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Ե վ րո պա կան խորհր դա րա նի (ԵԽ)՝ 
հուն վա րի 16-ից 19-ի լիա գու մար 
նստաշր ջա նի ըն թաց քում՝ հուն վա րի 

18-ին կա յա ցած քվեար կութ յամբ, ըն դուն վեց 
«Ընդ հա նուր ար տա քին ու անվ տան գա յին քա-
ղա քա կա նութ յան ի րա կա նա ցում. 2022թ. տա-
րե կան զե կույց» (CFSP) բա նաձ ևը։

«Ար մենպ րես»-ի փո խանց մամբ՝ զե կու-
ցո ղը Եվ րո պա կան խորհր դա րա նի Ար տա քին 
հա րա բե րութ յուն նե րի կո մի տեի նա խա գահ 
Դեյ վիդ Մ քա լիսթրն էր: CFSP-ն ար տա քին քա-
ղա քա կան հար ցե րով ԵԽ տա րե կան հիմ նա-
կան զե կույցն է և դ րա նում որ ևէ ձևա կերպ ման 
հա մա ձայ նե ցում ու ըն դու նում ձևա վո րում է 
ԵԽ միաս նա կան քա ղա քա կան գի ծը:

Զե կույ ցում.
  Խս տո րեն դա տա պարտ վում է Հա յաս տա-
նի ինք նիշ խան տա րած քի նկատ մամբ 
Ադր բե ջա նի 2022թ. սեպ տեմ բե րի ագ րե-
սիան, ո րը զի նա դա դա րի խախ տում է և 
լուրջ հետ ևանք ներ ու նի խա ղա ղութ յան 
գոր ծըն թա ցի հա մար:

  Վե րա հաս տատ վում է, որ Հա յաս տա-
նի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը 
պետք է լիար ժե քո րեն հարգ վի և կոչ է 
ար վում ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն-
նե րին ան մի ջա պես դուրս բե րել զոր քե րը 
Հա յաս տա նի բո լոր տա րածք նե րից:

  Հա մոզ մունք է ար-
տա հայտ վում առ այն, որ ռազ մա կան 
մի ջոց նե րով Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա-
նի միջև կա յուն խա ղա ղութ յան հաս նել 
հնա րա վոր չէ: Դա պա հան ջում է հա մա-
պար փակ քա ղա քա կան կար գա վո րում՝ 
մի ջազ գա յին ի րա վուն քին հա մա պա տաս-
խան՝ նե րառ յալ ՄԱԿ կա նո նադ րութ յու-
նը, ԵԱՀԿ 1975 Հել սինկ յան եզ րա փա կիչ 
ակ տը, ինչ պես նաև ԵԱՀԿ ՄԽ 2009թ. 
հիմ նա րար՝ տա րած քա յին ամ բող ջա կա-
նութ յան, ինք նո րոշ ման և ու ժի չկի րառ-
ման սկզբունք նե րը:

  Մ տա հո գութ յուն է ար տա հայտ վում Ադր-
բե ջա նի ԶՈՒ կող մից հայ ռազ մա գե րի նե րի 
ու քա ղա քա ցիա կան ան ձանց նկատ մամբ 

պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծութ-
յուն նե րի ու ան մարդ կա յին 
վե րա բեր մուն քի կա պակ-
ցութ յամբ և կոչ է ար վում 
ադր բե ջա նա կան իշ խա-
նութ յուն նե րին ա զա տել 
ի րենց հսկո ղութ յան տակ 
գտնվող ռազ մա գե րի նե-
րին:

  Ա ջակ ցութ յուն է 
ար տա հայտ վում Եվ րո-
պա կան խորհր դի նա խա-
գահ Շառլ Մի շե լի՝ Հա յաս-

տա նի ու Ադր բե ջա նի ղե կա վար նե րի հետ 
ե ռա կողմ հան դի պում ներ անց կաց նե լու 
նա խա ձեռ նութ յա նը:Ընդգծ վում է, որ 
Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա նի միջև հա մա-
պար փակ խա ղա ղութ յան պայ մա նա գի րը 
պետք է հաս ցեագ րի հա կա մար տութ յան 
ար մա տա կան պատ ճառ նե րը՝ նե րառ յալ 
ԼՂ-ում ապ րող հայ բնակ չութ յան ի րա-
վունք ներն ու անվ տան գութ յու նը, տե ղա-
հան ված ան ձանց ու փախս տա կան նե րի 
վե րա դար ձը, մշա կու թա յին, կրո նա կան ու 
պատ մա կան ժա ռան գութ յան պաշտ պա-
նութ յունն ու պահ պա նու մը, ինչ պես նաև 
տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը:

  Ող ջուն վում է Ադր բե ջա նի հետ Հա յաս-

տա նի սահ մա նին ԵՄ քա ղա քա ցիա կան 
ա ռա քե լութ յան տե ղա կա յու մը և կոչ է 
ար վում ԵՄ խորհր դին ընդ լայ նել տե ղա-
կայ ված փոր ձա գետ նե րի քա նա կը, ա վե-
լաց նել ա ռա քե լութ յան կա րո ղութ յուն նե րը, 
ամ րապն դել ներ կա յութ յու նը տա րա ծաշր-
ջա նում:

  Նշ վում է, որ Ադր բե ջա նի հետ ԵՄ հա րա-
բե րութ յուն նե րի ցան կա ցած խո րա ցում 
պետք է լի նի պայ մա նա կան՝ կախ ված 
երկ րի կող մից մար դու ի րա վունք նե րի, 
օ րեն քի գե րա կա յութ յան, ժո ղովր դա վա-
րութ յան ու հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի 
հարգ ման ուղ ղութ յամբ էա կան ա ռա ջըն-
թա ցի ա պա հո վու մից:

  CFSP զե կույ ցի՝ Թուր քիա յի վե րա բեր յալ 
հատ վա ծում նշվում է Հա րա վա յին Կով-
կա սում, ի թիվս այլ տա րա ծաշր ջան նե րի, 
երկ րի շա րու նա կա կան ա պա կա յու նաց-
նող գոր ծո ղութ յուն նե րի մա սին:

  ԵԽ հուն վա րի 18-ի լիա գու մար նիս տում 
ըն դուն վեց նաև զե կույ ցին՝ Ադր բե ջա նի 
կող մից Լա չի նի մի ջանց քի ար գե լա փակ-
ման վե րա բեր յալ ներ կա յաց ված լրամ շա-
կում, ո րում նշվում է. Եվ րա խորհր դա րա նը 
խստո րեն դա տա պար տում է Ադր բե ջա նի 
կող մից 2020 թվա կա նի նո յեմ բե րի 9-ի 
ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յան խախտ մամբ 
Լա չի նի մի ջանց քի ա պօ րի նի շրջա փա-
կու մը, ին չի նպա տակն է հու մա նի տար 
ճգնա ժամ ստեղ ծել Լեռ նա յին Ղա րա բա-
ղի ժո ղովր դի հա մար: Խորհր դա րա նը 
պա հան ջում է Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն-
նե րից ան հա պաղ վե րա կանգ նել Լա չի նի 
մի ջանց քով տե ղա շար ժի ա զա տութ յու նը:
 

ՄԻԵԴ-ը հրատապ ծանուցում է 
ուղարկել Եվրոպայի խորհրդի 
Նախարարների կոմիտեին

Հ ուն վա րի 16-ին Մար դու ի րա վունք-
նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը հրա-
տապ ծա նու ցում է ու ղար կել Եվ րո պա յի 

խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տեին՝ Լա չի նի 
մի ջանցքն ա պաշր ջա փա կե լու մա սին իր՝ 2022 
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 21-ի ո րոշ ման կա տա-
րումն Ադր բե ջա նի կող մից վե րահս կե լու նպա-
տա կով:

Ն շենք, որ 2022 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 22-
ին Ադր բե ջա նը դի մել էր Եվ րո պա կան դա տա-
րան՝ պա հան ջե լով վե րաց նել մի ջանկ յալ մի ջոց 
կի րա ռե լու ո րո շու մը: Միա ժա մա նակ Ադր բե-
ջա նը պա հան ջել էր մի ջանկ յալ մի ջոց ներ կի-
րա ռել Հա յաս տա նի դեմ, այն է՝ «ձեռ նար կել 
իր ի րա վա սութ յու նից բխող բո լոր մի ջոց նե րը՝ 
ուղղ ված Ռուս խա ղա ղապահ նե րի ժա մա նա-
կա վոր տե ղա կայ ման վայ րում գտնվող Ադր բե-
ջա նի տա րած քում բժշկա կան ան հե տաձ գե լի 
օգ նութ յան կա րիք ու նե ցող մարդ կանց հա-
մար ժեք բուժ մա նը և խու սա փել այս ուղ ղութ-
յամբ որ ևէ խո չըն դոտ ստեղ ծե լուց»:

Ի պա տաս խան` Մի ջազ գա յին ի րա վա-
կան հար ցե րով ներ կա յա ցուց չի գրա սեն յա կը 
2022 թվա կա նի դեկ տեմ բե րին և 2023 թվա-
կա նի հուն վա րին Եվ րո պա կան դա տա րան է 
ու ղար կել պար բե րա բար թար մաց վող տե ղե-
կութ յուն Լա չի նի մի ջանց քի շուրջ ստեղծ ված 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում տի րող հու մա նի տար 
ծանր վի ճա կի մա սին: Միա ժա մա նակ Մի ջազ-
գա յին ի րա վա կան հար ցե րով ներ կա յա ցուց չի 
գրա սեն յա կը Եվ րո պա կան դա տա րա նից պա-
հան ջել էր ան հա պաղ ծա նու ցում ու ղար կել Եվ-
րո պա յի խորհր դի նա խա րար նե րի կո մի տեին՝ 
Ադր բե ջա նի կող մից Եվ րո պա կան դա տա րա նի 
2022 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 21-ի ո րո շու մը 
չկա տա րե լու վե րա բեր յալ:

Եվ րո պա կան դա տա րա նը, հաշ վի առ նե-
լով կող մե րի ներ կա յաց րած փաս տարկ նե րը, 
մեր ժել է Ադր բե ջա նի պա հանջ ներն ամ բող-
ջութ յամբ՝ 2022 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 21-ի 
ո րո շու մը թո ղե լով ու ժի մեջ: Եվ րո պա կան դա-

Եվրախորհրդարանը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի 
կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակումը և պահանջում անհապաղ 
վերականգնել տեղաշարժի ազատությունը

Հայոց Արցախը շարունակում է դիմակայել 
ադրբեջանական շրջափակմանը. 
քաղաքակիրթ աշխարհը զերծ է մնում գործնական 
քայլեր ձեռնարկելուց՝ բավարարվելով միայն Լաչինի 
միջանցքն ապաշրջափակելուն ուղղված կոչերով ու 
հայտարարություններով

...Այս պատմությունն 
ավարտելու լավագույն ձևը 
կլինի Արցախը որպես անկախ 
պետություն ճանաչելը:

ՌՈՒԲԵՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Երեքշաբթի

24 հունվարի 2023թ.
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Ա ր ցա խի Հան րա պե տութ յան պե-
տա կան նա խա րար Ռու բեն Վար-
դան յա նը հար ցազ րույց է տվել 

ֆրան սիա կան հե ղի նա կա վոր France 24 հե-
ռուս տաըն կե րութ յա նը՝ ներ կա յաց նե լով ի րա-
վի ճա կը Ար ցա խում:

Պա տաս խա նե լով հար ցին, թե ի՞նչ կա րող 
է ա նել և ինչ պե՞ս կա րող է օգ նել Եվ րա միութ-
յու նը՝ Ռու բեն Վար դան յա նը նշել է, որ Եվ րո-
պան կա րող է Ա լի ևի ռե ժի մի վրա ճնշում գոր-
ծադ րել, բա ցատ րել, թե ինչ պատ ժա մի ջոց ներ 
կա րող են կի րառ վել նրա դեմ, և ցույց տալ, 
որ ա նըն դու նե լի է 120 հա զար մար դու, 30 հա-
զար ե րե խա յի ձմռան պայ ման նե րում զրկել 
ջե ռու ցու մից. 

«Եվ րո պա ցի նե րը պետք է ճնշում գոր ծադ-
րեին և ա սեին, որ սա ա նըն դու նե լի է, որ ի րեն 
Դա վոս չեն հրա վի րի և ինքն այդ քա ղա քակր-
թութ յան մաս չի կազ մի։ Կա րող են օ դա յին մի-
ջանցք ստեղ ծել, որ պես զի մար դա սի րա կան 
ինք նա թիռ նե րը կա րո ղա նան Ս տե փա նա-
կեր տում վայ րէջք կա տա րել և բե րել մեզ այդ-
քան անհ րա ժեշտ պա րեն ու դե ղո րայք։ Նաև 
կար ծում եմ, որ այս պատ մութ յունն ա վար-
տե լու լա վա գույն ձևը կլի նի Ար ցա խը որ պես 
ան կախ պե տութ յուն ճա նա չե լը։ Ո րով հետև 
Ադր բե ջա նը չի կա րո ղա նում նոր մալ կյան-
քի պայ ման ներ ա պա հո վել ոչ միայն հա յե րի, 
այլ նույ նիսկ՝ իր ժո ղովր դի հա մար։ Ներ կա յիս 

ի րա վի ճա կը ևս մեկ ան գամ ա պա ցու ցում է, 
որ հնա րա վոր չէ ապ րել Ադր բե ջա նի կազ մում, 
որ տեղ այդ քան ճնշում և այդ քան հար ձա-
կում ներ են լի նում քա ղա քա ցիա կան բնակ-
չութ յան նկատ մամբ»։

Ի պա տաս խան հար ցին, թե ինչ պե՞ս է 
շրջա փակ մա նը դի մա նում Ար ցա խի ժո ղո-
վուր դը՝ պետ նա խա րա րը նկա տել է, որ չնա-
յած այս բո լոր դժվա րութ յուն նե րին, մար դիկ 
ա մուր են.

«Ն րանք ա սում են, որ քա նի որ պայ քա-
րում են ի րենց ան կա խութ յան հա մար՝ պատ-
րաստ են մնալ և ցույց տալ խի զա խութ յու-
նը և տուրք չտալ ճնշում նե րին։ Ժո ղո վուր դը 
հաս կա նում է ի րա վի ճա կը և ըն դու նում է, որ 
դժվար ժա մա նա կաշր ջան է, ո րը շա րու նա-
կութ յունն է այն պա տե րազ մի, որ 2020 թ. նո-
յեմ բե րի 9-ին չէր ա վարտ վել։ Ուս տի, մար դիկ 
այս տեղ պատ րաստ են պայ քա րել՝ չնա յած 
այս բո լոր ճնշում նե րին»։

France 24-ի այն հար ցին, թե ո՞ւմ ձեռ քում 
է լուծ ման և Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ժո ղովր-
դի տա ռա պանք նե րին վերջ դնե լու բա նա լին, 
Ռու բեն Վար դան յանն ա սել է, որ այս ա մե նի 
հիմ նա կան «շա հա ռուն» Ա լի ևի ռե ժիմն է, 
ո րով հետև ար տա քին թշնա մի ու նե նա լը թույլ 
է տա լիս պա հել իր ռե ժի մը. 

«Չ մո ռա նանք, որ տաս նամ յակ ներ շա րու-
նակ եր կի րը ղե կա վա րում է մեկ ըն տա նիք։ 

Ուս տի, երկ րի ներ սում միաս նա կա նութ յուն 
պա հե լու հա մար միակ մի ջո ցը ար տա քին 
թշնա մի ու նե նալն է, ում միշտ կա րե լի է օգ տա-
գոր ծել սե փա կան ժո ղովր դին կոն սո լի դաց նե-
լու հա մար։ Այդ իսկ պատ ճա ռով՝ բա նա լին 
Ադր բե ջա նի ժո ղովր դի ձեռ քում է, ո րով հետև 
նրանց ե րե խա ներն են մա հա նում պա տե-
րազ մի ժա մա նակ, ի րենք աղ քատ են՝ չնա յած 
որ այդ քան նավթ և գազ ու նեն։ Իսկ մի ջազ-
գա յին քա ղա քա կիրթ հան րութ յու նը պետք է 
բա ցատ րի, որ սա ա նըն դու նե լի է։ Ֆ րան սիան, 
Ռու սաս տա նը, ԱՄՆ-ը, Ի րա նը, Թուր քիան մեծ 
խա ղա ցող ներ են, սա կայն, վերջ ի վեր ջո, մեր 
նպա տակն ու պա տաս խա նատ վութ յունն է՝ 
ցույց տալ նպա տա կաս լա ցութ յուն և խի զա-
խութ յուն՝ պաշտ պա նե լու մեր ան կա խութ յու-
նը։ Մի օր Ադր բե ջա նը պետք է հաս կա նա, որ 
կողք կող քի ապ րե լու միակ ձևը հար ևան ներ 
լի նելն է և ոչ թե Ադր բե ջա նի մաս կազ մե լը»։

Ար ցա խի պետ նա խա րա րը նկա տել է 
նաև, որ Եվ րո պան շա րու նա կում է Ադր բե ջա-
նի հետ առևտ րա յին գոր ծու նեութ յու նը՝ ըն-
դու նե լով ավ տո րի տար ռե ժի մը, ո րը փոր ձում 
է քան դել Ար ցա խի պես ժո ղովր դա վա րա կան 
եր կի րը։ Նա դա հա մա րել է «մեծ խա ղա ցող-
նե րից շա տե րի եր կա կի ստան դարտ նե րի 
օ րի նակ»: 

«Ռու սաս տա նը, Եվ րո պան, ԱՄՆ-ը կա րող 
են մեծ դե րա կա տա րում ու նե նալ։ Ֆ րան սիան 
այն բա ցա ռիկ երկր նե րից մեկն է, որ շրջա-
փակ ման ա ռա ջին իսկ օ րից սա տար է կանգ-
նել Ար ցա խի հա յե րին։ Ու զում եմ շնոր հա կա-
լութ յուն հայտ նել դրա հա մար։ Կար ծում եմ, 
որ Ռու սաս տա նը, Ֆ րան սիան և ԱՄՆ-ը պետք 
է վե րա դառ նան Մինս կի խմբի սե ղա նի շուրջ 
և փոր ձեն ե րեք կող մից ճնշում գոր ծադ րել 
Ադր բե ջա նի վրա», – ա սել է Ռու բեն Վար դան-
յա նը: 19.01.2023

Արցախի ԱԺ-ն եռակողմ հայտարարության 
կողմեր ՀՀ-ին և ՌԴ-ին կոչ է անում 
ձեռնարկել Արցախը ապաշրջափակելու 
հրատապ միջոցներ

Ա դր բե ջա նի ռազ մա քա ղա քա կան ղե-
կա վա րութ յու նը, կոպ տո րեն խախ-
տե լով մի ջազ գա յին ի րա վուն քի 

նոր մե րը և 2020թ. նո յեմ բե րի 9-ի Ե ռա կողմ 
հայ տա րա րութ յամբ ստանձ նած պար տա-
կա նութ յուն նե րը, դեկ տեմ բե րի 12-ից սկսած 
բնա պահ պա նա կան կեղծ պատր վա կով խո-
րաց նում Է Ար ցա խի շրջա փակ ման քա ղա քա-
կա նութ յու նը:

Շա րու նակ վող լիա կա տար շրջա փակ ման 
և ձմ ռան պայ ման նե րում է լեկտ րաէ ներ գիա-
յի, հա մա ցան ցի, իսկ 2023թ. հուն վա րի 17-
ից նաև գա զի մա տա կա րար ման հեր թա կան 
խա փա նում նե րը Ար ցա խի Հան րա պե տութ-
յան ազ գաբ նակ չութ յա նը կանգ նեց նում են 
հու մա նի տար ա ղե տի եզ րին։ Դ րան գու մար-
վել է նաև հուն վա րի 17-ի լույս 18-ի գի շե րը 
խա ղա պահ նե րի ու ղեկ ցութ յամբ Գո րի սից 
Ս տե փա նա կերտ վե րա դար ձող 19 ե րե խա նե-
րի նկատ մամբ «է կոակ տի վիստ»-նե րի ա հա-
բեկ չա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը, և այդ ա մե նը 
ադր բե ջա նա կան մա մու լում ու սո ցիա լա կան 
ցան ցե րում տա րա ծե լը:

Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան ազ գաբ-
նակ չութ յան նկատ մամբ Ադր բե ջա նի իշ խա-
նութ յուն նե րի կող մից շա րու նակ վող սո ղա ցող 
պա տե րազ մը տե ղի է ու նե նում աշ խար հի՝ 
գրե թե լուռ հա մա ձայ նութ յամբ: Այն նպա տակ 
ու նի կոտ րել ար ցա խա հա յութ յան կամ քը և 
տասն յակ հա զա րա վոր մարդ կանց էթ նիկ 
զտում նե րի մի ջո ցով բռնա տե ղա հա նել ի րենց 
պատ մա կան հայ րե նի քից։ Ն մա նօ րի նակ քայ-
լե րով Ադր բե ջա նը փոր ձում է նաև ձա խո ղել 
տա րա ծաշր ջա նում պա տե րազ մի օ ջախ նե րի 
մար մանն ու հա կա մար տութ յուն նե րի կար-
գա վոր մանն ուղղ ված մի ջազ գա յին կա ռույց-
նե րի և տար բեր երկր նե րի ջան քե րը։

2020թ. նե յեմ բե րի 9-ի հայ տա րա րութ յան 
կող մեր հան դի սա ցող Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յա նը և Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յա նը 
կոչ ենք ա նում հրա տապ մի ջոց ներ ձեռ նար-
կել Ար ցա խը ա պաշր ջա փա կե լու և հու մա նի-
տար ա ղե տը կան խե լու հա մար:

Հոր դո րում ենք մի ջազ գա յին կա ռույց նե-
րին և ՄԱԿ-ի ան դամ երկր նե րին հայ տա րա-
րութ յուն նե րից և կո չե րից զատ գործ նա կան 

քայ լե րով կան խել Ադր բե ջա նի ցե ղաս պա նա-
կան գոր ծո ղութ յուն նե րը:

Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան առջև ծա-
ռա ցած մար տահ րա վեր նե րը ար ժա նա պատ-
վո րեն հաղ թա հա րե լու նպա տա կով դի մում 
ենք հա մայն հա յութ յա նը՝ հա մա պա տաս խան 
քայ լեր ձեռ նար կել սան ձե լու Ադր բե ջա նի ագ-
րե սիվ գոր ծո ղութ յուն նե րը և պաշտ պա նե լու 
սե փա կան հո ղում ապ րե լու ար ցա խա հա յութ-
յան օ րի նա կան ի րա վուն քը:

«Ա ԶԱՏ ՀԱՅ ՐԵ ՆԻՔ-ՔՄԴ» ԽՄԲԱԿ-
ՑՈՒԹ ՅՈՒՆ, «ՄԻԱՍ ՆԱ ԿԱՆ HԱՅ ՐԵ ՆԻՔ» 
ԽՄԲԱԿ ՑՈՒԹ ՅՈՒՆ, «ԱՐ ԴԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ» 
ԽՄԲԱԿ ՑՈՒԹ ՅՈՒՆ, «ՀԱՅ ՀԵ ՂԱ ՓՈ ԽԱ-

ԿԱՆ ԴԱՇ ՆԱԿ ՑՈՒԹ ՅՈՒՆ» ԽՄԲԱԿ ՑՈՒԹ-
ՅՈՒՆ, «ԱՐ ՑԱ ԽԻ ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ 
ԿՈՒ ՍԱԿ ՑՈՒԹ ՅՈՒՆ» ԽՄԲԱԿ ՑՈՒԹ ՅՈՒՆ

18.01.2023Թ., Ք. Ս ՏԵ ՓԱ ՆԱ ԿԵՐՏ, ԱՀ 
ԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ԺՈ ՂՈՎ

Մենք հավատում ենք, որ ունենք 
անկախության իրավունք, սեփական 
հայրենիքում ապրելու իրավունք. 

Արցախի պետնախարարի հարցազրույցը BBC-ի HARDTalk-ին

Ա ր ցա խի Հան րա պե տութ յան պե տա-
կան նա խա րար Ռու բեն Վար դան յա-
նը հար ցազ րույց է տվել BBC-ի Hard 

Talk ծրագ րին: Ար ցա խի պե տա կան նա խա-
րա րի աշ խա տա կազ մը ներ կա յաց րել է թարգ-
մա նութ յու նը, ո րը «Ար մենպ րես»-ը հրա պա-
րա կում է ստորև:

Ս թի վեն Սա կուր – Պա րոն Վար դան յան, 
մի գու ցե մեր HARDTalk-ի լսա րա նը շատ բան 
չգի տի Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի մա սին, սա կայն 
Դուք պե տա կան նա խա րար եք մոտ 120 հա-
զար բնակ չութ յուն ու նե ցող մի փոք րիկ տա-
րած քում և հենց հի մա գտնվում եք հրա տապ 
ճգնա ժա մի մեջ, քա նի որ դե պի Հա յաս տան 
տա նող ձեր ցա մա քա յին ճա նա պար հը ներ-
կա յումս շրջա փակ ված է։ Ինչ պի սի՞ն է այ սօր 
ձեր տա րած քում ապ րող մարդ կանց ի րա վի-
ճա կը:

Ռու բեն Վար դան յան – Նախ, ու զում 
եմ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել այս հար ցազ-
րույ ցի հա մար։ Շատ կար ևոր է, որ աշ խարհն 
ի մա նա, թե ինչ է կա տար վում շրջա փակ ված 
երկ րում և այն մա սին, որ հա զա րամ յակ ներ 
շա րու նակ իր հայ րե նի քում ապ րող 120 000 
մարդ վեր ջին 35 տա րում պայ քա րում է սե-
փա կան ան կա խութ յան հա մար: Դեկ տեմ բե րի 
12-ից ադր բե ջա նա կան «է կոակ տի վիստ նե-
րը» փա կել են Ճա նա պար հը և Ադր բե ջա նի 
ա ջակ ցութ յամբ հայ տա րա րում են, որ հի մա 
վե րահս կում են ճա նա պար հը։ Ներ կա յումս 
Կար միր խա չի և ռուս խա ղա ղա պահ նե րի 
օգ նութ յու նից բա ցի մենք ո չինչ չենք ստա-
նում. այս տեղ ու նենք 30 000 ե րե խա, ձմեռ 
է, է լեկտ րաէ ներ գիան սահ մա նա փակ է, հիմ-
նա կա նում գազ չկա։ Ա ռանց Կար միր Խա չի և 
ռուս խա ղա ղա պահ նե րի օգ նութ յան՝ սննդամ-
թերք, դե ղո րայք և բեն զին մուտք չի գոր ծում 
մեր տա րածք։

Ս թի վեն Սա կուր – Այս պի սով, Կար միր 
խա չը հետ ևում է, որ ո րոշ դե ղա մի ջոց ներ մա-
տա կա րար վեն, բայց ես նկա տե ցի, որ ներդ-
րել եք կտրո նա յին հա մա կարգ, ո րով տրա-
մադր վում է շա քա րա վազ, մա կա րո նե ղեն, 
բրինձ, ձեթ, բայց տպա վո րութ յուն է, որ ե թե 
այդ պես շա րու նակ վի, ձեր տա րած քը եր կար 
ժա մա նակ չի կա րող գո յատ ևել, այդ պես չէ՞: 

Մար դիկ տա ռա պե լու են, և դա չի կա րող շա-
րու նակ վել։

Ռու բեն Վար դան յան – Նախ և ա ռաջ 
Կար միր Խա չը միայն մեկ կամ եր կու բեռ նա-
տար ու նի, նրանք և ռուս խա ղա ղա պահ նե րը 
դե ղո րայ քի կամ սննդի շատ սահ մա նա փակ 
քա նա կութ յուն կա րող են բե րել։ Հե տո, դուք 
լավ չեք պատ կե րաց նում, թե Ար ցա խի հա յե-
րը որ քան ու ժեղ են։ Մենք հա զա րա վոր տա-
րի ներ այս տեղ ենք ապ րում և շատ վճռա կան 
ենք տրա մադր ված մնա լու մեր հայ րե նի քում։ 
Ինչ պես ա սա ցի, 35 տա րի է, ինչ այս կռի վը 
շա րու նակ վում է, և մենք պաշտ պա նում ենք 
մեր տա րած քը և հա վա տում ենք մեր ար ժեք-
նե րին: Չ նա յած բո լոր դժվա րութ յուն նե րին, 
ո րոնց մենք բախ վում ենք, հա վա տում եմ, 
որ ժո ղո վուր դը ա մուր կկանգ նի և ն վիր ված 
կմնա սե փա կան հայ րե նի քին։

Ս թի վեն Սա կուր – Դուք հենց նոր ձեր 
տա րածքն ան վա նե ցիք Ար ցախ, պետք է 
պար զա բա նեմ, որ մինչ Դուք այն ան վա նում 
եք Ար ցախ, Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յու-
նը ինչ պես նաև մի ջազ գա յին հան րութ յու նը 
այն ան վա նում են Լեռ նա յին Ղա րա բաղ, ուս-
տի պար զա պես ու զում եմ հստա կեց նել դա: 
Ինձ ա մե նա շա տը շփո թեց նում է այն, որ Դուք 
ու նեք մոտ 2000 ռուս զին վո րա կան ներ՝ խա-
ղա ղա պահ ներ ձեր տա րած քում։ Հի մա, ին չու՞ 
նրանք չեն բա ցում ճա նա պար հը, որ պես զի 
մա տա կա րա րում նե րը տեղ հաս նեն:

Ռու բեն Վար դան յան – Մինչ այս հար-
ցին պա տաս խա նե լը, ու զում եմ ա սել, որ ե թե 
նա յեք 80-ա կան նե րի Ադր բե ջա նի Խորհր դա-
յին Հան րա պե տութ յան պատ մութ յան դա-
սագր քե րը, ա պա նույն Ար ցախ ա նու նը հի-
շա տակ վում է որ պես հայ կա կան տա րածք։ 
Ես ոչ մի նոր բան չեմ ա սում, սա ար դեն կար 
խորհր դա յին տա րի նե րին՝ ադր բե ջա նա կան 
դպրո ցա կան պատ մութ յան գրքե րում։ Իսկ հի-
մա վե րա դառ նանք Ձեր հար ցին:

Ա ռա ջին հեր թին մար դիկ պետք է հաս կա-
նան, որ ըն դա մե նը 2000 խա ղա ղա պահ կա, 
և ն րանք ու նեն զենք օգ տա գոր ծե լու շատ 
սահ մա նա փակ ման դատ, և ճա նա պար հը 
փա կել են ֆոր մալ ա ռու մով «է կոակ տի վիստ-

Ադրբեջանը պետք է հասկանա, որ կողք 
կողքի ապրելու միակ ձևը հարևաններ 
լինելն է, ոչ թե Ադրբեջանի մաս կազմելը. 
Արցախի պետնախարարի հարցազրույցը 
France 24-ին
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Հ ուն վա րի 14-ին Խ նա ծախ գյու ղում 
էինք, ըն կե րակ ցում էինք «Ֆ րանս-Ար-
մե նի» հան դե սի լրագ րող Վա հե Տեր- 

Մի նաս յա նին, ով Ս յու նիք էր այ ցե լել Ֆ րան-
սիա յից՝ սահ մա նա մեր ձի ի րա վի ճա կին եւ 
հայտ նի բլո կա դա յի հե տե ւան քով Գո րի սում 
հանգր վա նած ար ցախ ցի նե րի կա ցութ յա նը 
ծա նո թա նա լու ա ռա քե լութ յամբ:

Ադր բե ջա նի հետ 23 կմ սահ ման ու նե ցող 
գյու ղի դի մաց թշնա մա կան երկ րի վեց-յոթ 
մար տա կան դիր քերն են, ընդ ո րում՝ ո րոշ 
տե ղեր մեր հե նա կե տե րից մին չեւ 50 մ հե ռա-
վո րութ յան վրա: Սա կայն այդ հան գա ման քի 
վտան գա վո րութ յունն ի չիք է դառ նում, երբ 
զրու ցում ենք մեր դիր քա պահ նե րի հետ, երբ 
տես նում ենք նրանց բարձր տրա մադ րութ յու-
նը, հա կա ռա կոր դին (հարկ ե ղած դեպ քում) 
հա կա հար ված տա լու նրանց պատ րաս տա-
կա մութ յունն ու վճռա կա նութ յու նը:

Գ յու ղի սահ ման նե րի պաշտ պա նութ յա նը 
միա ցել է աշ խար հա զո րա յին նե րի ստո րա-
բա ժա նու մը, ո րի կազ մում են նաեւ գյու ղի 
տղա մար դիկ՝ տե ղան քի քար ու քա րա փին 
քա ջա տեղ  յակ: Ո գե ւո րող այդ հան գա ման-
քից հե տո, սա կայն, գյու ղում բախ վե ցինք 
հու սա հա տութ յան եւ ա նո րո շութ յան բա զում 
դրսե ւո րում նե րի: Բ նա կա վայ րում փակ դռնե-
րի թի վը հաս նում է 90-ի, քսան ըն տա նիք էլ 
միայ նակ նե րից է բաղ կա ցած:

Ան ցած մեկ տա րում, ըստ գյու ղի վար չա-
կան ղե կա վար Սեյ րան Միր զո յա նի (լու սան-
կա րում), 50 հո գի լքել է հայ րե նի բնօր րա նը, 
կրճատ վել է դպրո ցա կան նե րի թի վը: Էա կա-
նո րեն պա կա սել է խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա-
սուն նե րի գլխա քա նա կը՝ 1090-ից հաս նե լով 
830-ի: Մոտ 2 հա զա րով կրճատ վել է մանր 
եղ ջե րա վոր նե րի քա նա կը:

Խ նա ծա խին հա մա կած հո գե վարքն ու նի 
կոնկ րետ պատ ճառ ներ, մի մա սը՝ տա րի նե-
րի պատ մութ յուն ու նե ցող: Պատ ճառ նե րից 
ա ռա ջի նը խմե լու ջրի մա տա կա րար ման խայ-
տա ռակ վի ճակն է:

Մեկ տա րի ա ռաջ իբր Վա ղա տու րի ջրաղբ-
յուր նե րի հաշ վին լուծ վել է խմե լու ջրի հար ցը, 
սա կայն նա խա տես ված 1,7 լիտ րի փո խա-
րեն (վայրկ յա նում) գյու ղի օր վա կար գա վո րիչ 
ջրամ բար է մտնում մեկ լիտ րից պա կաս ջուր, 
ին չը հա զիվ հազ թույլ է տա լիս տնե րին ջուր 
մա տա կա րա րել ե րեք օ րը մեկ՝ մի քա նի ժա-
մով: Եվ գյու ղա ցի նե րը՝ ստիպ ված, ջրի հար ցը 
լու ծում են հնա մե նի աղբ յու րից ա վա նակ նե-
րով ջուր տե ղա փո խե լով: Ա յո, 21-րդ լու սա վոր 
կոչ վող դա րում խնա ծախ ցի նե րը խմե լու ջրի 
խնդի րը լու ծում են ա վա նակ նե րի օգ նութ-
յամբ…

Ջ րի խնդի րը մի գու ցե եւ այդ քան սուր չլի-
ներ, ե թե ներ քին ցան ցը շատ թե քիչ կար գի 
բեր ված լի ներ: Ջ րա մա տա կա րար ման ձա-
խող ված վի ճակն ա ռօ րեա կան բազ մա թիվ 
խնդիր ներ է ա ռա ջաց նում: Օ րի նակ, դժվա-
րա ցել է հա ցաթխ ման գոր ծը, եւ խնա ծախ ցի-
ներն անհ րա ժեշտ հա ցը ձեռք են բե րում Գո-
րի սից, այն էլ՝ քա րու քանդ ճա նա պարհ նե րով:

Չա փա զանց մտա հո գիչ է գա զա մա տա-
կա րար ման հար ցը: Թեեւ կա պույտ վա ռե լի քը 
վա ղուց է գյուղ հա սել, բայց դրա նից օգտ վում 
է ըն դա մե նը 12 ըն տա նիք՝ 152-ից: Ըստ վար-
չա կան ղե կա վա րի՝ ա մեն մի տուն գա զի ֆի-

կաց նե լու հա մար պա հանջ վում է մի ջին հաշ-
վով 150-ից 400 հա զար դրամ (կախ ված այն 
բա նից, թե տու նը գա զի խո ղո վա կա շա րից 
որ քան հե ռա վո րութ յան վրա է գտնվում), իսկ 
դրա հնա րա վո րութ յու նը գյու ղա ցին չու նի: 

Այդ ա մե նի հետ մեկ տեղ՝ գյու ղը զգա-
լիո րեն տու ժել է Ար ցախ յան եր րորդ պա տե-
րազ մից. նախ՝ կորց րել է իր լա վա գույն ե րեք 
զա վա կին՝ Ա րա Խա չատր յան, Ար սեն Ա վա-
նես յան, Մ հեր Հայ րա պետ յան: Այ նու հե տեւ՝ 20 
հա վա րե լա հող է ան ցել թուր քին (Խ նա ծա խի 
եւ Ա րա վու սի ա րան քում), տասն յակ հեկ տար 
ա րո տա վայ րե րի օգ տա գոր ծու մը դար ձել է 
ռիս կա յին:

Քա շա թա ղում բնակ վող խնա ծախ ցի-
ներն են պա տե րազ մից եւ հատ կա պես 2020 
թ. դեկ տեմ բե րի 18-ի զու լու մից հե տո գյուղ 
վե րա դար ձել (ներ կա յումս՝ 12 ըն տա նիք)՝ 
ի րենց սե փա կան խո շոր եւ մանր եղ ջե րա-
վոր ա նա սուն նե րով, ինչն էլ՝ ա րո տա վայ-
րե րի նվազ ման պա րա գա յում, ա վե լի է սրել 
ա նաս նա պա հութ յան խնդիր նե րը: Ըստ Սեյ-
րան Միր զո յա նի՝ Խ նա ծա խում մար դիկ ա նո-
րո շութ յան մեջ են, պետք է քայ լեր ձեռ նար կել 
եւ գյու ղի առ ջեւ ծա ռա ցած խնդիր ներն աս-
տի ճա նա բար լու ծել, այ լա պես գյու ղի վաղ վա 
օր վա մա սին խո սելն ա նի մաստ կլի նի:

Սեյ րան Միր զո յա նի կար ծի քով՝ սահ մա-
նա մերձ բնա կա վայ րե րի հան դեպ տար բե-
րակ ված քա ղա քա կա նութ յուն վա րելն օր վա 
հրա մա յա կան նե րից է, ին չը պետք է կա ռա վա-
րութ յան առ ջեւ բարձ րաց նեն մեր տե ղա կան 
ու մար զա յին իշ խա նա վոր նե րը: Անհ րա ժեշտ 
է, մաս նա վո րա պես, վե րա նա յել սահ մա նա-
մերձ գյու ղե րի հա մար սահ ման ված ար տո-
նութ յուն նե րի ցան կը: Եվ պետք է ա ռա ջին 
հեր թին մտա ծել աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ-
ման մա սին. մեկ տար վա ըն թաց քում գյու ղից 

տե ղա փոխ ված 50 հո գուց (ինչ պես վե րե ւում 
նշե ցինք) մեծ մա սը Խ նա ծա խը լքել է աշ խա-
տանք ո րո նե լու նպա տա կով:

Բազ մա թիվ գյու ղա ցի ներ էլ հարց նում են՝ 
ո՞վ է Ս յու նի քի օր վա մարզ պե տը, մի՞ թե չի 
կա րո ղա նում մեկ ան գամ գո նե այ ցե լել սահ-
մա նա դուռ Խ նա ծախ եւ գյու ղա ցի նե րի հոգ-
սե րին հա ղոր դա կից դառ նալ: Գ յու ղա ցի նե րի 
մտա հո գութ յուն նե րի թվար կու մը կա րե լի է 
շա րու նա կել, բայց բա վա րար վենք աս վա ծով:

Ա վե լաց նենք միայն՝ մար դիկ կար ծիք էին 
հարց նում Լա չի նի մի ջանց քում ստեղծ ված 
վի ճա կի եւ ընդ հան րա պես Ար ցա խի ճա կա-
տագ րի մա սին: Իսկ Ռու բեն Վար դան յա նի 
քա ղա քա կան ու պե տա կան վար քը, կար ծեք, 
հե տաքրք րում է բո լո րին…
Հ.Գ. Գո րի սից Խ նա ծախ գնա լու ճա նա պար-
հին Վա հե Տեր- Մի նաս յա նի եւ նրա գոր ծըն-
կեր Ա շոտ Դավթ յա նի հետ զրու ցում էինք 
Մե լիք Հայ կազն 2-րդի մա սին, ում դամ բա-
րանն ու ա պա րան քը գտնվում են Խ նա ծա-
խում, ում դի վա նա գի տա կան տա ղան դի 
շնոր հիվ 17-րդ դա րասկզ բին Ար ցախն ու 
Ս յու նի քը զերծ մնա ցին բռնա գաղ թից, ում 
ջան քով Հա լի ձոր գյու ղի դի մաց (Ո րո տան 
գե տի աջ ա փին) հիմ նադր վեց Ս յուն յաց 
մեծ ա նա պա տը կամ Հա րանց մեծ ա նա-
պա տը: 
 Մենք ժա մա նակ չու նե ցանք այ ցե լե լու 
Խ նա ծա խի ա նա պատ, ո րը, ա ռանց չա փա-
զան ցութ յան, Ս յուն յաց աշ խար հի հրա շա-
լիք նե րից մեկն է, բայց հասց րինք քննար կել 
նաեւ Ներ սես Մո կա ցու հայտ նի պոե մը, ո րի 
մեջ Մե լիք Հայ կազն 2-րդն ար դա րա ցիո րեն 
հա մե մատ վում է ա ռաս պե լա կան Տիգ րա նի 
հետ, ով տա պա լել է հայ ժո ղովր դի հնօր յա 
թշնա մի Աժ դա հա կին:
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Սահմանադուռ Խնածախը՝ 
հոգեվարքի մեջ, իսկ 
մարզային իշխանավորները 
շարունակում են անհաղորդ 
մնալ գյուղի հոգսերին

Իշխանության ներկայացուցիչները պետք 
է գյուղեր մտնեն, շփվեն ժողովրդի հետ, 
մարդկանց հոգսերով ապրեն. այդպես են 
մտածում սահմանապահ Տեղում

Լ ա չի նի մի ջանց քի բլո կա դա յի պայ ման-
նե րում ո րո շա կի խնդիր նե րի ա ռաջ է 
կանգ նել Տեղ գյու ղը: Նախ՝ մի ջանց քը 

սկիզբ է առ նում գյու ղի ար ևել  յան մա տույց-
նե րից, և հատ կա պես բլո կա դա յի ա ռա ջին 
օ րե րին մարդ կա յին կու տա կում նե րը գլխա-
վո րա պես այդ տա րած քում էին՝ դրա նից 
բխող հետ ևանք նե րով: Մ յուս կող մից՝ Ս տե-
փա նա կեր տում մեծ թիվ են կազ մում ծա գու-
մով Տեղ գյու ղա ցի նե րը. նույ նիսկ տեղ ցի նե րի 
ա ռան ձին մայ լա (թա ղա մաս) կա այն տեղ: 
Եվ հաս կա նալ կա րե լի է գյու ղա ցի նե րի ան-
հանգս տութ յու նը Ս տե փա նա կեր տում բնակ-
վող ի րենց հա րա զատ նե րի ու մեր ձա վոր նե րի 
վի ճա կի առն չութ յամբ: Ել նե լով այդ հան գա-
մանք նե րից՝ մեր ստեղ ծա գոր ծա կան խումբն 
այ ցե լեց Տեղ և զ րույց ու նե ցավ հա մայն քի ղե-
կա վար Դա վիթ Ղու լուն ցի հետ:

– Պա րոն Ղու լունց, ա ռա ջին հար-
ցը, բնա կա նա բար, անվ տան գութ յանն 
է առնչ վում: Տեղ հա մայնքն Ադր բե ջա-
նի հետ ու նի 62 կմ սահ ման, հետ ևա բար 
շատ կար ևոր է անվ տան գութ յան վի ճա կը 
սահ մա նի եր կա րութ յամբ: Բ նու թագ րեք, 
խնդրեմ, ի րա վի ճա կը:

– Մեր հա մայն քի յոթ գյուղն էլ սահ մա-
նա մերձ են, ա վե լի ճիշտ՝ սահ մա նա պահ: 
Եվ ճիշտ եք նկա տում՝ հա մայն քի բնա կա նոն 

գոր ծու նեութ յան գլխա վոր պայ մանն անվ-
տան գութ յան ա պա հո վումն է: Հիմ նա կա նում 
ան դորր է սահ մա նում, բայց ադր բե ջան ցի նե-
րի կող մից հրահր վող մի ջա դե պեր են լի նում 
եր բեմն-եր բեմն՝ տե ղա կան մասշ տա բի: Ու-
նենք պաշտ պա նա կան ու ժեղ գիծ, տղա նե-
րը դիր քե րում վստահ և ա մուր են կանգ նած, 
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տա րա նը մեր ժել է նաև Հա յաս տա նի դեմ մի-
ջանկ յալ մի ջոց կի րա ռե լու մա սին Ադր բե ջա նի 
պա հան ջը:

* * *
Մի ջազ գա յին ի րա վուն քի մաս նա գետ, 

փաս տա բան Ա րա Ղա զար յա նը պար զա բա-
նել է, թե ին չու է Եվ րո պա կան դա տա րա նը 
հրա տապ ծա նու ցում ու ղար կել Եվ րո պա յի 
խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տեին՝ Լա չի նի 
մի ջանց քը ա պաշր ջա փա կե լու մա սին։

 Մա մու լի ա սու լի սի ժա մա նակ Ա րա Ղա-
զար յա նը նշել է՝ այն փաս տը, որ Եվ րո պա կան 
դա տա րա նը ո րո շեց հա ղոր դակց վել Նա խա-
րար նե րի կո մի տեի հետ, նշա նա կում է, որ Եվ-
րո պա կան դա տա րա նի հա մար վստա հե լի չեն 
Ադր բե ջա նի ներ կա յաց րած փաս տարկ նե րը։

«Դ րան կհա ջոր դի Նա խա րար նե րի կո-
մի տեի կող մից վա րույ թի նա խա ձեռ նու մը և 
մի ջանկ յալ բա նաձև կըն դուն վի, որն ար դեն 
քա ղա քա կան փաս տա թուղթ է առ այն, որ 
Ադր բե ջա նը չի կա տա րում Եվ րո պա կան դա-
տա րա նի ո րո շու մը: Նա խա րար նե րի կո մի տեն 
Ադր բե ջա նին կհրա վի րի բա ցատ րութ յուն ներ-

կա յաց նե լու։ Ե թե Նա խա րար նե րի կո մի տեին 
բա ցատ րութ յու նը չբա վա րա րեց, կըն դուն վի 
բա նաձև՝ որ պես վեր ջ նա կան փաս տա թուղթ, 
որ տվյալ գոր ծով Ադր բե ջա նը չի կա տա րում 
Եվ րո պա կան դա տա րա նի վճի ռը»,- ա սել է 
Ղա զար յա նը։

* * *
Դեկ տեմ բե րի 14-ին Հա յաս տա նը դի մել էր 

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա-
րան՝  պա հան ջե լով կի րա ռել մի ջանկ յալ մի-
ջոց ներ Ադր բե ջա նի նկատ մամբ և պար տա-
վո րեց նել վեր ջի նիս ա պաշր ջա փա կել Լա չի նի 
մի ջանց քը: Դեկ տեմ բե րի 21-ին Եվ րո պա կան 
դա տա րա նը ո րո շել էր Դա տա րա նի կա նո-
նա կար գի 39-րդ կա նո նի հի ման վրա պար-
տա վո րեց նել Ադր բե ջա նին ձեռ նար կել բո լոր 
անհ րա ժեշտ և բա վա րար մի ջոց նե րը՝ ա պա-
հո վե լու «Լա չի նի մի ջանց քով» Հա յաս տա նում 
բժշկա կան օգ նութ յուն ստա նա լու կա րիք ու-
նե ցող ծանր հի վանդ ան ձանց տե ղա շար ժը, 
ինչ պես նաև ճա նա պար հին ա նա պաս տան 
մնա ցած կամ ապ րուս տի մի ջոց նե րի կա րիք 
ու նե ցող ան ձանց անվ տանգ տե ղա շար ժը:
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Գո րի սի «Միր հավ» հյու րա նոցն այն 
հանգր վան նե րից է, որ տեղ ժա մա նա կա-
վո րա պես, Լա չի նի մի ջանց քի ար գե լա-
փակ ման պատ ճա ռով, բնակ վում են ար-
ցախ ցի նե րը: Ն րանց թվում է ար ցախ ցի 
դպրո ցա կան նե րի մի խումբ, որ մեկ նել 
էր Եր ևան՝ դեկ տեմ բե րի 11-ին կա յա ցած 
«Ման կա կան Եվ րա տե սիլ-2022» հո բել-
յա նա կան մրցույ թի եզ րա փա կիչ փու լը 
դի տե լու հա մար: Հուն վա րի 15-ին հան-
դի պե ցինք ար ցախ ցի ե րե խա նե րի հետ 
և զ րույց ու նե ցանք Ար ցա խի Հան րա պե-
տութ յան ԿԳՄՍ նա խա րա րի խորհր դա-
կան Աի դա Գ յան ջում յա նի հետ:

-Տի կին Աի դա, ինչ պե՞ս հայտն-
վե ցիք այս տեղ՝ Գո րի սում:

– Գ նա ցել էինք Եր ևան՝ «Ման կա կան Եվ-
րա տե սիլ-2022»-ի եզ րա փա կիչ փու լը դի տե-
լու. նա խա ձեռ նութ յունն իմն էր: Երբ վե րա-
դառ նում էինք Եր ևա նից (դեկ տեմ բե րի 12-ին 
ենք այն տե ղից դուրս ե կել), ճա նա պար հին 
տե ղե կա ցանք, որ Լա չի նի մի ջանց քը փակ վել 
է ադր բե ջան ցի նե րի կող մից, և մ նա ցինք Գո-
րի սում:

Ե րե խա նե րի այս թի մը՝ բաղ կա ցած 16 
հո գուց, ձևա վոր վել է կրթութ յան, մշա կույ-
թի, սպոր տի ո լոր տում ( Հա յաս տա նում և 
ար տերկ րում) հա ջո ղութ յուն ներ գրան ցած 
ե րե խա նե րից: Տար բեր դպրոց նե րի ե րե խա-
ներ են, այս ըն թաց քում են միմ յանց ծա նո-
թա ցել: Ե րե խա նե րը 10-19 տա րե կան են: Խմ-
բում 19 տա րե կան մի աղ ջիկ ու նենք՝ քո լե ջի 
4-րդ կուր սի ու սա նո ղու հի, 20-ամ յակն այս-
տեղ լրա ցավ: Ի դեպ, այս տեղ ե րեք ե րե խա յի 
ծննդյան օր ենք նշել:

– Ձե զա նից բա ցի ու րիշ ու սու ցիչ կամ 
ծնող չկա՞ խմբում: Եվ Ձեր ա ռա ջին քայ-
լե րը, երբ ի մա ցաք ճա նա պար հի ար գե-
լա փակ ված լի նե լու մա սին:

– Մի ու սուց չու հի է ե ղել ինձ հետ՝ որ պես 
օգ նա կան...

Երբ հա սանք Գո րիս, հինգ ժամ մնա ցինք 
մե քե նա յում: Այդ տեղ ար դեն ե րե խա նե րին 
սնունդ տրա մադ րե ցին: Եվ երբ պարզ վեց, 
որ ճա նա պար հը մոտ ժա մա նակ նե րում չի 
բաց վե լու, տե ղա փոխ վե ցինք այս տեղ՝ «Միր-
հավ»: Սկզ բից ե րե խա նե րը լար ված էին, հե-
տո տե սան, որ ի րա վի ճա կը մե զա նից ան կախ 
է ստեղծ վել, և մ նաց միակ տար բե րա կը՝ ար-
ժա նա պատ վո րեն դի մա նալ ու դի մա կա յել:

– Հի մա, ըստ եր ևույ թին, և՛ ծնող եք, և՛ 
ու սուց չու հի, և՛ խորհր դա տու. կա րո ղա-
նո՞ւմ եք այդ ծանր և պա տաս խա նա տու 
բե ռը կրել:

– Շատ գի տա կից ե րե խա ներ են, ի րենք էլ 
հաս կա նում են, որ դժվա րութ յուն նե րը միա-
սին պետք է հաղ թա հա րենք, որ ի րա վի ճա-
կը հա վերժ չի կա րող այս պես մնալ: Ա մեն մի 
դժվա րութ յուն մեզ ա վե լի է ու ժե ղաց նում և 
հա մախմ բում, այն պես որ՝ այս փու լը պետք է 
անց նենք, որ պես զի ա ռա վո տը բաց վի:

– Իսկ Ձեր ըն տա նի քը... Հա վա նա բար 
Ար ցա խում է, կա րո ղա նո՞ւմ եք կապ պահ-
պա նել նրանց, նաև ե րե խա նե րի ծնող նե-
րի հետ:

– Ըն տա նիքս, ե րե խա ներս, թոռ նիկ ներս 
Ար ցա խում են: Կա պը կա... Ծ նող ներն էլ են 
այն տե ղից զան գա հա րում, նաև տե սա զան-
գով ենք հա ղոր դակց վում:

Ծ նող նե րը հան գիստ են, քան զի այս տեղ 
միա սին ենք և հա մախմբ ված: Բո լոր ե րե-
խա ներն ու նեն հե ռա խոս և ժա մա նակ առ 
ժա մա նակ խո սում են հա րա զատ նե րի հետ: 
Ար դեն մի ըն տա նիք ենք դար ձել, ձգտում ենք 
ստեղծ ված վի ճա կին էլ դրա կան ե րանգ ներ 
տալ:

– Ո՞վ է հո գում ե րե խա նե րի ծախ սերն 
այս տեղ:

– Ճիշտն ա սած՝ մենք ընդ հան րա պես գու-
մար չենք տա լիս հյու րա նո ցին, պե տութ յունն 
է հո գում ծախ սե րը:

Հ յու րա նո ցի տնօ րեն պա րոն Շա հե նը, 
հյու րա նո ցի մե նե ջե րը՝ տի կին Գա յա նեն և 
հ յու րա նո ցի ամ բողջ անձ նա կազ մը լա վա-
գույնս են վե րա բեր վում մեզ հետ, կար ծեք 
մեկ միաս նա կան ըն տա նիք ենք: Հ յու րա նո ցի 
կա ռուց վածքն էլ այն պի սին է, որ տան տպա-
վո րութ յուն է թող նում, հա րա զատ օ ջա խի 
տպա վո րութ յուն:

– Ե րե խա նե րի ա ռօր յան. կա րո ղա-
նո՞ւմ եք նրանց ան հանգս տութ յունն ու 
լար վա ծութ յու նը մեղ մել:

– Նախ՝ օ րը ե րեք ան գամ սնվում ենք՝ նա-
խա ճաշ, ճաշ, ընթ րիք...

Մի շատ կար ևոր հան գա մանք՝ ծնող ներն 
ինձ վստա հում են, ինչն ինձ ուժ է տա լիս և 
օժ տում հա վել  յալ պա տաս խա նատ վութ յամբ: 
Ե րե խա նե րի հա մար դար ձել եմ երկ րորդ 
ծնող. դրա նից ինձ լավ եմ զգում, դրա նից 
նույն պես եր ևում է, թե ինչ պի սի մթնո լորտ է 
մեր խմբում:

– Մենք տե ղե կա ցանք, որ ե րե խա նե-
րը Գո րի սում դպրոց են հա ճա խում, այ-
սինքն՝ կրթա կան գոր ծը նույն պես կազ-
մա կերպ վում է:

– Ա յո, ե րե խա նե րը հա ճա խում են թիվ 1 
դպրոց: Պա յու սակ նե րը, գրե նա կան պի տույք-
նե րը, նաև ո րո շա կի խա ղեր տրա մադ րել է 
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը: Ու սու ցիչ նե րը գոհ են, թի մում 
ու նենք աշ խար հագ րութ յուն ա ռար կա յից 
ա ռա ջին կար գի դիպ լո մա կիր՝ Մաք սիմն է, 
ա ռա ջին կար գի դիպ լո մա կիր պատ մութ յուն 
ա ռար կա յից՝ Մ հերն է, սե ղա նի թե նի սի չեմ-
պիոն, ծան րա մար տի չեմ պիոն, ձյու դո յի, վո-
կա լի բնա գա վառ նե րում Հա յաս տա նի մասշ-
տա բով աչ քի ըն կած ե րե խա ներ: Ու նենք 
սաք սո ֆոն նվա գող, շե փո րա հար, ա կոր դեո-
նիստ: Մի խոս քով՝ տա ղան դա վոր ե րե խա նե-
րի խումբ է:

Ե րաժշ տա կան քո լե ջի ու սա նող ներն էլ 
հա ճա խում են տե ղի ար վես տի դպրոց: Նաև 
ե րաժշ տա կան գոր ծիք ներ են տրա մադ րել 
ե րե խա նե րին՝ քա նոն, դհոլ, կլառ նետ, ա կոր-
դեոն, իսկ դաշ նա մու րից օգտ վում են ար վես-
տի դպրո ցում:

– Այդ ա մե նից կա րե լի է են թադ րել, 
որ ե րե խա նե րի ա զատ ժա մա նակն էլ բո-
վան դա կա լից է:

– Էքս կուր սիա ներ ենք կազ մա կեր պել՝ Գո-
րիս գյուղ, Հին Խն ձո րեսկ, Ակ սել Բա կուն ցի 
տուն թան գա րան, նաև Գո րիս քա ղա քի տե-
սար ժան վայ րեր: 

Կար միր խա չի ներ կա յա ցու ցիչ ներն են 
պար բե րա բար գա լիս՝ ե րե խա նե րի հետ վար-
ժութ յուն ներ ա նում, Եր ևա նից ար վես տա-
գետ ներ են ե կել՝ նկար չութ յան դա սեր վա րել, 
ու սու ցիչ ներ են ե կել...

– Պե տա կան ա ջակ ցութ յան մա սին 
ի մա ցանք, Կար միր խա չի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի 
մա սին՝ նույն պես: Ու րիշ ի՞նչ կազ մա կեր-
պութ յուն ներ են Ձեզ ա ջակ ցում:

– Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ հա-
նուր միութ յու նը (վե րար կու նե րը նրանք են 
տրա մադ րել ե րե խա նե րին), Ֆ րան սիա յի մեր 
բա րե կամ ներն են ե րե խա նե րին տա բատ ներ 
տրա մադ րել:

Ար տերկ րից բազ մա թիվ լրագ րող ներ 
են այ ցե լել՝ «Ֆ րան սիա-24», «Ֆի գա րո», 
«Ֆ րանս-Ար մե նի»... Գեր մա նիա յից են լրագ-
րող ներ ե կել, Եվ րա միութ յան դի տորդ ներն 
են մեզ հան դի պել: Գեր մա նա ցի մի լրագ րո-
ղի հետ նույ նիսկ փաս տագ րա կան ֆիլմ ենք 
նկա րա հա նել, հրա շա լի գործ է լի նե լու, մոտ 
օ րերս կներ կա յաց վի հան րութ յա նը:

– Որ քան տեղ յակ ենք՝ Գո րի սում մոտ 
300 ար ցախ ցի է հանգր վա նել:

– 270-ը ե րե խա ներ են, մի մա սը՝ ծնող նե-
րով, գե րակ շիռ մա սը՝ ա ռանց ծնող նե րի:

Գո րի սի հա մայն քա պե տա րա նի ներ կա յա-
ցու ցիչ Ի րի նա Յոլ  յա նի հետ ա մե նօր յա կա պի 
մեջ ենք, ա ջակ ցում է ա մեն մի հար ցում:

Ակ տիվ է Կար միր խա չի ներ կա յա ցու ցիչ 
Սա թի նեն, հա մար յա ա մեն օր այ ցե լում է մեզ, 
հան դի պում ե րե խա նե րին, ա ռա ջին օգ նութ-

յան դա սեր վա րում:
– Ա սա ցիք՝ ե րեք ե րե խա յի ծնունդ եք 

նշել Գո րի սում, այդ մա սին...
– Դեկ տեմ բե րի 19-ին ձյու դո յի չեմ պիոն 

Մա րիան նա յի ծննդյան օրն էր, նշե ցինք: Հուն-
վա րի 13-ին Դիա նա յի ծննդյան օրն էր՝ «Գ րան 
պրի»-ի ար ժա նա ցած մեր աղ ջիկն է՝ վո կա-
լից: Հուն վա րի 14-ին էլ Աստ ղի կիս ծնունդն 
էր՝ քա նո նա հա րու հի, բազ մա թիվ մրցույթ-
նե րի դափ նե կիր: Բո լոր դեպ քե րում այն պես 
ենք ա րել, որ գի շեր վա ժա մը 12-ին մո մե րը 
վառ վեն, քաղց րա վե նի քով սե ղան նե րը պատ-
րաստ լի նեն... Ե րե խա նե րին բե րել և ա նակն-
կալ ենք մա տու ցել:

Ծ նող ներն էին զան գա հա րում և ի րենց 
ու րա խութ յու նը հայտ նում, որ ե րե խա նե րի 
ծնունդն այդ պի սի կազ մա կերպ վա ծութ յամբ 
ենք նշում:

– Ե րե խա նե րի մեջ կա՞ն հո գե բա նո րեն 
ճնշված ներ:

– Շատ հե տաքր քիր հարց եք տա լիս, ես 
մաս նա գի տութ յամբ հո գե բան եմ, ա վար տել 
եմ Եր ևա նի Խա չա տուր Ա բով  յա նի ան վան 
պե տա կան հա մալ սա րա նը, երկ րորդ մաս նա-
գի տութ յունս Ար ցա խում եմ ստա ցել՝ լե զու, 
գրա կա նութ յուն և եր կու տա րի է՝ ԿԳՄՍ նա-
խա րա րի խորհր դա կան եմ, մինչ այդ ե ղել եմ 
դպրո ցի փոխտ նօ րեն, ու սու ցիչ և աշ խա տել 
ե րե խա նե րի հետ:

Իմ մաս նա գի տութ յու նը և աշ խա տան-
քա յին փոր ձը թույլ են տա լիս, որ ա մեն ինչ 
հան գիստ ըն դու նեմ: Խն դիր ներ, ի հար կե, 
ծա գում են, բայց աշ խա տում ենք սա հուն, 
ա ռանց ցնցում նե րի լու ծել: Ծ նող նե րի կա րոտ 
կա, ո՞նց կա րող է չլի նել: Այս պայ ման նե րում 
նույ նիսկ, երբ շրջա փակ ման մեջ է Ար ցա խը, 
ե րե խա ներն ու զում են վե րա դառ նալ այն տեղ, 
լի նել ծնող նե րի և ըն կեր նե րի հետ: Ար ցախ ցի 
ե րե խա նե րի այս սե րուն դը եր կու պա տե րազմ 
է տե սել, նրանք տա սը և ա վե լի տա րե կան են, 
բայց հո գե բա նո րեն ա վե լի մեծ են: Ն րանք ար-
դեն գի տեն՝ ինչ է տե ղի ու նե նում, չենք կա րող 
«հե քիաթ նե րով» խա բել, ռեալ մտա ծում են, 
ի րա կա նութ յու նը տես նում և գ նա հա տում... 
Լուրջ խնդիր ներ,հա մե նայն դեպս, չեն ե ղել, 
ո րով հետև յու րա քանչ  յուրն իմ տե սա դաշ-
տում է, ան ցան կա լի բո լոր քայ լե րը, թեթ ևա կի 
շարժն իս կույն կանգ նեց նում եմ, չեմ թող նում 
խո րա նա: Ք րո նիկ հի վանդ ներ չկան, բայց այս 
վի րուս նե րից վա րակ վել են, բու ժում ներ ստա-
նում են, մի ե րե խա հինգ օր կա թի լա յին նե-
րար կում է ստա ցել (շատ ծանր է տա րել Վ լա-
դի մի րը), մի քա նի ե րե խա էլ թեթև են տա րել:

– Ար ցա խում և Ար ցա խի շուրջ քա ղա-
քա կան բուռն զար գա ցում ներ են տե ղի 
ու նե նում...

– Քա ղա քա կան ան ցու դար ձին հետ ևում 
ենք, բայց որ քան հնա րա վոր է՝ ե րե խա նե րին 
հե ռու եմ պա հում այդ ա մե նից, նաև ինքս եմ 
հե ռու մնում: Աշ խա տում եմ ե րե խա նե րի ու-
շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նել դա սի, կրթութ-
յան, ի րենց նա խա սի րութ յուն նե րի վրա:

– Ա ռօր յա, ըն թա ցիկ ծախ սե րի հա մար 
ե րե խա նե րը գու մա րի կա րիք ու նե նո՞ւմ 
են:

– Խոս տո վա նեմ՝ ե րե խա ներն այս տեղ 
գու մա րի կա րիք հա մար յա չու նեն, սնուն-
դը տրվում է, ինչ հա գուս տի կա րիք ե ղել է՝ 
տվել են, իսկ ե թե կա րիք ներ լի նում են, ա պա 
գրան ցում և գ նա հա տում ենք, լու ծում տա լիս: 
Ե րե խա նե րի հա ճույք նե րի հա մար եր բեմն 
ծնող նե րը գու մար են ու ղար կում, իսկ ես շա-
րու նա կում եմ ծնող նե րին հոր դո րել, որ դրա 
կա րի քը չկա:

– Կա՞ն ե րե խա ներ, որ ազ գա կան ներ 
ու նեն Հա յաս տա նում:

– Նույ նիսկ Գո րի սում, մո տա կա գյու ղե-
րում նրանք հա րա զատ ներ ու նեն, որ գա լիս 
են ե րե խա նե րի հետ ևից՝ տա նե լու, բայց չեն 
գնում, ա սում են՝ մեզ հա մար այս տեղ ա վե լի 
լավ է: Մի ե րե խա ու նենք, որ գնա ցել է եղ բոր 
և ք րոջ մոտ, ո րոնք ու սա նող են Եր ևա նում: 
Մ նա ցած նե րը, ինչ պես նշե ցի, գնալ չեն ու-
զում, այս տեղ՝ ըն կեր նե րի հետ ի րենց ա վե լի 
լավ են զգում:

– Դուք նշե ցիք, որ Ձեր ըն տա նիքն Ար-
ցա խում է...

– Ա մու սինս թո շա կա ռու սպա է, բայց է լի 
հեր թա պա հում է, մեծ որ դիս սպա է՝ ա վագ լեյ-
տե նանտ, աղ ջիկս «Կոն վերս բանկ»-ում է աշ-
խա տում, փոքր տղաս բժշկա կա նի 6-րդ կուր-
սում է, քննութ յուն ներն ա վար տել է և ու զում 
է միա նալ մեր խմբին, եր կու թոռ նիկ ու նեմ: 
Բո լո րին կա րո տում եմ, ի րենք էլ ինձ են կա րո-
տում, բայց և դի մա նում ենք...

ԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ
15.01.2023 Թ.

«Մանկական Եվրատեսիլ-
2022»-ի առնչությամբ 
Երևան մեկնած արցախցի 
երեխաները Գորիսի 
«Միրհավ» հյուրանոցում էին

Հ յու րա նո ցի տնօ րեն պա րոն 
Շա հե նը, հյու րա նո ցի մե-
նե ջե րը՝ տի կին Գա յա նեն և 
հ յու րա նո ցի ամ բողջ անձ նա-
կազ մը լա վա գույնս են վե րա-
բեր վում մեզ հետ, կար ծեք 
մեկ միաս նա կան ըն տա նիք 
ենք: Հ յու րա նո ցի կա ռուց-
վածքն էլ այն պի սին է, որ տան 
տպա վո րութ յուն է թող նում, 
հա րա զատ օ ջա խի տպա վո-
րութ յուն:
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Լա չի նի մի ջանց քում շա րու նակ վող խայ-
տա ռա կութ յան պատ ճա ռով մեկ ա միս 
շա րու նակ չեն կա րո ղա նում Ար ցախ վե-
րա դառ նալ «Աս պա րեզ» պա րա յին ստու-
դիա յի ե րե խա նե րը, ով քեր վե րա դառ նում 
էին Թ բի լի սիում կա յա ցած փա ռա տո նից: 
Հուն վա րի 15-ին Գո րի սի հա մա նուն հյու-
րա նո ցում հան դի պե ցինք ե րե խա նե րին և 
զ րու ցե ցինք պա րա յին ստու դիա յի ղե կա-
վար Լար րի Ա վա նես յա նի հետ: Մեր զրույ-
ցի սկզբում նա պատ շաճ հա մա րեց նախ-
ևա ռաջ ներ կա յա նալ:

-Ե ս Լար րի Ա վա նես յանն եմ՝ Ար-
ցա խից, «Աս պա րեզ» պա րա-
յին ստու դիա յի տնօ րենն եմ, 

ռե ժի սոր եմ մաս նա գի տութ յամբ, սո վո րել 
եմ Եր ևա նի թա տե րա կան ինս տի տու տում: 
Այս տեղ եմ գտնվում, քա նի որ Վ րաս տա նից 
հետ էի վե րա դառ նում իմ խմբի հետ: Վ րաս-
տա նի պա րա յին սպոր տի և չիռ լի դին գի ֆե-
դե րա ցիա յի կազ մա կեր պած մրցույ թին ենք 
մաս նակ ցել: Վե րա դար ձել ենք չորս ա ռա ջին 
տե ղով՝ դեկ տեմ բե րի 12-ին, բայց, ցա վոք, 
ճա նա պար հի փակ լի նե լու պատ ճա ռով, չենք 
կա րո ղա ցել հա տել սահ մա նը և մ նա ցել ենք 
Գո րի սում:

– Քա նի՞ հո գուց է բաղ կա ցած խում բը, 
որ մաս նակ ցել է Թ բի լի սիում կա յա ցած 
պա րա յին մրցույ թին:

– Թի մում 14 հո գի ենք, միայն պա րող նե-
րը՝ ի նը աղ ջիկ: Իսկ «Աս պա րեզ»-ի խմբե րը, 
դա սա րան նե րը շատ-շատ են՝ եր կու հար յու-
րից ա վե լի ա շա կերտ ու նենք: Ինքս եմ «Աս-
պա րեզ»-ի և՛ տնօ րե նը, և՛ գե ղար վես տա կան 
ղե կա վա րը:

– Ս տե փա նա կեր տի մշա կույ թի կենտ-
րո՞նն եք ներ կա յաց նում:

– Ո՛չ, «Աս պա րեզ» պա րա յին ստու դիան 
ա ռան ձին միա վոր է: Հա տուկ ենք ա ռանձ նա-
ցել, որ պես զի մե րը լի նի և ա վե լի արդ յու նա-
վետ գոր ծենք:

– Պա րար վես տի ո՞ր ո ճե րին եք հատ-
կա պես ա ռաջ նայ նութ յուն տա լիս:

– Ո ճե րը տար բեր են: Ու նենք Հիփ հոփ 
ուղ ղութ յու նը, դա սա կան պար, լա տի նաա-
մե րիկ յան՝ սպոր տա յին, աշ խար հի ժո ղո-
վուրդ նե րի պա րեր: Ազ գա յի նը մեզ մոտ ազ-
գագ րա կա նը չէ: Ժո ղովր դա կան պա րե րի մեջ 
օգ տա գոր ծում ենք նաև մեր ազ գա յի նը:

– Ի՞նչ արդ յունք ներ ու նե ցաք Թ բի լի-
սիում:

– Տար բեր ան վա նա կար գե րում ենք մաս-
նակ ցել: Չորս ա ռա ջին տեղ ենք զբա ղեց րել: 
Ե թե մեկ բե մադ րութ յուն ևս ներ կա յաց նեինք, 
ա պա հինգ ա ռա ջին տեղն էլ մե րը կլի ներ ու 
հաղ թող կլի նեինք տար վա լա վա գույն բե-
մադ րիչ ան վա նա կար գում: Բայց այդ պես չե-
ղավ… Մի խոս քով՝ չորս բե մադ րութ յուն ենք 
ներ կա յաց րել և բա վա կա նին լավ արդ յունք-
նե րով վե րա դար ձել: Բո լո րի մեջ լավ տպա վո-
րութ յուն ներ էին ձևա վոր վել մեր մա սին: Ու 
ա մե նա կար ևորն այն էր, որ ներ կա յա ցել էինք 
որ պես Республика Арцах` Ար ցա խի դրո շի 
ներ քո: Ի դեպ, մենք միշտ, երբ դուրս ենք գա-
լիս Հա յաս տա նի սահ ման նե րից, մի պայ ման 
ենք դնում՝ պի տի մաս նակ ցենք որ պես Ար ցա-
խի Հան րա պե տութ յան ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ու 
միայն այդ պես: Գի տակ ցում ենք՝ ճա նաչ ված 
եր կիր չենք, ու րիշ շատ խնդիր ներ կա րող են 
ա ռա ջա նալ, բայց, որ քան հնա րա վոր է և որ-
տեղ հնա րա վոր է, հնա րա վո րութ յու նը բաց 
չենք թող նում ու որ պես Ար ցախ ենք ներ կա-
յա նում՝ ևս մեկ ան գամ հի շեց նե լով՝ Ար ցա խը 
կա, Ար ցա խում սպոր տա յին, մշա կու թա յին, 
կրթա կան, գի տա կան ակ տիվ կյանք կա:

– Տա րի քա յին ո՞ր խմբերն են ընդգրկ-
ված «Աս պա րեզ» պա րա յին ստու դիա-
յում:

– Մեզ մոտ՝ պրո ֆե սիո նալ խմբե րում, 3-ից 
18 տա րե կան ներն են: 18-ից բարձ րը՝ սի րո-
ղա կան խմբե րում են ընդգրկ ված, բայց Թ բի-
լի սիի մրցույ թին մաս նակ ցել են 13-20 տա րե-
կան նե րը: Եվ տար բեր ան վա նա կար գե րում 
տար բեր տա րի քի ե րե խա ներ են մաս նակ ցել:

– Ձեր պա տաս խան նե րից են թադ րում 
ենք, որ հա ճախ եք մաս նակ ցում մի ջազ-

գա յին մրցույթ նե րի...
– Ա մե նա կար ևո րը ոչ թե մեզ, այլ Ար ցա խի 

հա մար այն էր, որ անց յալ տա րի մաս նակ ցե-
ցինք Մոսկ վա յի հա մաշ խար հա յին 18-րդ օ լիմ-
պիա դա յին: Դա շատ կար ևոր էր, ո րով հետև 
Ար ցա խը նախ կի նում նման օ լիմ պիա դա յի եր-
բեք չէր մաս նակ ցել:

– Մոսկ վա յի հա մաշ խար հա յին 18-րդ 
օ լիմ պիա դա, փոր ձեք մի քիչ ման րա մաս-
նել:

– Պա րի օ լիմ պիա դա է, ո րին մաս նակ ցել 
և եր կու պար ենք ներ կա յաց րել: Եր կուսն էլ՝ 
հայ կա կան ժո ղովր դա կան պար: Ընդ ո րում՝ 
ներ կա յա ցել ենք Ար ցա խի դրո շի ներ քո: 
Ա սեմ նաև՝ այն տեղ մաս նա կից նե րի մեջ կա-
յին ադր բե ջան ցի ներ. տե սել են, խնդիր ներ են 
ծա գել և այլն... Բայց մինչև վերջ մեր դրո շը 
պա հել ենք, և դ րո շի ներ քո էլ ձեռք ենք բե րել 
եր կու ա ռա ջին տեղ: Սա եր ևի մեր մրցու թա-
յին տա րեգ րութ յան մեջ՝ Վ րաս տան, Հու նաս-
տան, ա մե նա կար ևորն էր, ո րով հետև օ լիմ-
պիա դա յին ի րա վունք ու նեին մաս նակ ցե լու 
այն խմբե րը, ո րոնք որ ևէ երկ րում ու երբ ևէ 
ա ռա ջին տեղ են զբա ղեց րել: Այ սինքն՝ մենք 
պետք է վար կա նի շա յին բո լոր մրցույթ նե րին 
մաս նակ ցած և ա ռա ջին տե ղը զբա ղեց րած 
լի նեինք, որ 18-րդին մաս նակ ցե լու ի րա վունք 
ու նե նա յինք:

– «Աս պա րեզ»-ը միայն Ս տե փա նա-
կեր տո՞ւմ է գոր ծում, թե՞ Ար ցա խի շրջան-
նե րում նույն պես:

– Միայն Ս տե փա նա կեր տում ենք ա ռայժմ 
գոր ծում, ու նենք մեկ դահ լիճ, մեկ սրահ, մեկ 
ստու դիա: Պ լա նա վո րում ենք ծա վալ վել, մե-
ծաց նել, ե թե, ի հար կե, խա ղա ղութ յուն լի նի: 
Չենք կա րող միև նույն ժա մին և միև նույն 
դահ լի ճում եր կու տար բեր խմբե րի պա րապ-
մունք անց կաց նել: Այդ պատ ճա ռով էլ մի ուղ-
ղութ յան պա րապ մունք նե րը կանց կաց նենք 
քա ղա քի տար բեր մա սում:

– Եր ևի մեծ թի մով եք աշ խա տում:
– Ու նենք չորս ու սու ցիչ, տար բեր ժա մե րի 

ենք աշ խա տում: Օ րը յոթ դա սա րան ինքս եմ 
պա րա պում, ե րեք-չորս ուղ ղութ յուն ու նենք: 
Ա մեն մի ուղ ղութ յուն իր դա սա տուն ու նի: 
Ս պոր տա յին պա րե րը՝ մայրս է պա րա պում 
(լա տի նաա մե րի կա յան պա րեր), Հիփ հոփն իմ 
կուր սե ցին է պա րա պում՝ մաս նա գի տութ յամբ 
ռե ժի սոր է, դա սա կան պա րը և ո ճա վոր ված 
հայ կա կան ժո ղովր դա կան պա րե րը, նաև աշ-
խար հի ժո ղո վուրդ նե րի պա րե րը նույն պես 
ինքս եմ պա րա պում, դա իմ մաս նա գի տութ-
յունն է: Եվ հի մա պլա նա վո րում ենք դա-
սա կան ուղ ղութ յու նը, ո րը կվստա հենք մեր 
խմբե րում ա ճած և կա յա ցած ա շա կերտ նե-
րին: Ա ռան ձին դա սա տու չենք վար ձում, այլ 
մեր ե րե խա նե րին ենք տա լիս հնա րա վո րութ-
յուն՝ օգ տա գոր ծե լու այդ հնա րա վո րութ յու նը:

– Անդ րա դառ նանք ներ կա կա ցութ յա-
նը, ո րում հայտն վել եք հայտ նի պատ ճա-
ռով:

– Ի րա կա նում՝ շատ լավ ենք, չեմ սի րում 

լա ցել: Բո ղոք ներ չկան: Ի րա վի ճա կը 
սա ռը դա տում եմ, գի տակ ցում եմ՝ 
ինչ է կա տար վում, սա էլ պայ քա րի 
մի տե սակ է, ո րին պի տի ար ձա գան-
քենք ար ժա նա պատ վո րեն: Որ քան էլ 
լա ցենք, տխրենք՝ ոչ մի օ գուտ չենք 
կա րող տալ: Դ րա հա մար պի տի 
պայ քա րենք և դի մա կա յենք: Եվ ես՝ 
ե րե խա նե րի հետ, փոր ձում եմ այս 
ժա մա նա կա հատ վածն օգ տա գոր-
ծել հօ գուտ գի տե լիք նե րի, փոր ձում 
եմ մեզ հա մար նո րո վի բա ցա հայ տել 
Ս յու նի քը: Ին չ որ ի րենց ծնող նե րը չեն 
ա սել, ին չը դա սագր քե րում չկա, ջա-
նում եմ ցույց տալ ե րե խա նե րին:

– Եվ կա րո ղա նում ե՞ք ե րե խա-
նե րին ներ կա յաց նել Ս յու նի քը: 

– Հ նա րա վո րութ յան սահ ման-
նե րում՝ ա յո: Թան գա րան ներ, տուն-
թան գա րան ներ, գրա դա րան ներ 
գնա ցել ենք: Բու հե րի մաս նա գետ-
նե րի հետ ենք հան դի պել: Տաթև ենք 
գնա ցել, նաև Գա րե գին Նժ դե հի մա-
սին եմ պատ մել. սկզբունքն այն է, որ 
ճա նա չենք մեր հե րոս նե րին: Այն պես 

որ՝ ինչ քան հնա րա վոր է, ա նում ենք:
Գի տեմ՝ ի րա վի ճա կը սո վո րա կան չէ, բայց 

ես սրան պատ րաստ էի: Են թադ րում էինք, 
որ կա պի տուլ  յա ցիա յից հե տո լի նե լու են 
սադ րանք ներ: Հան կար ծա կի չե ղավ Լա չի նի 
մի ջանց քի ար գե լա փա կու մը: Մենք պա տե-
րազ մի էինք սպա սում, թեև բլո կա դան էլ պա-
տե րազ մի մի դրսևո րում է: Ա յո, ե թե բլո կա դա 
է, ա պա պետք է ար ժա նա պատ վո րեն դի մա-
կա յել: Շա տերն ա սում են՝ ձեր հա մար հեշտ 
է, դուք Գո րի սում եք: Բայց ոչ, Ար ցա խում էլ 
լի նեի՝ հեշտ կլի ներ... Իմ ըն տա նի քը հի մա 
այն տեղ է՝ մայրս, եղ բայրս, ով 44-օր յա պա-
տե րազ մի ժա մա նակ հաշ ման դամ է դար ձել: 
Կա րող էր Եր ևա նում լի նել՝ ես հնա րա վո րութ-
յուն ու նեի նրան Ար ցա խից հա նել, ին քը հրա-
ժար վեց: Ա սաց՝ մնում եմ այս տեղ, բու ժումս էլ 
պետք է այս տեղ շա րու նակ վի: Այ սինքն՝ ե թե 
ո րո շել ենք մնալ մեր հայ րե նի Ար ցա խում, 
ա պա այս ա մե նին այն քա՜ն թեթև պետք է նա-
յենք, այն քա՜ն մար տա կա նո րեն տրա մադր-
վենք, որ թշնա մին գի տակ ցի, թե ում հետ 
գործ ու նի: Ես չգի տեմ՝ ով ոնց է տրա մադր-
ված: Մարդ կա սպա սում է՝ դռնե րը բաց վեն և 
գ նա: Իսկ ես սպա սում եմ՝ դռնե րը բաց վեն, որ 
ներս գնանք: Ես տխուր չեմ, չէ: Ե թե ան գամ 
սրա նից բարդ ի րա վի ճակ լի նի՝ ես է լի մնա լու 
եմ իմ Ար ցա խում:

Մեր ծնող ներն այդ քան տա րի սո վի մեջ 
մնա ցել են՝ ա ռանց լույ սի, ա ռանց ա մեն ին չի: 
Մի՞ թե մենք չենք կա րող դի մա նալ: Լ րագ րող-
ներ կան, որ գա լիս են և ա սում՝ մի քիչ տխուր 
բա ներ ա սեք... Ես ա սում եմ՝ ինձ նից նման 
բան չեք լսե լու: Ես զոհ վա ծի աղ ջիկ եմ, հայրս 
90-ա կան նե րին զոհ վել է Ար ցախ յան ա ռա ջին 
պա տե րազ մում: Ես մե ծա ցել ու դաս տիա-
րակ վել եմ այդ ո գով, ուս տի իմ դիր քո րո շումն 
այս պի սին է: Ես չեմ պատ րաստ վում Ար ցա խի 
հո ղը թող նել: Ինձ նից բո ղոք դուք չեք լսե լու:

Շատ գոհ ենք գո րի սե ցի նե րից, ո րով հետև 
այն մո տե ցու մը, ըն դու նե լութ յու նը, ու շադ-
րութ յու նը, մար դա սի րա կան վե րա բեր մուն քը, 
որ ի րենք են ցու ցա բե րում, ե րախ տա գի տութ-
յան ար ժա նի են: Ես չգի տեմ՝ մենք կա րո՞ղ 
էինք ի րենց այդ պես դի մա վո րել Ար ցա խում, 
թե՞ ոչ: Է լի մո տե ցումն այս պես կլի ներ, է լի 
ջերմ կլի ներ, բայց չգի տեմ՝ այս մա կար դա-
կի՞ կլի ներ, թե՞ ոչ: Ա մեն ինչ գե րա զանց է՝ 
մար դիկ, հյու րա նո ցի, հա մայն քա պե տա րա նի 
աշ խա տա կից նե րը և ընդ հա նա րա պես բնակ-
չութ յու նը: Մենք մեզ հա մար հա յի ու րիշ տե-
սակ բա ցա հայ տե ցինք Գո րի սում, ո րի հա մար 
շնոր հա կալ եմ Աստ ծուն:

Մի հե տաքր քիր ար տա հայ տութ յուն կա, 
որ սի րում եմ ե րե խա նե րին ա սել՝ այն, ին չը 
մեզ չի կոտ րում, մեզ ա վե լի ու ժեղ է դարձ-
նում: Այս ի րա վի ճա կը մեզ միայն ու ժե ղաց-
նում է:

– Կա րո ղա ցե՞լ եք Ձեր այդ մտա ծե լա-
կեր պով, կեն սա փի լի սո փա յութ յամբ վա-
րա կել ե րե խա նե րին:

– Ան պայ ման: Դուք յու րա քանչ  յուր ե րե-

խա յի հարց տվեք և կ հա մոզ վեք՝ ի րենք էլ այդ-
կերպ են մտա ծում: Ա յո, կա րո տում են ի րենց 
ծնող նե րին, ձևա կան կլի ներ, ե թե ա սեինք՝ 
չեն կա րո տում, տխրում ենք եր բեմն: Բայց դա 
մեզ չի կոտ րում: Մենք չենք պատ րաստ վում 
լա ցել: Ե թե պետք լի նի՝ մեկ տա րի էլ այս տեղ 
կապ րենք, միայն թե ճա նա պար հը բաց վի՝ 
ա ռանց որ ևէ բան զի ջե լու: Ե թե ճա նա պար հը 
պետք է հենց հի մա բաց վի՝ ես պետք է գնամ 
իմ ծնո ղի մոտ, ե րե խա նե րը՝ ի րենց ծնող նե րի 
մոտ: Բայց ե թե ճա նա պար հը պետք է բաց վի 
Ադր բե ջա նին ինչ-որ բան զի ջե լով, ա պա դրան 
հա մա ձայն չենք: Թող մեկ տա րի էլ ապ րեմ իմ 
Ս յու նի քում, սա իմ հայ րե նիքն է, միայն թե… 
Այս տեղ ա մեն ժայ ռա բե կոր սկսել եմ ճա նա-
չել, բա ցա հայ տել: Ես Ս յու նի քը սի րում եմ այն-
պես, ինչ պես Ար ցախն եմ սի րում:

– Հա ճե լի է հա ղոր դա կից լի նել Ձեր 
դիր քո րոշ մա նը, այդ կերպ մտա ծող ներ 
շա՞տ կան Ար ցա խում:

– Իմ բո լոր ա շա կերտ ներն այդ պես են 
մտա ծում... Ես ի րենց այդ ո գով եմ դաս տիա-
րա կում:

Այս տեղ բա ցա հայ տել ենք մի ար հես տա-
նոց՝ ե րի տա սարդ նե րի հա մար, որ տեղ գնում 
և ֆիլ մեր ենք դի տում: Եվ այն պի սի ֆիլ մեր եմ 
ընտ րում, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն են տա լիս 
ա վե լի հան գա մա նա լից ծա նո թա նալ Ս յու նի քի 
պատ մութ յա նը, Ար ցա խի պատ մութ յա նը, հայ 
ժո ղովր դի ան ցած ճա նա պար հին:

– Այս ըն թաց քում հասց րե՞լ եք ստեղ-
ծա գոր ծա կան խնդիր նե րով զբաղ վել, 
խմբի հետ պա րապ մունք ներ անց կաց-
նել:

– Պա րապ մունք չենք ա րել, բայց ա րել ենք 
շատ մեծ գործ: Լեռ նե րում եր կու տար բեր տե-
սա հո լո վակ ենք նկա րել: Մի հո լո վակն ար դեն 
հա վաք ված է: Մ յու սը, որ լեռ նե րում նկա րել 
ենք, ներ կա յումս մոն տա ժում ենք:

Այս տեղ հա մերգ նե րի են ե րե խա նե րը շատ 
մաս նակ ցել: Դեռ կհասց նենք պա րել, որ տեղ 
էլ լի նենք՝ պա րե լու ենք, պա րը հա յի գե նի մեջ 
է, հա յը պետք է և՛ պա րի, և՛ եր գի, և՛ տեր 
կանգ նի իր հող ու ջրին: Ներ կա յումս ա վե լի 
կար ևոր բա ներ կան օ րա կար գում, ո րով և 
զ բաղ վում ենք:

– Ե րե խա նե րը կա րո ղա նո՞ւմ են կապ 
ու նե նալ ծնող նե րի, հա րա զատ նե րի հետ:

– Հե ռա խո սով խո սում են... Ես ու նեմ 
հա մա ցան ցա յին ընդ հա նուր խումբ, որ տեղ 
ա մեն օր ներ կա յաց նում եմ կա տար վա ծը: 
Ն կար ներն եմ ու ղար կում, որ ի րենք տես-
նեն: Թան գա րան նե րից ենք տե սագ րութ յուն 
ու ղար կում, որ ի րենք էլ Ար ցա խում տեղ  յակ 
լի նեն, թե ին չով ենք զբաղ ված: Ե րե խա նե-
րը հի մա հան րակր թա կան դպրոց են հա ճա-
խում, գրքեր են ստա ցել, պատ րաստ վում են 
դա սե րին: Խն դիրն այն է, որ ծնող նե րի հետ 
չեն...

Վս տահ եմ՝ ան ցած 35 օր վա ըն թաց քում 
իմ ե րե խա նե րը բո լո րո վին ու րիշ հո գե կերտ-
վածք են ձեռք բե րել: Ծ նող ներն էլ են նկա-
տել այդ փո փո խութ յու նը: Եվ ես ի րենց վե րա-
դարձ նե լու եմ ա վե լի ա մուր, քրիս տո նեա կան 
ար ժեք նե րով ա վե լի հա մակ ված, քան սկզբում 
էին: Կար ծում եմ՝ մենք միա սին, Աստ ծո օգ-
նութ յամբ, մեծ ա ռա քե լութ յուն ենք ա ռաջ տա-
նում այս օ րե րին...

– Երբ ի մա ցաք՝ մի ջանց քը փակ է, 
միան գա մից հյու րա նո՞ց ե կաք:

– Վ րաս տա նից վե րա դառ նա լու ճա նա-
պար հին (մինչև Գո րիս հաս նե լը) ինձ զան-
գա հա րե ցին Ար ցա խից և ա սա ցին, որ ճա նա-
պար հը փակ է: Եվ հոր դո րե ցին՝ ա ռաջ չգալ, 
մնալ Գո րի սում:

Յոթ ժամ մնա ցինք Գո րի սի ավ տո կա յա-
նում՝ սպա սե լով ի րա վի ճա կի փո փո խութ-
յան: Ու երբ հա մոզ վե ցինք՝ եր կար ենք մնա-
լու, կապ վե ցի ԿԳՄՍ նա խա րա րութ յան հետ՝ 
տե ղե կաց նե լով ստեղծ ված վի ճա կի մա սին 
և խնդ րե լով ա ջակ ցութ յուն: Դ րա նից հե տո 
մեզ տե ղա վո րե ցին «Գո րիս» հյու րա նո ցում, 
ո րի անձ նա կազ մին ե րախ տա գի տութ յունս եմ 
հայտ նում:

– Հա վա նա բար շատ լրագ րող նե րի 
հետ եք առնչ վել այս օ րե րին:

– Շատ-շատ: Օ րը ե րեք-չորս հո գի գա լիս 
են, ու բո լորն ու զում են հար ցազ րույց: Բայց ես 
նա խա պես մշակ ված օ րա կար գը միշտ չէ, որ 
կա րո ղա նում եմ փո խել ու բո լո րի հետ հան-
դի պել: Հա վա տա ցեք՝ ա ռա ջին օ րե րին 25-ից 
ա վե լի հար ցազ րույց եմ տվել լրատ վա մի ջոց-
նե րին: Լ րատ վա մի ջոց նե րի հետ շփում ներն էլ 
անհ րա ժեշտ են, մենք մեր ճիշ տը միշտ չէ, որ 
կա րո ղա նում ենք ներ կա յաց նել աշ խար հին…

ԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ
15.01.2023 Թ.

ԼԱՐՐԻ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ. «Մենք մեզ համար հայի 
ուրիշ տեսակ բացահայտեցինք Գորիսում, 
որի համար շնորհակալ եմ Աստծուն»
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նե րը», ո րոնք քա ղա քա ցիա կան ան ձինք են։ 
Ա ռանց պատ րանք նե րի, զին վոր նե րի քա նա-
կը քիչ է, նրանք միայն թեթև զենք ու նեն, և 
կրա կե լու ի րա վունք չու նեն։ Ա հա ին չու, ցան-
կա ցած խա ղա ղա պա հի դեպ քում միշտ շատ 
դժվար է մի ջամ տել եր կու կող մե րի միջև, ե թե 
հա կա մար տութ յու նը շա րու նակ վում է։

Ս թի վեն Սա կուր – Բայց ճշմար տութ-
յունն այն է, պա րոն Վար դան յան, որ Վ լա դի միր 
Պու տինն այս պա հին ա վե լի մեծ խնդիր ներ 
ու նի: Ուկ րաի նա ներ խու ժու մը հան գեց րել է 
պա տե րազ մի, ո րը սպա ռում է Մոսկ վա յի ռե-
սուրս նե րը, և վեր ջին բա նը, որ Պու տի նը, ան-
կեղծ ա սած, ու զում է ա նել, ներ քաշ վելն է Լեռ-
նա յին Ղա րա բա ղում հա կա մար տութ յան մեջ: 
Սա է ճշմար տութ յու նը։ Սա Ձեզ շատ ա վե լի 
խո ցե լի է դարձ նում, այդ պես չէ՞։ Քա նի որ Ռու-
սաս տա նի ա ջակ ցութ յու նը չի եր ևում:

Ռու բեն Վար դան յան – Նախ ես չգի-
տեմ, թե ինչ է կա տար վում Ռու սաս տա նի 
ո րո շում նե րի կա յաց ման դաշ տում, բայց մենք 
սահ մա նա փա կում ու նենք 2020 թվա կա նի 
նո յեմ բե րի 9-ին Ադր բե ջան- Հա յաս տան- Ռու-
սաս տան ստո րագ րած փաս տաթղ թով, ո րով 
ադր բե ջա նա կան կող մից սահ մա նա փակ վել 
էր զին վոր նե րի թվա քա նա կը, այդ պատ ճա-
ռով ես չգի տեմ ին չի մա սին եք խո սում, ու-
ղար կել են, չեն ու ղար կել, բայց մենք հետ ևում 
ենք մեր ստո րագ րած փաս տաթղ թին, որն այ-
սօր Ադր բե ջանն ամ բող ջութ յամբ խախ տում է։ 
Ո րով հետև նրանք ե րաշ խա վո րել են բաց ճա-
նա պարհ Ար ցա խում ապ րող հա յե րի հա մար 
ա ռանց որ ևէ վե րահս կո ղութ յան, և այժմ դա 
լիո վին խախ տում են։

Ս թի վեն Սա կուր – Ա յո, ես հաս կա նում 
եմ, որ թյու րըմբռ նում է ե ղել, ո րը նե րա ռել 
է Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը, Ադր բե-
ջա նի կա ռա վա րութ յու նը, բայց ինձ հա մար 
հե տաքր քիրն այն է, որ Հա յաս տա նի կա ռա-
վա րութ յու նը՝ վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նի 
գլխա վո րութ յամբ, հի մա խիստ քննա դա տում 
է Մոսկ վա յին՝ ա սե լով, որ ռուս խա ղա ղա պահ-
նե րը ձա խո ղում են ի րանց պար տա կա նութ-
յուն նե րը: Բայց հե տաքր քիր է, որ Դուք շատ 
ա վե լի քիչ եք քննա դա տում Մոսկ վա յին, ին չո՞ւ:

Ռու բեն Վար դան յան – Գի տեք, ես Ձեզ 
խոր հուրդ եմ տա լիս գալ այս տեղ և կ հաս կա-
նաք, թե որ քան կար ևոր է, երբ շրջա պատ-
ված եք 10 մի լիո նա նոց պե տութ յու նով, որն 
ու նի մեծ փո ղեր, շատ զենք, և մենք ու նենք 
ըն դա մե նը 120 հա զար մարդ՝ 30 հա զար ե րե-
խա նե րով, ո րոնց պետք է պաշտ պա նել, և 
մենք ու նենք 2000 ռուս զին վոր: Ես ու զում եմ 
Ձեզ այս հար ցը տալ՝ պատ րա՞ստ եք վար կա-
բե կել այն մարդ կանց, ով քեր ձեզ հետ են այս 
ի րա վի ճա կում։

Ս թի վեն Սա կուր – Ա յո, ես Լոն դո նում 
եմ, Դուք Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում եք, սա ձեր 
ի րա կա նութ յունն է, ո րին պետք է առնչ վեք, 
և հենց հի մա թվում է, որ ոչ միայն ռուս նե րը 
ձեզ չեն օգ նում, այլև ձեր հա րա բե րութ յուն-
նե րը Հա յաս տա նի և, մաս նա վո րա պես, վար-
չա պետ Փա շին յա նի հետ գնա լով ա վե լի վատ 
են դառ նում։ Թ վում է, թե Եր ևա նում կա ռա-
վա րութ յունն աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ-
յուն ներ չու նի ձեզ հետ:

Ռու բեն Վար դան յան – Ես չգի տեմ այս 
տե ղե կատ վութ յան մա սին, ի դեպ մեր երկ-
րում թիվ մեկ պաշ տո նա տար ան ձը՝ նա խա-
գա հը, միշտ լավ հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ է 
վար չա պե տի հետ, դրա հա մար էլ չգի տեմ, թե 
ին չի մա սին եք խո սում, և սա մա նի պու լա ցիա 
է, ո րին վստահ չեմ, որ ի մաստ ու նի անդ րա-
դառ նալ մեր զրույ ցի ըն թաց քում:

Ս թի վեն Սա կուր – Կար ծում եմ՝ կար ևոր 
է դի տար կել Ձեր անց յա լը և ին չու եք այ սօր 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում։ Դուք շատ հա րուստ 
մարդ եք, առն վազն մեկ մի լիարդ դո լար եք 
վաս տա կել Մոսկ վա յում բիզ նես կա րիե րա յի 
շնոր հիվ, ո րը հա մըն կավ Վ լա դի միր Պու տի-
նի վե րել քի հետ։ Ս րա նից պարզ է դառ նում, 
որ Դուք եր կու սով բա վա կա նին մոտ եք: Ին-
չո՞ւ ան ցած տա րի ո րո շե ցիք հրա ժար վել Ռու-
սաս տա նի քա ղա քա ցիութ յու նից, ո րի հա մար 
պա հանջ վում է Պու տի նի հա տուկ թույլտ վութ-
յու նը, հե ռա ցաք Ռու սաս տա նից և ո րո շե ցիք 

ապ րել Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում։ Ին չո՞ւ ա րե-
ցիք դա։

Ռու բեն Վար դան յան – Նախ և ա ռաջ, 
ես սկսել եմ իմ բիզ նե սը 1991 թվա կա նին 
ա մե րիկ յան ներդ րող նե րի 35,000 դո լա րով՝ 
կա ռու ցե լով տա րա ծաշր ջա նի լա վա գույն 
ներդ րու մա յին բան կը և Ռու սաս տան բե րե-
լով բազ մա թիվ ներդ րող նե րի և խո շո րա գույն 
ըն կե րութ յուն նե րի: Ես բիզ նե սով եմ զբաղ վել 
Անգ լիա յում, ԱՄՆ-ում։ Ես տար բեր ըն կե րութ-
յուն նե րի խորհր դի ան դամ եմ 30 երկր նե րում, 
բա րե գոր ծա կան և սո ցիա լա կան ծրագ րեր եմ 
ի րա կա նաց րել շատ վայ րե րում։ Ուս տի կար-
ծում եմ՝ Ձեր եզ րա կա ցութ յու նը Վ լա դի միր 
Պու տի նի հետ իմ մտեր մութ յան մա սին ճիշտ 
չէ, քա նի որ ես աշ խա տել եմ իշ խա նութ յան 
մաս կազ մող և մաս նա վոր հատ վա ծում աշ-
խա տող շատ մարդ կանց հետ շատ տար բեր 
երկր նե րում և այդ է պատ ճա ռը, որ…

Ս թի վեն Սա կուր – Գի տեք, որ OCCRP-ը 
և Նա վալ նի հա կա կո ռուպ ցիոն հիմ նադ րա մը 
եր կուսն էլ մե ղադ րել են Ձեզ, այս պես ա սենք, 
նախ կի նում կաս կա ծե լի բիզ նե սով զբաղ վե լու 
մեջ: Ձեզ եր բեք մե ղադ րանք չի ա ռա ջադր-
վել որ ևէ բա նի հա մար, այ դու հան դերձ, կան 
պնդում ներ, թե Դուք ե ղել եք օ լի գար խիկ հա-
մա կար գի մաս, ո րը վե րահս կել է Վ լա դի միր 
Պու տի նը, և դա մա սամբ բա ցատ րում է Ձեր 
մեծ հարս տութ յու նը:

Ռու բեն Վար դան յան – Տե սեք, 4 տա րի 
ա ռաջ այս հրա պա րա կու մը ե ղավ, և ես չորս 
տա րի շա րու նա կել եմ մնալ և պաշ տո նա վա-
րել բազ մա թիվ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ-
յուն նե րում, ին չը հաս տա տում է, որ ճշմար-
տութ յունն ի մա ցող մար դիկ, ինձ ան ձամբ 
ճա նա չող մար դիկ հաս կա նում են, թե ինչ են 
նշա նա կում ա ռանց որ ևէ ա պա ցույ ցի այդ բո-
լոր պնդում նե րը, ո րով հետև ոչ մի ի րա վա կան 
գործ ոչ մի երկ րում երբ ևէ տե ղի չի ու նե ցել:

Շա րու նակ վող մե ղադ րանք ներ կան թա-
գա վոր Չարլ զի մա սին, Ջորջ Ք լու նիի մա սին 
և իմ այլ գոր ծըն կեր նե րի և ըն կեր նե րի մա-
սին, ով քեր աշ խա տել են ինձ հետ տար բեր 
նա խագ ծե րում, ինչ պես օ րի նակ Սին գա պու-
րի վար չա պետ Լի Կո ւան Յուն և շատ այլ 
մար դիկ, ո րոնց ես պա տիվ եմ ու նե ցել ճա-
նա չե լու և ն րանց հետ աշ խա տե լու: Եվ դա է 
պատ ճա ռը, որ ա մե նայն հար գան քով լրագ-
րող նե րի նկատ մամբ, պետք է ա սեմ, որ այդ 
պնդում նե րը պար զա պես հրա պա րա կում էին 
ա ռանց որ ևէ ա պա ցույ ցի, և երկ րոր դը, որ 
այն ֆի նան սա կան հաս տա տութ յու նը, ո րը ես 
ղե կա վա րում էի այն ժա մա նակ, տրի լիոն դո-
լար նե րի շրջա նա ռութ յուն ու ներ իր հար յուր 
հա զա րա վոր հա ճա խորդ նե րի հետ, և մե ղադ-
րել Ռու բեն Վար դան յա նին ինչ-որ բան ա նե-
լու հա մար նման էր J.P. Morgan-ին կամ Սի թի 
բան կին մե ղադ րե լուն։ Ես կար ծում եմ, որ սա 
իս կա պես մա նի պուլ  յա ցիա է, և Դուք ևս կրկ-
նում եք այս տե ղե կութ յու նը…

Ս թի վեն Սա կուր – Ես պար զա պես 
անդ րա դառ նում եմ գրա ռում նե րին, և Դուք, 
ի հար կե, կա րող եք վի ճար կել իմ ա սած նե րը։ 
Բայց ճշմար տութ յունն այն է, որ հատ կա պես 
Ադր բե ջա նը ա սում է, որ Դուք, և ես այս տեղ 
մեջ բե րում եմ Բաք վում գտնվող քա ղա քա-
կան վեր լու ծա բան Էլ խան Շա հի նօղ լո ւին, 
նա ա սում է՝ Ռու բեն Վար դան յա նը Մոսկ վա-
յի մարդն է Ղա րա բա ղում և նա խա գա հը նա-
խա պատ րաս տում է, որ Լեռ նա յին Ղա րա բա-
ղում լիա կա տար պա տաս խա նատ վութ յուն 
ստանձ նեք։ Դա՞ է Ձեր մտադ րութ յու նը:

Ռու բեն Վար դան յան – Գի տեք, ես կար-
ծում էի, որ մեր քննար կու մը լի նե լու է մար-
դու ի րա վունք նե րի, ստեղծ ված ի րա վի ճա կի 
և այս ա ղե տի շուրջ, և ե թե Դուք տրվեք այս 
շա հար կում նե րին, հատ կա պես ադր բե ջա-
նա կան կող մից տար վող, մենք կա րող ենք 
ան վերջ խո սել։ Ես կնա խընտ րեմ խո սել այն 
մա սին, թե ինչ պես է 120 հա զար մարդ գո-
յատ ևում այս սար սա փե լի ժա մա նա կաշր ջա-
նում քա ղա քա կան կող մի կամ «է կոակ տի-
վիստ նե րի» ճնշման տակ։ Ի դեպ, խոր հուրդ 
եմ տա լիս ստու գել, թե վեր ջին 30 տա րի նե րի 
ըն թաց քում բնա պահ պա նա կան քա նի՞ բո ղոք 
է ե ղել Ադր բե ջա նում, և քա նի՞ ան գամ է Ա լի ևի 
ավ տո րի տար վար չա կար գը թույլ տվել, որ ոչ 

թե հա յե րը, այլ ադր բե ջան ցի նե րը որ ևէ ընդ-
դի մա դիր խոսք ա սեն իր դեմ։ Մենք խո սում 
ենք մի բա նի մա սին, որն իս կա պես զար մաց-
նում է ինձ, Դուք չեք շո շա փում այն, թե ինչ 
է կա տար վում հի մա այս տեղ և ինչ պի սին է 
Ադր բե ջա նի պահ ված քը։ Ի դեպ, այ սօր Եվ րա-
խորհր դա րա նը…

Ս թի վեն Սա կուր – Ա վե լի քան շա-
հագրգռ ված եմ խո սել այն մա սին, թե ինչ է 
կա տար վում, բայց այն, ինչ տե ղի է ու նե նում, 
ակն հայ տո րեն ա վե լի մեծ պատ կե րի մաս է 
կազ մում: Ա վե լի մեծ պատ կերն այն է, որ այս 
տա րա ծաշր ջա նում հա կա մար տութ յու նը Հա-
յաս տա նի և Ադր բե ջա նի միջև շա րու նակ վում 
է ար դեն շատ տաս նամ յակ ներ: Այն, ինչ մենք 
տե սանք 2020 թվա կա նին, այն էր, որ ադր բե-
ջա նա կան զոր քե րը մեծ հաղ թա նակ տա րան, 
և դուք կորց րե ցիք ա վե լի քան եր կու եր րորդն 
այն տա րածք նե րի, ո րը վե րահս կում էիք 
մինչև 2020 թվա կա նը: Դուք այժմ վե րահս-
կում եք մի փոքր անկ լավ, ո րը մե կու սաց ված 
է տնտե սա կան շրջա փա կու մով, և ինձ թվում 
է, որ ձեր միակ ի րա տե սա կան տար բե րա կը 
կա՛մ Ադր բե ջա նի հետ քա ղա քա կան գոր ծարք 
կնքելն է, կա՛մ ժո ղո վուր դը, Լեռ նա յին Ղա րա-
բա ղի հայ հա մայն քը կո րո շի, որ ի րա վի ճակն 
այլևս կա յուն չէ և կ հե ռա նա: Այս պի սով, ո՞րն 
է լի նե լու՝ քա ղա քա կան գոր ծա՞ր քը, թե՞ հե-
ռա նա լը:

Ռու բեն Վար դան յան – Նախ՝ թույլ 
տվեք ա վար տել: Այ սօր Եվ րա խորհր դա րա-
նը հաս տա տեց նա խա գահ Ա լի ևին ուղղ ված 
կոշտ ու ղեր ձով բա նաձև, ո րով պա հան ջում է 
ա պաշր ջա փա կել ճա նա պար հը։ Ոչ միայն Ռու-
սաս տա նը, այլև Ֆ րան սիան, Եվ րա խորհր դա-
րա նը և ԱՄՆ-ը զար մա նա լիո րեն միա կար ծիք 
են այս հար ցի վե րա բեր յալ, ինչն իս կա պես 
շատ ա ռանձ նա հա տուկ է, քա նի որ մենք բո-
լորս գի տենք, թե ինչ պի սին են այ սօր եվ րո-
պա կան խո շոր երկր նե րի և Ռու սաս տա նի 
հա րա բե րութ յուն նե րը: Երկ րոր դը…

Ս թի վեն Սա կուր – Պա րոն Վար դան-
յան, ե թե ան գամ շրջա փա կու մը վե րաց վի, 
իմ հար ցը մնում է այն, թե ինչ պես կա րող է 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա մայն քը եր կա րա-
ժամ կետ կեն սու նակ լի նել։ Ան գամ Հա յաս տա-
նի կա ռա վա րութ յունն ա սում է, թե սա այլևս 
տա րած քա յին խնդիր չէ, նրանք այլևս Լեռ-
նա յին Ղա րա բա ղը ան կախ պե տութ յան կամ 
Հա յաս տա նի մաս դարձ նե լու հա վակ նութ յուն 
չեն ներ կա յաց նում։ Եր ևա նում ա սում են, որ 
սա պար զա պես ի րա վունք նե րի հարց է, ձեր 
տա րած քում գտնվող հայ հա մայն քի հա մար 
մար դու ի րա վունք նե րի և անվ տան գութ յան 
բա նակց ված ե րաշ խիք նե րի հարց է։ Ա մեն ինչ 
հու շում է, որ եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում 
դուք լի նե լու եք Ադր բե ջա նի ինք նիշ խան պե-
տութ յան կազ մում։ Դուք ըն դու նո՞ւմ եք դա:

Ռու բեն Վար դան յան – Ար ցախ ցի նե րը 
դեռևս խորհր դա յին շրջա նում՝ 1988-ին, ա սա-
ցին, որ եր բեք չեն լի նի Ադր բե ջա նի կազ մում։ 
Ն րանք պայ քա րում են ի րենց ա զա տութ յան 
հա մար և ա րել են բո լոր անհ րա ժեշտ ի րա վա-
կան քայ լե րը:

Եվ այ սօր մենք շատ պարզ հարց ենք ուղ-
ղում աշ խար հին՝ ա սե լով. մենք ու նե՞նք ինք-
նո րոշ ման ի րա վունք մի պե տութ յու նում, ո րը 
խախ տում է մար դու բո լոր ի րա վունք նե րը 
սե փա կան ժո ղովր դի նկատ մամբ: Ինչ պե՞ս 
կա րող ենք ապ րել մի երկ րում, որ տեղ Ադր-
բե ջա նի գո յութ յան 104 տա րուց 44 տա րին 
մեկ ըն տա նիք է ղե կա վա րում եր կի րը (նախ՝ 
Խորհր դա յին Միութ յան կազ մում, իսկ հե տո՝ 
որ պես ան կախ հան րա պե տութ յուն), որ տեղ 
ադր բե ջան ցին որ ևէ ի րա վունք չու նի, հա յե րի 
մա սին՝ չեմ էլ խո սում։ Ինչ պե՞ս եք պատ կե-
րաց նում ազ գա յին փոք րա մաս նութ յան հա-
մար, ինչ պես նրանք են վե րա բեր վում մեզ, 
ցան կա ցած ի րա վունք ստա նա լու, ցան կա-
ցած պաշտ պա նութ յուն ստա նա լու հնա րա-
վո րութ յու նը: Մեզ հա մար սա ու զել-չու զե լու 
հարց չէ. մենք ոչ մի հնա րա վո րութ յուն չենք 
տես նում: Ի դեպ, այս շրջա փակ ման մեջ վեր-
ջին օ րի նա կը շատ ակն հայտ էր։ Ե րե խա նե րը, 
ո րոնք բա ժան ված էին ի րենց ըն տա նիք նե րից 
և ար գե լա փակ ված մնա ցել էին Հա յաս տա-
նում ՝ չկա րո ղա նա լով վե րա դառ նալ, վեց շա-
բաթ անց ռուս խա ղա ղա պահ նե րի մի ջո ցով 
փոր ձե ցին վե րա դառ նալ Ար ցախ, և ն րանց 
ադր բե ջան ցի նե րը կանգ նեց րին, ստու գե ցին, 
հո գե բա նա կան ճնշման են թար կե ցին։ Այ լատ-
յա ցութ յունն այն քան բարձր է, այդ իսկ պատ-
ճա ռով…

Ս թի վեն Սա կուր – Ու զում եմ այդ մա-
սով հստակ լի նել, կնե րեք, որ ընդ հա տում 
եմ, բայց Դուք ա սում եք, որ Դուք և, ի հար-
կե, ան կեղ ծո րեն շա տերն են ա սում, որ հենց 

հի մա Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում Դուք եք ղե-
կա վա րում, ա սում եք, թե Դուք ոչ մի կերպ 
պատ րաստ չե՞ք որ ևէ բա նակ ցութ յուն կամ 
երկ խո սութ յուն վա րել նա խա գահ Ա լի ևի և 
Ադր բե ջա նի կա ռա վա րութ յան հետ։

Ռու բեն Վար դան յան – Ոչ, մենք պատ-
րաստ ենք բա նակ ցել, ե թե ադր բե ջա նա կան 
կող մը հաս կա նա, որ բա նակ ցութ յու նը եր կու 
կող մի հա մար է։ Ո րով հետև այն, ինչ մենք 
ա սել ենք ան կա խութ յուն պա հան ջե լու ա ռա-
ջին օր վա նից, հաս կա նում ենք և ըն դու նում 
ենք, որ կողք կող քի ենք ապ րե լու, բայց մենք 
կլի նենք ա ռան ձին տա րածք, ա ռան ձին պե-
տութ յուն, կլի նեն ա ռան ձին կար գեր և օ րենք-
ներ, քա նի որ մենք ժո ղովր դա վա րա կան եր-
կիր ենք, այս տեղ ընտր վել է 4 նա խա գահ, 
մենք մեզ չենք տես նում Ադր բե ջա նի կազ մում, 
բայց պետք է ապ րենք նույն տա րա ծաշր ջա-
նում, մենք պետք է ճա նա պարհ գտնենք՝ 
չնա յած բո լոր դժվա րութ յուն նե րին, գտնենք 
այն պի սի լու ծում, որն ըն դու նե լի կլի նի եր կու 
կող մե րի հա մար, քա նի որ…

Ս թի վեն Սա կուր – Այս պի սով, ես հաս-
կա նում եմ, որ Դուք հիմ նո վին հա մա ձայն 
չեք Եր ևա նում կա ռա վա րութ յան հետ, ով 
ա սում է, որ հի մա հար ցը Ձեր ժո ղովր դի հա-
մար պար զա պես ճիշտ գոր ծար քի շուրջ բա-
նակ ցե լու մեջ է, ան կեղծ ա սած՝ Ադր բե ջա նի 
կազ մում։ Ն րանք ա սում են, թե դա ի րա վունք-
նե րի հարց է, որ պես զի ե րաշ խա վոր վի Ձեր 
ժո ղովր դի մար դու ի րա վունք ներն ու անվ-
տան գութ յան ի րա վունք նե րը, սա կայն նրանք 
ա սում են, թե դա այլևս տա րած քի կամ ինք-
նիշ խա նութ յան հարց չէ։

Ռու բեն Վար դան յան – Նախ Հա յաս տա-
նի կա ռա վա րութ յու նը, Հա յաս տա նի ղե կա-
վարն ա սել է, թե ինչ պի սի ո րո շում էլ Ար ցա խի 
ղե կա վար նե րը կա յաց նեն, նրանք կհետ ևեն 
մեր ընտ րութ յա նը։ Մենք ար դեն հստակ ազ-
դակ ներ ենք ստա ցել Ֆ րան սիա յից, Միաց-
յալ Նա հանգ նե րից, Ռու սաս տա նից, նրանք 
նույն պես այս հար ցը փակ ված չեն հա մա րում։ 
Չ նա յած Ադր բե ջա նի ողջ հռե տո րա բա նութ յա-
նը՝ մի ջազ գա յին հան րութ յան, ՄԱԿ-ի քննար-
կում նե րի և ՄԱԿ-ի Անվ տան գութ յան խորհր-
դի շնոր հիվ պարզ դար ձավ, որ ա մեն ինչ 
ա վարտ ված չէ, քա նի որ մենք ինք նո րոշ ման 
ի րա վունք ու նենք, քա նի որ էթ նիկ զտում-
ներն ար գել ված են ՄԱԿ-ի կա նո նադ րութ-
յամբ։ Չ նա յած Ադր բե ջա նի բո լոր շա հար կում-
նե րին՝ պատ մութ յունն ա վարտ ված չէ։ Մենք 
հա վա տում ենք, որ ու նենք ան կա խութ յան 
ի րա վունք, մենք ու նենք սե փա կան հայ րե-
նի քում ապ րե լու մեր ի րա վուն քը, Ար ցա խում 
ապ րող մարդ կանց մեծ մա սը հաս կա նում է 
այն դժվա րութ յուն նե րը, ո րոնց բախ վում ենք 
և պատ րաստ է մնա լու, պաշտ պա նե լու սե-
փա կան տու նը:

Ս թի վեն Սա կուր – Ա յո, դուք ա սում եք, 
որ ա մեն ինչ վեր ջա ցած չէ, բայց այս ա մե-
նում Ռու սաս տա նը մեծ գոր ծոն է։ Ի նկա տի 
ու նեմ, որ Հա յաս տա նը տաս նամ յակ ներ շա-
րու նակ ա պա վի նել է Ռու սաս տա նի ռազ մա-
կան ա ջակ ցութ յա նը։ Հե տաքր քիր է, Դուք ի՞նչ 
դա սեր եք քա ղել Պու տի նի ներ խու ժու մից 
Ուկ րաի նա, Դուք այդ պա տե րազմն ա ռա ջին 
հեր թին դա տա պար տե լի հա մա րու՞մ եք և 
տես նո՞ւմ եք այն որ պես վտան գա վոր դաս 
Հա յաս տա նի հա մար։

Ռու բեն Վար դան յան – Տե սեք, ես հի-
մա մի փոքր Հան րա պե տութ յան պետ նա խա-
րար եմ, որ տեղ 120 հա զար մարդ տու ժում է 
ադր բե ջա նա կան պե տութ յան ան նա խա դեպ 
գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով, և ես պա-
տաս խա նա տու եմ պաշտ պա նել ե րե խա նե-
րին, ով քեր ապ րում են այս տեղ, և իմ ազ գին, 
և կա նեմ ա մեն բան նրանց պաշտ պա նութ-
յան հա մար: Դ րա հա մար այս հար ցին կպա-
տաս խա նեմ այս պես՝ ա նե լու եմ ա մեն բան, 
ինչ անհ րա ժեշտ է Ար ցա խը պաշտ պա նե լու 
հա մար։

Ս թի վեն Սա կուր – Բայց դա ա մեն ևին 
էլ պա տաս խա նը չէ: Ես նոր հարց րե ցի Ձեզ՝ 
կդա տա պար տե՞ք Պու տի նի ներ խու ժումն 
Ուկ րաի նա։

Ռու բեն Վար դան յան – Եվ ես Ձեզ պա-
տաս խա նում եմ՝ ա սե լով, որ իմ ժո ղովր դին 
պաշտ պա նե լու հա մար, այս ի րա վի ճա կում 
ճիշտ կլի նի լռութ յուն պահ պա նել, ո րով հետև 
կար ծում եմ, որ ե թե իմ պա տաս խա նը Ռու-
սաս տա նի դիր քո րոշ ման, Ֆ րան սիա յի, ԱՄՆ-ի 
մա սին կա րող է վնաս հասց նել մի ջազ գա յին 
ա ջակ ցութ յուն ստա նա լու հնա րա վո րութ յա-
նը, սխալ կլի նի այն մեկ նա բա նել: Այդ իսկ 
պատ ճա ռով, ա մե նայն հար գանք տա ծե լով և 
ցավ ապ րե լով այն ա մե նի նկատ մամբ, 
ինչ տե ղի է ու նե նում տար բեր հա կա-

Մենք հավատում ենք, որ ունենք 
անկախության իրավունք, սեփական 
հայրենիքում ապրելու իրավունք. 
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մար տութ յուն նե րում, ի դեպ, ոչ միայն 
Ուկ րաի նա յում, այլև Ե մե նում, Սի րիա-

յում և աշ խար հի շատ այլ վայ րե րում, ինձ այս 
պա հին միայն հե տաքրք րում է այն, թե ինչ 
կլի նի իմ ժո ղովր դի հետ, ով քեր 30 օ րից ա վե-
լի շրջա փակ ման մեջ են՝ ա ռանց է լեկտ րա կա-
նութ յան, ա ռանց գա զի։

Ս թի վեն Սա կուր – Բանն այն է, որ ձեր 
խոս քե րը հա կա սում են Հա յաս տա նում ապ-
րող հա յե րի կար ծի քին, քա նի որ նրանք շատ 
ան հանգս տա ցած են Պու տի նի Ուկ րաի նա 
ներ խուժ ման հետ ևանք նե րից: Մեջ բե րեմ Եր-
ևա նի Քա ղա քա կան և տն տե սա կան ռազ մա-
վա րա կան հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րո նի 
ղե կա վար Բե նիա մին Պո ղոս յա նի խոս քե րը, 
ով ա սում է. «Ակն հայտ է դառ նում, որ մենք 
այլևս չենք կա րող հույս դնել Ռու սաս տա նի 
վրա։ Ե թե նույ նիսկ Ռու սաս տա նը ամ բող ջա-
կան դուրս գա Ուկ րաի նա յի դեմ պա տե րազ-
մից, նրանք կա րող են փոր ձել Հա յաս տա նը 
նե րա ռել Բե լա ռու սի հետ ինչ-որ միու թե նա-
կան պե տութ յան մեջ, և դա մեր ու զա ծը չէ»։ 
Դուք դա ու զու՞մ եք։ Ի՞նչ եք կար ծում, Հա յաս-
տա նի ճա կա տա գիրն ու ա պա գան Ռու սաս-
տա նի՝ Պու տի նի Ռու սաս տա նի հե՞տ է։

Ռու բեն Վար դան յան – Ես չեմ ու զում 
խո սել Հա յաս տա նի մա սին, մենք ա ռան ձին 
եր կիր ենք: Ես խո սում եմ Ար ցա խի մա սին, 
Ար ցա խը չի ու զում լի նել Ադր բե ջա նի կազ-
մում, սա պարզ է։

Ս թի վեն Սա կուր – Դուք գո՞հ եք Վ լա դի-
միր Պու տի նին եր կա րա ժամ կետ ա պա վի նե-
լուց:

Ռու բեն Վար դան յան – Ի՞նչ նկա տի ու-
նեք։

Ս թի վեն Սա կուր – Ես նկա տի ու նեմ, որ 
բա վա կա նին պարզ է, թվում է` Դուք ա սում 
եք, որ մենք հի մա քա ղա քա կա նա պես բա-

վա կա նին հե ռու ենք Եր ևա նից, Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րութ յու նից: Ուս տի ձեր միակ ե րաշ-
խա վո րը, ձեր գո յատև ման միակ հույ սը Վ լա-
դի միր Պու տինն է:

Ռու բեն Վար դան յան – Դա ճիշտ չէ, 
նա խա գահ Մակ րո նը հստակ հայ տա րա-
րեց և մեծ ջան քեր է գոր ծադ րում Ար ցա խին 
ա ջակ ցե լու հա մար: Ի դեպ, նույն հայ տա րա-
րութ յունն ա րեց նաև Ֆ րան սիա յի Սե նա տի 
խոս նա կը։ Վեր ջերս ԱՄՆ դես պանն ա սաց, 
որ ի րենք կհա մա գոր ծակ ցեն Ռու սաս տա նի 
հետ, կփոր ձեն լու ծում գտնել՝ օգ նե լու հա մար 
Ար ցա խին դուրս գալ այս վի ճա կից։ Ուս տի 
Դուք հի մա մի քիչ մա նի պու լաց նում եք, քա-
նի որ արևմտ յան ա մե նա մեծ երկր նե րը, ինչ-
պես, օ րի նակ՝ Ֆ րան սիան, ԱՄՆ-ը, նույն պես 
հստակ ու ղերձ են հղում, որ ի րենք մտա հոգ-
ված են այս տե ղի ի րա դար ձութ յուն նե րով։

Ս թի վեն Սա կուր – Գի տեք, Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղում մար դիկ կան, ձեր փոքր հա-
մայն քում, ով քեր կար ծում են, որ Ձեր՝ պետ-
նա խա րար դառ նա լը վատ հետ ևանք է ու-
նե ցել։ Օ րի նակ, Բել լա Լա լա յանն ա սում է, որ 
Դուք ըն դա մենն ա վե լի շատ խնդիր ներ եք 
ստեղ ծել և վ տան գել եք ի րենց անվ տան գութ-
յու նը։ Ո մանք ու զում են, որ Դուք դուրս գաք, 
և ն րանք ու զում են, որ Դուք դուրս գաք հենց 
հի մա:

Ռու բեն Վար դան յան – Նոր մալ է, որ 
մար դիկ տար բեր կար ծիք ներ ու նեն։ Ես եր ջա-
նիկ մարդ եմ, որ այս տեղ եմ ար ցախ ցի նե րի 
հետ, ա մեն օր քայ լում եմ փո ղոց նե րով, տես-
նում եմ մարդ կանց, ո րոնք…

Ս թի վեն Սա կուր – Բանն այն է, որ Լեռ-
նա յին Ղա րա բա ղում շա տե րը կար ծում են, որ 
Դուք օ տար եք: Դուք ե կել եք Մոսկ վա յից, Դուք 
Ռու սաս տա նում հարս տութ յուն եք ստեղ ծել, 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում չեք ծնվել, ծնվել եք 

Եր ևա նում։ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում շա տե րը 
մտա ծում են՝ թե արդ յոք Դուք իս կա պես ներ-
կա յաց նում եք ի րենց շա հե րը:

Ռու բեն Վար դան յան – Իմ ծագ ման մա-
սին. իմ տա տիկս է ար ցախ ցի, ես վեր ջին 20 
տար վա ըն թաց քում՝ Ար ցա խում ի րա գոր ծել 
եմ շուրջ 89 ծրա գիր, տղաս այս տեղ ծա ռա-
յել է բա նա կում, աղ ջիկս այս տեղ է ե ղել, դրա 
հա մար ձեր հնչեց րա ծը պար զա պես սպե կու-
լա ցիա է, ո րոնք մար դիկ են հո րի նում։ Ի հար-
կե, սա կա րե լի է տես նել ա մե նու րեք, և ո մանք 
կեղ տոտ պատ մութ յուն ներ են հո րի նում՝ 
ա ռանց ի րա կան պատ մութ յա նը նա յե լու։ Ես 
ե կել եմ այս տեղ 2022 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 
2-ին և ա սել, որ չեմ տար բեր վում որ ևէ մե կից։ 
Ես ո չինչ չեմ ձևաց րել՝ այս պաշ տո նը ստա նա-
լու հա մար: Նա խա գահն է ինձ ա ռա ջար կել, 
բայց ես ու րախ եմ մնալ այս տեղ ա ռանց որ-
ևէ պաշ տո նի, և մ նա լու եմ: Ինձ չի հե տաքրք-
րում` ես կլի նեմ պե տա կան նա խա րար թե 
ոչ, ես այս տեղ եմ այն մարդ կանց հետ, ով քեր 
իմ ա ջակ ցութ յան կա րիքն ու նեն, ոչ թե նրա 
հա մար, որ ես հա րուստ եմ, այլ ո րով հետև 
ու զում ենք, որ Ար ցա խից դուրս մար դիկ գի-
տակ ցեն, որ Ար ցա խը ողջ հայ ժո ղովր դի ինք-
նութ յան բա նա լին է, հայ ազ գի ԴՆԹ-ի հա զա-
րամ յա պա հա պա նը:

Ս թի վեն Սա կուր – Պար զա բա նեք և 
ամ փո փենք, քա նի որ մեր ժա մա նա կը սպառ-
վում է։ Դուք ոչ մի տեղ չեք գնում, դա՞ է Ձեր 
ու ղեր ձը:

Ռու բեն Վար դան յան – Կա սեմ, որ ես 
այս տեղ եմ մնա լու իմ ժո ղովր դի հետ, ին չի էլ 
որ բախ վենք, միա սին ենք բախ վե լու, ա յո՛։

Ս թի վեն Սա կուր – Շ նոր հա կալ եմ Hard-
Talk-ին միա նա լու հա մար։

Ռու բեն Վար դան յան – Շ նոր հա կա լութ-
յուն: 

պատ րաստ են հարկ ե ղած դեպ քում հա կա-
ռա կոր դին հա կա հար ված տալ:

Այս պի սի վի ճակ է Խոզ նա վա րից մինչև 
Կոր նի ձոր ըն կած սահ մա նագ ծում:

– Ի՞նչ ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել Լա չի-
նի մի ջանց քի բլո կա դան Տեղ գյու ղի վրա. 
ան ցած մեկ ամ սում Դուք ե ղել եք ի րա-
դար ձութ յուն նե րի կի զա կե տում և ա վե լի 
շատ եք շփվել մարդ կանց հետ, ի վեր ջո 
մի ջանց քը սկսում է Տե ղի տա րած քից, 
նաև ան ցա կետն է գյու ղի տա րած քում:

– Տ խուր ի րա վի ճակ է... Ադր բե ջան ցի նե րի 
ա րա ծը 120 հա զար մար դուն ցե ղաս պա նութ-
յան տա նե լուն միտ ված քայլ է: Գ յու ղի ջա հել-
նե րից շա տերն են ար տագ նա աշ խա տան քի 
բե րու մով Ար ցա խում գտնվում, մնա ցել են 
այն տեղ: 

Ինք ներդ գի տեք՝ Ս տե փա նա կեր տում Տե-
ղի մայ լա կա, ա սել է թե՝ հար յու րա վոր տեղ-
ցի ներ են բնակ վում այն տեղ, ո րոնց հա րա-
զատ նե րը գյու ղում են՝ ան հանգս տա նում են: 
Մշ տա կան կապ ենք պա հում նրանց հետ...

Չեմ ու զում զու գա հեռ ներ անց կաց նել 
1990-ա կան նե րի ի րա վի ճա կի և ի րա դար-
ձութ յուն նե րի հետ (հա մե մա տե լու քիչ բան 
կա), բայց այն ժա մա նակ ոչ պա կաս դժվա-
րին օ րեր են ե ղել, և կա րո ղա ցել ենք հաղ-
թա հա րել: Ար ցախ ցին, սյու նե ցին հա յի ար-
ժա նա պա տիվ տե սակն են, ար ցախ ցի նե րին 
բլո կա դա յով չես վա խեց նի: Հա մոզ ված եմ՝ 
կդի մա նանք ու կհաղ թենք...

– Իսկ Տեղ գյու ղում կա՞ն ար ցախ ցի-
ներ, որ չեն կա րո ղա ցել վե րա դառ նալ 
Ս տե փա նա կերտ: Որ քան տեղ յակ ենք՝ 
ա ռա ջին օ րե րին և՛ տրանս պոր տա յին մի-
ջոց նե րի, և՛ մարդ կանց կու տա կում ներ են 
ե ղել ան ցա կե տում ու գյու ղում:

– Ճա նա պար հին մնա ցած բո լոր ար ցախ-
ցի նե րին տե ղա վո րել ենք Գո րի սի հյու րա նոց-
նե րում: Իսկ մինչ այդ՝ ա ռա ջին ժա մե րին և 
օ րե րին, հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րով օգ նել 
ենք մարդ կանց՝ տաք կա ցա րան, սնունդ...

Հա վա նա բար տեղ  յակ եք՝ Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րութ յու նը հո գում է Գո րի սի հյու րա-
նոց նե րում հանգր վա նած ար ցախ ցի նե րի բո-
լոր ծախ սե րը: Գ նա հա տե լի է Կար միր խա չի 

գոր ծու նեութ յու նը:
– Պա րոն Ղու լունց, մենք գա լիս ենք 

Խ նա ծախ գյու ղից: Եվ, օգտ վե լով ա ռի-
թից, այդ բնա կա վայ րին առնչ վող ո րոշ 
հար ցեր կու զե նա յինք քննար կել:

Ա ռա ջին հար ցը խմե լու ջրին է առնչ-
վում. ե րեք օ րը մեկ են մար դիկ ջուր ստա-
նում…

– Մեկ տա րի ա ռաջ ա վար տին է հասց վել 
Վա ղա տու րի ջրաղբ յուր նե րից Խ նա ծախ գյու-
ղին ջուր մա տա կա րա րե լու՝ մոտ 80 մլն դ րամ 
ար ժո ղութ յամբ ծրա գի րը: 

Թեև վա ղա տուր ցի ներն ընդ դի մա ցել են 
այդ ծրագ րի ի րա կա նաց մա նը, բայց մարդ-
կանց հա մո զել ենք, մա նա վանդ որ դրա նով 
Վա ղա տու րի ջրա մա տա կա րա րու մը չէր տու-
ժի և չի տու ժել: Այդ ծրագ րի ի րա կա նա ցումն 
սկսվել է իմ պաշ տո նա վա րու մից ա ռաջ: Եվ 
վայրկ յա նում, ըստ նա խագ ծի, մոտ 2 լիտր 
ջուր պի տի հաս ներ Խ նա ծախ: Հի մա, ցա վոք, 
այդ ջրա տա րով 0,7 լիտր ջուր է հա զիվ գյուղ 
հաս նում:

Կար ծում եմ՝ ծրա գի րը բա րե խիղճ ի րա-
կա նաց նե լու դեպ քում հնա րա վոր կլի ներ 5 
լիտր ջուր հասց նել Խ նա ծախ, ջրա հա վաք 
ա վա զա նում նման ռե սուրս ներ կան: Դե հի-
մա ուշ է խո սել այդ մա սին: Մենք նոր ծրա գիր 
պի տի մտա ծենք Խ նա ծա խի հա մար, խոր քա-
յին ջրե րի ռե սուրս էլ կա, պետք է պոմ պե րով 
ջու րը մղենք օր վա կար գա վո րիչ ջրամ բար:

– Ըստ Խ նա ծա խում ստա ցած տե ղե-
կութ յուն նե րի՝ միայն վեր ջին մեկ տա րում 
մոտ 50 հո գի լքել է հայ րե նի գյու ղը:

– Ինք ներդ տե սել եք, թե որ քան մո տիկ են 
թուր քի դիր քե րը գյու ղին, մարդ իր տնից ամ-
բողջ օ րը նրանց դրոշն է տես նում...

Աշ խա տա տե ղե րի խնդիր էլ կա...
Ա րո տա վայ րերն են պա կա սել...
Իմ խո րին հա մոզ մամբ՝ ե թե վերջ նա կա-

նա պես կա յուն խա ղա ղութ յուն հաս տատ վի, 
ե թե վերջ նա կա նա պես ցրվի ա նո րո շութ յու նը, 
ա պա խնա ծախ ցին չի հե ռա նա գյու ղից: Եվ, 
ի հար կե, գյու ղա ցու զբաղ վա ծութ յան հար-
ցում պե տա կան լուրջ մո տե ցում պի տի լի նի. 
հիմ նա կան աշ խա տանք ու նե ցող մար դը գյու-
ղից դուրս չի գա լիս:

– Խ նա ծա խին առնչ վող մի կար ևոր 

հարց ևս՝ բնա կան գա զը հասց վել է գյուղ, 
բայց գյու ղա ցին չի կա րո ղա նում օգտ վել 
դրա նից...

– Ցա վոտ հարց է, ֆի նան սա կան մի ջոց նե-
րի խնդիր է, որ գյու ղա ցին չու նի: Բայց կու զե-
նա յի խնդրին մո տե նալ բազ մա կող մա նիո րեն:

Սահ մա նա պահ բնա կա վայ րե րը պե տա-
կան մա կար դա կով հո գա ծութ յան կենտ-
րո նում պի տի լի նեն: Հաս կա նում եմ՝ պե-
տութ յունն էլ լավ օ րում չէ, բայց սահ մա նում 
բնակ վող գյու ղա ցին պի տի կա րո ղա նա, 
օ րի նակ, զեղչ գնե րով կամ պե տա կան սուբ-
սի դիա յով գա զը հասց նել իր բնա կա րան: 
Այդ պի սի քայ լե րով գյու ղա ցին ա վե լի խոր ար-
մատ ներ կձգի իր հայ րե նի հո ղում:

– Տեղ հա մայն քի մեջ մտնող բո լոր 
գյու ղե րը մինչև Ար ցախ յան 3-րդ պա տե-
րազմ ա նաս նա պա հա կան խո շոր տնտե-
սութ յուն ներ են ու նե ցել: Պա տե րազ մից 
հե տո, ըստ մեր ու նե ցած տե ղե կութ յուն-
նե րի, գլխա քա նա կի կտրուկ կրճա տում 
է ե ղել: Ինչ պե՞ս եք պատ կե րաց նում հա-
մայն քի տնտե սութ յան հա մար կար ևո-
րա գույն այդ ճյու ղի վաղ վա օ րը:

– Պա տե րազ մից հե տո, հաս կա նա լի 
պատ ճառ նե րով, ա նա սուն նե րը վա ճա ռում 
էին: Բայց հի մա, կար ծեք, այդ մի տու մը չկա: 
Ընդ հա կա ռա կը՝ կան ան հատ ներ, ֆեր մեր-
ներ, ով քեր փոր ձում են ա վե լաց նել ա նա սուն-
նե րի գլխա քա նա կը:

– Ար ցախ յան ճգնա ժա մի այս օ րե րին 
մի գու ցե և տե ղին չէ այլ հար ցեր քննար-
կե լը, բայց և չ պի տի մո ռա նանք՝ Ար ցախն 
ա ռա ջին հեր թին Ս յու նի քով ու ժեղ պի տի 
լի նի, իսկ Ս յու նի քը՝ իր սահ մա նա մեր ձով: 
Եվ ու րեմն՝ Տեղ հա մայն քում ի՞նչ սպա սե-
լիք ներ ու նեք 2023-ին՝ սո ցիալ-տնտե սա-
կան ա ռու մով:

– Խորհր դա յին Միութ յան փլու զու մից հե-
տո Տեղ գյու ղում ո ռոգ ման ջուր չենք ու նե ցել: 
2022-ին 120 տուն և 190 հա դաշտ ո ռոգ ման 
ջուր է հասց վել. դա ծրագ րի ա ռա ջին փուլն 
էր: Այս տա րի ևս  այդ քան տուն ո ռոգ ման 
ջուր կստա նա: Այս պես ա սեմ՝ ո ռոգ ման ջրով 
գյուղն ամ բող ջա պես ա պա հո վե լու մտադ-
րութ յուն ու նենք: 

Կոր նի ձո րում նույն պես նման ծրա գիր ու-
նենք՝ 190 մլն դ րամ ար ժո ղութ յամբ. խոս քը 
ներ քին ցան ցի հիմ նա նո րոգ ման մա սին է: 
Քա րա շե նում, Խ նա ծա խում խա ղահ րա պա-
րակ ներ կկա ռու ցենք: Իսկ ա մե նաս պաս ված 
ի րա դար ձութ յու նը կլի նի Վե րի շե նից Խոզ նա-
վար ձգվող ճա նա պար հի հիմ նա նո րո գու մը:

– 2022-ի սեպ տեմ բե րի 13-15-ի ադր-
բե ջա նա կան ագ րե սիա յի ժա մա նակ Տեղ 
հա մայն քի տար բեր բնա կա վայ րեր վնաս-
ներ կրե ցին, արդ յո՞ք փոխ հա տուց ման 

խնդի րը լուծ վեց:
– Այդ օ րե րի ա մե նա մեծ կո րուս տը մեր եր-

կու հա մագ յու ղա ցու կո րուստն էր՝ մե կը ժամ-
կե տա յին զին ծա ռա յող էր, զոհ վեց Ջեր մու կի 
սա րե րում, մյուսն ա նաս նա պահ էր. նրանց 
մա հը մեծ ցավ պատ ճա ռեց գյու ղին...

Ու նե ցել ենք ա նա սուն նե րի կո րուստ. 
պե տութ յու նը փոխ հա տու ցել է այդ վնա-
սը: Վա ղա տու րում մի քա նի տան տա նիք էր 
ա վեր վել. վնա սը նույն պես փոխ հա տուց վել 
է: Քա րա շե նի հան դի սութ յուն նե րի սրահն էր 
ա վեր վել՝ թշնա մու ար կից, վնա սը փոխ հա-
տուց վել է:

Եվ քա նի որ փոխ հա տու ցում նե րի մա սին 
ենք խո սում, ա սեմ նաև՝ փոխ հա տու ցում են 
ստա ցել Կոր նի ձո րի այն բնա կիչ նե րը, ո րոնց 
սե փա կան հո ղերն օգ տա գործ վել են մի ջանց-
քի ճա նա պար հի կա ռուց ման հա մար:

– Տեղ հա մայն քը, մի քա նի ա ռու մով, 
ինչ պես նշե ցինք, ոչ սո վո րա կան ի րա վի-
ճա կում է հայտն վել, մարդ կանց տրա-
մադ րութ յունն էլ, մեղմ ա սած, չի փայ-
լում...

– Մեր գլխա վոր մտա հո գութ յունն Ար-
ցախն է, հա յոց այդ երկ րա մա սը մայր հայ րե-
նի քին կա պող միակ ճա նա պար հի հար ցը:

Մարդ կանց տրա մադ րութ յու նը... Չեմ կա-
րող ա սել շատ վատ է, բայց... Տեղ հա մայն քի 
գյու ղե րը, նկա տի ու նե նա լով դրանց ռազ մա-
վա րա կան նշա նա կութ յու նը, կա ռա վա րութ-
յան ու շադ րութ յան կենտ րո նում պի տի լի նեն: 
Կա ռա վա րութ յու նը պետք է կանգ նի սահ մա-
նը պա հող գյու ղա ցու կող քին, ի մա նա սահ-
մա նա մերձ բնա կա վայ րե րի խնդիր նե րը և 
հա մա հունչ քայ լեր ձեռ նար կի: Հա վա տա ցեք, 
դա միայն իմ անձ նա կան դիր քո րո շու մը չէ, դա 
բո լո րի կար ծիքն է:

Մար դիկ տես նում են՝ ով է գյուղ գա լիս, 
գա լուց հե տո ինչ է փոխ վում գյու ղում, ով է 
խա բում, ով է իր խոս տումն ու պաշ տո նեա-
կան պար տա կա նութ յու նը կա տա րում:

Բարձր իշ խա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րը պի տի գյուղ մտնեն, շփվեն ժո ղովր դի հետ, 
մարդ կանց հոգ սե րով ապ րեն: Մի խոս քով՝ 
պետք է կանգ նել գյու ղա ցու կող քին, ե թե ինչ-
որ ներդ րում են կա տա րում Եր ևա նում, հա-
ջորդն էլ պետք է սահ մա նա պահ գյու ղե րում 
ա նեն, ե թե աշ խա տա տեղ բա ցե լու հնար կա, 
ա պա պետք է ա ռա ջին հեր թին լեռ նա յին գյու-
ղե րում ա նել... Դա է ապ րե լու, ա րա րե լու բա-
նաձ ևը, իսկ դրա նից ա ռաջ՝ ար ժա նա պա տիվ 
խա ղա ղութ յուն, ծնկա չոք վի ճա կից բարձ րա-
նա լու վճռա կա նութ յուն...

ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅ ՑԸ՝ 
ՍԱՄ ՎԵԼ Ա ԼԵՔ ՍԱՆ ՅԱ ՆԻ

17.01.2023

Իշխանության ներկայացուցիչները պետք 
է գյուղեր մտնեն, շփվեն ժողովրդի հետ, 
մարդկանց հոգսերով ապրեն. այդպես են 
մտածում սահմանապահ Տեղում

Սկիզբը՝ էջ 3

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կա պա նի պե տա կան բժշկա կան քո լեջ» 

ՊՈԱԿ-ը հայ տա րա րում է մրցույթ 
ներ քոգր յալ ման կա վար ժա կան 

աշ խա տո ղի թա փուր տե ղի հա մար.

«ՌՈՒ ՍԱՑ ԼԵ ԶՈՒ» Ա ՌԱՐ ԿԱՆ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆ ԴՈՂ 
ԴԱ ՍԱ ԽՈՍ

Թա փուր տե ղի մրցույ թին կա րող են մաս նակ ցել 
այն ան ձինք, ով քեր հա մա պա տաս խա նում են.
«Հան րակր թութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 26-րդ 
հոդ վա ծի 1-ին մա սի պա հանջ նե րին: Մր ցույ թին 
մաս նակ ցե լու հա մար ան ձը պա տաս խա նա տու 
աշ խա տակ ցին է ներ կա յաց նում ներ քոնշ յալ 
փաս տաթղ թե րը.
 Դի մում
 Կր թութ յան մա սին հա վաս տող փաս տա-

թուղթ (դիպ լոմ) (բնօ րի նա կը և պատ ճե նը)
 Անձ նա գիր (բնօ րի նա կը և պատ ճե նը)
 Աշ խա տան քա յին ստա ժի վե րա բեր յալ տե-

ղե կանք (առ կա յութ յան դեպ քում)
 Ինք նա կեն սագ րութ յուն
 Մեկ լու սան կար՝ 3x4 չափ սի
 Ա րա կան սե ռի քա ղա քա ցի նե րը ներ կա յաց-

նում են նաև զին վո րա կան գրքույկ (բնօ րի-
նա կը և պատ ճե նը):

Փաս տաթղ թե րը ըն դուն վում են քո լե ջի մաս նա-
շեն քում, ս.թ հուն վա րի 24-ից մինչև փետր վա րի 
6-ը նե րառ յալ, ա մեն օր, ժա մը 10:00-ից մինչև 
16:00, բա ցի շա բաթ, կի րա կի և ոչ աշ խա տան-
քա յին օ րե րին:
Մր ցույ թը տե ղի կու նե նա 2023 թ. փետր վա րի 
9-ին, ժա մը 14:00-ին քո լե ջում:
Հաս ցեն՝ ք. Կա պան, Շա հում յան 37ա, 
հե ռա խոս՝ 0285-5-25-70, 093-777-663:

ԿՈՐԵԼ Է  «Գորիսի պետական քոլեջ» 
ՊՈԱԿ-ի 2015 թ. շրջանավարտ Հակոբ 
Ալեքսանի Մաթևոսյանի դիպլոմը՝ AK N 
135416, գրանցման համար N 157, «Դե ղա-
գոր ծություն» որակավորմամբ: Համարել 
անվավեր:

7ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ  24 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2023Թ.  № 2 (590)



ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ:

Գլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

 3301, Սյունիքի մարզ, 

ք. Կապան, Շահումյան 20/32:

  (+374 91) 45 90 47

 (+374 77) 45 90 47

 syuniacyerkir@mail.ru

 www.syuniacyerkir.am

Թղթակցությունները չեն գրախոսվում 
և հեղինակներին չեն վերադարձվում: 
Խմբագրության և հեղինակների 
կարծիքները կարող են չհամընկնել: 
Նյութերը ներկայացնել մեքենագիր 
վիճակում:

«ԳՈՎԱԶԴ - ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ» բաժնում 

տպագրվող նյութերի համար խմբագ-
րությունը պատաս խա նատ վություն չի 
կրում:

Հղումը «Սյունյաց երկրին» պարտադիր է:
 նշանի տակ տպագրվում են 

գովազդային նյութեր:
Գրանցման վկայականը` 01Մ 000231: 

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

Ծավալը` 2 տպագրական մամուլ: 
Տպաքանակը` 1045, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
24.01.2023թ.:

Մ ե ծի Տանն Կի լի կիո կա թո ղի կոս 
Ա րամ Ա-ն ցա վակ ցել է Հա յաս տա նի 
զո րա մա սե րից մե կի կա ցա րա նում 

բռնկված հրդե հի հետ ևան քով 15 զին ծա ռա-
յո ղի մահ վան կա պակ ցութ յամբ:

«Խո րը ցա վով տե ղե կա ցա Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան պաշտ պա նութ յան նա-
խա րա րութ յան N զո րա մա սի կա ցա րա նում 
բռնկված հրդե հի հետ ևան քով 15 ե րի տա-
սարդ հա յոր դի նե րի մահ վան գույ ժի մա սին:

Ա ղո թում եմ նրանց հո գի նե րի խա ղա ղութ-
յան հա մար, ըն տա նիք նե րի մխի թա րութ յան 
և վի րա վոր նե րի շու տա փույթ ա պա քին ման 
հա մար: Թող Աստ ված ան սա սան պա հի մեր 
հայ րե նիքն ու Հա յոց բա նա կը»,- «Ար մենպ-
րես»-ի փո խանց մամբ՝ նշված է Ա րամ Ա-ի 
ցա վակ ցութ յան մեջ:

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ցավակցել 
է 15 զինծառայողի ողբերգական մահվան 
կապակցությամբ

Սյունիքի 
պարեկային 
ծառայության 
իրազեկման 
միջոցառում 
Գորիսում

Ժ ա մա նա կա կից տեխ նի կա կան մի ջոց-
նե րով ու սպա ռա զի նութ յամբ հա-
գե ցած պա րե կա յին ծա ռա յութ յու նը 

ոս տի կա նութ յան նոր մո դել է, որ տեղ ա պա-
գա պա րեկը ծա ռա յութ յուն է ի րա կա նաց նում 
հինգ ամս վա կրթութ յուն և հմ տութ յուն ներ 
ստա նա լուց հե տո: Նո րա րա րութ յու նը Շի-
րա կի և Լո ռու մար զե րում կգոր ծարկ վի այս 
տար վա ապ րի լից, իսկ Ա րա րա տի, Ար մա վի-
րի, Վա յոց Ձո րի և Ս յու նի քի մար զե րում՝ աշ-
նա նը: Այդ նպա տա կով ՀՀ ոս տի կա նութ յու նը 
հայ տա րա րել էր պա րե կա յին ծա ռա յութ յան 
անց նե լու ըն դու նե լութ յուն-մրցույթ, ո րի ստու-
գում ներն ու հար ցազ րույց նե րը կանց կաց վեն 
2023 թ. փետր վա րի 27-ից ապ րի լի 7-ը՝ ՀՀ ոս-
տի կա նութ յան կրթա հա մա լի րում: Ս յու նի քի 
մար զին հատ կաց ված է 130 տեղ, ո րից մոտ 
40-ը՝ ի գա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա-
մար:

Հուն վա րի 17-ին Գո րի սի Գ րի գոր Տաթ ևա-
ցի հրա պա րա կում տե ղի ու նե ցավ Ս յու նի քի 
մար զի պա րե կա յին ծա ռա յութ յան ստո րա-
բա ժա նում նե րի կազ մա վոր ման ի րա զեկ ման 
մի ջո ցա ռում, ո րի նպա տակն էր ՀՀ ոս տի-
կա նութ յան կադ րա յին քա ղա քա կա նութ յան 
վար չութ յան և ՀՀ ոս տի կա նութ յան կրթա հա-
մա լի րի, Ս յու նի քի մար զա յին և Գո րի սի ոս-
տի կա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով 
քա ղա քա ցի նե րին և պա րեկ դառ նալ ցան-
կա ցող նե րին ի րա զե կել պա րե կա յին ծա ռա-
յութ յան մա սին: Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում 
քա ղա քա ցի նե րը ցու ցա պաս տառ նե րի, ցու-
ցա վա հա նակ նե րի, ցու ցադ րա կան սե ղան-

նե րի, ցու ցան մուշ նե րի, «Տո յո տա» մակ նի շի 
մե քե նա նե րով 2 կար գախմ բե րի, պա րեկ նե րի 
մի ջո ցով ծա նո թա ցան պա րե կա յին ծա ռա-
յութ յան մա սին, հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան 
մո տի կից զննել ավ տո մե քե նա յի ներ սը, տե-
սախ ցի կը, փա րո սիկ նե րը, դյու րա կիր հա մա-
կար գիչ նե րը, մե տա ղա լա րե, բե տո նե կամ այլ 
ար գե լանք ներ քան դե լու հա մար նա խա տես-
ված հա տուկ մի ջոց նե րը, գոր ծիք նե րը, հան-

դեր ձան քը, ստա նալ ի րա զեկ ման թեր թիկ, 
գրքույկ, նո թա տետր, գրիչ, բա ժակ... Մի ջո-
ցառ ման ըն թաց քում կա տար վեց նաև դի-
մորդ նե րի նախ նա կան ցու ցա կագ րում:

ՀՀ ոս տի կա նութ յան կրթա հա մա լի րի 
կադ րե րի և անձ նա կազ մի հետ տար վող աշ-
խա տան քի գծով բաժ նի պե տի տե ղա կալ, 
փոխգն դա պետ Ար շակ Ա վագ յա նը մի ջո-
ցա ռու մը հա մա րում է կա յա ցած: Նա մի ջո-
ցառ ման նպա տակ նե րից է հա մա րում նաև 
թա փան ցի կութ յան, հրա պա րա կայ նութ յան 
մի ջո ցով ոս տի կա նութ յան աշ խա տակ ցի հան-
դեպ նախ կին կարծ րա տի պե րի մեր ժու մը.

– Մաս նա վո րա պես, պա րեկ նե րի գոր-
ծա ռույ թը նաև մար դա սի րա կան է, – նշեց 
փոխգն դա պե տը, - հի շենք մի քա նի օր ա ռաջ 
Շի րա կի մար զում մա հա մերձ վի ճա կում 
գտնվող ե րե խա յի կյան քը փրկած եր կու պա-
րե կի օ րի նա կե լի ա րար քը:

Մի ջո ցառ ման հա ջող անց կաց մա նը 
նպաս տե ցին ՀՀ ներ քին գոր ծե րի և Ար դա րա-
դա տութ յան նա խա րա րութ յուն նե րի, Մար դու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի աշ խա տա կազ մի 
միջև ձևա վոր ված ընդ հա նուր տե ղե կատ վա-
կան դաշ տը, աշ խա տա կից նե րի հա մա գոր-
ծակ ցութ յու նը:

ՎԱՉԵ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
18.01.2023

Կյանքից հեռացել 
է «Տիգրան Մեծ» 
հրատարակչության 
հիմնադիր տնօրեն Վրեժ 
Մարկոսյանը

Կ  յան քից հե ռա ցել է «Տիգ րան Մեծ» 
հրա տա րակ չութ յան հիմ նա-
դիր տնօ րեն Վ րեժ Մար կոս յա նը: 

«Ար մենպ րես»-ի հա ղորդ մամբ՝ այս մա-
սին հրա տա րակ չութ յու նը տե ղե կաց րել է 
«Ֆեյս բուք»-ի իր է ջում:

«Խո րը վշտով տե ղե կաց նում ենք, որ 
հուն վա րի 12-ին կյան քից ան ժա մա նակ 
հե ռա ցել է «Տիգ րան Մեծ հրա տա րակ-
չութ յուն» ՓԲԸ հիմ նա դիր տնօ րեն Վ րեժ 
Վա րան ցո վի Մար կոս յա նը:

Վ րեժ Վա րան ցո վի Մար կոս յա նի՝ որ-
պես բա ցա ռիկ մար դու, ար հես տա վարժ, 
հո գա տար ու նվիր ված ղե կա վա րի, իր 
բա րի ու ի մաս տուն խոր հուրդ նե րով ուղ-
ղոր դող տնօ րե նի, հի շա տա կը վառ կմնա 
աշ խա տա կից նե րի ու գոր ծըն կեր նե րի 
սրտե րում: «Տիգ րան Մեծ» հրա տա րակ-
չութ յան ողջ անձ նա կազ մը խո րա պես 
սգում է Վ րեժ Վա րան ցո վի Մար կոս յա նի 
ան դառ նա լի կո րուս տը և ցա վակ ցութ յուն 
է հայտ նում Մար կոս յան նե րի ըն տա նի-
քին, հա րա զատ նե րին, ըն կեր նե րին՝ ցան-
կա նա լով ուժ և համ բե րութ յուն այս ծանր 
վշտի պա հին:

* * *
«Ս յուն յաց երկ րի» խմբագ րա կազմն 

իր ափ սո սանքն է հայտ նում Վ րեժ Մար-
կոս յա նի մահ վան կա պակ ցութ յամբ և 
ցա վակ ցում նրա հար զատ նե րին ու մեր-
ձա վոր նե րին, ինչ պես և «Տիգ րան Մեծ» 
հրա տա րակ չութ յան բո լոր աշ խա տա կից-
նե րին: 

Ա  մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոս Գա րե-
գին Երկ րոր դը ցա վակ ցա կան ու ղերձ 
է հղել 15 զին ծա ռա յո ղի մահ վան 

պատ ճառ դար ձած հրդե հի կա պակ ցութ յամբ: 
«Ար մենպ րես»-ը ներ կա յաց նում է Ա մե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կո սի ու ղեր ձը. 

«Խոր ցա վով տե ղե կա ցանք ՊՆ N զո րա-
մա սի ին ժե նե րա սակ րա վո րա յին վաշ տի կա-
ցա րա նում բռնկված հրդե հի հետ ևան քով 
զոհ ված 15 զին ծա ռա յող նե րի և ե րեք վի րա-
վոր նե րի մա սին։

Մեր ցա վակ ցութ յունն ու վշտակ ցութ յունն 
ենք հայտ նում զոհ ված նե րի ըն տա նիք նե րին 
և հայ ցում Սուրբ Հո գու մխի թա րութ յունն ու 
զո րակ ցութ յու նը նրանց վշտաց յալ սրտե րին։ 
Ա ղո թում ենք առ Ո ղոր մածն Աստ ված, որ Բա-
րե գութ Տե րը երկն քի լու սե ղեն օթ ևան նե րում 
հանգս տութ յան մեջ ըն դու նի հո գի նե րը մեր 
զոհ ված զա վակ նե րի։

Թող Բա րե րար Աստ ված շու տա փույթ 

ա պա քի նում պարգ ևի վի րա վոր զին ծա ռա-
յող նե րին։

Հայ ցում ենք, որ Ա մե նա կալ Տե րը Իր Սուրբ 
Ա ջով խա ղաղ ու ա պա հով պահ պա նի հայ րե-
նի մեր եր կի րը՝ զերծ պա հե լով մեր ժո ղովր-
դին նման ող բեր գութ յուն նե րից»։ 

Արամ Ա-ն ցավակցել է 15 զինծառայողի 
մահվան կապակցությամբ
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