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Ներկայումս Սյունիքի անվտանգությունն 
ապահովելու խնդիրն է հայտնվել 
օրակարգում

Հայաստանի կապիտուլյացիայի ակտով՝ 
2020 թ. նոյեմբերի 9-ին, անորոշության 
ու անտերության մեջ հայտնված հայոց 
աշխարհի վրա տրտմաթախիծ իրիկուն 
էր իջել. մթնշաղի մեջ գուժկան լուրերը 
տնից տուն էին անցնում, փողոցից փողոց, 
դիրքից դիրք, գյուղից գյուղ…

Մեր զինվորների ու կամավորականների 
հերոսական վարքի եւ սխրանքների մասին 
նախորդ օրերի ակտիվությամբ այլեւս չէ-

ինք հաղորդակցվում միմյանց: Ավելի շատ 
ինչ- որ ապիկարների եւ ուրացողների ին-
քնար դարացումների զառանցանքներին էինք 
ականատես դառնում կամա-ակամա:

Այն, ինչ կատարվել ու կատարվում էր Ար-
ցա խում եւ Արցախի շուրջ, երազի էր նման …

Այն, ինչ կատարվել ու կատարվում էր, 
խորունկ ցավով էր պատել ար ժա նա պատ-
վություն եւ հպարտություն ունեցող ամեն մի 
հայի հոգին:

Երկու ամիս շարունակ մեր լեգենդար զին-

վորների կյանքի գնով պաշտպանված Ար ցա-
խի ապագան մղձավանջի մեջ էր հայտնվել:

Այս համընդհանուր ազգային ցավի ու 
կսկիծի օվկիանում, սակայն, կոնկրետ մեկ 
խնդիր ենք ուզում առանձնացնել եւ նրա վրա 
բոլորիս ուշադրությունը սեւ եռել, որը, ան-
տարակույս, համազգային ան վտան գու թյան 
ու պատմական նշանակություն ունի:

Խոսքն Արցախի թիկունք եւ Հայաստանի 
պե տա կանության ողնաշար Սյունիքի մասին 

Ուրբաթ

20 նոյեմբերի 2020թ.

№ 22 (538)

Կործանե՛ք 
Հայաստանը: Տեսեք՝ 
կստացվի՞: Տնահան 
արեք եւ ուղարկեք 
անապատները: Թողեք 
առանց հացուջրի: 
Հրդեհեք տներն ու 
եկեղեցիները: Տեսեք՝ 
նորից չե՞ն խնդա, երգի 
եւ աղոթի: Քանի որ 
նրանցից երկու հոգի 
հանդիպեն աշխարհի 
որեւէ մի վայրում, 
տեսե՛ք, թե ինչպես 
են ստեղծելու նոր 
Հայաստան:

ՎԻԼՅԱՄ ՍԱՐՈՅԱՆ

2020թ. նոյեմբերի 9-ը դարձավ Հայոց հինգհազարամյա պատմության ամենաամոթալի էջերից մեկը. 
թուրք-արցախյան պատերազմի 44-րդ օրը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրեց 

կապիտուլյացիայի փաստաթուղթ:

ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ ՀԵՏ

Վաղուց թեեւ իմ հայացքը Անհայտին է 
 ու հեռվում,
Ու իմ սիրտը իմ մըտքի հետ անհուններն է
 թափառում,
Բայց կարոտով ամեն անգամ երբ դառնում եմ
  դեպի քեզ՝
Մըղկտում է սիրտըս անվերջ քո թառանչից
 աղեկեզ,
Ու գաղթական զավակներիդ լուռ շարքերից
 ուժասպառ,
Ե՛վ գյուղերից, եւ՛ շեներից՝ տըխո՜ւր, դատարկ 
 ու խավար,
 Զարկվա՜ծ հայրենիք,
 Զրկվա՜ծ հայրենիք։

Խըռնըվում են մըտքիս հանդեպ բանակները
 անհամար,
Տըրորում են քո երեսը, քո դաշտերը
 ծաղկավառ,
Ու ջարդարար ոհմակները աղաղակով
 վայրենի,
Ավարներով, ավերներով, խընջույքներով
 արյունի,
Որ դարձըրին քեզ մըշտական սեւ ու սուգի 
 մի հովիտ,
Խեղճ ու լալկան քո երգերով, հայացքներով
 անժըպիտ,
 Ողբի՜ հայրենիք,
 Որբի՜ հայրենիք։

Բայց հին ու նոր քո վերքերով կանգնած 
 ես դու կենդանի,
Կանգնած խոհո՜ւն, խորհըրդավոր ճամփին
 նորի ու հընի.
Հառաչանքով սըրտի խորքից խոսք ես խոսում
 Աստծու հետ
Ու խորհում ես խորին խորհուրդ
 տանջանքներում չարաղետ,
Խորհում ես դու էն մեծ խոսքը, որ տի
 ասես աշխարհքին
Ու պիտի դառնաս էն երկիրը, ուր ձըգտում է
 մեր հոգին ―
 Հույսի՜ հայրենիք,
 Լույսի՜ հայրենիք։

Ու պիտի գա հանուր կյանքի արշալույսը
 վառ հագած,
Հազա՜ր-հազար լուսապայծառ հոգիներով
 ճառագած,
Ու երկնահաս քո բարձունքին, Արարատի
 սուրբ լանջին,
Կենսաժըպիտ իր շողերը պիտի ժըպտան
 առաջին,
Ու պոետներ, որ չեն պըղծել իրենց շուրթերն
 անեծքով,
Պիտի գովեն քո նոր կյանքը նոր երգերով, 
 նոր խոսքով,
 Իմ նո՜ր հայրենիք,
 Հըզո՜ր հայրենիք...
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Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ադրբեջանի Հանրապետության 
նախագահի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հայտարարությունը

Մենք՝ Հայաստանի Հանրապետության 
վար չապետ Ն.Վ.Փաշինյանը, Ադր բե ջա նի 
Հան  րա պետության նախագահ Ի.Հ.Ալիեւը 
եւ Ռու սաստանի Դաշնության նախագահ 
Վ.Վ.Պուտինը, հայտարարեցինք հետեւ-
յա լը.

1. 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի մոս-
կով  յան ժամանակով 00:00-ից Լեռնային Ղա-
րա բաղի հակամարտության գոտում հայ տա-
րարվում է ամբողջական հրադադարի եւ բոլոր 
ռազմական գործողությունների ավարտի 
մասին: Ադրբեջանի Հանրապետությունը եւ 
Հա յաստանի Հանրապետությունը, այսուհետ՝ 
Կող մեր, կանգ են առնում իրենց զբաղեցրած 
դիրքերում:

2. Աղդամի շրջանը վերադարձվում է 
Ադրբեջանի Հանրապետությանը մինչեւ 2020 
թվականի նոյեմբերի 20-ը:

3. Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի 
երկայնքով եւ Լաչինի միջանցքի եր կայն-
քով տեղակայվում է Ռուսաստանի Դաշ նու-
թյան խաղաղապահ զորախումբ, այդ թվում՝ 
հրաձգային զենքով զինված 1960 զին ծա ռա-
յող, 90 զրահամեքենա, 380 միավոր ավտո մո-
բի լային եւ հատուկ տեխնիկա:

4. Ռուսաստանի Դաշնության խա ղա ղա-
պահ զորակազմը տեղակայվում է Հայկական 
զին ված ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ: 
Ռու սաստանի Դաշնության խաղաղապահ 
զորա կազ մը տեղակայվելու է 5 տարի ժամ-
կե տով, որը ինքնաբերաբար երկա րա ձգ-
վե լու է հերթական 5-ամյա ժամկետով, եթե 

միայն Կողմերից որեւէ մեկը տվյալ ժամկետի 
ավար տից 6 ամիս առաջ չհայտարարի սույն 
դրույթի կիրառումը դադարեցնելու մտա դրու-
թյան մասին:

5. Հակամարտության Կողմերի կող մից 
համաձայնագրերի կատարման վե րա հս-
կո  ղու թյան արդյունավետությունը բարձ-
րաց  նելու նպատակով հրադադարի ռե ժի մը 
վերահսկելու համար ստեղծվում է խա   ղա-
ղապահ կենտրոն:

6. Հայաստանի Հանրապետությունն Ադր-
բե ջանի Հանրապետությանը վերադարձնում է 
Քելբաջարի շրջանը մինչեւ 2020 թ. նոյեմբերի 
15-ը, իսկ Լաչինի շրջանը՝ մինչեւ 2020 թ. 
դեկտեմբերի 1-ը: Լաչինի միջանցքը (5 կմ 
լայնությամբ), որը ապահովելու է Լեռնային 
Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ, ընդ 
որում շրջանցելով Շուշի քաղաքը, մնում է 
Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ 
զորակազմի վերահսկողության ներքո:

Կողմերի համաձայնությամբ, Լեռնային 
Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջեւ կապն 
ապա հովելու համար առաջիկա երեք տարի-
ների ընթացքում պիտի հաստատվի Լաչի-
նի միջանցքի երկայնքով նոր երթու ղու 
կառուցման նախագիծ, որից հե տո ռու սա-
կան խաղաղապահ զորակազմը կվերա տե-
ղակայվի՝ այդ երթուղին պաշտպանելու հա-
մար:

Ադրբեջանի Հանրապետությունը երաշ-
խա վորում է Լաչինի միջանցքով քա ղա քա-
ցի ների, տրանսպորտային եւ բեռնատար 
միջոցների երթեւեկության անվտանգությունը 

երկու ուղղություններով:
7. Ներքին տեղահանված անձինք եւ 

փախստականները ՄԱԿ-ի փա խս տա կան նե-
րի հարցերով գերագույն հանձնակատարի 
գրա սենյակի վերահսկողության ներքո վերա-
դառ նում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք 
եւ հարակից շրջաններ:

8. Տեղի է ունենում ռազմագերիների, 
պատանդների եւ պահվող այլ անձանց ու 
մահացածների մարմինների փոխանակում:

9. Տարածաշրջանում բոլոր տնտեսա -
կան եւ տրանսպորտային կապերն 
ապաշր ջափակվում են: Հայաստանի Հան-
րա  պետությունը երաշխավորում է տրան-
սպորտային կապերի ան վտան գու թյու նը 

Ադր բեջանի Հանրապետության արեւ  մտյան 
շր ջանների եւ Նախիջեւանի Ին քնա  վար 
Հանրապետության միջեւ` երկու ուղ-
ղու թյուններով քաղաքացիների, տրան-
սպորտային միջոցների եւ ապրանքների 
անխոչընդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու 
համար: Տրանսպորտային հաղորդակցության 
հսկողությունն իրականացնում են ՌԴ ԱԴԾ 
Սահմանապահ ծառայության մարմինները:

Կողմերի համաձայնությամբ կապահովվի 
Նախիջեւանի Ինքնավար Հանրապետությունը 
եւ Ադրբեջանի արեւմտյան շրջանները կա-
պող տրանսպորտային նոր ուղիների շինա-
րարությունը։

 

Օնիկ Գասպարյան. «Մենք ընկճվելու իրավունք չունենք. պետք է համախմբվել եւ 
պատրաստվել պայքարը շարունակելուն»

ՀՀ զին ված ուժերի գլխավոր շտաբի 
պետ Օնիկ Գասպարյանը հայտա րա րու-
թյուն է տարածել, որում նշում է, որ ԼՂ-ում 
պա տերազմը դադարեցնելու մասին շատ 
ծանր պայմաններով հայ տա րարությունն 
ընդունվել է իրադրության բազ մա-
կող մանի գնահատման արդյունքում: 
ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ պետն ընդգծել է, որ պետք է 
համա խմբվել եւ պատրաստվել պայ քա-
րը շարու նակելուն: Ներկա յաց ում է ՀՀ 
ԶՈՒ գլխավոր շտաբի պետի հայ տա րա-
րությունը.

«Հարգելի հայրենակիցներ, զինակից 
ընկեր ներ.

2020թ. սեպտեմբերի 27-ից Ադրբե-
ջա նի, նրա դաշնակից Թուրքիայի եւ ներ-
գրավ ված վարձկան-ահաբեկիչների կող մից 
սանձազերծած պատերազմը հայ կա կան 
զինված ուժերն ընդունեցին պատ վա խն-
դրորեն ու պատերազմի առաջին իսկ վայր-
կյաններից կատարեցին իրենցից կախված 
հնարավոր ու անհնարին ամեն ինչ։ Հայ 
զինվորն անձնվիրաբար մարտնչեց, կենաց 
մահու կռիվ տվեց։

Որոշ գործիչների կողմից մեղադրանքներ 
են հնչում, որ զինված ուժերի ղեկա վա րու-
թյունը պետության ղեկավարին ոչ իրա-
տեսական վերլուծություն է ներկայացրել 
հա կառակորդի գործողությունների հա-
վա նա կան բնույթի եւ նրա զինված ուժերի 
կարողությունների վերաբերյալ։ Դա իրա կա-
նությանը չի համապատասխանում։

Ես զինված ուժերի գլխավոր շտաբի 
պետի պաշտոնին նշանակվել եմ ս.թ. 
հունիսի 8-ին, եւ արդեն հունիսի 12-ին ՀՀ 
վարչապետին, իսկ մի քանի օր անց նաեւ 
անվտանգության խորհրդին ներկայացրել 
եմ տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական 
իրադրության վերլուծությունը եւ մեր զինուժի 
կարողությունները:

Կատարված վերլուծության հիման 
վրա ներկայացրել եմ առաջարկություններ 
պետության ռազմական անվտանգության 
աստիճանը բարձրացնելու ուղղությամբ: 
Մասնավորապես, նշել եմ, որ.

1. Այլեւս մեր հակառակորդը միայն Ադր-
բեջանը չէ, այլ նաեւ Թուրքիան: Հետեւաբար, 
այդ պետությունների համա հավաք 
ռազմական ներուժին Հայաս տա նը չի կարող 
արդյունավետ դիմակայել եւ անհրաժեշտ 
է քաղաքական ու դիվա նա գիտական ողջ 
ներուժը ուղղել պատերազմից խուսափելուն 
կամ գոնե այն հետաձգելուն:

2. Տրված առաջարկը անվտանգության 
խորհրդի եւ վարչապետի կողմից ընդունվեց, 
սակայն հարցադրում արվեց. «Իսկ եթե 
չհաջողվի պատերազմից խուսափել, ի՞նչ 
պետք է անենք»: Ես պատասխանեցի, 
որ մեզ պարտադրված պատերազմում 
պետք է փորձենք հնարավորինս 
սեղմ ժամկետներում հասցնենք 

հա կա ռակորդին մեծ կորուստներ եւ 
ստիպենք հրաժարվել հետագա գործո-
ղություններից: Նշել եմ, որ երկարատեւ 
պատերազմից պետք է խուսափենք` հաշվի 
առնելով մեր պաշարների առկայությունը: 
Քննարկվել եւ հավանության են արժա նա ցել 
բազմաթիվ առաջարկներ, որոնց իրա գոր-
ծումը պետք է զգալիորեն բարձրացներ մեր 
մարտական ներուժը. դա վերաբերում էր եւ՛ 
սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի 
ձեռքբերումներին, եւ՛ մարտական գոր ծո ղու-
թյունների համակողմանի ապահովմանը:

3. Այդ ժամանակ բարձրացվեց նաեւ հար-
յուր հազար կազմ ունեցող աշխար հա զո րային 
միավորումների կազմավորման հարցը:

Ինչեւէ, պատերազմից մենք չկարո ղա-
ցանք խուսափել եւ սեպտեմբերի 27-ին թշ նա-
մին բազմակի անգամ գերազանցող ուժերով 
անցավ լայնածավալ հարձակման` Արցախի 
ողջ ճակատով: Պաշտպանության բանակը 
հաջողությամբ հետ էր մղում նրա բոլոր 
գրոհները` հասցնելով մեծ կորուստներ, 
ոչնչացնելով մեծաքանակ կենդանի ուժ եւ 
զինտեխնիկա: Ցավոք, նաեւ մեր զորքերն 
էին կրում ծանր կորուստներ:

Պատերազմի չորրորդ օրը` անվտան-
գու թյան խորհրդի նիստի ժամանակ ես 
ներկայացրեցի մեր կորուստները եւ ստեղծ-
ված իրադրության վերաբերյալ զինված 
ուժերի գնահատականը` նշելով, որ երկու-
երեք օրվա ընթացքում անհրաժեշտ է 
միջոցներ ձեռնարկել պատերազմը կան-
գնեց նելու համար, հակառակ դեպքում այս 
ինտեն սիվությամբ վարվող մարտական 
գործո ղությունների պարագայում մեր ռեսու-
րսները սեղմ ժամկետում կսպառվեն, եւ 
յուրաքանչյուր հաջորդ օրերի ընթացքում 
ունենալու ենք բանակցային գործընթացի 
համար ավելի ոչ բարենպաստ պայմաններ:

Նմանատիպ գնահատականներ ես 
բազմաթիվ անգամ ներկայացրել եմ նաեւ 
վարչապետի հետ շուրջօրյա աշխատանքի 
ընթացքում, ինչպես նաեւ անվտանգության 
խորհրդի նիստերում:

Պատերազմը որոշակի փուլում կան գնեց-
նելու բոլոր փորձերը եւ առաջարկությունները 
Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից մերժվել 
են, եւ մենք պարտադրված շարունակել ենք 
մարտական գործողությունները` փորձելով 
թշնամուն հասցնել մեծ կորուստներ ու 

ստիպել նստել բանակցային սեղանի շուրջ:
Բոլորիս համար շատ ծանր պայմաններով 

համաձայնագիրը ընդունվել է իրոք իրա-
դրու թյան բազմակողմանի գնահատման 
արդյունքում: Մենք պետք է ընտրություն 
կատարեինք շատ վատի եւ ողբերգության 
միջեւ: Նախընտրել ենք շատ վատը:

Այդ օրը իմ կյանքի վատագույն օրն էր, 
ինձ համար անձնական ողբերգություն…

Բայց գիտակցումը, որ այդ որոշման 
արդյունքում հաջողվեց պահպանել Արցախի 
մեծ մասը եւ պաշտպանության բանակի 
հիմնական ռազմական ներուժը, ասում է, 
որ մենք ընկճվելու իրավունք չունենք. պետք 
է համախմբվել, արագ վերականգնվել եւ 
պատրաստվել պայքարը շարունակելուն:

Որպես զինված ուժերի գլխավոր շտաբի 
պետ եւ անմիջական հրամանատար, ես 
պատասխանատվություն եմ կրում զին-
ված ուժերի բոլոր հաջողությունների ու 
անհաջողությունների համար:

Խոնարհում եմ գլուխս բոլոր նահա տակ-
ների հիշատակի եւ նրանց հարազատների 
առջեւ: Մեզ պարտադրվեց շատ դաժան 
պատերազմ, եւ անհավասար պայքարում հայ 
զինվորն ու սպան ցույց տվեցին մինչեւ վերջ 
կռվելու վճռականություն ու բարոյակամային 
ամենաբարձր որակներ:

Սա իսկական Հերոսամարտ եւ Գոյամարտ 
էր… Հայոց ազգը կարող է հպարտանալ իր 
զինվորով, սպայով ու գեներալով:

Զինակից ընկերներ
Չպետք է հուսահատվենք ու պետք է 

շարունակենք մեր հայրենյաց սահմանների 
պաշտպանությունը, լրջորեն վերլուծենք եւ 
անենք հետեւություններ, վերակառուցելով 
հայոց բանակը` բարձրացնենք նրա 
մարտունակությունը:

Շնորհակալ եմ անձնվեր ծառայության 
հա մար: Բարձր գիտակցությամբ ու պա-
տաս խանատվությամբ անշեղորեն իրա-

կանացնենք մեր առջեւ դրված մար-
տա կան խնդիրների կատարումը, մեր 
միաս նականությամբ ու անկոտրում կամքով 
ար ժանի լինենք մեր զինակից ընկերների 
ու սրբացած նահատակների նվիրումին», – 
ասված է հայտարարության մեջ:

ԵՐԵՎԱՆ
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է, որը պատերազմի որոշակի փուլում եւ 
հատ կապես նոյեմբերի 9-ի խայտառակ կա-
պի տու լ յացիայի ակտով՝ ռազմավարական 
առու մով հայտնվել է նոր եւ շատ խոցելի իրա-
վի ճակում:

Սյունիքին սպառնացող առաջին կոն-
կրետ վտանգը (պատերազմի ընթացքում) 
ծա գեց այն ժամանակ, երբ թուրքական 
զոր քերն իրենց հսկողության տակ վերցրին 
Զան գելանի եւ Կուբաթլիի՝ երբեմնի ադր բե-
ջանական շրջանները: Թե ինչ տեղի ունե-
ցավ այդ ամենից հետո Սյունիքի արեւել յան 
սահմանագլխի գյուղերում՝ հան րա հայտ 
է. զոհեր ու ավերածություններ Մեղ րու, 
Կապանի եւ Գորիսի գյուղերում (առան ձնա-
պես՝ Կապանի գյուղերում):

Թե ինչ տագնապալից իրավիճակ ստեղ-
ծվեց Գորիս-Կապան ավտոմայրուղու մեր ձա-
կա տարածքներում՝ դա եւս սյունեցիներին 
հայտնի է:

Եվ այդ ամենից հետո օրակարգում մի 
պար զագույն, բայց եւ շատ կարեւոր հարց է 
առաջ եկել. ինչպե՞ս պիտի ապահովվի Սյու-
նիքի արեւել յան սահմանագլխի բնա կա վայ-
րերի եւ Գորիս-Կապան միջպետական ու 
ռազմավարական նշանակության ավտո մայ-
րուղու անվտանգությունը:

Արդեն բավականին ժամանակ է անցել 
Զանգելանի ու Կուբաթլիի առեղծվածային 
անկումից, եւ վերոնշյալ հարցի պատասխանը 
մենք պիտի օպերատիվ լուծումներով արդեն 
ունենայինք …

Մի՞թե իրավունք ունենք չտեսնելու ակն-
հայտը կամ ձեւացնելու, թե չենք տեսնում իրա-
կա նությունը. չէ՞ որ Գորիս-Կապան մայրուղին 
մի քանի անգամ մտնում է Կուբաթլիի տա-
րածք եւ դուրս գալիս, իսկ Կապան քա ղա քի 
հարավային ու հարավարեւել յան հատ ված-
նե րին անմիջապես սահմանակից է դառնում 
Զան գելանին: Ներքին Հանդի արեւել յան ուղ-
ղության վերջին տունն էլ արդեն մի քանի 
մետր հեռավորության վրա կգտնվի Զան գե-
լանի տարածքից: Եվ նման բազմաթիվ օրի-
նակներ…

Գորիս-Կապան մայրուղու առումով 
հստա  կորեն արձանագրենք՝ գործող հիմ նա-
կան մայրուղու փոխարեն հույսը դնել Շի-
նու հայր-Տաթեւ-Աղվանի-Կապան մայրուղու 
վրա՝ հերթական ամոթալի նահանջ եւ պար-
տու թյուն կընկալվի: Այո, Կապանի տվյալ 
ենթա շրջանի գյուղերի համար կարեւոր 
է այդ ճանապարհը, բայց այն Գորիս-Կա-

պան մայրուղուն ոչ մի դեպքում փոխա րի-
նող չի կարելի համարել (եւ առաջին հեր-
թին՝ բարոյահոգեբանական առումով): Ի 
դեպ՝ Կապան գնացող այլընտրանքային այդ 
ճանապարին՝ Տաթեւ-Աղվանի հատ վա ծում, 
2020-ի տարեսկզբից հիմնովին վերա կա ռուց-
ման աշխատանքներ են ընթանում:

Հիմա՝ ոչ պակաս լրջագույն մեկ ուրիշ 
սպառ նալիքի մասին:

Ընթերցենք Հայաստանի վարչապետի, 
Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների 
ստորագրած հայտարարության 9-րդ կետը:

Ահա այն՝ «Տարածաշրջանում բաց-
վում են բոլոր տնտեսական եւ տրան-
սպոր տային կապերը: Հայաստանի 
Հան  րա պետությունն ապահովում է տրան-
սպորտային հաղորդակցությունն Ադր-
բեջանի Հանրապետության եւ Նա խի-
ջեւանի Ինքնավար Հանրապետության 
արեւ մտյան շրջանների միջեւ՝ երկու ուղ-
ղու թյուններով քաղաքացիների, տրանս-
պոր տային միջոցների եւ բեռների անարգել 
երթեւեկություն կազմակերպելու նպա տա-
կով: Տրանսպորտային հաղորդակցության 
վե րա հսկողությունն իրականացնում են 
Ռուսաստանի ԱԴԾ սահմանապահ ծառա-
յության մարմինները: Կողմերի համա ձայ-
նությամբ կապահովվի Նախիջեւանի Ին-
քնա վար Հանրապետությունն Ադրբեջանի 
արեւմտյան շրջանների հետ կապող նոր 
տրան սպորտային հաղորդակցությունների 
կա ռուցումը»:

Բազմաթիվ երկիմաստ դրույթներ պարու-
նակող եւ իրավական տեսակետից սնանկ 
հայտարարության վերոնշյալ կետը լրջագույն 
մտահոգությունների տեղիք է տալիս Սյունիքի 
մարզի առումով:

Խոսքը՝ հստակորեն վերաբերում 
է Ադր բե ջանի եւ Նախիջեւանի Ինք-
նա  վար Հանրապետության միջեւ եր-
կու ուղղություններով երթեւե կու թյուն կազ-
մա  կեր պելու մասին:

Երկու ուղղություններից մեկը երեւի 
թե լինի Լաչինից Տեղ գյուղ մտնող, ապա 
Գորիսից Սիսիանի Անգեղակոթ գյուղ, 
իսկ հետո Նախիջեւանի տարածք մտնող 
ավանդական ճանապարհը: Այդ ուղին, 
անշուշտ, բազմաթիվ ռիսկեր է պարունակում 
իր մեջ (պատմական դառը փորձն ունենք, 
որը խոսակցության առանձին նյութ կարող է 
լինել):

Կարծում ենք ավելի ռիսկային է եւ 
բազմապիսի վտանգներով լեցուն երկրորդ 

ուղու տեսլականը, որը, որքանով հասկանում 
ենք, Զանգելանից (Մեղրու տարածքով՝ 
Արաքսի ձախ ափով) պիտի հասնի Նախի-
ջեւանի Օրդուբադի շրջան:

Մեղրու տարածքով Զանգելանի եւ 
Օրդու բադի միջեւ տրանսպորտային ուղու 
կառուցման հարցը, խոստովանենք, վաղուց 
էր ծագել: Սակայն միշտ էլ միանշանակ եւ 
կտրուկ մերժումի է արժանացել Հայաստանի 
կառավարության կողմից:

Շատերը կհիշեն Հոբլի հայտնի ծրագիրը:
Մեր սերունդը հիշում է Կարեն Դեմիրճյան 

փառահեղ հայորդու եւ Հեյդար Ալիեւի կա ռա-
վար ման տարիները: Այդ ժամանակ Հեյդար 
Ալիեւը ճանապարհը հասցրել էր մինչեւ Մեղ-
րու շրջանի Նռնաձորի (Նյուվադիի) մեր ձա-
կայքը (շատերը հավանաբար տեսել են այդ 
մայրուղին):

Մեր սերունդը հիշում է նաեւ, որ Կարեն 
Դեմիրճյանը, այն էլ Խորհրդային Միության 
կառավարման ամենաբարձր ու ամենազոր 
մարմնի՝ Քաղբյուրոյի ճնշման պայմաններում, 
թքել էր Ալիեւի ճակատին:

Անգամ Ստալինի կառավարման տարի-
նե րին Հայաստանի ղեկավար Գրիգոր Հարու-
թյունյանն էր կարողացել առարկել այդ ծրա-
գրին:

Ու հիմա նորից օրակարգում է հայտնվել 
Մեղրու տարածքով Զանգելանն Օրդու-
բադի հետ տրանսպորտային ուղիով կա-
պելու հարցը: Եվ դա այն դեպքում, երբ 
այդ հարցը 1994-ի զինադադարից ի վեր 
երբեք բանակցությունների թեմա չի եղել 
(բացառությամբ վերոհիշյալ Հոբլի զա ռան-
ցանքից, որը, ի վերջո, շպրտվել է աղբանոց):

Հիմա ի՞նչ անել…
Մենք ռազմագետ չենք, քաղաքագետ 

չենք, կուսակցական չենք, սեւ կամ սպի-
տակ չենք, մենք պարզապես Սյունյաց աշ-
խար հի զավակ ենք, ով քաջատեղյակ է 
Սյունիքի անցած պատմությանն ու ներ-
կային, ով մտահոգ է երկրամասի ներ կա-
յով ու ապագայով, ով ծանոթ է սյու նե-
ցի ների հոգեկերտվածքին եւ մեծ մասի 
տրա մա դրություններին, սյունեցիների՝ միայն 
հաղթական ոգորումներին միտված բացա-
ռիկ էությանը:

Պիտի արձանագրել, որ Մեղրու 
տարածքով Զանգելան-Օրդուբադ միջանցքի 
տրամադրումը (ավտոճանապարհի տեսքով) 
ոչ մի դեպքում եւ ոչ մի պայմանով չի կարելի 
թույլ տալ, դա անուղղելի ռազմավարական 
սխալ ու անդառնալի վրիպում կլինի ոչ միայն 
Սյունիքի եւ Արցախի, այլեւ Հայաստանի 
համար, հայ ժողովրդի ապագայի ու հայոց 
պետականության համար:

Վերոնշյալ նկատառումներից ելնելով՝ 
ստեղծված իրավիճակում Սյունիքը պետք է 
անվտանգության առումով հզորացնել: Այդ 
գործընթացը պետք է սկսել նախեւառաջ 
Սյունիքի կառավարումն ուժեղացնելուց, Սյու-
նի քի ներուժն ու բոլոր տեսակի ռեսուրսները 
կենտրոնացնելուց ու այդ ամենը մեր ազ գա-
յին անվտանգային նպատակներին ծա ռա-
յեցնելուց:

Վերջին երկու-երեք տասնամյակում, ցա-
վոք, Սյունիքի ռազմավարական դերն ու 
պատ մական նշանակությունը չեն ընկալել 
ժո ղովրդից մեկուսացած, անհայրենիք շատ 
կառավարիչներ: Սյունիքը դիտվել է որ-
պես թալանի, ասպատակության, մարդու 
իրավունքների անվերջ ոտնահարման եւ 
խոսքի ազատության դեմ պայքարի տարածք, 
իբրեւ մարգագետին՝ մեր ազգադավ, տգետ 
ու ապիկար շատ առաջնորդների համար:

Իսկ հիմա երկրամասի վրա կախված 
է լինել-չլինելու ստույգ սպառնալիք, նման 
իրավիճակն արդեն բոլորովին հանդուրժելի 
չէ:

Եվ ժամն է անհապաղ մեկնարկ տալու 
Սյունիքի ինքնակազմակերպմանն ու պե-
տա կան մակարդակով երկրամասին առան-
ձնա հատուկ կարգավիճակ շնորհելուն, 
որի ղեկավարն առնվազն պիտի ունե նա 
Հայաստանի Հանրապետության փոխ վար-
չա պետի կարգավիճակ, ում տնօրինությանը 
կանցնեն ոչ միայն մարզի ամբողջ կա-
ռա վա րումը, այլեւ մարզի տարածքում 
առ կա բոլոր ռեսուրսներն ու առաջին 
հեր թին մարզի ընդերքն օգտագործող ըն-
կե րու թյունների կառավարումը՝ դրանց 
շահույթը բացառապես ուղղելով Սյունիքի 
սահ մանների պաշտպանունակությունն ար-
դի ական դարձնելուն եւ հզորացնելուն:

Այդ նպատակով ստեղծվելիք հատուկ 
մարմինը պետք է ունենա Վազգեն Սպա րա-
պետի նման կամ Նժդեհի կերպարին մոտ 
անհատականություն, ում կհավատան բոլոր 
սյունեցիները եւ ամբողջ հայ ժողովուրդը:

Պիտի մոռանալ մեր բոլոր տարա ձայ նու-
թյուններն ու անհամաձայնությունները եւ 
համախմբվել վիճահարույց հայտնի փաս տա-
թղ թով Սյունիքի լինելիությանը սպառնացող 
վտանգների դեմ:

Բարեբախտաբար, մեր համազգային 
համ ընդ հանուր տրտմության միջից սկսել են 
նորից ծիլ տալ համաժողովրդական ցասումը, 
հայի արժանապատվության գիտակցումը, 
Արցախն ամեն գնով պաշտպանելու վճռա-
կա նությունը, պատերազմում նահատակված 
հայոց քաջորդիների հիշատակը պղծողների 
մերժումն ու պարսավումը:

Բարեբախտաբար, մեր համաժո ղո վրդա-
կան նոր զարթոնքի խորքերից սթափ եւ 
ողջամիտ ձայներ ենք լսում նաեւ Սյունիքին 
սպառնացող վտանգների առնչությամբ, 
որոնց չեզոքացումը պետք է սկսել հայտնի 
հայ տա րարությունն ապօրինի ճանաչելուց 
կամ (առնվազն) էականորեն սրբագրելուց:

Սյունիքի պաշտպանությանը եւ հզո-
րաց մանը նպաստելը ոչ թե պարտք պիտի 
լինի սոսկ, այլ բոլորիս եւ առաջին հեր-
թին իշխանությունների սրբազան առա-
քելությունը…

Ի վերջո ամուր եւ պաշտպանված Սյու-
նիքը ողջ հայության եւ Հայաստանի արժա-
նա պատիվ լինելիության, հայոց պետության 
եւ պետականության հետագա գոյության 
գլխա վոր ու անվիճարկելի գրավականը 
պիտի լինի:

ՏԻԳՐԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Ներկայումս Սյունիքի անվտանգությունն 
ապահովելու խնդիրն է հայտնվել 
օրակարգում

Սկիզբը՝ էջ 1 Մեր սերունդը հիշում է Կարեն 
Դեմիրճյան փառահեղ հայորդու 
եւ Հեյդար Ալիեւի կա ռա վար-
ման տարիները: Այդ ժամանակ 
Հեյդար Ալիեւը ճանապարհը 
հասցրել էր մինչեւ Մեղ րու 
շրջանի Նռնաձորի (Նյուվադիի) 
մեր ձա կայքը (շատերը 
հավանաբար տեսել են այդ 
մայրուղին):
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Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերը 
Արցախում

Ռուս խաղաղապահները 
մտնում են Արցախ
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Նոյեմբերի 9-ից հետո. 
հայերը լքում են 
իրենց տները, 
որոնք հայտնվել են 
ադրբեջանցիների 
հսկողության 
ներքո

Արցախցի 
փախստականները 
վերադառնում են 
Ստեփանակերտ՝
հարազատ օջախներ 

Թուրքիան ռազմական 
ուժեր է տեղակայում 
Ադրբեջանում
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Հազարամյակներով անառիկ ու անմատչելի Սյունիքի 
դարպասները փորձում են բացել մեր դարավոր թշնամու՝ 
թուրքի առջեւ. մարզպետ Հունան Պողոսյանն ասելիք չունի՞

Հարգելի պարոն Պողոսյան
Երկու տարի առաջ՝ 2018 թ. հոկտեմբերի 

16-ին, Ձեզ՝ մարզպետի կարգավիճակով, 
ընդունեցինք Սյունիքում, ընդունեցինք 
ամե նայն ջերմությամբ, անկեղծությամբ եւ 
սրտա բացությամբ:

Առաջին իսկ օրվանից ձգտեցինք հնա րա-
վորինս սատար լինել սյունիքանպաստ Ձեր 
նախաձեռնություններին:

Ձգտեցինք հնարավորինս չեզոքացնել 
Ձեր գործունեությունը խոչընդոտելու, Ձեզ 
վարկաբեկելու՝ առայօր չդադարող արշավը:

Քանիցս նույնիսկ աչք փակեցինք Ձեր 
գործունեության եւ անգործունեության 
այն դրսեւորումների հանդեպ, որոնք ակն-
հայ  տորեն սյունիքանպաստ չէին եւ վերա-
պահումների տեղիք էին տալիս:

Մտածում էինք, որ Սյունիքին լիար ժե-
քորեն ինտեգրվելու ճանապարհին եք, ու 
ամեն ինչ ողջամիտ հունով է ընթանում…

Սակայն ազգովի հայտնվեցինք կրիտի-
կա կան այնպիսի հանգրվանում, որ երեկ-
վա գործելակերպը (ե՛ւ մեր, ե՛ւ Ձեր) ոչ 
միայն անթույլատրելի դարձավ այլեւս, 
այլեւ վնասակար՝ Սյունիքի ու Արցախի եւ 
առհասարակ հայոց պետականության հա-
մար:

Վերհիշենք երկու փաստ:
Առաջին. Հայաստանի, Ռուսասատանի 

եւ Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից 
2020 թ. նոյեմբերի 9-ին ստորագրված 
հայ տա րարությունը, որը միջպետական 
պայ մանագրի արժեք ունի, 9-րդ 
կետով հռչակում է՝ «Տարածաշրջանում 
բացվում են բոլոր տնտեսական եւ 
տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանի 
Հանրապետությունն ապահովում է 
տրանսպորտային հաղորդակցությունն 
Ադր բեջանի Հանրապետության եւ Նա խի-
ջեւ անի Ինքնավար Հանրապետության 
արեւ մտյան շրջանների միջեւ՝ երկու ուղ ղու-
թյուններով քաղաքացիների, տրան սպոր-
տային միջոցների եւ բեռների անար գել 
երթեւեկություն կազմակերպելու նպա տա-
կով: Տրանսպորտային հաղորդակցության 
վերա հս կողությունն իրականացնում են 
Ռուսաստանի ԱԴԾ Սահմանապահ ծառա յու-
թյան մարմինները:

Կողմերի համաձայնությամբ կապա հով-
վի Նախիջեւանի Ինքնավար Հան րա պե տու-
թյունն Ադրբեջանի արեւմտյան շրջանների 
հետ կապող նոր տրանսպորտային հա ղոր-
դակ ցությունների կառուցումը»:

Երկրորդ. ԱԱԾ նախկին տնօրեն Միքայել 
Համբարձումյանն օրերս «Իրավունք» 
թերթին տված հարցազրույցում նշեց. 
«Ռուսաստանի կոնկրետ դիրքորոշման, իսկ 
առանձին դեպքերում գործողությունների 
արդյունքում է նաեւ, որ հնարավոր եղավ 
կանխել ադրբեջանաթուրքական զորքերի 
կողմից Սյունիքի ուղղությամբ Հայաստան 
հնարավոր ներխուժումը…»:

Երկու այդ փաստարկը հավել յալ անգամ 
ցույց են տալիս, որ Սյունիքը հայտնվել է 
լինել-չլինելու պատմական ջրբաժանում:

Մի կողմից, ինչպես տեսնում ենք, թուրքը 
չի թաքցնում Սյունիք մտնելու իր երազանքը, 
մյուս կողմից՝ մեր կոտրած ձեռքով 
ստորագրում ենք մի փաստաթուղթ, որով 
փորձ է արվում Սյունիքի տարածքով (երկու 
ուղղությամբ) միջանցք տրամադրել թուրքին՝ 
դրանով իսկ վտանգելով մեր սրբազան 
երկրամասի՝ ամենահայոց բնօրրաններից 
մեկի՝ Սյունիք-Զանգեզուրի ապագան:

Հազարամյակների ընթացքում սելջուկը, 
թաթարը, թուրքը երազել են նվաճել Սյունիքը, 
բայց ոչ մի անգամ նրանք չեն հաջողել: Մի 
քանի օր առաջ էինք մեկ այլ առիթով նշել՝ 
այստեղ Պոմպեոսի ու Շապուհի զորքերն 
են ջախջախվել, այստեղ թուրք ասկյարների 
զորագնդեր են գլխատվել…

Եվ այդ ամենը՝ շնորհիվ սյունեցու աստ-
վածատուր հերոսական էության, սյու նեցու 
բնածին ռազմիկ էության:

Իսկ հիմա… Հիմա ինչ-որ տխրահռչակ 
եւ կասկածելի ակտով՝ ստորագրված նման 
լիազորություն չունեցող մարդու կողմից, 

փորձում են Սյունիքով եւ հատկապես 
երկրամասի հարավով՝ Մեղրու տարածքով, 
կանաչ ճանապարհ բացել Երկիր Նաիրին 
մեզանից խլած, մեկուկես միլիոն հայի 
արյունը խմած, հային պատմական իր 
բնօրրանից զրկած թուրքի առջեւ:

Այդ ամենը մեծ տագնապի տեղիք է տվել 
ոչ միայն Սյունիքում եւ Արցախում, ոչ միայն 
ողջ Հայաստանում, այլեւ աշխարհասփյուռ 
հայության շրջանում, անգամ Հայաստանի 
ճակատագրով մտահոգ տասնյակ օտար 
երկրներում: Եվ բոլորն անհանգստանում 
են վերահաս աղետի համար, մարդիկ 
ուզում են հասկանալ, թե ինչպես է Մեղրու 
ճակատագիրը կանխորոշող պայ մա նա-
գրա յին դրույթն անսպասելիորեն հայտն վել 
ուրացողների երկնած փաստաթղթում: Այո, 
բոլորը խոսում են, ճչում, ցավ արտա հայ տում, 
մտահոգվում, ելքեր մատնանշում հայոց 
պետականությանը եւ Սյունիքին սպառ-
նացող իրավիճակից դուրս գալու համար…

Չեք խոսում սակայն Դուք՝ Սյունիքի թիվ 1 
պետական պաշտոնյայի աթոռը զբաղեցնող 
անձնավորությունը:

Չեն խոսում Սյունիքի համայնքների 
ղեկավարները եւ մարզի մյուս պաշտոն յա-
ները:

Չեն խոսում Սյունիքից ընտրված խորհր-
դարանականները:

Պատգամավորներին հասցրել ենք 
խոսք ուղղել, հիմա էլ Ձեզ ենք դիմում: Ի՞նչ 
է կատարվում Ձեզ հետ, ինչո՞ւ եք լռում 
եւ սեփական կարծիք արտահայտելուց 
խուսափում՝ դրանով իսկ թողնելով թաք-
նվածի տպավորություն: Եվ դա այն 
ժամանակ, երբ Ձեր գլխավորած երկրամասի 
ապագային առնչվող ու բախտորոշ հարց է 
հայտնվել օրակարգում: Ինչո՞ւ եք այնպիսի 
տպավորություն թողնում, որ Ձեր զբաղեցրած 
աթոռն ավելի եք կարեւորում, քան մեր 
երկրամաս-հայրենիքի ճակատագիրը:

Անկեղծորեն՝ չենք ուզում հավատալ, որ 
վճռորոշ այս պահին, հանուն Ձեր անձնական 
ապահովության, Սյունիքի հետ չեք:

Մեր հանդիպումների ժամանակ քանիցս 
հպարտացել եք Ձեր՝ մշեցի նախնիներով, 
Ձեր՝ մշեցու շառավիղ լինելով: Եվ դա տեղին 
էր, քանզի Մուշը հերոսների երկիր է եղել, 
Մուշը փառքի երկրամաս է եղել հայոց մեջ: 
Եվ եթե Ձեր երակներով մշեցու արյուն է 
հոսում, ապա ինչպե՞ս կարող եք անտարբեր 
մնալ այն ամենի հանդեպ, ինչ կատարվում է 
Սյունիքի շուրջ:

Ու եթե Ձեր չհիմնավորված լռությունը 
շարունակվի, ապա, ներող եղեք, Դուք 
պետք է ժամ առաջ հեռանաք հազարավոր 
նահատակների արյամբ սրբագործված 
այս երկրամասից: Հակառակ դեպքում 
կնշանակի, որ ինքներդ եք Ձեր իսկ ձեռքով 
ուրացողի խարան դաջում սեփական 
կերպարի վրա:

Մինչ Դուք վերջնականապես կսրբագրեք 
Ձեր վարքը ստեղծված իրավիճակում ու 
կհստակեցնեք Ձեր դիրքորոշումը, մի քանի 
խորհուրդ ենք բարեկամաբար մեկնում Ձեզ:

Նախ՝ Մեղրին հայոց համար բացառիկ 
ռազմավարական տարածք չէ սոսկ, 
Մեղրին միայն հայրենիք չէ մեզ համար, որի 
տարածքով թուրքին միջանցք տրամադրելը 
ստույգ սպառնալիքներ կառաջացներ 
Սյունիքի լինելության եւ ընդհանրապես 
հայոց պետականության համար: Մեղրին 
բիբ լիական տարածք է, աստվածաշնչ յան 
միջավայր:

Այդտեղով են Աստվածորդու առաքյալներ 
Սուրբ Թադեոսն ու Սուրբ Բարդուղիմեոսը 
Քրիստոսի սրբասուրբ կանթեղը հասցրել 
Հայոց աշխարհ: 

Այնպես որ՝ ոտնձգություն կատարել 
Մեղ րու հանդեպ, նշանակում է մեղք գործել 
Աստծո հանդեպ եւ հավերժորեն՝ սերն-
դեսերունդ, մնալ անեծքի տակ:

Այնուհետեւ՝ Սյունիքի պատմության 
մեջ՝ Սիսակ նահապետի ժամանակներից 
սկսած, չի եղել դեպք (հատուկենտ 
բացառությամբ), որ Սյունիքի ղեկավարը 
(առաջնորդը)՝ լեռնաշխարհի համար 

վճռական պահերին անտարբեր հայեցողի 
կեցվածք ընդունի կամ ձեւ անի, թե իբր ոչինչ 
տեղի չի ունենում: Ասացինք՝ հատուկենտ 
օրինակներ ունենք, որ Սյունիքի տվյալ 
պահի ղեկավարը դավաճանել է Սյունիքին 
եւ սյունեցուն: Նրանցից միայն մեկի 
օրինակը բերենք: 1170 թվականին, երբ 
Սյունիքի լինել-չլինելու հարցն էր ծառացել 
(սելջուկներն էին գրոհում), Սյունիքի վերջին 
թագավոր, անիծյալ Հասան Խաչենցին կամ 
Գեռաքարեցին գիշերը՝ գաղտագողի, դուրս 
եկավ պաշարված Բաղաբերդից ու փախավ 
Սյունիքից՝ երկրամասը հանձնելով բախտի 
քմահաճույքին:

Անկեղծորեն՝ չենք ուզենա, որ Հա սան 
Գեռաքարեցու պժգալի կերպարի վե րա-
հառնում տեղի ունենա Սյունիքի համար մի 
նոր ու ոչ պակաս վճռորոշ պահի:

Ի դեպ, մինչեւ փախչելը, Հասանն ուներ 
(ըստ պատմիչների) «կտրիճ» կամ «ուժեղ 
ձեռք» հորջորջումը: Եվ այդ «կտրիճը» 
կամ «ուժեղ ձեռքը» Սյունիքը տարերքի 
հորձանուտ նետեց ամենաօրհասական 
պահին: Որքանով հիշում ենք՝ Ձեզ էլ՝ 
նշանակման ժամանակ, «ուժեղ ձեռք» էր 
անվանում երկրի ղեկավարը:

Եվ հետո, սյունեցու տեսակը, թույլ տվեք 
ասել, հայի առանձնահատուկ տեսակ է, 
որի համար հայրենիքից վեր ոչինչ չկա ու չի 
կարող լինել:

Չգիտենք, Մեղրի մտնելիս երբեւ Ձեզ 
ցո՞ւյց են տվել կամ նկատե՞լ եք, որ մայրուղու 
ձախ մասում լեգենդար Փարամազի 
(Մատթեոս Սարգսյանի) հուշակոթողն է 
խոյանում:

Գիտե՞ք, թե այդ սյունեցու-մեղրեցու 
համար ինչ ասել էր Մեղրի, Սյունիք եւ 
Հայաստան:

1915 թ. հունիսի 2-ին, երբ Ստամբուլի 
Սուլթան Բայազետի հրապարակում կախա-
ղան էին բարձրացնում մեղրեցի Փարամազին 
(20 հոգու հետ միասին), նրան դատավճռից 
խու սափելու բացառիկ հնարավորություն 
ըն ձեռեցին. պայմանը հետեւյալն էր՝ հրա-
ժար վել Հայաստանը երկրպագելուց, հրա-
ժար վել Թալեաթին դատապարտելուց եւ 
հա յերին քաջալերելուց: Բայց Փարամազը 
գե րա դասեց մեռնել՝ կախաղանի հարթակից 
բացականչելով՝ «Կեցցե՜ Հայաստան, կեցցե՜ 
Հայաստան»…

Ահա այսպիսի սխրանքներով է հյուսված 
սյունեցու արժեհամակարգը, որը, կարծում 
ենք, պիտի որ ներծծված լինի նաեւ Ձեր՝ 
Սյունիքի մերօրյա ղեկավարի ներաշխարհի 
մեջ:

Եվ այսօր՝ առասպելական Փարամազի 
հուշարձանից մի քանի հարյուր մետր հարավ 
ընկած տարածքով, ցեղասպան թուրքին 
միջանցք ենք ուզում տրամադրել:

Դեռ չենք խոսում Գորիսի տարածքով 
ակնկալվող միջանցքի մասին, որը շատ 
ռիսկային կարող լինել, ինչպես ցույց է տալիս 
պատմական փորձը:

Եվ այդ ամենը (նմանատիպ բազմաթիվ 
օրինակներ եւս) Դուք պարտավոր եք 
հիշել այսօր, քանզի դա է իրական ու 
արժանապատիվ սյունեցու հոգեկերտվածքը, 
դա է իրական Սյունիքը… Ուրիշ Սյունիք չկա, 
եթե նույնիսկ մի քանի հոգի համաձայն չլինեն 
մեզ հետ եւ հայհոյանքների հերթական 
տարափը շաղ տան…

Ուրեմն՝ ի՞նչ ենք ակնկալում ձեզանից:
Նախ՝ քանի դեռ պետական մակարդակով 

չենք կարողացել ապահովել Գորիս-Կապան 
ավտոմայրուղու անվտանգությունը, մարզի 
համայնքապետերի, մարզի ոստիկանների, 
մարզպետարանի պատասխանատու աշխա-
տող ների, մարզի մյուս ղեկավարների 
հետ կազմակերպել պարեկապահակային 
ծառա յություն՝ սկսած Թասի լեռնանցքից 
մինչեւ Կարմրաքար ընկած հատված: 
Ինքներս էլ կմիանանք Ձեր գլխավորած 
պարեկապահակային ծառայությանը: Հիշեց-
նում ենք՝ 1990-ականներին թուրքը հայ 
ընտանիքներ է առեւանգել այդ տարածքում. 
թույլ չտանք, որ պատմությունը կրկնվի:

Միեւնույն ժամանակ կամ զուգա-

հե ռաբար՝ Հայաստանի զինված ուժերի 
եւ Հայաստանի ոստիկանության հետ 
համատեղ քայլեր պիտի ձեռնարկել այդ 
գործը պետական հիմքերի վրա դնելու, իսկ 
սահմանագլխի գյուղերում կազմակերպելու 
շուրջօրյա հեր թա պահություն:

Հրապարակավ հայտնեք Ձեր դիր քո-
րո շումը խայտառակ կապիտուլ յացիայի 
ակ տի եւ հատկապես հայտարարության 
9-րդ կետի վերաբերյալ: Հավատացեք, Ձեր 
անկեղծությունը բարձր կգնահատի սյու-
նեցին, եւ Դուք կմտնեք Սյունյաց աշխարհի 
փառքի տարեգրության մեջ, եթե կարողանաք 
արտահայտել սյունեցիների ընդհանրական 
հայրենապաշտ տրամադրությունը:

Եվ, այդուհանդերձ, եթե Դուք նպա-
տա կահարմար չգտնեք սեփական դիր-
քո րոշ ման մասին բարձրաձայնել, ապա 
գոնե Տաթեւի վանքում կամ մեկ այլ 
տեղ հրավիրեք մարզի բնակավայրերի 
ներկայացուցիչների համագումար եւ մշակեք 
սյունեցիների ընդհանրական դիրքորոշումը 
կապիտուլ յացիայի ակտի եւ հատկապես այդ 
փաստաթղթի 9-րդ կետի վերաբերյալ:

Եթե ի վիճակի չլինեք ձեռնարկելու նաեւ 
այդ քայլը, ապա Սյունիքի մարզում կամ 
ըստ համայնքների, Հայաստանի գործող 
օրենքներին համաձայն, կազմակերպեք 
տեղական հանրաքվե հետեւյալ հարցա դրու-
մով՝ «Հարգելի սյունեցի, դուք ուզում եք, որ 
Սյունիքի դարպասները բացվեն ցեղասպան 
ու մարդակեր թուրքի առջեւ»:

Եթե դա էլ ի վիճակի չլինեք անել, ապա, 
ներող եղեք, պետք է հեռանաք Սյունիքից եւ 
հնարավորինս շուտ…

Ոչ ավելորդ անգամ հիշեցնում ենք՝ Դուք 
սովորական մարզի ղեկավար չեք ու ոչ էլ 
սովորական պաշտոնյա, Դուք փառապանծ 
եւ հերոսական Սյունիքի մարզպետն եք, 
Դուք հնարավորություն ունեք հավերժորեն 
մտնելու Սյունիքի պատմության մեջ՝ իբրեւ 
ընդօրինակման արժանի կերպար: Եվ ուրեմն՝ 
վերջ տվեք չհիմնավորված ու անհասկանալի 
լռությանը: Դուք իրավունք չունեք կաշ կան-
դված մնալ սեփական աթոռով ու անձնական 
խնդիրներով եւ ձայն չբարձրացնել հա նուն 
հայոց պետականության ողնաշար հան դի-
սացող Սյունիքի անձեռնմխելիության:

Հիշո՞ւմ եք, թե պատերազմական օրերին 
վարչապետի գորիսյան այցից րոպեներ անց 
ինչպիսի խանդավառությամբ էիք մարզի 
կամավորականներին ոտքի հանում, հայ-
ադրբեջանական երբեմնի խորհրդային սահ-
մանի երկարությամբ խրամատներ փո րելու 
գործընթաց ձեռնարկում, թեեւ թշ նա մին դեռ 
Ջաբրայելում էր:

Այնպես որ՝ Դուք կարող եք վերստին 
ցուցաբերել նման ակտիվություն եւ նախա-
ձեռնողականություն ու Ձեր ձեռքը վերցնել 
Սյունիքի լինելիության համար պայքարի 
դրոշը:

Դարեր շարունակ Սյունիքն է թիկունք 
եղել հայոց պետականությանն ու ինքնիշ-
խա նությանը, իսկ հիմա, որքան էլ տարօ-
րինակ է, նույն հայոց պետության օրվա 
առաջնորդների թեթեւ ձեռքով վտանգվում է 
Սյունիքի ապագան:

Հերոսական մեր լեռնաշխարհն արժանի 
չէ նման դաժան հեգնանքի:

Շտապեք հստակեցնել Ձեր տեղն ու 
դերը մեր հինգհազարամյա պատմության 
ամենավճռական ու ամոթալի այս իրա-
վիճակում, եւ, համոզված եղեք, հազա-
րավոր սյունեցիներ կկանգնեն Ձեր դրոշի 
ներքո: Եթե նույնիսկ Ձեզ պաշտոնանկ անեն 
սեփական դիրքորոշում արտահայտելու 
կամ խղճի մտոք գործելու համար, ապա, 
հավատացեք, Դուք պատմական այս պահին 
ծնունդ առնող երեւելիների շարքը կդասվեք:

Եվ վերջում՝ ո՞ւմ պիտի դիմեինք մեր 
երկրամասի համար բախտորոշ այս պահին, 
եթե ոչ Ձեզ՝ Սյունիքի թիվ 1 պետական 
պաշտոնյային: Ուրեմն եւ՝ տեր կանգնեք 
պատմության եւ ճակատագրի կամոք Ձեզ 
վերապահված դերին…
ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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ԱՐՁԱԳԱՆՔ 
«Սյունյաց 
երկիր» թերթի 
հրապարակմանը

«Սյունյաց 
երկիր» թերթի 
«Հա զա  րա մյակ-
ներով անառիկ 
ու անմատչելի 
Սյու  նի քի դար-
պաս ները փոր-
ձում են բացել 
մեր դարավոր 
թշ նամու՝ թուրքի 
առջեւ. մարզ պետ 
Հունան Պո ղոս-
յանն ասելիք չունի՞» հրա պարակմանը

Հարգելի՛ պարոն Ալեքսանյան, ասում եք, 
որ լավ եք ճանաչում ինձ։ Եթե, իսկապես, 
լավ եք ճանաչում ինձ, պետք է իմանայիք 
ու կարծում եմ՝ գիտեք (մեկ անգամ չէ, որ 
Ձեզ հյուրընկալել եմ ՝ նույնիսկ այս դժվարին 
օրերին), որ որտեղ էլ լինեմ (Կապան, Մեղրի, 
Քաջարան, Գորիս, Տեղ, Տաթեւ, Սիսիան, 
Գորայք, մարզի ցանկացած բնակավայր) 
աշխատասենյակիս դռները միշտ բաց 
են եղել, ես էլ մշտապես պատրաստ եմ 
համագործակցության։

Գայիք, բերեիք Ձեր առաջարկները, 
քննարկեինք, գտնեինք յուրաքանչյուրիս 
աշխատանքի ճակատը ու միասին գործեինք։

Չգիտեմ ինչու նախընտրել եք հրա-
պարակային դիմելաձեւը եւ գոնե ինձ համար 
անհասկանալի հռետորաբանությունը։

Կարծում եմ՝ Ձեր ուղերձը շատ երկա-
րաշունչ է եւ գերազանցապես հռե տո րական 
հարցերին պատասխանելը կդիտվի որպես 
ժամավաճառություն։

Պարո՛ն Ալեքսանյան, ասում եք, որ լավ եք 
ճանաչում ինձ։ Ուրեմն պետք է իմանայիք, որ 
պաշտոն ասվածն ինձ համար միշտ երկրին 
ու ժողովրդին ծառայելու միջոց է եղել։ Եվ 
հիմա էլ այդպես է։

Հավելեմ, որ Սյունիքին ծառայելու համար 
պարտադիր չէ սյունեցի լինել, կարելի է լինել 
նաեւ ՄՇԵՑԻ, ով հրաշալի գիտի Սյունիքի 
պատմությունը եւ առնվազն սյունեցու չափ 
նվիրված է Հայոց այս աշխարհին։

Լա՞վ եք ճանաչում ինձ։
Ուրեմն, պետք է իմանայիք, որ ես գործի 

մարդ եմ, ոչ թե խոսքի։ Եվ այդ գործը հիմա էլ 
արվում է ողջ ծավալով, ընդ որում, լիարժեք 
արվում է նաեւ համայնքների ղեկավարների 
կողմից։ Ա՛յ, նրանց հայրենասիրությունն է 
ուսանելի, եւ հպարտ եմ, որ միասին ենք 
աշխատում։

Արդեն իսկ կատարվածի մասին, տա 
Աստված, ժամանակ ունենանք, կխոսենք։

Պարզապես իմ սկզբունքներից դուրս են 
ինքնագովությունն ու շատախոսությունը, 
ինքնագնահատականներ շռայլելը։ Առա վել-
եւս՝ այս դժվարին պայմաններում արվածն 
ու անելիքն ի լուր ամենքի, նաեւ թշնամու, 
հայտարարելը...

Ինձ խորթ է ականջահաճո հայտա րա-
րություններ անելը։ Ինձ համար դա անըն-
դունելի է։

Ես աննկատ, անաղմուկ, բայց հիմնավոր 
աշխատանքի կողմնակից եմ։

Ձեր առաջին հարցադրմանը պատաս-
խանեմ առանց փակագծեր բացելու. ամեն 
ինչ բարձր մակարդակով արվել եւ արվում 
է՝ Ձեր նշած կառույցների (եւ ոչ միայն) 
գործուն մասնակցությամբ, այժմ էլ ամեն ինչ 
բարելավվում է։

Երկրորդ հարցադրմանը, կարծում եմ, 
արդեն պատասխանել եմ ։ Ավելացանեմ՝ բոլոր 
հայտարարությունները, պարզաբանումներն 
ու մեկնաբանություններն արեք, երբ 
ՍՅՈՒՆԻՔԸ դուրս գա այս փորձությունից։

Հավելեմ, որ ունեմ կայացրած որոշում։ Այն 
ինձ համար միանշանակ է ու անբեկանելի։ 
Բայց այս պահին մեզ համար առաջնահերթ 
է մեր սահմաններն ամրացնելն ու անառիկ 
պահելը։ Առայժմ՝ այսքանը։ Աստված 
պահապա՛ն բոլորիս։

Հ.Գ. Միշտ հաճելի է եղել Ձեզ հետ 
զրուցելը։ Հուսով եմ ՝ կհանդիպենք։

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝ 
ՀՈՒՆԱՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏ

Ազգային ժողովի սյունեցի 
պատգամավորներ Արմեն Խաչատրյանին, 
Տիգրան Կարապետյանին, Կարեն 
Համբարձումյանին եւ Նարեկ 
Ղահրամանյանին

Հարգելի հայրենակիցներ
Երկու օր շարունակ՝ նոյեմբերի 10-ին եւ 

11-ին, սպասում էինք, որ սյունեցի «Իմ քայլ»-
ական պատգամավորներդ կտարանջատվեք 
ուրացող խորհրդարանականների փա ղան-
գից եւ ձեր լիազորությունների սահ ման-
ներում կնպաստեք Հայաստանի կա պի տու-
լ յա ցիայի խայտառակ ակտը չեզոքացնելու 
գործ ընթացին:

Ավա՜ղ, դա տեղի չունեցավ…
Եվ Հայաստանի ու հատկապես Արցախի 

եւ Սյունիքի համար վճռորոշ այս պահին 
ստիպված ենք հազարավոր սյունեցիների 
խնդրանք-կոչ-հորդորը փոխանցել ձեզ՝ մեր 
ընտրյալներին:

Սյունյաց աշխարհի հարգելի զավակ-
ներ

Մենք ճանաչում ենք ձեր ընտանիքներին, 
նաեւ ձեր նախնիներից շատերին, քաջա-
տեղ  յակ ենք ձեր անցած ուղուն: Ու մեծ 
հարգանք ունենք ձեզանից յուրաքանչյուրի 
եւ ձեր ընտանիքների, ձեր գերդաստանների 
հանդեպ: Դրա վառ արտահայտությունն էին 
նաեւ այն քվեները, որ սյունեցի ընտրողները 
տվեցին ձեզ 2018 թ. դեկտեմբերյան համա-
պետական ընտրության ժամանակ:

Եվ ձեր օգտին, ձեր քաղաքական թիմի 
օգտին քվեարկել ենք՝ վստահ լինելով, որ բոլոր 
դեպքերում ու հատկապես ճակատագրական 
պահերին դուք կպաշտպանեք Հայաստանի 
Հանրապետության եւ, իհարկե, Սյունիքի ու 
սյունեցու շահը:

Հիմա եկել է պահը, որը պատմական է եւ 
հայոց լինելության համար վճռորոշ:

Եռակողմ ստորագրությամբ հայտնի 
խայտառակ ակտն աննախադեպ փորձ է՝ ոչ 
միայն Արցախ հայրենիքից մեզ զրկելու, այլեւ 
վտանգի տակ դնելու Սյունիքի լինելության 
հեռանկարը, ասել է թե՝ Հայաստանի 
Հանրապետության ներկան ու գալիքը:

Այդ փաստաթղթով (եթե կյանքի կոչվի) 
ճանապարհ է բացվում քոչվոր թուրքի առաջ՝ 
իրացնելու իր բազմադարյա երազանքը՝ 
անարգել մտնելու Սյունիք:

Ուստի եւ մի գերխնդրի առջեւ ենք 
կանգնած ազգովի՝ ժամ առաջ անվավեր 
համարել այդ խայտառակ ակտը, քանի դեռ 
նման հնարավորություն ունենք: Ու այդ 
առումով ձեզանից յուրաքանչյուրը, կարծում 
ենք, անհապաղ եւ կոնկրետ անելիք ունի:

Մինչ այդ, սակայն, ձեր ուշադրությունն 
ենք սեւեռում հետեւյալ իրողության վրա. 
ձեզանից յուրաքանչյուրի նախնիների սուրբ 
նշխարներն են ամփոփված Սյունիքի հողում, 
ձեզանից յուրաքանչյուրի արմատներն 
են այս լեռնաշխարհում, ձեր նախնիները 
դարեր շարունակ հերոսաբար մաքառել են 
մարդակեր թուրքի դեմ՝ հանուն Սյունիքի 
արժանապատվության, ամբողջականության 
եւ ինքնիշխանության:

Հիմա փորձ է արվում այդ ամենը պղծել, 
փորձ է արվում պատմության անիվը 
շրջել, փորձ է արվում մեր աստվածատուր 
հայրենիքը մեզանից խլել, փորձ է արվում 
հայոց պետականության հոգեհանգիստը 
կազմակերպել:

Եվ դուք չեք կարող լուռ մնալ այս պահին, 
չեք կարող շրջանցել սկիզբ առած արհա-
վիրքն ու սեփական դիրքորոշում չարտա-
հայտել հօգուտ Սյունիքի եւ Հայաս տանի 
Հանրապետության, ինչպես եւ հօգուտ հայոց 
Արցախի:

Այս կոչ-հորդոր-խնդրանքը հրա պարա-
կավ չէինք ուղղի ձեզ, եթե վերջնականապես 
կորցրած լինեինք յուրաքանչյուրիդ հանդեպ 
ի սկզբանե ունեցած հավատը, եթե համոզ-
ված լինեինք, որ յուրաքանչյուրիդ ներաշ-
խարհում այլեւս մեռած է սյունեցու արժա նա-
պատվությունը:

Որեմն՝ հազարավոր սյունեցիներ դեռ 
հավատում են ձեզ եւ ակնկալում ողջա-
մտություն, հայրենապաշտություն:

Ո՞րն է մեր կոչ-խնդրանք-հորդորի ընդ-
հան րական գաղափարը:

Հանուն ազգային փրկության, հա նուն 
Սյունիքի փրկության, հանուն կորս ված 
Արցախի վերականգնման դուք պար տա-
վոր եք հենց այսօր տարանջատվել ուրա-
ցողների, ազգադավների փաղանգից եւ 
կանգնել հայ ժողովրդի մեծամասնության, 
արժանապատիվ Սյունիքի, հայոց պետա-
կանության կողքին:

Այո, հենց դուք եք առաջին հերթին պար-
տա վոր տարբերվել հայտնի ութսունութի 
պահ վածքից, քանզի Հայկ նահապետի եւ 
Սիսակ նահապետի արյունն է ձեր երակ նե-
րում, քանզի Սյունիքը դավաճաններ երկնելու 
իրավունք չունի: Հենց դուք պետք է առաջին 
հերթին վեր կանգնենք կուսակցական-
գաղափարական չեղած եւ շինծու շահից, որը 
հայրենիքի եւ ազգի շահի հետ որեւէ աղերս 
չունի:

Ինչ-որ պարագայում միգուցե եւ դրվա-
տելի է եղել, որ հավատարիմ եք մնա ցել ձեր 
քաղաքական թիմին, բայց այդ հա վա տար-
մությունն այլեւս ոչ միայն գնահատելի ու 
պահանջված չէ, այլեւ, մեղմ ասած, դա վա-
ճանական է ու հակահայկական, նաեւ հա-
կա պե տական:

Եվ ուրեմն՝ զրո արժեք ունի այս իրա վի-
ճա կում դրսեւորվող ձեր՝ այսպես կոչված կամ 
թվացյալ հավատարմությունը քաղաքական 
թիմին, եթե կշեռքի նժարին հայոց հայրենիքի 
լինել-չլինելու գերխնդիրն է:

Ավելին ասենք՝ ձեր ներկայիս՝ այսպես 
կոչված հավատարմությունը քաղաքական 
թիմին (թույլ տվեք ասել)՝ սովորական մոր-
թա պա շտության տպավորություն է թողնում:

Այնպես որ՝ ժամն է հրապարակավ հեռա-
նա լու ուրացողների փաղանգից եւ կոնկրետ 
գործողություններով ու ձեր մանդատի ուժով 
պայքարելու այն փաստաթղթի դեմ, որով 
փորձում են մեզ հայրենազրկել, որի հիման 
վրա սրբասուրբ Սյունիքում ոտք պիտի դնի 
մեր դարավոր թշնամի թուրքը:

Իսկ եթե դուք նման համարձակություն եւ 
վճռականություն չունենաք, ապա, անկախ 
որեւէ մեկի կամքից, դուք եւ ձեր սերունդները 
Սյունիքում ապրելու, սյունեցի կոչվելու 
բարոյական իրավունք չեք ունենալու դա րե-
դար:

Ավելին ասենք՝ դուք դասվելու եք Սյու նի-
քին 18-րդ դարասկզբին դավաճանած Մելիք 
Ֆրանգյուլի ու նրա նմանների շարքը: Եվ ձեր 
ու ձեր սերունդների վրա դարեր շարունակ 
համաժողովրդական անեծք է իջնելու, ինչպես 
երեք հարյուր տարի շարունակ արվում է 
Մելիք Ֆրանգյուլի գերեզմանի հանդեպ, որ 
գտնվում է Արծվանիկ գյուղի գերեզմանոցի 
մերձակայքում:

Իրավիճակն ինչ-որ կերպ շտկելու շատ 
քիչ ժամեր են մնացել:

Եվ այդ ժամերի ընթացքում դուք երկու 
ճանապարհ ունեք, որոնցից միայն մեկը 
կարող եք ընտրել:

Ճանապարհ 1. դուք հերոսանում եք 
եւ մտնում հայոց փառքի պատմության 
մեջ՝ լքելով ուրացողների փաղանգը եւ ձեր 
մանդատի ուժով չեզոքացնելու խայտառակ 
կապիտուլ յացիայի ակտը: Եվ դուք ու ձեր 
սերունդները գալիք դարերում արժանանում 
եք խոնարհումի:

Ճանապարհ 2. դուք մնում եք ուրա-
ցող ների ճամբարում՝ աջակցելով Սյունիքն 
ու ձեր նախնիների գերեզմաններն ու քրիս-
տոնեական սրբությունները մեր դարա-
վոր թշնամուն հանձնելու ազ գա դավ 
գործողություններին, ինչպիսի լիա զո րու-
թյուն ներ ընտրողներս ձեզ չենք տվել: Այդ 
ճանապարհն ընտրելով՝ դուք կպղծեք նաեւ 
հայոց նահատակների հիշատակը, ովքեր 
զոհվել են Արցախյան երեք պատերազմի 
ընթացքում, ովքեր դարեր շարունակ 
պաշտպանել են Սյունիքը եւ հայոց արեւել յան 
սահ մաններն առհասարակ:

Հիշեցնում ենք՝ երրորդ ճանապարհ չկա…
Իսկ կողմնորոշվելու համար, ինչպես ար-

դեն նշեցինք, շատ քիչ ժամեր ունեք. նոյեմբերի 
15-ին մեկնարկում է հայրենիքը թուրքին հան-
ձնելու մեծագույն ոճրագործություն-ծրագիրը:

Անշուշտ, ձեր անելիքը դուք եւ միայն 
դուք կարող եք որոշել, բայց եւ խնդրում-
հորդորում-կոչ ենք անում՝ նախընտրել 
հիշատակված առաջին ուղին:

Դա, հիշեցեք, բազում արժանապատիվ 
սյունեցիների եւ ձեզ ծնող ու ձեզանով 
առայժմ հպարտացող Սյունյաց աշխարհի 
հորդոր-խնդրանքն է:
ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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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 
20.11.2020թ.: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

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
«Քաջարանի արհես տագործական պե-
տա  կան ուսում նա րան» ՊՈԱԿ-ում պա-
հանջ վում են բար ձրա գույն կրթությամբ 
հետեւ յալ առարկաների դասավանդման 
մաս նագետներ`

1. Քիմիա
2. Կենսաբանություն

3. Աշխարհագրություն
4. «Խոհարարական գործ» մաս նա գի-

տու թյան վարպետ
Տեղեկությունների համար զանգահարել 
077 52 32 90 հեռախոսահամարով կամ 
այցելել «Քաջարանի արհեստագործական 
պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ, հասցե ք. 
Քաջարան, Խանջյան 5։

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  2020թ. դեկ-
տեմ բերի 1-ին կկայանա «Սյունիք» ջրօգ-
տա գործողների ընկերության գլխավոր 
հաշվապահի պաշտոնի համար մրցույթ։ 
Մր  ցույ թի մասնակցության հայտերն ըն-
դուն վում են մինչեւ 2020թ. նոյեմբերի 30-ի 
ժամը 14։00։ Հասցեն՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ, 
ք.Սիսիան, Ն.Ադոնցի 13։

Գորիսը վերջին հրաժեշտը տվեց իր 
նահատակ-հերոս զավակին՝ Կարեն 
Հայրապետյանին. նրա խիզախությանն 
առնչվել էինք դեռեւս Ապրիլյան 
պատերազմի օրերին

Մեծ կամք եւ ջանք, նաեւ սառ նա-
սրտություն է պահանջվում՝ առանց հույզերի 
ու կսկիծի ընթերցելու ռազմաճակատում 
նահատակված մեր քաջորդիների անուն-
ազգանունները՝ ծննդյան թվականներով, որ 
սեպտեմբերի 27-ից պարբերաբար ներ կա-
յացվում է հանրությանը:

Մյուս կողմից՝ մեր լավագույն զավակների 
կորուստը՝ հերոսներին վայել ձեւով սգա-
լու, հուղարկավորելու ժամանակ ու հնա րա-
վորություն էլ, կարծեք, չկա:

Հայոց երկիրն օրհասի մեջ է, սահ-
մա նում կենաց եւ մահու պատերազմ է՝ 
յուրաքանչյուրիս ֆիզիկական մաս նակ ցու-
թյանը սպասող:

Եվ, այդուհանդերձ, հնարավորություն 
ունե ցանք հոկտեմբերի 15-ին Գորիսում մաս-
նակցել մարտադաշտում հերոսաբար նահա-
տակ ված հրամանատար, փոխ գն դա պետ 
Կարեն Հայրապետյանի հուղար կա վո րու-
թյանը:

Կարեն Հայրապետյանը հողին հանձնվեց 
Մեծ հայրենականում եւ Արցախյան գո յա-
մար տում զոհված գորիսեցիների հի շա տա կը 
հավերժացնող հուշահամալիրի մեր ձա կայ-
քում օրերս հիմնված պանթեոնում: Ինքն այդ 
սրբավայր-պանթեոնի չորրորդ «բնակիչը» 
դարձավ: Վերջին օրերին այդտեղ էին իրենց 
հավերժական հանգրվանը գտել Արցախյան 
մերօրյա պատերազմի եւս երեք նահատակ, 
որոնցից յուրաքանչյուրին կանդրադառնանք 
առանձին հրապարակմամբ:

Մինչ այդ Սյունյաց թեմի առաջնորդանիստ 
եկեղեցում՝ Գորիսի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ 
տաճարում, ապա նորահիմն պանթեոնում 
կատարվեց Կարեն Հայրապետյանի թաղման 
կարգը՝ գլխավորությամբ Սյունյաց թեմի 
առաջնորդական տեղապահ, հոգեշնորհ տեր 
Մակար վարդապետ Հակոբյանի:

Պանթեոնում դամբանական խոսքով 
հան դես եկավ բանակային 1-ին կորպուսի 
ներկայացուցիչ, փոխգնդապետ Էդիկ Գրի-
գոր յանը, ով մասնավորապես ասաց. «Կա-
րեն Հայրապետյանն անմահացավ հերոսի 
մա հով: Նա առյուծասիրտ այն քաջերից էր, 
ովքեր սրբորեն կատարեցին ու կատարում 
են իրենց պարտքը՝ գործելով ռազմական սխ-
րանքներ եւ ապացուցելով իրենց որդիական 
սերը հայրենիքի հանդեպ, ինչպես եւ հա վա-
տարմությունը՝ զինվորական երդմանը:

Փա՛ռք քեզ, փոխգնդապետ Կարեն Հայ-
րա  պետյան՝ սխրանքներով անմահացած 
քա  ջորդի, որ ընտրեցիր բարձունքներից ամե-
նաբարձրը՝ հանուն հայրենիքի մար տի րոս-
վելու զոհասեղան-գագաթը:

Հավատացած եղի՛ր, քո սուրբ շիրմին ամեն 
անգամ կխոնարհվեն ամենաբուրումնավետ 
ծաղիկներն ու հայոց մարտական դրոշները, 
նաեւ նրանք, ովքեր հայրենիքի կանչով 
նույնպես կգնան սահման՝ պաշտպանելու 
հայոց սրբազան հողն ու մեր ազգային ար ժա-
նա պատվությունը»:

Կարեն Հայրապետյան նահատակի աճյու  -

նը գերեզման իջեցվեց զին վո րա կան պա-
տիվ ներով՝ Հայաստանի Հան րա պե տու թյան 
օրհներգի հնչ յունների, ապա եւ հրա զե նային 
համազարկերի ներքո:

Մերօրյա հերոսին վերջին հրաժեշտը 
տալու եկած հարյուրավոր գորիսեցիների 
ցավի եւ արցունքի միջից, մինչդեռ, ցասումի 
եւ վրեժխնդրության կրակ էր ցայտում:

Հուղարկավորության ամբողջ ընթացքը 
յուրօրինակ եւ վերստին հավաստումն էր այն 
բանի, որ մեր հերոսների թափած ծով արյան 
պատասխանը մեկն է լինելու՝ հաղթանակ …

* * *
Կարեն Հայրապետյանը ծնվել է 1979 թ. 

Գորիս քաղաքում:
Գորիսի թիվ 3 միջնակարգ դպրոցն 

ավար տելուց հետո կրթությունը շարունակել 
է ՀՀ ՊՆ Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազ-
մա մարզական վարժարանում, ավելի ուշ՝ 
Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական 
ինստիտուտում, ապա՝ հրամանատարական 
դասընթացներում:

ՀՀ զինված ուժերում եւ Պաշտպանության 
բանակում հրամանատարական տարբեր 
պաշտոններ է վարել:

Ապրիլ յան պատերազմի օրերին ՊԲ զորա-
մասերից մեկի հրամանատարի տեղակալն էր 
եւ շտաբի պետը:

2020 թվականին նշանակվել է Սիսիանի 
N զորամասի հրամանատարի՝ մարտական 
գծով տեղակալ: Այդ կարգավիճակով էլ 
պատե րազմի առաջին իսկ օրը մեկնեց 
ճակատ:

Կարեն Հայրապետյանը հայրենիքին մա-
տու ցած բարեխիղճ ծառայության համար 
արժանացել է պետական եւ գերատեսչական 
տարբեր պարգեւների: Մասնավորապես՝ 
«Մար տական ծառայության մեդալ»-ի, «Հայ-
րե նիքին մատուցած ծառայությունների հա-
մար», «Վազգեն Սարգսյան», «Դրաս տա մատ 
Կանայան», «Գարեգին Նժդեհ» մեդալների:

Ամուսնացած էր, երեք զավակի հայր:
Մեծ հեղինակություն էր վայելում 

ծառայակիցների ու ճանաչողների շրջանում:
Աչքի էր ընկնում մարտական ու ֆի զի-

կա կան բարձր պատրաստվածությամբ, 
կազմա կերպչական ունակություններով 
եւ հրամանատարական գնահատելի հմ-
տու թյուններով, կարողանում էր ճիշտ 
կողմնորոշվել մարտական բարդ իրա վի ճակ-
ներում:

* * *
Կարեն Հայրապետյանը, ինչպես նշե ցինք, 

2016 թ. ապրիլ յան պատերազմի մաս նա կից-
ներից է:

Պատերազմին հաջորդած օրերին (30 
ապրիլի 2016 թ.) «Սյունյաց երկիրն» այցելել 
էր արցախաադրբեջանական շփման գծի 
հարա վային թեւ:

Այցի արդյունքներն արտացոլված են 
թերթի նույն տարվա մայիսի 4-ի համա րում 
(N14)՝ «Մեր լինելիության ստույգ երաշ-
խավորը 18-20 տարեկան զինվորներն ու 

նրանց հրամանատարներն են» վեր տա-
ռությամբ:

Այցի ընթացքում հանդիպել էինք նաեւ 
ԼՂՀ պաշտպանության բանակի N զորամասի 
հրամանատարի տեղակալ, շտաբի պետ, 
փոխգնդապետ Կարեն Հայրապետյանին:

Ահա, թե ինչ էինք գրել այդ հանդիպման 
մա սին նույն հրապարակման մեջ. «Անթաքույց 
հպարտություն ապրեցի, երբ առաջնագիծը 
հսկող գնդի շտաբի պետի պաշտոնում 
տեսա զավակներիս համադասարանցուն՝ 
Կարեն Հայրապետյանին: Կարծես երեկ էր՝ 
մեր բակում կռիվ-կռիվ էին խաղում թաղի 
երեխաները, իսկ հիմա… առնականացած, 
քաջ ու կորովի տղամարդու տեսք ստա-
ցած փոխգնդապետ է՝ հայ սպայի ու 
հրա մանատարի իր առաքելությունը լա-
վա գույնս գիտակցող, մարտական նոր գոր-
ծո ղությունների, ամեն պահի կրակագիծ 
նետվելու պատրաստ, հերթապահության 
մեկ նող տղաներին քաջալերող»:

Եվ այդ քաջորդու երկրային կյանքն 
ընդհատվեց 2020 թվականի հոկտեմբերի 12-
ին՝ Հադրութի մերձակայքում, ադրբեջանա-
թուրքական-ահաբեկչական ելուզակների 
դեմ մղվող անհավասար մարտերից մեկում:

Փա՛ռք քեզ, հայ զինվոր, որ հանուն Հայոց 
սրբազան հողի չխնայեցիր կյանքդ անգամ:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
15 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2020Թ.

Երեւանի ընդհանուր 
իրավասության 
դատարանը մերժել 
է Աշոտ Մինասյանին 
կալանավորելու 
միջնորդությունը

Ազատամարտիկ Աշոտ Մինասյանը՝ 
Աշոտ Երկաթը, ձերբակալվել է ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 35-300-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ 
իշ խանության յուրացման եւ 35-305-րդ հոդ-
վածի՝ պետական, քաղաքական կամ հա-
սա րակական գործչի գործունեությունը 
դա դարեցնելու նպատակով սպանության 
նա խապատրաստման եւ 235-րդ հոդվածի՝ 
ապօրինի զենք զինամթերք պահելու կաս-
կածանքով։ Այդ մասին «Փաստինֆո»-ի հետ 
զրույցում ասաց Մինասյանի փաստաբան 
Արամ Վարդեւանյանը։

Նա արձանագրեց, որ չի կարող լուրջ 
վերաբերել կասկածանքին, դժվարությամբ, 
բայց, այդուհանդերձ, հույս հայտնեց առ 
այն, որ նշված կասկածանքով կսահ-
մա նափակվեն, քանի որ իշխանության 
յուրացումը կոնկրետ հանցակազմ է, որի 
նախապատրաստությունն ինքնին զավեշտ 
է, որովհետեւ իշխանության յուրացման 
նախապատրաստում որպես այդպիսին 
հնարավոր չէ պատկերացնել։

Փաստաբանը հայտնեց, որ ձերբակալման 
որոշման դեմ բողոք է ներկայացվել։ Փաս-
տա բանի խոսքով՝ որեւէ փաստական 
տվյալ չի ներկայացվել, նույնիսկ՝ բանավոր 
հարցմամբ, մինչդեռ, անձին արգելանքի 
վերցնելու պահից պետք է վկայակոչվեն ոչ 
միայն իրավական հիմքերը, այլեւ՝ փաս-
տական որոշակի տվյալներ եւ նույնիսկ 
փաստաբանի բանավոր խնդրանքի դեպքում 
որեւէ տեղեկություն չի տրամադրվել։ Ավե-
լին՝ ձերբակալման հիմքում ընկած է անձի 
փախուստի կանխելը, մինչդեռ, Մինասյանը 
40 օր` իր որդիների հետ, եղել է առաջնագծում։

«Եթե մեր ԱԱԾ-ի քննչական դեպար տա-
մենտը պատկերացնում է, որ ԶՈՒ գնդապետ, 
«Մարտական խաչ» երկրորդ աստիճանի 
շքա նշան կրողը, երեք պատերազմի մաս-
նակիցը կարող է դիմել փախուստի, ես 
ուղղակի ցավում եմ նման մտածողություն 
ունեցող մարդկանց համար», – ասաց Վար-
դեւանյանը։

Նրա փոխանցմամբ՝ Մինասյանը ցուց-
մունք չի տվել, բայց հայտարարությամբ է 
հանդես եկել՝ արձանագրելով, որ նշվածը 
քաղաքական հետապնդում է։

Հ.Գ. Նոյեմբերի 19-ին հայտնի դար-
ձավ, որ Երեւանի ընդհանուր իրա-
վա սու թյան դատարանը մերժել է 
«Սի սա կան» ջոկատի հրամանատար 
Աշոտ Մինասյանին կալանավորելու 
միջնորդությունը::

 

Կարեն Հայրապետյանը 
հայրենիքին մա տու ցած 
բարեխիղճ ծառայության 
համար արժանացել է պետական 
եւ գերատեսչական տարբեր 
պարգեւների:
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