
Ամպրոպից հետո
երկինքն ավելի 

կապույտ է լինում,
Խոտերն ավելի կանաչ 

են լինում
Ամպրոպից հետո:
Ամպրոպից հետո բարի է 

լինում արեւն ավելի,
Եվ մենք ավելի սիրով ենք 

իրար
Բարի լույս ասում...

ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆ

Հուլիսի 12-ին՝ ժամը 12:30-ի սահ ման-
ներում, Ադրբեջանի զինված ուժերի 
զին ծա ռայողները, ՈՒԱԶ մակնիշի 

ավտոմեքենայով Տա վուշի ուղղությամբ ՀՀ 
պետական սահ մանը խախտելու փորձ են 
կատարել: Հայ կա կան կողմի նա խա զգու շա-
ցումից հետո ադր բեջանական զին ծա ռա-
յողները, թողնելով ՈՒԱԶ ավտոմեքենան, վե-
րա դարձել են իրենց դիրք:

Ժամը 13:45-ին Ադրբեջանի ԶՈՒ զին ծա-

ռայողները կրկնել են հայկական զինված 
ուժերի սահմանային դիրքը գրավելու փորձը՝ 
կիրառելով հրետանային կրակ, սակայն ճնշ-
վել են հայկական կողմից եւ, կորուստներ 
կրելով, հետ շպրտվել:

Երեկոյան ադրբեջանական կողմը վեր-
սկսել է հրետակոծել նույն դիրքի ուղ-
ղությամբ 82 մմ ականանետից եւ տանկից: 
Կրա կոցները պարբերաբար տարբեր ին-
տեն սիվությամբ շարունակվել են ամբողջ 

գիշերվա ընթացքում
Հակառակորդի բոլոր փորձերը թի րա խա-

վոր վել են հայկական զինված ուժերի ստո-
րաբաժանումների կողմից եւ չեզոքացվել:

Հուլիսի 13-ի առավոտյան հակառակորդը 
վեր սկսել է սադրիչ գործողությունները՝ շա-
րու նակելով հրետակոծել հայկական դիրքերի 
ուղղությամբ։ ՀՀ ԶՈՒ ստորաբաժանումների 
կողմից տրվել է համարժեք պատասխան։

Հայոց բանակն ուժգին հակահարվածով 
հետ մղեց ազերի-թուրքերի հերթական 
ոտնձգությունը Հայաստանի պետական 
սահմանին

Նրանք նահատակվեցին Հայաստանի Հանրապետության 
սահմանների պաշտպանության համար մղվող մարտերում

«Սյունյաց երկիրը» կիսում է կորստյան ծանր վիշտը եւ իր ցավակցությունը հայտնում մահացած զինվորների հարազատներին ու 
մերձավորներին, ինչպես եւ նրանց ծառայակից ընկերներին։ Հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղիցի:

ԳԱՐՈՒՇ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ԳՐԻՇԱ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆՍՈՍ ԷԼԲԱԿՅԱՆ ՍՄԲԱՏ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Գրիշա Մաթեւոսյանի 
աճյունն ամփոփվեց 
Սիսիանի քա ղա քա-
յին պանթեոնում 

Հուլիսի 17-ին Սիսիանի քաղաքային 
պանթեոնում հողին հանձնվեց թշնամու 
դավադիր կրակից հուլիսի 14-ին զոհված 20 
-ամյա կրտսեր սերժանտ Գրիշա Մաթեւոսյանի
աճյունը: Հուղարկավորությունը կատարվեց
զինվորական արարողակարգով: Ներկա էին
ԱԺ պատգամավորներ, Սյունիքի մարզպետ
Հունան Պողոսյանը, բարձրաստիճան զին վո-
րա կաններ, հոգեւոր հայրեր եւ հարյուրավոր
սիսիանցիներ:

Գրիշային հետմահու շնորհված «Մար-
տա կան ծառայության» մեդալը հանձնվեց 
ծնողներին: Գրիշա Մաթեւոսյանի աճյունը հո-
ղին հանձ նվեց զինվորական նվագախմբով` 
պատվո հա մա զարկերի ներքո: 

Կապույտ վառելիքը 
կհասնի Մեղրիի 
չգազիֆիկացված 
թաղամասեր. 
ներդրվել է շուրջ 260 
մլն դրամ

ՏԿԵ նա խարարության Հայաստանի 
տա րածքային զարգացման հիմնադրամը 
Սյունիքի մար զում մեկնարկել է երեք խոշոր 
բնա կավայրերի մի շարք թաղամասերի գա-
զիֆիկացման լայ նածավալ ծրագիր:

ՀՀ կառավարության հատկացրած մի-
ջոց ներով նախատեսվում է կապույտ վա-
ռե լիքը հասցնել Մեղրի միավորված հա-
մայնքի, ինչպես նաեւ Լեհվազ ու Ագարակ 
բնա կավայրերի այն հատվածներ, որոնք 
գազիֆիկացված չեն:

Մեղրի քաղաքում կառավարության 
ներդրումը կազմում է շուրջ 72.5 միլիոն դրամ, 
Լեհվազ բնակավայրում` շուրջ 56 միլիոն 
դրամ եւ Ագարակ բնակավայրում` 128.9 
միլիոն դրամ: Ընդհանուր ներդրումը կազմում 
է շուրջ 260 միլիոն դրամ:

Այսպիսով` ծրագրի հաջող ավարտից 
հետո բնական գազով կապահովվի շուրջ 
500 տնտեսություն, եւս 1500 տնտեսության 
համար էլ գազիֆիկացման գործընթացն 
ավելի կհեշտանա: Ծրագիրը կավարտվի 2021 
թվականին:

ՀՏԶՀ-Ի ՄԱՄՈՒԼԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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Աշխարհը մտահոգված է Հայաստանի եւ 
Ադրբեջանի միջեւ հարաբերությունների 
սրմամբ

Հռոմի Ֆրանցիսկոս պապի 
արձագանքը 

Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդն իր ան-
հան գստությունն է հայտնել Հայաստանի եւ 
Ադրբեջանի միջեւ հարաբերությունների սր-
ման կապակցությամբ՝ հույս հայտնելով, որ 
լարվածությունը շուտափույթ կհաղ թա հար-
վի: Այս մասին Վատիկանի առաջնորդը հայ-
տարարել է կիրակնօրյա աղոթքի ժա մա նակ, 
հայտնում է Սուրբ աթոռի մամուլի ծա ռա-
յությունը:

«Մտահոգությամբ եմ հետեւում վերջին 
օրերին Կովկասի տարածաշրջանում՝ Հա-
յաս տա նի եւ Ադրբեջանի միջեւ զինված լար-
վա ծության աճին։ Աղոթում եմ բոլոր նրանց 
ըն տանիքների համար, ովքեր իրենց կյանքն 
են կորցրել այդ միջադեպերի ընթացքում։ 
Հույս ունեմ, որ միջազգային հանրության 
միջ նորդությամբ, երկխոսության միջոցով եւ 
կողմերի բարի կամքի դրսեւորմամբ՝ խա-
ղաղությունը երաշխավորող լուծում կգտնվի 
հանուն այդ սիրելի ժողովուրդների բա րօ րու-
թյան», – հայտարարել է Կաթոլիկ եկեղեցու 
հով վապետը՝ կիրակնօրյա պատարագի ժա-
մա նակ։

 

ՌԴ անվտագության խորհրդի 
մշտական անդամները՝ 
նախագահի հետ միասին, 
քննարկել են հայ-ադրբեջանական 
սահմանում տիրող իրավիճակը 

  
ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 

տե սա կոնֆերանս է անցկացրել ՌԴ ան-
վտան գության խորհրդի անդամների հետ։ 
Ինչպես հաղորդում է ՌԴ ղեկավարի պաշ-
տոնական կայք էջը, տեղի է ունեցել մտ-
քերի մանրամասն փոխանակում հայ 
-ադր բեջանական սահմանին տի րող իրա-
վիճակի վերաբերյալ: Խիստ ան հան գս-
տություն է հայտնվել շարունակվող էս-
կա լա ցիայի կապակցությամբ, ընդգծվել է 
կողմերի հրադադարի ռեժիմի ապահովման 
անհրաժեշտությունը, ինչպես նաեւ միջ նոր-
դու թյան պատրաստակամությունը: 

 Հանդիպմանը մասնակցել են Դաշնության 
խոր հրդի նախագահ Վալենտինա Մատ վի-
են կոն, Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ 
Վո լոդինը, Անվտանգության խորհրդի նա-
խա գահի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդեւը, 
Նա խա գահի աշխատակազմի ղեկավար Ան-
տոն Վայնոն, Անվտանգության խորհրդի 
քար տուղար Նիկոլայ Պատրուշեւը, ՆԳ նա-
խա րար Վլադիմիր Կոլոկոլցեւը, Արտաքին 
գոր ծերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, Ան-
վտանգության Դաշնային ծառայության տնօ-
րեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը, Արտաքին 
հե տախուզության ծառայության տնօրեն 
Սեր գեյ Նարիշկինը եւ շրջակա միջավայրի 
պաշտ պանության, բնապահպանության եւ 
տրանսպորտի հարցերով նախագահի հա-
տուկ բանագնաց Սերգեյ Իվանովը:

 

Ընդդեմ Ադրբեջանի սատարել 
Հայաս  տա նին՝ նշանակում է 
սատա րել ապրելու իրավունքը. 
Ֆրան սիայի խորհրդարանի 
բոլոր խմբակցությունների 
հայտարարությունը 

 
Ֆրանսիայի խորհրդարանի բոլոր խմ-

բակ ցու թյունների ներկայացուցիչները համա-
տեղ հայտարարություն են տարածել Հայ֊
ադրբեջանական սահմանին Ադրբեջանական 
զինուժի սադրանքի հետեւանքով առաջացած 
լարվածության վերաբերյալ:

Ընդդեմ Ադրբեջանի սատարել Հայաս-
տա նին՝ նշանակում է սատարել ապրելու 
իրա վունքը.

Մենք՝ խորհրդարանի բոլոր խմբակ-
ցու թյունները ներկայացնող ֆրանսիացի 
խոր հր դարանականներս, մեր խորը մտա-
հո գությունն ենք հայտնում Հայաստանի եւ 
Ադր բեջանի միջեւ վերսկսված թշնամական 
գոր ծողությունների կապակցությամբ։ Եր-
կու երկրների հյուսիսային սահմաններին 
հու լիսի 13-ից սկսված փոխադարձ հրե-
տա կոծություններն արդեն արժեցել են մեկ 
տասնակ մահեր, ինչն արդեն-իսկ չափազանց 
շատ է։

Սոսկ դատապարտել այս բա խում ները՝ 
առանց մեղադրելու դրանց պա տաս խա-
նատուներին, կնշանակի չասել ոչինչ։

Մենք բոլորս գիտենք, որ բախումների 
վերսկսումն ուղղակի հետեւանք է Ադրբեջանի 
բռնակալ Իլհամ Ալիեւի ցանկացած եւ վարվող 
լարվածության սրման ռազմավարության։

Պատերազմը հարմար սողանցք, խու սա-
փելու միջոց է նրա համար, ով ցանկանում 
է շեղել իր ժողովրդի ուշադրությունն այն 
ստորացումներից, որոնք հենց ինքը է 
պարտադրել. հիմնարար ազատությունների 
զրկում, կաշառակերություն, հովանավոր չու-
թյուն եւ թալան։

Տարիներ ի վեր, բացահայտորեն առաջ 
մղելով հայատյաց դաստիարակությունը, 
ներկայումս, Ադրբեջանի նախագահի համար 
շատ հարմար է ուղղորդելու իր ժողովրդի 
հիասթափությունները՝ ահագնացած նաեւ 
նավթի գնանկումով, դեպի ժառանգական 
թշնամի նշանակված հարեւան ժողովուրդը։

Այս առումով, իրավիճակն էլ ավելի է բար-
դացել թավշյա հեղափոխությունից հետո, երբ 
Հայաստանն իր տնտեսական առաջընթացի 
համար հիմնվում է իրավական պետության 
ամրապնդման եւ բարձր տեխնոլոգիայի 
զարգացման վրա, մինչդեռ Ադրբեջանը մս-
խում է իր էներգակիրների ռեսուրսները, ինչը 
վտան գում է նրա էկոլոգիական ապագան։ 
Ավելին, ուղղակիորեն Հայաստանի տա րած-
քը թիրախավորող այս նոր ադրբեջանական 

ագրեսիան ցույց է տալիս, որ Լեռնային 
Ղարաբաղը սոսկ պատճառ է ադրբեջանական 
վարչակարգի համար։ Հայաստանը նե ր կա-
յաց նելով որպես «Արեւմտյան Ադր բե ջան»՝ 
Ադրբեջանի բուն նպատակը տարա ծա շր-
ջանում հայկական ներկայության իսպառ 
վերացումն է, այսպիսով ձգտելով ավար տին 
հասցնելու ավելի քան մեկդարյա ցեղա սպա-
նությունը։

Այս առումով, մենք խստորեն դա տա-
պար տում ենք ադրբեջանական ռազ մա-
տենչ ձեռնարկումներին Թուրքիայի ցու-
ցա բե րած հանցավոր աջակցությունը։ 
Ան ըն դու նելի է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ան-
դամ երկիրը, որը կոչված է նպաստելու Լեռ-
նա յին Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջեւ 
հա կա մարտության կարգավորմանը եւ 
տարածաշրջանային համերաշխության հաս-
տատ մանը, ընդհակառակը, էլ ավելի է բար-
դացնում իրավիճակը՝ յուղ լցնելով կրակի 
վրա։ Ինպես Ալիեւի, այնպես էլ Էրդողանի 
քայլերը, նպատակ ունենալով կանխելու 
արտաքին ռազմական ավանտյուրաների 
հետեւանքով ժողովրդականության անկումը, 
ապակայունացնում են ողջ տարածաշրջանը։

Կիպրոսի եւ Սիրիայի հյուսիսի ռազ մա-
կան օկուպացիայից, Լիբիայում կոպիտ միջա-
մտու թյունից հետո, Թուրքիայի վտանգավոր 
ներ գրավ վածությունը Հարավային Կով-
կա սում նոր վտանգ է տարածաշրջանային 
խա ղաղության համար, եւ ըստ այդմ՝ նոր 
եւ ուղղակի ոտնձգություն Ֆրանսիայի եւ 
Եվրոպական միության շահերի դեմ։

Չհանդուրժելով Միավորված ազգերի 
կազմակերպության կանոնադրության 
արժեքների նման կոպիտ ոտնահարումը՝ 
մենք կոչ ենք անում կառավարությանը 
(ֆրանսիական) ձեռք առնել տվյալ 
իրավիճակից բխող քաղաքական եւ գործուն 
միջոցներ։

Ներկա պարագայում, մենք չենք 
վարանում ասելու, որ ընդդեմ Ադրբեջանի 
սատարել Հայաստանին՝ նշանակում է 
սատարել ապրելու իրավունքը։

  Բեռնար Ֆուրնիե – սենատոր,
  Դանիել Կազարյան – պատգամավոր,
  Ֆրանսուա Պուպպոնի – պատգամավոր, 
Ֆրանսուա-Միշել Լամբեր – 
պատգամավոր,

  Գիյոմ Կսաբարյան – պատգամավոր,
  Գի Տեսիե ֊ պատգամավոր
  Ժան-Միշել Միս – պատգամավոր, Ժան-
Պիեռ Կյուբերտաֆոն – պատգամավոր, 
Միշել Ամիել – սենատոր,

  Սոնիա Կրիմի – պատգամավոր,
  Վալերի Բուայե – պատգամավոր»,-
նշված է հայտարարության մեջ։
 

ԱՄՆ-ը դատապարտում է 
բռնությունը հայ-ադրբեջանական 
սահմանին, կոչ անում պահպանել 
հրադադարը 

Միացյալ Նահանգները խստագույնս դա-
տա  պարտում է բռնությունը Հայաստանի եւ 
Ադրբեջանի միջազգային սահմանին, հայ տա-
րա րել է ԱՄՆ Պետքարտուղարության խոս-
նակ Մորգան Օրթագուսը:

«Հորդորում ենք կողմերին անմիջապես 
դա դարեցնել ուժի կիրառումը, օգտագործել 
իրենց միջեւ գոյություն ունեցող հա ղոր-
դակցության ուղղակի միջոցները՝ խու սա-
փե լու համար հետագա էսկալացիայից, եւ 
խստորեն պահպանել հրադադարը», – աս-
ված է Օրթագուսի հայտարարությունում, 
որը հրապարակված է Պետդեպարտամենտի 
պաշ տո նական կայքէջում:

Որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համա-
նա խա գահ՝ Միացյալ Նահանգները հան-
ձնա ռու է մնում Լեռնային Ղարաբաղի հա-
կա մար տության երկարատեւ, խաղաղ 
կար գա վորման հասնելու գործում կողմերին 
օգնելուն: «Մենք կշարունակենք ակտիվորեն 

ԱՄՆ կոնգրեսականներն իրենց 
զորակ ցու թյունն են հայտնել 
Հայաստանին ու հայ ժողովրդին 

ԱՄՆ Կոնգրեսի հայկական հարցերի 
հան ձնա խմբի համանախագահ Ֆրենք Փը-
լոնը եւ Սենատոր Էդվարդ Մարքին իրենց 
զորակցությունն են հայտնել Հայաստանին 
եւ հայ ժողովրդին՝ դատապարտելով Ադր-
բե ջանի կոնֆլիկտ հրահրող սադրիչ գոր ծո-
ղությունները:

«Ադրբեջանը հերթական անգամ փորձում 
է պատերազմ սկսել Հայաստանի հետ: Ադր-
բե ջանի կողմից Հայաստանի ու Արցախի դեմ 
մշտապես թեժ հռետորաբանություն կի րա-
ռելը եւս մեկ կոնֆլիկտ հրահրելու հա մա-
ձայնեցված ջանքերի մաս է», – «Թվիթեր»-ի 
իր միկրոբլոգում գրել է Ֆրենք Փըլոնը:

Էդվարդ Մարքին նույնպես «Թվիթեր»-ի 
իր միկրոբլոգում կատարած գրառմամբ 
աջակցություն է հայտնել Հայաստանին:

«Ես կանգնած եմ Հայաստանի կող-
քին, քանի որ այն պաշտպանում է իր տա-
րած քային ամբողջականությունը: Ադր-
բե ջանն ու Թուրքիան պետք է հարգեն 
հայ-ադրբեջանական սահմանը, պետք է 
հար գեն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ձգ-
տում ները եւ պետք է անմիջապես վերջ տան 
կոնֆլիկտին», – նշել է նա: 

ներգրավված մնալ այդ նպատակին հասնելու 
ջանքերում», – շեշտում է Օրթագուսը:

Միացյալ Նահանգները միանում է ԵԱՀԿ 
Մին սկի խմբի համանախագահներին՝ կոչ 
անելով կողմերին հնարավորինս շուտ 
վերսկսել առարկայական բանակ ցու թյուն-

ները եւ ընդգծելով տարածաշրջան ԵԱՀԿ 
դիտորդների վերադառնալու կա րեւ ո րու թյու-
նը, որքան արագ հանգամանքները դա թույլ 
կտան, նաեւ նշում է Պետդեպարտամենտի 
խոսնակը: 
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Նարեկ Սարդարյանը 
գերի է ադրբեջանցիների 
ձեռքում

Օրերս տեղեկություն էր տարածվել, 
որ Սյունիքի մարզի բնակիչ Սար դար-
յան Նա րեկն անհետ կորել է։ Մի քանի 
օր շարունակ ԱԻՆ-ը որոնողական 
լայ նա ծա վալ աշխատանքներ իրա-
կա նացրեց, որն անարդյունք եղավ։

Այդ ընթացքում ադրբեջանական 
լրատ  վա միջոցները հրապարակել են տե-
սա նյութ, որից հասկանալի է դառնում, 
որ Նարեկ Սար դարյանը գտնվում է 
Ադրբեջանի Հան րա պետության տա րած-
քում։

Տեսանյութից ակնհայտ է, որ այդ 
երկրի հա տուկ ծառայությունները 
ստի պել են երի տա սարդին խոսել 
Հայաստանի դեմ։

***

Հուլիսի 9-ից անհետ կորած՝ Ներքին 
Խն ձո րեսկի բնակչի որոնողական աշ խա-
տան քներն ավարտ վել են անարդյունք

Հուլիսի 14-ին, ժամը 10։25-ին քա-
ղաքացու որոնողական աշխա տան քները 
վերսկսելու նպատակով դեպքի վայր 
է մեկնել ԱԻՆ ՓԾ Սյունիքի մարզային 
փրկարարական վար չության օպերատիվ 
խումբը։ 

Ժամը 18։05-ին որոնողական աշխա-
տանք ներն ավարտվել են անարդյունք։

Հիշեցնենք, որ հուլիսի 9-ին, ժամը 
01:35-ին Ճգնաժամային կառավարման 
ազգային կենտրոն տեղեկություն է 
ստացվել, որ Ներքին Խնձորեսկ գյուղի 
թիվ 7 փողոցի տներից մեկի բնակիչ 
Նարեկ Ս.-ն (ծնված 1990 թ.) գնացել է 
Գորայք գյուղին հարակից արոտավայր 
եւ չի վերադարձել. անհրաժեշտ է 
փրկարարների օգնություն:

Դեպքի վայր է մեկնել ԱԻՆ ՓԾ 
Սյու նիքի մարզային փրկարարական 
վարչության օպերատիվ խումբը, այ-
նու հետեւ՝ նաեւ հրշեջ-փրկարարական 
ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։

Որոնողական աշխատանքներին 
ներ   գրավ վել են ոստիկանության Սիսի ա-
նի բաժ նի աշխատակիցներ։

Քաղաքացու շուրջ հինգ օր տեւած 
որո նողական աշխատանքներն ավարտ-
վել են անար դյունք։

ԱՐՄԱՆ ԹԱԹՈՅԱՆ. «Ներքին 
Խնձորեսկ գյուղից 
անհետացած ՀՀ քաղաքացու 
հարցով դիմել եմ Կարմիր 
խաչին»

«Ներքին Խնձորեսկ գյուղից անհե-
տացած ՀՀ քաղաքացու հարցով դիմել 
եմ Կարմիր խաչին», – հայտարարել 
է Մարդու իրա վունք նե րի պաշտպան 
(ՄԻՊ) Արման Թաթոյանը:

«Կարմիր խաչի հայկական պատ-
վի րակության ղեկավարն ինձ ասաց, 
որ իրենք բացել են գործ, նա խա-
ձեռնել են հատուկ գործընթաց եւ 
դիմել են համապատասխան հարց-
մամբ Ադրբեջանի Կարմիր Խաչի պատ-
վիրակությանը եւ դեռ չունեն պա-
տասխան», – նշեց Թաթոյանը:

Մարդու իրավունքների պաշտպանը 

հայտ նեց նաեւ` որ «Կարմիր խաչը 
մեզ տեղեկացրել է, որ դեռ իրենք 
պաշտոնական հաստատում չունեն, 
մենք կապի մեջ կլինենք միջազգային 
մեր գործընկերների հետ՝ մարդու 
իրավունքների պաշտպանի իրա վա-
սու թյան սահմաններում: Ես նաեւ 
քննարկել էի մի շարք այլ հարցեր, 
որոնց թվում էր նաեւ այնտեղ ազա-
տա զրկման դատապարտված մեր 
մյուս հայրենակիցներին «....», ման-
րա մաս ներն այս պահին չեմ կարող 
հրապարակել: Մենք կապի մեջ ենք նաեւ 
Ներքին Խնձորեսկի անհետացած եւ 
Ադրբեջանի տարածքում հայտնված մեր 
քաղաքացու ազգականների հետ»:

Պաշտոնական Բաքուն հայտա րա-
րում է, թե Հայաստանի 30-ամյա քա ղա-
քացի Նարեկ Սարդարյանն ինքնակամ 
հատել է սահմանն ու անցել Նախիջեւանի 
Ինքնավար Հանրապետության տարածք։

Տեղի հեռուստաընկերությունը 
ցու  ցա դրել է Սարդարյանի հետ հար-
ցա զրույցը՝ պնդե լով, թե նա խնդրել է 
իրեն Ադրբեջանի քա ղա քա ցիություն 
տրամադրել։

ՄԻՊ-ը Նարեկ Սարդարյանի 
հարցով կրկին խոսել է 
ԿԽՄԿ-ի հայաստանյան 
պատվիրակության ղեկավարի 
հետ

Մարդու իրավունքների պաշտպան 
Ար ման Թաթոյանն Ադրբեջանում հայտ-
նված Նարեկ Սարդարյանի հարցով 
կրկին խոսել է Կարմիր խաչի միջազգային 
կոմիտեի (ICRC) հայաստանյան պատ վի-
րակության ղեկավար Քլեր Մեյթրոյի հետ։ 

«Հաշվի առնելով Կարմիր խաչի 
միջազ գա յին կոմիտեի մանդատը, 
ինչպես նաեւ հայաստանյան 
պատվիրակության ղե կա վարի հետ 
պայմանավորվածությունը՝ ման րա-
մասներ ներկայացնել չեմ կարող, սակայն 
մենք կշարունակենք կապ պահպանել 
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի մեր 
գործընկերների հետ։

Բացի այդ, ինչպես ես անձամբ, 
այնպես էլ իմ իրավասու ներկայացուցիչը 
մշտական կապի մեջ ենք նաեւ Նարեկ 
Սարդարյանի ընտանիքի հետ», – 
«Արմենպրես»-ի հա ղոր դմամբ՝ «Ֆեյս-

բուք»-ի իր էջում գրել է Թա թոյանը։

Ձեռնարկվում են համապա-
տասխան միջոցներ` 
Նարեկ Սարդարյանին ՀՀ 
վերադարձնելու ուղղությամբ. 
ԱԱԾ

2020 թ. հուլիսի 8-ին` ժամը 11:00-
12:00-ի սահմաններում, ԱՀ Նախիջեւանի 
Ինքնավար Հանրապետության հետ 
սահ մանակից ՀՀ Սյունիքի մարզի 
Գո րայք համայնքի վար չա կան տա-
րածքի արոտավայրերում սեփական 
անասուններն արածացնելիս անհետ 
կորել է Սյունիքի մարզի Ներքին 
Խնձորեսկ գյուղի բնակիչ, 1990 թ. ծնված, 
ՀՀ քաղաքացի Նարեկ Սարդարյանը: 
Պարզվել է, որ Ն.Սարդարյանը կորած 
անասունները որոնելու արդյունքում 
մոլորվել եւ անցել է ԱՀ Նախիջեւանի տա-
րածք, որտեղ գերեվարվել է:

Ն.Սարդարյանը բնութագրվում է որ-
պես հայրենասեր, հանգիստ եւ աշ խա-
տա սեր անձնավորություն, տեղական 
ին քնա կա ռավարման եւ իրավապահ 
մար մին ների հետ երբեւիցե խնդիրներ չի 
ունեցել: Ն.Սարդարյանն ունի ընտանիք 
եւ անչափահաս երեխաներ, որոնց 
հոգսերը հոգում է ինքը:

Ներկայումս ձեռնարկվում են հա-
մա պա տասխան միջոցներ` Նարեկ 
Սար դարյանին ՀՀ վերադարձնելու ուղ-
ղությամբ:

 

«Չաարատ Կապան» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն 
Դավիթ Թովմասյանի շնորհավորանքը 
Հանքագործի եւ մետալուրգի օրվա առթիվ

Սիրելի՛ գործընկերներ
Հուլիսի 19-ը հանրապետության արդյունա-

բե րու թյան, տնտեսության զարգացման մեջ 
մեծ ավանդ եւ ներդրում ունեցող աշ խա-
տողների մասնագիտական տոնն է: Հանք-
արդյունաբերությունը Հայաստանի զարգացող 
տնտեսության հիմնասյուներից է, որի ամ-
րությունն ու կայունությունը նաեւ ձեզնից է 
կախված:

Հանքագործի եւ մետալուրգի օրվա առ-
թիվ շնորհավորում եմ բոլորիդ, ոլորտի աշ խա-

տակիցներին, մասնագետներին եւ լեռնագործի 
պատվավոր ուղիով անցած վետերաններին։

Պատվելի՛ լեռնագործներ
Ձեր կատարած աշխատանքն ան գնա հա-

տելի է, կյանքի համար անհրաժեշտ ու միշտ 
պահանջարկ ունեցող: Ձեր քրտնաջան աշ-
խա տանքի պարգեւը երկրի տնտեսական 
զար գա ցումն է, մեր սիրելի Կապան հա-
մայնքի օրեցօր բարեկարգվող տեսքը, մեր հա-
մաքաղաքացիների խնդիրներին սատար կան-
գնելը:

Ընդունեք իմ անկեղծ երախտագիտությունը 
ձեր աշխատանքի բարձր կատարողականի, 
ընկերության գործունեության բնականոն 
ընթացքի, այն ռիսկի համար, որը դուք կրում եք 
ամեն օր՝ արդյունաբերությունում աշխատելիս:

Վստահ եմ, որ ձեր մասնագիտական բարձր 
կարողությունների շնորհիվ հետագայում եւս 
հաջողությամբ կիրականացնենք մեր առջեւ 
դրված խնդիրներն ու կնպաստենք երկրի կայուն 
զարգացմանը:

Մաղթում եմ ձեզ աշխատանքային հե տա գա 
հաջողություններ, առողջություն եւ ըն տանեկան 
ջերմություն:

Հպարտորեն կրեք հանքագործի կոչումը եւ 
սիրեք ձեր աշխատանքը: 

«ԳեոՊրոՄայնինգ» ընկերության նախագահը 
շնորհավորում է աշխատակիցներին` 
մասնագիտական տոնի կապակցությամբ

Մետաղագործի օրն ամենամյա մասնա-
գի տական տոն է, որ նշվում է հուլիսի եր-
րորդ կիրակի օրը: Մասնագիտական տո-
նի առթիվ «ԳեոՊրոՄայնինգ» ըն կե րու-
թյան նա խագահ Ռոման Խուդոլիյն իր 
ավանդական շնորհավորական խոսքն է 
հղել ընկերության աշխատակիցներին։

Հարգելի գործընկերներ
Շնորհավորում եմ Ձեզ մասնագիտական 

տոնի՝ մետաղագործի օրվա առթիվ։ Մե-
տա ղագործությունը դինամիկ զարգացող 
ճյուղ է եւ երկրի տնտեսության զարգազման 
հիմնասյուններից մեկը։ Մետաղագործական 
համակարգակազմիչ ձեռնարկություններն 
աշ խա տանք եւ արժանապատիվ ապրելու 
հնարավորություն են ապահովում միլիոնավոր 
մարդկանց համար ամբողջ աշխարհում։ Ճյուղի 
բարգավաճումից մեծապես կախված է ամբողջ 
երկրի բարեկեցությունը։ Ես վստահ եմ, որ 
մեր ձեռնարկությունների աշխատանքային 
կոլեկտիվները, շարունակելով փառահեղ 
ավանդույթները, նոր ձեռքբերումներով իրենց 
ներդրումն են բերում Հայաստանի տնտե-

սության զարգացման գործում։
Ուրախալի է, որ չնայած ճգնաժամային 

դժվա րություններին, մեր ակտիվները շա-
րու նակում են կայուն աշխատել, կատարել 
բյու ջետային եւ սոցիալական բոլոր պար տա-
վորությունները եւ, ամենակարեւորը, իրա կա-
նացնել երկարաժամկետ զարգացման ռազ մա-
վարությունը:

Այսօր ամբողջ աշխարհը կրկին ծանր ժա-
մանակներ է ապրում՝ փոփոխվելով հա մա-
ճարակի ազդեցության ներքո: Մենք հրա-
ժարվում ենք առօրեական սովորույթներից եւ 
սովորում ենք անվտանգության նոր կանոններ:

Եվ մենք հավատում ենք, որ կյանքը 
կվերադառնա իր սովորական ընթացքին: 
Մենք կրկին կողջունենք մեր գործընկերներին 
ձեռքսեղմումով, միասին կքննարկենք հաջո-
ղու թյունները եւ նոր ծրագրերի իրականացման 
հնարավորությունները:

Մաղթում եմ Ձեզ նորանոր հաջողություններ, 
հարգելի հանքագործներ եւ մետաղագործներ։

Ամբողջ սրտով մաղթում եմ Ձեզ եւ Ձեր ըն-
տանիքներին քաջառողջություն, ըն տա նե կան 
ջերմություն եւ բարեկեցություն:

Հ.Գ. «ԳեոՊրոՄայնինգ» ընկերությունը 
հիմնադրվել է 2001 թվականին, որը ոսկու 
եւ այլ մետաղների դիվերսիֆիկացված 
ռեսուրսային բազա ունեցող միջազ գա-
յին մասնավոր ընկերություն է։ «Գեո-
Պրո Մայնինգ»-ի ակտիվները գտնվում 
են Ռուսաստանում եւ Հայաստանում։ 
Հա յաստանում «ԳեոՊրոՄայնինգ»-ին են 
պատկանում երկու ձեռնարկություն՝ Ագա-
րա գի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը /
ԱՊՄԿ/ եւ «ԳեոՊրոՄայնինգ գոլդ» ըն-
կե րությունը, որը շահագործում է Սոթքի 
ոս կու հանքը եւ Արարատի ոսկու կորզման 
ֆաբրիկան։ 
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Սիւնիք եւ Սիսական անուններին հան-
դիպում ենք V դարի «Գահնամակ» եւ 
«Զօրանամակ» կարեւորագույն փաս տա թղ-
թերում: Այսպես. «...նոյնպէս Ներսէհ հրա-
մանաւ արքայից արքայի եւ եւս (Սա)հակ 
հայոց կաթողիկոս կնքեցավ զԳահնեմակին 
եւ եդաք մատանի զարքայից արքայի եւ 
զմերս. եւ է այսպէս արդար եւ ճշմարիտ: 
Առաջին իշխան հայոց եւ Մաղխազն ա. 
Սիւնեաց տէր»(12):

«Գահնամակի» մի այլ տարբերակում (4-
րդ դար, հարմարվել է «Կեղծ գահնամակ») 
կա «Սիսանենք» անունը: Իսկ «Զօրանամակ»-
ում, որը պատկերացում է տալիս Հայաստանի 
այն ժամանակվա զինված ուժերի մասին, 
արեւել յան սահմանները պաշտպանող 21 
նախարարություններից առաջինը «Սիւնին» է:

Ադոնցը կարեւոր վկայություններ է 
համարել եկեղեցական արձանա գրու թյուն-
ները, որոնցում Արտաշատի 451 եւ Դվինի 
505 թվականների կրոնական ժողովներում 
նշված է «Սիւնեաց» անունը:

Հայ մատենագրությունը Սիւնի եւ Սի-
սա  կան անունների մասին ավելի շատ 
տեղե կություններ է տալիս, քան օտար 
աղբյուրները: Եվ վերը բերած բոլոր օրի-
նակները ապացուցում են Սիւնի եւ Սիսական 
անունների զուգահեռաբար օգտագործումը 
հայոց մեջ, ուստի ասել, թե Սիւնին ավելի հին 
անուն է, քան Սիսականը, ճիշտ չէ:

Խնդրո առարկաի մասին խոսել է նաեւ Ն. 
Մառը: Սիւնի անվան մեջ նա si հիմքը համարել 
է էթնիկական ծագում ու քննադատել է Հ. 
Հյուբշմանին, որ, իրոք, նա Սիսական անունը 
դրել է պրոկուրստյան մասնատման մեջ, այն 
բաժանելով սիս հիմքի եւ ական պարսկական 
հոգնակի ածանցի: Ինքը՝ Մառը այդ անունը 
համարել է նախաարիական, արմատապես 
հաբեթական ծագում ունեցող: Նրա կար-
ծիքով Սիւնի եւ Սիսական անունները նույն 
մարզի երկու տարբեր անուններ են, որոնց 
հիմքը՝ si-ն հաբեթական լեզվով կոչվում 
է «երկինք», եւ նրա կոսմիկական կապը 
կա «ծով» եւ «ջուր» իմաստի մեջ: Իսկ sak 
նույնպես հաբեթական ծագումով նշանակում 
է «որդի», որը ցեղային անուն է:

Սակայն շուտով Մառը հրաժարվում է 
իր նախկին տեսակետից, որովհետեւ հար-
ցին մոտեցել էր ձեւաբանական - համե-
մատական մեթոդով, որի համար էլ գրել 
է. «...Самое название скифов, в первую 
очередь общераспространенное греческое, 
давно уже разьяснено яфетидологически, 
но разьяснение то, данное четыре года тому 
назад было сделано нами тогда, когда к 
анализу мы подходили с одним формальным 
сравнительным методом. Тогда мы 
учитывали один морфологические признаки, 
без палеонтологии и без разложения на 
первичные элементы»(13):

Ն. Մառը այս անգամ ինքն է Սիսական 
անունը դնում պրոկուրստյան մահճի մեջ, 
երկրիս անունը (Պ. դը Լագարդի նման) 
բաժանելով si եւ sak վանկերի եւ ամեն մի 
վանկ (հիմք) ընդունելով որպես ցեղանուն, 
դրանք հարմարեցնում է իր քառատարր 
էլեմենտների տեսությանը:

Նշանավոր կովկասագետի այդ տեսա-
կե տը ընդունել է նաեւ Արարատ Ղարիբյանը, 
որը Սյու նիքի գրեթե բոլոր գավառանունները 
համարել է ցեղանուններ(14): Այնուհետեւ, 
այդ տեսակետը պաշտպանել է Գրիգոր Ղա-
փանցյանը. «saka» (սկյութացի) բառը դեռ 
հայկական շրջանում անգամ մնացել է իր 

էթնիկական ծագումով. համեմատել մեր 
«zok»-երին, մեր Շակաշեն (Saksen) եւ նման 
անուններով»(15):

Հարցի գիտական պատասխանն այն է, 
որ երկու կամ մի քանի ցեղերի միաձուլման 
դեպքում հաղթողը միայն մեկն է լինում, 
մեկի լեզուն, մյուս ցեղերն անհետանում 
են, չնայած նրանք հաղթողի մշակույթի մեջ 
կարող են մուծել կենցաղային սովորույթների, 
նիստուկացի, հավատալիքների եւ լեզվական 
մասնակի տարրեր: Ուծացվող ցեղը ամենից 
առաջ կորցնում է իր լեզուն:

Պատմությունը չգիտի մի այնպիսի 
լեզու, որ առաջացած լինի տարբեր ցեղերի 
լեզուների խառնուրդից: Իսկ լեզուն ժողովրդի 
գլխավոր հատկանիշն է... Կարծում ենք, դա 
վերաբերում է նաեւ Սիսական անվանը. այն 
չէր կարող ծագած լինել հյուսիսից գաղթած 
սակ եւ տեղաբնիկ սի ցեղանունների 
միաձուլումից:

Մեզ հայտնի է, որ, երբ հնդիրանական 
ցե ղախմբերը տիրապետեցին էլամի տե րի-

տորիան, տեղում, ի վերջո, հաղթեց իրա-
նա կան լեզուն: Իսկ երբ իսպանացիները 
տեղափոխվեցին Հարավային Ամերիկա, 
ապա անգլիացիները՝ Հյուսիսային Ամե րի կա, 
պատմության ասպարեզից վերացան հնա-
գույն մշակույթ ունեցող տեղաբնիկ մայաները, 
ացտեկ կարմրամորթ հնդկացիների շատ ու 
շատ ցեղեր, բայց մայր ցամաքում հաղթեցին 
իսպաներեն եւ անգլերեն լեզուները:

Ֆ.Էնգելսը իր «Ֆրանկյան բարբառը» 
աշխատության մեջ նշել է, որ ժամանակակից 
Գերմանիայի տարածքում ապրել է երեք 
ռասա՝ էսկիմոսներ, բասկեր եւ արիացի 
կիմերներ, որից հետո երեւան եկան նոր 
գեր մանական ցեղերը՝ գուտտոները, ինդե-
վոն ները, գերմոիոնները եւ ուրիշներ: Այ նու-
հետեւ, վերոհիշյալ ռասային պատկանող 
ցեղերը տեղաշարժվել են ուրիշ վայրեր, 
իսկ մնացածներըը ձուլվել են գերմանական 
բարբառների մեջ: Իսկ բարբառը «հան-
դի սանում է ցեղի լեզու, որ բարբառների 
առաջացումը եւ զարգացումը պետք է որոնել 
ցեղերի կոնկրետ պատմության մեջ (16):

Տվյալ դեպքում Սյունիքի պատմությունը 
պետք է կապել Սյունիքի տարածքային 
առան ձնա հատկության, նրա ներքին արյու-
նակցական ցեղային միավորման, տնտե սա-
կան փոխհարաբերությունների, հարեւան 
ցեղակից բնակիչների հետ հոգեւոր եւ մշա-
կու թային փոխազդեցությունների իրական 
պատ մության հետ:

Որ սակերը հյուսիսից հարավ են արշավել՝ 
ճիշտ է: Որ Աղվանքի Շակաշեն գյուղանունը 
նման է սակ անվանը, այդ էլ ճիշտ է: Բայց 
դրանք հիմք չեն տալիս մեզ, որ Սիսական 
անվան մեջ որոնենք սակ ցեղանունը, 
երբ ամբողջ տարածքում «սակ» հիմքով 
տեղանուն չկա:

Ստրաբոնի այն կարծիքը, թե սակասենե 
(Շա կաշեն) անունը ծագում է սակ ցե ղա-
նունից, մի քանի գիտնականների թյու ր-
իմացությունների տեղիք է տվել: Տե ղան վան 
սխալ ստուգաբանության մասին է խո սել 
անվանի հայագետ Հ. Աճառյանը. «Հա յաս-
տանում կա մի գավառ, որ կոչվում է Շա կա-
շեն, պարզ է, որ այս բառը կազմված է շեն, 
շինել արմատից՝ շակ՝ բառով: Բայց ի՞նչ է 
այս շակը: Ստրաբոնը դեռ I դարում (մ.թ.ա.) 
այս բառը մեկնում է սակ կամ շակ ազգի 
անունից... Այս ստուգաբանությունը շատ լավ 
է եւ ընդունված է մեզանում: Բայց հայերեն 
շեն իրանյան փոխառություն է (պահլավերեն 

sen, սողդիերեն sen) եւ նրա հնությունը 
գնում է մինչեւ I դար (տե՛ս իմ հայոց լեզվի 
պատմություն, I, 236). մինչդեռ սակերի կամ 
շակերի արշավանքները գնում են մ.թ.ա. IV, 
VI, VIII դարը: Այս երկոսը ինչպե՞ս պետք է 
հաշտեցնել իրար հետ» (17):

Ճիշտ է անվանի հայագետի կարծիքը: Եթե 
սակերը եկել եւ բնակություն են հաստատել 
նշված վայրում, ապա նախ եւ առաջ այդ 
տեղանունը պետք է կոչվեր սակերեն լեզվով, 
թե իմաստով եւ թե տեղանվանը հատուկ 
սակերեն հոգնակի կազմությամբ:

Մենք գտնում ենք, որ Շակաշեն գյու-
ղան վան հիմքում ոչ թե սակ ցեղանունն է, 
այլ փոքրասիական «սրբազան» կամ «ծի-
սա կան» բառը: Սագալասոս քաղաք կար 
Փոքր Ասիայում, որի ճիշտ ծագումը տալիս 
է բուլղարացի գիտանական Վ. Գեորգիեւը: 
«Zayayaooos, oi, город в Пизидии, вероятно – 
лув, sakla (i) ssa, производному от (xet) saklai 
-- «обычай, ритуалե ср. лат. sacer «святой, 
посвященный»: Այնուհետեւ, գիտնականը 
բե րում է նաեւ էտրուսկերեն նույն բո վան դա-
կությունն ունեցող sakni բառը(18):

Ն. Ադոնցը սխալ է գտնում Մարկվարտի 
այն կարծիքը, թե Սակասինայի եւ ta 
oakaia բառի միջեւ ընդհանրություն կա: 
Բայց ճիշտ է, որ սակաիա նշանակում է 
տոնակատարության նվեր, սակայն սակ ցե-
ղան վան հետ չի առնչվում (19): 

Մենք գտնում ենք, որ Մարկվարտը 
ճիշտ էր, այդ տոնակատարության նվի րատ-
վությունը կապված է եղել ինչ-որ ծեսի հետ:

Շակաշեն անունը խեթական saklai բա-
ռից է, որը նշանակում է «սրբավայր» կամ 
«ծիսավայր», էլ չենք խոսում, որ հենց 
աշուրերեն massaku նշանակում է «աստծու 
տուն», որ բաբելոնյան E sagila - տաճար 
բառն է: Այստեղից էլ առաջացել է Աշշուրի 
sangu «մեծ քուրմ» անունը:

Սիսական անվան վանկային Սիս-ակ-ան 
բաժանումը սխալ է: Երկրանվան հիմքը ճիշտ 
է կռահել անվանի հայագետ Հ. Հյուբշմանը, 
Սիսական անունը բաժանելով «sis (ses?)» 
հիմքի եւ akan հոգնակի մասնիկի, չնայած 
sis-ը նա ենթադրել է պարսկական, բայց թե 
ի՞նչ էր դրա նշանակությունը, չի բացատրել:

Sis արմատը հնագույն կենսագրություն 
ունի, որը գոյություն է ունեցել պատմության 
ասպարեզից վերացած լեզուներում, եւ այն, 
մեր կարծիքով, նշանակում է ծես-զոհ: Այս 
բառը փոխ են առել նաեւ վրացիները՝ ծեսի, 

որը նշանակում է կարգ, օրենք, հաստատել:
Ստ. Մալխասյանը իր «Հայոց լեզվի բա-

ցատ րական բառարան»-ում այն միտքն է 
հայտնել, որ հայերենում ուրիշ ածանցներ 
չունեցող ծէս բառը (ծիսի), որը նշանակում է 
«արարողություն», փոխառված է վրա ցե րե-
նից(20): Սա, իհարկե, ճիշտ լինել չի կարող, թե 
հայերը եւ թե վրացիները ծես բառը վերցրել 
են փոքրասիական ժողովուրդներից՝ ծես > 
sis (ծ >ս) հնչ յունափոխությամբ, որի մասին 
հետո:

Sis արմատը, ծես հասկացությամբ, մենք 
տեսնում ենք նաեւ Վանի հին տերության 
թագավոր Ռուսա առաջինի (735 – 713, մ. թ. 
ա.) թողած Մուսասիրի արձանագրության 
մեջ(21):

Վանի թագավորության մինչեւ այժմ 
հայտնի բոլոր արձանագրությունների 
մեջ sis (ծես) բառը հանդիպում ենք մի-
այն Թոփուզավայի արձանագրության 
մեջ: Բարեբախտաբար այդ ար ձա նա գրու-
թյունները երկլեզվյան են՝ նորխուռիերեն* 
եւ աշուրերեն: Այդ արձա նագրության նոր-
խու ռիերեն տեքստի 22-րդ տողում գրված 
է այսպես. (udu SISKUR mes) za-du-u-bi NA-
PHARU uRu ar-di-ni-e a-ru-u- (bi), որի բո-
վանդակությունն է. «Բազում ոչխարներ 
նվիրաբերեցի եւ բոլորը զոհաբերեցի Արդինի 

քաղաքի համար»(22):
Արձանագրության գաղափարագիր udu 

Siskur բառը Գ. Մելիքիշվիլին թարգմանում է 
«жертва», «жертвенное животное».

Այսպիսով, եթե SiskuR -ը թարգմանենք 
արդիական իմաստով, կստացվի «զոհա-
կեն դանի»: Գաղափարագրի արմատը մենք 
գտնում ենք, որ ծես - զոհ բառն է: Այդ բառն 
այնքան հին է, որ դժվար է կռահել, թե այն 
սկզբնապես որ ժողովրդինն է եղել: Բոլոր 
դեպքերում sis հիմքը փոքրասիական է, 
որտեղից էլ մտել է նորխուռիերենի մեջ:

Մենք հետո կտեսնենք, որ ծես բառը 
գոյություն է ունեցել Փոքր Ասիայի հնագույն 
ժողովուրդների լեզուներում, դրանցից է 
անցել հայերին եւ վրացիներին: Նշված 
(զոհաբերություն) բառը քրդերենում տառա-
դարձվել է «շինքրըն», որը նշանակում է 
«ողբ» կամ «սեւ հագնել եւ ողբալ»: Այս 
բառը հնագույն ժամանակներում նշանակել է 
ողբալ, կոծել զոհի վրա:

Այժմ տեսնենք, թե սիս արմատը հնա-
գույն ժողովուրդների լեզուներում «զոհ» կամ 
«ծես» բովանդակությամբ ինչպիսի կիրա-
ռություններ է ունեցել:

Հերոդոտը գրում է, որ հունական Հեստիա 
աստվածուհու անունը բարբարոսական ծա-
գում ունի, եւ առհասարակ հունական բոլոր 
աստվածների անունները փոխառություն են: 
Բերենք նրա խոսքերը. «А то, что эти имена 
варварского происхождения, как я полагаю 
скорее всего – египетского, это я точно уста-
новил из расспросов»(23):

Չգիտենք, թե Հերոդոտը ինչ հեղինա-
կա վոր մարդկանցից է հարցուփորձել, բայց 
իր ենթա դրություններն է՛լ ավելի համոզիչ 
դարձնելու համար, գրում է, թե այդ հենց 
իրենք՝ եգիպտացիներն են հաստատում:

Гестии, Фимиды, Харит и Нереид, имена 
всех прочиях эллинских богов издревне 
были известны египтянам. Я повторяю лишь 
утверждение самых египтян»(24): 

Անշուշտ, եգիպտացիներից հին հույ-
ները շատ փոխառություններ են արել, 
որոնց թվում նաեւ աստվածանուններ, 
բայց բոլորը չէ, որ եգիպտացիներն են 
տվել: Հույները շատ բան են սովորել 
նաեւ փոքրասիական կուլտուրական հին 
ժողովուրդներից: Հենց Հեստիա աստ-
վածուհու անունը եւ զո հա ճաշը՝ sisiti-ն 
փոքրասիական ծագում ունեն: Հերոդոտը 
հաստատում է, որ սիսիտին կապված է եղել 

զոհաբերության ծիսակատարության հետ, 
որը օրինականացրել է Սպարտայի օրենսդիր 
Լիկուրգոսը (VIII դար մ. թ. ա.) (25): 

Հեստիա աստվածուհու եւ sisiti-ի փոք-
րասիական ծագումը մասամբ հիմ նա-
վորել է Պլատոնը: Վերջինս գրում է. «Мне 
пришло в голову, что многие имена эллины 
заимствовали у варваров, особенно же те 
эллины, что живут под их властью»(26):

Բարբարոսներ ասելով, հակառակ Հերո-
դո տի, Պլատոնը նկատի ուներ խեթերին, 
փյուռ գա ցիներին, լիդիացիներին, թերեւս 
նաեւ հայերին:

Պլատոնը խոսելով իդեալական պե տու-
թյան կառուցվածի մասին, իր «Օրենքներ» 
գրքում հաղորդում է, որ ընտրյալ 
դասակարգի համար գոյություն է ունեցել 
համաճաշի կարգ՝ «sisiti»: Այդ նշանակում էր 
ընդհանուր սեղանից օգտվելու ծիսական այն 
սովորույթը, որը կիրառում էին դորիացիները՝ 
Կրետեում եւ Սպարտայում:

Սիսիտին՝ հնագույն ծիսական ճաշ, ըն-
թրիք կամ հացկերույթ (ճաշադահլիճն) էր, 
նույնը, ինչ հայերի մեջ՝ զոհաճաշը կամ մա-
տաղահացը: Հույները այդ բառը փոխ են 
առել փոքրասիական ժողովուրդներից: Մեր 
կարծիքն ավելի համոզիչ դարձնելու համար 
բերենք Սոկրատեսի երկախոսությունը զո-

Սյունիքը՝ 
դիցարան

Սերգեյ Ումառյանի 
համանուն գրքից (Երեւան, 
1981թ. «Հայաստան» 
հրատարակչություն)՝ 
հատվածներ

ÊÝ¹ñá ³ é³ñ Ï³ÛÇ Ù³ ëÇÝ Ëá ë»É ¿ Ý³»õ 

Ü. Ø³ éÁ: êÇõ ÝÇ ³Ý í³Ý Ù»ç Ý³ si 

ÑÇÙ ùÁ Ñ³ Ù³ ñ»É ¿ ¿Ã ÝÇ Ï³ Ï³Ý Í³-

·áõÙ áõ ùÝÝ³ ¹³ ï»É ¿ Ð. ÐÛáõμß Ù³ ÝÇÝ, 

áñ, Ç ñáù, Ý³ êÇ ë³ Ï³Ý ³ Ýáõ ÝÁ ¹ñ»É 

¿ åñá ÏáõñëïÛ³Ý Ù³ë Ý³ï Ù³Ý Ù»ç, ³ÛÝ 

μ³ Å³ Ý» Éáí ëÇë ÑÇÙ ùÇ »õ ³ Ï³Ý å³ñë Ï³ Ï³Ý 

Ñá· Ý³ ÏÇ ³ Í³Ý óÇ:
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հա բերություն բառի մասին. ...«И ведь даже 
если просмотреть чужеземные имена, то и 
тогда можно не хуже определить, что каждое 
из них значит. Так и здесь: имя сущности 
вешей, которое мы произносим oysia, один 
произносят как essia, другие же как osia . 
Так вот прежде всего, исходя из второго 
звучания имени, есть основание называть 
Гестей сущность окружаюших нас вещей. 
А с другой стороны, ведь и мы называем 
также место причастное сушествованию, 
глаголом <estin> (существует) и в таком 
случае этой богине правильно дано имя 
,Гестия»: и похоже, что в древности мы то 
же имя сущности произносили не oysia, но 
essia. А еще сопоставив это имя с названием 
жертвоприношения (thisia), кто нибудь мог 
бы счесть, что именно это имели в виду люди, 
установившие такое имя (ընդգծումը մերն է: - 
Ս. Ու.): Ведь вероятно, те, кто сущность всего 
называл этим именем - essia, прежде всей 
богов приносили жертвы Гестей» (27):

Սոկրատեսի միջոցով արտահայտված 
Պլա տոնի այդ բացատրությունն ասում է 
այն մասին, որ հնագույն essia բառը հին 
հու նական բարբառներում հնչել է տարբեր 
կերպ, չնայած բոլորի բովանդակությունը 
նույնն է եղել: Պլատոնը essia - էություն ար-
տահայտող բառը, երբ համադրում է thisia 
- զոհաբերություն բառի հետ, տեսնում է, որ 
երկուսի բովանդակությունը նույնն է: Այդ 
հիմքից է առաջացել մշտաշեջ կրակի, օջախի 
եւ զոհաբերության աստվածուհու Հեստիա 
անունը, որին զոհ էին մատուցում բոլոր 
աստվածների առաջ:

Մենք գտնում ենք, որ հունարեն sesia -ն 
է, որի օրինակը դորիացիների sisiti զոհաճաշ 
բառն է: Հետագայում հունարենի մեջ s>th 
հնչ յունափոխությամբ sesia-ն դարձել է thi-
sia-ն զոհաբերություն:

Հունարեն th հնչ յունն ավելի մոտ է s-ին, 
քան հնդեվրոպական t- ին, որը հաճախ 
է փոխվում s հնչ յունի, ինչպես Կիպրոսի 
հունական բարբառում tis - ատտիական բար-
բառի vis-ին(28): s-ն հունարենում փոխվելով 
t հնչ յունի ses(ծես) բառն էլ տառադարձվել է 
vevuion-ծես, սրբազան սովորույթ(29): 

Այսպիսով, փոքրասիական ծես-զոհ բառը 
պահպանվել է հայերենում ծես, վրացերենում՝ 
ծեսի, իսկ նորխուռիերեն լեզվում siskuR 
գաղափարագրի մեջ, դորիական բարբառում՝ 
sisiti, դասական հունարենում՝ sesia>essia>thi-
sia>veouos բառերի մեջ, բոլորի արմատը՝ 
ծես-զոհ իմաստով: Սակայն ինչպե՞ս է 
առաջացել հունական զոհաբերության աստ-
վա ծուհու Հեստիա անունը: Հայերենում, 
պար սկերենում եւ հունարենում բառասկզբի 
s>h հնչ յունափոխությունը օրինաչափ է, 
ուստի sisia (զոհել) բառի s հնչ յունը փոխվելով 
h-ի, ապա միջին s-ի մոտ t ավելանալով, 
աստվածուհու անունը ստացվել է Հեստիա:

Վերոհիշյալ բոլոր օրինակները մեզ բերում 
են այն համոզման, որ Սիսական անվան 
հիմքը նույնպես sis-ն է, ական հոգնակիով, 
որը նշանակում է ծիսարան կամ զոհարան, 
եւ այն բնավ չի նշանակում շինծու սի եւ սակ 
ցեղերի անունների գումար: Ծես բառը սիս է 
արտասանվել Սյունիքի տեղաբնիկ հնագույն 
հայկական ցեղերի հորջորջմանը:

Համոզված ենք, որ Սիսական անվան 
մյուս համազոր Սյունի անունը Սիսիունի ան-
վան կրճատ ձեւն է: Նորխուռիերեն լեզվում 
գոյություն են ունեցել վանկերի եւ հնչ յունների 
առնմանության եւ տարնմանության հետեւ-
ան քով առաջացող կորուստներ, ինչպես kuR 
dirguni—dirra (դիարբերքիր) կամ tarsuatuhi-lu 
tatuhi (արիություն): Հնարավոր է, որ si մեկ 
վանկի այդպիսի կորուստ է տեղի ունեցել 
նախ նախնական Սիսիունի անվան մեջ, որի 
պատճառով էլ անունը դարձել է Սիւնի: Եվ 
կամ նորխուռիերեն sisiuni-ի դիմաց հնուց 
ի վեր տեղանունը հայերենում հանդես է 
եկել Սիւնի: Մյուս կողմից՝ Սիսիունի անվան 
համազորը պահպանվել է մինչեւ մեր օրերը՝ 
Սիսիան տեղանվան մեջ(30): 

Հոգնակի ունի մասնիկով Սյունիքի տե-
ղա նուններն էին՝ Uelakuni կամ Uelakuhi (վե-
լակունի > Գեղարքունի), Giebuni (Կիխունի՝ 
Լճաշենում) եւ այլն:

Ըստ երեւույթին, Սիսիունի > Սիսիան 
> Սի սական անունները միեւնույն ան-
վան նորխուռիերեն եւ մարզի հայերեն 
տարբերակներն են, որոնց մեջ անվանահիմք՝ 
sis- ը ծես-զոհ բառն է, ունի, ան եւ ական 
հոգնակի ածանցներով, ուստի տեղանվան 
իմաստը կնշանակի ծիսարան կամ զոհարան:

Sis հիմքով տեղանուններ ունենք պատ-

մա կան Հայաստանի տարածքում: Այսպես, 
Վանի թագավոր Ռուսա II-ի հիշատակած 
SIsu բնակավայրը Վանա լճից հարավ-
արեւելք, Սիսական ի Կոտակը եւ նրա մեջ 
մտնող Սիսանձորը, Գուգարքում՝ Սիսիձորն 
ու Սիսիմադան, Կիլիկիայում՝ Սիս քաղաքը 
եւ այլն:

Բուլղարիայում Սիստով ու Խորվաթիայում 
Սիսակ քաղաքանունները կապ չունեն 
մեր ասածների հետ, որովհետեւ դրանք 
Կել տերեն նշանակում են եղեգնուտ, իսկ 
հնդեւրոպական ծագումով՝ ջուր, sesri-
հոսող-վազող: Sis հիմքով ունենք մի քանի 
ջրանուններ՝ Սեստրա՝ Վոլգայի ավազանի 
Դուբնա գետի վտակը, Լամա գետի վտակը, 
Դեսնա գետի վտակը, Վոլխովի վտակը, Բուգի 
վտակը, ստորին Վոլգայի Իրգիզի վտակը եւ 
այլն(31): 

Սակայն սիս արմատով տեղանուններն 
ավելի բնորոշ են Սիսական աշխարհին: Այս 
հանգամանքն էլ մատնանշում է նրա ծիսարան 
ընդ հանուր անունը: Այդպիսիններից են՝ 
Սոթք գավառում՝ Սիսկայա (այժմ Շիշկայա) 
գյուղը, ճահուկ գավառում՝ Սես գյուղանունը, 
առանց ածանցման, Կովսական գավառում՝ 
Սիսկերտ (այժմ Շիշկերտ) գյուղը, Խուստուփ 
սարի հնագույն սրբավայր՝ Սիսքարը եւ 
Ծղուկի Սիսթափա (այժմ Շիշթափա) սարը:

Սիս արմատով ունեցել ենք նաեւ անձ-
նա նուններ: Սիսակ անունը եբրայացիների 
մոտ Շեշակ է: Եգիպտացիները նույնպես 
ունեցել են Շեսակ թագավոր, որը կողոպտեց 
Սողոմոնի տաճարը (930 թ., մ.թ.ա.): Վերջին 
անունների ծագումը Հ. Աճառյանը համարել 
է անհայտ, բայց հայերենում օգտագործված 
Սիսխաթուն, Սիսմամ, Սիսվարդ եւ Սիսթանգ 
անունները (ժբ, ժգ դարերի) ծննդաբերել է 
Սիս քաղաքի անունից(32):

Սիս հիմքով հայկական հնագույն անձնա-
նուններից է Սիսիդը, որը եղել է Փոքր Հայքի 
իշխան (I դար, մ.թ.ա.), ինչպես հիշատակում 
է Ստրաբոնը (33):

Մեր եզրակացությունն այն է, որ Սիւնի 
(Սիսիունի), Սիսիան, Սիսական եւ սիս ար-
մատով մյուս տեղանունները նախնական 
ծագումով արտահայտել են մեկ իմաստ՝ 
ծիսարան կամ զոհարան:**

Կարծում ենք, որ ծես բառը Փոքր Ասիայի 
(Հայասայի) հայկական ցեղերից է տարածվել 
հին ժողովուրդների մեջ:

Մարզի «ծիսարան» կամ «զոհարան» 
ան վանակոչումը ստացել է նաեւ պաշ տա-
մուն քային ծագում ունեցող՝ Գեղաքունի, 
Սոդք, Ծղուկ, Հաբանդ, Վայոց ձոր, Արեւիք 
եւ Երնջակ գավառանուններից, որոնց կան-
դրա դառնանք առանձին, էլ չենք խոսում 
տարածքի պաշտամունքային բազմաթիվ 
տեղանունների մասին: 

Ծանոթագրություն
12. Адонц Н., Там же, стр. 349.
13. Марр Н. Я., Этно и Глоттогония 

Восточной Европы, Термин Скиф, Л., 
1935, стр. 14 – 15

14. Ղարիբյան Ա., Հայոց լեզվի պատմության 
ուսումնասիրության ներածություն: Եր., 
1937, էջ 62:

15. Ղափանցյան Գր., Արա Գեղեցիկի 
պաշտամունքը, Եր., 1940, էջ 85:

16. Маркс К., Энгельс Ф., т. 19 Франкский 
период. М., 1961, стр. 496 и 
предисловия, стр. 189.

17. Աճառյան Հ., Լիակատար 
քերականություն հայոց լեզվի, հ. 6, Եր. 
1971, էջ 765-766:

18. Георгиев В. И., Иследования по 
сравнительно- историческому 
языкознанию, М., 1958, стр. 173, 189.

19. Адонц Н., Армения в эпоху Юстиниана, 
Ер., 1971, стр. 421.

20. Մալխասյան Ստ., Հայոց լեզվի 
բացատրական բառարան, հ. 2, Եր. 1945, 
էջ 336: 

21. Меликишвили Г. А., ВДИ, 1948, N 2, стр. 
41-48 и его же УКН, М., 1960, стр. 83.

22. Меликишвили Г. А., УКН, стр. 324-325, 
364, 382 и Гвахария В. А. Словарь-
Симфония урартского языка, М., 1963, 
стр. 35

23. Геродот, История в девяти книгах, Л., 
1972, II 50, стр. 96.

24. Геродот, там же, II 50. Стр. 96.
25. Геродот, там же, I 65-66, стр. 30, 503.
26. Платон, Сочинения в трех томах, I, М., 

1968, стр. 450.
27. Платон, там же, стр, 439.
28. Древнегреческо-русский словарь, т. I, 

М., 1958, стр. 782.
29. Георгиев В. И., там же, стр. 149-150.
30. Իսրայել յան Մ. Ա., Էրեբունի բերդ-

քաղաքի պատմությունը, Եր., 1971, էջ 
14-15:

31. Никонов В. А., Краткий топономический 
словарь, М., 1966.

32. Աճառյան Հ., Հայերեն անձնանունների 
բառարան, Եր., 1948, էջ 525:

33. Ստրաբոն. (Օտար աղբյուրները հայերի 
մասին), Եր., 1940, էջ 67

* Վանի թագավորության սեպագիր 
արձանագրությունների հիմնական մասի 
լեզուն պայմանականորեն անվանել 
են՝ վաներեն, վանյան, ուրարտյան, 
ուրարտերեն, նորխուռիտերեն 
(նորխուռիերեն): Մենք գերադասեցինք 
նորխուռիերեն անվանումը:

** Հայոց սրբազան սարը ունի Մասիս 
եւ Արարատ անունները: Արարատ 
անունը կապված է բիբլիական Նոյի 
առասպելի հետ: Գր. Ղափանցյանը 
զուգահեռներ է անցկացրել Արարատ եւ 
Բաբելական Արալլու լեռնանունների միջեւ, 
նկատի ունենալով «անմահական ջրի» 
ավանդությունը: Կարծիք կա նաեւ, որ 
Արարատ եւ Արագած անունները կապված 
են եղել հայոց Արա աստծու պաշտամունքի 
հետ:
Հայ բանահյուսության մեջ Արարատ անվան 
փոխարեն ունեք Մասիս: Պատմական 
Հայաստանում նույնպես կային Մասիուս 
(Տուր-Աբդին) սրբազան լեռ եւ Նեխ-Մասիս 
(Սիփան) սար: Մասիս անվան առաջին 
ստուգաբանողը Մովսես Խորենացին էր, որը 
կարծել էր, թե լեռանունը ծագում է Ամասիա 
նահապետի անունից: Որոշ գիտնականներ 
Մասիս անունը ստուգաբանել են «մեծ 
սար»: Սա նույնպես ճիշտ չէ, որովհետեւ չեն 
հիմնավորել, արդյո՞ք նրա «սիս» մասնիկը 
լեռ է նշանակում, թե մի ուրիշ բան:
Հին պատկերացումների համաձայն 
աստվածները բնակվում էին մեծ լեռների 
գագաթներին, եւ այդպիսի լեռները դարձան 
սրբազան լեռներ: Խեթոլոգ Գարստանգը 
նկատել է, որ «Լեռան սրբությունը 
փոքրասիական պաշտամունքների 
մեջ խաղացել է մեծ դեր», եւ բերում է 
Երզնկայի Ուրշա (XVI դար, մ. թ. ա.) լեռան 
օրինակը: Բայց չէ՞ որ Մասիսի մեջ էր 
թաքնված Արտավազդ աստվածը, ապա 
նրա գագաթին տապան էր թողել ջրհեղեղի 
աստված Նոյը, էլ չենք խոսում Արարատ եւ 
Արագած անվանահիմքերում Արա աստծու 
առկայության մասին:
Մեր կարծիքով Մասիս անունը ծագում 
է փոքրասիական մայր աստվածուհու 
Մա անունից, որը «սիս» ածանցի հետ 
իմաստավորում է «Մա աստվածուհու 
ծիսավայր» կամ «զոհարան»: 
Պաշտամունքային նույն իմաստն էր կրում 
Փոքր Մասիսը՝ Սիսը: Իսկ ինչ վերաբերում 
է Նեխ-Մասիսի «նեխ - ապականված» 
ածականին, ապա պետք է ասել, որ այն 
տրվել է քրիստոնեության ժամանակ:

Ü. ² ¹áÝ óÁ §Армения в эпоху Юстиниана¦ 

³ß Ë³ ïáõ ÃÛ³Ý Ù»ç μ» ñ»É ¿ êÛáõ ÝÇ ùÇ Ù³-

ëÇÝ » Õ³Í Ñ³Û »õ û ï³ñ ³Õ μÛáõñ Ý» ñÇó 

ïíÛ³É Ý»ñ: ² ¹áÝ óÁ íÏ³ Û³ Ïá ã»É ¿ ³ ëá ñÇ 

Ñ» ÕÇ Ý³Ï ¼³ ù³ ñÇ³ ÛÇ (VI ¹³ñ) §Ä³ Ù³-

Ý³ Ï³· ñáõ ÃÛáõÝ¦ ·Çñ ùÁ, áñ ï»Õ ³ë í³Í ¿. 

§êÇ ë³ Ï³Ý »ñ ÏÇ ñÁ Çñ É»½ íáí...¦:

Միասնական 
քննություններն 
ավարտվեցին

Նոր տիպի կորոնավիրուսի համա վա-
րակով պայմանավորված` այս տարվա 
բուհերի ընդունելության միասնական 
քն նու թյուններն անցկացվեցին շոգ հու-
լիսին։

Սյունիքի մարզում ձեւավորվել էր չորս 
քննական կենտրոն, երկուական` Կապանում 
եւ Գորիսում, մարզկենտրոնում` N2 ավագ եւ 
N6 հիմնական դպրոցներում։ Միասնական 
քննությունները մեկնարկեցին օտար լե զու-
ներ առարկաներից։ Նախապես նշենք, որ 
համավարակի տարածման հանգամանքի 
կարեւորությամբ պայմանավորված` քն-
նու թյուն հանձնողների միջեւ պահպանվում 
էր սոցիալական հեռավորությունը, նա-
խա պես քննական կենտրոնների ամբողջ 
տարածքն ախտահանվում էր` ներառյալ 
ան գամ գրիչները։ Ոստիկանությունը եւս քն-
նական կենտրոններում իրականացրել է 
հս կո ղություն` ավելորդ կուտակումներից 
խու սա փելու համար։ Քննության յուրա-
քան չ յուր մասնակցի տրամադրվում էին 
սա նիտարական պաշտպանության ան-
հա տական միջոցներ` դիմակ, ձեռ նոց, 
կատարվում էր դիմորդների եւ կազ մա կեր-
պիչների ջերմաչափում։ 

Հենց համավարակով պայմանավորված` 
միասնական քննությունների ընթացքին կա-
րողացանք հետեւել մարզկենտրոնում տե-
ղակայված երկու քննական կենտրոնում։ 
Քննությունների առաջին օրը (օտար լե զու-
ներ) Կապանի N6 հիմնական դպրոցում 
ձեւավորված քննական կենտրոնում ան-
գլե րեն լեզվից քննությանը մասնակցել է 39 
դիմորդ, մեկական` գերմաներեն եւ ֆրան-
սերեն, երեքը` ռուսերենից։

Հուլիսի 4-ին N2 ավագ դպրոցում դի-
մորդ ների գիտելիքները ստուգվել են հայոց 
պատմություն (29 դիմորդ), քիմիա (9 
դիմորդ), աշխարհագրություն (5 դիմորդ) 
առար կաներից։

Ամենածանրաբեռնվածը մաթեմատիկայի 
քննությունն էր, որ անցկացվեց հուլիսի 6-ին։ 
Կապանի երկու քննական կենտրոնում քն-
նությանը մասնակցում էր 108 դիմորդ (Սյու-
նիքի մարզում` 312 դիմորդ)։

Ի դեպ, մաթեմատիկայի քն նու թյա-
նը հուլիսի 6-ին մասնակցում էր հան րա-
պե տության կրթության, գիտության, մշա-
կույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ 
Հա րու թյունյանը, ով Սյունիքի մարզի քն-
նա կան կենտրոններում ծանոթացավ հա-
կա համաճարակային կա նոն ների պահ-
պան մանը, այնուհետեւ հե տա քր քրվեց 
դի մորդ ների նախընտրած մաս նա գիտու-
թյուն ներով։

Միասնական քննությունների վերջին 
ակորդը հուլիսի 8-ին էր (անցկացվեց 
Կապանի N6 հիմնական դպրոցում) հայոց 
լեզու եւ հայ գրականություն (34 դիմորդ), 
կենսաբանություն (13 դիմորդ) եւ ֆիզիկա (ոչ 
մեկը չէր մասնակցում) առարկաներից։

Կորոնավիրուսի հարուցած դժվա րու-
թյուն ներով պայմանավորված` դիմորդները 
բուհ ընդունվելու համար քննություն հանձ-
նե ցին մեկ առարկայից։

Դիմորդների միասնական քննության 
գնա հա տա կանի բողոքարկումը տեղի կու-
նենա գնահատականը ստանալուց (հրա պա-
րակվելուց) հետո։

Իսկ միասնական քննությունների վերջ-
նական արդյունքները հայտնի կդառնան 
օգոստոսի կեսին։

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

5ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ  21 ՀՈՒԼԻՍԻ 2020Թ. № 16 (532)



Սյունիքում կգործի վեց սպանդանոց

Վերջին ամիսներին լրատվամիջոցներում 
եւ հասարակության մեջ բուռն քն նարկ-
վող թեմաներից էր բնակչությանը սպան-
դանոցային ծագման մսամթերքի մատա-
կա րարումը։ Այդ առիթով կառավարության 
նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 
ասել էր. «Այսօր մեզ մոտ համաճարակ է, 
առա ջիկայում բոլոր կանխատեսումներով 
համաճարակի ժամանակ լինելու են մար-
տա հրավերներ, եւ մենք ասֆալտների վրա 
մորթվող, վաճառվող, գնվող մսի կամ ընդ-
հան րապես սննդամթերքի պատմությանը 
պետք է վերջ դնենք օր առաջ»։

Խնդիրն ուներ նախապատմություն. 2020 
թ. հունվարի 15-ից մսի վաճառքով զբաղ-
վողների համար պարտադիր սպան դա նո-
ցային մորթի խիստ վերահսկողություն էր 
սահմանվել, արգելվել էր բակային մորթը։ Սա, 
սա կայն, հարուցել էր որոշ անասնապահների 
եւ մսավաճառների դժգոհությունը, նրանք 
ակցիաներ էին իրականացնում` չցան-
կա նա լով իրենց անասունների (խոսքը 
անաս նա պահներին է վերաբերում) մոր-
թն իրականացնել սպանդանոցներում։ 
Նրանք մատնանշում էին որոշ խնդիրներ, 
այդ թվում` կենդանիների տեղափոխելն ու 
սպանդանոցների սակավ լինելը։ Բողո քող-
նե րին արձագանքելով՝ գործադիրը մինչեւ 
հուլիսի 1-ը հետաձգել էր պարտադիր սպան-
դա նոցային մուտքի վերաբերյալ իր որոշ ման 
կատարման նկատմամբ խիստ վերա հս կո-
ղության իրականացումը։ 

Նախ հետաքրքրվեցինք Սյունիքում առ-
կա սպանդանոցներով։ Այժմ Սյունիքում 
գոր ծող սպանդանոցները երկուսն են` 
«Մարիլա» ՍՊԸ-ի եւ «Գյուղարտ» ՓԲԸ-ի 
սպան դանոցները։ «Մարիլան» ունի սե փա-
կան տնտեսություն, սպանդանոցը ներ տն-
տե սային է, պետական գներով Սյունիքի 
մանկապարտեզներին ապահովում է 
սպան դանոցում մորթի են թար կված տա-
վարի մսով։ «Գյուղարտ» ՓԲԸ-ն, իրա-
նա կան կազմակերպությունների հետ 
համագործակցելով, ոչխարի միս է 
արտահանում Իրան։ Ընկերությունն իր 
տնտեսության մեջ ներդրել է խոշոր եղ ջե-
րա վոր անասունների մորթի հոսքագիծ։ 
Այս ընկերությունը ծառայություններ մա-
տու ցող կազմակերպություն է, ունի սա նի-
տարական անձնագրով, սառնարանով մե-
քե նաներ եւ միշտ պատրաստակամություն 

է հայտնել գյուղացիներից անասուններ ըն-
դու նել, սպանդի ենթարկել եւ մսամթերքը 
վերադարձնել տիրոջը, իհարկե, որոշակի 
գու  մարի դիմաց։

Գորիսի տարածաշրջանում եւս մեկ 
սպան դանոց գործարկման փուլում է, օրե-
րս սննդամթերքի անվտանգության տես-
չա կան մարմինը ստուգեց սպանդանոցի 
պայ ման ների համապատասխանությունը 
պա հան ջվող չափանիշներին։ Աշխա-
տան  քային այցով Սյունիքում գտնվող ՀՀ 
տարածքային կառավարման եւ ենթա կա-
ռուց վածքների նախարար Սուրեն Պա պի-
կյանը, Սյունիքի մարզպետ Հունան Պո-
ղոս յանը, սննդամթերքի անվտանգության 
տես չական մարմնի ղեկավար Գեորգի Ավե-
տիս յանը եւ այլ պաշտոնատար անձինք 
եղան սպանդանոցում, ծանոթացան դրա 
պայմաններին։ Հուլիսի 25-ից հետո փաս-
տա թղթային որոշ ձեւակերպումներից 
հե տո սպանդանոցը կսկսի գործել։ Իսկ 
ընդ հան րապես առաջիկա 1-1.5 ամսում 
Սյունի քում գործելու է վեց սպանդանոց։ 
Նոր սպանդանոցները հիմնականում 
շարք կմտնեն Գորիսի եւ Սիսիանի տա րա-
ծաշրջաններում։ Խնդրահարույց է մնում 
Մեղրիի տարածաշրջանը, որտեղ նա-
խա տեսվում է անասունների մորթն իրա-
կանացնել շարժական սպանդանոցի միջոցով։

– Հուլիսի 1-ից բնակչությանը պիտի 
մատակարարվի սպանդանոցային ծագման 
տավարի միս, այլեւս զգուշացումներ չեն 
լինելու, իրականացնելու ենք ստուգումներ 
եւ վարչական վարույթներ։ Զիջումներ մի 
քանի անգամ արդեն եղել են, զիջման տեղ 
այլեւս չի մնացել, – «Սյունյաց երկրին» 
ասաց սննդի անվտանգության տեսչության 
Սյունիքի մարզային կենտրոնի պետ Արթուր 
Խաչատրյանը, – անդարձ պիտի անցնեն այն 
ժամանակները, երբ մարդատար մեքենայի 
բեռնախցիկում միս են տեղափոխում 
վաճառքի կետեր, ինչը սանիտարական ոչ մի 
նորմի մեջ չի տեղավորվում։

Հանրապետության վարչապետը խոր-
հր դակ ցություններից մեկում եւս մի անգամ 
նշել է. «Հուլիսի 2-ից այլեւս այդ թեմային ոչ մի 
դեպքում, ոչ մի պատ ճա ռա բանությամբ չեն 
վերադառնալու, Հայաս տանի Հան րա պե տու-
թյունը պետք է առա ջնորդվի ամենաբարձր 
ժամանակակից չա փա նիշ ներով»։

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Սյունիքում 
շարունակում է 
չլուծված մնալ բրդի 
մթերման հարցը

Հուլիսի 5-ին «Սյունյաց երկրի» ստեղ ծա-
գոր ծական խումբը, Մեծ Իշխանասար 
կա  տա րած ուխտագնացության ըն թաց-
քում, եղավ Իշխանասարի հարավ-ա րեւ-
ել յան ստո րո տում գտնվող խոշոր եւ մանր 
եղջերավոր անա սունների ֆերմաներում, 
յայլաղներում:

Ակների, Հարթաշենի, Գորիս քաղաքի 
անաս նապահների հետ հանդիպումների ըն-
թաց քում բազմաթիվ հարցեր հնչեցին:

Ցավոտ է հատկապես ոչխարի բրդի 
մթեր ման հարցը, որի վկայություններից մեկն 
էլ Գորիս քաղաքի բնակիչ Համլետ Թոխսանցի 
տնտեսության օրինակն է:

Համլետ Թոխսանցը կնոջ՝ Հերմինե Մա-
թեւոսյանի հետ է հեռագնա այդ յայլաղում:

Համլետը եղբոր հետ սեփական 1200 գլուխ 
ոչխարի եւ 70 գլուխ կովի ամառային խնամքն 
է իրականացնում այդ արոտավայրում:

Մեր այցելության նախօրեին նրա տնտե-
սությունում ավարտել էին ոչխարի խուզը:

Սակայն ստացված մոտ 3 տոննա 
բուր դը ոչ թե ուրախություն է պարգեւել 
անասնապահական այդ տնտեսությանն ու 
դարձել եկամտի աղբյուր, այլ հերթական 
անգամ մտահոգության տեղիք է տվել:

– Բուրդն առնող չկա, բուրդը մթերող չկա, 
կփոր ձենք ազատագրված տարածքներում 
իրացնել ապրանքափոխանակությամբ, իսկ 
եթե չստացվի, ապա ստիպված կլի նենք 
վառել, ինչպես արել ենք նախորդ տարի-

ներին, – ասաց Համլետ Թոխսանցը:
Համլետ Թոխսանցի ուրթում հանդի պե-

ցինք նաեւ ոչխար խուզողների խմբի հետ: Տեղ 
գյուղից վեց երիտասարդ (Գրավիկ Իսա խան-
յան, Հրանտ Ավագյան, Արտուր Ավագյան, 
Արայիկ Ավագյան, Սերյոժա Ղուշունց եւ Սոս 
Ներկարարանց) այդ կողմերում միասին իրա-
կա նացնում են ոչխարի խուզը, մեկ ոչխարը՝ 
500 դրամով:

Նրանք իրենց գործի բերումով բազմաթիվ 
օրի նակների են ականատես եղել, երբ ոչխա-
րաբույծները կանգնել են բրդի մթերման 
անլուծելի խնդրի առջեւ: Միայն Գորիսի 
տարածաշրջանում տարեկան մի քանի 
տասնյակ տոննա բուրդ է հրկիզվում, որի 
հետեւանքով ոչխարաբույծները զրկվում են 
այդ մթերքից ակնկալվող եկամտից:

 

«Ագարակի 
պղնձամոլիբդենային 
կոմբինատը» կընդլայնվի 
եւ կավելացնի 
արտադրողականությունը. 
դրական եզրակացություն՝ 

փորձաքննական 12 պահանջով

«Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմ-
բինատ» ՓԲԸ-ն կընդլայնի իր տե-
ղամասը եւ տարեկան 3,5 մլն տ տա րե-
կան արտադրողականությունը կդարձ նի 
4,5 մլն տ։ Շրջակա միջավայրի նա խա-
րա րությունը դրական եզրակացություն է 
տվել կոմբինատի այդ նախագծին։

Կոմբինատի ընդլայնման նախագծով 
լրա ցուցիչ տարածքներ չեն խախտվելու, 
նա խա տեսվող սարքավորումները տե-
ղա դր վելու են գործող արտադրամասերի 
տարածքում։ Բացհանքի ընդլայնումն իրա-
կա նացվելու է գոյություն ունեցող լեռ նա հատ-
կացման սահմաններում, լրացուցիչ հողա-
տա րածք ների խախտում չի նախատեսվում, 
սանիտարապաշտպանիչ գոտին մնում է 
անփոփոխ։ Մինչդեռ նախագծում նշվում էր, 
որ լցակույտերի ընդլայնման արդյունքում 
օտարվելու է 22 հա նոր տարածք:

Բոլոր 3 պոչամբարների տարածքները եւս 
մնում են անփոփոխ։ Գործող պոչատարները 
եւ պոմպակայաններն ամբողջությամբ կա-
պա հովեն տարեկան 4,5 մլն տ նախատեսվող 
արտադրողականությունը։

Համաձայն փորձաքննության նախագծի 
եզրա կացության տվյալների՝ ներկայումս 
2-րդ եւ 3-րդ պոչամբարներն արդեն միաց-
ված են ջրի շրջանառու համակարգին, 
սա կայն 1-ին՝ ամենամեծ («Դավազամի» 
ան վամբ) պոչամբարի պարզվածքն ան մի-
ջա պես թափվում է Արաքս գետ։ Կոմբի նա-
տի խտացման արտադրամասից պղնձի 
խտա  ցուցչի պարզվածքը թափվում է Կար-
ճեւան գետ՝ Արաքսի հետ միացման կետից 
մոտ 50 մ հեռավորության վրա։ Վերա զին-
ման ներդրումային ծրագիրն, ըստ փու լերի 
ավարտեոլւց հետո, Ագարակի հարս տա-
ցուցիչ ֆաբրիկան աշխատելու է լրիվ շրջա-
նառու համակարգով։

Ֆաբրիկայի վերազինման համար նախա-
տես ված ներդրումները գնահատվել են 16 մլն 
840 հազար դոլար։

Ինչպես նշվում է եզրակացության մեջ, 
շրջա կա միջավայրի վրա ազդեցության գնա-
հատման եւ փորձաքննության փու լե րում 
Մեղրի համայնքի Ագարակ բնա կա վայ րում 
անցկացված հանրային քննար կում նե րում 
գործունեության իրականացումը մաս նա կից-
ների կողմից արժանացել է հավանության։ 
Նապագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ 
փորձաքննական գործընթացում ստացվել 
են կարծիքներ՝ ՇՄ նախարարության ստո-

րա բաժանումներից եւ պետական լիազոր 
մար մին ներից՝ Առողջապահության, կրթու-
թյան, գիտության, սպորտի եւ մշա կույ թի, 
Արտակարգ իրավիճակների նա խա րա րու-
թյուններից։ Ստացված կարծիքներով եւ 
փորձաքննության արդյունքում առա ջա ցած 
դիտողություններով ու առաջար կու թյուն-
ներով նախագիծը եւ ՇՄԱԳ հաշվետվությունը 
լրա մշակվել է։

Դրական եզրակացության տալով՝ ՇՄ 
նախարարությունը փորձաքննական 12 
պահանջ է առաջադրել Ագարակի կոմ բի նա-
տին։ Մասնավորապես,
1. մինչ գործունեության իրականացումը՝ 

ստա նալ համապատասխան հա մա ձայ-
նե ցում ները եւ թույլտվությունները,

2. ապահովել ՇՄԱԳ-ում ամրագրված բնա-
պահ պանական միջոցառումների իրա կա-
նա ցումը, իսկ դրանց չբավարարման դեպ-
քում ներառել լրացուցիչ միջոցառումներ՝ 
պար տադիր կարգով պահպանելով բնա-
պահ պանական եւ շահագործման հետ 
կապ ված բոլոր նորմերը,

3. նա խագծում նախատեսված ժամկետում, 
այն է՝ 2021թ.-ը, առաջնահերթ վերա կանգ-
նել նախկինում գործող ջրի շրջանառու 
հա մա կարգը՝ 1-ին պոչամբարից եւ այն 
միաց նել 2-րդ եւ 3-րդ պոչամբարների 
արդեն կառուցված ջրի շրջանառու 
համակարգերին՝ որպես մեկ միասնական 
հա մակարգ,

4. մինչեւ 1-ին՝ «Դավազամի» պոչամբարի 
պատ նեշի բարձրացումը 920 նիշ, շրջա-
կա միջավայրի վրա ազդեցության փոր-
ձա քն նության ներկայացնել պոչամբարի 
ընդ լայնման ՇՄԱԳ հաշվետվությունը եւ 
նա խագիծը (պոչամբարի կայունության 
նոր հաշվարկով),

5. բացահանքի ընդլայնման աշխա տան-
քնե րի 2-րդ փուլի համապատասխան 
փաս տա թղթերը, մինչեւ իրականացումը, 
ներ կայացնել շրջակա միջավայրի վրա 
ազ դեցության փորձաքննության,

6. օգտակար հանածոյի արդյունահանման 
ար դյունքում բոլոր խախտված հողերի 
(ճա  նապարհներ, արտադրական հրա -
պա րակներ, պոչամբարներ, պայ թու ցիկ 
նյու թի պահեստ, մաքրման լճակ, եր-
կրորդային պարզման լճակ ներ ըն դեր քօգ-
տագործման թա փոն ների օբյեկտ նե րի եւ 
այլն) վերականգնաման՝ ռե  կուլ տի վացիոն 
աշխատանքների հա մա պա-
տասխան փաստաթղթերը ներ-
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Կապանում գործարկվեց 
Հայաստանի ամենաերկար 
զիփլայնը 

Հուլիսի 20-ին գործարկվեց Հայաստանի 
ամենաերկար զիփլայնը, որն անցնում է 
Կապանի վրայով եւ իրար կապում քաղաքի 
Շինարարների ու Հունան Ավետիսյան թաղա-
մասերը։

Գործարկման արարողությանը ներկա էին 
Կապանի համայնքապետ Գեւորգ Փարսյանը, 
գործարարներ եւ հյուրեր։

Զիփլայնի շինարարությունն սկսվել էր 
2019 թվականից. մտահղացման հեղինակն 
ու ներդնողը կապանցի գործարար, «Գրանդ 
Հաուս» հյուրանոցային համալիրի սե փա-
կանատեր Դավիթ Սողոմոնյանն է։

Երկկողմանի ճոպանների ընդհանուր 
երկարությունը 1750 մ է, մի կետից մյուս 

կետը՝ 680 մ, մյուս ճոպանինը՝ 1080 մետր, 
որը Հայաստանում ամենաերկարն է։ Ճոպանի 
բարձրությունը գետնից 118 մ է, որը եւս ՀՀ-ում 
ամենաբարձրն է, արագությունը մինչեւ 120 
կմ/ժ է։ Զիփլայնն իր տեսակով տարբերվում է 
նաեւ աշխարհում եղած մյուսներից նրանով, 
որ անցնում է քաղաքի ու միջպետական 
ճանապարհի վրայով։

Ընդհանուր տուրը՝ մեկ կողմով երթը եւ 
մյուս կողմով վերադարձը տեւում է մոտ 40 
րոպե։ Զիփլայնի գործարկումը լուրջ ներդրում 
ու նոր զարկ է զբոսաշրջությանը ոչ միայն 
Կապանում ու Սյունիքում, այլեւ՝ Հայաս-
տանում։

 

Հուլիսի 14-ին Կապանի համայն քա պե-
տարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ 
ավագանու արտահերթ նիստը, որը վարում 
էր համայնքի ղեկավար Գեւորգ Փարսյանը։ 
Ներկա էր ավագանու 8 անդամ։

Օրակարգում ընդգրկված էր 10 հարց, 
որոնք հիմնականում վերաբերում էին 
Կապան համայնքի 2020 թվականի բյուջեի 
առաջին կիսամյակի երկրորդ եռամսյակի 
կատարման արդյունքները ներկայացնելուն, 
բյուջեում փոփոխություններ կատարելուն, 
համայնքային սեփականություն հանդիսացող 
հողամասերն աճուրդային կարգով օտա-
րե լուն, ինչպես նաեւ օգտագործման տրա-
մադրելուն, համայնքի հողային հաշվեկշռին 
համաձայնություն տալուն եւ այլն։

Նիստի օրակարգում ընդգրկված հար ցե-
րից մեկն էր նաեւ Կապան համայնքի շրջակա 

միջավայրի եւ բնակչության առողջության 
պահպանման 2021 թվականի ծրագիրը։

Վերոնշյալ ծրագիրն իր մեջ ներառում 
է հետեւյալ միջոցառումները.

Վաչագան գետի վրա ջրավազանի կա-
ռուցում, ինչի արդյունքում կունենանք գետի 
աղտոտվածության նվազեցում, դրական ազ-
դե ցություն՝ գետի կենսաբազմազանության 
վրա, ինչպես նաեւ քաղաքի գեղեցիկ տեսքի 
վերականգնում,

Արծվանիկ գյուղի բուժկետի նորոգում, 
ինչի արդյունքում կունենանք գյուղի բնակ չու-
թյանը մատուցվող առաջին բուժօգնության 
եւ բուժսպասարկման մակարդակի բարե լավ-
վում:

Ավագանին հաստատեց ներկայացված 
բոլոր որոշումների նախագծերը։

Օգտվելով առիթից՝ ավագանու նիստի 
ընթացքում քննարկվեց նաեւ բնակչության 
կողմից բուռն արձագանք ստացած՝ Շա-
հումյան փողոցի մայթերի վերանորոգման 
աշխատանքների շրջանակում ծառերի հատ-
ման հարցը։

Այս թեմայի շուրջ հուզող բոլոր հարցերի 
պատասխանները կգտնեք՝ դիտելով ավա-
գանու նիստի առցանց հեռարձակումը։

ԿԱՊԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Սյունիքի մարզպետ Հունան Պողոսյանը 
Գորիսում անց է կացրել արտագնա խոր հր-
դակ ցություն, որին մասնակցել են Գորիս, Տեղ 
ու Տաթեւ համայնքների ղեկավարները, ԱԺ 
պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը, ԱԱԾ, 
Ոստիկանության, ԱԻՆ, Հիվանդությունների 
վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային 

կենտրոնի Գորիսի պատասխանատուները, 
Գորիսի բժշկական կենտրոնի տնօրենը, 
Գորիս համայնքի ղեկավարի տեղակալները։

Հանդիպման առիթը տարածաշրջանում 
նոր կորոնավիրուսային հիվանդության 
տա րածման մտահոգիչ թվերն են, ու խոր-
հր դակցության ընթացքում քննարկվեցին 
հա մավարակի ներկա վիճակը, դրա դեմ 
տար վող պայքարի ու կանխարգելման միջո-
ցա ռումները։

Հունան Պողոսյանը հանձնարարեց շա-
րու նակել բնակչության շրջանում իրազեկման 
եւ կանխարգելիչ աշխատանքները։
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Ավագանին 
քննարկեց նաեւ 
բնապահպանական 
հարցեր

Արտագնա 
խորհրդակցություն 
Գորիսում 

Если Бога нет, всё позволено

Ռուս մեծ գրող Ֆյոդոր Դոստոեւսկու 
«Կարա մազով եղբայրներ» ստեղ ծա գոր-
ծու թյունից վեր ցված այս հայտնի միտ-
քը, կարծում եմ, արդեն հուշում է, թե 
ինչի մասին կուզենայի արտահայտվել: 
Այո, խոսելու եմ վերջին օրերին թեժ քն-
նարկման թեմա դարձած «Հայոց եկեղեցու 
պատմություն» առարկայի շուրջ տեղի 
ունեցող գործընթացների մասին: Հայտնի 
փաստ է, որ հանրակրթության պետական 
չափորոշչի վերջերս հրա պա րակ ված նա-
խագծով նախատեսվում է դադարեցնել 
«Հայոց եկեղեցու պատ մու թյուն» առարկայի 
դասավանդումը որպես առանձին առարկա՝ 
այն ինտեգրելով «Հայոց պատմություն» 
առարկայի կրթական ծրագրում: Արդեն 
առիթ եմ ունեցել իմ բացասական 
վերաբերմունքը հայտնել այս գործընթացի 
նկատմամբ եւ այժմ էլ ավելորդ չեմ համարում 
եւս մեկ անգամ անդրադառնալ այս թեմային: 
Միանգամից ասեմ, որ չեմ պատրաստվում 
մեկ անգամ եւս ընթերցողին ներկայացնել 
Հայ Առաքելական եկեղեցու անփոխարինելի 
դերակատարությունը հայ դպրոցի կայացման 
գործում: Հայ դպրոցը Հայ Առաքելական 
եկեղեցու հարազատ զավակն է, եւ դա 
անժխտելի պատմական փաստ է: Կուզենայի 
հարցին մոտենալ մեկ այլ տեսանկյունից:

 Նախ` ճիշտ չեմ համարում «Հայոց 
եկե ղեցու պատմություն» առարկան հու-
մա նիտար բնույթի առարկա համարելը: 
Իմ համոզմամբ` այն առավելապես բնա-
գի տա կան բնույթ է կրում: Ինչո՞ւ: Այս-
տեղ մարդուն նախեւառաջ դիտարկելով 
որպես հոգեւոր էակ՝ նպատակ է դրվում 
սովորողին ներկայացնել ժամանակակից 
մարդու կողմից հետեւողականորեն ան-
տես վող հոգեւոր աշխարհն ու նրանում 
գործող օրինաչափությունները: Այլ խոսքով 
ասած՝ ՀԵՊ առարկան մարդու հոգեւոր 
եւ բարոյական կյանքի «Ֆիզիկան» է կամ 
«Անատոմիան»: Այստեղ են քննարկվում 
այնպիսի կարեւորագույն հարցեր, ինչպիսիք 
են` Աստված, ազգ, ժողովուրդ, մարդ, կյանք, 
քրիստոնեական բարոյագիտություն, մարդու 
կյանքի իմաստ, խիղճ, մեղք, առաքինություն, 
ընտանիք, հայրենիք եւ հայրենասիրություն, 
սեր, բանականություն եւ այլն, եւ այլն: 
Այստեղ է երեխային հիմնավորված ներ կա-
յաց վում, թե ինչու պետք է լինել առաքինի, 
եւ ոչ՝ մեղսագործ, ինչու պետք է լինել 
եղբայրասեր, եւ ոչ՝ նախանձ, ինչու պետք է 
լինել ժուժկալ, եւ ոչ՝ որկրամոլ, ինչու պետք 
է լինել համեստ, եւ ոչ՝ ամբարտավան, 
ինչու պետք է լինել ճշմարտախոս, եւ 
ոչ՝ ստախոս: Կարեւո՞ր հարցեր են: Ան-
շուշտ՝ շատ: Անհրաժեշտություն կա՞ դրանք 
քննարկել առանձին առարկայի շրջա նա-
կում: Իմ կարծիքով՝ այո: Ինֆորմացիայի 

այս անզուսպ եւ շատ վտանգավոր հորձա-
նու տում ժամանակակից մարդու եւ, 
առա վել եւս, երեխայի առաջ ծառացել է 
ինքնաճանաչողության լուրջ խնդիր: Մար-
դը սկսել է դժվարությամբ տարբերել կեղ ծի-
քը ճշմարտությունից, օգտակարը` վնա սա-
կարից, ճիշտը` սխալից: Հետեւողականորեն 
ար ժեզրկվում են բարոյական եւ հոգեւոր 
աքսիոմատիկ ճշմարտություններ: Մենք 
համառորեն չենք ցանկանում ընդունել, որ 
ցանկացած հասարակության բարոյական 
եւ հոգեւոր անկումն անխուսափելիորեն 
հանգեցնում է ֆիզիկական կործանման: 
Որտե՞ղ են հիմա պատմությանը քաջ հայտնի 
«հզոր» կայսրությունները, ի՞նչ է ներկայումս 
կատարվում ԱՄՆ-ում եւ արեւմտյան «քա-
ղա քակիրթ» երկրներում, եւ, վերջապես, 
որ տեղի՞ց մեր հայ հասարակության մեջ այս-
քան կեղծիք եւ ատելություն: Ակնհայտ է, 
որ դպրոցում երեխան չպետք է պարզապես 
գիտելիք ստանա: Առաջին հերթին երեխան 
պետք է դաստիարակվի եւ ձեւավորվի որ-
պես առաքինություններ կրող անձ: Եվ 
այստեղ անփոխարինելի եմ համարում 
ՀԵՊ առարկայի դերն ու նշանակությունը: 
Այո, մեզ պետք են լավ ծրագրավորողներ, 
ֆիզիկոսներ, քիմիկոսներ, կենսաբաններ, 
լեզվաբաններ, պատմաբաններ, բայց ավե-
լի շատ հասարակությունը կարիք ունի 
բարոյական եւ հոգեւոր ճշմարիտ ար-
ժեք ներ կրող անհատների, առավել եւս՝ 
մտա վորականության: Եվ միայն այդ դեպ-
քում կունենանք եղբայրասիրության ոգով 
ցեմենտված կուռ եւ միաբան հասա րա-
կություն եւ ուրեմն՝ հաղթանակած պե տու-
թյուն: Իսկ մերժելով Աստծուն՝ մերժում ենք 
սերը, բարոյականությունն ու խիղճը, ընտ-
րում դեպի ամենաթողություն եւ քաոս տանող 
ուղիղ ճանապարհը, որի վերջին հանգրվանն 
ինքնակործանումն է: Սա անխախտորեն 
գործող բնական օրենք է: Եվ ուրեմն` լինենք 
առողջ եւ ողջամիտ: 

Աստված պահապան բոլորիս:

Հ.Գ. Ի հավելումն ասվածի` ավելացնեմ 
նաեւ, որ առաջին քրիստոնյա պե տու-
թյան հանրակրթության պետական 
չա փո րո շիչում բացակայում է «քրիս-
տոն յա» բառը, նախատեսվում է նա եւ 
նվազեցնել «Հայոց լեզու, գրա կա նու-
թյուն» եւ «Նախնական զինվորական 
պատ րաստություն» առարկաներին 
հատ կացվող ժամաքանակները: 
Կարծում եք պատահականությու՞ն է: 

Հ.Գ. Իսկ ժամանակակից «մտավո րա կա-
նու թյանը» կոչ եմ անում արձագանքել 
ոչ միայն գույքահարկի բարձրացմանը:

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԲԱԴԱԼՅԱՆ

կայացնել շրջակա միջավայրի ազ-
դե ցու թյան փորձաքննության,

7. ջրօգտագործումն իրականացնել օրենս-
դրու թյամբ սահմանված կարգով, ըն-
կե րության գործունեությամբ չխո-
չըն    դոտել Ագարակ, Կարճեւան 
բնա  կա վայրերի խմելու-կենցաղային եւ 
ոռոգ ման ջրամատակարարումները։ Նոր 
ջրօգտագործման թույլտվության ստաց-
ման համար ՇՄՆ ներկայացնել հայտ, 
որում կհստակեցվեն ջրառի քանակներն 
ըստ ջրային ռեսուրսների,

8. բացառել շրջանառու համակարգից եւ 
պոչամբարներից ջրի արտահոսքը բաց 
ավազան, ինչպես նաեւ Կարճեւան եւ 
Արաքս գետեր,

9. ավտոհավաքակայանի կեղտաջրերի 
մաքր ված հոսքաջրերում, նախագծային 
ցու ցանիշներին համապատասխան, ջրի 
նոր մատիվ որակը եւ աղտոտող նյութերի 
թույ լա տրելի կոնցենտրացիաներն ապա-
հո վելուց հետո միայն օգտագործել ոռոգ-
ման նպատակով կամ հեռացնել Կար ճեւ-
ան գետ,

10. ընկերությանը 2018թ. օգոստոսի 10-ին 
տրված ջրօգտագործման թույլտվության 
պահանջի համաձայն՝ բոլոր ջրառի կետե-
րն ապահովել ջրաչափական դի տա-
կետերով եւ սահմանված կարգով կնք-
ված ջրաչափերով,

11. ՇՄՆ ներկայացնել ՇՄԱԳ հաշ վետ վու-
թյամբ ամրագրված շրջակա մի ջա-
վայ րի բաղադրիչների նկատմամբ մշ-
տա  դիտարկումների արդյունքների 
վե րա բերյալ տարեկան հաշվետվություն՝ 
ներառ յալ եռամսյակային հաղորդումները,

12. մինչեւ 2022թ. մայիս ընդերքի օգտա գործ-
ման հետ կապված շրջակա միջավայրի 
ոլոր տի պետական կառավարման լիա-
զոր մարմին ներկայացնել ըն դերք օգ տա-
գործման թափոնների կառավարման 
պլա նը, իսկ ընդերքի մասին օրենսգրքով 
նախատեսված դեպքերում՝ նաեւ ընդեր-
ք օգտագործման թափոնների վերա մշակ-
ման պլանը եւ ֆինանսական երաշ խիք-
ները։
Հիշեցնենք, որ Ագարակի պղնձա մո-

լիբ դե նային կոմբինատը ռուսական «Գեո-
ՊրոՄայնինգ» խմբի ակտիվն է եւ նույն 
սեփականատերերի ձեռքում է, ինչ Սոթ քի 
ոսկու հանքավայրը: Երկու ռուս գոր ծա րար-
ներ` Սիման Պովարենկինը եւ Ռոման Տրո-
ցեն կոն` համապատասխանաբար 50,5 եւ 
48,2 % բաժնեմաս ունեն: 

Ագարակի ՊՄԿ-ն 2016-2017թթ. ար տա-
դրել է տարեկան 30 հազար տոննա պղինձ 
եւ 450 տոննա մոլիբդենի խտանյութ, որի ար-
ժեքը կազմել է ավելի քան 13 մլրդ դրամ: 

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

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` 1030, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
21.07.2020թ.:Գլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

 3301, Սյունիքի մարզ, 
ք. Կապան, Շահումյան 20/32:

 (+374 285) 5 25 63 
 (+374 91) 45 90 47
 (+374 77) 45 90 47

 syuniacyerkir@mail.ru
 www.syuniacyerkir.am

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ 
ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՄԵՆԱՅՆ 
ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ 
ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԸ ՍՈՒՐԲ 
ՍՈՖԻԱՅԻ ՏԱՃԱՐ-
ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ ՄԶԿԻԹԻ 
ՎԵՐԱԾԵԼՈՒ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ 
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՌԻԹՈՎ

Նահապետ Ղեւոնդ Ալիշանի ծննդյան 200-ամյակին 
նվիրված առցանց գիտաժողով

Հուլիսի 6-ին մեկնարկեց եռօրյա առ-
ցանց գիտաժողով՝ նվիրված հայ մեծ 
բա նաստեղծ, բանասեր, պատմաբան, 
աշ խարհագրագետ, թարգմանիչ, Վե նե-
տիկի Մխիթարյան միաբանության ան-
դամ, Հայոց Նահապետ Ղեւոնդ Ալիշանի 
ծննդյան 200- ամյակին:

Գիտաժողովին բացման խոսքով հանդես 
եկավ ՀՀ ԳԱԱ նախագահ, ակադեմիկոս 
Ռադիկ Մարտիրոսյանը: 

«Արժեւորել Ղեւոնդ Ալիշանի հիշատակը` 
նշանակում է հետադարձ հայացք նետել 
մեր ժողովրդի անցած պատմական ու ղուն, 
ստեղծած մշակութային անանց ար ժեք-
ներին եւ գրականությանը, ինչպես նաեւ 
այդ ամենի ուսումնասիրման գործում ար-
ժեւորել Մխիթարյան միաբանության դե-
րը, որովհետեւ ինչպես իրավացիորեն նշ-
վել է տարբեր հետազոտողների կող մից, 
Ալիշանը դարձավ Մխիթարյան հա յա գի-
տության եւ Մխիթարյանների ստեղծած 
ողջ գրականության հանրագումարը: Ու-
րա  խու թյամբ պետք է նշել, որ գի տա-
ժողովն այնպես է կառուցված, որ յու-
րա   քանչյուր նիստ ներկայացնում է 
Ալի  շա նի գիտական ժառանգության մի 
բնա  գավառը՝ պատմագիտություն, պատ -
մա  կան աշխարհագրություն, գրա կա նա գի-
տություն, գրականություն եւ արվեստ: Բա-
ժանմունքներից յուրաքանչյուրն իր հերթին 
ներառում է տվյալ բնագավառին վերաբերող 
այն հարցերը, որոնց անդրադարձել է 
Ալիշանը: Գիտաժողովն առավել ցայտուն 
վեր կհանի հայ գրականության եւ հայա-
գիտության զարգացման գործում Ալիշանի 
ունեցած դերը, կընդգծվի այն ներդաշնակ 
միասնությունը, որ կար Ալիշան գրողի, 
գիտնականի եւ հայրենասերի միջեւ, որը 
պայմանավորեց նրա անանց հմայքը», – իր 
ելույթում ասաց Ռադիկ Մարտիրոսյանը՝ 
նշելով նաեւ, որ Ալիշանի հոբել յանին նվիրված 
այս գիտաժողովը նոր սկիզբ կդառնա Հայոց 
Նահապետի գիտագրական ժառանգության 
ուսումնասիրության գործում:

Ողջույնի ելույթներով հանդես եկան ՀՀ 

ԳԱԱ Հայագիտության եւ հասարակական 
գիտությունների բաժանմունքի ակադեմիկոս-
քարտուղար, ակադեմիկոս Յուրի Սու վար-
յանը, Մխիթարյան միաբանության քա-
հա նայապետական պատվիրակ, ՀՀ ԳԱԱ 
արտասահմանյան անդամ Տ. Լեւոն ար քե-

պիս կոպոս Զեքիյանը, Մաշտոցի անվան 
Մա տենադարանի տնօրեն, պատմական 
գի տությունների դոկտոր Վահան Տեր-
Ղեւոն դյանը, Հայաստանի գրողների մի-
ութ յան քարտուղար, բանասիրական 
գի  տու  թյունների դոկտոր Պետրոս Դե միր-
ճյանը: Այնուհետեւ տեղի ունեցավ Մխի-
թար յան միաբանության հայրերից Վահան 
վարդապետ Օհանյանի՝ Ղեւոնդ Ալիշանի նա-
մա կագրական ժառանգությունն ամփոփող 
ժողովածուի էլեկտրոնային տարբերակի 
շնոր հանդես-ներկայացումը: Ցուցադրվեց 
Ղեւոնդ Ալիշանին նվիրված վավերագրական 
ֆիլմ, որը պատրաստվել է Վենետիկում:

Եռօրյա գիտաժողովին մասնակցում 
են ՀՀ ԳԱԱ ինստիտուտների, ԲՈՒՀ-երի, 
Մխի թարյան միաբանության, Մեսրոպ 
Մաշ տոցի անվան հին ձեռագրերի գի տա-
հետազոտական ինստիտուտի գի տաշ խա-
տողներ, վարդապետներ:

Գիտաժողովի թեմատիկ նիստերում 
նրանք հանդես կգան շուրջ 60 գիտական զե-
կուցումներով՝ ներկայացնելով Ղեւոնդ Ալի-
շանի գիտագրական ժա ռան գու թյունը: Կվեր-
լուծվեն Ալիշանի ստեղ ծա գոր ծու թյունները, 

կներկայացվի, թե ինչպես է Հայոց Նահապետի 
կերպարն արտացոլվել հայ գրականության եւ 
արվեստի մեջ: Մեծ թիվ են կազմում Ալիշանի 
դեռեւս անտիպ աշխատանքները, որոնց 
մասին տեղեկություններ կտրվեն գիտա-
ժողովի ընթացքում եւ կներկայացվեն դրանց 
հրատարակության հետ կապված հարցերը։

Գիտաժողովը կազմակերպել են ՀՀ ԳԱԱ 
Հայագիտության եւ հասարակական գիտու-
թյուն ների բաժանմունքը, Մխիթարյան միա-
բա նությունը, Երեւանի պետական հա մալ-
սա րանը, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին 
ձեռագրերի գիտահետազոտական ին ստի-
տու տը (Մատենադարան):

Ղեւոնդ Ալիշանը (Քերովբէ Պետրոս–
Մարգարի Ալիշանեան) ծնվել է 1820թ. հու-
լիսի 6-ին Կոստնանդնուպոլսում՝ դրա մա-
գետ–հնագետի ընտանիքում։ Սկզբնական 
կրթությունը տեղի Չալըխյան վարժարանում 
ստանալուց (1830-1832թթ.) հետո ուսումը 
շարունակել է Վենետիկի Մխիթարյանների 
դպրոցում (1832-1841թթ.)։ Հետագայում 
աշխա տել է Ռափայել յան վարժարանում` 
ուսու ցիչ (1841-1850թթ.), ապա՝ 1866-
1872թթ., տեսուչ (1848-ից), «Բազմավեպ»-ի 
խմբագիր (1849-1851թթ.), ուսուցիչ Փարիզի 
Մուրատյան վարժարանում (1859-1861)։ 
1872թ-ից ամբողջովին նվիրվել է գիտական 
գործունեության։ Եղել է Ֆրանսիական 
ակա դեմիայի Պատվո լեգեոնի դափնեկիր 
(1886թ.), Ենայի փիլիսոփայական ակա-
դե միայի պատվավոր անդամ եւ դոկտոր, 
ան դամակցել է իտալական եւ ռուսական 
գիտական ընկերությունների։

Իր գիտական հսկայական ժառան գու-
թյամբ Ալիշանը մեծապես նպաստել է հայ-
րենական գիտության զարգացմանը։ Նրա 
գործերից շատերն այսօր էլ ունեն ճա նա-
չողական արժեք եւ սկզբնաղբյուրի նշա նա-
կություն։

Ղեւոնդ Ալիշանը մահացել է 1901 թվա-
կա նի նոյեմբերի 9–ին եւ թաղվել Վենետիկի 
Սուրբ Ղազար կղզում:

ՀՀ ԳԱԱ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ-
ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԾԱ ՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

08.07.2020Թ.

Մ այր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ցավով 
արձանագրեցինք տակավին մի 
քանի օր առաջ՝ հուլիսի 10-ին, 

Թուրքիայի Հանրապետության նախագահ 
Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կողմից Օրթոդոքս 
Եկեղեցիների եւ քրիստոնեական աշխարհի 
համար կարեւոր նշանակություն ունեցող 
Սուրբ Սոֆիայի տաճարը թանգա րա-
նից մզկիթի վերածելու որոշումը։ Հա-
կա ռակ համաքրիստոնեական տարբեր 
կազմակերպությունների, եկեղեցապետերի 
ու քաղաքական առաջնորդների կոչերին՝ 
թուրքական կառավարությունն ընդունեց 
միակողմանի ու դատապարտելի որոշում՝ 
դրանով իսկ խախտելով Թուրքիայում 

ազգային կրոնական փոքրամասնությունների 
իրավունքները։ Ցավով ենք նշում, որ 
միլիոնավոր քրիստոնյաների կոչերն ու 
անհանգստություններն անտեսվեցին, հաշվի 
չառնվեց նույնիսկ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից 
Սուրբ Սոֆիայի տաճարը համաշխարհային 
մշակութային գանձարանում ներառնված 
լինելու փաստը։

Թուրքիայի կառավարության գործո ղու-
թյունը ծանր հուշեր է արթնացնում դարեր 
շարունակ Օսմանյան իշխանությունների 
կողմից հայ ժողովրդի, ինչպես նաեւ այլ 
քրիստոնյա ազգերի սրբատեղիների պղծման 
ու կործանման վերաբերյալ։ Հայաստանյայց 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ու հայ 

ժողովուրդը, որպես Օսմանյան Թուրքիայում 
Ցեղասպանություն վերապրած ժողովուրդ, 
կիսում է օրթոդոքս եղբայրների եւ քույրերի 
ցավն ու անհանգստությունը։ Հայոց Եկե-
ղե ցին դատապարտում է քաղաքական շա-
հե րից ելնող՝ կրոնների փոխըմբռնման ու 
երկխոսության գործընթացին մեծապես 
վնա սող Թուրքիայի կառավարության որո շու-
մը՝ միաժամանակ կոչ անելով վերանայել այն 
ու վերադառնալ Թուրքիայում տարբեր կրո-
նական համայնքների խաղաղ աղոթական 
համակեցության սկզբունքին։ Պատմության 
վայրիվերումների ու քաղաքական փոփո-
խու թյունների ընթացքում Սուրբ Սոֆիայի 
տա ճարը պատմական եւ մշակութային 

արժեքից զատ ձեռք է բերել նաեւ 
տարբեր՝ կրոնական, մշակութային եւ 
քաղաքական նշանակություն՝ դառնալով 
ոչ թե քաղաքակրթությունների բախման, 
այլ համագործակցության եւ մարդկության 
միասնության խորհրդանիշ:

Միակողմանի այդ որոշման պատճառով 
ստեղծված դժվարին այս իրավիճակում 
աղոթքով զորակից ենք Կոստանդնուպոլսի 
Տիեզերական պատրիարք, մեր սիրեցյալ 
եղբայր Նորին Սրբություն Բարդուղիմեոս 
պատրիարքին եւ Օրթոդոքս Եկեղեցու մեր 
քույրերին ու եղբայրներին։

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳ
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