Մեկ տարի առաջ՝ 2021թ. մայիսի 12-ին, ադրբեջանական հրոսակները (մեր կողմից չհանդիպելով որևէ
դիմադրության) զավթեցին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մաս կազմող Սև լճի արևել յան
և հարավարևել յան հատվածը, ու մինչև հիմա Սյունյաց աշխարհի այդ տարածքն օկուպացված է։
Չորեքշաբթի
11 մայիսի 2022թ.
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Մեզ հետ է Աստված և
Դավիթ Բեկի, Մխիթար
Սպարապետի ու
Գարեգին Նժդեհի
վրիժակ ոգին...

Կապանում Իրանի
հյուպատոսության
բացումը նոր
մակարդակի համագործակցության
հիմք կդառնա

Ա

Արցախը չի կարող (որևէ կարգավիճակով)
մաս կազմել հայատյացությամբ
մոլագարված ադրբեջանական պետությանը
Նաև այս կարգախոսով են մայիսի 2-ից մայրաքաղաք Երևանում և մարզերում տեղի
ունենում անհնազանդության ակցիաներ, բազմահազարանոց ցույցեր և երթեր

Համագործակցության
հուշագիր՝ Կապան
համայնքի եւ
«Չաարատ Կապան»
ՓԲԸ-ի միջեւ

Ա

պրիլի 27-ին Կապանի համայնքապետարանում տեղի ունեցավ սոցիալտնտեսական համագործակցության
մասին հուշագրի ստորագրում՝ ՀՀ Սյունիքի
մարզի Կապան համայնքի և «Չաարատ Կապան» փակ բաժնետիրական ընկերության
միջև։ Հուշագիրը ստորագրեցին Կապան համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանը և «Չաարատ Կապան» ՓԲ ընկերության գլխավոր
տնօրեն Դավիթ Թովմասյանը։ Հուշագրի համաձայն՝ ընկերությունը սոցիալ-տնտեսական
համագործակցության շրջանակներում 130
մլն դրամով ֆինանսավորում է Լեռնագործների 16 հասցեում կառուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատության հիմնանորոգման աշխատանքները։
Փաստաթղթի ստորագրմանը ներկա էին
համայնքապետարանի
աշխատակազմը,
«Չաարատ Կապան» ՓԲ ընկերության ներ-

կայացուցիչները և կրթության, գիտության,
մշակույթի, սպորտի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովում ընդգրկված
ավագանիները։
Ողջունելով ներկաներին և կարևորելով
«Չաարատ Կապան»-ի հետ համագործակցությունը` համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանն ընդգծել է, որ իրականացվող համատեղ
ծրագիրն ավարտին հասցնելով կլուծվի համայնքի կարևոր խնդիրներից մեկը․ մասնավորապես՝ ՆՈՒՀ–ի գործարկումով լուծվելու է 146

երեխայի հաճախելիության խնդիր, ստեղծվելու են աշխատատեղեր, հատկապես կանանց զբաղվածությունն ապահովելու համար
և, իհարկե, երեխաներին նախադպրոցական
կրթության մեջ առավելագույն չափով ներգրավելու համար արժանավայել պայմաններ։
Հանդիպման ավարտին կողմերը հույս են
հայտնել ավելի ամրապնդելու արդյունավետ
համագործակցությունը և կարևորել դրա շարունակականությունը:

պրիլի 29-ին Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանն ընդունել է ՀՀ-ում
ԻԻՀ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան
Աբբաս Բադախշան Զոհուրիին։
Հանդիպմանը մասնակցել են նաեւ Կապան համայնքի ղեկավար Գեւորգ Փարսյանը,
Ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության պետ Ալեքսանդր Մամիկոնյանը։
Հանդիպմանը քննարկված հիմնական թեման Կապանում Իրանի բացվելիք հյուպատոսությունն էր ու այդ համատեքստում Սյունիքի
եւ ԻԻՀ միջեւ տարբեր ոլորտներում համագործակցության խորացման ու ամրապնդման
ուղղությամբ տարվելիք աշխատանքը։
Դեսպան Զոհուրին նշեց, որ չնայած մշակութային սերտ կապերին, տնտեսական հարաբերությունները երկու երկրների միջեւ
ցանկալի բարձր մակարդակում չեն, ու պետք
է ջանքեր ներդնել այդ ուղղությամբ։ Նա նաեւ
շնորհակալություն հայտնեց այս տարվա մարտին առատ տեղումների պատճառով անանացանելի դարձած միջպետական մայրուղում
դժվարության մեջ հայտնված իրենց քաղաքացիներին օգնելու համար։
Քաղաքական մի քանի շեշտադրում անելով՝ դեսպանը հիշեցրեց Իրանի դիրքորոշումը
ՀՀ միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների
անխախտելիության մասին եւ ասաց, որ բոլոր
երկրները պետք է դա հարգեն․ «Մեզ համար
անընդունելի են հաղորդակցության ուղիների
շուրջ միջանցքների վերաբերյալ հնչող արտահայտությունները, մենք կարծում ենք, որ ՀՀ-ն
պետք է պահպանի իր տարածքային ամբողջականությունը»։
Սյունիքի մարզպետն ու Կապան համայնքի ղեկավարը շնորհակալություն հայտնեցին
դեսպանին՝ «միջանցքի» վերաբերյալ Իրանի
պաշտոնական դիրքորոշման համար։
Իրանական կողմն ինը ամիս առաջ Կապանում հյուպատոսություն բացելու համաձայնություն էր ձեռք բերել, ու Աբբաս Բադախշան
Զոհուրին նշեց, որ Սյունիքում դիվանագիտական ներկայացուցչություն բացելու նպատակը բոլոր ոլորտներում հարաբերությունները
զարգացնելն է։ Դեսպանը ներկայացրեց նաեւ
հանդիպմանը ներկա հյուպատոսին՝ հավելելով, որ առաջիկայում հյուպատոսության կազմը կներկայացնեն ՀՀ ԱԳՆ-ին։
Իրանական կողմը խոսեց «Հյուսիս-հարավ» ճանապարհի Սյունիքով անցնող հատվածի հանդեպ իրենց հետաքրքրվածության
մասին եւս ու տեղեկացրեց, որ դրա շինարարությանը մասնակցելու պատրաստակամություն հայտնած իրանական ընկերություններ
կան։
Կողմերը խոսեցին նաեւ հյուպատոսության բացումից հետո սպասվող նոր մակարդակի համագործակցության մի շարք ուղղությունների մասին՝ քննարկելով տնտեսական,
կրթական, մշակութային ու այլ հարցեր։
Գեւորգ Փարսյանը հայտնեց, որ սեպտեմբերից համայնքային ենթակայության ուսումնական հաստատությունում կսկսվի պարսկերենի դասավանդումը։ Անդրադարձ եղավ
նաեւ մարզկենտրոնի եւ իրանական որեւէ
քաղաքի միջեւ քույր քաղաքների հարաբերություններ հիմնելու հնարավորությանը։

2

ՉՈՐԵԳՇԱԲԹԻ

11 ՄԱՅԻՍԻ 2022Թ.

№ 9 (575)

Զանգեզուր.
ստուգաբանություն

Զ

Դավիթ Բեկ (էսքիզ), Իսաբեկյան Էդուարդ Հմայակի, ստվարաթուղթ, գուաշ, 48x71սմ

Հայոց գահերեց զորավար Դավիթ Բեկի
խոսքը մահվանից առաջ

-Ա

ստված ինձ կանչում է իր երկնային տունը, - երբ բոլորն արդեն եկել էին՝ դանդաղ ասաց

նա։

- Ահա ես հրաժեշտ եմ տալիս ցավերով
ծանրացած այս աշխարհին։ Գնում եմ՝ բոլորիցդ գոհ։
Սողոմոնը փղձկաց։ Մելիք Եգանի աչքերից թափվեցին անզուսպ արցունքներ։ Բեկը նկատեց յուրայինների վիշտն ու գլուխը
բարձրացրեց։
– Չի՛ հարկավոր։ Ո՛չ արցունք, ո՛չ լաց։
Լացի օր չէ։ Մեր լացը վերջացա՜վ... Թող լաց
լինի թույլը, անուժը։ Մի՛ մոռանաք, որ մենք
մեր զորությամբ ետ մղեցինք մեր երկրի
թշնամիներին։ Կատարվել է այն, ինչ անհնարին էր թվում դարեր...
Լսեցեք, սիրելինե՛րս, - շարունակեց
դանդաղ, - ես ձեզ կանչել եմ իմ վերջին
խոսքն ասելու։ Արյունով ձեռք բերած ազատությունը երկար չի տևի, եթե թուլանա
պայքարի ոգին, խախտվի միաբանությունը։
Միաբանությունն աղբյուր է ամեն բարիքի, անմիաբանությունը եղծիչ է, բարի

գործն սպանող։ Մեր հին թագավորությունները կործանվեցին-կորան, որովհետև մեր
ժողովրդի տերերի միջից վերացավ միաբանությունն ու սերը, որով զորացել էին մի
Ժամանակ։ Թշնամիները մաս-մաս անելով
մեզ, հող֊հող բաժանեցին։ Այժմ դուք, վերին
խնամոյ ագնությամբ, զերծ եք այդ սպանիչ
ախտից։ Գտեք, ոչնչացրեք նրանց, ովքեր
կփորձեն անմիաբանության ախտով վարակել ձեզ։ Այս իմ առաջին խոսքն է։ Ապա մի՛
հավատաք կեղծավոր թշնամիներին, որոնք
բարեկամ կձևանան ձեզ՝ ձեզ մոլորեցնելու
համար։ Բավակա՜ն է, մենք շատ ենք խաբվել կեղծավորներից...
Պատուհանը բաց արեք,- խնդրեց Բեկը։ - Այդպե՜ս։ Այժմ ես մեր երկիրը թողնում
եմ ձեզ, սիրելինե՜րս։ Արթո՛ւն հսկեցեք նրա
սահմանները։ Ձեր ձեռքը բաց չթողնեք ռուսի փեշից։ Նրան խանգարեցին, չկարողացավ գալ մեզ օգնության, բայց կգա։ Միայն
չլսեք անխոհեմներին, չթողնեք բարին։ Մեր
հույսի աստղը նա է՝ Ռուսաստանը։ Այս էլ
ականջներիդ օղ արեք, հայե՛ր... Պարսիկի
հետ եղեք հպարտ ու անզիջում։ Նրա մեջ-

քը կոտրված է։ Նրանից քիչ վտանգ կա։
Մեր մահացու թշնամին թուրքն է՝ Ստամբուլը, օձաբարո սուլթանը։ Վագր է նա՝ արյունարբու և անգութ։ Եթե մեր խեղճ ազգի
գլխին, աստված հեռու պահի, մի սոսկալի աղետ գա, նրանից կգա, իմացե՛ք։ Երբեք չհավատաք բռնակալին, չհավատա՜ք...
Մեր լեռնաշխարհը պատնեշ է նրա առջև։
Մենք խանգարեցինք նրան, որ սրընթաց
մխրճվեր Դերբենդի դուռը․․․
Եվ քանի որ ես մերձ եմ ի վախճան,
ապա կասեմ վերջին պատվիրանս՝ հանապազ կազմ ու պատրաստ պահեցեք մեր
մշտական զորքը։ Երկիրը կապրի կանոնավոր, մշտական զորքով։ Այնպես արեք, որ
քսան դրոշակ ունենաք՝ յուրաքանչ յուր դրոշակի տակ հազար մշտական ծառայության
զինվոր։ Երբեք զորքը չցրեք. չխեղճանաք
թշնամու առաջ, նրան ցույց տվեք, որ դուք
էլ պատառոտող մագիլներ ունեք և կարող
եք կռնչալ արծվի պես...
ԸՍՏ ՍԵՐՈ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆԻ
«ՄԽԻԹԱՐ ՍՊԱՐԱՊԵՏ» ՎԵՊԻ

Ներկայում բարդ տեղանքով անցնող ճանապարհի երկայնքով մեծածավալ շինարարական աշխատանքներ են ընթանում, արհեստական կցակառույցներ, ջրահեռացման
համակարգեր են կառուցվում։ Այս նպատակով ճանապարհի 22-րդ կիլոմետրում կա-

ռուցվում է 139,5 մետր երկարությամբ կամուրջ։
Նոր ավտոմայրուղու կառուցումը վերահսկվում է Ադրբեջանի ավտոճանապարհների պետական գործակալության կողմից։
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Ադրբեջանը
Լաչինը շրջանցող
ավտոմայրուղի է
կառուցում
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-օրյա պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում, մասնավորապես, Իլհամ Ալիևի
հռչակած «Արևել յան Զանգեզուրի և Ղարաբաղի տնտեսական շրջաններում» ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ են
ընթանում։
Լաչինը շրջանցող ավտոմայրուղի է կառուցվում, որի շինաշխատանքների ընթացքն
են ներկայացրել ադրբեջանական լրատվամիջոցները՝ հրապարակելով լուսանկարներ։
Հրապարակումներում նշվում է, որ Լաչինը շրջանցող ավտոմայրուղին ունենալու
է 32 կմ երկարություն, երթևեկելի մասի լայնությունը, ըստ նախագծի, 7 մետր է լինելու,
ստորգետնյա մասի լայնությունը՝ 12 մետր,
ճամփեզրերի լայնությունը՝ 5 մետր։

անգեզուր անվամբ, ինչպես հայտնի
է, կոչվում է Հայաստանի այն բնաշխարհը, որը «իր մեջ ընդգրկում է
ՀՍՍՀ Գորիսի, Ղափանի, Մեղրու եւ Սիսիանի
վարչական շրջանները»։ Աշխարհագրական
մեծ տարածքի վերաբերող այդ տեղանվան
ծագումը ստույգ պարզ չէ, եւ նրա մասին
նույնպես տարբեր կարծիքներ են հայտնվել։
«Զանգեզուր տեղանունն, – տեղեկացնում է
Հայկական սովետական հանրագիտարանը,
– ավանդաբար ստուգաբանել են՝ կապելով
հայկական Ձագիկ նահապետի տիրույթ Ձագեձորի կամ Ձագկաձորի («Ձագերի ձոր»)
անվան ձեւափոխումների կամ հինավուրց
մի վանքի վիթխարի զանգի ուժեղ ձայնի
ստեղծած տպավորության հետ։ Զանգեզուրը
համարվել է նաեւ մ.թ.ա. VII դ. այստեղ ներխուժած սկյութացիների (սակերի) անվան
փոփոխված ձեւ (սակ-ձագ-Ձագեձոր-Զանգեզուր)»:
Զանգեգուր տեղանվան, որ հանդիպում է
մի շարք՝ Զանկեազօր, Զանկեազուր, Զանկէզուր, Զանկիզուր, Զէնգէզուր եւ այլն ձեւերով,
ծագմանն անդրադարձել են որոշ հետազոտողներ ու բառարանագիրներ։
Զանգեզուր տեղանվան ծագման հարցով
առաջինը զբաղվել է Ղեւոնդ Ալիշանը, իր «Սիսական» պատկառազդու աշխատության մեջ
հայտնելով այն կարծիքը, որ Զանգեզուր տեղանունը այլ բան չէ, քան Սյունյաց Ձագ (իկ)
նահապետի անվամբ կազմված Ձագաձոր ||
Ձագեձոր տեղանվան աղավաղված ձեւը, որը
եւ առաջ է եկել ուշ ժամանակներում։ Այսպես՝
նա գրում է. «Զանկեազօր կամ Զանկիզուր
աւան, յորոյ անուն գաւառս, յայտ առնէ զՁագեձորն հին…», եւ՝ «Երբ եւ յումէ կարգեցաւ
սա ի գլխաւորս ի շէնս կողմանցս եւ էառ կոչումն Զանկեազօր, յաւուրս իշխանութեան
Պարսից եւ Թաթարաց, ոչ ունիմ ասել»։
Ղ.Ալիշանի կարծիքը հավանական է համարել նախ ազգագրագետ Երվանդ Լալայանը։ Նշելով, որ «Զանգեզուր» անունը, ըստ
Հայր Ալիշանի, ծագել է Ձագեձոր անվան
աղավաղումից, իսկ սա՝ Ձագ նահապետի
անունից», նա, սակայն, կարծում է, թե «Ձագեձոր խոսքն էլ հառաջացել է ոչ թե Ձագ նահապետի, այլ «ծակերի ձոր» անունից, որովհետեւ այժմս էլ, Գորիսից քիչ բարձր գտնվող
ձորը, ուր եղել է ամենահին բնակությունը,
կոչվում է «ծակերի ձոր», այդտեղ գտնվող
բազմաթիվ «ծակեր»-արհեստական քարայրի պատճառով»։
Բառարանագիր Սուքիաս Էփրիկյանը,
հիշատակելով այս կարծիքը, ավելի հիմնավոր է ճանաչում Ղ. Ալիշանի երկկողմանի
մեկնությունը։
Այսպիսով՝
Զանգեզուր
անվանումը
բխեցվել է Ձագեձորից կամ ծակերի ձորից։
Զանգեզուր տեղանվան ծագումը այդպես
է բացատրել նաեւ Ստ.Լիսիցյանը` գրելով.
«Զանգեզուր անունը համեմատաբար նոր
ծագում ունի։ Անշուշտ դա հայկական անվան ադրբեջանական ձեւն է, որի երկրորդ
բաղադրիչ վանկը համապատասխանում է
հայերենի ձոր բառին եւ կրկնվում է օրինակ
Աստազուր` այժմ Վանիձոր, Այնազուր՝ այժմ
Աղավնաձոր եւ այլ անունների մեջ»։
Եվ այնուհետեւ, չժխտելով ենթադրյալ Ծակեձոր ձեւից Զանգեզուր տեղանվան
առաջացման հնարավորությունը` նա նախապատվությունը տալիս է Ձագեձոր-Զանգեզուր զուգադրությանը եւ գտնում, որ
«ավելի գերադասելի կլինի Զանգեզուր անունը համարել Ձագեձոր անվան աղավաղված
ձեւը»։
Այսպիսով` Ստ.Լիսիցյանը հակադրվում
ու մերժում է նաեւ սակ (>ձագ-ձագեձոր)-ից
Զանգեզուր անվան ծագած լինելու վարկածը,
որ առաջադրել է Արարատ Ղարիբյանը։
Այսքանից երեւում է, որ Զանգեզուր տեղանունը տակավին լիարժեք ստուգաբանական մեկնություն չի ստացել եւ հիմնավորապես պարզ չէ, թե իրոք ինչի՞ց, ինչպե՞ս է
առաջ եկել։ Եվ, այնուհանդերձ, չի կարելի եւ
չնկատել, որ Ղ.Ալիշանը եւ ուրիշները գտել են
ըստ էության Զանգեզուր տեղանվան առաջացման ճիշտ երակը, նրա նախավոր ձեւը
համարելով Ձագեձոր || Ձագաձոր տեղանունը, որ այդպես է կոչվել իսկապես Սյունյաց
Ձագ (իկ) նահապետի անունով։
Ինչպես պատմական փաստերն են ցույց
Շարունակությունը՝ էջ 5

ՉՈՐԵԳՇԱԲԹԻ

11 ՄԱՅԻՍԻ 2022Թ.

3

№ 9 (575)

Դարբասում համաժողովրդական
տոնախմբություն էր՝ գյուղի հոգեւոր
վերածննդի օրվա կապակցությամբ
Ոչ միայն Սիսիանի տարածաշրջանի Դարբաս գյուղում, այլև Սյունիքում
հայտնի Ստեփանյան գերդաստանի զավակներ Արամի և Արմենի հովանավորությամբ իրենց ծննդավայրում Աստծո
հավատի տաճար է կառուցվել. նավակատիքը կայացել է 2010 թ. մայիսի 5-ին: Երբեմնի եկեղեցու (Սուրբ Ստեփանոս Նախավկայի անունն է կրել) տեղում էլ Ստեփանյան ընտանիքը կառուցել է համանուն մի հրաշալի եկեղեցի՝ ավանդական
հայ ճարտարապետության և արդիական
հայ արվեստի համադրումով՝ ճաշակով
ընտրված քարատեսակով և առինքնող
զարդաքանդակներով (ճարտարապետ՝
Նունե Պետրոսյան):

Հ

ենց այդ օրը դարբասցիները որոշել են
նշել որպես իրենց բնօրրանի օր և յուրաքանչ յուր տարի իրականացնում են
իրենց մտահղացումը:
Այս մայիսի 5-ին ևս հավաքվել էին մեծով ու փոքրով: Ու թեև հորդառատ անձրև
տեղաց, բայց դա բնավ չստվերեց տոնի նշանակությունը և չգցեց հանդիսության մասնակիցների տրամադրությունը: Դեռ ավելին,
փորձում էին կատակել, թե այդ անձրևն էլ
օրհնության պես մի բան է...
Բացօթյա տաղավարում ցուցադրվում
էին գյուղի արվեստի դպրոցի սաների խեցեգործական
աշխատանքները՝
կավից
պատրաստված, ձեռքի այլ աշխատանքներ,
կազմակերպվել էր ցուցահանդես-վաճառք:
Մարդկանց տրամադրությունն էլ տոնականից չէր տարբերվում:
Մի տղամարդ հագուկապով առանձնանում է մյուսներից՝ Գագիկ Մկրտչ յան, ծնվել է
Դարբասում, բայց 55 տարի է՝ ապրում է Նովոսիբիրսկում, այդտեղի համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկանն է եղել:
Յուրաքանչ յուր տարի այցելում է ծննդավայր:
«Հենց հիմա գյուղի քահանայի հետ խոսում
էի. ասացի, որ իրական հայրենասիրությունը հենց սա է, երբ եկեղեցի ես կառուցում
քո գյուղի համար... Փառք ու պատիվ Արամ
և Արմեն Ստեփանյաններին, որ այսքան բան
են արել իրենց գյուղի համար», – իր մտորումներն է ներկայացնում զրուցակիցս:
Բազմության մեջ է մասնագիտությամբ
շինարար Ալբերտ Զաքարյանը. ղեկավարել

է եկեղեցու կառուցման աշխատանքները, որ
տևել է երեք տարի. մոտ 20 մարդ էր մասնակցում գյուղի հավատի տաճարի կառուցմանը:
Ալբերտը ևս ակնածանքով է խոսում Ստեփանյան եղբայրների մասին, որոնց հովանավորությամբ կառուցվեցին գյուղի եկեղեցին,

թանգարանը, «Մասրենի» առևտրի տունը,
սոցիալ կենցաղային այլ օբյեկտներ:
Թանգարանի շենքում է տեղավորված արվեստի դպրոցը (պատասխանատու՝ Լիաննա Միրզոյան), որտեղ գործում
են խմբակներ՝ երգի և պարի, նկարչության,

կավագործության, ուլունքագործության, մի
խոսքով՝ համայնքում դրվել է արվեստի զարգացման հիմքը:
Տոնի նախաձեռնողներից է Արա Զաքարյանը՝ «Գրանտ քենդի» ՍՊԸ Սիսիանի և Գորիսի տարածաշրջանները սպասարկող բազայի տնօրենը:
Ի դեպ, Արտավազդ (Մելսիկ) Զաքարյանի ընտանիքի նախաձեռնությամբ տոնախմբության մասնակիցներին մատաղ մատուցվեց:
Մեզ հետ զրույցում Արա Զաքարյանը
մասնավորապես ասաց. «Ծնվել եմ այստեղ՝
Դարբասում, բայց Սիսիանում եմ բնակվում:
Ցանկություն կար պատերազմից հետո ժողովրդի տրամադրությունը բարձրացնել,
կտրել առօրյա հոգսերից, միավորել նրանց,
նաև ոգեկոչել Արցախյան երրորդ պատերազմում նահատակվածների հիշատակը:
44-օրյա պատերազմում մեր գյուղը երեք
զոհ է տվել: Լույս իջնի նրանց շիրիմներին…
Այսօր մեր ծննդավայրի տոնն է, թող մարդիկ հավաքվեն, կիսեն ուրախությունը:
Նորաշեն եկեղեցին ոչ միայն Դարբասում,
այլև մերձակա գյուղերում մարդկանց համախմբման սկիզբ դրեց, թող որ գյուղի այս
տոնը լինի շարունակական... »:
Գյուղի օրվան նվիրված տոնախմբությունը սկսվում է եկեղեցուց, որտեղ Դարբասի և
շրջակա գյուղերի հոգևոր հովիվ տեր Ընծա
քահանա Միրզոյանը հոգևոր արարողություն է կատարում, հետո ոգեկոչման խոսքեր
հղում ներկաներին՝ հիշեցնելով, որ գյուղը յոթ
եկեղեցի է ունեցել, որոնք ժամանակի ընթացքում, նաև խորհրդային աստվածամերժության հետևանքով ջնջվել են երկրի երեսից: Եվ
հիմա Սուրբ Ստեփանոս Նախավկա եկեղեցու շնորհիվ նորից վերընձուղվել է հավատը
Դարբասում և Ձորի գյուղերում, սկիզբ է դրվել
հոգևոր կյանքի վերածննդին: Եկեղեցու նավակատիքով նաև սկզբնավորվեց գյուղի տոնը, ինչի առիթով հոգևոր հովիվը շնորհավորեց ներկաներին, Աստծուց իմաստություն,
հույս ու հավատ հայցեց՝ մեր հակասական
ժամանակների դժվարությունները հաղթահարելու համար:
Եկեղեցում հոգևոր երգեր հնչեցին արվեստի դպրոցի մանկական հոգևոր երգչախմբի սաների կատարմամբ (խմբավար՝
Թերեզա Հայրապետյան):
Հորդառատ անձրևը դադարելուց հետո
սկսվեց տոնախմբության հանդիսավոր մասը, որ ներառում էր համերգային ընդգրկուն
ծրագիր:
Դարբասցիներին տոնի առթիվ շնորհավորեցին Սիսիանի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմեն Հակոբջանյանը, Դարբասի վարչական ղեկավար
Սաշա Ստեփանյանը, Սիսիանի համայնքապետարանի բաժնի վարիչ Նարա Հովհաննիսյանը, համագյուղացիներից Սենիկ Միքայել յանը, ով հընթացս ներկաներին հիշեցրեց
նաև ծննդավայրի պատմությունը, համայնքի
երևելի մարդկանց անունները:
տոնաԱյնուհետև
հանդիսությանը
կան երանգներ հաղորդեցին գյուղի արվեստի դպրոցի գեղարվեստական ինքնագործ
խմբերի և մանկապարտեզի սաների կատարումները: Տոնակատարությանը երաժշտական ողջույններ հղեց Սիսիանի «Համո Սահյանի անվան մշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի
ժողովրդական գործիքների համույթը:
Տոնախմբությունը տեղի էր ունենում
Սուրբ Ստեփանոս Նախավկա եկեղեցու
մերձակա բարեշեն հրապարակում, որտեղ
ծփում էին Հայաստանի Հանրապետության
և Արցախի Հանրապետության բարձրացված
դրոշները:
Հ.Գ. Դարբասից վերադարձանք անջնջելի տպավորություններով: Եվս մեկ
անգամ համոզվեցինք՝ Սյունիքը հզոր է
իր գյուղերով: Իսկ եթե գյուղի հանդեպ
իրական հոգածություն է դրսևորվում,
ապա բնակավայրը դառնում է մի անմատչելի ամրոց:
Եվ ուրեմն՝ երանի սյունիքյան ամեն մի
գյուղ ունենար այնպիսի կարող և հոգատար զավակներ, ինչպիսիք ունի Դարբասը:
«Սյունյաց երկիրը» դարբասյան հրաշալի միջոցառմանն անհաղորդ կմնար,
եթե չլիներ գյուղի արժանավոր զավակ,
երևելի սիսիանցի Արմեն Զաքարյանի
հրավերը, ում մեր շնորհակալությունն
ենք հայտնում:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
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Գրականագիտական
սպասված խոսք
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Թեհմինա Մարությանի «Գրականագիտական
ուսումնասիրություններ. Ա» գրքի մասին

ՎԱՆՈ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր

թերթը հասու չի եղել խորհրդահայ ընթերցողին, միևնույնն է, այն դարձել է հայ գրողներին սփյուռքում ներկայացնելու լավագույն
գրական հարթակը: «Սփիւռք»-ում հաճախ
են տպագրվել Դերենիկ Դերմիրճյանի, Գուրգեն Մահարու, Խաչիկ Դաշտենցի, Պարույր
Սևակի, Հովհաննես Շիրազի, Համո Սահյանի
ստեղծագործությունները, նաև նամակներն
ու ազգային խնդիրների շուրջ բանավեճերը,
ինչը խնամքով ուսումնասիրել և շրջահայաց
դատողություններով ու վերլուծական մտքով
ընթերցողին է ներկայացրել Թեհմինա Մարությանը:
Ազգային խնդիրների շուրջ մշտապես
արդիական հարցադրումներ են բարձրացվել
Սիմոն Սիմոնյանի կողմից ոչ միայն իր գեղարվեստական երկերում, այլ նաև «Սփիւռք» շա-

1960թ. օգոստոսի 13-ի համարում հրապարակված Սիմոնյանի բաց նամակը` ուղղված
Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահին, որն առաջին նմանօրինակ բաց նամակն
է, որում պարզորոշ կոչ է արվել Հայաստանի
խորհրդայնացման 40-ամյակի առթիվ մայր
հայրենիքին վերադարձնել Արցախը և Նախիջևանը: «Դառնալով հողային պահանջի բարձրացման նախանձախնդիրն ու
առաջամարտիկը Սփյուռքում և գրեթե
երկու տասնամյակ քննարկելով ներքին
հողային հարցերը` Սիմոնյանը աստիճանաբար հանգեց սեփական ուժերին
ապավինելու, ազգային ինքնագիտակցությունից սկսելու համոզմունքին: Սիմոնյանի գաղափարաբանությունը ամբողջովին սփյուռքահայ իրականության
ծնունդ էր` կուսակցական թելադրանքներից զերծ, անկաշկանդ, անկողմնակալ, հայաշունչ ու հայանպաստ», – եզրահանգում է գրականագետը:
Սիմոն Սիմոնյանը իր գաղափարները տարածում էր նաև գեղարվեստական
ստեղծագործությունների միջոցով, որոնց
գրականագիտական քննությունը Թեհմինա
Մարությանը կատարել է ինչպես թեմատիկ
հարցադրումների զուգահեռմամբ, այնպես էլ
գեղարվեստական երկերի խորքային մեկնաբանմամբ:
Արցախյան հարցի առումով կարևոր մի
ուսումնասիրություն է նաև «Շուշիի հայերի
1920 թվականի կոտորածների անդրադարձը

Գրականագետ Թեհմինա Մարությանի
անունը մասնագիտական աշխարհում
հայտնի է ոչ միայն գիտական մամուլից,
այլև սևակագիտության մեջ ունեցած
արժեքավոր ներդրմամբ` մասնավորապե 2006 թ. տպագրված «Պարույր Սևակի պոեմների գրաքննադատական անդրադարձները» մենագրությամբ:

Վ

երջին տարիներին սթափ դատողություն ու վերլուծական միտք ունեցող գրականագետը մամուլում
հանդես է գալիս ուշագրավ հոդվածներով,
որոնք ամփոփվել են գրախոսվող գիտական
հոդվածների ժողովածուում` «Գրականագիտական ուսումնասիրություններ. Ա» խորագրով:
Գիրքը կազմված է երկու մասից` գիտական հոդվածներից և «Հրապարակումներ ու
գրախոսություններ» բաժիններից:
Թեհմինա Մարությանի ուսումնասիրությունները նվիրված են ինչպես սփյուռքահայ
գրողներին` Սիմոն Սիմոնյանի գրական ու
հրապարակախոսական
ժառանգությանը,
Կոստան Զարյանին, Հակոբ Օշականին, այնպես էլ ծնունդով սյունեցի գրողների` Սերո
Խանզադյանի ստեղծագործությանը` մասնավորապես Արցախին նվիրված գործերին,
Արկադի Ծատուրյանի՝ արցախյան թեմայով
գործերին, Ալբերտ Իսաջանյանի քնարերգությանը, Գուսան Աշոտի ժառանգությանը
և այլն:
«Հայրենակորույս սասունցիների կերպարները Սիմոն Սիմոնյանի «Լեռնականներու վերջալոյսը» ժողովածուում», «Արցախյան հիմնահարցը Սիմոն Սիմոնյանի
խմբագրած «Սփիւռք» շաբաթաթերթում
(1958-1978)», «Ցեղասպանության արտացոլումը Սիմոն Սիմոնյանի ստեղծագործություններում», «Հայոց պատմության երգիծական
պատկերման փորձը Սիմոն Սիմոնյանի «Կը
խնդրուի… խաչաձեւել» ստեղծագործության մեջ» հոդվածներում գրականագետը
մասնագիտական աշխարհի առաջ բացում
է լիբանանահայ մեծանուն արձակագիր ու
հրապարակախոս, մեզանում խորհրդային
տարիներին արգելված հեղինակ Սիմոն Սիմոնյանի ստեղծագործության գաղափարական ու գեղարվեստական գաղտնիքները:
Սիմոնյանի ազգային մտածողության, գրական ըմբռնումների բացահայտման առումով
ուշագրավ է նաև «Նորահայտ դրվագներ
Սիմոն Սիմոնյանի և Համո Սահյանի լիբանանյան առնչություններից» հրապարակումը: Քանի որ «Սփիւռք» շաբաթաթերթի «որդեգրած ազգային-ազատական ուղղությունը
անհամատեղելի էր խորհրդային մտակաղապարների հետ, ուստի և «Սփիւռք»-յան միջավայրը մեծ հաշվով անծանոթ մնաց հայրենի ընթերցողին» (էջ 249): Ահա այդ արգելքը
տարիների հեռվից փորձում է հատել Թեհմինա Մարությանը` մասնագիտորեն արժևորելով Սիմոն Սիմոնյանի գրական դիմանկարը:
Որքան էլ Սիմոնյանի խմբագրած շաբաթա-

Չափազանց ուշագրավ ու հետաքրքրական է «Կանայք Ակսել Բակունցի կյանքում և իբրև
նախակերպարներ` ստեղծագործություններում» կենսագրական
մեթոդով գրված հոդվածը, որ
բացում է Ակսել Բակունցի հոգու գաղտնիքները և նոր լույս
սփռում նրա ստեղծագործության
մեկնաբանման վրա:

բաթաթերթի էջերում: Արցախի, Նախիջևանի, Ախալքալաքի` Խորհրդային Հայաստանին
միացնելու, ինչպես նաև Եղեռնի ճանաչման
ու դատապարտման պահանջները եղել են
Սիմոնյանի սկզբունքային հարցադրումները` որպես պատմական արդարության պահանջ, որոնք պարբերաբար արտահայտվել
են նաև շաբաթաթերթի ծրագրային բնույթի
խմբագրականներում: Ազգային այս հարցերի քննության համապատկերում ուշագրավ
են նաև Աղասի Խանջ յանի, Արշակ Չոպանյանի, Դերենիկ Դեմիրճյանի, Վազգեն Ա Կաթողիկոսի արտահայտած դիրքորոշումները:
Բացառիկ հետաքրքրություն է ներկայացնում

«Մշակ» թերթում» հոդվածը, որն ունի ոչ թե
գրականագիտական, այլ հայ մամուլի պատմության ուսումնասիրման խնդրադրություն,
և այս առումով միակ հոդվածն է, որ հեռացել
է գրականագիտական ուսումնասիրությունների ծիրից:
Սերո Խանզադյանի ստեղծագործության ուսումնասիրման հարցերը ևս դարձել
են Թեհմինա Մարությանի ուշադրության
առարկան, և Խանզադյանին նվիրված երեք
հոդվածները կարևոր ներդրումներ են խանզադյանագիտության մեջ, մասնավորապես
«Շուշի» պատմավեպի և «Ղարաբաղը կրակների մեջ» գեղարվեստական վավերագրության պատմաճանաչողական արժեքի ներկայացմամբ:
Չափազանց ուշագրավ ու հետաքրքրական է «Կանայք Ակսել Բակունցի կյանքում և
իբրև նախակերպարներ` ստեղծագործություններում» կենսագրական մեթոդով գրված
հոդվածը, որ բացում է Ակսել Բակունցի հոգու
գաղտնիքները և նոր լույս սփռում նրա ստեղծագործության մեկնաբանման վրա:
Բակունցագիտության մեջ նոր ու թարմ
խոսք է այս հոդվածը, որում մասնավորապես բացահայտվում են Բակունցի պատանեկան զգայուն ներաշխարհն առաջինն ալեկոծող Հերդայի` Թագուհի Սաֆրազբեկյանի
ինքնությունը և նրանց հետագա շփումների
պատմությունը:
Հուզիչ ու դրամատիկ մի դրվագ է «Խոնարհ աղջիկը» պատմվածքի գրական նախատիպի` լորեցի Սուքիաս Առուստամյանի
երրորդ դստեր` Խոնարհի ինքնության և ողբերգական կյանքի մանրամասների բացահայտումը:
Բակունցի հոգու կենսագրության մի մասնիկն է նաև գյումրեցի մեծահամբավ նկարչուհի Մարիամ Ասլամազ յանը, որը «Ակսել
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Բակունցը մոր հետ» բակունցյան թանգարանում պահվող կտավի հեղինակն է:
Բակունցի կյանքի սրտահույզ դիպվածներից մեկն էլ ալպիական գեղեցկուհի Ժենյա
Գյուզալ յանն է, որին Բակունցը հանդիպել է
1926 թ. Հանրային գրադարանում, և նրանց
մեջ սկսվել է մտերմիկ հարաբերություն:
Փաստ է, որ «Ալպիական մանուշակ» պատմվածքի ձեռագիրը Բակունցն առաջինը կարդացել է հենց Ժենյա Գյուզալ յանին: Թեհմինա Մարությանն իրավացիորեն նկատում է.
«Չնայած խորհրդանշական ընծայագրումին`
Արփենիկ Չարենցը նախակերպարային որևէ
առնչություն չունի ստեղծագործության հետ»
(էջ 241): Պատմվածքը, ինչպես նկատում է
գրականագետը, նվիրված է հենց Ժենյա Գյուզալ յանին: Վերջինս, ցավոք, 38 տարեկան
հասակում ստալինյան ողբերգական բռնությունների զոհ է դարձել, ինչպես Բակունցը:
Խարկովում ուսանելու տարիներին Ակսելին հանդիպած գաղթական մի աղջկա` Աստղիկի նկատմամբ համակրանքը ևս չի վրիպել գրականագետի տեսադաշտից, սակայն
Բակունցի ճակատագրական կինը դարձել
է Խարկովում հանդիպած նորնախիջևանցի
Վարվառա (Վարյա) Չիվիջ յանը, որի հետ Բակունցը ծանոթացել է 1923թ.-ին: Մեկ տարի
անց նրանք ամուսնացել են և 1924 թ. մարտի
9-ին` Վարյայի ծննդյան օրը, Բակունցը նրան
է նվիրել «Միրհավ» պատմվածքը, թեև այն չի
ընծայագրված, ինչպես շեշտում է ուսումնասիրողը:
Բակունցագիտությունն անցել է երկար
ճանապարհ, թվում է` ամեն ինչ ասված է,
սակայն Թեհմինա Մարությանն այսօր էլ շարունակում է անակնկալներ մատուցել Ակսել
Բակունցի կյանքի ու ստեղծագործության նորահայտ փաստերի բացահայտմամբ: Մասնավորապես, օրերս Թեհմինա Մարությանն
իր ֆեյսբուքյան էջում տեղադրել էր Բակունցի առաջին տպագիր նորահայտ ոչ պակաս
արժեքավոր մի պատմվածքը, որը դուրս է
մնացել ակադեմիական քառահատորյակից,
ինչն արժանի է հատուկ գրականագիտական
անդրադարձի:
Արժեքավոր հոդվածներ են նաև Մովսես Բաղրամյանի «Նոր տետրակ որ կոչի
յորդորակ» երկի պատմագեղարվեստական
արժեքը», ինչպես նաև գրական-տեսական
ուղղվածություն ունեցող «Գեղարվեստական
ստեղծագործության տարածաժամանակային վերլուծության մի քանի հարցեր» հոդվածները:
Համո Սահյանի և Սիմոն Սիմոնյանի լիբանանյան առնչությունների, Պարույր Սևակի և
Ալբերտ Իսաջանյանի գրական ու մարդկային
առնչությունների մասին հրապարակումները
նորույթ են գիտական հանրության համար:
Գրախոսականի ժանրը ևս գրականագիտության կարևոր ժանրատեսակներից մեկն
է, ինչի արտահայտությունն են «Սյունյաց
երկրի» հատուկ համարը՝ նվիրված Գուսան
Աշոտին և «Արժեքավոր ավանդ սևակագիտության մեջ» գրախոսականները:
Գրականագիտական
ուսումնասիրությունների սույն ժողովածուի մեջ Արցախի
թեման կարևորագույն խնդիրներից մեկն է,
որ գրականագետ-հեղինակի ոչ միայն գիտական, այլև մարդկային նկարագրով է
պայմանավորված. պատահական չէ Արցախի երիտասարդ գիտնականների գիտական
աշխատությունների խմբագրական դժվարին աշխատանքը, որին լծված է Թեհմինա Մարությանը: Փոքր Սյունիքի` Արցախի
նկատմամբ Թեհմինա Մարությանի նվիրումն
ակնհայտ է ողջ գրքում: Սյունյաց աշխարհից
ծնունդ առած պատվախնդիր գրականագետը պակաս հոգատար չէ նաև բնիկ սյունեցի գրողների նկատմամբ, որը ևս ակնհայտ
է: Սակայն գրականագետի նրա պրպտող
միտքը չի սահմանափակվում տեղային հայրենասիրության մակարդակում. Թեհմինա
Մարությանը
մասնագիտական
աշխարհում առավել հայտնի է սևակագիտության
մեջ ունեցած ներդրմամբ, իսկ վերջերս նաև
սփյուռքահայ գրականության նկատմամբ
հատուկ հոգածությամբ, մասնավորապես
Սիմոն Սիմոնյանի ժառանգության ուսումնասիրություններով:
Գրականագիտական
ուսումնասիրությունների սույն ժողովածուն, որ հեղինակը
նվիրել է ամուսնու` Վրույր Ստեփանյանի
պայծառ հիշատակին, լի է գրականագիտական նորահայտ անակնկալներով, իսկ Թեհմինա Մարությանի խոսքը մշտապես թարմ է
ու սպասված մասնագիտական աշխարհում:
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Նոր գիրք կորսված
հայրենիքի մասին
«Ղարադաղ-Սևասար. հնագույն ժամանակներից մինչև
մեր օրերը»

Հ
Գորիսի պետական համալսարանի
եւ Գորիսի պետական
քոլեջի միջև ստորագրվեց
համագործակցության հուշագիր

Ա

պրիլի 30-ին Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար Թեհմինա Մարությանը և
Գորիսի պետական քոլեջի տնօրեն Կարեն
Լազարյանը ստորագրեցին համագործակցության հուշագիր, որը նախատեսում է փոխգործակցության ակտիվացում և բարելավում
մի քանի հիմնական ուղղություններով:
Թ.Մարությանը, շնորհակալություն հայտնելով քոլեջի տնօրեն Կ. Լազարյանին՝ կրթական երկու հաստատության միջև ուսումնագիտական կապերը նոր, ավելի ամուր
հիմքերի վրա դնելու առաջարկը ողջունելու
համար, ներկայացրեց այդ կապերն ամրապնդելուն ու զարգացնելուն ուղղված հեռանկարային քայլերը` ըստ ռազմավարական նպատակների, համագործակցության
ուղղությունները, հավաստիացրեց, որ ԳՊՀ-ն
պատրաստ է պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքները և ակնկալում է համարժեք պատասախանատվություն քոլեջից,
որը, որպես ՄՄՈՒՀ, իր պատմությամբ, կրթական ավանդույթներով, թողարկած որակյալ
կադրերով մշտապես կարևոր դեր է խաղացել տարածաշրջանում:
Կ.Լազարյանը նույնպես շնորհակալություն հայտնեց բուհի ղեկավարությանը՝ ի դեմս
Թ.Մարությանի, համագործակցության օրապահանջ ու սպասված առաջարկի համար:
Նա նշեց, որ ժամանակի մարտահրավերները թելադրում են արտաքին շահակիցների
հետ համագործակցության մեխանիզմների
բազմազանեցում ու բարելավում, առաջավոր
փորձի փոխանակում՝ ի շահ կրթական ծառայությունների շարունակական բարելավման:
ԳՊՀ-ի և Գորիսի պետական քոլեջի միջև
ստորագրված համագործակցության հուշագրի շրջանակներում կողմերը կհամագործակցեն հետևյալ ուղղություններով՝ սահմանված
կարգով կազմակերպել հավակնորդների (քոլեջի շրջանավարտների) կրթության շարու-

նակումը բուհում՝ ըստ կրթաձևերի նախապես հայտագրված մասնագիտությունների
գծով՝ կատարելով «Միջին մասնագիտական
ուսումնական հաստատությունների բարձր
առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների` բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններում համապատասխան
մասնագիտությամբ կրթությունը շարունակելու կարգ»-ով սահմանված պահանջները,
կհամապատասխանեցվեն ու կվերանայվեն
այդ մասնագիտությունների գծով ուսումնական պլաններն ու առարկայական ծրագրերը, փոխադարձ պրակտիկաների կազմակերպում, այդ թվում՝ գիտամանկավարժական
ու հետազոտական, քոլեջի սովորողների համար կազմակերպել ճանաչողական այցեր՝
ծանոթացնելու բուհի մասնագիտություններին, կրթական միջավայրի առանձնահատկություններին, հնարավորություն ընձեռել
քոլեջի ուսանողներին ու դասախոսներին՝
օգտվելու համալսարանի մասնագիտական
լաբորատորիաներից, կաբինետներից, գրադարանից, իրականացնել համատեղ թեմատիկ, մշակութային միջոցառումներ, գիտական սեմինարներ, քոլեջի դասախոսներին
իրազեկել համալսարանում կազմակերպվող
գիտաժողովների, վերապատրաստման դասընթացների և այլ միջոցառումների մասին՝
բարելավելով ներգրավվածության մեխանիզմները, համագործակցել երկկողմանի հետաքրքրություն ներկայացնող՝ Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում Կողմերի գործունեությանն առնչվող
գիտագործնական, ինչպես նաև մասնագիտական ու կազմակերպական բնույթի այլ
ուղղություններով։
Պատասխանատուներն
արդյունավետ
քննարկում ունեցան համագործակցության
ուղղություններին վերաբերող հարցերի շուրջ
և համոզմունք հայտնեցին, որ առկա նախադրյալները կնպաստեն՝ արձանագրելու
բարեհաջող արդյունքներ:
ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Զանգեզուր. ստուգաբանություն
Սկիզբը՝ էջ 2

տալիս, Ձագիկ նահապետի անունով ոչ միայն
Հաբանդ գավառում առանձին գյուղ է եղել, որ
12 չափ տուրք է վճարել Տաթեւի վանքին, այլեւ Ձագեձոր || Ձագաձոր է կոչվել Սյունիքի մի
հսկայական տարածքը։ Եվ դա այնքան ժամանակ, մինչեւ որ թուրքերի` Ձագեձոր ներխուժելու պատմական տխուր իրողությամբ
պայմանավորված` այդ բուն հայերեն անվանումը նրանց լեզվի հնչ յունական օրենքներին
ենթարկվելով` այլափոխվել, դարձել է Զանգեզուր։
Այսպիսով՝ միանգամայն պարզ է, որ
Զանգեզուր իրոք Ձագեձոր /Ձագաձոր-ի այլափոխված ձեւն է, որ առաջ է եկել նախ ձ
հնչ յունի, որից, ինչպես հայտնի է, զուրկ է

թուրքերենը, զ֊ի փոխարկմամբ եւ ապա
Ձագեձոր > Զագեզօր-ում գ ձայնեղից առաջ
ն ձայնորդի հավելմամբ ու օ /<ո/>ու հնչ յունական փոփոխությամբ։ Արդյունքը եղել է
այն, որ ուշ ժամանակներում առաջ եկած այդ
Զանգեզուր ձեւը չճանաչելու չափ հեռացել
է իր բուն՝ Ձագեձոր || Ձագաձոր նախավոր
ձեւից եւ հիմք դարձել ժողովրդական կեղծ
ստուգաբանության համար, որ իբր Զանգեզուր տեղանունն իր ծագմամբ կապվում է
զանգ (= զանգակ) բառի հետ եւ նշանակել է
կա՛մ «Զանգը-զոռ», այսինքն` զանգը զորավոր է , կա՛մ «Զանգն է զուր»։
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ,
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այրենագիտությանը նվիրված, հայրենաճանաչությանը միտված գրքերի
թիվն ավելացավ մեկով: Լույս է տեսել
Սերգեյ Ջհանգիրյանի «Ղարադաղ-Սևասար.
հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը»
աշխատությունը: Հեղինակը տնտեսական
գիտությունների թեկնածու է, աշխատում է
բանկային համակարգում, մասնագիտությամբ՝ տնտեսագետ, և թվում է՝ ընթերցողի
սեղանին պիտի դներ տնտեսագիտության
որևէ հիմնախնդիր լուսաբանող ուսումնասիրություն: Բայց այլ իրողության ենք բախվում.
հայագետին բնորոշ բծախնդրությամբ և հմտությամբ ներկայացրել է սակավ ուսումնասիրված մի տարածաշրջան՝ Ղարադաղ-Սևասարը:
Ղարադաղը երկրամաս է Ուրմիա լճի և
Արաքս գետի միջև՝ Վասպուրական նահանգի արևել յան և Փայտակարան նահանգի
արևմտյան մասում՝ որպես ինքնամփոփ լեռնային տարածաշրջան:Ըստ ամենայնի՝ սա
առաջին փորձն է ամփոփելու գավառի պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև
մեր օրերը: Առանձին գլուխներ նվիրված են
Ղարադաղի կրթական և հոգևոր կյանքին,
նշանավոր ղարադաղցիներին և որքան էլ
տխուր լինի արձանագրելը՝ գավառի վերջնական հայաթափմանը: Հետաքրքրական
տեղեկություններ կան՝ գավառի ժողովրդագրությանը, կենցաղին, ժողովրդական ծեսերին վերաբերող, ինչպես նաև դրվագներ՝
գավառի ժողովրդի մղած ինքնապաշտպանական կռիվների և ճակատամարտերի մասին:
Գիրքը որոշ չափով դժվարությամբ է ընթերցվում ոչ թե լեզվի խրթինության կամ
ոճի ծանրության պատճառով, այլ այն բանի,
որ ընթերցողը ևս մի անգամ վերապրում է
թուրք խուժանի սանձազերծած վայրագությունների սարսափները: Դրա օրինակներից մեկն Աղաղան գյուղի կոտորածն էր,
որը, ինչպես հեղինակն է նշում, ներառված
չէ եղեռնի աշխարհագրությունն ու վիճակագրությունը պատկերող ոչ մի քարտեզի և ուսումնասիրության մեջ: Եվ միայն
այս գրքում է բարձրաձայնվում այդ մասին:
Այդ իրադարձությունները նկարագրված են
«Օսմանյան զորքը Ղարադաղում կամ Մեծ
եղեռնի ղարադաղ յան էջ» վերնագրի ներքո, ինչից նաև ընթերցողը տեղեկանում է,
որ հայերի կողոպուտն ու կոտորածը Ղարադաղում զանգվածային բնույթ են կրել, փաստորեն ցեղասպանությունը հասել էր նաև
այդ տարածաշրջան: Թեպետ այն էլ ասենք,
որ Ղարադաղը միշտ անհանգիստ կյանքով
է ապրել և ժամանակ առ ժամանակ բնիկ
հայ ժողովուրդը թողնում էր իր հարազատ
օջախը և ապահովություն փնտրում օտար
ափերում: Նաև պիտի նշել, որ Ղարադաղի
բնակչության մի մասը գաղթել է Արևել յան
Հայաստան, նաև Սյունիքի բնակավայրեր:
Հեղինակի նախնիները բնավորվել են Կապանի տարածաշրջանի Կաղնուտ (Մողես)
գյուղում:
Աշխատությունն արժևորել է ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը. «Արժեքավոր
աշխատանք... Ավելի արժեքավոր է կոնկրետ
տարածքի անցյալը ներկային կապող դեպքերի և երևույթների շղթան վերականգնելու
իմաստով: Կարծում եմ՝ ընթերցողը այս աշխատանքով լավ կպատկերացնի հայրենազրկումը...»:
Պատմաբան, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր
գործիչ Գրիշա Սմբատյանը գրքում զետեղված գրախոսականում այն միտքն է հայտնել,
որ այս երկրամասի (Ղարադաղի) անցյալի
պատմությունը գրելը պահանջում է գիտելիքներ, համառ աշխատանք ու անսահման
նվիրվածություն. «Արդյունքը կա, մեծ աշխատանք է կատարվել. գրվել է բավական բարդ,
արժեքավոր, ժամանակագրական առումով
ընդգրկուն, ղարադաղցիների, ղարադաղ յան
ծագում ունեցողների, սյունեցիների համար
ցանկալի գիրք...
Իմ երազած գիրքը լույս աշխարհ է բերել

մեր կորուսյալ հայրենիքի անցյալը, որի համար պիտի գնահատել հեղինակին»:
Գրքի խմբագիր, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Մհեր Քումունցը
«Երկու խոսք» վերտառությամբ գնահատանքում նկատում է. «Աշխատությունը գիտական ուղղվածություն ունի, բայց հանրամատչելի է թե՛ շարադրանքի, թե արծարծված
նյութի ընտրության առումով»: «ՂարադաղՍևասար. հնագույն ժամանակներից մինչև
մեր օրեր» գիրքը լինելու է նաև թուրքական
պատմության ահագնացող կեղծիքի պատիժը և աշխարհասփյուռ ղարադաղցիների հի-

շողության ընծան»:
Գիրքն ավարտվում է հավելվածով, որում
հեղինակն ավելի հանգամանորեն անդրադարձել է Ղարադաղի գավառակներին ու
գյուղերին՝ որպես կորսված հայկականությունը ապագային հիշեցնելու հայրենական դաս,
որպեսզի ղարադաղցիների սերունդները հագեցնեն կարոտը պատմական բնակավայրերի հանդեպ:
Իր աշխատանքը հեղինակը նվիրել է
Սևասարի Քեյվան գավառակից և Մինջևան
գավառակի Քարագլուխ գյուղից սերված պապի ու տատի՝ Սերբիա Ջհանգիրյանի և Արշալույս Գալստյանի հիշատակին:
Իսկ ամենավերջում՝ «Ալիք» թերթում (21ը ապրիլ, 1979թ.) տպագրված աղաղանցի
Մուշեղ Աթայանի նամակից մի մեջբերում.
«Այժմ 32 տարի է, որ մեր հարազատների շիրիմներն այնտեղ մնացել են անտեր, ոչ քահանա, ոչ խունկ ենք ծխում նրանց գերեզմանների վրա, միայն հեռվից հեռու ասում
ենք՝ Աստված ձեր հոգին լուսավորի, անտեր
հայ ննջեցյալներ»:
Սերգեյ Ջհանգիրյանի փոխանցմամբ՝
2006 թվականից է զբաղվել պատմագիտությամբ, ստեղծել է հարուստ գրադարան, իսկ
այս աշխատության ստեղծման համար փաստական առատ նյութ է ծառայել Հայաստանի
ազգային գրադարանում պահվող 19-րդ դարի վերջի 20-րդ դարասկզբի պարբերական
մամուլը, մասնավորապես Թեհրանի «Ալիք»
թերթը, որի խմբագիրներից և հոդվածագրերից շատերն արմատներով ղարադաղցիներ
էին և սրբորեն են պահել իրենց ծննդավայրի
հուշը:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
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Հավերժ փառք Արցախյան
պատերազմում նահատակված
հայոց քաջորդիներին

Բաբկեն Բազունց. զոհվեց մասնագիտական պարտքը կատարելիս

Բ

աբկեն Արսենի Բազունց, ծնվել է 1995 թ.
դեկտեմբերի 14-ին՝ Գորիս քաղաքում:
Ավարտել է Գորիսի թիվ 4 ավագ դպրոցը,
որից հետո ուսումը շարունակել է Երևանի
պետական բժշկական համալսարանում: Վերապատրաստվել է արտասահմանյան ճանաչված բուժհաստատություններում:
Իսկական ասպետ էր Բաբկենը՝ բազմակողմանի զարգացած, տաղանդավոր, խելոք
ու խելացի, մանկան պես պարզ էր, բայց նաև
վճռական՝ իր ամեն որոշման մեջ։ Գիտեր անմնացորդ նվիրվել հայրենիքին, ընտանիքին և
սիրած գործին, այդ պատճառով էլ Բաբկենն
ընտրել էր անվերջ նվիրում պահանջող մասնագիտություն՝ որոշել էր դառնալ բժիշկ։
Համակուրսեցիներն ու դասախոսական
կազմը ցավով են կիսում սիրելի ընկերոջ և
ուսանողի կորստյան վիշտը:
առարկաների
Հասարակագիտական
ամբիոնի դասախոս Հայարփի Սահակյանը տարիներ առաջ դասավանդել է Բաբկեն
Բազունցին: Դասախոսը վաղուց գործընկեր
է համարել նախկին ուսանողին՝ նշելով՝ «Նրա մեջ տեսնում էի մեր երկրի առողջապահության ոլորտն առողջացնողներից մեկին:
Կորցրինք պրոֆեսիոնալ մասնագետի, խելացի, մտածող, վերլուծող, ըմբոստ անհատի»,
– ասում է ԵՊԲՀ դասախոսը՝ հավելելով, որ
պատերազմը բոլորիս սրտերին ու հոգիներին
շատ ծանր հետք է թողել։
Լինելով հայրենիքի նվիրյալ զավակ՝ նա
մեկնեց պաշտպանելու հայրենի հողը, մեկնեց իր ցանկությամբ։ Պատերազմի ժամանակ եղել է N զորամասի բուժկետի պետ։
Զոհվել է 2020 թ. հոկտեմբերի 21-ին՝ Հադրութի Դրախտիկ գյուղի շրջակայքում՝ մասնագիտական պարտքը կատարելիս։
Բաբկեն Բազունցը հուղարկավորվել է
Գորիսի զինվորական նորահիմն պանթեոնում: ՀՀ նախագահի հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել է «Հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար» 2-րդ
աստիճանի մեդալով:

զինվորական դառնալ. «Դպրոցն ավարտելու տարում դիմել էր Վազգեն Սարգսյանի
անվան ինստիտուտ, բայց չէր ընդունվել:
Փորձում էինք այլ ուղղությամբ տանել, այլ
մասնագիտությունների մասին խոսել. լսել
անգամ չէր ուզում: Երկրորդ անգամ դիմեց ու
հաջողեց: Այն զորամասերում, որտեղ սպա է
եղել, այնքան լավ է դրսեւորել իրեն, մարդկային այնպիսի արժանիքներ է ցուցաբերել, որ
մինչեւ օրս նրա ենթականերն ու վերադաս
հրամանատարությունը միայն շնորհակալական խոսքեր են հնչեցնում:
Կոլ յայիս զոհվելուց հետո ամեն ինչ փոխվեց... Երկու երեխա ունի: Հարսս ու թոռներս
առանձին են ապրում, շատ-շատ ենք կարոտում նրանց: Ես լավ որդի եմ դաստիարակել՝
մարդասեր, հարգալից, մեծ ու փոքր ճանաչող, ինքնավստահ եւ ուժեղ:
Շատ խելացի էր, դպրոցում էլ լավ էր սովորում: Նպատակասլաց էր, անզիջում, անվախ: Երբ սկսվեց պատերազմը, որդիս Վայքի զորամասում վաշտի հրամանատար էր:
Իրենց հրամանատար, կապիտան Արիստակեսյանի շիրիմին հաճախ են զինվորներ ու
պայմանագրայիններ այցի գալիս: Զրուցում
եմ նրանց հետ, որդուս կարոտն այդ կերպ
փորձում փարատել, բայց իզուր: Ասում են՝
մեր «կամանդիրը» հերոս էր, մեզանից չհեռացավ, մի քայլ չնահանջեց:
Հոկտեմբերի 9-ին որդիս իր վաշտով Ջրական էր գնացել, հոկտեմբերի 10-ից հետո
նրանից այլևս լուր չունեցանք: Հոկտեմբերի
14-ին գնացի Վայքի զորամաս, հետո Գորիսի
դիահերձարան, որտեղ էլ գտա տղայիս մարմինը: Կոլ յայիս ու նրա նման տղաների մասին պիտի հաճախ գրել, նրանք տղամարդու
լավագույն օրինակ են նոր սերնդի համար:
Անտանելի ցավ եմ զգում, բայց միեւնույն ժամանակ գիտեմ, որ հայրենիքը պաշտպանելը
նրա ընտրությունն էր:
Ես հերոսի հայր եմ, իմ որդին մեր երկրի
ազատության համար է նահատակվել...»:
Կոլ յա Արիստակեսյանի աճյունը հողին է
հանձնվել 2020 թ. հոկտեմբերի 16-ին՝ Սիսիանի զինվորական պանթեոնում: ՀՀ նախագահի հրամանագրով (հետմահու) պարգեւատրվել է «Մարտական ծառայություն» մեդալով:

Հ

Ա

րիստակեսյան Կոլ յա Ռաֆիկի, ծնվել է
1990 թ. նոյեմբերի 22-ին՝ Սիսիան քաղաքում: Սովորել է Վաղատին գյուղի միջնակարգ դպրոցում: 2008 թ. ընդունվել է Վազգեն
Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան: 2012 թ. որպես սպա ծառայության է
անցել Կապանի զորամասում:
Կոլ յայի հայրը՝ Ռաֆիկը, որդու մասին
պատմելիս հուզվում է (տղամարդու արցունքներն անասելի ցավոտ է տեսնել): Հայրը պատմում է, որ որդին մանկուց է երազել

Ռազմիկ Գրիգորյան. նպատակներն անկատար մնացին

Ռ

Հայկ Գրիգորյան. «Ո՞վ պիտի
պաշտպանի հայրենիքը, եթե ոչ
ես»

Կոլյա Արիստակեսյան. նահատակ
կապիտանը Սիսիանից

լծվել է հայրենի երկրամասի՝ Սյունիքի պաշտպանության սուրբ գործին։
Պատերազմական օրերին լավատեսորեն
էր գնահատում իրավիճակը և հավատում էր
մեր հաղթանակին։ «Մի օր ծնվել եմ, մի օր էլ
պիտի մահանամ։ Էլ ո՞վ պիտի պաշտպանի
հայրենիքը, եթե ոչ ես։ Մենք միշտ պարտք
ենք մեր հայրենիքին», – անմահ մարտիկի`
Հայկի խոսքերն են։ Նոյեմբերի 1-ին, երբ հերթական հերթապահության է եղել, իր մարտական ընկերը` դիպուկահար Մայիսը, նկատել
է հակառակորդի դիպուկահարին. այդ մասին
հայտնել է Հայկին, ով էլ վազելով մոտեցել է՝
տեսնելու, սակայն հակառակորդի կրակն անմահացրել է նրան ու ընկերոջը։ Դիրքապահ
ընկերները մոտեցել են, որ օգնություն ցույց
տան նրանց, և այդ նույն պահին անօդաչու
թռչող սարքը հարվածել է խրամատին։
Նա երկնային արքայությունում է, իսկ հարազատներին ու ընկերներին թողել է վառ
հուշեր։ Գնաց, որ մենք ապրենք, որ ապրի
մայրը: Հայկը հարազատների համար հավերժորեն դարձավ զինվոր...
Հայկ Գրիգորյանը հուղարկավորվել է Կապանի Բաղաբուրջի հուշահամալիրում:
ՀՀ նախագահի հրամանագրով հետմահու
պարգևատրվել է «Մարտական ծառայություն» մեդալով, Կապանի համայնքապետի
որոշմամբ՝ «Կապան» մեդալով և Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ուսանողական խորհրդի մեդալով:

այկ Գագիկի Գրիգորյան, ծնվել է 1998 թ.
հուլիսի 14-ին՝ Քաջարանում: Ծնվելուց
երեք ամիս անց հայրը մահացել է։ Մոր միակ
զավակն էր։ Մանկությունն ու պատանեկությունն անցել են Կապան քաղաքում։ Դպրոցն
ավարտելուց հետո ընդունվել է Հայաստանի
ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղ։ Ուսումը կիսատ
է թողել և 2016-2018 թթ. մեկնել ծառայության Սիսիանի զորամաս։ Ծառայության ժամանակ արժանացել է բազմաթիվ շնորհակալագրերի, պատվոգրերի։ Ծառայությունն
ավարտելուց հետո ընդունվել է աշխատանքի ԶՊՄԿ-ում և միաժամանակ շարունակել
ուսումը։
Սյունեցի հերոս Հայկ Գրիգորյանը խիզախ, բարի, հայրենասեր, ընկերասեր, աշխատասեր ու կենսուրախ մարդ էր։ Կիսատ
թողնելով նպատակները, աշխատանքը, ուսումը, սերը և իր երիտասարդ կյանքը՝ Արցախյան 3-րդ պատերազմի առաջին իսկ
օրերից մեծ եռանդով ու հայրենասիրությամբ

ազմիկ Գրիգորյան, ծնվել է 1998 թ.
սեպտեմբերի 22-ին՝ Քաջարանում: Հիմնական կրթությունը ստացել է Քաջարանի
Ե. Չարենցի անվան թիվ 1 միջնակարգ և
Երեւանի N 64 դպրոցներում: 2013-2016 թթ.
սովորել է Քաջարանի պետական արհեստագործական ուսումնարանում, որի ծրագրավորման 3-րդ կուրսն ավարտելուց հետո
զորակոչվել է ՀՀ զինված ուժեր, ծառայել է
Դիլիջանի զորամասում: Զորացրվելուց հետո վերադարձել է Քաջարան և աշխատանքի
ընդունվել «Աժդանակ» ՍՊԸ-ում՝ փականագործ: Գործընկերները նրա մասին հարգանքով ու սիրով են պատմում. «Լավ երիտասարդ էր, ինքը մեզ էր հարգում, մենք՝ իրեն,
գործի հանդեպ էլ պարտաճանաչ էր, ուշադիր։ Շատ-շատ ցավալի է նման լավ մարդ
կորցնելը...»:
«Ռազմիկը դեռ մանկուց համեստ, խելացի ու աշխատասեր երեխա էր, նաև համառ
ու նպատակասլաց: Սիրում էր ինքնուրույնություն դրսևորել, նախաձեռնող էր, չէր վախենում անգամ իր ուժերից վեր աշխատանքից: Քրոջն ու եղբորն անչափ շատ էր սիրում,
մեր առաջինն էր, հիմա էլ է առաջինը, մենք
հիմա ապրում ենք, որ հիշենք...», – որդու մասին հպարտությամբ պատմում է հայրը։
Հայրը ԵԿՄ անդամ է, նա Արցախյան պատերազմի առաջին օրվանից առաջնագծում
է եղել, բայց զորահավաքով Ջրականում
գտնվող որդին նրան չէր ասել իր գտնվելու
վայրը, չանհանգստացնելու համար ասել էր՝
Ջերմուկում է ու իր մոտ ամեն ինչ լավ է...
Սեպտեմբերի 29-ին հասավ Ջրական ու
միացավ Կապանի բրիգադի զինվորներին:
Բանակում ծառայության ընթացքում ծանոթացել էր Դ-20 հրանոթին և օգնում էր տղաներին նշանառության ու հաշվարկների հարցերում...

Հոկտեմբերի 10-ին հերոսաբար զոհվել է
Ջրականի մատույցներում՝ թշնամու անօդաչու սարքի արձակած հրթիռի պայթյունից:
Հուղարկավորվել է Քաջարանի հուշահամալիրում: ՀՀ նախագահի հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել է «Մարտական ծառայություն» մեդալով:

Սուրեն Սարգսյան. անվախ նշանառուն

Ս

ուրեն Բենիկի Սարգսյան, ծնվել է 1985
թվականի նոյեմբերի 17-ին՝ Մեղրի քաղաքում։ Ճակատագրի բերմամբ մանուկ Սուրենի կնքահայրը պիտի լիներ ոչ այլ ոք, քան
գնդապետ Ղևոնդ Հովհաննիսյանը: Սուրենը
եկեղեցում ծառեր էր տնկել ու ամեն առավոտ
դպրոց գնալուց ջրում էր: Սովորականի նման,
երբ փոքրիկ տղան հերթական անգամ գնացել էր ծառերը ջրելու, տեսել է շարք կանգնած
զինվորներին ու կանգնել նրանց կողքին: Ի
պատասխան գնդապետի հարցական հայացքի՝ տղան պատասխանել է. «Ինձ էլ կնքեք»:
Ահա այսպես մանուկ Սուրենը դարձավ
Ղևոնդ Հովհաննիսյանի սանիկը:
Դեռ մանկուց աննկարագրելի սեր ուներ
դեպի զինվորները, բանակը։ Գրքի էջերում
միշտ զենք ու զինվոր էր նկարում…
Ժամկետային պարտադիր զինվորական
ծառայությունը վերջացնելուց հետո դարձել է
պայմանագրային զինծառայող: Սուրենն արտերկրում էլ է բախտը փորձել, սակայն Մեղրիի սարերն ու ձորերը հազար ձեռքով կանչում էին նրան:
Բոլորովին այլ ճակատագիր էր կանխորոշված ի վերուստ: Ու նորից հմուտ նշանառուն իր լեռների հետ էր…
Երբ սկսվեց Արցախյան 3-րդ պատերազմը, շրջանի պաշտպանությունը հանձնելով
ընկերներին` մեկնեց Ջրական։ Շատ սիրված ու հարգված երիտասարդը նշանառու
էր ու միշտ պատրաստ էր պաշտպանել իր
հայրենիքը։ Քաջ հայորդին՝ գիշերն աննկատ
սողալով թշնամու խրամատ, սպանելով ադրբեջանցի մի քանի ասկյարի, զենք ու զինամթերք է հասցրել իր մարտական ընկերներին։
Մասնակցել է ամենաթեժ մարտերին: Հոկտեմբերի 7-ին Իշխանաձորում է եղել. տեսնելով տղաներին անօգնական վիճակում՝ նստել
է մեքենան ու շտապել մարտի դաշտ՝ այնտեղից վիրավորներին դուրս բերելու, ինչի շնորհիվ շատերի կյանքը փրկվել է:
Վայքի հետախուզական ջոկատի հետ
թշնամու խրամատներից Սուրենը զենք֊զինամթերք է քանիցս առգրավել և բերել մեր
զինվորներին: Մարտերը ծանր էին...
Հոկտեմբերի 9-ին զանգահարում է տուն
ու կնոջն ասում. «Որդուս լավ կնայես»:
Սուրենի հետ կապն ընդհատվել է հոկտեմբերի 10-ից: Ցավոք թշնամու աչքից չի
վրիպել Սուրենը, հոկտեմբերի 10-ին անօգնական մնացել է մարտի դաշտում։
Հայտնաբերել են, և նոյեմբերի 23-ին տեղի է ունեցել հուղարկավորությունն իր քարքարոտ ու քաղցր ծննդավայրում…
Սուրենն իր քաղաքում իր ձեռքերով շինած մատուռ ունի, որը հերոսից հուշ մնաց իր
բնօրրանին: Ավանդույթ է ձևավորվել՝ մարտական դիրքեր բարձրանալիս զինվորները
այդտեղ մոմ են վառում:
Սուրեն Սարգսյանը հուղարկավորվել է
Մեղրիի գերեզմանատանը:
ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՄԱՐԻ
ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԸ
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Շուռնուխն
ամբողջովին
լուսավորվել
է, նաև չորս
ընտանիք
բնակարանամուտ
է տոնելու
Շուռնուխում ավարտին են մոտենում
համայնքի միջոցներով վերակառուցվող բազմաբնակարան շենքի ներքին
հարդարման աշխատանքները, լուծվել է նաև բնակավայրի լուսավորության ամբողջ ցանցի արդիականցման
խնդիրը։

Ա

շխատանքների ավարտին 4 ընտանիք բնակարանամուտ է տոնելու: Առաջիկայում պլանավորվում է շենքի տարածքում նաև մանկական
կենտրոն ունենալ, որտեղ երեխաների
ժամանցը կազմակերպելուն զուգահեռ
նաև երկու նոր աշխատատեղ կհիմնվի:
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ համագործակցությամբ բնակավայրն ամբողջովին լուսավորվել է, ամբողջ ցանցն արդիականացվել է:
Շուռնուխում նաև այգիների հիմնման
ծրագիր է իրականացվում «Հիմնատավուշ» զարգացման հիմնադրամի հետ համատեղ: Տնտեսություններին բաժանվել
են պտղատու ծառեր՝ այգիներ հիմնելու
նպատակով:

Կ

ապանի թիվ 1 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը (ՆՈւՀ)
մայիսի 7-ին տոնեց հիմնադրման
կես դարը: Հոբել յանի տոնակատարությանը
մասնակցում էին Կապանի համայնքապետ
Գևորգ Փարսյանը, համայնքապետի տեղակալ Գոռ Թադևոսյանը, Կապանի հոգևոր
հովիվ տեր Խաչատուր քահանա Հայրապետյանը, մանկապարտեզի տարբեր տարիների
աշխատակիցներ, նախկին սաներ, հյուրեր:
Հոբել յանին նվիրված հանդեսի սկզբում
հնչեց Կապանի օրհներգը, որով իսկ տոնական ու մտերմիկ տրամադրություն ստեղծվեց
դահլիճում: ՆՈւՀ-ի տնօրեն Քրիստինե Սողոմոնյանը տանտիրոջ իրավունքով ողջունեց
հյուրերին: Մանկապարտեզի աշխատակիցները ներկայացրին կրթօջախի անցած կեսդարյա ուղին, իսկ սաները երգ ու պարով,
թոթովախոս ասմունքով հրճվանք պատճառեցին հանդեսի մասնակիցներին:
Քրիստինե Սողոմոնյանը, ով հաստատության յոթերորդ տնօրենն է և պաշտոնավարում է 2009 թվականից, մեկ առ մեկ արժևորեց մանկապարտեզի տարբեր տարիների
աշխատակիցների վաստակը՝ նրանց հուշանվերներ և ծաղկեփնջեր հանձնելով: Արժանին մատուցվեց երկրային կյանքին արդեն
հրաժեշտ տված կոլեկտիվի անդամներին:
Նաև ցավով հիշեցին մանկապարտեզի նախկին այն սաներին, ովքեր նահատակվեցին
44-օրյա պատերազմում:
Հոբել յանի առթիվ բարեմաղթանքի խոսքով հանդես եկավ Կապանի համայնքապետ
Գևորգ Փարսյանը, ով մեկ անգամ ևս հիշեց-

րեց այն միտքը, որ մարդու, որպես անհատի,
ձևավորման հիմքը դրվում է մանկապարտեզում, և որքան ամուր լինի այդ հիմքը, այնքան
նա հանապազօրյա կյանքում իրեն լիարժեք
կդրսևորի: Ելույթի ավարտին համայնքապետը շնորհակալագրեր և ՀՀ կենտրոնական
բանկի կողմից թողարկված հուշադրամներ
հանձնեց մանկապարտեզի տնօրենին և մի
խումբ աշխատակիցների:

Տոնական տորթով և հրավառությամբ
ավարտին հասավ գեղեցիկ այդ հանդեսը, որ
շարունակություն ունեցավ աղանդերի սեղանի շուրջ, մի բաժակ գինիով՝ դարձյալ բարեմաղթանքներ և հուշեր, հուշեր, հուշեր…
Գարնանային անձրևոտ օրը Կապանի
թիվ 1 ՆՈւՀ-ում հոբել յանական հանդես էր՝
ծննդյան օրվա պես անմոռաց:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Օրենսդիրը հավանություն է տվել
««Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների
մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծին:

Խ

Տոն էր, պարի
տոն...

Կ

ապանում ապրիլի 29-ին տոնվեց
պարի միջազգային օրը: Նախորդող
մի քանի օրերին մշակույթի կենտրոնի հրապարակում տոնին ընդառաջ փորձեր էին անցկացվում՝ մարզկենտրոնի բնակիչները նաև այդպիսով տեղեկանում էին
մասին:
մոտալուտ
տոնակատարության
Կենտրոնի առջևի հրապարակում, չնայած
տեղացող անձրևին, ստվար բազմություն էր
հավաքվել: Մարդիկ ծափողջույններով դիմավորեցին տոնակատարությանը մասնակից պարային խմբերին, որոնք անցան հրապարակով՝ «Դայմոնդ պարային համույթ»
(գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր
պարուսույց՝ Աղուն Հովհաննիսյան), «Էքսպերիմենտալ» պարախումբ (գեղարվեստական ղեկավար և պարուսույց՝ Ռուզաննա
Խաչատրյան), «Նարա-Դանս» պարարվեստի
ստուդիա (գլխավոր պարուսույց և գեղարվեստական ղեկավար՝ Նարինե Մովսիսյան),
«Զանգեզուր» ժողովրդական պարային համույթ (գեղարվեստական ղեկավար՝ Վահագն

Արցախում
մայրության
նպաստը
կհաշվարկվի
նվազագույն
աշխատավարձի
չափով

Գասպարյան), «Սաբինա» պարային համույթ
(գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր
պարուսույց՝ Սաբինա Պետրոսյան), «Պարի
աստղեր» ստուդիա (գեղարվեստական ղեկավար՝ Էրիկ Քոչարյան, պարուսույց՝ Աննա
Աղագուլ յան): Տոնին մասնակցեցին Կապանի արվեստի մանկական դպրոցի սաները և
Կապանի արվեստի պետական քոլեջի «Պարարվեստ» մասնագիտություն սովորողները
(պարուսույց՝ Թամարա Ստեփանյան):
Պարային խմբերը ներկայացրին ժողովր-

դական, ազգագրական, ժամանակակից
պարեր, ինչը լավ առիթ էր ծանոթանալու
մարզկենտրոնում գործող պարային խմբերի
ձեռագրին: Տոնակատարությունը եզրափակվեց միասնական պարով, իսկ ամենավերջում
Կապանի համայնքապետարանի մշակույթի
կենտրոնի տնօրինությունը հուշանվերներ
հանձնեց մարզկենտրոնում գործող պարային
խմբերի ղեկավար պարուսույցներին:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

որհրդարանից հայտնում են,
որ «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության
նպաստների մասին» օրենքում ամրագրված է, որ եթե վարձու աշխատողի կամ
ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով
ապահոված անձի մայրության նպաստը
հաշվարկելու համար հիմք ընդունվող
միջին ամսական աշխատավարձը կամ
եկամուտը պակաս է 69 620 ՀՀ դրամից,
ապա մայրության նպաստը հաշվարկելիս
որպես միջին ամսական աշխատավարձ
հիմք է ընդունվում 69 620 ՀՀ դրամը: Կառավարության ռազմավարական ծրագրերի համաձայն և պետական բյուջեի
եկամուտների հաշվառումով, փուլային
տարբերակով «Նվազագույն աշխատավարձի մասին» օրենքով կատարվում է
նվազագույն աշխատավարձի շեմի բարձրացում, որի արդյունքում մի շարք օրենքներում կատարվում են համապատասխան փոփոխություններ։
Օրենքում ամեն անգամ նման փոփոխության կատարումից խուսափելու
նպատակով առաջարկվում է նվազագույն
աշխատավարձի թվային արտահայտության փոխարեն ամրագրել, որ մայրության
նպաստը հաշվարկվում է նվազագույն աշխատավարձի չափով։
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Հաագայի
դատարանը
Հայաստանին
ճանաչել է
որպես Արցախի
հուշարձանների
սեփականատեր
Հաագայի միջազգային դատարանն աննախադեպ որոշում է կայացրել. պատմության մեջ առաջին անգամ կազմակերպությունն այլ պետության տարածքում հայտնված պատմական հուշարձանների իրավահաջորդ և իրավատեր է
ճանաչել մեկ այլ երկրի:

Սյունիքի միջնակարգ դպրոցի
աշակերտները՝ Ազգային ժողովում

«Ժ

ողովրդի առջեւ պատասխանատվությունը կրում է պատգամավորը», – ասել է ԱԺ
«Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը
«Բաց դաս» ծրագրի շրջանակում խորհրդարան այցելած Սյունիքի մարզի Սյունիք համայնքի միջնակարգ դպրոցի աշակերտների
ու ուսուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։
Հյուրերի հետ հանդիպել են նաեւ նույն
խմբակցության պատգամավորներ Մարինա
Ղազարյանը եւ ԱԺ ֆինանսավարկային եւ
բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գեւորգ Պապոյանը։
Պատգամավորներն աշակերտներին ներկայացրել են Հայաստանի կառավարման

համակարգը, օրենսդիր եւ գործադիր մարմինների գործունեության առաջնահերթություններն ու տարբերությունները։
Աշակերտների հարցերը հիմնականում
վերաբերել են դոլարի արժեզրկմանը, բուհերում ուսման վարձերի բարձրացմանը, անվտանգության ոլորտին, մարզերում համալսարանների համալրմանը, տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ոլորտին, սահմանամերձ
գյուղերի դպրոցներում պայմանների բարելավմանը, ուսուցիչների ատեստավորմանը:
Անդրադառնալով ուսման վարձավճարների բարձր լինելուն վերաբերող հարցին՝
Գեւորգ Պապոյանը հայտնել է, որ դրանց մեծ
մասն ուղղվում է դասախոսների աշխատավարձերի վճարմանը։ «Մենք պիտի անենք

Հուշ-երեկո և մենահամերգ

Ա

միսներ առաջ կորոնավիրուսի համավարակը խլեց Կապանի երևելի
երաժիշտներից մեկի՝ Արթուր Մովսիսյանի կյանքը: Կոլորիտային անձնավորություն էր մաեստրոն (ինչպես մտերմաբար
նրան անվանում էին շրջապատում)՝ օժտված
հումորի նուրբ զգացումով, որևէ հետաքրքիր միտք հայտնելու համար ձեռքը գրպանը
չէր տանում: Նրա հետ զրուցելիս ոչ մեկին
առանց մի նոր անեկդոտ պատմելու բաց չէր
թողնում: Երաժշտության նվիրյալ էր, ֆլեյտահարների մի քանի սերունդ է դաստիարակել:
Նաև դասավանդում էր բլոկֆլեյտա, կլառնետ, շեփոր, մաեստրոյի սաները միջազգային և հանրապետական մրցույթներից վերադառնում էին դափնեկրի և մեդալակրի կոչում
նվաճած, մշտապես ակտիվ մասնակցություն
են ունեցել քաղաքում կազմակերպվող մարզամշակութային միջոցառումներին:
Ապրիլի 28-ին Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոցում տեղի ունեցավ Արթուր
Մովսիսյանին նվիրված հուշ-երեկո: Նախ՝
կրթօջախի տնօրեն Գայանե Հարությունյանը
ներկայացրեց Արթուր Մովսիսյան մարդուն և
երաժշտին, ապա բացեց հուշատախտակը՝
տեղեկացնող, որ 1984-2001 թվականներին
այդ դասարանում աշխատել է Արթուր Մովսիսյանը:

Այնուհետև ներկաները տեղ զբաղեցրին
դպրոցի դահլիճում, որտեղ մենահամերգով
հանդես եկավ կրթօջախի շրջանավարտ, միջազգային և հանրապետական մրցույթների
դափնեկիր, նրա լավագույն սաներից Վազգեն Սարգսյանը (հանդիսավար և նվագակցող՝ Էմմա Աղայան): Պատանի ֆլեյտահարը
հնչեցրեց արտասահմանցի և հայ կոմպոզի3301, 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

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

ամեն ինչ, որ ուսուցիչները եւ դասախոսները ստանան բարձր աշխատավարձ. դրանով
է նաեւ պայմանավորված ուսման որակը», –
նշել է պատգամավորը։
Պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը սյունեցի աշակերտներին խորհուրդ է տվել մասնագիտություն ընտրելիս առաջնահերթությունը չտալ սոցիալական կարգավիճակին, այլ
ընտրել այն, ինչն իրենց մոտ ամենալավն է
ստացվում:
Մարինա Ղազարյանն էլ ընդգծել է, որ
ամենից կարևորը լավ մարդ լինելն է:
Հյուրերը նիստերի դահլիճի օթյակից հետեւել են ԱԺ նիստին, լուսանկարվել պատգամավորների հետ։
04.05.2022

տորների ստեղծագործություններ՝ հավաստելով, որ բարձրակարգ երաժիշտ դառնալու
ճշմարիտ ճանապարհին է: Ի դեպ, նա մենահամերգին հանդես եկավ Կապանի համայնքապետ Գևորգ Փարսյանի նվիրած լավորակ
հնչողություն ունեցող ֆլեյտայով: Հանդիսականն անկասկած տպավորված էր և ջերմությամբ ընդունեց երաժշտի կատարումները, նաև հետագա հաջողություններ մաղթեց,
քանզի Վազգենը պատրաստվում է բարձրագույն երաժշտական կրթություն ստանալ:
Իսկ հուշ-երեկոն ուշագրավ էր նրանով,
որ էկրանից հնչեցին Արթուր Մովսիսյանի կատարումներից, նաև գործընկերոջ մասին հուշեր պատմեց և նրա մարդկային ու մասնագիտական արժանիքները ներկայացրեց Սանկտ
Պետերբուրգում բնակվող և ստեղծագործող
ֆլեյտահար Սասուն Առաքել յանը:
Մենահամերգի ավարտից հետո կրթօջախի նախկին տնօրեն Վարդան Քոչարյանը
և Կապանի համայնքապետի տեղակալ Գոռ
Թադևոսյանը համոզմունք հայտնեցին, որ
Վազգենը և մաեստրոյի մյուս սաները կշարունակեն երաժշտական կրթությունը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում և
վերադառնալով հայրենի քաղաք՝ կշարունակեն իրենց ուսուցչի կիսատ թողած գործը…
Իսկ ամենավերջում դպրոցի տնօրեն Գայանե Հարությունյանը երախտագիտություն
հայտնեց հուշ-երեկոյի մասնակիցներին և
հյուրերին:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

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

Ա

յս մասին, yerkir.am-ի փոխանցմամբ,
գրում է «Միրոտվորեց» թելեգրամյան ալիքը:
Ինչո՞ւ է այս որոշումն աննախադեպ ու
անսպասելի։
Չնայած հանգամանքին, որ Հայաստանն
ու Ադրբեջանը մի քանի տասնամյակ պայքարում են Արցախի հողերի համար, 44-օրյա
պատերազմից հետո միջազգային հանրությունը ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային
ամբողջականությունը։
Բացարձակապես միշտ՝ մինչ այս դեպքը՝
հուշարձանների նկատմամբ ճանաչվում էր
այն երկրների իրավասությունը, որի տարածքում են դրանք գտնվում։ Տխուր է, անարդար,
բայց այդպես է:
Հայկական հողերի հետ մեկտեղ թշնամուն
են անցել նաև մշակութային ժառանգության
օբյեկտները, ինչը բողոքի և անընդունելիության ալիք է առաջացրել հանրապետության
քաղաքացիների շրջանում։ Հայոց պատմության ալբանականացման անվերջ փորձերն
ընկալվել և ընկալվում են ավելի ցավոտ։ Ադրբեջանը ոչ միայն յուրացնում է հուշարձանները, այլեւ բացահայտորեն պղծում դրանք։
Այս տարվա փետրվարին Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածնի մամլո դիվանն անգամ դիմեց համաշխարհային հանրության օգնությանը։
«Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի իշխանությունների այս նախաձեռնությունը և այն
համարում հակամարդկային և հակաքաղաքակրթական գործողություն՝ Հայաստանի,
Արցախի և հայ ժողովրդի նկատմամբ մշտական թշնամության և ատելության ընդգծված
դրսևորմամբ», – նշել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը, նաև՝ ընդգծել, որ Արցախի քրիստոնեական սրբավայրերի հայկական պատկանելությունը գիտականորեն ապացուցված
է և անհերքելի, նույնիսկ եթե դրանք այժմ
գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության
տակ:
Այժմ, ըստ Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Րաֆֆի Քորթոշ յանի, Հայաստանն
իրավունք ունի դիմելու ՄԱԿ-ի միջազգային
դատարան՝ ապացուցելու իր հուշարձանների պղծման փաստերը, և եթե դրական արձագանք չստանա, փաստերը կներկայացնի
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդին։

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
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