաջ են
եկել: Հավել յալ տեղեկություններ
ստանալու նպատակով հեռախոսազրույց ունեցանք գյուղի
վարչական ղեկավար Խաչատուր
Բաղդասարյանի հետ:
– Դեպքը տեղի է ունեցել մարտի 5-ին, – տեղեկացրեց վարչական ղեկավարը: – Ադրբեջանցիները սարում տեղակայված
իրենց դիրքից իջել, մոտ 800-900
մետր առաջանալով՝ վրաններ են
խփել հարթ մի տարածքում, ինչի արդյունքում դիտարկվում են
գյուղի գերեզմանոցը, հին գյուղը, արոտավայրերը: Նաև ցանկանում էին ճանապարհ գցել,
բայց երկու օր է՝ դադարեցվել են
աշխատանքները: Չգիտեմ՝ դա
ռուս խաղաղապահների՞, թե՞
ՀՀ պաշտպանության նախարարության շնորհիվ է, կոնկրետ
չեմ կարող ասել, – տեղեկացրեց
վարչական ղեկավարը և հավելեց, որ պաշտպանության նախարարությունից եկել և նրանց
պոստի դիմաց մեր պոստն են
դրել:
Հետաքրքրվեցինք, թե արդյո՞ք խուճապային տրամադրութ-

յուններ կան գյուղում:
– Որպես այդպիսին՝ խուճապային տրամադրություններ
չկան, բայց բնակչության շրջանում առկա է որոշակի անհանգստություն: Մի բարերար տնկիներ
էր ուղարկել, որ գյուղացիներն
այգի հիմնեն, բայց այդ տարածքը դիտարկվում է հակառակորդի
կողմից, մարդիկ վախենում են
այդտեղ գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարել, – ասաց
Խաչատուր Բաղդասարյանը:
Վարչական ղեկավարը նաև
նշեց, որ Կապանի համայնքապետարանի՝
սահմանների
անվտանգության գծով աշխատակիցներն ամեն օր լինում են
գյուղում:
Այնուամենայնիվ, Կապանի
սահմաններում տեղի ունեցած
այս միջադեպը լուրջ խորհրդածությունների առատ նյութ պիտի
լինի երկրի բարձրագույն իշխանությունների և պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան զինվորականության
համար:
Ինչպե՞ս կարելի է չհիշել ՆԺդեհի խոսքը՝ թուրքի մի հանցանքը ներել, կնշանակի երկու նորն
արտոնել...
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
15.03.2022

ArmDaily.am-ի
խմբագրություն
մարտի 14-ին զանգահարել էր
Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Ներքին Հանդ բնակավայրի
բնակչուհի Հասմիկ Ղազարյանն
ու ահազանգել, որ պատահաբար
հայտնաբերել են, որ իրենց գյուղի
տարածքում ադրբեջանցիներ են
տեղակայվել ու հինգ վրան ամրացրել:

A

rmDaily.am-ի հետ զրույցում
Կապանի
համայնքապետ
Գևորգ Փարսյանն ասաց, որ
Ներքին Հանդի բնակիչների ահազանգը համապատասխանում է իրականությանը։
«Գյուղացիների ասածը իրականություն է՝ գյուղացիներն են ճիշտ
ասում։ Մոտ 800 մետր Հայաստանի
տարածք ներթափանցում են իրականացրել։ Ու դա նկատվեց մեր կողմից մարտ ամսվա սկզբին», – ասաց
Փարսյանը։
Մեր հարցին, թե արդյո՞ք դա ադրբեջանցիների ինքնագործունության
հետևանք է, ասաց, որ ամենայն հա-

Հարց Ազգային ժողովի սյունեցի
պատգամավորներին

Հ

այաստանի Հանրապետության խորհրդարանում երբեք այսքան սյունեցի
պատգամավոր չենք ունեցել՝ Արմեն
Խաչատրյան, Արթուր Սարգսյան, Կարեն
Համբարձումյան, Աննա Գրիգորյան, Նարեկ
Ղահրամանյան, Դավիթ Դանիել յան, Մարինե
Ղազարյան, Մխիթար Զաքարյան:
Բայց և երբեք Սյունիքն այսքան փորձությունների չի ենթարկվել՝ հատկապես անվտանգության խնդիրների առումով:
2020թ. դեկտեմբերի 18, 2021թ. մայիսի
12, ապա՝ Գլուխ Ձագեձորո լեռնագագաթի
նվաճում, որտեղից վերահսկվում է Գորիսի
ամբողջ տարածաշրջանը, այնուհետև՝ Գորիս-Կապան և Կապան-Ճակատեն մայրուղիների առանցքային հանգույցների անեքսիա,
դրանից առաջ՝ Տեղ գյուղի վարելահողերի և
արոտավայրերի մի մասի բռնազավթում, հիմա էլ՝ Ներքին Հանդի մերձակայքի զավթում...
Ձեզնից ոչ մեկը, բնականաբար, ուղղափառ իմաստով կուսակցական չէ և չի կարող
այդպիսին լինել՝ որքան ճանաչում ենք...
Ձեզանից յուրաքանչ յուրը որևէ իշխա-

նափոխությունից հետո կարող է հայտնվել և
(ամենայն հավանականությամբ) կհայտնվի
միանգամայն այլ բևեռում՝ հանգամանքներից կախված...
Բայց Սյունիքը մեկն է և բոլորինս է...
Այստեղ օրումեջ դրսից պաշտոնավարման եկող բիրդանաղաները կգան ու կգնան:
Իսկ դու՞ք...
Ի՞նչ կարծիք ունեք ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, ինչպե՞ս եք պատկերացնում
ելքը և, առհասարակ, ի՞նչ է կատարվում Սյունիքի շուրջ:
Շատ հետաքրքիր է լսել յուրաքանչ յուրիդ
կարծիքը, քանզի դուք և ձեզանից յուրաքանչ յուրն իշխանության մաս է կազմում:
Սպասում ենք ձեր արձագանքին, ինչն էլ
հաճույքով կներկայացնենք ընթերցողին...
Իսկ եթե պատշաճ չհամարեք պատասխանել, եթե սեփական կարծիք չկարողանաք հայտնել՝ մենք, հավատացած եղեք, չենք
զարմանա...
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ»
18.03.2022

վանականությամբ՝ այո, ադրբեջանցիների ինքնագործունեության հետևանք է։
Փարսյանը նշեց, որ այս առաջխաղացմամբ Կապան-Մեղրի միջպետական ճանապարհը վտանգի տակ
չի դրվում՝ այդ առումով Կապան
Մեղրի ճանապարհի նկատմամբ վերահսկողություն չունեն և այդ դիրքն
այդ նշանակությունը չունի։
«Տեղի բնակիչների համար ադրբեջանցիների
առաջխաղացումը
լուրջ խնդիրներ է ստեղծում անասնապահության առումով, այն տարածքները, որտեղ գյուղացիները
անասնապահությամբ էին զբաղվում՝
հիմա այդ տարածքները ադրբեջանցիների վերահսկողության ներքո են
գտնվում և այլ խնդիրներ էլ է առաջացնում Ներքին Հանդի համար, որի
մասին չեմ ուզում բարձրաձայնել, որպեսզի թշնամին այդ մասին չտեղեկանա», – ասաց Փարսյանը։
Մեր հարցին, թե ՊՆ-ին ու Կառավարությանը դի՞մել է ու ի՞նչ պատասխան ստացել, ասաց. «Այսպես ասած՝
բնականաբար, ՊՆ-ի հայտարարութ-

յունն ինձ համար շատ զարմանալի
էր։ Այդ հայտարարության հետ կապված զարմանալի էր, որովհետև այդ
հայտարարությունը
իրականությանը չէր համապատասխանում, և
թեկուզ դրա համար կարծում եմ, որ
այդ հայտարարության երկու պատճառ կարող է լինել։ Առաջինն այն է,
որ դիտավորյալ իրականությունն են
խեղաթյուրում, և երկրորդն էլ, թեկուզ կարող է ասածս միամիտ հնչի,
բայց հնարավոր է, որ տեղեկացված
չլինեն։ Իսկ ինչի՞ եմ ասում հնարավոր է, որ տեղեկացված չլինեն, որովհետև այդպես կարծելու հիմքեր ունեմ, որովհետև մի քանի օր առաջ
այս ուղղությամբ ամենաբարձաստիճան պատասխանատուին հարց եմ
ուղղել դրա հետ կապված և նա գրեթե նույն բովանդակությամբ փորձում
էր ինձ ներկայացնել այն ամենը, ինչ
որ ՊՆ-ն հայտարարեց։ Եվ այստեղ
իմ մեջ այն կարծիքն է ձևավորվում,
որ միգուցե այդպես են զեկուցել, ինձ
մոտ նման կարծիք է ձևավորվել, որ
այստեղի պատասխանատուն կարող է այդպես զեկուցած լինի ՊՆ-ի իր
վերադասին։ Դրա համար եմ ասում,
որ նման հայտարարության երկու
պատճառ կարող է լինել՝ կամ դիտավորյալ իրականությունը աղավաղում
են կամ տեղեկացված չեն։ Իսկ ինչի՞
տեղեկացված չեն՝ հնարավոր է սխալ
լինի զեկուցված, որովհետև ինձ էլ
էին փորձում այդպես ներկայացնել»,
– ասաց Փարսյանը։
Մեր հարցին, որ պարբերաբար
այցելում է Ներքին Հանդ, ինչպիսի՞ն է
բնակիչների հոգեբանական վիճակը,
ասաց, որ Ներքին Հանդ այցելում են
նաև իր տեղակալները՝ հատկապես
անվտանգության գծով տեղակալն
ու խորհրդականն անընդհատ հանդիպումներ են ունենում բնակիչների
հետ։
«Բնականաբար անհանգստացած են», – եզրափակեց Գևորգ
Փարսյանը։
16.03.2022

Պաշտպանության նախարարության
հայտարարությունը՝ Ներքին Հանդի մասին,
իրականությանը չի համապասխանում.
Արման Թաթոյան

ՀՀ

պաշտպանության
նախարարության
հայտարարությունը՝
կապված Ներքին Հանդի հետ,
իրականությանը չի համապասխանում: Դա
ՀՀ ինքնիշխան տարածքը Ադրբեջանին զիջող
և բնակչությանը վտանգի տակ դնող հայտարարություն է:
Մասնավորապես, այս պահին առկա են
առնվազն հետևյալ փաստերը.
1. Ադրբեջանական զինված ծառայողները
մոտ 2 շաբաթ առաջ մինչև 1 կիլոմետր հանգիստ ներխուժել են ու տեղակայվել Հայաստանի, մասնավորապես՝ Կապան համայնքի
Ներքին Հանդ գյուղի տարածքում, այդ թվում`
վրաններ տեղադրելով: Ավելի ճշգրիտ` խոսքը Ներքին Հանդի վարչական տարածքում
գտնվող նախկին գյուղի մասին է:
2. Ներխուժելուց հետո ադրբեջանական
զինված ծառայողները սկսել են իրենց հա-

մար դեպի «իրենց նոր դիրքը» տանող ճանապարհ կառուցել, այդ թվում` տեխնիկայի
օգտագործմամբ: Աշխատանքները դադարեցրել են միայն վերջին մի քանի օրվա եղանակային պայմանների, մասնավորապես` ձյան պատճառով:
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Մոտ տասը օր Սյունիքում ձյուն էր տեղում. բնության նման
քմահաճույքին, մինչդեռ մարզը պատրաստ չէր

Շինուհայրի խաչմերուկ-Կապան
ճանապարհը՝ կաթվածահար

Հ

Գորիսում արտակարգ իրավիճակ
էր՝ պայմանավորված ձյան առատ
տեղումներով

այաստանի հարավային շրջանները՝
Մեղրին, Քաջարանը, Կապանը, ինչպես և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Գորիս- Երևան (Մ-2) մայրուղուն
միացնող ճանապարհը կաթվածահար վիճակում է...
Շինուհայրի խաչմերուկից մինչև Կապան
տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր մեքենաներ
են կանգնած, մի մասը՝ ձյան մեջ արգելափակված և տեղից շարժվելուն անկարող:
Երեք օր շարունակ ձյան շրջափակման
մեջ են հայտնվել Իրանից Հայաստան եկող
տասնյակ ավտոբուսներ, որոնց մեջ, բնականաբար, նաև երեխաներ են ու կանայք:
Շրջափակման մեջ են հայտնվել ծանրաքաշ բեռնատարներ, նաև՝ կցորդով, որոնց
թափքում Հայաստանում գնված և Պարսկաստան տեղափոխվող խոշոր եղջերավոր անասուններ են. այդպես՝ երեք օր շարունակ...
Բեռնատարների առանձնապես մեծ կուտակումներ կան Կապան քաղաքի մուտքում,
Սատանի կամրջում, Շինուհայրի խաչմերուկում և բազմաթիվ այլ վայրերում:
Այդ ամենը գուցե և բնության հերթական
քմահաճ տարերք համարեինք, եթե... Եթե
ճանապարհին ձյունամաքրիչ մեքենաները
կանոնավոր աշխատանք իրականացնեին:
Միակ տեղը, որ նման աշխատանքի ականատես եղանք՝ Սատանի կամրջից մինչև
Տաթև ընկած ոլորաններն էին:
Իսկ Վերին Խոտանան-Տաթև հատվածում
գոնե մեկ ձյունամաքրիչ մեքենա չէր աշխա-

տում (ժամը 13-ի դրությամբ): Երկու անսարք
ձյունամաքրիչ գտնվում էին Տանձավերի մերձակայքում՝ օգնություն աղերսող:
Եվ, այդ բոլորով հանդերձ, ամեն ինչ չէ, որ
մեզանում հուսահատեցնող է. երկու օր առաջ
մարզում ստեղծվել է ճանապարհային այդ
խնդիրների լուծումը համակարգող օպերատիվ շտաբ, ինչի մասին, իբրև կարևոր իրադարձություն, ազդարարեց նաև Արմենպրես
լրատվական գործակալությունը...
Իսկ ավելի լուրջ՝ որպեսզի այդ շտաբի
ծնունդն ու գովազդը համընդհանուր քմծիծաղի տեղիք չտան, պետք է գոնե մի քանի
հավել յալ ձյունամաքրիչ մեքենա անհապաղ
տրամադրվի (օգնության կարգով) այդ ճանապարհի պահպանությունն իրականացնող
ընկերություններին:
«Ճանապարհային դեպարտամենտ» կոչվող հիմնադրամն էլ այսպիսի իրավիճակներում ավելի խոհեմ կգտնվի, եթե ընդհանրապես լռի: Հայտարարում է, թե իբր ձնաբուքը
թույլ չի տալիս մաքրել խնդրո առարկա մայրուղին, ինչն իրականությանը չի համապատասխանում:
Մարտի 21-ի առավոտվանից, օրինակ,
գրեթե դադարել էին ձյան տեղումները Շինուհայրի խաչմերուկ-Կապան մայրուղում, իսկ
քամին դեռևս գլուխ չէր բարձրացրել: Իրավիճակը բարենպաստ է նաև հիմա՝ կեսօրից
հետո: Եվ ուրեմն՝ պարոնայք, ինչո՞ւ անցանելի չեք դարձնում Շինուհայրի խաչմերուկԿապան ավտոմայրուղին, ինչո՞ւ եք կաթվա-

3. Ներքին Հանդում բնակիչներն ի
սկզբանե տեղ յակ են այս ներխուժման
մասին, նրանք են նկատել ադրբեջանական
զինծառայողներին և Կառավարությունից
բացատրությունների բացակայության պայմաններում մարդիկ հայտնվել են անորոշության ու անհանգստության մեջ:
4. Վերջին մի քանի օրերին սկսվեցին
արդարացի հանրային քննարկումներ ադրբեջանական զինված ծառայողների կողմից
ՀՀ տարածք ներխուժելու վերաբերյալ, եղան
լրատվամիջոցների հրապարակումներ:
5. ՀՀ պաշտպանության նախարարությունն ստիպված հանդես եկավ ներխուժումը
«կտրականապես հերքող» պաշտոնական
հայտարարությամբ և նշեց.
«Նշված [այսինքն` Ներքին Հանդի] հատվածում, որը գտնվում է ադրբեջանական
վերահսկողության տակ, ադրբեջանական
ստորաբաժանումներն ունեն մի քանի դիրք,
որոնք, կահավորված չլինելու պատճառով,
ձմեռային ժամանակահատվածում հնարավոր չէ օգտագործել։ Հիմա, կապված եղանակային պայմանների փոփոխության հետ,
ադրբեջանական զինվորականներն ընդամենը վերադառնում են այդ դիրքեր»:
Պաշտպանության նախարարության այս
հայտարարությունը չի համապատասխանում

իրականությանը:
Նախ, Ներքին Հանդի և հարակից մի քանի գյուղի բնակիչների վկայությամբ` որոշակի ձյուն եկել է միայն դեկտեմբեր և հունվար
ամիսներին, բայց անանցանելի պայմաններ
չեն առաջացել առհասարակ, իսկ փետրվարին եղանակային պայմանները եղել են գարնանային բնույթի:
Ես ինքս այս տարածքներում եղել եմ
2021թ. դեկտեմբերի սկզբին, ինչպես նաև
2022թ. փետրվարի 16-ին և 17-ին և կարող եմ
համոզված պնդել, որ եղանակային պայմանները 2 այցերի ժամանակ էլ բնույթով գարնանային էին, գրունտային ճանապարհներն
անգամ առավելապես չոր էին:
Հետևաբար, հակառակ ՊՆ-ի պնդման`
եղանակային պայմանների պատճառսվ տարածք օգտագործելու անհնարինության մասին խոսք լինել չի կարող:
Նշվածից բացի, այդ տարածքում ադրբեջանական զինված դիրքեր կամ այլ տեղակայումներ երբևէ չեն եղել: Չեն եղել ու հիմա էլ
չկան ՀՀ Զինված ուժերի դիրքեր կամ այլ տեղակայումներ:
Ավելին, գյուղի բնակիչների վկայությամբ՝
այն վայրերից, որտեղ ներխուժել ու ապօրինաբար տեղակայվել են ադրբեջանական
Շարունակությունը՝ էջ 4
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յունիքի մարզում մի քանի օր առաջ
սկիզբ առած ձյան տեղումները ոչ
միայն չեն դադարում, այլև ահագնանում են…
Հիմա արդեն կարող ենք ստույգ արձանագրել՝ բնության նման քմահաճույքին դիմագրավելուն նույնպես պատրաստ չէինք…
Դա հատկապես երևում է Գորիս քաղաքում և տարածաշրջանային այդ կենտրոնը
մերձակա գյուղերին կապող ճանապարհներին:
Իհարկե, Մ-2 մայրուղում և Շինուհայրի
խաչմերուկից Տաթև ձգվող ճանապարհին
ջանադրաբար աշխատում են «Ոսմար» ՍՊ
ընկերության ձյունամաքրիչ մեքենաները:
Գորիս քաղաքում էլ աշխատում է համայնքային տնտեսությանը պատկանող ձյունամաքրիչ մեքենան, բայց…
Ստեղծված անսովոր վիճակը, որի նախադեպն ունեցել ենք տասնյակ տարիներ
առաջ, պետք է արդեն իսկ ոտքի հանած լիներ տարածաշրջանի բոլոր այն շինկազմակերպություններին և տնտեսվարող մյուս

սուբյեկտներին, որոնք ունեն համապատասխան տեխնիկական միջոցներ:
Գորիսում բազմաթիվ շինարարական
կազմակերպություններ ունենք, ովքեր տարիներ շարունակ ինչ-ինչ մրցույթներում և
ինչ-ինչ եղանակով հաղթող են ճանաչվել ու
պետպատվերով ոչ միայն գոյատևել, այլև
փթթել…
Ինչո՞ւ չպետք է հենց այդ կազմակերպությունները (առաջին հերթին) իրենց տեխնիկական հնարավորությունները ծառայեցնեն ճանապարհների և փողոցների մաքրմանը:
Հետո ի՞նչ, որ նրանց ասող-հուշող չկա…
Հետո ի՞նչ, որ ասողներն էլ դա չեն հասկանում…
Այո, անհրաժեշտ է ոտքի հանել լրացուցիչ
ձյունամաքրիչ տեխնիկա:
Պետք է նաև նկատի ունենալ, որ ձյան
տեղումները դադարելուց հետո (ինչպես
ավանդաբար տեղի է ունենում այս կողմերում) ձնաբուքն անխուսափելի է լինելու՝
դրանից բխող հետևանքներով:
20.03.2022

ծահար արել Հայաստանի համար կյանքի այդ
ճանապարհը:
Մեկ հարց ևս, որ շտապ պարզաբանման
կարիք ունի. արդյո՞ք պետական մակարդակով ֆինանսավորվում է Վերին Խոտանան- Տանձավեր ճանապարհահատվածի

պահպանությունը, եթե այո, ապա ո՞ր ընկերությանն է վստահված մայրուղու այդ հատվածի պահպանությունը և ինչո՞ւ է ձախողվել
դրա պահպանությունը:
21.03.2022

Սյունիքի մարզ (Ներքին Հանդ բնակավայր)
գործուղված աշխատանքային խումբն
իրականացրել է հրատապ փաստահավաք
աշխատանքներ

Փ

աստահավաք աշխատանքի համար կարևոր նշանակություն են
ունեցել Մարդու իրավունքների
պաշտպանի աշխատակազմի Սյունիքի մարզային ստորաբաժանման հավաքագրված
տեղեկությունները, քանի որ մինչև հրապարակային ահազանգերի ստացումը Սյունիքի
մեր մարզային ստորաբաժանման ներկայացուցիչները մշտական կապի մեջ են եղել
Կապանի համայնքապետարանի, այդ թվում՝
Ներքին Հանդի վարչական ղեկավարի հետ։
Փաստահավաք աշխատանքային խումբը Ներքին Հանդ բնակավայր այցի ընթացքում հանդիպել է բնակավայրի վարչական
ղեկավարի և բնակիչների հետ, տեղում դիտարկել է գերեզմանատան, Հայրենական
պատերազմի զոհերի հիշատակին նվիրված
հուշակոթողի ու Շինատեղ կոչվող գյուղատեղիի հարակից տարածքները և փաստագ-

րել է բնակիչների իրավունքների իրացման
խնդիրները:
Զրույցների ու քննարկումների արդյունքում արձանագրվել է, որ Նոր Հանդի գերեզմանատան, Հայրենական պատերազմի
զոհերի հիշատակին նվիրված հուշակոթողի
և Շինատեղ կոչվող գյուղատեղիի հարակից
բլրի վրա 2022 թվականի մարտի սկզբին
ադրբեջանական զինված ուժերի տեղակայումը, այդ թվում՝ մի քանի վրանների տեղադրումը և իրենց դիրքերից թիկունք կառուցվող
նոր ճանապարհները, նոր են։ Բնակիչները
նախկինում նշված տարածքում չեն նկատել
ադրբեջանական զինծառայողների կամ որևէ
դիրք՝ նշելով, որ դեռ երկու ամիս առաջ այդ
տեղանքից փայտ են հավաքել։ Ավելին, ըստ
բնակիչների՝ ադրբեջանական զինծառայողներին առաջինը նկատել է գյուղի հովիվը։
Շարունակությունը՝ էջ 4
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ՀՀ պաշտպանության նախարար Սուրեն
Պապիկյանն աշխատանքային այցով եղել է
Սյունիքի մարզում

Զ

որամասերից մեկում սպաների հետ
հանդիպմանը նախարարն անդրադարձել է անցած օրերին զորամիավորման ենթակա զորամասերում
արձանագրված
միջադեպերին։
Սուրեն
Պապիկյանն ընդգծել է, որ տեղի ունեցածը
որոշ ստորաբաժանումներում կարգապահության, ինչպես նաև առանձին զինծառայողների բարոյահոգեբանական ոչ պատշաճ
մակարդակի հետևանք է: Լսելով միջադեպերի վերաբերյալ պատասխանատու սպաների զեկույցները՝ պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը զորամիավորման
հրամանատարին տվել է ցուցումներ և
հանձնարարականներ, նմանօրինակ դեպքերը բացառելու նպատակով անհրաժեշտ
միջոցառումներ ձեռնարկելու վերաբերյալ։
Աշխատանքային այցի ընթացքում Սուրեն
Պապիկյանը եղել է նաև Ներքին Հանդ համայնքին հարակից սահամանագոտում։
Պաշտպանության նախարարն այցելել
է նաև հիմնանորոգվող զորամասի շինհրապարակ և տեղում ծանոթացել շինարարա-

կան աշխատանքների ընթացքին:
18.03.2022

ԱԳՆ-ն դատապարտում է ՄԱԿ-ին Ադրբեջանի
անդամակցության 30-ամյակին նվիրված արարողության
կազմակերպումը Արցախի օկուպացված Շուշի քաղաքում

Ա

րցախի ԱԳ նախարարությունը հայտարարություն է տարածել ՄԱԿին Ադրբեջանի անդամակցության
30-ամյակին նվիրված միջոցառումը Շուշիում
կազմակերպելու կապակցությամբ:
Արցախի ԱԳՆ-ի հայտարարության մեջ,
մասնավորապես, նշված է.
«Պաշտոնական Բաքուն, իր ոճին համահունչ, շարունակում է ապակառուցողական
քաղաքականությունը՝ ուղղված Արցախի
նկատմամբ իր ագրեսիայի հետևանքների օրինականացմանը՝ փորձելով այդ գործընթացում ներգրավել և օգտագործել
նաև միջազգային հանրությանն ու տարբեր կառույցների։ Այդ քաղաքականության
հերթական դրսևորում է Միավորված ազգերի կազմակերպությանը Ադրբեջանի անդամակցության 30-ամյակին նվիրված հանդիսավոր արարողության կազմակերպումը
Արցախի օկուպացված Շուշի քաղաքում և
միջոցառմանը ՄԱԿ-ի ու նրա կառույցների

ներկայացուցիչների մասնակցությունը։
Արցախի Հանրապետության արտաքին
գործերի նախարարությունը խստիվ դատապարտում է նման միջոցառման անցկացումը
Շուշիում։
ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների մասնակցությունը Ադրբեջանի ագրեսիայի և հայատյացության գլխավոր թիրախներից մեկը
հանդիսացող բնակավայրում կազմակերպվող միջոցառումը հակասում է միջազգային
այս կազմակերպության գործունեության
հիմնադրույթներին,
գաղափարախոսությանն ու առաքելությանը և, անկասկած, օգտագործվելու է Ադրբեջանի կողմից իր մարդատյաց և ագրեսիվ քաղաքականության
լեգիտիմացման նպատակով։ Սա նաև լուրջ
հարված է ՄԱԿ-ի հեղինակությանը, ինչը
բացասական ազդեցություն կունենա կազմակերպության աշխատանքների արդյունավետության վրա»:
18.03.2022

Պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը՝
Ներքին Հանդի մասին, իրականությանը չի
համապասխանում. Արման Թաթոյան
Սկիզբը՝ էջ 3

զինված ծառայողները, իրենք ազատ օգտվել
են նախորդող ողջ ժամանահատվածում, այդ
թվում` արոտավայրերից ու հողատարածքներից. ադրբեջանական որևէ ծառայող այդ
վայրերում երբևէ չի եղել:
Այս պահին ադրբեջանական զինված
ծառայողները տեղակայված են գյուղի անվտանգության ու մարդկանց իրավունքների
տեսանկյունից բոլոր առումներով բացարձակ անընդունելի վայրում` անմիջական դիտարկման տակ ունենալով գյուղը:
Ուստի, ՀՀ պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը բացարձակ
դատապարտելի է. դրանով փաստացի ՀՀ
ինքնիշխան տարածքի մասը զիջվում է Ադրբեջանին:
Այդ հայտարարությունը, ամբողջությամբ
անտեսելով մարդկանց անվտանգությունը,
լեգիտիմացնում է ադրբեջանական զինվորականների իրավական որևէ հիմք չունեցող
ներկայությունը Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Ներքին Հանդ գյուղի տարածքում:
ՀՀ պաշտպանության նախարարության
հայտարարությունը նաև խիստ խնդրահարույց է ՀՀ ԶՈւ և ՀՀ ԱԱԾ սահմանապահ ծառայողների անվտանգության ու կյանքի իրավունքի տեսանկյունից:
Դրանից բացի, խիստ մտահոգիչ է, որ
Պաշտպանության նախարարության հայտա-

րարությունում օգտագործված են ձևակերպումներ, որոնք արդարացնում են ադրբեջանական Զինված ուժերի արարքները, նրանց
անմեղ են ներկայացնում Ներքին Հանդի ու
մեր երկրի ողջ բնակչության առաջ:
Դեռ այսքանից հետո կառավարությունը
մարդկանց պահում է անորոշության մեջ ու
անգամ բացատրություն չի տալիս, թե արդեն
2 շաբաթ է, ինչ են անում ադրբեջանական
զինված ծառայողները Ներքին Հանդում: Հետո էլ մարդկանց մեղադրում է, թե խուճապ
են տարածում: Չի´ կարելի դժգոհություն
չառաջացնելու ու սեփական թողտվությունը
ծածկելու համար մարդկանց պահել անորոշության ու անհանգստության մեջ:
Ո՞ր իրավունքով է ՀՀ պաշտպանության
նախարարությունն անում ՀՀ ինքնիշխան
տարածքի մասը Ադրբեջանին զիջող, ադրբեջանական իրավազորությունը ապօրինաբար
հաստատող և ողջ երկրի անվտանգությունը
վնասող հայտարարություն:
Այդ հայտարարությամբ սեփական ժողովրդից ու արտաքին աշխարհից թաքցվում
են ադրբեջանական հանցավոր արարքները:
Բավակա´ն է ձեր անպատասխանատու
հայտարարություններով խաթարեք մեր ողջ
բնակչության ու երկրի անվտանգությունը,
նպաստեք մարդկանց իրավունքների խախտումներին:
16.03.2022

Նորընտիր նախագահ Վահագն
Խաչատուրյանը «Եռաբլուր» զինվորական
պանթեոնում այցելել է Դավիթ
Մաթևոսյանի շիրիմին

Հ

այաստանի Հանրապետության նախագահի
պաշտոնի
ստանձնման
հանդիսավոր արարողությունից անմիջապես հետո նորընտիր նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն այցելել է «Եռաբլուր»
զինվորական պանթեոն, հարգանքի տուրք
մատուցել իրենց կյանքը Հայրենիքի պաշտպանության համար զոհաբերած հերոսնե-

րի հիշատակին։ Նախագահ Խաչատուրյանը
ծաղիկներ է դրել ՀՀ Ազգային հերոս Վազգեն
Սարգսյանի, զորավար Անդրանիկի շիրիմներին, պատվո պահակախմբի ուղեկցությամբ
ծաղկեպսակ է դրել Հայրենիքի ազատության և անկախության համար զոհվածների
սխրանքը հավերժացնող հուշապատին:
15.03.2022

Արցախից ՌԴ խաղաղապահ զորակազմի մի մասի
դուրսբերման լուրը չի համապատասխանում
իրականությանը

Վ

երջին օրերին արցախա-ադրբեջանական շփման գծում հակառակորդի ակտիվ ագրեսիվ պահվածքը դրսևորվել է Արցախի Պաշտպանության
բանակի՝ տարբեր բնակավայրերին կից տեղակայված դիրքերի հրաձգային զինատեսակներով գնդակոծություններով։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Արցախի
Անվտանգության խորհրդի գրասենյակը:
«Այդօրինակ զինված սադրանքներին
արդեն ավելացել է նաև ականանետերի
կիրառումը։ Շեշտում ենք, որ հրադադարի
խախտման թշնամական գործողությունների
թիրախ է ընտրված խաղաղ բնակչությունը՝
նպատակ ունենալով առաջացնել խուճապ։
Սադրանքների հետագա զարգացումները կասեցնելու նպատակով Անվտանգության
խորհրդի գրասենյակը համագործակցում է
Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հետ։ Ձեռնարկվում են
անհետաձգելի միջոցներ՝ հակառակորդին

ստիպելու հավատարիմ մնալ կրակի դադարեցման պայմանավորվածություններին։
Միևնույն ժամանակ, ադրբեջանական
տեղեկատվական հարթակներում տարածվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն՝
Արցախից ՌԴ խաղաղապահ զորակազմն իր
ուժերի մի մասը դուրս է բերում Ուկրաինա
տեղափոխելու նպատակով, չի համապատասխանում իրականությանը: Արցախում
տեղակայված ՌԴ խաղաղապահ զորակազմը շարունակում է իրականացնել իր առաքելությունը՝ համաձայն 2020թ. նոյեմբերի 9-ի
եռակողմ հայտարարության դրույթների:
Հորդորում ենք բնակչությանը՝ զերծ մնալ
խուճապային տրամադրություններից։ Իրավիճակը լիարժեք վերահսկվում է Արցախի
Հանրապետության իշխանությունների և ՌԴ
խաղաղապահ զորակազմի կողմից», – նշված է հաղորդագրության մեջ:
10.03.2022

Սյունիքի մարզ (Ներքին Հանդ բնակավայր) գործուղված
աշխատանքային խումբն իրականացրել է հրատապ
փաստահավաք աշխատանքներ
Սկիզբը՝ էջ 3

Ստեղծված իրավիճակում կարևոր է
արձանագրել, որ Ներքին Հանդ բնակավայրի բնակիչների հիմնական զբաղմունքն է
անասնապահությունը և հողագործությունը:
Ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից
նոր դիրքավորման արդյունքում ուղիղ նշանառության ու դիտարկման տակ են հայտնվել բնակավայրի գերեզմանատունը, Հայրենական պատերազմի զոհերի հիշատակին
նվիրված հուշակոթողը, եկեղեցին, ինչպես
նաև գյուղի արոտավայրերի մեծ մասը՝ մոտ
50 հա, ինչպես նաև մի քանի գյուղացիների
վարելահողերը և այգիները։ Անասնապահությամբ ու գյուղատնտեսությամբ զբաղվող
բնակիչների համար այս իրավիճակը լրջագույն դժվարություններ է ստեղծել իրենց ապրուստը հոգալու համար։
Թեպետ գյուղում չկային խուճապային
տրամադրություններ, սակայն գյուղացիներն
անորոշ վիճակում են եղել ստեղծված իրավիճակի հետ կապված:
Աշխատանքային խումբն արձանագրել է

նաև, որ 2022 թվականի մարտի 16-ին Ներքին Հանդ բնակավայրում բնակիչների հետ
հանդիպել են Սյունիքի մարզպետը և ՊՆ
հրամանատարական կազմի ներկայացուցիչներ։ Բացի այդ, այս օրերին բնակիչների
հետ պարբերաբար հանդիպումներ են իրականացրել Կապան համայնքի ղեկավարն ու
նրա տեղակալները։
Այցի ընթացքում աշխատանքային խումբը հանդիպումներ է ունեցել նաև Կապան համայնքի ղեկավարի, Սյունիքի մարզպետարանի և այլ իրավասու պաշտոնատար անձանց
հետ: Մարդու իրավունքների պաշտպանի
ներկայացուցիչների այցի արդյունքներն ու
հետևությունները, ինչպես նաև նշված և այլ
խնդիրների լուծման առաջարկություններն
ուղարկվել են կառավարությանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը շարունակելու է հետամուտ լինել սահմանամերձ
բնակավայրերի, այդ թվում՝ Ներքին Հանդի
բնակիչների խնդիրների լուծման հարցերին։
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Չավարտված պատերազմի հերթական
զոհերը Սյունիքում
Ալբերտ Սիրոյան

Էդուարդ Ռուստամյան

Մ

արտի 17-ին, ժամը 10:30-ի սահմաններում, հանրապետության հարավային ուղղությամբ տեղակայված
ՀՀ ՊՆ N զորամասի տարածքում հայտնաբերվել է ժամկետային զինծառայող, շարքային Էդուարդ Ռազմիկի Ռուստամյանի ( ծնվ.
2003 թ.) դին` հրազենային վիրավորումով:
Ընթանում է քննություն` դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու նպատակով:
19-ամյա զինծառայողը Արարատի մարզի
Նոր Կյանք համայնքից էր։ Նա տասը ամսվա
զինծառայող էր

Մ

արտական հենակետում նախօրեին՝
մարտի 16-ին, ծնոտի շրջանում հրազենային վիրավորմամբ մահացած
հայտնաբերված Ալբերտ Սիրոյանը 2020թ.
դեկտեմբերին էր զորակոչվել բանակ, ծառայում էր Սյունիքի մարզում։ Նա Արտաշատի
Վարդաշեն համայնքից էր։
Վարդաշենի նախկին համայնքապետ

Գևորգ Բարխոյանն ասաց, որ Ալբերտ Սիրոյանն անհայր է մեծացել. «Ավելի վաղ տարիքում մահացել էր հայրը, իրենից մեծ քույր ունի, տան միակ որդին էր ինքը, սոցիալական
անապահով պայմաններում են ապրում»։
«Ալբերտը շատ հարգված ու հասարակ
ընտանիքից էր։ Համայնքում շատ էին սիրում
իրեն, շատ հանգիստ տղա էր։ Սիրողական
մակարդակով ֆուտբոլով էր զբաղվում։ Իր
նպատակն ընտանիքին օգնելն էր»,-պատմեցին համայնքապետարանից։
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ
մարտի 16-ին, ժամը 21:10-ի սահմաններում,
հանրապետության հարավ-արևել յան ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկում հայտնաբերվել է ՀՀ ՊՆ N զորամասի ժամկետային զինծառայող, շարքային
Ալբերտ Լևոնի Սիրոյանի (ծնվ. 2002թ) դին`
ծնոտի շրջանում հրազենային վիրավորմամբ:
17.03.2022

Կապանի հնգամյա զարգացման ծրագրի
հանրային քննարկումը

Մ

արտի 15-ին Կապանի համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում
տեղի է ունեցել «Կապան համայնքի
2022-2026թթ. զարգացման ծրագրի» վերաբերյալ հանրային քննարկումը, որը վարում
էր համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանը։
Ներկա էին համայնքապետարանի աշխատակիցներ, վարչական ղեկավարներ,
ավագանու անդամներ, հասարակական
կազմակերպություններ և ակտիվ քաղաքացիներ։
Ծրագիրն ըստ բաժինների և ոլորտների
ներկայացրել է համայնքապետարանի տնտեսական զարգացման և արտաքին կապերի բաժնի պետ Հասմիկ Ղոնյանը։ Հանրային
լսումն անցել է ակտիվ քննարկումների մթնոլորտում: ՀԿ ներկայացուցիչների, համայնքի զարգացմամբ մտահոգ երիտասարդների
կողմից հնչել են հետաքրքիր առաջարկներ և
բազմաթիվ հարցեր, որոնց համայնքի ղեկավարը տվել է սպառիչ և բովանդակալից պատասխաններ։
Նախքան այս քննարկումը համայնքի ղեկավարի կողմից ստեղծվել էր աշխատանքային խումբ տվ յալ փաստաթղթի մշակման

համար, իսկ ավագանու որոշմամբ կազմավորվել էր խորհրդակցական մարմին, որը
և համարվում է այս աշխատանքների պատասխանատուն: Նախնական կայացել են մի
շարք քննարկումներ, որտեղ աշխատանքային խմբի անդամները ներկայացրել են կա-

տարածը, արել առաջարկություններ և դիտողություններ, որոնք և ընդգրկվել են ծրագրի
մեջ: Համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագիրը մարտի 24-ին ներկայացվելու է Կապան
համայնքի ավագանու հաստատմանը:
15.03.2022

Մեկնարկում է Կապանի կրթական նոր մոդելի իրագործումը.
պահուստային ֆոնդից միջոցներ են հատկացվել

Կ

առավարության որոշմամբ պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդից
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի
և սպորտի նախարարությանը հատկացվել
է 67 մլն 125 հազար դրամ գումար` Սյունիքի մարզի Կապան խոշորացված համայնքի
կրթական նոր ծառայությունների ներդրման
ծրագրի մեկնարկման և «Ճանապարհաշինարար» արձանի գեղարվեստական լուսավորման համար:
Նախագծի ներկայացման ժամանակ
ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանը նշել
է, որ հատկացումն արվում է ՀՀ կառավարության՝ կրթական ռեֆորմների շարունակականությունն ապահովելու հանձնառության
շրջանակում:
Վահրամ Դումանյանի տեղեկացմամբ`
վերոնշ յալ գումարից շուրջ 60 մլն դրամը
նախատեսված է Կապան խոշորացված համայնքի 13 գյուղական բնակավայրերում
կրթական որակյալ ծառայությունների հասանելիության ապահովման նպատակով
կրթահամալիրների ստեղծման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման
և փորձաքննության համար: Նախատեսված

է իրականացնել կրթահամալիրների վերակառուցման և կառուցման աշխատանքներ:
Ստորև ներկայացվում են նախատեսվող աշխատանքները` ըստ բնակավայրերի.
Կրթահամալիրների վերակառուցում.
Աճանան, Օխտար, Արծվանիկ, Գեղանուշ,
Սյունիք, Եղեգ, Ծավ, Ճակատեն:
Նոր կրթահամալիրների կառուցում.
Ներքին Հանդ, Շիկահող։
Մոդուլային կրթական հաստատությունների կառուցում. Վերին Խոտանան,
Դավիթբեկ, Եղվարդ:
Նշված բոլոր բնակավայրերը աշխատանքների ավարտից հետո կունենան
ժամանակակից կրթական շենքային պայմաններ` ապահովված համապատասխան
լաբորատորիաներով, մարզադահլիճներով
և այլ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով:
Նոր կրթահամալիրներում կկազմակերպվեն
նախադպրոցական և հանրակրթական ծառայություններ, ինչպես նաև կիրականացվեն լրացուցիչ կրթական ծրագրեր` ըստ համայնքների կարիքների: Նոր կրթօջախները
կծառայեն նաև որպես բնակավայրի մշակութային և մարզական կենտրոններ:

Նոր կրթահամալիրներից 7-ը կծառայեն նաև շրջակա բնակավայրերի երեխաների համար: Այդ նպատակով կգործարկվեն 8
երթուղիներ` դրանց սպասարկման համար
ձեռքբերված տրանսպորտային միջոցներով,
որոնք կունենան վարորդ և ուղեկցորդ:
ԿԳՄՍ նախարարը նաև տեղեկացրել

Հանրային
քննարկման է
ներկայացվել
արհեստագործական և միջին
մասնագիտական
կրթության մասին
օրենքի փոփոխությունները

ԺԱՆՆԱ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ
Հանրային քննարկման ենք ներկայացրել արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության մասին օրենքի
փոփոխությունները, որով առաջարկում
ենք.

 ներդնել քոլեջների և ուսումնարանների աշխատողների ատեստավորման և
տարակարգի մեխանիզմներ՝ դրույքաչափի փոփոխության և հավելավճարի սահմանման հնարավորություններով,
 քոլեջներում և ուսումնարաններում հանրակրթական առարկա դասավանդողներին տալ հնարավորություն՝ ներգրավվել
Հանրակրթության օրենքով ուսուցիչների
համար նախատեսված ծրագրերին,
 ներդնել տրանսպորտային ծախսերի
փոխհատուցման մեխանիզմ ուսանողների և դասախոսների համար,
 քոլեջների և ուսումնարանների համար
սահմանել, որ դրանք կարող են ունենալ
կազմակերպաիրավական ցանկացած
ձև, որ նախատեսված է օրենսդրությամբ, ինչով կստեղծվի իրավական
հնարավորություն՝ մասնավորի հետ
համատեղ կառավարման մոդելների ամբողջական ներդրման համար։
Նշեմ, որ GIZ-ի գործընկերների աջակցությամբ մշակվել է մասնագիտական
կրթության և ուսուցման ամբողջությամբ
նոր օրենքը, որը ներկայում աշխատանքային քննարկման փուլում է։ Հաշվի առնելով,
որ նոր օրենքն ավելի մանրամասն ու երկար
քննարկումների կարիք ունի՝ որոշել ենք ավելի հրատապ խնդիրները կարգավորել այս
փուլում։
է, որ Կապանի ծրագրի իրագործման կազմակերպչական խնդիրները տեղում արձանագրելու նպատակով նախարարության
ներկայացուցիչները Հայաստանի մանուկների հիմնադրամի և այլ գործընկերների հետ
վերջերս այցելել են Սյունիք: Տեղում կատարված դիտարկումների արդյունքներով որոշվել է Սիսիանի թիվ 1 հիմնական, Կապանի
թիվ 9 ավագ և Գորիսի թիվ 4 ավագ դպրոցները ներառել Կառավարության ծրագրով
հիմնանորոգվող 300 դպրոցների պետական
ծրագրում: Քննարկվում է նաև «Հայաստանի մանուկներ» հիմնադրամի աջակցությամբ
Կապանի գյուղական բնակավայրերից մեկում սմարթ կենտրոնի կառուցման ծրագիրը:
Արձանի հիմնանորոգումը կատարվել էր
2021 թվականի՝ հուշարձանների նորոգման
ծրագրով:
Կառավարության նիստի ընթացքում ՀՀ
վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով պահուստային ֆոնդից ԿԳՄՍ ոլորտներին ուղղված հատկացումներին, ընդգծել
է, որ կրթության համակարգի բարելավումը
պետական համալիր ռազմավարություն է, և
դրա ամբողջական իրագործումը միայն մեկ
գերատեսչության խնդիր չէ:
«Կրթության ոլորտում Կառավարության
ծրագրով նախանշված ծրագրերը պետական
առաջնահերթություն են», – շեշտել է նա:
17.03.2022
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Հավերժ փառք Արցախյան
պատերազմում նահատակված
հայոց քաջորդիներին
յուն» մեդալով, «Կապան» հուշամեդալով,
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարանի ուսանողական խորհրդի մեդալով:
Արեն Արզումանյանը հուղարկավորվել է
Կապանի Բաղաբուրջի հուշահամալիրում:
ԱԼՎԱՐԴ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Արեն Արզումանյան

Ժորժ Գևորգյան.
քաջարանցի հերոսը

Ծ

նվել է Կապանում, 2000 թ. հոկտեմբերի 11-ին՝ աշնանային ոսկեզօծ,
բազում գույներով ներկված, բերքառատ աշնանը: Իր գալուստով ջերմացրեց և
ուրախություն պարգևեց ավագ եղբայրներին: Շատ շարժունակ էր, ճկուն, հետաքրքրասեր… Դեռ մանկուց սիրում էր նկարել,
քանդել իր իրերը, հեռախոսները և նորից
մաս-մաս հավաքել: Հաճախում էր գեղարվեստական մարմնամարզության խմբակ,
հետո՝ բոքս, կարատե: Դեռ հինգ տարեկանը
չբոլորած՝ Գյումրիում մասնակցեց մրցույթի և
արժանացավ մեդալների, դիպլոմների:
Հաճախեց թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը, հետո չորրորդ դասարանից տեղափոխվեց թիվ
3 միջնակարգ դպրոցն ու այնտեղ էլ ավարտեց 12-րդ դասարանը:
Բոլոր առարկաներն էլ սիրում էր, բայց
ավելի շատ սիրում էր ֆիզիկան, տիեզերքը,
մոլորակները:
Շատ հետաքրքրասեր էր, սիրում էր կարդալ գեղարվեստական գրքեր, եվրոպական
գրականություն: Ուներ անթիվ հարցեր, անսպառ էներգիա, կատակասեր էր, ընկերասեր:
Դասարանցիների կողմից շրջապատված էր
մեծ սիրով: Բոլոր հարցերի պատասխաններն
ինքն էր ուզում գտնել, կարծես չէր վստահում
մեզ:
Դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվեց
Երևանի պետական համալսարանի տեղեկատվական տեխնոլոգիա բաժինը: Առաջին
կուրսը դեռ չավարտված՝ զորակոչվեց հայկական բանակ: Սկզբից ծառայում էր Երևանում: Կրտսեր սերժանտի կոչում ստանալուց
հետո տեղափոխվեց Վարդենիսի Կարճաղբյուրի զորամաս:
Արենը գնդի կապի մասնագետ էր, միաժամանակ՝ ջոկի հրամանատար: Շատ լավ
տիրապետում էր տեխնիկային, որի համար
արժանացել էր ՊՆ-ի խրախուսանքների:
Նրա անսահման հարցերն ու հետաքրքրասիրությունները հանգիստ չէին տալիս
նույնիսկ բանակում:
Նորից եկավ աշունը… Մոլեգնեց երկիրը,
հայկական լեռնաշխարհում կուտակվեցին
սև ամպերը: Բոլորեցին հազարավոր հայորդիների քսանամյակներ, այդ թվում՝ նաև
իմ Արենի… Կատաղած թշնամու հրետակոծությունների ժամանակ Արենը գտնվում
էր Քարվաճառ կոչվող տարածքում՝ Օմարի
լեռներում: Այնտեղ՝ հոկտեմբերի 11-ին, բոլորեց 20-ամյակը… 18 օր շարունակ կատաղի
մարտերի մեջ գտնվելով, իր բնավորության
համաձայն, խնդրել է հրամանատարին՝ անցնել հրետանավորների մոտ: Փոքրամարմին
իմ հսկան հրետանային համազարկով ոչնչացրեց թշնամու 18 տանկ: Թշնամին չկարողանալով հակահարված հասցնել մեր տղաներին՝ սկսեց օգտագործել կործանիչներ՝
ռմբակոծելով տարածքը: Ու այդ անիծված
ռումբն իր հետ տարավ իմ փոքրիկ հսկային՝
մեզ թողնելով հավերժ սպասումի ճանապարհին:
Հոկտեմբերի 14-ի անիծված աշնանային
իրիկնամուտն էր…
Արեն Արզումանյանը պարգևատրվել է
պատվոգրերով, «Մարտական ծառայութ-

Գ
Արսեն Մալինցյան. հայոց
բանակի նվիրյալներից մեկը

Մ

ալինցյան Արսեն Սամվելի, ծնվել
է 1973 թ. մայիսի 10-ին, Գորիսում։
Հիմնական կրթությունը ստացել է
Գորիսի թիվ 6 միջնակարգ դպրոցում։ Մասնագիտական կրթությունը ստացել է Գորիսի
գյուղատնտեսական տեխնիկումում։
Հայոց բանակի առաջին զորակոչով 1992
թ. զորակոչվել է, ծառայել Սիսիանում, մասնակցել Արցախյան առաջին պատերազմին։
Ամուսնացած էր, ունի երկու զավակ։
Արսենը հայոց բանակաշինության առաջին օրերից բանակի մաս է կազմել, ծառայել
թերևս ամենածանր ժամանակաշրջանում՝
1992-1994 թթ., բայց զորացրվելուց հետո էլ
չի դադարել բանակի մի մասնիկը լինել՝ 20
տարի աշխատել է Գորիսի զորամասում, եղել
կորպուսի լավագույն վարորդներից, նրան
էին վստահում հրամանատարության վտանգավոր, երբեմն գաղտնի առաջադրանքները։
2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը
պատերազմ սկսեց. Արսենն իր տեղում էր՝ մեքենայի ղեկին, իր պարտականություններն էր
կատարում՝ իրեն հատուկ հանգստությամբ ու
ճշտապահությամբ։
Արսենի մասին ընկերն է պատմում՝ Արմանը. «Քաջ զինվոր էր, այնպիսին, ինչպիսին պիտի լինի հայ տղամարդը: Նրա քաջությունը խոսքերով չէր արտահայտվում, այլ
վստահ պահվածքով, անվախ քայլերով, չկար
մի երթուղի կամ տեղանք, ուր գնալն Արսենի համար խնդիր լիներ։ Ընկերներ էինք, նա
նվիրվելու յուրահատուկ կենսակերպ ուներ.
նվիրվում էր անմնացորդ՝ գործին, ընկերներին, իր երեխաներին, այդ մարդն ապրում էր
բոլորին գոհ տեսնելու համար։ Ցավում եմ...»։
Կինը պատմում է, թե ամուսնու հետ պատերազմի օրերին հաճախ չի կարողացել խոսել, քանի որ զբաղված էր, բայց գիտեր, որ
ամուսինը հարավային թևում է, գիտեր, որ
մարտերն այդ հատվածում թեժ են, գիտեր
նաև՝ իր ամուսինը դժվարություններից վախեցող չէ ու վտանգի առաջ կանգ չի առնելու,
հույսն ամուսնու՝ մեքենա վարելու բացառիկ
կարողությունն էր, որի շնորհիվ անհաշիվ
փորձությունների միջով Արսենն անվնաս էր
անցել...
Հոկտեմբերի 13-ին Արսենի վարած մեքենան, որն օրեր շարունակ կանգ չէր առել,
խափանվում է, թշնամու անօդաչու սարքը
նկատում է կանգնած մեքենան և թիրախավորում. զոհվում է Արսեն Մալինցյանը. հայոց
բանակը կորցնում է իր նվիրյալներից ևս մեկին...
Արսեն Մալինցյանը հուղարկավորվել է
Գորիսի պանթեոնում:

ևորգյան Ժորժ Արսենի. ծնվել է
2000 թ. դեկտեմբերի 26-ին, Քաջարանում: Միջնակարգ կրթությունը
ստացել է Քաջարանի թիվ 1 դպրոցում: 2018
թ. ընդունվել է Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի «Կիրառական
մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա» բաժինը:
2019 թվականի հունվարին զորակոչվել է բանակ:
Ժորժը եղբայր չուներ, տոհմածառի իրենց
ճյուղի միակ շարունակողն էր, քրոջ միակ
պաշտպանը՝ պահանջկոտ, խիստ ու անչափ հոգատար: Հարազատները, ընկերներն
ու ծանոթները նրան նկարագրելիս շեշտում
են չափազանց խելացի լինելը: Ժորժը մինչև
դպրոց գնալն էր սովորել կարդալ ու գրել:
Բանակում ևս աչքի էր ընկել իր գրագիտությամբ, մաթեմատիկայից ունեցած գիտելիքները նրան թույլ էին տալիս հեշտությամբ
կատարել տեղագրումներն ու հաշվարկները: Զինակիցներն այսօր էլ զարմանքով,
հիացմունքով ու ցավով են հիշում իրենց նահատակ ընկերոջը. «Ժորժը չափազանց համեստ էր, իրական հերոս, 35 օր անդադար
քաջություններ է գործել, իսկապես արժանի
է իր ստացած 1-ին աստիճանի «Մարտական
խաչին»: Ժորժի մասին անվերջ կարելի է խոսել, յուրահատուկ մարդ էր, ասում էր, թե շատ
է սիրում կարդալ, եթե չասեր էլ, միանգամից
գլխի կընկնեինք, որ զարգացած, կարդացած
ու խելացի մարդ է: Այդպիսի մարդիկ պիտի
գիտնականներ դառնան, հայտնագործություններ անեն, ոչ թե զոհվեն պատերազմում: Մեկ տարուց ավելի է անցել, բայց նրա
կորստյան ցավը չի մեղմանում, երևի երբեք
էլ չմեղմանա...»:
Սեպտեմբերի 27-ի վաղ առավոտյան,
երբ սկսվեց թշնամու լայնածավալ հարձակումը, հենց սկզբից ևեթ դրսևորվեցին նրա
կազմակերպչական ունակությունները, շրջապատին զարմացնող ու ոգևորող քաջությունը։ Ինտենսիվ հրետակոծության տակ, երբ
շրջակայքում պայթյունների տեղատարափ
էր, դասակի տղաներին արգելեց դուրս գալ
թաքստոցից, միայնակ անհրաժեշտ զենք ու
զինամթերք բարձեց ավտոմեքենան, ինչը հետագայում շատ պետք եկավ։ Այդ օրը նա ոչնչացրեց թշնամական առաջին տանկը... Հետո՝
երկրորդը, երրորդը... Ժորժ Գևորգյանը հրաման է ստանում շրջափակման վտանգի տակ
հայտնված զինվորներին աջակցելու համար
դիրքավորվել մոտակա իշխող բարձրունքում
և թույլ չտալ հակառակորդի կողմից օղակի
սեղմումը: Թշնամին օդուժ է նետում հերոսների վրա, ռմբակոծում դիրքերը... Այդ օրը՝
2020 թ. նոյեմբերի 2-ին, մի քանի զինակից
ընկերների հետ հերոսաբար զոհվեց Ժորժ
Գևորգյանը...
Հերոսացած պատանու աճյունն ամփոփվել է Քաջարանի զոհված ազատամարտիկների պանթեոնում՝ 2020 թ. նոյեմբերի 10-ին:
Ժորժ Գևորգյանն արժանացել է «Մարտական խաչ» 1-ին աստիճանի և «Մարտական ծառայություն» մեդալների՝ հետմահու:

Սեյրան Գարակյան.
«Տասնութ տարեկաններին
չի կարելի մենակ թողնել
ադրբեջանաթուրքական
ոհմակի առաջ»

Գ

արակյան Սեյրան Գրիշայի. ծնվել է
1973 թ. դեկտեմբերի 2-ին, Արցախի Հանրապետության Մարտունու
շրջանի Հերհեր գյուղում: Սովորել է տեղի միջնակարգ դպրոցում, Ստեփանակերտի ավտոդպրոցում:
1992-94 թթ. կամավորագրվել է ու մասնակցել Արցախյան առաջին պատերազմին,
ստացել ոտքերի և մեջքի ծանր վիրավորում:
1996-98 թթ. ծառայել է Արցախի հատուկ
նշանակության զորքերում:
2016-2020 թթ. աշխատել է Կապանի
«Ապառաժ մայնինգ» ընկերությունում:
Կամավոր մասնակցել է Ապրիլ յան պատերազմին, նույնիսկ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո շարունակել մնալ
զինվորների կողքին, օգնել նրանց իր խորհուրդներով ու ներկայությամբ: Վերադարձել
էր՝ հայ զինվորի անզուգական քաջությամբ
հիացած ու հաղթանակի հանդեպ անսասան
հավատով լցված:
Ամուսնացած էր, ունի երեք որդի:
2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը
պատերազմ սկսեց. Սեյրան Գարակյանը կամավորագրվեց առանց հապաղելու: Արցախը
նրա տունն էր. նրա ծննդավայրը, նա գիտեր,
թե որքան կարևոր է հայկական պահել այդ
հողը, մոտիկից էր ճանաչում թուրքին, գիտեր՝ ի՞նչ վայրագությամբ է թուրքը հարձակվում անպաշտպան բնակչության վրա:
Նրան փորձել են հետ պահել՝ առողջական
վիճակի մասին հիշեցնելով, բայց Սեյրանը
բարկացել էր. «Տասնութ տարեկաններին չի
կարելի մենակ թողնել ադրբեջանաթուրքական ոհմակի առաջ»:
Մեկ ամիս Սեյրանն Արցախում էր, չնայելով անցած պատերազմներից մնացած
վերքերին, քայլելու դժվարություններին, չէր
հրաժարվում ոչ մի հանձնարարությունից,
հետ չէր կանգնում մարտական ոչ մի առաջադրանքից:
Նրա հետ մարտական ճանապարհ անցած ընկերները, գործընկերները, մարդիկ,
ովքեր ծանոթացել էին հենց մարտադաշտում, Սեյրանին բնութագրում են բացառիկ
դրական բառերով. «Սեյրանն ընկերոջ համար կյանքը չէր խնայի և չխնայեց՝ զոհվել
է ընկերոջ մարմինը դուրս բերելիս: Սեյրանի կողքին յուրաքանչ յուր մարդ մի տեսակ
ապահով էր զգում իրեն, գիտեր, որ մենակ չի:
Այո, Սեյրանի կողքին յուրաքանչ յուրս համոզված էինք, որ մեզ մենակ չի թողնի...»:
Սեյրան Գարակյանը զոհվեց 2020 թ.
սեպտեմբերի 26-ին՝ նահատակված ընկերոջ
մարմինը դուրս բերելիս:
Հուղարկավորվել է Կապանի Բաղաբուրջի հուշահամալիրում՝ 2020 թ. հոկտեմբերի
29-ին:
Պարգևատրվել է «Կապան» և «Մարտական ծառայություն» մեդալներով՝ հետմահու:
ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ
ՄԱՐԻ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԸ
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Անվանի պատմաբան
Էդ. Մինասյանի ծննդյան
65-ամյակի առթիվ. նա
հավատում է հայոց ոգու
անշեջ կրակին….
Սովորական կենսագրության տեր չէ
պատմագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,
ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկան
Էդիկ Գարեգինի Մինասյանը՝ հայ պատմաբանների հեղինակավոր առաջատարը: Նրա տիտղոսները շատ են, ստացած
մրցանակները, պատվոգրերը, շքանշանները՝ նույնպես: Այսօր իմ խոսքը ոչ միայն
այդ ամենի մասին է, այլև Էդիկ Մինասյան հայորդու հոգեկան էության ու հոգևոր կենսագրության մասին:

Է

դիկ Մինասյանն արմատներով սերում
է Արևմտյան Հայաստանից: Պատմական Խնուսում և Սասունում են ապրել
նրա հայրական ու մայրական գծով պապերը: Էրզրումում նրանք հարուստ տունուտեղ,
տնտեսություն են ստեղծել, փառահեղ կենսագրություն կերտել: Նրա պապերն այնքա˜ն
ակտիվ են մասնակից եղել սուլթանական ռեժիմի դեմ հայ ժողովրդի մղած ազգային-ազատագրական զինյալ պայքարին:
Կալե պապն ու Սիմոն պապը (Էդիկի հայրական և մայրական գծով պապերը), նրանց
հարազատներն ու մերձավորները եղել են
հայդուկային շարժման շարքերում, մարտնչել
ու մաքառել Զորավար Անդրանիկի հրամանատարության ներքո:
Արևմտահայաստանի սիգապանծ լեռներում ապրող Մինասյանների տոհմը հավերժ
կապրերհայրենի բնօրրանում, եթե չլինեին
հայոց ջարդերն ու կոտորածները, եթե չլիներ
1915թ. ցեղասպանությունը...
Հայոց մեծ արհավիրքից հետո Մինասյանների տոհմը՝ տալով զգալի կորուստներ, նոր
հանգրվան է գտնում Արևել յան Հայաստանում՝ բնակություն հաստատելով Արագած
լեռան փեշերին՝ նոր կազմավորվող Թալինի
շրջանում, որն իր բնակլիմայական պայմաններով շատ էր նման կորուսյալ Սասունին և
Խնուսին:
Մինասյանների տոհմն Արագածի խստահայաց լանջին բարեբախտաբար նոր շիվեր
տվեց, վերընձյուղվեց և խորն արմատներ նետեց: Գարեգին հայորդին այստեղ նոր ընտանիքի հիմքերը դրեց, ամուսնացավ իր երկրակից Լուսիկի հետ: Ծնվեցին վեց զավակները,
տունը լցվեց անհուն երջանկությամբ: Նրանցից յուրաքանչ յուրը գտավ կյանքի իր ուղին:
Սակայն բոլորը միասին հայրենիքի արժանավոր զավակներ դարձան:
Էդիկ Մինասյանը գերազանցությամբ
ավարտեց հայրենի գյուղի՝ Ոսկեթասի միջնակարգ դպրոցը և ուսումնառությունը շարունակեց ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում,
որն էլ նույնպես գերազանցությամբ ավարտեց:
Երդվեց անմնացորդ, առանց վարանումների ու սակարկումների ծառայել եղեռնազարկ իր ժողովրդին, ավերակներից փյունիկի
նման հառնող Նաիրյան երկրին:
Եվ խորունկ հայրենասիրությունը նրա
երակներում հոսեց որպես Խնուսի և Սասնա
տան իր նահապետներից եկող դաս ու պատգամ, պատվիրան և երդում:
Իր գիտակցական ողջ կյանքի ընթացքում
նա հավատարիմ մնաց էրգրի ճշմարիտ զավակի իր անբեկանելի էությանն ու կոչմանը և
անշահադետ ծառայեց հայ դատին նվիրված
սերունդներ կրթելու առաքելությանը:
1979 թվականին է գերազանցությամբ
ավարտել ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետը:
Սկսած ուսանողական տարիներից ցայսօր նրա գործունեությունն անընդհատ ու
անընդմեջ կապված է Երևանի պետական
համալսարանի՝ հանրապետության թիվ 1
բարձրագույն ուսումնական հաստատության հետ: Մայր բուհում նա վարել ու վարում
է պատասխանատու պաշտոններ: 1985թ.
պաշտպանել է թեկնածուական, 2003-ին՝
դոկտորական ատենախոսություն: Նույն հա-

ջողությամբ ստացել է գիտական կոչումները.
1991թ. դարձել է դոցենտ, իսկ 2005 թվականին՝ պրոֆեսոր:
2009 թվականից մինչև օրս Էդ. Մինասյանը ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկանն
է: Երկար տարիներ վարում է ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում գործող՝ ՀՀ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի հայոց պատմության 004 մասնագիտական խորհրդի
նախագահի տեղակալի պաշտոնը:
Բուռն ու բերքառատ է Էդ. Մինասյանի
շուրջ 40-ամյա գիտական գործունեությունը:
Այդ ընթացքում ընթերցողի դատին է ներկայացրել տասնյակից ավելի ծավալուն մենագրություններ և երկու հարյուրից ավելի
գիտական հոդված: Հարուստ և բազմազան
է նրա հետաքրքրությունների շրջանակը, որն
ընդգրկում է հայ դիվանագիտության պատմությունը, հայոց պատմության նորագույն
շրջանը, հայրենիք-սփյուռք առնչությունները,
19-րդ դարավերջի հայկական ազատամարտը, Հայոց ցեղասպանության միջազգային
ճանաչման գործընթացը, Արցախյան ազգային-ազատագրական պայքարը:
Նրան մեծ հռչակ բերեցին մի շարք կարևոր, կոթողային աշխատություններ, ինչպիսիք են՝ «Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում
1999-2003թթ.», «Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմություն», «Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը»,
«Հայ կանայք 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հերոսամարտի տարիներին», «Հայ
հերոսուհի կանայք», «Մայրաքաղաք Երևանը ՀՀ անկախության տարիներին (19912018թթ.)» ուսումնասիրությունները:
Կատարած գիտական և մանկավարժական վիթխարի աշխատանքին զուգահեռ Էդ.
Մինասյանը վերջին տասնամյակներում ծավալել է ազգային-հասարակական՝ նույնքան
ծանրաբեռ ու վաստակաշատ գործունեություն:
Որպես հայ պատմաբան և հասրակական
-քաղաքական գործիչ իր նպաստն է բերել
Արցախյան հիմնահարցի հայանպաստ արծարծումներին, այդ առումով ևս հանրությանը ներկայացրել կարևոր զեկուցումներ և
ուսումնասիրություններ: Գործնական առումով ևս ակտիվ շփումներ է ունեցել մարտնչող
Արցախի պատասխանատուների և ժողովրդական զանգվածների, նաև զինված ուժերի ղեկավարության հետ: Հայ պատմաբանը
հայալեզու և օտարալեզու մամուլում արժանի հակահարված է տվել ադրբեջանական
«պատմաշինարարների» ամենուր տարածվող հերյուրանքներին:
Էդիկ Մինասյան բարձր հայորդին մտավոր և հոգեկան ողջ ներուժով Հայ դատի
զինվորն ու զորականն է միաժամանակ:

Իր կազմակերպչական հմտություններն ու
ստեղծագործական էներգիան նպատակադրում է հայոց ցեղասապանության միջազգային ճանաչման գործընթացի կարևորմանն ու
խորացմանը: Սույն թեմատիկայով նա հանդես է եկել հանրապետական և միջազգային
բազմաթիվ գիտաժողովներում ու հավաքներում, խոսք ասել ռադիոհեռուստատեսային
եթերից: Հանուն հայ ժողովրդի պատմականորեն անժամանցելի իրավունքների ճանաչման՝ օգտագործում է ամեն մի ամբիոն և
առիթ՝ տվ յալ օրակարգը միջազգային հարթակում բարձրաձայնելու համար: Նրա խորին համոզմամբ՝ հայոց ցեղասպանության
միջազգային ճանաչման գործնթացը պետք է
լինի անկասելի, և ցանկացած իրավիճակում
բացառված է լինելու այդ հարցի անտեսումն
ու մոռացության մատնումը:
Որպես հանրային գործիչ՝ Էդ. Մինասյանը
երկար տարիներ ղեկավարում է իր իսկ հիմնադրած «Խնուս» հայրենակցական միության հոգաբարձուների խորհուրդը:
Մի քանի անգամ ընտրվել է Երկրապահ
կամավորականների միության վարչության
անդամ և գործուն մասնակցություն ու աջակցություն ցույց տվել միության աշխատանքներին:
Անվանի պատմաբանը եղել է նաև ՀՀ
հանրային խորհրդի անդամ ու աչքի ընկել
իրեն բնորոշ եռանդով և ակտիվությամբ,
հանդես եկել բազմաբնույթ նախաձեռնություններով:
Էդիկ Մինասյան….
Շուրջ չորս տասնամյակ շարունակ հայոց
պատմության ոգին ու խորհուրդը, դասերն ու
պատգամներն է հաղորդում իրար հաջորդող
ուսանողական սերունդներին...
Նրա դասախոսություններն ու ելույթներն
աչքի են ընկնում բնականորեն գեղեցիկ,
պատկերավոր, ընտիր հայերենով, համոզիչ
ու կուռ տրամաբանությամբ, ոգեշունչ այնպիսի պաթոսով ու հանդիսավորությամբ, որ
ներկաներին թվում է, թե նա պատմական վերոնշ յալ իրադարձությունների անմիջական
ականատեսն ու մասնակիցն է միաժամանակ:
Եվ երբ ուսանողական լսարանների առջև
ոգեշունչ պատկերավորությամբ ներկայացնում է Վարդանանց ժամանակաշրջանը,
կլանված ունկնդիրներին իրական է թվում
պատրանքը, թե հայ պատմաբանը հենց նոր
վերադարձավ 451 թվականի հերոսաշունչ
իրադարձություններից, Տղմուտ գետի ափերից, Ավարայրի դաշտից...
Նույնն է կատարվում, երբ նա իրեն հատուկ ոգով ու ոճով ներկայացնում է հայոց
պատմության այլ դարերի դեպքերն ու իրադարձութիունները:
Էդիկ Մինասյան հայորդին բնավ չի բավարարվում մատաղ սերնդին տեսական
գիտելիքներ հաղորդելով: Նա յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտից հետո
ուսանողների, մտերիմների ու զինակիցների խմբով ուխտագնացություն է կատարում
դեպի Արևմտյան Հայաստան, Կիլիկիա ու
պատմական Պարսկահայք: Ոտքով շրջելով
պատմական Հայաստանի նշանավոր ու տեսարժան վայրերով, անվանի պատմաբանը
գործնական հայրենասիրության բորբոքուն
լիցքեր է հաղորդում հայ պատանիներին ու
աղջիկներին: Անցած տարիներին հարյուրավոր ուսանողների ուղեկցել է հայոց նվիրական վայրերով, կանգ առել Տղմուտ գետի
ափին, Ավարայրի դաշտում և այնտեղ հայրենաշունչ դաս վարել, որն իր կյանքի և երկարամյա դասախոսական գործունեության,
թերևս, ամենակարևոր ու հրաշունչ դասն ու
պատգամախոսությունն է եղել:
Էդիկ Մինասյան հայորդին հավատում է
իր ժողովրդի ոգու անշեջ կրակին:
Նա հավատացած և համոզված է, որ կգա
օրը ու կսկսվի մեր ժողովրդի հավաքական
տունդարձը դեպի պապենական ու պատմական հայրենիք:
Հանուն այդ սուրբ և հայրենանվեր նպատակի ու երազանքի ապրում, գործում ու
արարում է մեր ժամանակների նշանավոր պատմաբան և հանրային գործիչը, որի
միտքն ու ոգին ամեն օր սավառնում է ում
պապենական կորուսյալ հայրենիքի սրբազան վայրերով և որի հոգեղեն մասունքները
երկյուղածությամբ պահում է իր հոգում:
ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ, ՀՀ ԳԱԱ ԱՎԱԳ ԳԻՏԱՇԽԱՏՈՂ,
ՀՀ ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ,
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ և ԱՐՁԱԿԱԳԻՐ

1920 թ. մարտի
23-26-ը թուրքադրբեջանական
ոհմակը Շուշիում
կազմակերպեց
հայերի կոտորած

Ս

տորև՝ Ավետիք Իսահակյանի
վերհուշը
թուրք-ադրբեջանական վայրագությունների մասին:
...Փախչում են հրդեհից, ջարդից՝ թուրք
և ադրբեջանցի ժողովրդի և նրանց պետերի
ձեռքով կատարված: Իթթիհատ-Մուստաֆա
Քեմալի, Նուրի փաշա և Խոսրով Սուլթանովի
արյունոտ գործը, անգլիացիների հավանությամբ:
Շուշուց մոտ 6000 մարդ և գավառից 40
հայ գյուղ քանդած, մասամբ կոտորած:
Ականատես
Միրզա
Տեր-Սարգսյանի
(Միտսար) հիշատակարանից արտագրած:
«Մեր առաջ, մեր ոտների տակ մեզ հանդիպում են ընկած դիակներ, կիսամեռ մարդիկ, արյան մեջ թավալվողներ. ընկնում էին
շատերը մեր կողքին, մեր ձեռքերի վրա, մեր
ոտների տակ, մեռած, վիրավոր, հառաչանքները բերաններին մի կում ջուր հայցելով, մի
փրկություն աղերսելով… Մայրն ընկնում է
աղջկա կողքին, աղջիկը կռանում է, որ բարձրացնի, հանկարծ այն կողմից վրա է հասնում
ասկյարը, վիրավոր մորը սվինով տապալում
գետնին և աղջկան թևի տակն առած՝ թուրք
սպային ընծա տանում: Գեղեցկուհի մոր
գրկին մանուկը վիրավորվում է, մայրը հանում է թաշկինակը, որ վերքը կապի, սպան
մոտենում է, մանկանը մոր գրկից առնում դեն
շպրտում՝ իբրև մի ավելորդ և իրեն խանգարող բեռի, և օրհասական կռվով, ճվոցով ու
իր երեսը ծվատող մորը ներքև քարշ տալիս:
Ո՞վ էր նայողը: Թեկուզ բարեկամ, թեկուզ հարազատ ու աչքի ազիզ, ամեն մարդ
իր գլուխն էր ազատում, ամեն մարդ իրեն
փախցնում: Մայրն իր որդուն էր կորցնում,
կինը՝ հիվանդ ամուսնուն, որդին՝ պառավ մորը, քույրը՝ եղբորը: Եվ վազում էին անզգա,
վայրենաբար, մեկը մյուսին կորցրած…
Իսկ ավելի սարսափելին. սպանված կնոջ
ամուսինը ծծկեր մանկան վայր է դնում մի
թփի տակ և ինքը մեկնում… Հայրը վիրավոր
որդուն մի քիչ տեղ բերելով՝ հոգնում է ու թողնում ճանապարհի կեսին, հոգեվարքի մեջ, որ
ինքը կարողանա ազատ փախչել… վիրավոր
մոր կրծքի վրա ընկած մանուկը մոր ծիծն է
… Իսկ մայրն անզգա, վերջին շնչում: Մի 12
տարեկան տղա պատմում է, որ իրենց տան
հինգ հոգուն իր աչքի առջև մորթեցին և ինքը
միայն պահարանի տակ թաքնվելով՝ ազատվել է…»:
Շուշին այրելուց, 6000 հայ չարաչար սպանելուց մի քանի ամիս հետո Միրզան գնում է
Շուշի, իր տան ավերակները տեսնելու և
թաքստոցից պահած արծաթեղենը հանելու:
Գալիս տեսնում է, որ թուրքերն արդեն պեղելհանել են թաքցրածը: Հետո, նույնիսկ սովետացած Շուշի՝ նրա իշխանավոր ադրբեջանցի յոլդաշները թույլ չեն տալիս վերադառնալ
հայերին՝ պեղումներ անելու իրենց այրված
տներում՝ հրամայելով, թե դրանք «պատերազմական գույք են, ավար են…»:
Միրզան նկարագրում է ավերված քաղաքը. մի երկու զգացված տեղեր արտագրեմ.
«Մտանք քաղաք. Խորհրդային Ադրբեջանը ղուրբան- բայրամի տոնն էր կատարում.
երաժշտություն, քեֆ, թուրք ամբոխ: Շուշում
հայ չէր մնացել. մի տեղից մյուս տեղ փոխադրվող հայեր կային… Բաքվից գալիս էին
գյուղ՝ ասելով, որ ապրելու հնարավորություն
չկա, ինչ որ ունեինք-չունեինք՝ բոլորը ձեռքներիցս խլել են, և գյուղերից գնում են Բագու, ասելով՝ գյուղում ապրելու միջոց չկա. էլի
այնտեղ մշակություն կանենք և գլուխներս
կպահենք:
Ո՞վ էր հասկանում իր արածը…
Որ ասեմ ավերակները լեզու են ունենում
խոսելու և խոսացնելու, լալու և լացեցնելու՝
չեք հավատա: Ի՞նչն էր հապա ինձ այնքան
խոսացնում, եթե ոչ իմ պարտեզի խանձված
ու կիսաքանդ ծառերը, ջարդ ու փշուր վարդենիները, բակում ալ յուրի նման մաղված ու
կրակից հալված ապակիները, անոթների ու
ամանների փշրանքները…
Շարունակությունը՝ էջ 8
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թ.
փետրվարի
5-ին, կարճատև
հիվանդությունից
հետո, մահկանացուն է կնքել Գորիսի, Կապանի ՆԳ բաժինների, Սյունիքի մարզի
դատական համակարգի երկարամյա աշխատող, փորձառու իրավաբան Իգնատ
Վազգենի Բեգլարյանը:
Ծնվել է 1955թ. ապրիլի 19-ին, Գորիսի
շրջանի Վաղատուր (նախկինում՝ Բայանդուր) գյուղում:
1962թ. սեպտեմբերի 1-ից հաճախել
է Վաղատուրի ութամյա դպրոցը, որն
ավարտել է 1970-ին: 1972թ. ավարտել է
Խնածախի միջնակարգ դպրոցը: 197375թթ. ծառայել է խորհրդային բանակի
զորամասերից մեկում: Ծառայության
ավարտից հետո վերադարձել է Հայաստան՝ աշխատանքի ընդունվել Երևանի
շինարարական կազմակերպություններից
մեկում՝ բանվոր:
1977թ. ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության
ֆակուլտետը, որը հաջողությամբ ավարտել է 1982թ.: Նույն տարում աշխատանքի
է անցել Գորիսի ՆԳ բաժնում՝ անչափահասների տեսուչ: Այդտեղ պաշտոնավարել
է մինչև 1986 թվականը: 1986-ին տեղափոխվել է Կապան և աշխատանքի անցել
ՆԳ բաժնի անչափահասների տեսչությունում՝ տեսուչ: Պաշտոնավարել է մինչև
1990թ., որից հետո նշանակվել Գորիսի ՆԳ
բաժնի պետի տեղակալ:
Արցախյան շարժման տարիներին Իգնատ Բեգլարյանն ակտիվորեն մասնակցել է Գորիսի, Կապանի սահմանամերձ
գյուղերի պաշտպանությանը, մասնակցել
մարտական գործողությունների: 1991թ.
ապրիլին գերեվարվել է Շուռնուխ գյուղի
պաշտպանական դիրքերում՝ մարտական
առաջադրանք կատարելիս: Գերությունից
ազատվել է 1991թ. հունիսի 5-ին և շարու-

1920 թ. մարտի 23-26-ը թուրքադրբեջանական ոհմակը Շուշիում
կազմակերպեց հայերի կոտորած
Սկիզբը՝ էջ 7

Մեր նկուղը քարակույտերով է լցված,
որոնց տակ հավատացած էի, թե կգտնեմ
իմ պահ տված հարստության արկղը-շորեր,
արծաթեղեններ, ձեռագրեր… Փորեցինք, փորեցինք մարդ ու կին, երկու հոգով և ոչինչ
չգտանք: Ո՛չ մի նշմար, ո՛չ մի հետք: Լուռ հոգոց միայն արձակեցինք ու ետ դարձանք մեր
աշխատանքից ձեռնունայն, ցեխի ու քրտինքի մեջ կորած: Աշնանային ցողերից բարձրացած կանաչ խոտի վրա փռեցինք մեր կտավե
խուրջինը, հանեցինք մեր պաշար գարի հացն
ու սոխը, մի-մի քար դրեցինք մեր տակը և
վերջին անգամ մեր պարտեզում հաց ուտելով՝ վեր կացանք, համբուրեցինք մեր տան
պատերը, մեր դրած քարերը, մեր ձեռքի դիպած վայրերը և լուռ ու անխոս, լցված սրտով
և խեղդված կոկորդով հրաժեշտ տվինք անձայն լացող ավերակներին և հեռացանք…
Մեր ոտները չէին շարժվում, մեր սիրտը չէր
հեռանում… Կրկին դարձանք, կրկին համբուրեցինք և այս անգամ ոչ թե հեռացանք, այլ
գժվածի պես վազեցինք, որ կարողանանք
հաղթած լինել մեր ոտքերի կապանքներին,
մեր վշտին, իսկ նրանք դեռ լալիս էին մեր
ետևից, դեռ կանչում էին մեզ…
…Անցանք… ավերակներ, ավերակներ,
սարսափ ազդող ամայություն. մարդկային
գանգեր, մորթազերծ ոսկրոտիք և մեր փախուստը… Բողոքում էին կարծես մարդկային
գազանության զոհ գնացած ո՞վ գիտի քանի՜
մեզ ծանոթ ու բարեկամ, հարազատ ու ազգական անձնավորությունների այդ դիակների ոսկորները, որոնց չէինք մոտենում, չէինք
խոսեցնում, այլ խորշում էինք, իբրև ժանտախտից, ու փախչում էինք երեսներս ծածկած…
Անցանք սոսկումների շարքը: Քանի՞ հատ
էին նրանք, քանի՞ բաժանմունք, քանի՞ վարչություն, քանի՞ դիվան. թիվ ու համար չկար:
Մեր դիմումների նպատակն էր, որ թույլ տային մեր տան ավերակներում պատերի ծայրերին մնացած թիթեղներից մի 50 հատ գյուղը
տանելու՝ այնտեղ մեր հայրական ավերակ
սենյակներից մեկի գլուխը ծածկելու և մեջը
պատսպարվելու: Մեկը խոստացավ… Մյուսը
թե՝ քաղաքը պիտի վերաշինենք, երրորդը՝ չէ՛,
ասաց, պատերազմական ավար է, թույլ չենք
տա տանելու:
Եվ այսպես՝ ձեռնունայն:
Մեր թափառումների յուրաքանչ յուր քայլափոխում մեզ հանդիպում էին հայ աղջիկներ՝ ժառանգություն մնացած թուրքերին՝
քաղաքի կործանումից և հայերի գերությունից: Մենք լսել էինք, բայց չէինք տեսել նրանց՝
թուրքի կին դարձած: Որն իր հագուստում,
որը թրքական չադրայի մեջ, հինայած… Մեր
հարևանի աղջկան պատահեցինք՝ դռան

Լենվարդ Խաչատրյան

Կ
ճեղքից դեպի փողոց նայելիս: Կինս մոտեցավ, կանչեց անունը: Նա կնոջս բարևն ընդունեց սառնասրտությամբ:
– Շա՞տ կան ձեզանից այստեղ, – հարցրեց կինս:
– Շատ:
– Ովքե՞ր են, ասա՛, մեր թաղից մնացածները:
– Չեմ կարող… չեմ տեսել: Վերքերս մի՛
քրքրեք, կոտորվեն ձեզ պես հայերը, – ասաց
նա թախծությամբ և դուռը երեսներիս պինդ
շրխկացրեց»:
Ահա այսպես, հայ բոլշևիկները, թուրքերի բարեկամներն ու ընկերները չուզեցին գերությունից ազատել հայ աղջիկներին, նրանք
ուզում էին հնդիկներին ազատել անգլիացիների ձեռքից: Ռուսները նավթի համար ծախեցին հայ ժողովրդին...
Իսկ թուրքերը՝ կեղծավոր, խորամանկ,
դիպլոմատ, նենգ, ստախոս՝ իրենց մոնղոլական ցեղային այս հատկությունով զինված:
Մի ղարաբաղցի ծեր հայ ասել է ադրբեջանցի պետության առաջ գալու նկատմամբ.
«Օսմանցին և անգլիացին (Օսմանցի և Անգլիա) քոնթի եկան և ցկնեցին Ադրբեջանի պետությանը»:
Խեղճ հայ ժողովուրդ՝ անտեր, անպաշտպան…
ԱՎԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ
«ԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹ», 11 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ
1988 Թ.
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

նակել պաշտոնավարել Գորիսի ՆԳ բաժնում՝ պետի տեղակալ:
1998թ. Իգնատ Բեգլարյանը մասնակցել է դատավորների թափուր տեղի համար հայտարարված մրցույթին, անցել
մրցույթով, ստացել դատավորի կարգավիճակ և աշխատանքի անցել Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում՝ դատավոր (նստավայրը՝ Գորիս):
Այդտեղ աշխատել է մինչև 2008 թվականը,
իսկ 2008-2020 թվականներին դատավոր
էր Սիսիանի նստավայրում:
2020թ. անցել է կենսաթոշակի: Ամուսնացած էր՝ ունի մեկ ուստր և երկու
դուստր:
Վաստակաշատ իրավաբանի, հմուտ
դատավորի, լավագույն մարդու հիշատակը միշտ կմնա իր ընտանիքի անդամների, գործընկերների, իրեն ճանաչող բոլոր
մարդկանց սրտերում:
Անտարակույս, Իգնատ Բեգլարյանը
Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի ամենահեղինակավոր ու
անաչառ դատավորն էր, ինչի համար և
մեծ հեղինակություն էր վայելում Սյունիքի
մարզում և հատկապես Գորիսի տարածաշրջանում:

(+374 91) 45 90 47
(+374 77) 45 90 47
syuniacyerkir@mail.ru
www.syuniacyerkir.am

յանքի 96-րդ տարում մեզանից հեռացավ Կապանա տան անվանի
մտավորական,
դասվարության
մեջ իր հաստատուն խոսքն ամրագրած,
սիրված և ճանաչված մանկավարժ Լենվարդ Խաչատրյանը:
Ծնվել է 1926թ. դեկտեմբերի 8-ին Կապանի Վերին Խոտանան գյուղում: Ընտանիքում եղել է ինը երեխա:
Սկզբնական կրթությունը ստացել է
գուղի յոթնամյա, այնուհետև Կապանի
թիվ 1 միջնակարգ դպրոցում: Երկու տարի Երևանի պետական համալսարանի
քիմիայի ֆակուլտետում սովորելուց հետո,
ընտանեկան հանգամանքներից ելնելով,
ստիպված է եղել թողնել բարձրագույն
կրթությունը և վերադառնալ հայրենի
գյուղ:
1945 թ. ամուսնացել է համագյուղացի
Նահապետ Պետրոսյանի հետ։ Թվում էր,
թե եկել էր պատերազմի վերքերն ամոքելու ժամանակը, բայց ճակատագիրն անողոք գտնվեց ընտանիքի հոր, ամուսնու,
գյուղական դպրոցի տնօրենի հանդեպ, և
շատ ու շատ մեր հայրենակիցների հետ
միասին 1949 թ. սեպտեմբերին նրան աքսորեցին հեռավոր Ուրալի Սոլիկամսկ քաղաք: Վեց տարի անց, փորձությունները
հաղթահարած, ընտանիքի հայրը վերադառնում է աքսորավայրից:
Տիկին Լենվարդն աշխատանքային
մկրտությունը ստացել է հայրենի գյուղի
մանկապարտեզում, որից հետո աշխատանքային ճանապարհ է անցել Վերին
Խոտանանի ութամյա, հետագայում՝ միջ-

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

նակարգ դպրոցում՝ որպես դասվար աշխատելով 56 երկար ու ձիգ տարիներ:
Հենց այդտեղ էլ նկատել են նրա մանկավարժական բարձր որակները, որի մասին
երախտագիտությամբ էին խոսում մանկավարժության բարձունքների հասած
նվիրյալները:
Չնայած իր համար դժվարին ժամանակներին՝ շարունակեց մնալ մանկավարժական կյանքի բաբախուն զարկերակ:
2004 թվականին կենսաթոշակի անցնելուց հետո հարազատ դպրոցից ու իր
սաներից երբեք չէր կտրվել, ապրում էր
նրանց հետ, ուրախանում նրանց հաջողություններով:
Հայրենասեր մտավորականի, մանկավարժության անխոնջ երախտավորի հիշատակը միշտ կմնա մանկավարժական
հանրության, իր բոլոր աշակերտների և
նրան ճանաչողների սրտերում:

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` 1200, գինը` 100 դրամ:
Ստորագրված է տպագրության
23.03.2022թ.:

