Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 28-ին հրավիրած առցանց ասուլիսում հայտարարեց, որ Բերձորն ու Աղավնոն անցնելու են
ադրբեջանական վերահսկողությանը։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչ է լինելու Բերձորի, Աղավնո ու Սուս գյուղերի ճակատագիրը՝
Ադրբեջանի կողմից շրջանցիկ ճանապարհը կառուցելուց հետո, Փաշինյանն ասաց. «Երթուղու փոփոխություն տեղի ունենալու
պարագայում այն տարածքները, որոնք չեն գտնվում Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար մարզի նախկին այդ սահմանի մեջ, նրանք
անցնելու են Ադրբեջանի վերահսկողությանը»։
Հինգշաբթի
13 հուլիսի 2022թ.
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Հայաստանին Հիսուս
Քրիստոսի արձան
պետք չէ
Գերմանիայի թեմի
առաջնորդ արքեպիսկոպոս
Սերովբե Իսախանյանի
կոչը

Զինակոչիկների հերթական խումբը մեկնեց
պարտադիր զինվորական ծառայության

Հ

ունիսի 29-ին մարզկենտրոն Կապանում զինակոչիկների հերթական խումբը մեկնեց պարտադիր զինվորական
ծառայության: Զորակոչին մասնակցում էին ՀՀ
պաշտպանության նախարարության զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության Սյունիքի մարզի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավար, գնդապետ Վահե
Աղալարյանը, ստորաբաժանման զինակոչի
բաժանմունքի պետ Սմբատ Դադոյանը, զինվորականներ, Արցախյան պատերազմի մասնակիցներ, զինակոչիկների հարազատներ և

մտերիմներ:
Այս անգամ հայրենիքի ապագա պաշտպանները բանակ մեկնեցին Կապանի Սուրբ
Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցուց, որտեղ նրանց
հայրենիքին անմնացորդ ծառայելու պատվիրաններ հղեց Կապանի հոգևոր հովիվ տեր
Խաչատուր քահանա Հայրապետյանը. «Իրար
վերաբերվեք այնպես, ինչպես հարազատ եղբորդ կվերաբերվես, եթե իրար հետ խաղաղությամբ ու սիրով լինեք, ոչ մի թշնամի ձեզ
ծնկի չի բերի, մեր սահմանները միայն հայրենիքին նվիրված զինվորները կարող են

պաշտպանել: Հպարտություն է տեսնել, թե ինչ
բարձր տրամադրությամբ եք մեկնում հայրենիքը պաշտպանելու»:
Աստծո օրհնությունը ստանալուց և հարազատներին ու մտերիմներին հրաժեշտ տալուց հետո բարեմաղթանքի տարափի տակ
զինակոչիկները մեկնեցին հանրապետական
հավաքակայան:
Ինչպես «Սյունյաց երկրին» փոխանցեց
գնդապետ Վահե Աղալարյանը, ամառային զորակոչն ավարտվելու է հուլիսի 30-ին:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Գևորգ Փարսյանը, եկեղեցու սպասավորներ
ու բազմաթիվ կապանցիներ, ինչպես և հյուրեր:
Ժամը 10-ից հետո վանական համալիրի
տարածքում ապրեցնող աշխուժություն էր
տիրում: Այդտեղ էին Սյունիքի տարբեր ոստաններից մարդիկ, հյուրեր մայրաքաղաքից,
նաև Վահանավանքի երբեմնի արշավախմբի

անդամներ, պեղումներին ուսանողական տարիներին մասնակցած անձինք, այժմ՝ արդեն
գիտական աշխարհի ներկայացուցիչներ:
Առիթը բաց չեմ թողնում զրուցելու նրանց
հետ. «Շատ կարևոր և հուզիչ օր է ինձ և ընկերներիս համար, քանի որ 42 տարի անց՝
1980 թվականից հետո, նորից ոտք դրեցինք

Փառահեղ
Վահանավանքի
հիմնադրման 1111րդ տարեդարձը՝
համաժողովրդական
տոնախմբությամբ

Տ

ասներորդ դարի սկզբին Սյունյաց աշխարհում տեղի ունեցավ հոգևոր մեծ
իրադարձություն. Բաղք գավառի գահակալ Իշխան Ձագիկի որդու՝ Վահանի նախաձեռնությամբ և մտքի ուժով հիմնադրվեց
Վահանավանքը, որ պիտի դառնար հոգևոր և
գիտական մտքի կենտրոն:
Աստծո փառքի տաճարի հիմնարկեքից
մեզ 1111 տարի է բաժանում:
Հունիսի 25-ին Վահանավանքի վանական
համալիրում նշվեց այդ տարեդարձը:
Հանդիսությունն առավոտվանից սկսվեց
մարզկենտրոնի Հալիձոր թաղամասից՝ ուխտագնացությանը բնորոշ քայլերթով, որին
մասնակցում էին Կապանի համայնքապետ

Շարունակությունը՝ էջ 4

«Հ

արգելի պարոն Ծառուկյան,
Այսօր մամուլից տեղեկացանք, որ, առանց անսալու
բազմաթիվ անձերի ու հաստատությունների
կոչերին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հորդորներին, անայլայլ կերպով շարունակում եք
իրագործել Հիսուս Քրիստոսի հսկա արձանը
կառուցելու Ձեր ծրագիրը, կատարել եք նույնիսկ հիմնարկեքը։
Որպես հայ մարդ, հոգևորական ու եպիսկոպոս, աղաչում, խնդրում, պահանջում եմ, ի
սեր Աստծո, դադարացրե՜ք այս ծրագրի իրագործումը։ Այն պարզապես հարիր չէ բազմադարյա հայ մշակույթին, խորթ է մեր մտածելակերպին, դեմ է Հայ Եկեղեցու հաստատած
ավանդույթներին։
Աշխարհի շատ երկրներում շատ ու շատ
մշակութային, պատմական ու կրոնական կոթողներ կան, որ չկան Հայաստանում, և դա
բնական է։ Հայաստանն աշխարհին ներկայանում է բազում մշակութային, պատմական ու
կրոնական արժեքներով, որ չկան աշխարհի և
ոչ մի ուրիշ երկրում։ Եվ սա էլ բնական է։ Մեզ
ծիծաղի առարկա մի՜ դարձրեք, կաթոլիկյան
աշխարհին հատուկ մի երևույթ մի՜ պատճենահանեք մեր աշխարհում։ Հիսուս Քրիստոսի արձանը ո՜չ կավելացնի մեր հավատքը, ո՜չ
կամրապնդի մեր քրիստոնեական արժեհամակարգը, ո՜չ էլ աշխարհի աչքին կբարձրացնի
Հայաստանի վարկն ու հեղինակությունը։
Դուք բազում-բազում բարի գործեր եք
կատարել, որոնք ընդունվել ու գնահատվել
են հայության կողմից` Հայաստանում թե արտերկրում։ Ձեր բարերարությամբ վեր են խոյացել բազմաթիվ եկեղեցիներ, դպրոցական,
կրթական ու մարզական հաստատություններ։
Հազար շնորհակալություն Ձեզ։ Հայ ժողովուրդը երախտապարտ է Ձեզ` այս իրագործումների համար։ Դրանցից յուրաքանչ յուրը եղել
են անհրաժեշտ ու օգտաշատ իրագործումներ։
Հիսուս Քրիստոսի արձանը ո՜չ անհրաժեշտ է,
ո՜չ էլ օգտաշատ։
Դրամը Ձերն է, Դուք կարող եք բնականաբար այն ծախսել Ձեր նախընտրած ձևով։
Ազատ եք իրագործելու Ձեր ծրագրերն ու
նախաձեռնությունները այնքան ժամանակ,
քանի դրանք չեն հակասում մեր դարավոր
ավանդույթներին ու ավանդություններին։
Աղաչում եմ, խնդրում եմ, պահանջում եմ,
դադարացրե՜ք արձանի կառուցման աշխատանքները։ Հայաստանին Հիսուս Քրիստոսի
արձան պետք չէ։
ԲԵՌԼԻՆ, 10 ՀՈՒԼԻՍԻ 2022Թ.»։
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Թշնամին Սև լճի հատվածում
վերահսկում է ռազմավարական
բարձունքներ և 13 քկմ տարածք
2021 թ. մայիսի 12-ին ադրբեջանական
զինված խմբավորումները ներխուժեցին
ոչ միայն Գեղարքունիքի մարզ՝ Վարդենիսի տարածաշրջան, այլև ՀՀ սուվերեն
տարածք մտան Սյունիքի մարզի Սև լճի
հատվածում՝ խորանալով մինչև 3 կմ:

Գ

եղարքունիքում թշնամու օկուպացրած առնվազն 3200 հա (32 քկմ)
տարածքի մասին գրել ենք: Նկատենք, սակայն, որ հաշվի առնելով ամերիկյան «Google» ընկերության քարտեզի
թարմացումները՝ այդ թվի մեջ չենք ներառել
Վարդենիսի Կութ գյուղի հատվածում ադրբեջանցիների առաջխաղացումը, որն առայժմ
«Google»-ի քարտեզում չի երևում:
2021-ի մայիսին Վարդենիսի հատվածում
թշնամին ՀՀ սուվերեն տարածքից օկուպացրել է առնվազն 3200 հեկտար:
Այս անգամ կանդրադառնանք Սև լճի
հատվածում թշնամու օկուպացիային, որն
ընդգրկում է Իշխանատափ, Գլուխ Ձագեձորի և Փոքր Իշխանասար գագաթների միջև
ընկած տարածքը, ներառյալ՝ Սև լիճն ու դրա
հարևան Ջիլի լիճը:
Մայիսի 12-ին ադրբեջանցիներն ապօրինաբար առաջացել ու զբաղեցրել են երկու
լճերին հարակից բարձունքները ՀՀ սուվերեն
տարածքում՝ հսկողություն սահմանելով ոչ
միայն դրանց և ավելի ցածրադիր տարածքների հանդեպ, այլև տեսադաշտ բացելով դեպի Գորիս: Ըստ խորհրդային քարտեզների՝
Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանն անցնում է Սև լճի վրայով: Լճի հայելու մակերեսը, համաձայն «Google»-ի քարտեզի, 1,7 քկմ
է (170 հեկտար), որից Ադրբեջանի տարածքում է գտնվում 0,3 քկմ-ն (30 հա), այսինքն՝
ընդամենը 18 տոկոսը, այնինչ այսօր ամբողջ
լիճը հայտնվել է թշնամու վերահսկողության
ու դիտարկման տակ:

Հայկական կողմի հասանելիությունը Սև լճին հարաբերական է
Նկատենք, որ հայկական կողմը, այդուհանդերձ, հարավ-արևմուտքից հասանելիություն ունի լճին: Ընթերցողները գուցե
կհիշեն, որ այն ժամանակվա փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը մի քանի պաշտոնյաների հետ այցելել էր Սև լիճ ու 2021-ի մայիսի
15-ին լուսանկարներ հրապարակել հենց այդ՝
հարավարևմտյան ափից: ՀՀ տարբեր տրամաչափի պաշտոնյաներ և իշխանական ու
իշխանամերձ լրատվամիջոցներ այդ օրերին
պարբերաբար պնդում էին, որ լճի հանդեպ
հայկական ուժերն ունեն վերահսկողություն,
սակայն իրականությունը թե՛ այն ժամանակ,
թե՛ հիմա այլ է:
Եթե նայենք ռելիեֆին, կտեսնենք, որ լճին
մերոնց հասանելիությունը հարաբերական
է (վերահսկողության մասին խոսելը չափազանցություն կլինի), քանի որ դեպի լճի հարավարևմտյան ափ տանող ճանապարհը և
ափի մոտ տեղադրված հայկական դիրքերը
գտնվում են հարակից բարձունքները զավթած թշնամու անմիջական դիտարկման
տակ: Ադբեջանցիները Սև լճի մոտ զբաղեցրել են ռազմավարական նշանակության երկու լեռ. 3451 մ բարձրություն ունեցող Փոքր
Իշխանասար լեռնագագաթը՝ արևմուտքից և
Գլուխ Ձագեձորի գագաթը (3233 մ)՝ հարավից:
Եթե Փոքր Իշխանասարը բաժանարար կետ է պատերազմի մեջ գտնվող երկու
երկրների միջև, ապա Գլուխ Ձագեձորի լեռը
գտնվում է սահմանից 2,5 կմ խորության վրա՝
ՀՀ տարածքում: Եվ այսօր ադրբեջանցիներն
այս երկու լեռնագագաթին տեղադրած իրենց
մարտական հենակետերից վերահսկում են
դրանց միջակայքում գտնվող ամբողջ ցածրադիր գոտին՝ լճի հարավարևմտյան ափ
տանող ճանապարհը և ափի մոտ գտնվող
հայկական դիրքերը: Նշված երկու գագաթների միջև հեռավորությունն ուղիղ գծով 4,1 կմ
է, ինչը նշանակում է, որ երկու կողմից թշնամին կարող է տարբեր զինատեսակներից ին-

տենսիվ կրակի տակ պահել իր հենակետերի
միջակայքը:

Հասկանալի է, որ ունենալով բարենպաստ
դիրքեր շրջակայքի վրա գերիշխող բարձունքների վրա՝ թշնամին վերահսկում ու
դիտարկում է շատ ավելի մեծ տարածք, քան
զուտ իր թիկունքում գտնվողն է:

1280 հեկտար տարածք
Սև լճի հատվածում, ըստ «Google»-ի
քարտեզի, որի արբանյակային պատկերները
վերցված են եվրոպական «Airbus» և ամերիկյան «Maxar Technologies» ընկերությունների արբանյակներից, վերջին պատկերներն
արվել են 2021-ի սեպտեմբերին՝ ներխուժումից 4 ամիս անց, երբ արդեն տեսանելի են
հակամարտ զորքերի դիրքերը: Բայց քանի
այդ քարտեզը թարմացվում է ըստ առանձին սեգմենտների, դրանում 2021-ի մայիսյան
ներխուժումից հետո երևում են ադրբեջանական ոչ բոլոր մարտական հենակետերը։
Բացը լրացնելու համար «Google»-ի քարտեզը համադրել ենք եվրոպական «Sentinel-2A»
արբանյակի ամենավերջին (2022 թ. հունիսհուլիսին արված) լուսանկարների հետ՝ հասկանալու համար, թե ինչ տարածք է ներառում թշնամու օկուպացիան:
Գծերով իրար ենք միացրել ադրբեջանցիների առաջապահ դիրքերը: Այս հաշվարկով
ստացվում է, որ ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ է անցել 12,8 քկմ կամ 1280
հեկտար տարածք: Սա հավասար է 1793
հատ ֆուտբոլային խաղադաշտի, ինչպիսին
ունի Երևանի «Հանրապետական» ստադիոնը:
Հասկանալի է, որ ունենալով բարենպաստ դիրքեր շրջակայքի վրա գերիշխող
բարձունքների վրա՝ թշնամին վերահսկում ու
դիտարկում է շատ ավելի մեծ տարածք, քան
զուտ իր թիկունքում գտնվողն է: Այս առումով
ամենամտահոգիչը, թերևս, հայկական բնակավայրերի ու ճանապարհների՝ ադրբեջանցիների խոցման տիրույթում գտնվելն է:

Անվտանգային ռիսկ
Անվտանգային լուրջ ռիսկ է այն հանգամանքը, որ թե՛ Գլուխ Ձագեձորի սարից, թե՛
վերջինիս հարևան 2924 մ բարձրությամբ գագաթից, որտեղ ևս դիրքավորվել է թշնամին,
տեսադաշտ է բացվում դեպի Գորիս և դրան
կից Ակներ ու Վերիշեն գյուղեր: Մասնավորապես՝ Ձագեձորից մինչև Գորիս և ԵրևանԳորիս-Ստեփանակերտ ճանապարհն ուղիղ
գծով 10 կմ է, ինչը խոցելի հեռավորություն
է հրետանու համար: Նույն գագաթից Ակներ
գյուղը 8 կմ-ի վրա է, Վերիշենը՝ 9 կմ-ի:
Բնակավայրերին ավելի մոտ է ադրբեջանցիների զբաղեցրած 2924 մ բարձրությամբ գագաթը, որտեղից մինչև Ակներ 6 կմ
է, Վերիշեն՝ 7, Գորիս՝ 8: Թշնամու հրետանու
համար բարենպաստ է նաև Փոքր Իշխանասարի հեռավորությունը նշված բնակավայրերից, մասնավորապես՝ մինչև Գորիս 14 կմ է:

Իշխանատափից մինչև Փոքր Իշխանասար
2021-ի մայիսին ադրբեջանցիները Սև
լճի արևելքում առաջացել են մինչև Իշխանատափ բարձունք (2561 մ), որտեղից երևում են 5 կմ հեռավարության վրա
գտնվող Խոզնավար և Վաղատուր գյուղերը:
Այս բարձունքով է անցնում Գորիս-ՎերիշենԱկներ-Սև լիճ ճանապարհը, որը փակվել
է. հենց ճանապարհի վրա իրար դիմաց են
տեղակայվել հայկական ու ադրբեջանական
դիրքերը: Արևմուտքում էլ թշնամին հասել է
մինչև Փոքր Իշխանասար՝ ճանապարհ հարթելով Սև լիճը հյուսիսից եզերող զառիթափի
վրայով: Իշխանատափից մինչև Փոքր Իշխանասար 8,2 կմ է:

Թշնամին օկուպացրել է պետական
արգելավայրը, արոտավայրերն ու
ջրամբարը
Սև լիճն ընդգրկող 240 հեկտարը համարվում է բնության հատուկ պահպանվող
տարածք: Դեռ խորհրդային տարիներին՝
1987-ին, այն ճանաչվել էր պետական արգելոց, իսկ 2001-ին ՀՀ կառավարությունն արգելոցը դարձրել է արգելավայր: Ըստ «Սև լիճ»
պետական արգելավայրի կանոնադրության՝
այն գտնվում է Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակի Մեծ Իշխանասար հրաբխային կոնի մերձկատարային մասում՝ 2670 մ
բարձրության վրա: Տարածքն ընդգրկում
է սառցադաշտային ծագման Սև լիճը (200
հա մակերեսով) և առափնյա մերձալպյան
մարգագետնային էկոհամակարգերը (40 հա
մակերեսով): Արգելավայրի կազմավորման
հիմնական նպատակն է Սև լճի ջրային և
նրա հարակից ցամաքային էկոհամակարգերի, բուսական ու կենդանական աշխարհի
պահպանությունն ու կայուն օգտագործումը,
Սևանա լճի իշխան և բեղաձուկ ձկնատեսակների արհեստական վերարտադրության
համար անհրաժեշտ ձկնային պաշարի աճեցումը:
Ադրբեջանցիների օկուպացրած տարածքներն անասնապահությամբ զբաղվող
տարածաշրջանի բնակչությունն օգտագործում էր որպես արոտավայր: Առցանց
քարտեզներն ուսումնասիրելիս թե՛ օկուպացիայից առաջ, թե՛ հետո կարելի է տեսնել սարվորների ցանկապատած բազմաթիվ մակաղատեղերը, որոնք հակամարտ
զորքերի շփման գոտում հայտնվելուց հետո
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դարձել են անօգտագործելի:Տարածաշրջանի տնտեսությանը վնաս է հասցվել նաև
Սև լճի հարևան Ջիլի լճի օկուպացիայով:
Վերջինս հայտնի է տարբեր անուններով՝
Ջանլիճ, Ջինլի, Ջելնի, Ջալին, Ջալնի, Ջան,
Ջանլի, Ջապլի, Ջապնի: Այս լիճը վերածված
է ջրամբարի, և ըստ տարբեր քարտեզների
(«Google», «Yandex»), ԽՍՀՄ-ից ժառանգված հայ-ադրբեջանական սահմանն այս
պարագայում ևս, ինչպես Սև լճի դեպքում,
անցնում է ջրամբարի հայելու վրայով, բայց
ի տարբերություն Սև լճի՝ Ջիլիի չնչին մասն
է գտնվում ադրբեջանական կողմում, ընդ
որում՝ քարտեզների համաձայն՝ սահմանն
անցնում է նաև պատվարի վրայով՝ կիսելով
այն: Ժամանակին «Հետքը» գրել էր Հայաստանի ջրամբարների մասին՝ օգտագործելով ոլորտի մասնագետների տրամադրած
տվ յալները: Ըստ դրանց՝ Ջիլի լճի ջրամբարի
ընդհանուր ծավալը 0,5 մլն խմ է: «Google»-ի
քարտեզի չափումներով՝ հայելու մակերեսը
շուրջ 27 հեկտար է կամ 0,27 քկմ: Ջրամբարից սկիզբ է առնում Խոզնավար գետը, որը
հոսում է համանուն գյուղի միջով ու Ծիծեռնավանքի մոտ միանում Աղավնո գետին:
Բայց Ջիլին կարևոր դեր ունի ոչ միայն Խոզնավար գյուղի համար:2005-ին ՀՀ կառավարությունն այս ջրամբարը, որը գնահատվել
էր 812 հազ. դրամ, ամրացրել էր ջրային պետական կոմիտեին, սակայն 2012-ին որոշել
էր հետ վերցնել ու նվիրել Վերիշեն գյուղին
(որոշման մեջ ջրամբարի տարածքը նշվում է
23 հա), ինչից հետո պիտի համատեղ օգտագործվեր Վերիշեն, Խոզնավար, Վաղատուր,
Խնածախ, Խնձորեսկ գյուղերի կողմից: Ըստ
կառավարության 2012 թ. հաղորդագրության՝ ջրամբարն ավելի քան 20 տարի չշահագործվելու պատճառով հայտնվել էր անմխիթար վիճակում, իսկ նվիրաբերությունից
հետո նշված գյուղերի արոտների բարելավման ծրագրով պիտի նորոգվեր, կառուցվելու
էր նաև արոտների ջրարբիացման նոր ցանց,
որի շնորհիվ պիտի ջրարբիացվեր 8000 հա
արոտավայր, ինչի շնորհիվ նախատեսվում
էր թե՛ անասնագլխաքանակի ավելացում,
թե՛ ֆինանսական հոսք տեղական բյուջեներ։ Ճիշտ պատասխանը՝ ավելի քան 45
քկմ Վարդենիսի տարածաշրջանում, հաշվի
առնելով թշնամու առաջապահ մարտական
հենակետերի թիկունքում հայտնված տարածքը, մենք հաշվարկել էինք առնվազն 32
քկմ, իսկ Սև լճի հատվածում՝ 12,8 քկմ, այսինքն՝ ընդհանուր շուրջ 45 քկմ: Սրան պիտի
գումարենք նաև Գեղարքունիքի Կութ գյուղի
հատվածում թշնամու օկուպացիան։ 2021-ի
նոյեմբերի 16-ին Ադրբեջանը Սև լճից ոչ հեռու՝ Ծիծեռնաքարի հատվածում, ինչպես
նաև Ջերմուկի ուղղությամբ նոր ագրեսիա
սանձազերծեց, ինչի հետևանքով հայկական
կողմը դիրքային և մարդկային կորուստներ
ունեցավ, և ամսի 16-ին ՀՀ անվտանգության
խորհրդի նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ 2021 թ. մայիսի
12-ից թշնամին օկուպացրել է ՀՀ 41 քկմ ինքնիշխան տարածք: Հաջորդ օրը՝ նոյեմբերի
17-ին, ԱԺ-ում Փաշինյանը նշեց. «Երեկվա
գործողությունների հետևանքով այս բալանսը որևէ ձևով չի փոխվել» (նկատի ուներ 41
քկմ-ի օկուպացիան): Այս թիվը հետո շատ
շրջանառվեց:Բայց ահա 2021-ի նոյեմբերի
23-ի ասուլիսում Փաշինյանն ասաց. «2020ի նոյեմբերի 10-ից հետո այդ տարածքները՝ ավելի քան 40 քկմ՝ 40-45 քկմ, հայտնվել
են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո,
և դա մայիսի 12-ին տեղի ունեցած հայտնի
ներխուժումն է ՀՀ տարածք»: Իսկ ահա այս
տարվա մայիսի 29-ին, արձագանքելով ադրբեջանցիների հերթական սադրանքին, ՀՀ
արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց. «Ադրբեջանի ԶՈւ ստորաբաժանումները 2021 թ. մայիսից Սոթք-Խոզնավար
հատվածում ապօրինի կերպով ներխուժել
են ՀՀ ինքնիշխան տարածք և օկուպացրել
ավելի քան 45 քկմ տարածք»: Այսպիսով՝
2021-ի նոյեմբերի 16-ին Փաշինյանն ասում
էր, որ մայիսի 12-ի օկուպացիայի ծավալը
(41 քկմ) չի փոխվել նոյեմբերյան ագրեսիայի
ժամանակ, մեկ շաբաթ անց նշում էր, որ մայիսի 12-ին Ադրբեջանն օկուպացրել է 40-45
քկմ, իսկ ահա ԱԳՆ-ն վերջերս հայտարարում
է, որ թշնամին Սոթք-Խոզնավար հատվածում օկուպացրել է ավելի քան 45 քկմ տարածք: Մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ
ադրբեջանական օկուպացիան նշված հատվածում իսկապես գերազանցում է 45 քկմ-ն:
ՎԱՀԵ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ
HETQ.AM
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Առեղծված. այնքան
սպասված Խոտ-Որոտան
ճանապարհի կառուցումը
դադարեցվե՞լ է

Ճանապարհը, սակայն, իր նշանակությունը կորցրեց 1971-ից հետո, երբ արդեն (1970ի դեկտեմբերին) շահագործման հանձնվեց
«Տաթև» հէկը:
Անցած հինգ տասնամյակի ընթացքում
ճանապարհի առանձին հատվածներ քանիցս
փլուզվել են, որոշ տեղերում սողանքներ են
առաջացել, երկնահաս լեռնագագաթներից
հսկայական քարաբեկորներ են թափվել,
նաև հողակույտեր են առաջացել, ջրի անկառավարելի հոսքերն էլ տեղ-տեղ քշել-տարել
են ճանապարհի երթևեկելի մասը, հենապատերը...
Երբեմնի այդ ճամապարհի երթուղով էլ
2021-ի սեպտեմբերին սկսեցին Խոտ-Որոտան
այլընտրանքային ճանապարհի կառուցման
աշխատանքները...
Շինարարությունը վստահվեց «Ճանապարհ» ՍՊ ընկերությանը՝ Բալահովիտից:
Ըստ ծրագրի՝ Խոտ-Որոտան այլընտրանքային ճանապարհը մեկ այլ ճյուղ պիտի ունենա, ինչն ավելի գրավիչ է դարձրել շրջանցող
այդ ուղու կառուցումը: Չհասած Ծակեր, Գորիս քաղաքից Կապան ձգվող ճանապարհը
մեկ ուրիշ այլընտրանքային ճանապարհով
(մոտ չորս կմ երկարությամբ) պիտի միանա
Խոտ-Որոտան ուղուն: Դա նշանակում է, որ
Գորիսից Կապան գնալու համար (Մ-2-ով)
հարկ չի լինի հասնել Խոտ գյուղ, որտեղից էլ՝
Որոտան:
Հարակից այդ ծրագրի իրագործումը հավանաբար կյանքի կկոչվի Խոտ-Որոտանը
կառուցելուց հետո:
Խոտ-Որոտան ճանապարհի շինարարական աշխատանքներին մեր պարբերականը
հետևում էր սկզբից ի վեր:
Եվ, առանց չափազանցության, հիացմունք էր պատճառում ճանապարհաշինա-

2020 թ. դեկտեմբերի 18-ի խայտառակությունից հետո, երբ թուրք-ազերիներին նվիրեցինք առաջնագիծը պաշտպանող մեր մարտական դիրքերը, նոր իրավիճակ ստեղծվեց սյունիքյան ավտոմայրուղիներում:

Ա

յդ ժամանակ էլ ծնվեց մարզի որոշ
հատվածներում
այլընտրանքային
ճանապարհներ կառուցելու գաղափարը: Դրանց անհրաժեշտությունն ուղղակի հրամայական դարձավ 2021-ի աշնանը,
երբ թուրք-ազերիներն օկուպացրին ԳորիսԿապան ավանդական մայրուղու՝ Որոտան
գյուղի մերձակա հատվածը, ինչպես և Կապան-Ճակատեն, Կապան-Եղվարդ ճանապարհները:
Գորիս-Կապան մայրուղու շրջափակումը
հաղորդակցության ուղիների արգելափակում չէր սոսկ: Դրա հետևանքով հումանիտար մտահոգիչ վիճակ ստեղծվեց Որոտան,
Շուռնուխ, Բարձրավան գյուղերում: Ռիսկային դարձան մայրուղուն հարակից անտառների, արոտավայրերի, այգիների ու ջրային
ռեսուրսների օգտագործումը:
Ստեղծված վիճակը հաղթահարելու համար առաջ քաշվեց այլընտրանքային մի
քանի ճանապարհ կառուցելու ծրագիր, այդ
թվում՝ Խոտ-Որոտան ճանապարհի կառուցման ծրագիրը:
Նպատակահարմար գտնվեց նոր մայրուղին կառուցել այն երթուղով, որտեղով

1960-ականներին պատրաստվել էր Խոտ-Որոտան ավտոճանապարհը: Խազալ կապից
Որոտան գետի ափ ձգվող մոտ 10 կմ երկարությամբ ճանապարհը 1960-ականներին
դարձել էր Կապան-Գորիս-Երևան (և ընդհակառակը) երթևեկության ամենահարմար ուղին: Այդ խճուղով էին շինանյութերն ու մեքենասարքավորումները հասցնում Որոտանի
ափ, որտեղ կառուցվում էր Տաթևի հիդրոէլեկտրակայանը:

րարների աշխատանքը, որը տեղում գլխավորում էր Գինեվան Ղազարյան երիտասարդ
աշխղեկը:
Կառուցվող ճանապարհի աշխատանքային հրապարակներ էին բերվել ամենաժամանակակից մեքենաներ, որոնց զորությամբ էլ
ճեղքվում-ընդլայնվում-հարթեցվում էին լեռնաբազուկները, զառիթափները:
Աշխատանքները շարունակվել էին նաև
ձմռան ամիսներին. խնդիր էր դրված հնարավորինս շուտ և որակով ավարտել նոր ճանապարհի կառուցումը:
Խոտ գյուղի վարչական ղեկավար Մարտիրոս Գրիգորյանը բարձր է գնահատում
ճանապարհաշինարարների աշխատանքը՝
«Անգամ ձմռանը, առավոտվա ժամը
7-8-ից լսվում էր ճանապարհաշինական
մեքենաների հռնդյունը»:
Յոթ-ութ ամիս տևած բուռն շինաշխատանքի արդյունքն այսօր տեսանելի է՝ հողային մեծածավալ աշխատանք, գրեթե
ասֆալտապատման հանգրվան հասցված
ճանապարհահատվածներ, առանձին տեղերում անհրաժեշտ խճի, քարերի, որոշ կոնստրուկցիաների կուտակումներ...
Ընդ որում՝ սկիզբ է դրվել այնպիսի ճանապարհի կառուցման, որը ներկայիս կիսակառույց վիճակում նույնիսկ բազմապատիկ
անգամ դյուրին կարող է դարձնել Գորիս-Կապան երթևեկությունը:
Սակայն, որքան էլ տարօրինակ է, հաղորդակցության ուղիների քաոսի մեր օրերում՝
2022 թ. ապրիլից դադարեցվել են Խոտ-Որոտան այլընտրանքային ճանապարհի կառուցման աշխատանքները: Եվ ճանապարհաշինական մեքենաները երրորդ ամիսն է՝

պարապուրդի մատնված կանգնած են շինհրապարակներում:
Թե ինչ պատճառով է կիսատ թողնվել
կամ դադարեցվել ճանապարհի կառուցումը, պաշտոնական որևէ բացատրություն
առայժմ չկա: Փոխարենը շրջանառվում են
ամենատարբեր ու հակասական խոսակցություններ:
Իսկ շինարարության հետ կապ ունեցած խոտեցիներից քաղած կցկտուր տեղեկատվությունից պարզ է դառնում, որ 2021-ի
սեպտեմբերին մեկնարկած շինարարությունը դեռևս նախագիծ-նախահաշիվ չունի, որ
մինչև հիմա շինարարի հետ պայմանագիր
կնքված չէ, որ մոտ մեկ մլրդ դրամի համարժեք աշխատանքի դիմաց դեռևս ամբողջական ֆինանսավորում կատարված չէ...
Շինարարին ասել էին՝ սկսեք, և ամեն ինչ
օրինական հունի մեջ կմտնի, բայց...
Մի հանգամանք ևս. նախագծի բացակայության կամ նախագծողների անպատասխանատվության հետևանքով կառուցվող
ճանապարհին քանիցս սողանքներ են առաջացել՝ փոշիացնելով մինչ այդ կատարածը:
Եվ ճանապարհաշինարարը ստիպված է
եղել նոր երթուղով առաջ գնալ՝ կատարելով
կրկնակի ծախսեր...
Սյունիքում ակնկալում են, որ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը լույս
կսփռի Խոտ-Որոտան ճանապարհին առաջացած անհեթեթ իրավիճակի վրա:
Սյունիքում սպասում կա նաև, որ այդ
ճանապարհի կառուցումը կվերսկսվի ու
ավարտին կհասցվի հնարավորինս շուտ:
Մասնագետների կարծիքով՝ մեկ-երկու ամիսը բավարար կլինի, որ ավարտին հասցվեն
հողային աշխատանքները: Եվ դա հնարավորություն կտա, որ Գորիս-Կապան երթևեկությունը վերստին իրականացվի Մ-2 մայրուղով, եթե, իհարկե, մեզ համար անհայտ
և ուրիշ խանգարող հանգամանքներ չկան...
Մինչդեռ պարզ չէ՝ ճանապարհաշինական
կազմակերպությունը կդիմանա՞ ամիսներ
շարունակ տևող պարապուրդ-փորձությանը,
արդյո՞ք ընկերության մասնագետները գլուխները կախ կսպասեն խնդրի հանգուցալուծմանը, թե՞ կցրվեն և իրենց համար նոր աշխատատեղ կգտնեն (գուցե արդեն իսկ ցրվել
են):
Խոտ-Որոտան կառուցվող ճանապարհին ստեղծված անորոշությունն արդարացի
մտահոգություն է առաջ բերել Խոտ գյուղում
մեկ այլ առումով ևս:
Արոտավայրերի սակավությամբ հայտնի
գյուղի դաշտավայրերի մի մասը հնարավոր չէ
արդյունավետ օգտագործել՝ հողային աշխատանքների կատարման ընթացքում՝ ճանապարհից արոտավայրեր ձգվող արահետների
ոչնչացման հետևանքով:
Անավարտ հողային աշխատանքների
պատճառով խաթարվել է նաև Խազալ կապի այգիների ոռոգման համակարգի գործունեությունը: Եվ համայնքային իշխանության
ջանքով ժամանակավոր լուծում է գտնվել,
որը, սակայն, մշտական ու արդյունավետ
լինել չի կարող: Առուների վերականգնումը
հնարավոր կլինի, եթե ավարտին հասցվեն
հողային աշխատանքները:
Հ. Գ. Խոտ-Որոտան ճանապարհի ամոթալի ոդիսականին ծանոթանալու
համար «Սյունյաց երկրի» ստեղծագործական խումբը ճանապարհաշինական
տեղամաս էր այցելել հուլիսի 10-ին:
Երբ արդեն բարձրացել էինք Որոտանի
կիրճից ու կանգ առել Խոտի մերձակայքում գտնվող ջրամբարի մոտ («Տաթև»
հէկի օրվա կարգավորիչ ջրամբարն է),
մեր առջև՝ ոչ այնքան հեռվում (արևելյան ուղղությամբ), պարզորոշ երևում էր
Կուբաթլիից դեպի Էյվազլար մոգոնված
անվամբ տեղանք ձգվող մայրուղին,
որտեղ ադրբեջանցիները բուռն շինարարական աշխատանքներ են իրականացնում:
Վերջին անգամ այդ վայրերով անցել
էինք 2019-ի աշնանը. գնացել էինք Լալազարի կամուրջ, Դավիթ Բեկի կողմից
հիմնադրված Դավութլու (Դաութլու,
Դավուդլու) գյուղ, Բղենո բերդ...
Մի նեղ ու դժվարմատչելի ճանապարհ
էր այն օրերում, իսկ հիմա՝ լայնահուն
ճանապարհ, որն առավել բարեհարմար
են դարձնում...
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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Փառահեղ Վահանավանքի
հիմնադրման 1111րդ տարեդարձը՝
համաժողովրդական
տոնախմբությամբ
Սկիզբը՝ էջ 1

այս սուրբ հողի վրա, - պատմում է պատմագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանի հասարակական
գիտությունների ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ
պատմության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Վահան Մելիքյանը: -Շատ կարևոր եմ համարում մեր ղեկավարի՝ Գրիգոր
Գրիգորյանի դերը, ով 1966 թվականից այստեղ էր, և նրա նվիրումի ու ջանքերի շնորհիվ վերահառնեց Վահանավանքը և դարձավ
բոլորի սեփականությունը: Այդ առիթով իմ և
ընկերների անունից երախտագիտությունս
եմ հայտնում մեր սիրելի ուսուցչին, ով ինքնամոռաց նվիրվել էր վանքը վերականգնելու
առաքելությանը: Շուրջ երկու ամիս կատարեցինք հնագիտական ուսումնասիրություններ, հիմնականում՝ շինարարական աշխատանքներ, և հպարտությամբ կարող եմ ասել,
որ Սուրբ Աստվածածին տաճարը փաստորեն
հողի տակից մենք դուրս բերեցինք, ինչպես
նաև Աղվանից Ստեփանոս կաթողիկոսի տապանաքարը՝ արձանագրությամբ և այլն»:
Մարդկանցով շրջապատված նկատում
ենք նաև Ռոլանդ Ղոնյանին, ով 1980-1988

թվականներին ղեկավարել է Կապանի շրջանը՝ կուսշրջկոմի առաջին քարտուղարն էր.
«Աշխատանքի բերումով մասնակիցն եմ եղել
համալիրի վերականգնմանը, մտովի հիշում
եմ մարդկանց, ովքեր նախաձեռնություն են
դրսևորել և մասնակցել վանքի պեղումներին: Բայց ուզում եմ հատկապես երախտագիտություն հայտնել Գրիգոր Գրիգորյանին,
ով իր ողջ գիտակցական կյանքը նվիրել է այս
համալիրի վերականգնմանը: Հիշում եմ՝ ինչպես տարեց մարդիկ ջահելներին կշտամբում
էին, թե ինչու շաբաթ-կիրակի օրերին չեն
գնում Վահանավանք և օգնում վանքի վերականգնմանը: 1960-ականների կեսերից միայն
երեք կամարներն էին հողից մեկ մետրի չափ
դուրս ցցված: Այդ ժամանակից էլ սկսեցին
պեղումներն ու վերականգնումը՝ մինչև Վահանավանքն այս տեսքն ունեցավ»:
Վանքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում մատուցվեց սուրբ պատարագ Սյունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահ տեր
Մակար վարդապետ Հակոբյանի, հոգեշնորհ
հայր Գարեգին վարդապետ Համբարձումյանի, Քաջարանի, Կապանի, Վահանավանքի
վանական համալիրի հոգևոր հովիվների ձեռամբ: Այնուհետև՝ պատարագից հետո, կատարվեց անդաստանի կարգ. օրհնվեցին աշ-

խարհի չորս ծագերը:
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու սյունասրահում տեղի ունեցավ հանդիսության
պաշտոնական մասը: Վահանավանքի, որպես հոգևոր տաճարի, նրա հիմնադրման,
վանական համալիրի պեղումների և վերականգնման աշխատանքների վերաբերյալ իրենց ելույթներում մանրամասնեցին
Սյունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահը, «Կապանի թանգարանների միավորում»
ՀՈԱԿ-ի տնօրեն Արմեն Գևորգյանը, Կապանի
պատմության անզուգական գիտակ Գրիշա
Սմբատյանը, պատմական գիտությունների
թեկնածու, դոցենտ Աշոտ Մանուչարյանը,
Կապանի համայնքապետ Գևորգ Փարսյանը:
Ելույթների ավարտից հետո հանդես
եկավ «Գեղարդ» երգչախումբը, որը ղեկավարում էր մեծահամբավ երաժիշտ, պրոֆեսոր Մհեր Նավոյանը (խմբավար՝ Անահիտ
Պապյան). համույթը կատարեց հոգևոր և ժողովրդական երգեր:

Այնուհետև հանդիսությունը շարունակվեց մերձակա անտառի բացատում՝ մատաղի արարողությամբ: Ելույթ ունեցան Կապանի մշակույթի կենտրոնի պարային խմբեր և
երաժիշտ կատարողներ՝ օրվա խորհուրդն
ամբողջացնելով աշխույժ հնչերանգներով:
Տոնախմբության մասնակիցներից շատերը, ովքեր շատ թե քիչ տեղ յակ էին Վահանավանքի պատմությանը, մեծագույն երախտագիտությամբ էին հիշում Ռաֆայել Մինասյան
նշանավոր կապանցու, հռչակավոր հնագետներ Սեդրակ Բարխուդարյանի, Բաբկեն
Առաքել յանի, վանքի վերականգնող ճարտարապետ Աշոտ Հովսեփյանի նվիրական
անունները, առանց որոնց ակտիվ գործունեության հնարավոր չէին դառնա ո՛չ վանքի
տարածքի պեղումները, ո՛չ էլ վերականգնողական աշխատանքները:
Տոնախմբությանը մասնակցում էին նաև
Քաջարան և Տաթև խոշորացված համայնքների ղեկավարներ Մանվել Փարամազ յանն
ու Սամվել Լալայանը:
Վահանավանքի հիմնադրման տարեդարձին նվիրված տոնը կազմակերպվել էր Կապան համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի
նախաձեռնությամբ ու ջանքով, ինչը, անտարակույս, գնահատանքի է արժանի:
Ի դեպ, Կապանի համայնքային իշխանության համար, դատելով վերջին 3-4 տարիների անցուդարձից, հոգևոր-մշակութային
կյանքի նորովի կազմակերպումը դարձել է
առաջնահերթություն, ինչը, որքանով տեսնում ենք, շարունակական լինելու, նոր
դրսևորումներ ունենալու և մեր արժեհամակարգն ազգային շաղախով հարստացնելու
ակնհայտ միտում ունի:
Հ.Գ. Վահանավանքի մասին ամբողջական և հիմնավոր գիտելիքներ ստանալու համար կարող եք ծանոթանալ
«Սյունյաց երկիր» պարբերականի 2012
թ. դեկտեմբերի 15-ի բացառիկ թողարկմանը (№ 30 (271)):
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Կապանի պետթատրոնի շենքի պատին
փակցվեց Գալյա Նովենցի և Երվանդ
Ղազանչյանի միասնական հուշատախտակը

«Ի

նստիտուտն ավարտելուց հետո առաջին թատրոնը, որտեղ
աշխատել եմ և ունեցել հաջողություններ և անհաջողություններ, եղել է
Կապանի Շիրվանզադեի անվան պետական
դրամատիկական թատրոնը: Այստեղ երկար
չեմ աշխատել, թեպետ հասցրել եմ ինչ-որ դերեր խաղալ, ինչ-որ չափով ինձ հաստատել»
– հուշերում գրել է Գալ յա Նովենցը:
Բարձրագույն կրթություն ստանալուց հետո գրեթե ամբողջ կուրսով՝ ամուսինը՝ Երվանդ Ղազանչ յանը, Արծրուն Քոչարյանը,
Գուժ Մանուկյանը, էլի տաղանդավոր մարդիկ
եկան և ապրեցրին Կապանի թատրոնը:
Համարյա ամեն օր գյուղերում ներկայացումներ էին խաղում, ժողովուրդն ապրում էր
թատրոնով, նաև ըստ ամենայնի գնահատում
դերասանների խաղը:
Եվ հիմա եկել է գնահատանքի պահը:
Հուլիսի 1-ին Կապանի Ալ. Շիրվանզադեի
անվան պետթատրոնի շենքի պատին մշտա-

կան գրանցում ստացավ ՀՀ ժողովրդական
արտիստներ Գալ յա Նովենցի և Երվանդ
Ղազանչ յանի միասնական հուշաքանդակը
(ճարտարապետ՝ Վարդան Հարությունյան,
քանդակագործ՝ Հայկ Թոքմաջ յան): Այն բացելու պատիվը վերապահվեց դերասանների
որդուն՝ Հայաստանի թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչ յանին և Կապանի համայնքապետի տեղակալ
Գոռ Թադևոսյանին:
Հ.Ղազանչ յանը հուշատախտակի բացման խոսքում նշեց, որ իր ծնողները աննկարագրելի սիրով էին համակված Կապանի
հանդեպ և այդ սերը փոխանցեցին իրեն.
«Կարծում եմ այս հուշատախտակը միայն
այսօրվա համար չէ, այլ ապագա սերունդների: Կասկած չունեմ, որ հետագայում մարդիկ,
անցնելով այստեղով, կարդալով այդ անունները, կհետաքրքրվեն թատրոնի պատմությամբ, թատրոնի անցյալով: Եթե մենք մեր
հոգու խորքում հավերժ չպահենք անցյալը,

ոչ մի ապագայի չենք հասնի»: Վերջում նա
երախտագիտություն հայտնեց Կապանի համայնքի ղեկավարի ավագանուն, որ առանց
բյուրոկրատական քաշքշուկների որոշում
կայացրեց, որ թատրոնի շենքի պատին հու-

շատախտակ պիտի տեղադրվի:
Հուլիսի 1-ը Գալ յա Նովենցի ծննդյան օրն
էր: Նա կդառնար 85 տարեկան…
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
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ԳեոՊրոՄայնինգ
ընկերությունն ընդլայնում
է համագործակցությունը
Հայաստանի և Ռուսաստանի
բուհերի միջև

ԳեոՊրոՄայնինգ
ընկերությունների
խումբը ընդլայնում է համագործակցությունը Սանկտ Պետերբուրգի Պլեխանովի
անվան հանքարդյունաբերական համալսարանի հետ։ Հայ ուսանողներին համալսարանում սովորելու գործուղելուց բացի
ընկերությունը, աշխատակիցների որակավորումը բարձրացնելու նպատակով,
այս տարի մեկնարկել է «Լրացուցիչ որակավորում» ծրագիրը։

Բ

ացի այդ, կողմերը պայմանավորվել
են խորացնել համագործակցությունը
Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի մասնակցության առումով` իրականցնելով ընկերության կողմից ներկայացված նպատակային կրթության զարգացման ծրագիրը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական
համալսարանի Կապանի մասնաճյուղում,
իսկ հետագայում նաև ՀԱՊՀ լեռնահանքային
արդյունաբերության և օգտակար հանածոների վերամշակման ոլորտում իրենց փոր-

GeoProMining расширяет сотрудничество
между армянскими и российскими вузами
Группа компаний GeoProMining
расширяет сотрудничество с СанктПетербургским горным университетом им.
Плеханова. Кроме направления армянских
студентов на обучение в вуз, с текущего года
стартовала программа «Дополнительная
квалификация» по повышению
квалификации сотрудников компании.
Кроме того, стороны договорились
углублять сотрудничество в плане участия
СПбГУ в реализации представленной
Компанией программы развития целевого
образования в капанском филиале
Национального политехнического
университета Армении, а позже и на
факультете горного дела и обогащения
полезных ископаемых НПУА с внедрением
их опыта, учебно-образовательных планов и
технических стандартов. В ближайшее время
будет создана совместная компетентная
рабочая группа, которая начнет работать
над проектом.
«В рамках недавней встречи с
партнерами в Петербурге, мы отметили
наш совместный успешный опыт работы
на протяжении 10 лет по программе
«Стипендиальный проект», в рамках
которого студенты из Армении по нашему
направлению и социальному содействию

получают бесплатное образование в
Петербургском техническом вузе и в
последствии устраиваются на работу
на наших активах. Кроме того, с
текущего года стартовал новый проект
«Допквалификация» по профессиональной
переподготовке сотрудников инженернотехнического состава. Армения богата
горнорудными компетенциями, и основа
основ отрасли заложена в образовательных
процессах. Наша задача – вывести
факультет горного дела и металлургии
профессионально-ориентированного
высшего образовательного учреждения
Национального Политехнического
Университета Армении на международный
уровень», - отметила представитель GeoProMining Рузанна Григорян.
Санкт-Петербургский горный
университет (Горный институт) – один из
крупнейших вузов по горному делу и первое
высшее техническое учебное заведение
России. Вуз готовит специалистов для
всех отраслей горно-металлургического и
нефтегазового комплекса, геологической
службы, промышленного и гражданского
строительства. В университете обучается
16,5 тысяч студентов по 97 направлениям и
специальностям на 9 факультетах.

ձի, կրթական պլանների և տեխնիկական
չափորոշիչների ներդրմամբ։ Առաջիկայում
կստեղծվի իրավասու համատեղ աշխատանքային խումբ, որը կսկսի աշխատել տեխնիկատնտեսական հիմնավորման և նախագծի
վրա։
«Վերջերս Սանկտ Պետերբուրգում, գործընկերների հետ հանդիպման շրջանակներում մենք նշեցինք «Կրթաթոշակի ծրագրի»
10 տարվա համատեղ աշխատանքի մեր համատեղ հաջող փորձը, որի շրջանակներում
Հայաստանից ժամանած ուսանողները, մեր
ուղղորդմամբ և սոցիալական աջակցությամբ
անվճար կրթություն են ստանում Սանկտ Պետերբուրգի տեխնիկական համալսարանում
և հետագայում աշխատանք են ստանում մեր
ակտիվներում: Բացի այդ, այս տարի մեկնարկել է ինժեներատեխնիկական անձնակազմի մասնագիտական վերապատրաստման
«Լրացուցիչ որակավորում» նոր նախագիծը։
Հայաստանը հարուստ է հանքարդյունաբերական կարողություններով, իսկ արդյու-

նաբերության հիմքը դրվում է կրթական գործընթացներում։ Մեր խնդիրն է Հայաստանի
ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի մասնագիտական ուղղվածություն ունեցող լեռնամետալուրգիական ֆակուլտետը
հասցնել միջազգային մակարդակի», – ասաց
ԳեոՊրոՄայնինգ ընկերությունների խմբի
ներկայացուցիչ Ռուզաննա Գրիգորյանը։
Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանը
խոշորագույն հանքարդյունաբերական համալսարաններից է և Ռուսաստանի առաջին
բարձրագույն տեխնիկական ուսումնական
հաստատությունը։ Համալսարանը պատրաստում է մասնագետներ լեռնամետալուրգիական և նավթագազային համալիրի,
երկրաբանական հետազոտության, արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարության բոլոր ոլորտների համար: Համալսարանը 9 ֆակուլտետներում ունի 16,5 հազար
ուսանող՝ 97 ուղղություններով և մասնագիտություններով։

Արշալույս տատը տոնում է 100-ամյա հոբելյանը...

Հ

ուլիսի 3-ին «Քարավան» ռեստորանային համալիրում հանդիսավոր պայմաններում նշվեց Մեծ հայրենականի
իրադարձությունների մեր տարածաշրջանից միակ ականատեսի և վկայի՝ Արշալույս
Թադևոսյանի ծննդյան 100-ամյակը: Թեպետ
ձեռնափայտով և դժվար քայլելով՝ հոբել յարը
հասավ իրեն հատկացված պատվավոր տեղը, որի վերևում 100 թվանշանի հետ մեկտեղ
գրություն կար՝ իսկ արշալույսներն արդեն
խաղաղ են:
Մեծ հայրենականի օրերին Արշալույս
Թադևոսյանն արյունոտ արշալույսներ շատ
է տեսել: Ավագ եղբայրը ռազմաճակատից
նամակ գրեց, ինքն էլ որոշեց գնալ եղբոր
հետքերով՝ նրան հանդիպելու հույսով, բայց
այդպես էլ չգտավ եղբորը, բայց հայտնվեց
պատերազմի քառուղիներում: Զենիթահրետանային զորամասում ծառայեց. գնդացրորդ
էր, զորամասը կռվի թեժ կետերում էր՝ Օրջոնիկիձե, Սիմֆերոպոլ, Սևաստոպոլ, Մախաչկալա…
Հիշում է նաև պատերազմի հաղթական
օրը, քեֆ են արել, ուրախացել, շնորհավորել
միմյանց, որ վերջապես հայրենի օջախներ
պիտի վերադառնան… Հետպատերազմյան
տարիներին տարբեր աշխատանքներ է կատարել՝ կոլտնտեսությունում է աշխատել, իսկ
երբ կենսաթոշակի է անցել, կոմբինատում
պահեստապետ էր:
Նաև մոտ ու հարազատ մարդկանց ցավալի կորուստներ է տեսել, բայց չի կորցրել

լավատեսությունը:
Առաջացած տարիքի համեմատ սթափ
գիտակցություն ունի, դեռ ավելին՝ տոնակատարության օրը հրավիրվածների հետ նարդի է խաղացել, նաև հաղթել:
Եվ հիմա նստած է դահլիճի կենտրոնում,
ու կինոյի ժապավենի կադրերի պես անցնում
են այն ամենը, ինչ նրա հետ տեղի են ունեցել
100-ամյա կյանքի ճանապարհին:
Նրան շնորհավորելու են եկել մարզի և
համայնքային իշխանությունների ղեկավարներ, բարձրաստիճան զինվորականներ, Քաջարանի հոգևոր հովիվ տեր Շիրակ քահանա Խանոյանը, մոտ ու հարազատ մարդիկ,
դրկիցներ, հյուրեր:
Քաջարանի համայնքապետ Մանվել Փարամազ յանը տանտիրոջ իրավունքով առաջինն է շնորհավորում և նվեր հանձնում հոբել յարին, բարեմաղթանքի խոսքեր հղում.
«Դուք ճաշակել եք կյանքի ամենադառը
պտուղները, ապրել եք կյանքի ամենադժվար
օրերը, պահել և պահպանել եք Ձեր ընտանիքի ավանդույթները ու մեծ սիրով այն փոխանցել Ձեր զավակներին, թոռներին ու ծոռներին»:
Հարյուրամյա Արշալույս տատին մաղթանքներ հղեցին Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը, Քաջարանի հոգևոր
հովիվ տեր Շիրակ քահանա Խանոյանը,
Կապանի համայնքապետ Գևորգ Փարսյանը, «ԶՊՄԿ» ՓԲ ընկերության տրանսպորտի դեպարտամենտի ղեկավար Ալեքսանդր

Ալավերդյանը, Մեղրու սահմանապահ ջոկատի հրամանատար Ալեքսանդր Բուրշտինը:
Վերջին երկուսն Արշալույս Թադևոսյանին
հոբել յանական մեդալներ հանձնեցին, Կապանի համայնքապետը՝ «Կապան» հուշամեդալ, իսկ ընդհանրապես երեկոյի ընթացքում
ծաղիկների և հուշանվերների պակաս չկար:
Օրվա խորհրդին տոնական երանգներ
հաղորդեցին տեղացի և դրսեկ երգիչ-երգ-

չուհիների, Քաջարանի արվեստի մանկական
դպրոցի սաների ելույթները:
Հոբել յարի 100-ամյա տարեդարձը տոն
դարձավ Քաջարանի համայնքապետ Մանվել Փարամազ յանի բարի կամեցողության և
նախաձեռնության շնորհիվ: Ի դեպ՝ որոշվել է
Արշալույս տատի 101-րդ տարեդարձն ավելի
ճոխ ու ներկայացուցչական կազմով նշել:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
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Լույս է տեսել Դավիթ
Մաթևոսյանի գիրքը
«Անտարես» հրատարակչությամբ լույս է
տեսել պետական, քաղաքական գործիչ,
ազատամարտիկ, մտավորական, 44-օրյա պատերազմում զոհված Դավիթ Մաթևոսյանի հոդվածների, պատմվածքների,
հարցազրույցների և հուշերի ժողովածուն: Գրքի մասին պատկերացում տալու
նպատակով ստորև հրապարակում ենք
գրքի խմբագիր Աշոտ Սարգսյանի առաջաբանը:

***

կամ տրամաբանական նման բավարար հիմքեր էր տալիս զրուցակիցը։
Ընկերական հարաբերությունները նրա
համար, կարծես, միակողմանի էին՝ ինչով
կարող է ինքը օգնել և օժանդակել դիմացինին՝ իր արածի փոխարեն ոչինչ չակնկալելով։
Դրանով, մի տեսակ, ինքնահաստատվում,
դրանից ինքը հարստանում, ներքին մեծ բավականություն էր ստանում։
Բնածին էր Դավիթի քաղաքական մտածողությունը՝ հստակ ու անփոփոխելի
սկզբունքներով։ Պետական մարդ էր Դավիթը, պետականության նրա ըմբռնումը և պա-
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տասխանատվության զգացումը առաջնային
էին և միակ հիմքը՝ ոչ միայն իր ստանձնած
տարբեր պաշտոններում, այլ նույն կերպ՝ որպես պարզ քաղաքացի նրա վարքագծում
ու կեցվածքում։ Քաղաքական ու պետական
մտածողության թելադրանքով էր, օրինակ,
նրա բազմակի բողոքն ու զայրույթը՝ Մեղրիով
անցնող Հայաստան–Նախիջևան–Ադրբեջան
երկաթուղու «հայրենասիրական» ապամոնտաժման դեմ։
«Ես ուխտ եմ արել», – ասում էր Դավիթը։ Նրա սրբազան այդ ուխտը մարդկայինքաղաքական-պետական էր՝ Հայաստանում
հաստատված ավազակապետության վերացումը և իր այնքա՜ն փափագած խաղաղության հաստատումը։ «Ուխտավորի» նվիրումով
նա առաջին շարքերում մասնակիցն էր այդ
ավազակապետության դեմ բոլոր պայքարներին, մասնավորապես՝ 2006–2007-ին ծառացած դիմակայության առաջին անհավասար
պայքարին («Արմատ»–«Այլընտրանք»–«Իմպիչմենտ» դաշինք), իսկ 2007-ի աշնանից՝

ցիկ ու պարզ լեզուն, շարադրանքի դինամիզմը ընթերցողին տեղափոխում է այդ օրերը
և, կարծես, մասնակից դարձնում իրադարձություններին։ Ճշգրիտ վավերագրություն լինելով հանդերձ՝ որոշ դրվագներ պարզապես
առանձին նովելներ են, հուզիչ իրադարձություններով ու հմայիչ կերպարներով՝ ոչ միայն
հայ, այլ նաև ադրբեջանցի։ Այս հուշագրության դրվագներից յուրաքանչ յուրը, որպես հավաստի աղբյուր, մանրամասն ցուցադրում
է Շարժման և պետականության առաջին
տարիների բազմազան ու յուրատեսակ ամենօրյա խնդիրներն ու տարաբնույթ խոչընդոտները, որոնց լուծման համար ցանկացած
մակարդակի պաշտոնյայից ոչ միայն խելք,
կառավարման հմտություններ ճիշտ կողմնորոշվելու, հաճախ, ինչպես շախմատում,
միակ ճիշտ քայլը գտնելու ունակություն, այլ
նաև վճռականություն և անձնական խիզախություն էր պահանջում։ Դավիթն այդպիսի
գործչի մի էտալոն է եղել իրեն վստահված
բոլոր գործերում, բնագավառներում և պաշ-

նա հանգուցային դերակատարներից էր Հանրապետության հիմնադիր նախագահ Լևոն
Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական հայտի շուրջ
ծավալված համաժողովրդական շարժման,
նրա նախընտրական շտաբի հիմնական հենասյունը։
Գեղագետ էր Դավիթը՝ պատկերի նուրբ
զգացողությամբ։ Պատմվածքներ էր գրում։
Երբ մի առիթով ասացի, թե իր պատկերները Բակունցին են հիշեցնում, նեղվեց, կարմրեց իրեն հատուկ ամոթխածությամբ, ասաց՝
«էլ չեմ գրի»։ Անգամ «մաքուր» քաղաքական
հոդվածներում ու խոսքում մի արտահայտության, դարձվածի, պատկերի տեսքով
«սողոսկում է» գեղարվեստական պատկերը։
Գրքի առաջին մասում ամփոփված քաղաքական հոդվածներից մի քանիսը հանգիստ կարելի էր դնել նաև նրա գեղարվեստական գործերի շարքում։ Ավազակապետական ռեժիմի
նրա կերտած կերպարը «Ռեժիմի հուշարձանը» հոդվածում, որքան սպանիչ է, նույնքան
ճշգրիտ, արձանի նման առարկայական ու
շոշափելի։ Բայց հենց այնպես հանուն գեղարվեստի չէր գրում։ Գեղարվեստը նրա համար
միջոց էր՝ քաղաքական խոսքն ու գաղափարը ավելի համոզիչ դարձնելու, շատերին
հասցնելու ու համոզելու համար։ «Սուլթան
Նանան» որքան բարձրաճաշակ, քնքուշ գեղարվեստ է, նույնքան և ավելի՝ քաղաքական,
պետական մտածողության արդյունք է և
ասելիք։ Այստեղ էլ առաջնային խնդիրը պատմությամբ տրված հարևանի հետ խաղաղ գոյակցության, բարիդրացիության անշրջանցելի խնդիրն է, որ մշտապես առաջնային է եղել
Դավիթ Մաթևոսյանի համար։
Անհնար է սկսել «Սկիզբ» վերնագրած
ծավալուն, իր ժանրի մեջ կատարյալ հուշագրությունը և մի շնչով չհասնել վերջին. գեղա-

տոններում։ Հիանալի քաղաքական դիտողականությամբ օժտված լինելով, նա արձանագրում է առաջին հայացքից մանր թվացող
այնպիսի փաստեր, որոնք գծագրում են ե՛ւ
1990-ակաների, ե՛ւ հետագա տարիների ներքաղաքական, հասարակական մթնոլորտը՝
շատ կարևոր հիմք այդ տարիների քաղաքական իրադարձություններն իմաստավորելու ու հասկանալու համար։ Նրա հաղորդած մանրակրկիտ տեղեկությունները միայն
առանձին մի տարածքի (Մեղրիի շրջանին)
չեն վերաբերում, այլ նաև շատ ավելի լայն՝
ընդհուպ հանրապետության արտաքին քաղաքական հարցերին և իրողություններին։
Երանի ունենայինք այսօրինակ անաչառ ու
վավերական հուշեր ժամանակի այլ գործիչներից ու դերակատարներից։
Անհնար էր, չէր կարող տանը նստել Դավիթը, երբ պատերազմ էր։ Եվ չնստեց։ Գնաց
ինքնուրույն, ինքնակամ, իր պատկերացրած
վտանգին դիմակայելու։ Գնաց որպես խաղաղության մարտիկ և անմահացավ հանուն
խաղաղության…
Հերոսական է եղել Դավիթի կյանքը այս
բառի ամենաբազմակողմ նշանակությամբ։
Տարբեր առիթներով կարող են փողոց ու
հրապարակ դուրս գալ հարյուր-հազարավոր
մարդիկ։ Ընթացքը և արդյունքը կախված
են նրանից, թե ինչ «մերան-խմորիչ» է ստանում այդ հոծ զանգվածը մարդկային գործոնի
տեսքով՝ նկատի ունենալով ոչ միայն համաժողովրդական ընդվզման ղեկավար կազմը,
այլ նաև նույնպիսի որակներով անհատներին
մյուս օղակներում։ Ամեն ինչ կախված է լինում
այս վերջինների գործունեության ու վարքագծի մեկնակետից՝ դա սեփական անձն է, թե
երկիրը, ժողովուրդը, պետությունը,
հռչակված խնդիրը։ 1988-ի Համաժո-

Իր բոլոր շնորհներով ու գործերով հանդերձ, Դավիթ Մաթևոսյանն ինձ համար, նախ
և առաջ, Մարդու և Քաղաքացու կատարյալ
տիպարն է: Նրա մեջ ամեն ինչ կար, բացի
ԵՍ-ը: Վստահ եմ, որ դա կհավաստի նրա հետ
շփված ցանկացած անձ:
ԼևՈՆ ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Ինչպիսի փորձանքի տակ էլ որ գլուխս
դնելու լինեմ, ինչ պիտակներ էլ որ կպցնեն,
միևնույն է՝ իմ հնարավորությունները, ունակություններն ու ազդեցությունները գործադրելու եմ հանրության լայն շրջանակներում
խաղաղության հաստատման անհրաժեշտությունն իբրև համոզմունք ամրապնդելու
և «Խաղաղություն, Հաշտություն, Բարիդրացիություն» նշանաբանով ընտրությունների
գնացող քաղաքական ուժին լիարժեք աջակցելու համար։
ԴԱՎԻԹ ՄԱԹևՈՍՅԱՆ

Ղ

արաբաղ յան կամ Հայկական ժողովրդավարական շարժման սկզբից
ևեթ նրա առաջամարտիկներից ու
կազմակերպիչներից էր Դավիթ Մաթևոսյանը։
Արդեն 1989-ից նա նաև ազատամարտիկ էր
այս բառի բուն նշանակությամբ՝ Մեղրիի տարածաշրջանում կազմակերպել է սահմանների պաշտպանությունը, նաև որպես զինվոր՝
զենքը ձեռքին կանգնել է դիրքում, գնացել
ճակատամարտի, նստել ու քնել խրամատում։
Այդպես էր 1990-ականների Ղարաբաղ յան
շարժման ու պատերազմի տարիներին, երբ
30-ամյա երիտասարդ էր, այդպես էր 2020-ի
պատերազմում, երբ տարիքի այդ 30-ը արդեն
կրկնապատկվել էր։
Եզակիներից էր Դավիթը ազատամարտիկների մեջ, գուցեև միակը, ում համար
հակառակորդը երբեք թշնամի չդարձավ, այլ
մնաց մարդ-ժողովուրդ, հարևան, որի հետ
համակեցության, հարաբերության լավագույն
և միակ ձևը խաղաղ գոյակցությունն էր, բարիդրացիությունը՝ հենված հումանիզմի, երկու կողմի իրական արժեքների փոխադարձ
գնահատման, ընդունման ու հարգանքի վրա։
Սա է այն առանցքային գիծը, որ անխաթար
անցնում է նրա հոդվածների, հարցազրույցների, ելույթների ու նաև գեղարվեստական
գործերի միջով։ Այս գաղափարն այնքան
խորն է նրա մեջ, որ դուրս է ցցվում անգամ
ամենաանսպասելի տեղում, ամենաանսպասելի կոնտեքստում՝ պարզ, գեղեցիկ ու
տպավորիչ։ Հակառակորդի հետ հերթական
ընդհարումից հետո հերթական բանակցության գնալու առիթով ասում է՝ «գնացի հակառակորդի հետ բանակցելու՝ պատերազմի
մեջ խաղաղություն փնտրելու» (տե՛ս ilur.am,
17.07.2017թ.)։ Սա էր Դավիթի առաջնային
բնութագիրը, ապրած կյանքի առանցքային
գիծը՝ պատերազմի մեջ էլ նա խաղաղություն
է փնտրել։
Մտավորական էր նա, դարձյալ այս բառի ամենաընդգրկուն նշանակությամբ։ Մտավորական էր իր ամբողջ էությամբ, ինչին
անունով հասարակական մի ամբողջ խավ է
հավակնում, սակայն, անգամ ամենաբարձր
տիտղոսներով, շատ քչերն են այդ կոչման
որակները լրացնում այնքան լիարժեք, որքան
Դավիթը։ Չէր կարող լռել, չտեսնելու տալ որևէ
բան, ինչը սխալ էր կամ սխալ էր համարում։
Չէր կարող կեղծել ինքն իրեն ոչ մի հարցում
և ոչ մի դեպքում։ Նրա համար առաջնային էր
փաստի և փաստարկի արժեքը, բանավեճում
չէր քաշվում համաձայնել, երբ փաստական

Եզակիներից էր Դավիթը
ազատամարտիկների մեջ,
գուցեև միակը, ում համար հակառակորդը երբեք
թշնամի չդարձավ, այլ մնաց
մարդ-ժողովուրդ, հարևան,
որի հետ համակեցության,
հարաբերության լավագույն
և միակ ձևը խաղաղ գոյակցությունն էր, բարիդրացիությունը՝ հենված հումանիզմի, երկու կողմի իրական
արժեքների փոխադարձ
գնահատման, ընդունման
ու հարգանքի վրա։ Սա է այն
առանցքային գիծը, որ անխաթար անցնում է նրա հոդվածների, հարցազրույցների,
ելույթների ու նաև գեղարվեստական գործերի միջով։
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Ռաֆիկ
Հայրապետյան

Ե

րկրային
կյանքին
հրաժեշտ է տվել Ռաֆիկ Հայրապետյանը:
Հայրենի եզերքին նվիրված
մարդու տեսակ էր նա, ով
ուզում էր իր բնակավայրը
մշտապես շեն ու բարեկարգ
տեսնել: Ավարտելով Կապանի
լեռնամետալուրգիական
տեխնիկումը՝ աշխատել է
Քաջարանի
հանքաշինական մասնագիտացված վարչությունում: Արտադրության
հմուտ կազմակերպիչ էր՝ պրպտուն խառնվածքով: Տեխնիկումում ստացած գիտելիքներն ակնհայտորեն քիչ համարեց և աշխատանքին զուգընթաց՝ հեռակա ուսուցմամբ
ավարտեց Ռոստովի մեքենատրանսպորտային ինստիտուտը: 1970 թվականից Քաջարանի հանքաշինական մասնագիտացված
վարչությունում տրանսպորտի բաժնի պետն
էր: Այնուհետև տեղափոխվել է Կապանի
տրիկոտաժի արտադրական միավորում, որտեղ ղեկավարել է տրանսպորտի բաժինը:
1996–ին տեղափոխվել է Կապանի «Հայտրանս» ձեռնարկություն, նախ՝ որպես գլխավոր ճարտարագետ, այնուհետև՝ գլխավոր
տնօրեն: ՀՀ անկախությունից հետո ստանձնել էր և մեծագույն բարեխղճությամբ կատարում էր Բեխի թաղային լիազորի պար-

Արաքսյա Ծատրյան

98

տարեկանում
վախճանվել
է
Կապանա տան
հնագույն բնակիչներից մեկը՝ Արաքսյա Քրիստափորի Ծատրյանը: Ծնվել է 1924
թվականին Եղվարդ գյուղում,
կողակիցն էր Հայրենական
մեծ պատերազմի մասնակից
Արիստակես Դավթյանի: Տակավին Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին (1942
թվական) աշխատանքի է
ընդունվել Կապանի սոցիալական ապահովության բաժնում՝ որպես տեսուչ: Այդ բնագավառում նա երկար ճանապարհ է անցել,
իսկ 1963 թվականից մինչև կենսաթոշակի
անցնելը՝ 1985 թվականը, ղեկավարել է Կապանի քաղխորհրդի գործկոմի սոցիալական
ապահովության բաժինը:
Աշխատանքում և կյանքում Արաքսյա
Դավթյանին բնորոշ էին պարտաճանաչութ-

ղովրդական շարժման այդ «մերանխմորիչը» կազմող անհատների միակ
մեկնակետը երկրորդն էր, և Դավիթը այդ
հատկանիշը մարմնավորող էտալոնային վառ
անհատներից մեկն է։
Այս ժողովածուն ընթերցողին կներկայացնի մարդկային այն կերպարներից ու գործիչներից մեկին, որոնց ամենօրյա տքնանքի,
անմնացորդ նվիրումի ու պայքարի առարկայացումն էր Ղարաբաղ յան շարժմամբ սկիզբ
առնող Հայոց պատմության հերոսական
տասնամյակն իր անհավատալի հաղթանակներով ու ձեռքբերումներով։ Այն գործիչներից
մեկին, որոնք մինչև վերջ անդավաճան մնացին իրենց սկզբունքներին ու դավանած արժեքներին, որոնք իրենց կերպարով օրինակ
են քաղաքական մտածողության, քաղաքացիական կեցվածքի և մարդկային բարոյականության։ Եթե ժամանակին ամենաառաջին
պլանում չի երևացել Դավիթ Մաթևոսյանը, ապա իր գործունեության արդյունքով,
ավանդով ու կերպարով պատմության մեջ
անուն առ անուն հիշատակվելու, արժևորվելու և հիշվելու արժանի գործիչների առաջին
շարքերում է անտարակույս։
***
Ժողովածուի նյութերը ներկայացված
են երեք բաժնով.
ա) Դավիթ Մաթևոսյանի հեղինակած քաղաքական հոդվածներ, հարցազրույցներ.
բ) Գեղարվեստական արձակ, հուշագրություն, նամակներ, այլ նյութեր.

տականությունները:
Բացառիկ էներգիայի տեր էր ու վարակիչ
լավատեսություն ուներ: Տեսնել էր պետք, թե
որպիսի անշահախնդրությամբ ու նվիրվածությամբ էր աշխատում թե՛ հնագետների,
թե՛ ուսանողների հետ՝ նպաստելով Բեխի
անապատի պեղումներին և
վերականգնման աշխատանքներին: Տարիներով այդ մարդկանց հյուրընկալել է Բեխի իր
առանձնատանը:
2011 թվականի աշնանն
էր, երբ Ռաֆիկը նժույգներով
ապահովեց և ուխտագնացության համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծեց,
որ «Սյունյաց երկրի» ստեղծագործական խումբը հասնի
Բեխի անապատ, որ կոչվում է
նաև Տանձափարախի եկեղեցի:
Հետամուտ էր բնակավայրի առջև ծառացած հիմնախնդիրները լուծելու գործում:
Զորօրինակ տարիներ առաջ նրա ջանքերի
ու նվիրումի շնորհիվ ավելացավ Բեխ մտնող
ջրի քանակը: Միշտ ջանում էր, որ բնակավայրը բարեկարգ ճանապարհ ունենա:
Մարդամոտ ու անմիջական անձնավորություն էր Ռաֆիկ Հայրապետյանը. նրա
հետ հաղորդակցվելը ծես էր, զրուցելը՝ պարզապես հաճույք, քանզի գիտելիքներ ուներ
ամենատարբեր ոլորտներից:
Անժամանակ էր նրա մահը և նույնքան՝
անսպասելի ու ցավալի:
Նրա հեռանալով՝ յուրաքանչ յուրս կորցրինք մեր բաժին Ռաֆիկին...
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

յունը և սկզբունքայնությունը. այդ մասին են
վկայում բազմաթիվ խրախուսանքները: Երկարատև, անբասիր աշխատանքի համար
պարգևատրվել է ՀԽՍՀ սոցիալական ապահովության նախարարության պատվոգրով,
հոբել յանական մեդալներով,
բազմաթիվ շնորհակալագրերով: Նրա ղեկավարած կոլեկտիվի աշխատանքը ևս բարձր
է գնահատվել Հայկական ԽՍՀ
սոցիալական ապահովության
մինիստրության կողմից:
Արաքսյա Ծատրյանը նաև
հասարակական ակտիվ կյանքով է ապրել: Նա մի քանի
գումարման Կապանի քաղխորհրդի պատգամավոր է եղել, ընտրվել է Կապանի շրջանի
կուսկազմակերպության կոնֆերանսի պատվիրակ:
Պարկեշտ կնոջ, սոցիալական բնագավառի սկզբունքային ղեկավարի հիշատակը վառ
կմնա ճանաչողների սրտերում:
ՄԻ ԽՈՒՄԲ ԸՆԿԵՐՆԵՐ

գ) «Հավելվածում» Դավիթ Մաթևոսյան
անձի, գործչի, ընկերոջ մասին կարծիքներ,
գնահատականներ։
Ժողովածուն կազմվել է ընտրությամբ.
դուրս են մնացել, մասնավորապես, ելույթներ, մի քանի տասնյակ հեռուստատեսային
հարցազրույցներ, ռեպորտաժներ նրա դատավարությունից և այլն։
Նյութերը դասավորված են ժամանակագրական հաջորդականությամբ։
Հոդվածների վերջում հեղինակի ստորագրությունները թողել ենք այն դեպքերում,
եթե դրանց կից այլ տեղեկություններ կան։
Հրապարակվող
ժողովածուն
առաջին ձեռքից կարևոր և արժանահավատ
սկզբնաղբյուր է՝ վերջին 30 տարվա Հայաստանի պատմության, քաղաքական մթնոլորտի, ամենատարբեր արժեքավոր մանրամասների, մասնավորապես՝ Ղարաբաղ յան
շարժման, ղարաբաղ յան առաջին պատերազմի, 2007 թվականի աշնանից ծավալված
Հայկական երկրորդ համաժողովրդական
շարժման իրողությունների ճանաչման, օբյեկտիվ վերհանման ու գնահատման համար։
Որպես այդպիսին՝ այն անպայման պետք
է կազմվեր ու հրատարակվեր։ Դավիթ Մաթևոսյանի զոհվելուց, անժամանակ մահվանից հետո այս գիրքը նաև յուրատեսակ մի
հուշարձան է նրա հիշատակին։
ԱՇՈՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԹԵԿՆԱԾՈՒ

ԽԱՍԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ.
նրա անունը ոսկե տառերով է գրված Գորիս
քաղաքի կառուցման տարեգրության մեջ

Հ

ուլիսի 6-ին կարճատև հիվանդությունից հետո երկրային կյանքին հրաժեշտ
տվեց Խասան Հարությունյանը կամ
ինչպես գորիսեցիներն են ասում՝ Խասան
Սուրենիչը...
Ծնվել է Գորիսում 1940թ. օգոստոսի 29ին, սովորել քաղաքի Ա.Բակունցի անվան
դպրոցում, ավարտել Երևանի Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի շինարարական ֆակուլտետի «ՀԷԿ-երի և գետային կառուցվածքների հիդրոտեխնիկական
շինարարություն» բաժինը: 1963թ. ուղեգրով
աշխատանքի է անցել «Տաթև» հէկի շինարարությունում` ավագ ինժեներ, 1972-ին դարձել
«Տաթև» հէկի շինվարչության պետի տեղակալ:
1973-ին նշանակվել է «Գյուղշին-6» տրեստի Գորիսի թիվ 2 շինվարչության պետ, որտեղ աշխատել է մինչև 1989թ.: Այդ տարիներին իր ղեկավարած շինվարչությունը յոթ
անգամ արժանացել է ԽՍՀՄ գյուղշին նախարարության և արհմիության կենտկոմի փոխանցիկ դրոշի: ԽՍՀՄ-ի լավագույն որակով
շինարարության մրցույթում շինվարչությունն
արժանացել է դիպլոմի, իսկ Խասան Հարությունյանը` պատվոգրի: Նրա լավ աշխատանքը գնահատվել է այլ կերպ ևս, ու բացի
պատվոգրերից արժանացել է կառավարական երկու մեդալի, 1977թ. և 1986թ. կրկնակի արժանացել «Պատվո նշան» շքանշանի,
2006-ին էլ՝ «Քաղաքաշինության բնագավառում նշանակալի ավանդի համար» մեդալի:
1989թ. Խ.Հարությունյանը նշանակվել է
նորաստեղծ «Գորիսշին» շինմոնտաժային
միավորման տնօրեն: Միավորման կազմում
ստեղծվել է ինը պետական ձեռնարկություն:
1992թ. միավորումը վերանվանվել է Համաշինարարական պետական ձեռնարկություն`
գործելով ՀՀ շինարարության նախարարության կազմում, իսկ 1995թ.` «Գորիսշին» ՓԲԸ`
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության
կազմում, որի տնօրենն է եղել և աշխատել
մինչև 2002թ.:
Խասան Հարությունյանը ՀՀ պաշտպանության նախարարության ծրագրերն իրագործելու համար արժանացել է ՀՀ ՊՆ պատվոգրի, պարգևատրվել «Ծովակալ Իսակով»
մեդալով:
Ակտիվորեն մասնակցել է նաև Գորիսի
հասարակական-քաղաքական կյանքին, եղել
քաղաքային խորհրդի պատգամավոր, ՀԿԿ
Գորիսի շրջկոմի անդամ, 1990-1994 թվականներին՝ Գորիսի շրջանային խորհրդի պատգամավոր և գործկոմի նախագահության անդամ:
Երկարամյա շինարարը տարիների ընթացքում ոչ միայն զուտ իր աշխատանքն
է կատարել, այլև հետաքրքրվել է Գորիսի,
հատկապես նրա կառուցման պատմությամբ
ու մեզ պատմում էր քաղաքի կառուցումից,
գրականության մեջ դրա մասին հիշատակումներից, հին տներից… Ափսոսանքով
նշում էր, որ խորհրդային իշխանությունները
չեն գնահատել դրանք ու չեն պահպանել, և
ցավոք արժեքավոր շատ շինություններ են
քանդվել Գորիս քաղաքում…
Իր կենսագրությունը` որպես շինարար, Խասան Հարությունյանն սկսել է դեռևս
1960թ., երբ երկրորդ կուրսի ուսանող էր.
քննություն է հանձնել Գորիսում շինարարարության աշխատանքներում ընդգրկվելու
համար, գերազանց ստացել և չասելով, որ
ուսանող է` աշխատանքի անցել ամառային
արձակուրդներին… Այդ ժամանակ կառուցում
էին 1-ին գիշերօթիկ դպրոցը, որը հետո դարձավ ներկայիս ԳՊՀ վարչական մասնաշենքը:
Շինարարությունում զարմացել են, երբ սեպտեմբերին հայտնել է, թե ուսանող է և վերադառնում է սովորելու…
20-րդ դարի 60-ական թվականներից
սկսած՝ տարածաշրջանում ամենահզոր շինարարական նախագիծը «Տաթև» հէկի շինարարությունն էր` իր ենթակառուցվածքներով, և պատահական չէ, որ Որոտանում
Տաթևհէկի շենքի շինարարությունը Խասան
Սուրենիչն իր մասնակցությամբ իրականացված ամենամեծ գործն էր համարում… Իսկ
այդ շինվարչությունը զբաղվել է ոչ միայն Տա-

20-րդ դարի 60-ական թվականներից սկսած՝ տարածաշրջանում
ամենահզոր շինարարական նախագիծը «Տաթև» հէկի շինարարությունն էր` իր ենթակառուցվածքներով, և պատահական չէ,
որ Որոտանում Տաթևհէկի շենքի
շինարարությունը Խասան Սուրենիչն իր մասնակցությամբ իրականացված ամենամեծ գործն էր
համարում…

թևհէկը կառուցելով. կառուցել են Շինուհայր
բանավանը, բնակելի շենքեր Գորիսում:
«Տաթև» հէկի կառուցման գործում նրա
ավանդն աննկատ չէր մնացել հանրապետության այդ օրերի ղեկավարների կողմից:
Դրա վկայությունը ՀԷԿ-ի շենքի մուտքին՝
պատի վրա, նրա անվան փորագրված լինելու փաստն է: Ժամանակակիցները պատմում
են, որ Հայաստանի ղեկավար Անտոն Քոչինյանի հանձնարարությամբ է դա արվել:
Իր աշխատանքի գնահատվելը փաստելով` հպարտությամբ նշում էր, որ երբ 1973ին պետի տեղակալից դարձավ «Գյուղշին-6»
տրեստի Գորիսի №2 շինվարչության պետ,
երեք ամսում տրեստի դրոշին արժանացան:
Իր ղեկավարությամբ կառուցված շինություններից առանձնացնում էր տրիկոտաժի
ֆաբրիկայի 2-րդ մասնաշենքը, փոստի շենքը, տեքստիլ կոմբինատը, հյուրանոցը, հանրակացարանը, ԳՊՀ երկրորդ մասնաշենքը,
դրա կողքի մանկապարտեզը:
Դրանց, իհարկե, գումարվում են հազարավոր քառակուսի մետր բնակելի տարածքները:
Խասան Հարությունյանը չորս տարի էլ
աշխատել է հանրապետությունից դուրս:
... Ամեն բնակավայր, անշուշտ, երախտագիտությամբ է հիշում իր կառուցողներին,
շինարարներին...
Գորիսը նույնպես իր շինարարության
պատմության մեջ անմոռանալի անուններ է
գրանցել՝ քաղաքի հիմնադիրներից ու հնօրյա
վարպետներից մինչև նորօրյա ճարտարապետներ ու շինարարներ: Այդ պատմության
մեջ ոսկե տառերով է գրված Խասան Հարությունյանի անունը:
Այդ ամենից զատ՝ Խասան Հարությունյանն ավանդապահ գորիսեցի էր, Գորիսի
ներկայով ու ապագայով մտահոգ անձնավորություն: Մինչև կյանքի վերջը Գորիսի
տարածաշրջանի վետերանների խորհրդի
նախագահն էր, և այդ հասարակական պարտականությունը կատարում էր բացառիկ ակտիվությամբ ու նվիրումով:
Հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղիցի...
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ»
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«Սյունիք»
ֆուտբոլային ակումբ.
նոր հնարավորություններ և
հեռանկարներ

կունենա հանրապետության տարբեր թիմերից հրավիրվածներ: Ակումբի ղեկավարությունը խնդիր է դրել,
որ հետագայում «Սյունիք» թիմում
հանդես գան միայն տեղացի ֆուտբոլիստներ:
Հունիսի 12-ին ակումբի սաները
սկսել են պարապմունքները: Օրեր
առաջ ակումբի մարզաբազայում
էինք. այսպես ենք անվանում, քանզի, ինչպես նշեցինք, այդտեղ երեք
խաղադաշտ կա: Տեսնել էր պետք, թե
ամռան տապին ինչպես են պատանի ֆուտբոլիստները հղկում տեխնիկան, կատարում մարզիչ Տիգրան
Գևորգյանի հրահանգները: Տասնվեցամյա Դավիթը պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ դառնալու ճանապարհին է,
ասում է՝ սովորում ենք, թե ինչպես
ճիշտ տեղաշարժվել դաշտում … Արդեն 11 տարի է, ինչ ֆուտբոլ է պարապում, ակումբն իր համար ընտանիքի
նման մի բան է դարձել:
…Կապանը տասնամյակներ ի
վեր հայտնի է ֆուտբոլային ավանդույթներով: Քաղաքի ֆուտբոլի թիմը ստեղծվել է 1950-60- ական թվականներին՝ «Լեռնագործ» անվամբ:
Մրցում էր Խորհրդային Միության
առաջնության «Բ» խմբում, թիմում

Յ

ոթնամյա
գործունեությունից հետո «Գանձասար-Կապան» ֆուտբոլային ակումբը նոր անվանում ունի՝ «Սյունիք»:
Սա սոսկ անվան փոփոխություն չէ,
քանզի ակումբը նաև նոր ղեկավար
ունի՝ «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲ ընկերության
գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Վարդան Ջհանյան: «Սյունիք» ակումբի նոր տնօրենը հստակ
խնդիր է դրել ըստ ամենայնի ընդլայնել Սյունիքում ֆուտբոլի աշխարհագրությունը՝ ակումբի հովանու
ներքո ընդգրկելով մարզի բոլոր
բնակավայրերի երեխաներին, նաև
նպաստավոր պայմաններ ստեղծել,
որ նրանք կարողանան հաճախել
ակումբի մարզադաշտ, որ քաղաքի
կենտրոնից բավականին հեռավորության վրա է, և այդ ուղղությամբ
հասարակական տրանսպորտ չի աշխատում: Իսկ դրանք երեքն են. մեկը՝ ճիմապատ, մյուսը՝ ցանովի խոտածածկով, երրորդը՝ արհեստական
ծածկով: Ակումբն այս պահին մոտ
190 սան ունի, ովքեր հանդես են գալիս տարիքային ութ տարբեր խմբերում: Մի մասն արդեն մանկապատանեկան ֆուտբոլից վստահ քայլեր
է անում դեպի մեծ ֆուտբոլ:
«Սյունիք» ակումբի տնօրենի
տեղակալ Արթուր Մարգարյանը,
ով 17 տարի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ներկայացուցիչն էր
մարզում, 2004 թվականից՝ «Գանձասար-Կապանի» մանկապատանեկան բաժնի ղեկավար, այնուհետև
թիմի պետ, 2014 թվականից՝ ակումբի փոխտնօրեն, նշում է, որ ակումբի
ղեկավարությունը՝ հանձին Վարդան
Ջհանյանի, մարզում ֆուտբոլը մասսայականացնելու և զարգացնելու
նպաստավոր պայմաններ է ստեղծել,
ինչը պիտի ճիշտ և նպատակային
օգտագործել:
«Ակումբի տնօրենի շեշտադրումները համընկնում է մեր շեշտադրումներին: Ընդ որում` խոսքը ոչ միայն
և ոչ այնքան մանկապատանեկան
ֆուտբոլին է վերաբերում, որքան կապանյան ֆուտբուլը եվրոպական չափանիշներին համապատասխանեցնելը, – ասում է Արթուր Մարգարյանն
ու հավելում, – Սյունիքի մարզի բոլոր
քաղաքներում մասնաճյուղեր ենք ունենալու՝ հաստիքային մարզիչներով:
Կրկնակի ուրախանալին այն է, որ

գյուղական բնակավայրերն ընդգրկված են մարզում ֆուտբոլը զարգացնելու ծրագրի մեջ»:
Ինչպես տեղեկացնում է ակումբի
մամուլի քարտուղար Աշոտ Ասատրյանը, խաղադաշտերի հարակից
տարածքները բարեկարգվելու են,
մարզադաշտի կողքին կկառուցվի տրիբունա, մարզադահլիճ, որի
առաջին հարկում կլինեն հանդերձարաններ, խաղին պատրաստվելու և խաղից հետո հոգնածությունը
թոթափելու հարմարություններ: Այս
ամենը թույլ կտան, որ այդ խաղադաշտում բարձրագույն խմբի հանդիպումներ անցկացվեն:
– Քանի որ նախապատրաստական շրջանի առաջին շաբաթն է,
մանկապատանեկան խմբերից տեղափոխվող տղաները պիտի հարմարվեն պրոֆեսիոնալ լիգային: Մեր
աշխատանքները, նաև մարզչական
շտաբինը, հարմարեցնում ենք նոր
պայմաններին: Այս փուլում մենք
ավելի շատ պիտի վստահենք պատանիներին, թեկուզև նրանք խաղադաշտում սխալներ թույլ տան:
Մեր խնդիրը հենց դրանք շտկելն է:
Շատ շնորհալի և օժտված երեխաներ կան մեր մարզում, միայն պիտի
նրանց ճիշտ ուղու վրա դնել, – պատմում է առաջին խմբի մարզիչ Տիգրան Գևորգյանը, ով մարզչական
PRO կարգ ունի: Նրա փոխանցմամբ՝
օգոստոսին մեկնարկելիք Հայաստանի ֆուտբոլի առաջնությանը մասնակցող «Սյունիք» ակումբի թիմը
նախնական շրջանում իր կազմում
3301, Սյունիքի մարզ,
ք. Կապան, Շահումյան 20/32:
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հանդես էին գալիս միայն կապանցիներ…, իսկ հանդիպումներն անցնում
էին լեփ-լեցուն տրիբունաների ոգևորիչ աջակցության ներքո:
Կապանյան թիմում հանդես են
եկել ֆուտբոլիստներ, ովքեր հետագայում հաջողությամբ խաղացել
են հանրապետության առաջատար
թիմում՝ Երևանի «Արարատում»՝
Նորայր Դեմիրճյան, Ռուդիկ Ավանեսյան, Հովհաննես Զանազանյան,
Արկադի Անդրեասյան և ուրիշներ:
Դեռ ավելին՝ կապանյան ֆուտբոլային թիմն իր կադրերն է գործուղել
Երևանի «Արարատ»՝ Ալ յոշա Անտոնյան, Գագիկ Հովհաննիսյան և ուրիշներ:
Իսկ Կապանի մարզադաշտը
միշտ «աչքի է ընկել» բարձր հաճախելիությամբ և մարդկանց գոնե երկու ժամ կտրել առօրյա հոգսերից:
Մանավանդ որ կապանցի ֆուտբոլասերը մարզադաշտ հաճախելու և
սիրելի թիմին երկրպագելու տասնամյակներով ձևավորված կուլտուրա ունի:
Ուրեմն՝ նոր մեկնարկվող՝ ֆուտբոլի Հայաստանի առաջին խմբի
առաջնության առաջին իսկ հանդիպումներից լինենք մարզադաշտում,
մեր ներկայությամբ ոգևորենք նորաստեղծ կապանյան թիմին, ինչը
նրանց անչափ անհրաժեշտ է: Մանավանդ որ թիմի անդրանիկ խաղից առաջ մարզամշակութային հետաքրքրական միջոցառում է լինելու,
նաև՝ այլ անակնկալներ:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
Թղթակցությունները չեն գրախոսվում
և հեղինակներին չեն վերադարձվում:
Խմբագրության և հեղինակների
կարծիքները կարող են չհամընկնել:
Նյութերը ներկայացնել մեքենագիր
վիճակում:
«ԳՈՎԱԶԴ - ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ» բաժնում
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«Տա Թև երիտասարդությանը»
խորագրով մեկօրյա ճամբար

Հ

ունիսի 26-ը տոնական
էր Տաթև համայնքում։
Վաղ առավոտվանից համայնքի տարբեր բնակավայրերի
մոտ հարյուր երիտասարդ շտապում էին մասնակցելու Տաթևի
համայնքապետարանի նախաձեռնած «Տա Թև երիտասարդությանը» մեկօրյա ճամբարին,
որը կազմակերպվել էր Սյունյաց
չքնաղ բնաշխարհի նշանավոր
վայրերից մեկի՝ Սատանի կամրջի մերձակայքում գտնվող առողջարանի տարածքում։
Ճամբարի աշխատանքներին
ներկա էին Տաթև համայնքի ղեկավար կազմը՝ համայնքապետ,
ճամբարի ղեկավար Սամվել Լալայանի գլխավորությամբ։
Մասնակցում էին նաև համայնքի բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ, Հայաստանի
տարբեր բնակավայրերից հյուրեր:
Ճամբարի բացմանը ողջույնի և ողջերթի խոսք ասաց Սամվել Լալայանը, ով կարևորեց
երիտասարդության՝ սեփական
բնակավայրում մնալու, աշխատելու, ընտանիքներ ստեղծելու և համայնքը զարգացնելու
ձգտումն ու առաքելությունը։ Նա
նաև երիտասարդությանն առնչվող հարցերին լուծումներ տալը համայնքի գործունեության
առաջնահերթություներից
համարելով՝ նշեց, որ միջոցառման
կազմակերպման նպատակների
առանցքում եղել են վերոնշ յալ
հարցերը քննարկելը և դրանց
շուրջ մասնագետների, երիտասարդների կարծիքները, առաջարկությունները լսելն ու ընդհանրացնելը։
Սամվել Լալայանը շնորհակալություն հայտնեց մյուս հովանավորներին՝ ի դեմս զբոսաշրջության և քաղաքաշինության
բարեգործական հիմնադրամի,

ADRA ընկերությանը, դասընթացավարների, ովքեր սիրով համաձայնել և աջակցել են ճամբարի կազմակերպմանը։
Մասնակիցներին ողջունեց
և դասընթացների, մյուս միջոցառումների
բովանդակային
կարևորության մասին խոսեց
Տաթևի համայնքապետի օգնական, ճամբարի կազմակերպիչ
Արևիկ Աբել յանը։ Նա ևս երախտագիտություն հայտնեց ճամբարի աջակիցներին, դասընթացավարներին, մասնակիցներին՝
ներդրած ջանքերի և ակտիվ
մասնակցության համար։
Օրվա ընթացքում անձնային
և մասնագիտական աճի, առողջության և ընտանիքի թեմաներով դասընթացներ վարեցին
մայրաքաղաքից ժամանած դասընթացավարները։
Ելույթներ ունեցան նաև համայնքի բնակավայրերի վարչական ղեկավարներն ու «Սյունյաց
երկիր» թերթի գլխավոր խմբագիր Սամվել Ալեքսանյանը։
Մինչև
կեսգիշեր
տևած
ճամբարն անցավ հետաքրքիր
և անակնկալներով հարուստ
մթնոլորտում՝
մշակութային,
կրթական, սպորտային֊ժամանցային տարբեր քննարկումներով ու ելույթներով։ Իսկ ճամբարի ավարտին մասնակիցներն
ավանդական դարձած խարույկի
շուրջ ամփոփեցին իրենց տպավորություններն ու ներկայացրին
օրվա խորհրդին առնչվող իրենց
առաջարկությունները։
Նշենք, որ «Տա Թև երիտասարդությանը» ճամբարի մասնակիցներից
յուրաքանչ յուրը
խորհրդանշական 1000 դրամ
նվիրաբերեց՝ բարեգործության
համար։
ՆՈՆՆԱ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
29.06.2022

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Քաջարանի արհեստագործական պետական ուսումնարան»
ՊՈԱԿ-ում պահանջվում են բարձրագույն կրթությամբ հետևյալ առարկաների դասավանդման մասնագետներ՝
 Պատմության՝ շաբաթական 8,7 ժամ ծանրաբեռնվածությամբ,
 Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման՝
շաբաթական 4,5 ժամ ծանրաբեռնվածությամբ,
 Ֆիզիկայի՝ շաբաթական 1,7 ժամ ծանրաբեռնվածությամբ,
 Աշխարհագրության՝ 0,85 ժամ ծանրաբեռնվածությամբ,
Տեղեկությունների համար զանգահարել 077-52-32-90 հեռախոսահամարով կամ այցելել «Քաջարանի արհեստագործական պետական
ուսումնարան» ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Քաջարան, Խանջ յան 5:
ԿՈՐԵԼ Է «Կապանի բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի 2012 թ. շրջանավարտ
Տաթեվիկ Գեղամի Ասատրյանի դիպլոմը՝ AK N109140, տրված
19.10.2012թ.: Համարել անվավեր:
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
13.07.2022թ.:

