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Հունան Պողոսյանը հեռանում է Սյունիքից. 
անհամաձայնություն կապիտուլյացիայի 
ակտի՞ն, թե՞ կառավարման ճգնաժամից ելք 
չտեսնելու հետեւանք

Սյունիքի մարզպետ Հունան Պողոսյանը 
2020 թ. նոյեմբերի 30-ին հրաժարականի 
դիմում է ներկայացրել:

Ա յդ պաշտոնը զբաղեցնում էր 2018 թ. 
հոկ տեմբերի 16-ից: Հրաժարականը, 
բնակա նա բար, ամենատարբեր խո-

սակ ցությունների եւ են թա դրությունների տե-

ղիք է տվել Սյունիքում:
Սյունիքից հեռանալուց առաջ Հունան 

Պողոսյանը խոսք է ուղղել մարզի բնակ չու-
թյանը:

Ահա եւ այդ խոսքը. «Սիրելի՛ հայրե նա-
կից ներ

Որքան էլ որ փաստարկները, պար զա բա-
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Սյունիք-Ադրբեջան. օրակարգում 
սահմանագծման հույժ կարեւոր խնդիրն է, 
ովքե՞ր են մեզանում զբաղված դրանով եւ 
արդյո՞ք զբաղվողները տիրապետում են հարցին

Առաջիկա օրերին ականատես ու վկա կլի-
նենք մեր լեռնաշխարհի համար չափա-
զանց կարեւոր մի հարցի կարգավորման. 
Հա  յաստանն ու Ադրբեջանը կսկսեն պե-
տա կան սահմանի դեմարկացիայի (սահ-
մա նորոշման) խնդրի լուծումը Սյու նիքի 
մարզում…

Չ գիտենք, թե Հայաստանի մյուս շրջան-
ներում ինչ խնդիրներ կան կամ 
կարող են լինել սահմանորոշման խն-

դրում, բայց Սյունիքում բազում են վեճերի, 
տարակույսների տեղիք տվող հարցերը:

Չգիտենք՝ Սյունիքի մարզպետարանը, հա -
մա յնքապետարանները պատրա՞ստ են ար-
ժա նապատվորեն եւ խելամտորեն մաս նակցել 
կա րեւորագույն այդ խնդրի կար գա վորմանը, 
թե՞ ոչ:

Չգիտենք նաեւ՝ իրավունք վերապահող 
ի՞նչ փաստաթղթեր են դրվելու սահմա նո րոշ-
ման հիմ քում (քարտեզներ (ո՞ր թվականի եւ 
ո՞ւմ կող մից կազմված), համատեղ հան ձնա-

ժո ղով ների արձանագրություններ, Հա յաս տա-
նի կառավարության որոշումներ եւ այլն):

Ու այդ աշխատանքների շեմին, ան կեղ-
ծորեն, հակված չենք հանդիմանելու մարզային 
կամ համայնքային պաշտոնյաներին, ովքեր 
շատ վաղուց պետք է ունենային վիճելի բո-
լոր հարցերի պատասխանը՝ հիմքերով ու 
հիմնավորումներով, բայց չունեն. հա վա-
նա բար իրենց տեղում չէին կամ իրենց գոր-
ծով չէին զբաղվում կամ էլ մտահասու եւ 

Սյունիքում 
վարժանքներ են 
սկսվել երբեմնի 
հրոսակ մարզպետի 
վերակենդանացման 
համար 

Հ այաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադր բե-
ջանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ի 
խայ տառակ հայ տարարությունից հետո 

Սյունիքում, փաս տո րեն, նոր դարաշրջան է 
սկսվել:

Կապիտուլ յացիայի ակտի 9-րդ կետով մեր 
լեռնաշխարհին նոր կարգավիճակ է փորձում 
պարտադրվել, այն էլ՝ անվտանգության հա-
մա կարգի առումով:

Դրան հաջորդել է Սյունիքի սահմանների 
ճշգրտման ապօրինի գործընթացը, որը 
կատարվում է թուրքական կողմի նա խա-
ձեռ նությամբ ու պարտադրանքով, իրենց 
ձեռ նտու քարտեզների ցուցադրմամբ, իսկ 
հայաստանյան կողմն առայժմ ներկայացնում 
են հիմնականում սահմանամերձ բնա կա վայ-
րերի տղերքը… Ու այդ գործընթացը շարու-
նակվում է:

Պետական կառավարման համակարգի 
ճգնաժամի պայմաններում, Սյունիքի համար 
շրջադարձային այս պահին մարզպետ Հու-
նան Պողոսյանը հեռացավ, թեեւ տարերքի 
խրախճանքը մարզում սկսվել էր նրա պաշ-
տո նաթողությունից դեռ շատ առաջ:

Եվ Սյունիքում՝ ճակատագրական այս 
օրե րին, մեկնարկ է առել մարզպետի աթո ռի 
համար պայքար. իբր քիչ էին մարզի խնդիր-
ներն ու սպառնացող վտանգները…

Ահա այսպիսի իրավիճակում է հայտնվել 
արեւելքից ու արեւմուտքից թուրքական ար-
դի ական ուժերով հետեւողականորեն շրջա-
փա կվող Սյունիքի մարզը:

Ու, որքան էլ տարօրինակ է, հայտնվել են 
մարդիկ, ովքեր Սյունիքի մերօրյա դժբախ-
տության վրա փորձում են ձեռքեր տաքացնել:

Հատկապես ակտիվացել է երբեմնի 
մար զ պետներից մեկը, ում եւ թուրքի միջեւ 
սյունեցին վաղուց է հավասարության նշան 
դրել, ում պաշտոնավարման արդյունքում 
Հայաս տանի ամենահարուստ Սյունիք աշ-
խար հը հազարապատիկ անգամ թուլացավ եւ 
խոցելի դարձավ:

Այդ օսմանցին, ով Սյունիքին ավելի մեծ 
տառապանքներ ու վնասներ է պատճառել, 
քան որեւէ ասպատակ նախորդ մի քանի հար-
յուրամյակում, այսօր փորձում է Սյունիքի ցա-
վից ու վշտից նույնիսկ անձնական շահ կոր-

Ծիծեռնավանքը՝ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանգլխին, որ, ցավոք, մնաց սահմանի այն կողմում
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Իջնում է գիշերն անգութ ու մթին,
Եվ այգը բացվում դառն ու 
 մահահոտ,
Բայց հրկեզ հոգիս մորմոքում 
 այս տոթ
Հավատում է դեռ քո առավոտին։

Թող կիտվի խավարն ավելի խրթին
Եվ չարխինդ ճնշե հողն իմ արյունոտ,
Ու թող գա՛, թե կա, ավելի՛ չար բոթ,
Մեխվի զոհ֊երկրիս անարգված 
 սրտին։

Ուխտավոր անդուլ, դարերի 
 ժառանգ
Մի հեգ նաիրցի՝ գնում եմ անկանգ. –
Թող գուժկան գիշերն ահասաստ 
 դավե –
Որքան մութը սեւ՝ այնքան ես 
 համառ,
Երկնի՛ր իմ երկիր, հավատով անմար,
Սուրբ է քո ուղին՝ եւ պսակըդ՝ 
 վեհ ...
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նում ները, հիմնավորումները հաս կա նալի, 
տրամաբանական ու համոզիչ են թվում, 
միեւնույն է, չկարողացա եւ չեմ կարող հա-
մա կերպվել այս իրողությունների հետ։ 
30.11.2020 թ. դիմում եմ ներկայացրել ՀՀ 
վար չապետին՝ ինձ իմ դիմումի համաձայն 
ՍՅՈՒ ՆԻՔԻ մարզպետի պաշտոնից ազատելու 
խնդրանքով։ Սա էր 16.11.2020 թ. նշածս 
միա նշանակ եւ անբեկանելի որոշումը։

Շնորհակալություն եմ հայտնում ՍՅՈՒ-
ՆԻՔԻՆ եւ սյունեցիներին, իմ գործ ըն կեր նե-
րին, գերատեսչություններին, որոնց հետ 
աշ խա տել եմ, հատկապես ՀՀ տարածքային 
կա ռավարման եւ ենթակառուցվածքների 
նա խա  րարության անձնակազմին՝ Սուրեն 
Պապիկյանի գխավորությամբ։ Առան ձնա հա-
տուկ շնորհակալություն՝ մարզպետարանի 
աշ խա տակիցներին, մարզի խոշորացված 
հա մայն քների ղեկավարներ Գեւորգ Փար-
սյա նին՝ Կապան, Առուշ Առուշանյանին՝ Գո-
րիս, նաեւ՝ Գորիս համայնքի ղեկավարի 
տեղա կալ ներ Մենուա Հովսեփյանին եւ 
Իրինա Յոլ յանին, Արթուր Սարգսյանին՝ 
Սիսի ան, Մխիթար Զաքարյանին՝ Մեղրի, 
Ման վել Փարամազյանին՝ Քաջարան, Ներ-
սես Շադունցին՝ Տեղ, Մուրադ Սիմոնյանին՝ 
Տաթեւ, Աշոտ Աղաջանյանին՝ Գորայք, բոլոր 
բնա կավայրերի վարչական ղեկավարներին, 

նրանց աշխատակազմերին, ովքեր անձնա-
կան օրինակ ծառայեցին թե՛ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ 
սահ մանները պաշտպանելիս, թե՛ ԱՐՑԱԽԻ 
համար թիկունք ապահովելիս։ Շնորհակալ եմ 
ու հպարտ, որ միասին ենք աշխատել։

Շնորհակալ եմ արտերկրում բնակվող 
մեր հայրենակիցներին, դպրոցականներին, 
տարեց ներին, մտավորականներին, արտա-
դրող ներին ու անհատ ձեռներեցներին, մար-
զի արտադրական հսկաներին, բոլոր-բոլո-
րին՝ պատերազմի ողջ ընթացքում՝ դաժան 
փորձության յուրաքանչյուր օր ու ժամ, թի-
կունքն ապահովելու ու ԱՐՑԱԽԻ հոգսերը 
թե թեւաց նելու համար։ Շնորհակալ եմ ԱՐ-
ՑԱ ԽԻ մեր գործընկերներին։ Շնորհակալ եմ 
ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ զինվորներին՝ շարքայինից մին-
չեւ գեներալ։

Խոնարհվում եմ ՄԵՐ ՆԱՀԱՏԱԿՎԱԾ 
ՀԵՐՈՍ ՆԵՐԻ հիշատակի առաջ։ ՓԱ՛ՌՔ ՄԵՐ 
ՀԵՐՈՍ ՆԵՐԻՆ ՈՒ ՆՐԱՆՑ ԾՆՈՂՆԵՐԻՆ։

ԱՍՏՎԱԾ ՊԱՀԱՊԱ՛Ն բոլորիս։
Հ.Գ. Շարունակում եմ պաշտոնավարել՝ 

մինչեւ կառավարության համապատասխան 
որոշումը։

Վերջին օրերի ընթացքում, բոլորիս հա-
մատեղ ջանքերի շնորհիվ, Սյունիքում այս 
պահի դրությամբ ունենք ավելի բարենպաստ 
եւ անվտանգ սահմանագիծ. խնդրում եմ է՛լ 
ավելի ամրացնել եւ պաշտպանել այն»։ 

Հունան Պողոսյանն ազատվեց Սյունիքի մարզպետի 
պաշտոնից 

Հունան Պողոսյանն ազատվեց Սյունիքի մարզպետի պաշտոնից: Այդ մասին որոշումն 
ընդունվեց կառավարության 2020թ. դեկտեմբերի 3-ի նիստում: 

1980-ականներին ճշտվել է Կապանի 
շրջան-Ադրբեջան սահմանագիծը, որի 
արդյունքում 1000 հա հողատարածք է 
վերադարձվել Կապանին. որտե՞ղ են այդ 
փաստաթղթերը

«Սյունյաց երկիր» կայքում զետեղված 
«Սյու նիք-Ադրբեջան. օրակարգում սահ-
մա նա գծման հույժ կարեւոր խնդիրն է, 
ովքե՞ր են մեզանում զբաղված դրանով 
եւ արդյո՞ք զբաղվողները տիրապետում 
են հարցին» հրապարակումը լայն 
արձագանք է գտել հանրության շրջանում։ 
Սամվել Ալեքսանյանի հեղինակած այդ 
հրապարակմանն անդրա դար ձել է նաեւ 
Կապանի կուսշրջկոմի նախ կին առաջին 
քարտուղար Կարեն Մկրտչյանը, ով 
մեզ որոշ մանրամասներ հաղորդեց 
1980-ականների կեսերին տեղի ունեցած 
սահ մանային ճշտումների մասին։

-1986 թ. եղել եմ Ղա-
փա նի շրջ խոր-
հր դի գործ կո մի 

նախագահը։ Ադրբեջանական ԽՍՀ Կու-
բաթ լուի շրջանի սահմանամերձ գյու ղից 
դեպի Չայզամի ձգվող ճանապարհն ադր-
բեջանցիներն ուզում էին լայնացնել եւ 
ասֆալտապատել առանց մեր թույլտվության, 
առանց մեզ հետ համաձայնեցնելու։ Այդ 
ժամանակվա Ղափանի ներքին գործերի 
բաժնի, պետանվտանգության կոմիտեի աշ-
խա տակիցներին հանձնարարություններ 
տվեցի, հետո եղանք տեղում։ Ադրբեջանական 
կող մից ժամանեց Կուբաթլուի կուսշրջկոմի 
եր րորդ քարտուղարը։ Զրուցեցինք, բացա-
տրե ցինք, որ իրավունք չունեք նման բան 
անել։ Որոշ ժամանակ անց, սակայն, սկսե-
ցին ճանապարհի կառուցումը։ Ճա րա հատ-
յալ Ղափանի «Գյուղտեխնիկային» հան ձնա-
րա րեցի էքսկավատոր տեղափոխել այդտեղ, 
եւ ճանապարհը փակեցինք։ Դրանից հետո 
ահագին ժողովրդով, ներքին գործերի բաժնի 
աշխատակիցների հետ եղանք տեղում` 
հողաթմբի մոտ, որտեղ ճանապարհը փակել 
էինք։ Այս անգամ ադրբեջանական կողմից 
եկավ Կուբաթլուի կուսշրջկոմի առաջին քար-
տու ղարը, ում եւս փոխանցեցինք, որ իրենց 
մտադրությունն իրականացնել թույլ չենք 
տալու։ Երբ հասանք Ղափան, զանգահարեցի 
ՀԿԿ Կենտկոմի քարտուղար Հրանտ Ոսկան-
յա նին, ներկայացրի իրավիճակը։ Ճշ մա րիտն 
ասած` փոքր-ինչ դժկամությամբ ըն դու նեց 
հայտնածս, թե իբր պետք չէ լար վա ծություն 
ստեղծել ազգամիջյան հարա բերու-
թյուններում։ Բայց իրողությունն այդ էր։ 

Հունան Պողոսյանը հեռանում է Սյունիքից. 
անհամաձայնություն կապիտուլյացիայի 
ակտի՞ն, թե՞ կառավարման ճգնաժամից 
ելք չտեսնելու հետեւանք

Սկիզբը՝ էջ 1

զել:
Եվ մենք ստիպված ենք հրապարակավ 

հիշեցնել այդ տղային՝ է՜յ, օսմանցի, չենք 
թող նելու, որ դու Սյունիքի մարզպետարան 
վերա  դառնաս, եթե անգամ դա կամե-
նան Հայաստանի այսօրվա կամ վաղ վա 
ղեկավարները, եթե նույնիսկ մայ րա քա-
ղա քային հարթակներից օրումեջ քո չեղած 
անու նից կիսագրագետ հարցազրույցներ 
շաղ տան, քո անիծյալ սֆաթն արտացոլող 
լուսա նկարներ ցուցանեն, եթե նույնիսկ այս 
կողմերում քո անձի պահանջված լինե լու 
մասին պատրանք հորինելու նպա տա կով 
վճարովի ստորագրահավաքներ կազ մա-
կերպեն:

Վերադարձնել քեզ Սյունիքի տարածքային 
իշխանության ղեկավարի պաշտոնը՝ նշանա-
կում է այս սուրբ երկրամասը նվիրել Իլհամին 
կամ Էրդողանի շներից մեկին:

Հիմա՝ Սյունիքի տեղական ինքնա կառա-
վար ման մարմինների դեկտեմբերի 5-ի հայ-
տա րարության մասին:

Իհարկե, Նիկոլը պետք է հեռանա:
Իհարկե տեղական ինքնակառավարման 

մարմինները, ինչպես եւ Հայաստանի Հան-
րա պետության ամեն մի քաղաքացի կա րող 
են դիրքորոշում արտահայտել այդ կապակ-
ցությամբ:

Ընդ որում՝ սյունեցու դիրքորոշման հա-
մար, հայ ժողովրդին մտահոգող հանրահայտ 
պատ ճառներից զատ, կան այլ հիմքեր եւս: 
Նի կոլը չկարողացավ կամ չկամեցավ կան-
գնեցնել Սյունիքի ընդերքի թալանը, ընդ հա -
կառակը՝ Սյունիքի ասպատակումն ավե լի

ակտիվացավ, գաղտնիության եւ առեղ ծված-
ների ավելի թանձր մշուշով պատ վեցին մեր 
ընդերքը գողացողների անուն ները:

Սակայն Նիկոլի հրաժարականի պա հան-
ջը (Սյունիքի պարագայում) դառնում է կաս-
կածելի, երբ ամբողջ երկրամասի անունից 
փորձում են հանդես գալ մարզի տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները:

Ինչո՞ւ… Հանուն ճշմարտության փաս-
տենք՝ Սյու նիքի տեղական ինքնա կա ռա վար-
ման մար մինների օրվա ներկայացուցիչները 
ներ կա յումս (եւ վաղուց) չեն արտացոլում 
սյունե ցիների մտածումներն ու հավաքական 

կամքը: Բացառություն կարող են լինել 
Կապա նի համայնքապետը, միգուցե եւ Տեղի 
ու Տաթեւի համայնքապետերը, ինչպես եւ 
համայնքների ավագանու որոշ անդամներ…

Վերջին ՏԻՄ ընտրություններից հետո 
այն քա՜ն ջրեր են հոսել, այնքան դիմակներ 
են մաշվել Սյունիքում, որ համայնքային իշ-
խանությունների ու սյունեցիների շահերը 
ոչ միայն նույնը չեն կարող լինել, այլեւ հա-
կոտնյա են:

Եվ ուրեմն՝ դեկտեմբերի 5-ի հայտա րա րու-
թյունը հազարավոր սյունեցիներ ընդունում 
են ոչ թե որպես իրենց հավաքական դիրքո-

րոշ ման արտահայտություն, այլ մի քանի 
հոգու անձնական դիրքորոշում՝ թելադրված 
հայտնի խմբակի կողմից:

Հաջորդ եւ գլխավոր հարցը՝ ո՞վ կարող 
է դժվարագույն այս փուլում գլխավորել 
Սյունիքի տարածքային իշխանությունը՝ 
մարզ պե տարանը:

Նախ՝ Ազգային ժողովի պատգա մա վոր-
ներից եւ ոչ մեկը, քանի դեռ նրանք հրա պա-
րա կավ չեն հայտնել իրենց դիրքորոշումը 
հատ կապես ամոթալի հայտարարության 
9-րդ կետի վերաբերյալ:

Քաջարանի հանքարդյունաբերողների 
հետ ներկայումս կապ ունեցեղներից եւ ոչ 
մեկը:

Սյունիքի նոր մարզպետը պետք է լինի 
սյունեցի. ընդ որում՝ ոչ ոք մեզ չի կարող 
մեղադրել տեղայնամոլության մեջ, քանզի 
Սյունիքը դարեր շարունակ հակառակն է 
ապացուցել:

Սյունիքի մարզպետ նշանակելու գլխավոր 
(ու անսակարկելի) չափորոշիչը պետք է 
լինեն տվյալ թեկնածուի ազնվությունն ու 
անկեղծությունը Սյունիքի հանդեպ, նրա 
նվիրվածությունը երկրամասին եւ, իհարկե, 
բարոյական նկարագիրը:

Սյունիքի նոր մարզպետը չի կարող 
լինել որեւէ թայֆայի, որեւէ հանցագործ 
խմբավորման, որեւէ հարեմի շահերն արտա-
հայտող անձնավորություն, նա պետք է լինի 
բոլոր սյունեցիների մարզպետը:

Կեղծավոր են բոլոր նրանք, ովքեր 
Սյունիքի մարզի համար «ուժեղ ձեռքի» տես-
լա կանն են առաջ քաշում ու թմբկահարում:

Սյունիքը ոչ թե «ուժեղ ձեռքի», այլ 
բա  րո յական նկարագրով, ինտելեկտով, 
ան  կեղ ծությամբ ու ազնվությամբ, այս 
հո ղում ար մատ  ներ ձգած, այս հողում սր բու -
թյուններ ու նե ցող, երկրամասի բնակ չու թյանը 

միաս  նակա նացնող, երկրա  մասի ունեց -
ված քը հայոց պե տականությանը ծա   ռա-
  յեց նե լուն պատ րաս տա կամ ղեկա վար-ան   -
ձնա վո րության կա րիք ունի:

Իսկ նման մարդիկ Սյունիքում շատ 
կան: Ընթերցողը ինքն էլ կարող է վերոնշյալ 
նկարագրով օժտված թեկնածուների անուն-
ներ հնչեցնել, եւ մենք հաճույքով կհրա-
պարակենք նրանց անուններն ու կարծիքներ 
կփոխանակենք՝ կազմակերպելով հանրային 
յուրօրինակ քննարկում:

Եվ որպեսզի մեր առաջարկությունն ին-
քնա  նպատակ չլինի, արձագանք ու շարու նա-
կություն ունենա, ապա կարող ենք այդ շարքը 
սկսել, ասենք, Գեւորգ Փարսյանով, Աշոտ 
Մինասյանով, Վահե Մաքսիմի Հակոբյանով, 
բանաստեղծ Տիգրան Գրիգորյանով, հայտ-
նի ճանապարհաշինարար Ազատ Գաս պար-
յանով, գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Լեռնիկ Պետրոսյանով …

Իսկ եթե, այնուամենայնիվ, պահպանվում 
է «ուժեղ ձեռք» չափորոշիչը, ապա նման թեզի 
կողմնակիցներին հիշեցնում ենք՝ «ուժեղ 
ձեռք»-ի մեր պատկերացումը բոլորովին այլ 
է: Այսպես՝ բազում սյունեցիների կարծիքով 
«ուժեղ ձեռք» չի կարող համարվել այն 
ստահակ մարզպետը, ով իր «ուժեղությունը» 
ցուցադրել է մարդկանց գլխին քրեական 
գործեր սարքելով, իր ընդդիմախոսներին ու 
իրեն մերժողներին դատարաններ ուղար -
կելով, երկրամասի ունեցվածքը գո ղա-
նա  լով, մարդկանց հանդեպ մահա փորձ 
կազ  մա կերպելով, մարդկանց հեռա խոսա-
զրույց ները գաղտնալսելով, սյունեցու աստ-
վա ծատուր ոգեղենությունը ջարդելով, 
մտա  վո րականներին հետապնդելով, իր 
հա մար ստրուկների գվարդիա ստեղծելով, 
իր ընդդիմախոսների մեքենան հրկիզելով, 
պատմության մեջ առաջին անգամ Սյունիքում 
«ֆեյքերի» ֆաբրիկա կազմակերպելով, խոս-
քի ազատության եւ բնապահպանների դեմ 
անվերջ պատերազմ մղելով…

Եվ ուրեմն՝ մեծագույն ան բա րո յա կա նու-
թյուն է Սյունիքի դժբախտության վրա ձեռքեր 
տաքացնելն ու երբեմնի սելջուկ մարզպետի 
վե րակենդանացման համար արահետ բա ցե-

լը…
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Սյունիքում վարժանքներ 
են սկսվել երբեմնի 
հրոսակ մարզպետի 
վերակենդանացման համար 

Սկիզբը՝ էջ 1

Վերադարձնել քեզ Սյունիքի տարածքային 
իշխանության ղեկավարի պաշտոնը, նշանա կում է այս 
սուրբ երկրամասը նվիրել Իլհամին կամ Էրդողանի 
շներից մեկին:
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Նաեւ հայտնեց, որ կխորհրդակցի ՀԿԿ 
Կենտ կոմի առաջին քարտուղար Կարեն 

Դե միրճյանի հետ։ Ի վերջո մեզ հաջողվեց 
կանխել ճանապարհահատվածի լայնացումն 
ու ասֆալտապատումը։ 

Միջադեպը հարթելու նպատակով Մոս-
կվա յի միջամտությամբ ստեղծվեց համա տեղ 
հանձնաժողով, որը վերաճշտեց Կա պա նի 
ամբողջ տարածքի (Կուբաթլուի ու Զան գե-
լա նի սահմանակցությամբ) հողերը, եւ այդ 
ժա մանակ 1000 հա հողատարածություն ան-
ցավ մեզ, 200 հա անցավ նրանց։ Դա 1986 
թվա կանն էր, եւ այդ ձեւով սահմանները 
ճշտ վեցին։ Ասվածին հավելեմ, որ այդ ամենն 
արվեց 1925 թե 1926-ին ստեղծված քարտեզի 
հիման վրա, որ այդ ժամանակ պահպանվում 
էր Վրաստանում։

– Կարեն Սամսոնի, մենք ճի՞շտ ենք 
հիշում, որ խորհրդային իշխանության 
տա րիներին` 1980-ականների վերջին, 
կա ռա վարության նախա գահի առաջին 
տե ղակալ, երջան կա հի շատակ Վլադիմիր 
Մով սիսյանը մի հան ձնա ժողով էր գլխա-
վորում, որ զբաղված էր հայ-ադր բե-
ջանական վիճելի տարածքների սահ-

ման ների ճշտմամբ։ Արդյո՞ք Ձեր վերը 
շարա դրվածը մեր ասածի հետ կապ ունի։

– Դրա սկիզբը հենց մեզնից սկսվեց։ Եվ 
ինչպես նշվեց, մենք եղանք հանձնաժողովի 
ստեղծման պատճառը։ Սահմանների ճշտ-
ման ժամանակ եղան տարբեր դրվագներ, 
որոն ցից նշեմ միայն մեկը. Ծավի տարա-
ծա շրջանում` Մթնաձորից վերեւ, մի հան-
դա մաս կա` Շուքուրյաթաղ է կոչվում, որ 
ադր բե ջանցիներն էին զբաղեցնում։ Երբ 
սահմանները ճշտվեցին, այդ տարածքն 
անցավ Հայաստանին։ Երբ աշխատանքի 
բերումով եղա Վլադիմիր Մովսիսյանի մոտ, 
հայտնեցի, որ այդ տարածքն անցել է մեզ, 
բայց այդտեղ տանող ճանապարհ չկա։ Նա 
թույլատրեց, որ «Գյուղտեխնիկայի» մի-
ջոց ներով (բուլդոզեր) ճանապարհ բա-
ցենք մինչեւ նշյալ տարածքը։ Երբ հան-
ձնա րա րությունը կատարվեց, զեկուցեցի 
Վլա դիմիր Միհրանիչին` հարցնելով նաեւ, 
թե այդ տարածքն ինչպե՞ս կոչենք։ Ասաց` 
Վարդանասար։ Հետո իմացա, որ Վարդանն 
իր որդու անունն է…

– Ինչպես տեսնում ենք, Վլադիմիր 
Մով սիս յանի հետ մեծ աշխատանք 
եք կատարել։ Բայց այն ամենը, ինչ 
արել եք` 1000 հա անցել է մեզ, 200 
հա ադրբեջանական կողմին, արդյո՞ք 
արտա ցոլվել է որեւէ քարտեզում կամ 
որեւէ փաստաթղթով ձեւակերպվել են։ 
Եթե այո, ապա որտե՞ղ են գտնվում այդ 
փաս տաթղթերը։

– Ճիշտն ասաց` դա ստույգ չեմ կարող 
ասել, հավանաբար արխիվում կլինի։ Միայն 
կա վելացնեմ, որ համատեղ հանձնաժողով 
էր կազմված` հայկական եւ ադրբեջանական 
ներկայացուցիչներից։ Եվ աշխատանքներն 
ավարտվելուց հետո հստակ հիշում եմ, որ 
սահմանի փոփոխված տարածքներում տնկ-
վել են հիմնասյուններ, ու դրանք երեւի պահ-
պանվել են մինչեւ այժմ։

Երբ «Սյունյաց երկրի» կայքում կարդացի 
սահմանագծման մասին հրապարակումը, 
հիշեցի, որ սահմանների ճշտումներ եղել են 
նաեւ 1980-ականների կեսերին, ինչի առիթով 
ցանկացա արձագանքել հրապարակմանը։

ԶՐՈՒՅՑԸ` ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ

Նոյեմբերի 28-ին մայրաքաղաքային 5-րդ հեռուստաալիքի 
«Հարցազրույց» հաղորդաշարի հյուրը բանաստեղծ 
Ռազմիկ Դավոյանն էր:

Ա նդրադառնալով Սյունիքի շուրջ ներ-
կա յումս տեղի ունեցող դրամատիկ 
զարգացումներին` հարգելի բանա-

ստեղծն անդրադարձ կատարեց նաեւ 1920 
թվականի որոշ իրադարձությունների՝ նշե-
լով, թե այդ ժամանակ Զանգեզուրի «գու բեր-
նատորը» թուրք էր եւ նրան Բաքվից այս-
պիսի-այսպիսի խորհուրդներ էին տալիս…

Անշուշտ, կարելի էր եւ չանդրադառնալ 
բանաստեղծի հարցազրույցի այդ դրվագին՝ 
մտածելով, որ գուցե թյուրիմացություն է, 
վրիպակ է կամ Սյունիքի պատմության ոչ 
պատշաճ իմացության դրսեւորում է:

Սակայն Ռազմիկ Դավոյանի այդ հայտա-
րա րությամբ, փաստորեն, ինքներս թուրք 
կեղ ծարարներին հերթական կռվանն ենք 
տալիս՝ ամրապնդելու Սյունիքի հանդեպ 
ունե ցած հավակնությունը, այն էլ՝ մեր երկրա-
մասի համար ճակատագրական այս օրերին:

Հենց այդ հանգամանքը հաշվի առնելով, 
նաեւ բանաստեղծի հայտարարության 
շուրջ Սյունիքում սկիզբ առած ու թեւածող 
քննար կումները նկատի ունենալով` հարկ 
համարեցինք շատ համառոտ լույս սփռել 
Սյունիքի պատմության այդ դրվագի վրա:

Եվ այսպես… Զանգեզուրի «գուբերնյա» 
չի եղել երբեք, եղել է Զանգեզուրի գավառ, 
որը կազմավորվել է 1868 թ. փետրվարի 25-
ին եւ մտնում էր Կովկասի փոխարքայության 
Ելիզավետպոլի նահանգի մեջ:

Զանգեզուրի գավառն ընդգրկում էր Մեղ-

րու, Կապանի, Գորիսի, Սիսիանի շրջանները, 
Դարալագյազի արեւել յան որոշ մասեր եւ, 
իհարկե, Սյունյաց աշխարհի երբեմնի Աղա-
հեճ գավառը (հետագայում՝ Զանգելանի, Կու-
բաթ լուի եւ Լաչինի շրջաններ):

Գավառի կենտրոնը Գորիսն էր, որին էլ 
ցարական հրամանագրով 1870-ին շնորհվեց 
քաղաքի կարգավիճակ:

Զանգեզուրի գավառն իր գոյությունը 
պահ պանեց նաեւ Հայաստանում խորհրդային 
կարգերի հաստատումից հետո՝ 1920-1930 
թթ.: Այդ ժամանակ արդեն գավառն իր մեջ 
ընդգրկում էր միայն Կապանի, Մեղրու, Սիսի-
անի եւ Գորիսի շրջանները:

1930 թ. սեպտեմբերի 9-ի վարչական նոր 
վերափոխմամբ վերացվեց Զանգեզուրի գա-
վա ռը. վարչական այդ միավորի մեջ մտնող 
Գորիսի, Կապանի, Մեղրու եւ Սիսիանի շրջան-
ներն ուղղակիորեն ենթարկվեցին հանրա-
պետության կենտրոնական մարմիններին:

Վարչական այդ դրությունը շարունակվեց 
մինչեւ 1995 թ. դեկտեմբեր, երբ Հայաստանի 
Հանրապետությունում շրջանները փոխա-
րին վեցին մարզերով. վերոնշյալ չորս շրջանի 
միա վորմամբ ստեղծվեց Սյունիքի մարզ` Կա-
պան կենտրոնով:

Զանգեզուրի գավառի 62-ամյա պատ մու-
թյան մեջ, սակայն, յուրահատուկ շրջան էր 
1917-21 թթ.՝ հատկապես կառավարման տե-
սա կետից:

1917 թ. փետրվարյան հեղափոխությունից 

հետո Անդրկովկասում պահպանվեց վար-
չա տարածքային՝ նախկինից եկող վիճակը, 
սակայն փոխվեց կառավարման ձեւը:

1917 թ. աշնանը Թիֆլիսում ստեղծվեց 
Հայոց ազգային խորհուրդ՝ ստանձնելով ազ-
գա յին բոլոր գործերի գերագույն ղեկա վա-
րումը:

Հայոց ազգային խորհուրդն իր մաս-
նա ճյուղն է ստեղծում նաեւ Զանգեզուրում 
ու Ղարաբաղում, որը միասին կոչվում է 
Զանգեզուր-Ղարաբաղի շրջանային խոր-
հուրդ, որն էլ իր հերթին բաժանվում է Զան-
գեզուրի եւ Ղարաբաղի ազգային խոր հուրդ-
ների:

Զանգեզուրի կենտրոնական ազգային 
խոր հրդի նախագահ է ընտրում բժիշկ Միքա-
յել Պարոնյանը:

Զանգեզուրի ազգային խորհուրդը պատ-
մության դժվարին այդ շրջանում արժա նա-
պատ վորեն կատարեց իր առաքելությունը:

Զանգեզուրի ազգային խորհուրդը, թեեւ 
գավառում ժամանակ առ ժամանակ ստեղծ-
վում էին քաղաքացիական ու զինվորական 
իշխա նության այլ մարմիններ եւս, մինչեւ 
1920 թ. երկրորդ կեսը կատարեց իր առա քե-
լությունը:

1918 թ. մայիսի 28-ին Հայոց ազգային 
խորհուրդն ընդունեց որոշում Հայաստանի 
ան կախ պետություն ստեղծելու մասին:

Հայաստանը բաժանվեց չորս նահան-
գա պետության, որոնցից մեկը Սյունիքն էր, 
որը, սակայն, շատ հաճախ ձեւականորեն 
էր համարվում առաջին հանրապետության 
վարչատարածքային միավոր: Այդուհանդերձ, 
կենտրոնական կառավարությունը ջանում էր 
Զանգեզուրում դառնալ իրավիճակի տեր: 
Եվ 1919 թ. հունվարի 19-ին Ղարաբաղի 
ու Զանգեզուրի պետական կոմիսար է 
նշանակվում գնդապետ Արսեն Շահմազյանը, 
ով Գորիս եկավ մարտի 10-ին, որից մի քանի 
օր անց՝ մարտի 25-ին, Անդրանիկ զորավարը 
հեռացավ Զանգեզուրից:

Արսեն Շահմազյանը գլխավորեց երկրա-
մասը եւ հատկապես երկրամասի հայության 
ինքնա պաշտպանական մարտերը, նաեւ 
Զան գեզուրի հերոսամարտը, որ մեր պատ-
մու թյան հերոսական էջերից է։

1919 թ. նոյեմբերին Զանգեզուրում Ար-
սեն Շահմազյանին փոխարինեցին եր-
կու գործիչ՝ Սերգեյ Մելիք-Յոլչ յանը՝ որ պես 
քաղաքացիական մասի ղեկավար, գե ներալ-
մայոր Նիկոլայ Ղազարյանը՝ որպես զին-
վորական մասի ղեկավար:

1920 հունիսի 9-ին Մելիք-Յոլչ յանը հրա-
ժարական տվեց, որից հետո Զանգեզուրի 
կոմիսար դարձավ Զախար Յոլ յանը. նրա 
իշխանությունը տեւեց ընդամենը մեկ ամիս, 
քանի որ հուլիսի 5-ին Զանգեզուրի գավառում 
հաստատվեց խորհրդային իշխանություն, 
որն էլ տեւեց մինչեւ 1920 թ. նոյեմբեր ամիսը:

1920 թ. նոյեմբերին նոր իշխանություն 
ձեւա վորվեց Զանգեզուրում՝ Տիգրան Մելիք-
Հյու սեինյանի գլխավորությամբ:

1920 թ. դեկտեմբերի 25-ին Տաթեւի վան-
քում հրավիրվեց Զանգեզուրի աշխա տա-

վորության առաջին համագումարը, որ տեղ 
էլ Զանգեզուրը հայտարարվեց ժա մա նա -
կավորապես ինքնավար: Ինքնավար Սյու-
նիքի սպարապետ հռչակվեց Գարեգին Նժդե-
հը, կառավարության նախագահ ընտրվեց Գ. 
Տեր-Մինասյանը:

1921 թ. ապրիլի 26-ին Տաթեւում հրա վիր-
վեց Զանգեզուրի աշխատավորության երկ-
րորդ (արտակարգ) համագումարը, որտեղ 
Սյու նիքը (Վայոց ձորի հետ միասին) հռչակվեց 
Լեռ նահայաստանի Հանրապետություն՝ Գո-
րիս մայրաքաղաքով:

Լեռնահայաստանի կառավարության 
վար չա պետ եւ արտաքին գործերի ու ռազ մա-
կան նախարար ընտրվեց Գարեգին Նժդեհը:

Լեռնահայաստանի Հանրապետությունն 
իրա վական առումով դադարեց գոյություն 
ունե նալ 1921 թ. հուլիսի 1-ին:

1921 թ. հուլիսի 2-ին Զանգեզուրի գավա-
ռում վերահաստատվեց խորհրդային իշխա-
նություն:

Հանուն գիտական ճշմարտության 
փաս տենք՝ որեւէ գավառապետի ազգային 
պատ կանելությունը բազմազգ ցարական 
Ռուսաս տանում կարեւոր հարց չի եղել, 
մանա վանդ որ ցարական Ռուսաստանում 
վարչական միավորները չէին ձեւավորվում 
էթնիկ սկզբունքով: Եվ այնքան էլ կարեւոր 
չէ, թե մինչեւ 1917 թ. ովքեր էին զբաղեցնում 
Զանգեզուրի գավառապետի պաշտոնը: 
Այդու հանդերձ (խնդրո առարկան բազ մա -
կող մանիորեն ներկայացնելու համար) ներ-
կա յացնենք Զանգեզուրի գավա ռա պետ նե-
րի անունները, ովքեր պաշտոնավարել են 
ցարական իշխանության տարիներին` Ան-
տոն Կարաեւ (Կարայան), Ստարացկի, Ռուս-
տամ բեկով, Պֆելլեր, Ավալիանի, Անտոնով, 
Պիվարովիչ, Տատեւ…

1917 թվականից հետո էլ (Ազգային խոր-
հրդին եւ զինվորական կառույցներին զու-
գահեռ) Զանգեզուրում՝ մինչեւ 1920 թ. 2-րդ 
կեսը, գործում էր գավառապետի ինստի-
տուտը:

1917 թ. օգոստոսի 15-ին՝ համա զան գե-
զուր յան գործադիր կոմիտեի նիստում, Զան-
գե զուրի գավառապետ նշանակվեց Մեսրոպ 
բեկ Սարատիկյանը:

1918 թ. մայիսից հետո գավառապետի 
պաշ տոնը զբաղեցրել է Միքայել Պարոնյանը, 
ով միեւնույն ժամանակ, ինչպես նշեցինք, 
Զանգեզուրի ազգային խորհրդի նախագահն 
էր:

Նրան էլ փոխարինել է Նիկոլայ Հով սե-
փյան-Օսիպովը:

Ահա եւ ամբողջ պատմությունը…
Ինչպես տեսնում եք, Զանգեզուրի գա վա-

ռը ոչ միայն 1920 թվականին (ինչպես նշում է 
Ռազմիկ Դավոյանը), այնպես էլ դրանից առաջ՝ 
ե՛ւ 1917-20 թթ., ե՛ւ 1868-1917 թվականներին, 
ազգությամբ թուրք գավառապետ չի ունեցել:

Հատկապես 1920 թվականին, երբ Սյու-
նիքում թեւածում էր նժդեհյան առաս պե-
լա կան ոգին, անլուրջ է խոսել ինչ-որ թուրք 
գավառապետի մասին:

Եվ որպեսզի խոսքն ամբողջական 
լինի, վերհիշենք՝ Զանգեզուրի գավառի մեջ 
ընդգրկված էր նաեւ, ինչպես նշեցինք, պատ-
մական Սյունիքի Աղահեճ գավառը: Ցարա-
կան Ռուսաստանի փլուզումից հետո (1917-18 
թթ.) Աղահեճ գավառի տարածքը (հետա-
գա յում՝ Զանգելանի, Կուբաթլուի եւ Լաչինի 
շրջան ներ) դուրս մնացին Զանգեզուրի 
գավա ռից:

Ու դուրս մնացած այդ տարածքների հա-
մար Գյանջայից (որ Ելիզավետպոլի նահանգի 
կենտրոնն էր) եւ Բաքվից պաշտոնյաներ էին 
նշանակում՝ անունը դնելով Զանգեզուրի 
գավառապետ: Մեկի անունը Խոսրով բեկ 
էր, մյուսինը՝ Իզզաբեյ, երրորդինը… Նրանց 
անունները եղել ու մնացել են թղթի վրա, 
նրանք երբեք ոտք չեն դրել Զանգեզուրում, 
նրանք իրական Զանգեզուր գավառի հետ 
որեւէ կապ չեն ունեցել: Որքանով տեղյակ 
ենք, լավագույն դեպքում նրանցից մեկը 
հասել է մինչեւ ներկայիս Զանգելանի շրջանի 
Դանդարլու գյուղ, որտեղից էլ պարտված, 
արհամարհված, ծիծաղելի դարձած վերա-
դար ձել է Գյանջա կամ Բաքու:

Այնպես որ` ամենեւին էլ պատիվ չի բերում 
մեզ, որ ակամայից աջակցում ենք Սյունիքի 
իրական պատմության աղավաղմանը, որ 
նպաստում ենք թուրք կեղծարարներին, այն 
էլ (կրկնում ենք)՝ Սյունիքի համար ճակա-
տագրական եւ վճռորոշ այս օրերին…

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Պարոն Դավոյան, Զանգեզուրի 
«գուբերնյա» չի եղել, եղել է գավառ, որը 
երբեք թուրք գավառապետ չի ունեցել

Միջադեպը հարթելու 
նպատակով Մոս կվա յի 
միջամտությամբ ստեղծվեց 
համա տեղ հանձնաժողով, 
որը վերաճշտեց Կա պա-
նի ամբողջ տարածքի 
(Կուբաթլուի ու Զան գե լա-
նի սահմանակցությամբ) 
հողերը, եւ այդ ժա-
մանակ 1000 հա 
հողատարածություն ան ցավ 
մեզ, 200 հա անցավ նրանց։
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Սրաշենում 
գոտեպնդված, 
հայրենի հողի 
մեջ արմատներ 
ձգած, երկրի տիրոջ 
զգացումով մարդիկ 
տեսանք. միայն 
Երեւանի պահվածքն 
է անորոշության 
տեղիք տալիս...

Կ ապանի տարածաշրջանի արեւել յան 
սա հ մանագլխի ամեն մի բնակավայր, 
ճա կա տագրի կամոք, կրակագիծ էր 

դարձել Ար ցախյան երրորդ պատերազմի 
վերջին փու լում։ Գյուղերի մի մասում 
հասցրեցինք լինել պատերազմական օրերին, 
մի մասն էլ հիմա ենք այցելում։

Դեկտեմբերի 2-ին «Սյունյաց երկրի» 
ստեղ ծա գործական խումբը Սրաշեն գյուղում 
էր։ Այնտեղ առաջինը հանդիպեցինք գյու ղի 
վարչական ղեկավար Անահիտ Բաղ դա սար-
յանին: Զրույցի տեքստը` ստորեւ։

– Տիկին Բաղդասարյան, քանի որ նոր 
մարդ եք տեղական ինքնակառավարման 
մար միններում, նախ` կխնդրեինք ներ-
կա յանալ։

– Առանձնապես հարուստ կենսա գրու-
թյուն չունեմ, ծնվել եմ 1982 թ., 2020 թ. 
սեպտեմբերից Սրաշենի վարչական ղեկա-
վարն եմ։

– Փաստորեն պատերազմը սկսվելու 
նա խօ րեին ստանձնել եք Սրաշենի վար-
չական ղեկավարի պաշտոնը, դար ձել 
սահմանամերձ այս գյուղի պա տաս խա-
նա տուն։ Մտա վա խու թյուն չկա՞ր, չե՞ք 
զղջացել նման պատաս խա նատու գործ 
ստանձնելով։

– Փոշմանելու զգացում չեմ ունեցել եւ 
չունեմ։ Ցանկանում ենք, որ Սրաշենում 
կյանքը շարունակվի. նման զարգացումների 
մենք պատրաստ էինք, որովհետեւ Սրաշենն 
Արցախյան առաջին գոյամարտում ոչ միայն 
հրետակոծվել էր, այլ մի կարճ ժա մա նա կա-
հատվածում թշնամին կարողացել էր թա-
փանցել գյուղ` ավերի ենթարկելով այն։ Մար-
դիկ հողաթափերով մի կերպ փախել են, որ 
չըն կնեն թուրքի ձեռքը։ Թեպետ փոքր էի այդ 
ժամանակ, բայց հիշում եմ այդ ծանր օրերը. 
գյուղի տղաների զոհվելը, տների ավերվելը, 
գյուղացիների տեղահանությունը… Դժվար 
էր այդ ամենը տանելը, բայց սրաշենցին չի 
կոտրվել, նույնը նաեւ հիմա։ Ուղղակի ուզում 
ենք, որ աջակցություն լինի, որ սահմաններն 
ամրապնդվեն, որ հույսն ու լավատեսությունը 
վերընձյուղվեն, ու ոչ մի մարդ դուրս չգա 
գյուղից։ Այս մաքուր օդը, անտառներն ու 
հանդերն ո՞ւմ թողնենք, հայրենիք կորցնելն 
ամենամեծ ողբերգությունն է յուրաքանչյուր 
մարդու համար։ Հուսադրողն այն է, որ այս 
պահին դիրքապահ մարտիկները նպաս-
տավոր բարձունքներում են։ Եթե այս պես 
մնա, կարելի է ասել, որ գյուղը փոք րի-
շատե պաշտպանված կլինի թշնամու հնա-
րավոր ոտնձգություններից։ Այս պահին` 
բնա կավայրին միայն հեռահար հրետանին 
կա րող է սպառնալ։ Բայց եւ կարծում ենք, 
որ պետական սահմանի հսկողությունն ու 
պաշտ պանությունն ի վերջո կիրականացվեն 

ՀՅԴ կամավորական ջոկատներից մեկը 
Սրաշենում է եւ նվիրումով է կատարում իր 
առաքելությունը. հարգանք ջոկատի բոլոր 
մարտիկներին

Ս ահմանամերձ գյուղերում այս 
օրերին կա րելի է տեսնել դիրքապահ 
մարտիկների, ընդ որում` ե՛ւ տեղացի, 

ե՛ւ հանրապետության ու սփյուռքի տարբեր 
վայրերից եկած։ 

Պարսկաստանում ծնված եւ 30 տա րի 
առաջ հայրենիքում հաստատված, մաս նա-
գի տությամբ շինարար Արիս Սաֆարյանը 
ՀՅԴ ջոկատի կազմում Սրաշենի սահմանները 
պաշտպանող մարտիկների թվում է, ում հետ 
զրույց ունեցանք։

– Երբվանի՞ց է ձեր ջոկատն այստեղ` 
Սրաշեն սահմանապահ գյուղում։

– Մի քառասուն օր կլինի, ինչ այստեղ 
է, ես մի քիչ ավելի ուշ եմ միացել ջոկատին։ 
Ջոկատը բավականին համալրվում է, այնպես 
որ` դիրքապահների քանակական առումով 
որեւէ խնդիր չունենք։ Բոլորն էլ սրտի թելա-
դրանքով են պաշտպանում Սյունիքի այս 
հատվածը։

– Հավանաբար համագործակցում 
եք տեղացի կամավորների ու տեղական 
իշխա նու թյունների հետ։

– Ոչ միայն, համագործակցում ենք բոլոր 
ռազմական միավորների հետ։ Բավականին 
մեծ է Կապանի համայնքապետի դերն այս 
տարածաշրջանի պաշտպանունակությունն 
ամրապնդելու գործում։ Համայնքի ղեկավարը 
բավականին մեզ աջակցում է, կիսում է մեր 
մտահոգությունները, ինչը հանրապետության 
կառավարության մյուս անդամների կամ 
ներկայացուցիչների շրջանում բացակայում է։

– Որքանով հասկացանք, ջոկատի 
կազ մում միայն հայաստանցիներ չեն։

– Ջոկատում ընդգրկված են արտերկրից 
կա մավորներ` Կանադայից, Սիրիայից, 
Պարս կաս տանից։ Ջոկատում կան նաեւ այս 
պատերազմի մասնակիցներ, ովքեր վերա-
դառ նալով կրակագծից` անմիջապես եկել, 
միացել են մեզ, այսինքն` ունենք ընկերներ, 
ովքեր երկու-երեք ամիս է` զինվորականի 
կյանքով են ապրում։

– Ինչպես տեսնում ենք` տեղական 
իշխա նությունը դիրքապահների հետ 
կապ ված հարցերը լուծում է, համենայն 
դեպս այդպիսի տպավորություն ստա-
ցանք։

– Բոլոր-բոլոր հարցերը։ Ե՛վ սննդի, ե՛ւ 
գիշերակացի, ե՛ւ ուրիշ հարցերի լուծումը 
համայնքի ղեկավարը վերցրել է իր ուսերին 
եւ պատվով առաջ է տանում։

– Երկու բառով էլ ներկայացրեք ձեր 
հրամանատարին, ում կամավո րա կան-
ներն ու տեղացիները կոչում են Չեչեն 
Արո. նա համեստաբար հրաժարվեց 
հար ցա զրույց տալուց։

– Իմ ընկերներն ավելի երկար են նրա հետ 

ծ ա ռ ա յ ե լ , 
նրանք ավե-
լի ստույգ 
կներ  կա յաց-
նեն, այստեղ 
մենք մի 
ըն տա նիքի 
պես ենք, 
բո լո րս իրար 
հա  վա  սար։ 
Հրա  մա  նա-
տարն էլ 
ամեն ինչ 
է մեզ հա-
մար, նա 

մաս նակցել է նաեւ Արցախյան առաջին 
պա տերազմին ու համարում ունեցող զին-
վորական է։

– Իսկ այստեղ գտնվելու ընթացքում 
սահմանային միջադեպ գրանցվե՞լ է` թշ-
նամու կողմից առաջխաղացում, կրա-
կոց ներ եւ այլն։

– Հիմա այս պահին հանդարտ է, քանի 
որ դիրքերը բավականին առաջ ենք տարել` 
ճանապարհների ապահովության համար։ 
Եթե այստեղ էլ ցանկանան Սոթքի նման GPS-
ով հարցեր լուծել, ծիծաղելի կլինի, որովհետեւ 
կհայաթափվեն ենթաշրջանի գյուղերը։ Մե-
ծա պես կվտանգվեն Գորիս-Կապան, Կա-
պան-Մեղրի (այլընտրանքային` խմբ.) 
ճա նա պարհները, Կապանում կունենանք 
պրոբ լեմներ` կապված օդանավակայանի 
հետ։ Չգիտեմ, մտահոգությունները շատ են, 
բայց, ցավոք սրտի, չունենք համարժեքորեն 
մտա հոգ իշխանություն։

– Մեզ հետաքրքրում է ձեր ջոկա տի 
արձագանքը նոյեմբերի 9-ի կա պի տու-

լ յա ցիային։
– Բնականաբար, մենք արժանի չէինք 

նման կապիտուլ յացիայի, ինձ թվում 
է, երբ զենքը զինվորի ձեռքին է, նման 
կապիտուլ յացիա չեն ստորագրում։ Ան տրա-
մա բա նական է, երբ դու կռվում ես, ու քո 
թիկունքում ինչ-որ մեկը լուծում է մի ողջ 
ազգի ճակատագիրը։

– Այդ ամենից բացի` դա մի ուժգին 
հարված էր մեր ոգեղենությանը, մեր 
բարոյականությանը, մեր ներաշխարհին։ 
Ձեր ջոկատի ոգին ինչպիսի՞ն է։

– Տղաների ոգին բարձր է բավականին, 
քանի որ զենքը ցած չեն դրել։ Ես չգիտեմ` 
զենքը իջեցնելուց եւ տուն վերադառնալուց 
հետո ինչպիսին կլինի նրանց հոգեբա նու-
թյունը. հավանաբար` ծանր։ Բայց քանի որ 
Սյունի քում ենք, ամեն ինչ չի ավարտվել, 
դեռ շատ բարձր է տրամադրությունը, եւ 
հույս ունենք, որ գոնե այս հատվածում չեն 
կոտրի հայ ժողովրդի ոգին, քանի որ ներկա 
իրավիճակում կառավարության տեսլականը 
չի համընկնում ժողովրդի տեսլականին։ Մի-
ակ սփոփիչը Կապանի համայնքապետն է 
եւ Սյունիքի ժողովուրդը, ովքեր մեզ հետ են, 
ամեն ինչով աջակցում են։ Ասեմ նաեւ` երբ 
Կապանում խանութ ես մտնում, ողջույնները, 
մարդկանց հարգանքը ոգեւորիչ են` ի տար-
բե րություն մայրաքաղաքի բնակչության։ Այս-
տեղ մարդիկ գիտակցում են, թե մենք ինչ ենք 
անում...

– Կուզենայի՞ք խոսք ուղղել մեր 
բնակ  չությանը։

– Պինդ եղեք, մենք ձեր կողքին ենք ու 
մին չեւ վերջ ձեր կողքին կանգնած ենք լինելու։

ԶՐՈՒՅՑ` ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ ԵՒ 
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ

պե տական մակարդակով` կանոնավոր զո-
րա  մասով։

– Գյուղը հրետակոծվե՞ց այս պատե-
րազ մում։

– Արկերը հասան Սրաշենի ներքին 
դաշտեր, բայց ոչ բնակավայր։ Մինչդեռ 
հրե տա կոծության ձայներից երեխաները 
փոքր-ինչ վախեցան, ինչի համար էլ նրանց 
տեղափոխեցինք ապահով վայրեր։ Տա րեց նե-
րի համար դա սովորական էր, քանի որ նրանց 
ականջներում էին տակավին 1992-94 թթ. 
պատերազմի` գյուղում պայ թած ականների 
որոտները։ Սակայն, ինչ պես ամեն մի գյուղ, 
այնպես էլ Սրաշենը սեպ տեմ բերի 27-ից հետո 
ապրում էր պատե րազ մական ժամանակների 
ռիթմով ու տրա մա բա նու թյամբ։

– Իսկ հիմա` նոյեմբերի 9-ի հրադա-
դա րից հետո, ինչպիսի՞ն է մարդկանց 
տրա մա դրությունը։

– Ինչպես տեսնում եք, ընկճված չենք` 
ամենակարեւորը սա է։ Ճիշտ է, բազմաթիվ 
չլուծված հարցեր ու մտահոգություններ կան։ 
Որոշ հարցերում նույնիսկ անորոշություն 
կա… Կուզենայինք, որ հստակեցվեին այդ 
հարցերն ու ճշտվեին մտահոգությունների 

պատասխանները։ 
Ստանձնելով գյուղի վարչական ղե կա-

վա րի պաշտոնը` ցանկանում էինք, որ մեր 
բնօրրանն աստիճանաբար վերականգնվի, 
բայց չարաբաստիկ պատերազմը խառնեց 
բո լոր խաղաքարտերը։ Գյուղում այժմ 21 
տնտե սություն կա… Ամեն ինչ պիտի նորից 
սկսենք։

Գյուղն աստիճանաբար անցնում է իր 
բնականոն կյանքին. պիտի ապրենք, պի-

տի արարենք… Անասուն պահողը պա-
հում է, դաշտ մշակողը՝ մշակում: Այն պես 
չէ, որ պատերազմական օրերի տրա մա-
բա նությամբ մարդիկ անասունները միան-
գա մից վաճառեցին, գյուղը թողեցին։ Այդ-
պիսի բան չի եղել։ Դեռ ավելին, Կապան 
համայնքի ղեկավար Գեւորգ Փարսյանի 
օժանդակությամբ անմշակ հողերը սկսել ենք 
վարել, 80 հեկտարի չափով աշնանացան 
ենք արել, որը վեց տարի է, ինչ չէր արվում։ 
Դեռ գարնանացան էլ պիտի անենք, ինչը 
վկայում է, որ կյանքը բնականոն հուն է 
վերադառնում։ Այստեղ են մարդիկ աչք բացել, 
այստեղ են նրանց սրբությունները` անցյալի 
հիշատակները, գերեզմանները…

– Գյուղը դպրոցով է կանգուն, - հայտ-
նի ճշմարտություն է, կուզենայինք իմա-
նալ, թե քանի՞ դպրոցահասակ երեխա 
կա Սրաշենում։

– Դպրոցում, որը, ի դեպ, Շիկահողի 
դպ րոցի մասնաճյուղն է, ինը աշակերտ է 
սովորում, այժմ ուսուցումը հեռավար է իրա-
կանացվում, ինչպես գիտեք, դեկտեմբերի 
յոթին անցնելու ենք առկա ուսուցման։

ԶՐՈՒՅՑԸ` ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ

Ստանձնելով գյուղի վարչական 
ղե կա վա րի պաշտոնը` ցանկանում 
էինք, որ մեր բնօրրանն 
աստիճանաբար վերականգնվի, 
բայց չարաբաստիկ պատերազմը 
խառնեց բո լոր խաղաքարտերը։ 
Գյուղում այժմ 21 տնտե սություն 
կա… Ամեն ինչ պիտի նորից սկսենք։
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ԳՐԵՆՅԱ ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ. «Մայրաքաղաքում շունը տիրոջը չի ճանաչում, մարզային 
իշխանավորներից, պատգամավորներից ոչ մեկին գյուղում չենք տեսնում, 
մնում է Սրաշենի անվտանգությունն ինքներս ապահովենք` համայնքապետի 
գլխավորությամբ»

Ա յս օրերին հետպատերազմյան հոգ-
սե րով է ապրում վերստին սահ-
մա նամերձ դար ձած, Կապանից 

25 կմ հեռավորության վրա գտնվող Սրա-
շեն բնակավայրը։ Ուղիղ գծով գյուղը 1.5-2 
կմ է հեռու Զանգելանի տարածքից, նույն-
քան էլ սահմանակից է հարեւան հան-
րապետությանը։ Սահմանը պա հող տղաները 
(թեպետ այդ սահմանը դեռեւս հստակ չէ) 
առայժմ նպաստավոր դիր քե րում են, բայց 
ինչպե՞ս կլինի վաղը, – այս է հարցերի հարցը։ 
Քանզի նոյեմբերի 9-ին կնքված համատեղ 
հայտարարությունում որեւէ անդրադարձ 
չկա, թե Հայաստանի Հան րա պե տության եւ 
Ադրբեջանի սահմաններն ինչ պես են հստա-
կեցվելու։

Եթե ադրբեջանցին վերադառնա իր գյու-
ղը, որին կպած են Սրաշենի վարչական, 
սեփականաշնորհված հողերը, գյուղացու 
համար դժվար է լինելու, մանավանդ այն 
մեխա նիզատորի համար, ով գարնանը կամ 
աշնանը հողը հերկում է կամ էլ այն կոմ բայ-
նավարի համար, ով պիտի արտը հնձի։

Սրաշենցիները հետաքրքիր դիտարկում 
են անում` այսօրվա թուրքն առաջվա թուր քը 
չէ, հիմա դժվար է լինելու նրա հետ հա րեւա-
նություն անելը...

«Ժամը մեկից հետո աչքերիս քուն չի 
գալիս, մի թխկոցից արթնանում եմ, ի՞նչ 
իմանաս` ահաբեկիչներ չե՞ն բերելու-լցնելու 
մեր կողմերը։ Նոյեմբերի 10-ի առավոտյան 
անասուններին արոտ էի տանում, զանգեցին 
եւ ասացին, որ հողերը հետ են տվել։ Ինձ 
թվաց, որ թուրքն արդեն մեր գյուղի շեմին 
է։ Մտածեցի` էլ վերջ, այստեղ ոչ մի լավ բան 
այլեւս չեմ տեսնելու», – մտահոգություն է 
հայտնում Լենդրոշ Մկրտչյանը։

«Առաջին հերթին կայուն խաղաղություն 
է պետք, որ կարողանանք այս հողի վրա 
ապրենք։ Պատերազմ եղավ, եկեք անկեղծ 
լինենք` պարտվեցինք, գոնե այնպես պի-
տի անենք, որ մեր գյուղը չլքենք։ Եթե ան-

վտան գության, խաղաղության երաշ խիք ներ 
չլինեն, այստեղ ապրելն անիմաստ է։ Մենք 
չենք ուզում մեր բնակավայրից գնալ, այստեղ 
300 տարի ապրել ենք, – ասում է Արամայիս 
Ստեփանյանն ու հավելում, – մենք գոհ ենք 
կամավոր դիրքապահներից, բայց հայկական 
բանակը պիտի լինի մեր սահմաններում, որ 
եղածին տեր կանգնենք, թիկունքում կա րո-
ղանանք արարել, աշխատել եւ բանակին նե-
ցուկ լինել, այլ ճանապարհ չկա»։

Գյուղամիջում հավաքված մարդկանց 
զրույցն անկեղծ է։ Մեր հարցին, թե ի՞նչ սպա-
սելիք ներ ունեն իշխանություններից, իսկույն 
հակադարձում են` ո՞ր իշխանությունից, մայ-
րաքաղաքում շունը տիրոջը չի ճա նա չում, 
մարզային իշխանավորներից, պատ գա մա-
վորներից ոչ մեկին մեր գյուղում չենք տեսնում, 
միայն Կապանի համայնքապետն է նեցուկ 
լինում թե՛ մեզ, թե՛ սահմանապահ տղաներին։ 
Իսկ ամենաշատը սրաշենցիներին հուզում 
է այն, որ Մեղրիով միջանցք պիտի բացվի 
Նախիջեւանի եւ Ադրբեջանի արեւմտյան 
շրջանների միջեւ։ Սրաշեն գյուղով է անցնում 
Կապան-Մեղրի այլընտրանքային ճանա-
պար հը, ինչը մտահոգությունների տեղիք չի 
կարող չտալ։

Ինչպես նկատվում է, գյուղաբնակներն 
անո րոշության մեջ են, եւ սա է ամենաշատը 

նրանց մտատանջում։ Այսպես կարելի է ձեւա-
կերպել նրանց հարցադրումը. «Ի՞նչ է լինելու 
մեր վերջը»։

Ի դեպ, գյուղն ունի 172 հա վարելահող։ 
Համայնքի վարչական ղեկավար Անահիտ 
Բաղդասարյանը հայտնեց, որ կատարվել է 
80 հա աշնանացան, գարնանացան էլ պիտի 
արվի։ Կովսականում հող մշակողներից գարու 
սերմացու էին գնում` կիլոգրամը`90-100 
դրամով` իրենց տան-դռանը, հիմա ավելի 
թանկ գնով պիտի ձեռք բերեն պահանջվող 
սերմացուն։ Այնպես որ եւս մի դուռ փակվեց 
գյուղացիների համար…

Խոսելով գյուղի հիմնախնդիրների մասին` 
ավելորդ չէ մի հայացք ձգել բնակավայրի 
անցյալին։ Պատմական աղբյուրները վկայում 
են, որ Արեւել յան Հայաստանը Ռուսաստանին 
միավորվելուց հետո (1828թ.) Սրաշենում 
բնա կություն են հաստատել Պարսկաստանից 
ներ գաղթած մի խումբ հայ ընտանիքներ։ 

Սրաշենից մոտ երկու կիլոմետր արեւ -
մուտք պահպանվել են եկեղեցի (Սբ 
Հռիփ սիմե, 17-րդ դար), գյուղատեղիներ, 
գերեզ մա նոցներ (17-18 դդ.) Սրաշենում 
1930-ականներին կազմավորվել է կոլ-
տն տեսություն, որը 1960-ին միավորվել է 
հարեւան Շիկահողի խորհտնտեսությանը։ 
1991-ին տարանջատվելով Շիկահողի գյու-
ղխորհրդից` ձեւավորվել է Սրաշենի գյու-
ղական խորհուրդը։ Այժմ բնակավայրն ընդ-
գրկված է Կապան խոշորացված համայնքի 
մեջ։

Սրաշենը որպես սահմանամերձ գյուղ` Ար-
ցախյան առաջին պատերազմում առավել տու-
ժած համայնքներից է։  Համագյուղացիները, 
կազ մավորելով ինքնապաշտպանական ջո-
կատ, իրենց օջախը պաշտպանեցին հակա-
ռա կորդի ոտնձգություններից։ Բայց գյուղի 
պաշտ պանության տարեգրությունը եղերական 
էջեր եւս ունի։ 1992-ի օգոստոսի 24-ին գյուղը 
միանգամից չորս զոհ ունեցավ` Հենրիկ 
Հարությունյան, Ռուբեն Բաբայան, Միշա Սար-

գսյան, Հենրիկ Գրիգորյան եւ մեկ վիրավոր։ 
Այն ժամանակվա Սրաշենի գյուղխորհրդի 
նախա գահ Գրենյա Աղաբեկյանը վերհիշում 
է. «Տղաները երեք օր շարունակ ընդամենը 
մի քանի ավտոմատով են դիմագրավել 
թշնամուն, որն աննախադեպ գնդակոծության 
էր ենթարկում գյուղը` զենքի նորագույն 
տեսակներով։ Գյուղի լավագույն տղերքն 
ընկան, որ թշնամին չպղծի մեր օջախները»։

Համայնքի ամենատխուր օրերից էր 
1993-ի ապրիլի 10-ը, երբ թշնամին մի կարճ 
ժամանակով մտավ գյուղ, եւ ավե րա ծու թյուն-
ներ գործեց` եւս մի անգամ հիշել տալով 
հայտնի գրողի ձեւակերպումը` այստեղով 
թուրքն է անցել։

Ընդհանրապես Արցախյան առաջին 
պա տե րազմում գյուղը 11 զոհ ունեցավ` թե՛ 
ազատամարտիկների, թե՛ խաղաղ բնակ-
չության: 

Լենդրոշ Մկրտչյանն ասում է, որ իր 
հայրը գյուղի անասունները տարել էր արա-
ծեցնելու, ադրբեջանցիները հարձակվել են 
անպաշտպան մարդու վրա եւ սպանել։ Այդ-
պես միայն թուրքը կարող է վարվել, – լինում 
է եզրակացությունը։

Սրաշենում մեզ փոքր ինչ սփոփեց դիր-
քապահ մարտիկների ներկայությունը։ 
Նրանց հետ թեպետ մեր շփումը կարճ էր, 
բայց զգացինք այն լրջությունն ու պատ-
րաս տա կամությունը, որ համակել է նրանց` 
նեցուկ լինել սրաշենցիներին։ Նաեւ ոգեւորիչ 
փաստ կարելի է համարել այն, որ դեպի 
բարձրադիր դիրքեր ճանապարհ են բացել։ 
Գյուղից պարզորոշ երեւում է սպիտակավուն 
ժապավենի տպավորություն թողնող այդ 
ճանապարհը։ Թեպետ այն էլ ասենք, որ իրենց 
մտքերն արտահայտելիս գյուղացիներն 
անմի ջական են եւ չեն թաքցնում ասելիքը. 
«Բա որ անող էին, 26-27 տարի որտե՞ղ 
էին, ինչո՞ւ չէին անում, 3-4 օրում ինչպե՞ս 
արեցին»։

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Ա րավուսի հերոս տղաները շա րու-
նա կում են միայնակ պաշտպանել 
Թու րուսի խութը եւ պահանջում կա-

մա վորականների, ինչ պես եւ սահմանից նա-
հան ջած հայոց բա նա կա յինների անհապաղ 
օգնու թյունը:

Քիչ առաջ հեռախոսազանգ ստացանք 
Տեղ համայնքի Արավուս գյուղից. այդ բնա կա-
վայրի երախտավորներից մեկն էր՝ Նուրուշ 
Ջհանգիրյանը, ով տեղեկացրեց Ադրբեջանի 
անմիջական սահմանին գտնվող Արավուս 
գյուղի շուրջ վերջին երկու օրը տեղի ունեցող 
դրամատիկ զարգացումների մասին:

Զրույցից հետո մեզ հաջողվեց կապ հաս -
տատել Արավուս փոքրիկ գյուղի հերո սա կան 
ջոկատի հրամանատար Արգամ Հով սեփ-
յանի հետ: Այդ ջոկատն է, որ վերջին երկու 
օրում հայտնվել է Տեղ համայնքի արեւել-
յան սահմանում տեղի ունեցող իրա դար ձու-
թյունների կիզակետում:

Ըստ Արգամ Հովսեփյանի՝ դեռեւս մի քանի 
օր առաջ մեր կորպուսի ինչ-որ գնդապետ եկել 
եւ հանձնարարել է, որ զբաղեցրած դիրքերից 
750 մ հետ նահանջենք:

– Ես հրաժարվել եմ կատարել գնդապետի 
հրամանը՝ պարզաբանելով նրան, որ նման 
նա հանջից հետո Արավուս գյուղում բնակվելն 
այլեւս ռիսկային կդառնա, – ասաց Արգամ 
Հովսեփյանը:

– Այդ խոսակցությունից հետո բանակային 
ստորաբաժանումը հետ է նահանջել՝ Թուրուսի 
խութ ռազմավարական մեծ նշանակության 
դիրքը թողնելով միայն մեզ:

Որպեսզի հասկանալի լինի Թուրուսի խու-
թի ռազմավարական նշանակությունը՝ միայն 
մի բան է շեշտում Արգամ Հովսեփյանը՝ «Եթե 

թուրքը զբաղեցնի այդ բարձունքը, ապա 
ամբողջ Գորիսի տարածաշրջանը կհայտնվի 
նրա աչքի առաջ եւ խոցելի կդառնա»:

Ի դեպ, ինչպես հավատացնում է Ար-
գամ Հովսեփյանը, ազերի զին վո րա կան-
ների մի ստորաբաժանում է եկել եւ բնա-
վոր վել Թուրուսի խութից մոտ մեկ կմ 
հեռավորությամբ գտնվող երբեմնի ադր բե ջա-
նաբնակ Ջաղազուր սահմանային գյուղում:

– Դեկտեմբերի 2-ին եւ 3-ին 25 ազերի 
զինվոր սպիտակ դրոշով մոտեցել են մեր 
դիրքերին, ընդ որում՝ նրանց առաջնորդող 
գնդապետը՝ առանց զենքի, մնացածը 
զինված: – Պատմում է Արգամ Հովսեփյանը:

– Ինքս (առանց զենքի)՝ հինգ զին վո  րա -
կանի հետ (զինված), ընդառաջ եմ գնա ցել 
ադրբեջանցիներին: Երկուստեք ներ կա յա-
նա լուց հետո գնդապետն առաջարկել է մեզ՝ 
հեռանալ դիրքից՝ պնդելով, թե դա Ադր-
բե ջանի տարածք է: Հետագա մեր զրույցը 
տեղի է ունեցել 1974 թվականի մի քարտեզի 

շուրջ: Եվ ես կարողացել եմ համոզել նրան, 
որ Թուրուսի խութի արեւել յան կողմը մտնում 
է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 
մեջ, իսկ արեւմտյան կողմը՝ Ադրբեջանի: Այդ 
պահին, սակայն, մեզ է մոտեցել ադրբեջանցի 
մեկ այլ սպա եւ իր գործընկերոջը հակառակը 
համոզել: Մի խոսքով՝ մենք ընդհանուր 
եզրա կա ցության չենք եկել, եւ գնդապետը 
հայտարարել է՝ «Հիմա մենք վերադառնում 
ենք Ջաղազուր, վաղը նորից մոտենալու ենք 
ձեզ, իսկ դուք պետք է այդ դիրքը զիջեք մեզ», 
այդպես էլ բաժանվել ենք իրարից: Այնպես 
որ՝ վաղը նորից ադրբեջանցի զինյալները 
բարձրանալու են Թուրուսի խութ:

Ըստ Արգամ Հովսեփյանի՝ «Ազերի գն-
դա պետը փորձում էր համոզել իր ճշմար-
տա ցիության մեջ, իսկ ես նրան հիշեցրի 
Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի 
ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի 
սեւ գիշերը ստորագրած հայտարարության 
1-ին կետի հայտնի դրույթը. «Ադրբեջանի 
Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հան րա-
պե տությունը, այսուհետ՝ Կողմեր, կանգ են 
առնում իրենց զբաղեցրած դիրքերի վրա»։ 
Բայց դա էլ իրավիճակը չփոխեց, քանզի 
նրանք էլ յուրովի (իրենց օգտին) են մեկ-
նաբանում հայտարարությունը:

Եվ ուրեմն՝ վաղը՝ դեկտեմբերի 4-ին, 
մենք նորից ստիպված ենք լինելու հանդիպել 
Ջաղազուր գյուղում այլեւս հանգրվանած 
ադրբեջանցի «սպիտակ դրոշակավորներին»: 
Նրանք ուզում են ամեն գնով Թուրուսի 
խութի գագաթին բարձրացնել Ադրբեջանի 
պետական դրոշը:

Թե վաղը ինչ զարգացումներ տեղի կու-
նենան Թուրուսի խութի շուրջ՝ դժվարանում 
ենք ասել:

Իսկ ի՞նչ ենք մենք ուզում. այդ հար-
ցին Արգամ Հովսեփյանը եւ բոլոր արա-
վուս ցիները հստակ պատասխան ունեն՝ ոչ 
մի պարագայում չնահանջել այդ դիրքից, 
այլապես Արավուս (եւ ոչ միայն) գյուղի հե-
տագա գոյությունը հարցականի տակ կդրվի:

Ու, որքան էլ տարօրինակ է, Արավուս 

գյուղի շուրջ տեղի ունեցող դրամատիկ 
զար գացումների մասին տեղյակ են բոլոր 
իշխանավորները՝ ներքեւից վերեւ: Ոմանք 
հուզական հաղորոդումներ են տարածում՝ 
աղավաղելով փաստերը, ոմանք էլ կույր եւ 
խուլ են ձեւանում: Այն էլ՝ Սյունիքի արեւել յան 
սահմաններին սպառնացող կոնկրետ 
վտանգի ժամին:

– Արավուսի հերոս տղաները շա րու նա-
կում են միայնակ պաշտպանել Թուրուսի 
խութը եւ պահանջում կամավորականների, 
ինչ պես եւ սահմանից նահանջած հայոց 
բանա կա յինների անհապաղ օգնությունը, 
– մեր զրույցն այսպես ամփոփեց Արավուս 
գյուղի վարչական ղեկավար, Արցախյան 
առաջին եւ երկրորդ պատերազմի վետերան 
Արգամ Հովսեփյանը:

Հ.Գ. Արավուս գյուղի սահմանագլխին 
տե ղի ունեցածը կարող է կրկնվել նաեւ 
Սյու նիք-Ադրբեջան սահմանագծի մյուս 
հատ վածներում եւս, ինչից պետք է շտապ 
եզրակացություն անի եւ վճռական քայլեր 
ձեռնարկի հայկական կողմը:

Ամենակարեւորը՝ թուրքի սպիտակ դրո-
շին երբեք չպետք է հավատալ, նրա սպիտակ 
դրոշից անգամ արյուն է ծորում…

Մեկ անգամ եւս վերհիշենք Հայաստանի, 
Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների 
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի սեւ գիշերը 
ստո  րագրած հայտարարության 1-ին կետի 
հայտնի դրույթը. «Ադրբեջանի Հան րա-
պետությունը եւ Հայաստանի Հան րա պե տու-
թյունը, այսուհետ՝ Կողմեր, կանգ են առնում 
իրենց զբաղեցրած դիրքերի վրա»։

Հիմա՝ ամենագլխավորը՝ մենք ի վիճակի՞ 
ենք տեր կանգնել վերոնշյալ խայտառակ 
փաստաթղթի այն դրույթին, որը շատ թե քիչ 
նպաստավոր է Հայաստանի համար:

Եվ ամենատարակուսելին ու անհաս կա-
նա լին՝ մի՞թե մեր բանակայինները ու կամա-
վո րականները միեւնույն խնդիրը չեն լուծում 
եւ միեւնույն տեղից չեն ղեկավարվում:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Թե ինչ զարգացումներ նախորդեցին 
Արավուսում՝ Թուրուսի խութը թուրքին 
հանձնելուց առաջ
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իրավասու չէին:
Մեր առջեւ հիմա այլ խնդիր ենք դրել՝ 

հնա րա վորինս աջակցել հայկական կողմը 
ներ կայացնող աշխատանքային խմբին, նաեւ 
հուշարարություն անել՝ համոզված լինե-
լով՝ խելամիտ գործելու դեպքում կարող ենք 
վիճելի հարցերում սյունիքանպաստ լու ծում-
նե րի հասնել:

Հարցերից առաջինը՝ ո՞ր քարտեզի հիման 
վրա է կատարվելու դեմարկացիա:

Ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների՝ 
սահմանորոշումը կատարվելու է Երկրորդ 
աշխար համարտից հետո կազմված քարտեզ-
նե րով (ե՛ւ Հայաստանի, ե՛ւ Ադրբեջանի):

Մեկ այլ մասնագետի պնդմամբ՝ առաջ-
նորդ վելու ենք խորհրդային վերջին տարի նե-
րին կազմված քարտեզներով:

Մասնագետները մեզ հուշում են նաեւ, 
որ այդ քարտեզների բազմաթիվ նշումներ 
վիճելի ու կասկածելի են, որ այդ քարտեզների 
մշակման ընթացքում հայկական կողմը չի 
կարողացել արժանապատվորեն պաշտ պա-
նել իր շահերը:

Անշուշտ, այդ եւ նման կարգի տեղե կու-
թյուն ները ստուգման կարիք ունեն: Բայց, 
մինչ այդ, հարցը մնում է հրատապ ու առկախ՝ 
ո՞ր քարտեզի հիման վրա է կատարվելու 
սահմանորոշումը:

Մյուս հարցը՝ արդյո՞ք վերջին սահ մա նո-
րոշման հանձնաժողովի արձա նա գրու թյուն-
ներն ու եզրահանգումները դրվել են գոր ծո-
ղության մեջ գտնվող քարտեզների հիմքում. 
դա, հավատացեք, չափազանց կարեւոր հան-
գա մանք է:

Ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների՝ 
վեր ջին անգամ Հայաստան-Ադրբեջան պե-
տա կան սահմանի տեղորոշումը կատարվել է 
1924-26 թվականներին:

Այդ աշխատանքների նախավերջին 
փու լում՝ 1925-26-ին, դեմարկացիան համա-
կար գել է Զանգեզուրի եւ Քուրդիստանի 
սահ մանգծային հանձնաժողովը՝ կազմով՝ 
Անդր կենտգործկոմի լիազոր Կաչետկովի, 
Ադրբեջանի կենտգործկոմի ներկայացուցիչ 
Ա. Կարաեւի եւ Հայաստանի հողժողկոմատի 
ներ կայացուցիչ Ակսել Բակունցի:

Թե ինչ ասել է Քուրդիստան՝ կներ կա յաց-
նենք սույն հոդվածի հետգրությամբ:

Հիշեցնենք նաեւ, որ սահմանագծման 
այդ հանձնաժողովն իր աշխատանքը սկսել է 
1925 թ. սեպտեմբերի 10-ին: Եվ աշխատանքը 
սկսելուց առաջ հանձնաժողովականները 
շրջել են սահմանները՝ Գորիսից մինչեւ 
Կապանի տարածաշրջանի Սյուսան թա-
փա, տեղում ծանոթացել եղած վեճերին, 
երկու կողմի գյուղերից հավաքել գրավոր 
տեղեկություններ, զանազան փաստաթղթեր՝ 
այս կամ այն հողամասի տիրապետության 
մասին:

Մեծագույն հիացմունքով ու հպարտու-
թյամբ ենք ուզում արձանագրել, որ շնորհիվ 
Ակսել Բակունցի տիտանական աշխատանքի՝ 
1925 թվականին միայն Ղափանի շրջանում 
Զանգեզուրին միացավ 20 գյուղ, որոնք մինչ 
այդ հանձնվել էին Քուրդիստանին: Միա-
ժամանակ ընդլայնվեցին Զեյվա (Դավիթբեկ) 
գյուղի տարածքները, հօգուտ Կապանի լուծ-
վեց Վալի դուզ անվանյալ անտառամասի 
խնդիրը, հօգուտ Կապանի ճշտվեցին Սեւա-
քարի, Մողեսի, Ուժանիսի, Եղվարդի եւ Ագա-
րակի սահմանները:

Ինչո՞ւ ենք ճակատագրական այս օրերին 
հիշում Ակսել Բակունց մեծ հայրենասերին ու 
գիտնական գյուղատնտեսին-հողաչափին. 
ոչ թե մեր հարգանքի տուրքը վերստին 
նրան ընծայելու համար, այլ մերօրյա իշ խա-
նա վորներին հիշեցնելու ակնհայտ ճշմար-
տությունը՝ եթե գործի գլխին կանգնած լինի 
հայրենասեր ու գիտակ, նաեւ համարձակ ու 
իր աթոռի հնարավոր կորստից ուշագնաց 
չլի նող մեկը, ապա կարող ենք հիմա էլ (բո-
լոր դժվարություններով հանդերձ) վիճելի 
հար ցերը լուծել մեր ազգային շահերին հա-
մահունչ:

Մինչեւ վերոնշյալ սահմանագծման հան-
ձնա ժողովի ստեղծումը, սակայն, Գորիսի 

եւ Կապանի տարածքում մի շարք վիճելի 
հարցեր լուծվեցին ոչ հօգուտ Սյունիքի, ու 
այդպես էլ մնացին… Ասում են՝ Սյունիքի այդ 
օրերի պատասխանատուները վախենում 
էին հետամուտ լինել սահմանային վեճերի 
օբյեկտիվ լուծմանը, քանզի կարող էին մեղա-
դրվել ազգայնամոլության մեջ եւ զրկվել աթո-
ռից…

Այդ կարգի հարցերի թվում էր Էյվազլար 
գյուղի խնդիրը՝ այն կետից, որտեղից խճուղին 
իջնում է դեպի այդ գյուղ: 1924 թ. հուլիսի 
11-ի որոշմամբ (վերոնշյալ հանձնաժողովին 
նախորդած մեկ այլ հանձնաժողովի որոշ-
մամբ) Էյվազլարը մնաց Քուրդիստանին:

Վիճելի հարցերից են եղել եւ շարունակում 
են այդպիսին մնալ Գորիս-Կապան խճուղուն 
առնչվող մի քանի հատվածներ: 1924 թ. 
հուլիսի 11-ի՝ նախորդ հանձնաժողովի որոշ-
մամբ, պետական սահմանը համարվել էր 
Գորիս-Ղափան խճուղին: Սակայն դա տա-
րա կույսների տեղիք էր տվել հատկապես 
Գորիսի շրջանին հարակից տարածքներում: 
Սկզբնապես որոշվել էր Քուրդիստանի կողմը 
թողնել Շահվերդիլար (ներկայիս Որոտան) 
եւ Բարձրավանի արեւել յան մերձակայքում 
գտնվող՝ տվյալ պահին թուրքաբնակ Պաշա-
րաջուր հին հայկական գյուղերը, ասել է թե՝ 
նաեւ Թասի լեռնանցքը (Պաշարաջուրը հիմա 
անմարդաբնակ է):

Դարձյալ Ակսել Բակունցի մեծագույն ջան-
քերի շնորհիվ նշված գյուղերն ու լեռնանցքը, 
ի վերջո, վերադարձվեցին Զանգեզուրին:

Եվ, այդ բոլորով հանդերձ, ինչպես վկայում 
է ինքը՝ Ակսել Բակունցը, սահմանորոշման 
տվյալ գործընթացում մեծ մասամբ զիջող է 
եղել Զանգեզուրը:

Ահավասիկ՝ ի սկզբանե Ուժանիսին 
պատ  կա նող մոտ 100 դեսյատին վարե լա-
հողը (Մովդա չայլաղի կողմերում) անար դա-
րացիորեն փոխանցվեց Քուրդիստանին:

Մի քանի դեսյատին հող էլ Զեյվայից 
փոխանցվեց ադրբեջանական Ային գյուղին:

Ի վնաս Սյունիքի լուծվեց Թասի լեռ-
նանցքի վերեւի Մազրա գյուղից դեպի ներ-
կայիս խճուղի ընկած դաշտամասի ու ան տա-
ռամասի ճակատագիրը:

Գորիս-Ղափան խճուղին ոչ բոլոր հատ-
ված ներում մնաց իբրեւ պետական սահման:

Եվ նման բազում օրինակներ…
Սակայն Ակսել Բակունցի հետեւո ղակա-

նու թյունն ու գիտական մոտեցումները, ինչ-
պես եւ կարելի էր սպասել, հաճո չէին ադր-
բե ջանական կողմին, ու, ի վերջո, նրանք 
կարողացան ներազդել Հայաստանի կա-
ռա վարության վրա՝ Ակսել Բակունցին հետ 
կանչելու սահմանագծման հանձնաժողովից: 
Այդ առիթով գրված դիմումի մեջ Բակունցը 
պատճառաբանում էր, թե իբր կարիք ունի 
երկարատեւ բուժման:

Ի դեպ, այդ ժամանակ Ադրբեջանում գոր-
ծում էր սահմաններ որոշող հանձնաժողով, 
որի կազմում էին Ադրբեջանի ռազմածովային 
ժողկոմ Կարաեւը (ով նաեւ Սյունիք-Քուր-
դիս  տան սահմանագծման հարցով էր զբաղ -
վում), անդամներ՝ Կարակոզովը, Սվի րի-
դովը, Իլդրըմը եւ Բունիաթզադեն: Հենց այդ 
հանձաժողովի ու հատկապես Կա րա եւի միջ-
նորդությամբ էլ Հայաստանում դա դա րեց վեց 
Ակսել Բակունցի լիազորությունը սահ մա նա-
գծման հանձնաժողովում:

1924-26 թվականներին սահմանորոշման 
ուղղությամբ կատարված աշխատանքները 
մի շարք նոր հարցերի տեղիք են տալիս նաեւ 
այսօր:

Ակսել Բակունցի լիազորությունները դա-
դա րեց նելուց հետո ո՞վ էր ներկայացնում 
Զանգեզուրի գավառի շահերը, ի՞նչ խնդիր-
ներ էին նրան առաջադրել եւ ի՞նչ գոր ծո ղու-
թյուններ հաջորդեցին Կապանից մինչեւ Մեղ-
րի սահմանային հատվածում:

Արդյո՞ք 1924-26 թվականների դեմար կա-
ցիայից հետո Սյունիք-Ադրբեջան հատվածում 
նոր ճշգրտումներ չեն կատարվել:

Եվ ընդհանրապես՝ ո՞ր արխիվում են 
պահ վում 1920-ական թվականներին գործած 
հանձնաժողովների որոշումներն ու մյուս 
փաս տաթղթերը. անպայման պետք է դրանք 

գտնել եւ հանգամանորեն ծանոթանալ:
Ըստ մեր ունեցած տեղեկությունների՝ 

խոր հրդային տարիներին եւս քանիցս կա-
տար վել են փոքր հանդամասերի, արո տա վայ-
րերի փոխանակումներ հայկական ու ադրբե-
ջան ական հարեւան գյուղերի միջեւ. այդ 
փոփոխություները պիտի որ հաստատված 
լի նեին Հայաստանի կառավարության որո-
շում ներով. դրանք նույնպես պետք է ջրի երես 
հա նել եւ ուսումնասիրել:

Այդ տարիներին էր, որ մեծ եւ փոքր Ալ 
լճերը՝ Հայաստանին պատկանող, հան ձն-
վեցին Քելբաջարի շրջանին՝ նրանց անաս-
նա ֆերմաներին ամառային արոտավայրերով 
ապահովելու ինտերնացիոնալիստական 
մղու մով: Ընդ որում՝ մեծ Ալ լիճը Վար դե-
նի սի տարածաշրջանում էր, փոքր Ալը՝ Սի-
սի անի շրջանում՝ Ուղտասարից եւ Ծղուկի 
լեռնագագաթից մի փոքր հյուսիս: Չկա րո-
ղա ցանք ճշտել՝ հրաշք այդ տարածքներն ու 
լճերն ո՞ւմ որոշմամբ եւ ինչի՞ դիմաց են մերոնք 
հանձնել Քելբաջարին: Հիմա չպարզե՞նք այդ 
փոխանակման-նվիրատվության իրավական 
հիմքերը:

Մեկ այլ հարց եւս, որ մասնագետները 
հուշում են ու պարզաբանում պահանջում՝ 
Անդրֆեդերացիայի վերացումից հետո 
արդյո՞ք Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջեւ 
դե մար կացիոն աշխատանքներ են տարվել, 
եթե այո, ապա ի՞նչ փոփոխություններ են կա-
տարվել գործող սահմանագծում:

Եվ ուրեմն՝ առանց գործող քար տեզ ների 
հիմքերի եւ հիմնավորումների ուսում նա-
սիրման ու ճշգրտման որեւէ քարտեզ (ում 
կողմից էլ պատրաստված լինի) չի կարող 
արժեք ունենալ այս օրերին. դա ազգային ու 
պետական լրջագույն հարցերից է հատկապես 
հայտնի կապիտուլ յացիայից հետո:

Այնպես որ՝ Սյունիքի մարզպետարանն ու 
համայնքապետարաններն օրական 24 ժամ 
պարտավոր են աշխատել, որպեսզի ունենան 
բոլոր հարցերի պատասխանները:

Անպայման պետք է կազմել աշխա տան-

քային խմբեր՝ ընդգրկելով փորձառու մաս-
նագետների, ամեն մի բնակավայրի բանիմաց 
ներկայացուցիչների, քարտեզագետների:

«Սյունյաց երկիրն» էլ պատրաստ է ընդ-
գրկվել աշխատանքային այդ խմբերում, եթե 
մեր կարիքը զգացվի:

Եվ ամենակարեւորը՝ ոչ մի դեպքում 
հույս չդնել Հայաստանի կենտրոնական իշ-
խանությունների, մայրաքաղաքային հողա-
չա փերի վրա. որքանով տեսնում ենք՝ այն-
տեղ հատուկենտ են պաշտոնյանները, ով քեր 
գիտակցում են Սյունիքի ռազմավարական 
բացառիկ նշանակությունը հայոց պետա կա-
նության համար, ովքեր տեղյակ են Սյունիքի 
սահմանանիստ վայրերի, ճա նա պար հնե րի 
նր բու թյուններին ու առանձնա հատ կու թյուն-
ներին:

Գոնե ուշացումով գործենք միասին, հա-
մա խումբ եւ արագ …

Հ.Գ. Վերեւում նշեցինք, որ 1920-ական 
թվականներին սահմանազատման աշխա-
տան քները կատարվում էին Հայաստանի 
Զան գե զուր գավառի եւ Ադրբեջանի Քուր դիս-
տան գավառի միջեւ:

Ի՞նչ ասել է Քուրդիստան:
Դա արհեստականորեն ստեղծված վար-

չա կան միավոր էր Ադրբեջանի կազմում՝ 
հիմ նադրված Ադրբեջանի Կ(բ)Կ Կենտկոմի 
նա խագահության 1923 թ. հուլիսի 16-ի 
որոշմամբ: Այդ գավառն ընդգրկում էր 
ներկայիս Քելբաջարի, Լաչինի, Կուբաթլուի, 
Զանգելանի շրջանները: Լաչին կենտրոնով 
գավառի բնակչությունը մոտ 51 հազար 
էր, այդ թվում՝ 37 հազար քրդեր, 14 հազար 
ադրբեջանցիներ:

Քուրդիստանի հիմնադրման ժամանակ 
Ադրբեջանի իշխանությունը պաշտոնապես 
հռչակեց, թե իբր քրդերի զբաղեցրած տա-
րածքում քրդական (ազգային) հարց է 
լուծում:

Սակայն այդ ժամանակ արդեն նույն տա-
րածքի քրդերի թրքացում էր տեղի ունենում, 
եւ քրդական հարց, որպես այդպիսին, գո յու-
թյուն չուներ:

Իրականում Քուրդիստան կոչված՝ իբր 
վարչական-ազգային միավորը, Լեռնային 
Ղարաբաղի ինքնավարության հետ միա-
ժա մանակ ու միասին հրապարակ նե տե-
լով, Ադրբեջանը Հայաստանի եւ Լեռ նա յին 
Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի սահ մա նակ-
ցությունը խափանելու ակնհայտ նպատակ 
էր հետապնդում: Դա փաստորեն անջատման 
գոտի էր Հայաստանի ու Արցախի միջեւ…

Ավելի ուշ, երբ արդեն ավարտվել էր այդ 
տա րածքի քրդերի վերջնական թրքացումը, 
Ադր բեջանը վերացրեց Քուրդիստանի արհես-
տա կան վարչատարածքային միավո րը՝ փո-
խա րենը ստեղծելով շրջաններ՝ Քել բա ջա րի, 
Լաչինի, Կուբաթլուի եւ Զանգելանի:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Սյունիք-Ադրբեջան. օրակարգում սահմանագծման հույժ 
կարեւոր խնդիրն է, ովքե՞ր են մեզանում զբաղված դրանով 
եւ արդյո՞ք զբաղվողները տիրապետում են հարցին
Սկիզբը՝ էջ 1

Ըստ մեր ունեցած 
տեղեկությունների՝ վեր-
ջին անգամ Հայաստան-
Ադրբեջան պե տա կան սահմանի 
տեղորոշումը կատարվել է 1924-
26 թվականներին:
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Եվս երկու նահատակ Վերիշեն-Ակներից

Արթուր Արարատի Խաչատրյան

Ծնվել է 1992 թ. հունիսի 16-ին Սյունիքի 
մարզի Վերիշեն գյուղում: 2010-2012 թթ. 
պարտադիր զինվորական ծառայությունն 
իրականացրել է Արցախի տարածաշրջանում, 
արժանացել է բազմաթիվ պատվոգրերի եւ 
շնորհակալագրերի: Ապրիլ յան պատերազմի 
(2016) ժամանակ առաջիններից մեկն է զենք 
վերցրել եւ դուրս եկել ոսոխի դեմ: Աշխատել 
է «Գորիս-Հայկ-Ջոս» ձեռնարկությունում: 
Սեպտեմբերյան պատերազմում էլ Արթուրը 
կամավորականների շարքերում էր հենց 
առաջին օրվանից: Նա զոհվեց արցախյան 
ռացմաճակատի հարավային հատվածի 
(Ջաբ րաիլ) թեժ մարտերում 2020 թ. հոկ-
տեմ բերի 14-ին: Ամուսնացած էր, ունի երկու 
դուստր`3 եւ 1 տարեկան:

Արթուրի մեծ պապը (պապի պապը)` 
Խա  չատուրը, ով Գորիսի Երիցին Արու-
թյու նին հայտնի տոհմից էր, մասնակցել է 

Առա ջին համաշխարհային պատերազմին. 
հա րավային ռազմաճակատում կռվել է թուր-
քերի դեմ: Նրա որդին`Արտաշը, Մեծ հայ րե-
նա կանում գերվել է ֆաշիստների կողմից: 
Պապի ընտանիքը 1949-ին ենթարկվել է 
բռնաքսորի, արտաքսվել Ալթայի երկրամաս: 
Արդարացումից հետո վերադարձել են գյուղ: 
Բոլոր որդիները հայտնի արհեստավորներ 
էին:

Այս ծանր օրերին Արթուրի կրտսեր 
եղբայրը` Սաշան եւս կռվում է ճակատային 
գծում: Աստված պահապան նրան եւ բոլոր 
մարտիկներին:

 Ավետիք Ավշարի Դանիելյան

Ծնվել է 1978 թ. հունիսի 23-ին Սյունիքի 
մարզի Բռուն (Ակներ) գյուղում: Միջն. դպրոցն 
ավարտելուց հետո սովորել է տրակտորիստ-
գյուղմեխանիզատորի մասնագիտություն: 
1996-1998 թթ. զինվորական պարտքը կա-
տա րել է ՀՀ ազգային բանակում`Տավուշի 
մար զում տեղակայված զորամիավորումում: 
Ծա ռա յությունից հետո աշխատել է տարբեր 
կազմակերպություններում: Ամուսնացել է, 
ունի մեկ դուստր:

2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին առաջիններից 
էր, որ ներկայացավ մեկնելու մարտադաշտ, 
պաշտ պանելու վտանգված հայրենիքը: Մին-
չեւ ատամները զինված թշնամու դեմ պայ քա-
րի է դուրս եկել Ջաբրաիլի մա տույց նե րում: 
Ահեղ մարտերում զոհվել է հոկտեմբերի 14-
ին:

«...Համեստ, ընկերասեր, պատրաս տա-
կամ երիտասարդ էր Ավետիքը: Սիրում էր 

սպորտը, հատկապես`ֆուտբոլը... Նա չէր 
կարող առաջինների շարքերում չլինել: Մաս-
նակ ցեց հայրենական նոր պատերազմին եւ 
հերո սացավ... Փա~ռք քեզ, հերոս: Ցավում 
ենք, բայց եւ հպարտանում...» – գրում է նրա 
մասին ուսուցիչը` Էմմա Սահակյանը:

Իսկ ակներցի բանաստեղծ Լեւոն Սա հա-
կյանը, որին խնդրել էի գտնել Ավետիքի լու-
սանկարը, այդ պատկերի տակ տեղադրել 
էր դեռեւս արցախյան առաջին պատերազմի 
ժա մանակ գրած բանաստեղծության մի քա-
ռատողը.

Խորանի մեջ երգեհոնն է լալիս,
Կանթեղներից տխրություն է ծորում,
Եվ նահատակ ամեն քաջի համար
Իմ սրտի մեջ գերեզման եմ փորում... 
ՀԱՎԵՐԺ ՀԻՇԱՏԱԿ ՄԵՐ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐԻՆ:
Հավատում ենք, որ նրանց թափած արյու-

նը կարժեւորվի միայն հաղթանակով...
ԳԱԳԻԿ ՀԱՅՐՈՒՄՅԱՆ

Խաչիկ Պետրոսյան. Սյունյաց աշխարհի արժանավոր 
զավակներից էր ու քաջարի զինվորը. հարգանք նրա հիշատակին

Հայ-թուրքական նորօրյա պատերազմը 
ամե նաողբերգական, մարդ կա յին երեւակա-
յու թյան մեջ չտեղավորվող դրսեւորումներով 
եղավ: Ավարտվել է միայն հեր թա կան ճա-
կա տամարտը, ավարտվել է մեր ռազ մա-
քաղաքական ղեկավարության (եւ ոչ զին-
վորների) պարտությամբ: Սակայն այդ 
խայ տառակությունը չի կարող ստվերել մեր 
քա ջորդիների սուրբ հիշատակը, ովքեր իրենց 
կյանքը դրեցին հայրենիքի զոհասեղանին՝ 
հանուն ազգային փրկության…

Մենք հիմա նույնիսկ չգիտենք, թե Սյու նի-
քից քանի հոգի է նահատակվել չավարտված 
գոյամարտում, քանզի մինչեւ հիմա՝ գրեթե 
ամեն օր, հուղարկավոր ենք: Բայց կգա ժամա-
նակը, որ հստակություն կմտցվի նաեւ ցավ ու 
կսկիծ պատճառող այդ հարցում եւս, ու մենք 
կխոնարհվենք ամեն մի նահատակի սուրբ 
հիշատակի առջեւ եւ նրանց անունը կգրան-
ցենք հայոց փառքի մատյանում, որ սկիզբ է 
առնում Հայկ նահապետի հերոսամարտի ժա-
մա նակներից…

Նոյեմբերի 9-ին Խոտ գյուղում հողին 
հան ձնվեց մարտիրոսացված մեր երի տա-
սարդ ներից եւս մեկը՝ քաջարի զինվոր Խաչիկ 
Հրաչիկի Պետրոսյանը:

Նրա աճյունը գերեզման իջեցվեց զին վո-
րա կան պատիվներով ու Հայաստանի Հան-
րա պետության օրհներգի հնչ յունների ներքո:

33-ամյա Խաչիկի կորստյան ցավն այնտեղ 
էր հավաքել հարյուրավոր հուղարկավորների 
ոչ միայն հայրենի Խոտ գյուղից, այլեւ հա-

րեւան Շինուհայր, Հարժիս, Հալիձոր, Տաթեւ 
գյու ղերից, Գորիս քաղաքից:

Երբ սեպտեմբերի 27-ին ադրբե ջա նա-
թուր քական զորքերը պատերազմ սան ձա-
զեր ծեցին Արցախի դեմ, Խաչիկը հրաժարվեց 
գյուղական մենատնտեսի իր առօրյայից եւ 
մեկ-երկու օրում կարգի բերեց սեփական 
«Կամազ» ավտոմեքենան ու ներկայացավ 
Սյու նիքի զինկոմիսարիատ՝ ռազմական գոր-
ծո ղությունների մեջ ներքաշված հայոց բա-
նակին իր համեստ աջակցությունը բերելու 
պատ րաստակամությամբ:

Եվ օրեր շարունակ իր մեքենայով զենք 
ու զինամթերք էր հասցնում առաջնագիծ՝ 
այդ կերպ նպաստելով հայրենյաց հողի 
պաշտպանության համար մղվող մարտերին:

Ինչպես դամբանական խոսքում նշեց 
Սյու նիքի զինկոմիսարիատի ներկայացուցիչ, 
մայոր Արշավիր Ամարյանը՝ «Խաչիկը՝ մին-
չեւ ծանր վիրավորում ստանալու պա-
հը, կենաց-մահու կռիվ է տվել հանուն 
հայրենիքի: Նա իսկական հայրենասեր էր եւ 
արիաբար կատարեց իր պարտքը՝ ակտիվ 
մասնակցություն ունենալով Կուբաթլուի տա-
րա ծքում ընթացող մարտական գործո ղու-
թյուն ներին»:

Սակայն հոկտեմբերի 23-ին Կուբաթլուի 
տարածքում՝ հերթական անգամ կրակագիծ 
զինամթերք տեղափոխելիս, նա դարձավ 
թշնամու անօդաչու թռչող սարքի թիրախ՝ 
ստանալով բազմաթիվ անբուժելի վերքեր:

Օրեր շարունակ Երեւանի «Էրեբունի» 
բժշկական կենտրոնի վերականգնողական 
բաժնում պայքար էր մղվում նրա կյանքի 
փրկության համար: Մի պահ նույնիսկ վերա-
կան գնվեց գիտակցությունը, սակայն, ավա՜ղ, 
սպասված արթնացումը երկար չտեւեց:

Նոյեմբերի 7-ին Խաչիկ Պետրոսյանի 
երկրա յին կյանքն ընդհատվեց, բայց նա, 
ինչպես եւ մեր մյուս նահատակները, իր մահ-
վամբ բռնեց անմահության ճանապարհը:

Խաչիկ Պետրոսյանի հուղարկա վո րու-
թյունը, առանց չափա զան ցու թյան, հա մա-
ժո ղո վրդական սգի մեջ էր ընկղմել Խոտ 
գյուղը: Դա, անշուշտ, հայ զինվորի հան-
դեպ մեր ժողովրդի՝ պաշտամունքի հա սած 
վերաբերմունքի հերթական ար տա հայ տու-

թյունն էր:
Բայց նրա կորուստը սգալու ուրիշ պատ-

ճառ էլ ունեին համագյուղացիները: Որքա-
նով հասկացանք դամբանական մեկ այլ 
խոսքից, որի հեղինակը Խոտի հա սա րա-
կության ներկայացուցիչ Վարոս Վար դա-
նյանն էր, Խաչիկ Պետրոսյանը գյուղի երեւելի 
երիտասարդներից էր: Թեեւ միջին մաս նա-
գի տական կրթություն էր ստացել Գորիսի 
պետական քոլեջում դեռեւս 2004-ին, բայց 
նախընտրել էր գյուղմեխանիզատորի, արա-
րող գյուղաբնակի եւ մշակի պատվավոր ու 
երկրաշեն ուղին:

Այդքան երիտասարդ, բայց կարողա նում 
էր հարահաս ու զորակից լինել հա մա գյու ղա-
ցի ներին, օգտակար լինել բոլորին:

Հուղարկավորների մեջ հանդիպեցինք 
Տա թեւ համայնքի ղեկավար Մուրադ Սի-
մոն յանին: Նրա տրտմությունն ու թա խի-
ծը հնարավոր չէր չտեսնել, եկել էր դիր -
քերից, որտեղ գլխավորում էր իր հա մայն քի 
աշխարհազորայիններին: Եկել էր մաս նակ-
ցելու Խաչիկ Պետրոսյանի հու ղար կա  վո -
րությանը, որից հետո դիրքեր պիտի վերա-
դառ նար կրկին:

– Խաչիկի կորուստը մեր ամբողջ համայն-
քի կորուստն է, – ասաց Մուրադ Սիմոնյանը: 
– Ես նրան մոտիկից էի ճանաչում, նա չէր 
կարող անտարբեր մնալ, երբ հայրենիքին 
վտանգ էր սպառնում, ու կամավորագրվեց, 
որպեսզի մասնակիցը լինի մեր հայրենական 
պատերազմին:

Ըստ Մուրադ Սիմոնյանի՝ զոհեր կան նաեւ 
Տաթեւ, Շինուհայր գյուղերից, կան անհետ 
կորածներ ու վիրավորներ:

…Ասում են՝ մանկահասակ երեխան 
բնազ դով զգում է իր ծնողի վերահաս մահը, 
եւ իր տագնապն արտահայտում չդադարող 
ողբով: Խաչիկ Պետրոսյանի՝ դեռեւս մեկ 
տարին չբոլորած դուստրը սկսել էր լացել, 
որն այդ պահին իսկական ողբ էր հիշեցնում. 
դա տեղի էր ունենում այն պահին, երբ նրա 
հայրը մահվան շեմին էր արդեն գտնվում:

…Անցնելու են տարիներ, անպայման 
ապ րելու ենք հաղթանակած, վերջին օրե րի 
խայտառակ կապիտուլ յացիայի հետեւանք նե-
րը հաղթահարած, արժանապատիվ Հայաս-

Կարեն Գրիգորյան. 
նա մի զարկն է մեր 
բազկի

Մերօրյա պատերազմի նահատակներից է 
Կարեն Արբենի Գրիգորյանը: Բնօրրանը Սյու-
նի քի մարզի Հարթաշեն գյուղն է, որտեղ աչք 
է բացել 2001թ. օգոստոսի 19-ին: 2008-2019 
թթ. սովորել եւ ավարտել է գյուղի միջնակարգ 
դպրոցը՝ գերազանց առաջադիմությամբ։ 
Ուսու ցիչների եւ դասընկերների շրջանում 
եղել է սիրված ու հարգված: Հարազատները, 
մտերիմները, ընկերները, նրա հետ բազում 
հույսեր էին կապում երկրային կյանքում: Բայց 
Կարենին բաժին հասավ երկնային կյանքը: 
Եվ այժմ նրան խորը կսկիծով եւ ափսոսանքով 
են հիշում։ Միջնակարգն ավարտելուց հետո 
անմիջապես ընդունվել է Երեւանի պետական 
ճարտարագիտական համալսարան։ Չորս 
ամիս համալսարանում սովորելուց հետո, 
ուսումը կիսատ թողնելով, 2020 թ. հունվարի 
19-ին զորակոչվել է զինծառայության, որի 
առաջին վեց ամիսն անցկացնելով Լուսա-
կեր տի ուսումնական գումարտակում, ճա-
նաչ վել է լավագույն հրետանավորներից 
մեկը եւ ստացել սերժանտի կոչում։ Լուսա-
կերտից հետո տեղափոխվել է Տավուշի 
մարզի Մեհրաբ զորամաս եւ շարունակել 
է ծառայությունը՝ կատարելով իր առջեւ 
դրված պարտականությունները։ Մասնակցել 
է 2020թ. հուլիսի 12-ին սկսված Տավուշյան 
մարտերին եւ, փայլուն կատարելով մարտա-
կան առաջադրանքները, արժանացել է «Արի-
ու թյան մեդալի»։

Կարենը հայրենասեր եւ նվիրված զին-
ծառայող էր, բավականին կայացած՝ հայ-
րե նիքի պաշտպանության գործի համար։ 
Մեծ հեղինակություն էր վայելում զինակից 
ըն կերների եւ հրամանատարական կազմի 
կողմից։ 

2020 սեպտեմբերի 27-ին, երբ Արցախյան 
ճակատում սկսվեցին լայնամասշտաբ մար-
տեր՝ տարբեր ուղղություններով, Կա րենն 
իր մարտական ընկերների եւ հրա մա նա-
տա ր ների հետ տեղափոխվեց Արցախ ու 
ներգրավվեց մարտական գործողությունների 
մեջ։ Պատերազմի օրերին պարբերաբար 
զան գահարում, խոսում էր իր ծնողների 
հետ։ Բարձր տրամադրությամբ փորձում էր 
հանգստացնել մայրիկին՝ ասելով, որ ամեն 
ինչ լավ կլինի, ու հաղթանակը մերը կլինի։ 
Մարտերի ժամանակ Կարենը ցուցաբերել 
է խիզախություն եւ հնարամտություն: Հրե-
տանային կրակ վարելով՝ ոչնչացրել է հա կա-
ռակորդի չորս տանկ եվ կասեցրել առաջ խա-
ղացումը։ 

Հոկտեմբերի 28-ի օրը ճակատագրական 
եղավ նրա համար. հակառակորդի դիպուկ 
հար վածը կտրեց հայրենիքի պաշտպանի 
կյանքի թելը...

Քո սխրանքն անմահ է, քո անունը՝ մեր 
սրտերում, հավերժի ճամփորդ դարձած Կա-
րեն Գրիգորյան:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Հավերժ փառք Արցախյան պատերազմում նահատակված հայոց քաջորդիներին

տա նում: Եվ Խաչիկ Պետրոսյանի դուստրը, 
նաեւ մյուս նահատակների զավակները, 
հպարտանալու եւ փառավորվելու են, որ 
իրենց ծնողների կյանքով է պաշտպանվել 
հա յոց արժանապատվությունը:

Հավերժ փառք մեր նահատակներին:
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ:

Գլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

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

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

 syuniacyerkir@mail.ru
 www.syuniacyerkir.am

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

«ԳՈՎԱԶԴ - ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ» բաժնում 

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

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

գովազդային նյութեր:
Գրանցման վկայականը` 01Մ 000231: 

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

Ծավալը` 2 տպագրական մամուլ: 
Տպաքանակը` 1030, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
08.12.2020թ.:

Սյունիքի մարզի 
քաղաքապետերը միացել են 
Փաշինյանի հրա ժա րականի 
պահանջին

Սյունիքի մարզի բոլոր քաղաքները պա-
հանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրա ժա-
րա  կանը: Մարզի Գորիս, Կապան, Սի-
սիան, Մեղ րի, Քաջարան քաղաքների ղե-
կավարներն ու ավագանու անդամ ները 
հանդես են եկել կոչով՝ պահանջելով 
վար  չապետի եւ կառա վա րության հրա-
ժա րականը: 

Նրանց տարածած հայտարարությունում, 
մասնավորապես, նշված է.

«Հայաստանն ու Արցախը կանգնած են 
արհավիրքի առաջ, երկիրն աղետի շեմին 
է, վտանգված է Սյունիքը։ Պատերազմի 

առա  ջին օրերից Սյունիքը միասնական 
կեր  պով արժանապատիվ կռիվ է տվել ինչ-
պես ճակատում, այնպես էլ՝ թիկունքում։ 
Այսօր եւս բոլոր համայնքները լուծում են 
լրջագույն խնդիրներ, որոնց մասին խո-
սելու առիթներ դեռ կլինեն։ Սյունիքի հա-
մար ճակատագրական այս օրերին բազ-
մա թիվ հարցեր շարունակում են մնալ 
ան պա տասխան եւ չլուծված։ Սահմանի հետ 
կապված մի շարք հարցեր վիճելի են, Սյունիքի 
փրկության համար վճռորոշ այս փուլում, 
երբ պետք է ճակատագրական որոշումներ 
կայացվեն, համայնքներն են շարունակում 
մնալ անվտանգությունը երաշխավորող 
հիմնական դերակատարները։

Մենք կորցրել ենք Արցախի զգալի 
մասը, ունենք հազարավոր զոհեր, անհետ 
կորածներ, տնտեսական ու հումանիտար 
բազում խնդիրներ, որոնց լուծման բեռը 
շարունակում է մնալ համայնքների ուսերին 
եւ իրականացվում է պատվով։ Այս ամենի 
համատեքստում, նույնիսկ ամենափոքր 
թվացող հարցերը չեն լուծվում պետական 

մակարդակում, քանի որ կառավարման ամ-
բողջ համակարգն այս օրերին անգոր ծու-
թյան է մատնված։ Թշնամին հասել է Սյունիքի 
դարպասները։ Այս պահին մեր գերխնդիրը 
Սյունիքի պաշտպանությունն է, բնակչության 
անվտանգության ապահովումը։

Յուրաքանչյուր րոպեն թանկ է եւ կարող է 
անդառնալի հետեւանքներ ունենալ։ Ստեղծ-
ված իրավիճակում ամեն օր էլ ավելի ենք հա-
մոզ վում, որ այս իշխանության հետ հնա րա-
վոր չէ չեզոքացնել մեզ սպառնացող աղետը, 
ուստի պահանջում ենք վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինյանի եւ կառավարության հրաժա-
րա կանը։ Սա քաղաքական շահարկումների 

խնդիր չէ, այլ հայրենիքի փրկության, 
Սյունիքի բնակչության անվտանգության 
ապահովման հարցն է։ Մենք հասկանում ենք, 
որ վաղը կարող է շատ ուշ լինել, ուստի այս 
փուլում կարող եւ նվիրյալ ուժեր են պետք, 
որոնք պետք է գործեն հանուն Սյունիքի 
փրկության, երկիրն աղետալի վիճակից 
հանելու տրամաբանությամբ։ Այսպիսով, 
պետք է բոլորս ոտքի կանգնենք եւ ոչ ասենք 
այս կործանարար իրավիճակին»։

Պահանջին միացել են Կապան համայնքի 
ղեկավար՝ Գեւորգ Փարսյանը եւ ավագանու 
անդամներ, Գորիս համայնքի ղեկավար Առուշ 
Առուշանյանը եւ ավագանու անդամներ, Քա-
ջարան համայնքի ղեկավար Մանվել Փա րա-
մազյանը եւ ավագանու անդամներ, Մեղրի 
համայնքի  ղեկավար Մխիթար Զաքարյանը 
եւ ավագանու անդամները, Սիսիան հա-
մայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանը եւ 
ավա գանու անդամները, Տեղ համայնքի 
ղեկա վար Ներսես Շադունցը, Տաթեւ հա-
մայնքի ղեկավար Մուրադ Սիմոնյանն ու 
ավա  գանու անդամներ: 

ՀՀ զինված ուժերի 1-ին բանակային 
կորպուսի հրամանատարը Գորիս-Կապան 
մայրուղու մասին

Հ այաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադր բե-
ջանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ի 
տխրահռչակ հայտարարությունից 

հետո Սյունիքում առաջ եկած գլխավոր 
մտահոգություններից մեկը Մ-2 ճանապարհի 
Գորիս-Կապան հատվածի անվտանգության 
խնդիրն է։

«Սյունյաց երկիրը» փորձել է խնդրո 
առար կայի եւ հատկապես ճանապարհի ան-
վտանգության վերաբերյալ ճշտել ՀՀ զին ված 
ուժերի 1-ին բանակային կորպուսի հրա մա-
նատար, գեներալ-մայոր Ժիրայր Պողոսյանի 
գնա  հատականը։

Ըստ հրամանատար Ժիրայր Պողոս յա նի` 
Գորիս-Կապան ավտոմայրուղու ան վտան-

գու թյունը ներկայումս ապահովված է, առա-
ջնագիծը կամ շփման գիծը գտնվում է ճա-
նապարհից 5-10 կմ հեռավորության վրա։ 

Լեւոն Տեր-Պետրոսյան. 
Կրկին քաղաքացիական 
պատերազմի վտանգի 
մասին 

Վազգեն Մանուկյանի գլխավորած հան-
րա հավաքը ավելի խորացրեց իմ մտա-
վա խությունը մեր երկրին սպառնացող 
քա ղաքացիական պատերազմի վտանգի 
մա  սին: Նման պատասխանատու միտք ար-
տա հայտելու հիմք են հանդիսանում Մա նու-
կյանի ելույթում հնչեցված հետեւյալ հայ տա-
րարությունները.

– «Նիկոլ Փաշինյանը մի բան էլ պետք է 
հասկանա, որ այս շարժումը, որ ստեղծված 
է, ինքը ինչքան շուտ հրաժարական տա 
կամավոր, այնքան լավ: Շարժումը չհաղթեց` 
գազազած ժողովուրդն իրեն կհոշոտի»:

– «Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա: 
Թող հեռանա կամավոր, թե չէ կհեռանա 
զոռով»:

Սրանով Մանուկյանը նշագծում է 
Փաշինյանի հեռացման երկու ճանապարհ` 
կամավոր կամ բռնությամբ: Հոշոտել եւ 
զոռով բառերը այլ բան, քան բռնություն 
չեն նշանակում: Եթե սրանք միայն խոսքեր 
լինեին, ապա դեռ շատ մտահոգվելու կարիք 
չէր լինի: Բայց Մանուկյանի առաջնորդած 
բազմամարդ երթի կողմից վարչապետի 
կեցավայրի կեսժամյա շրջափակման եւ 
Փաշինյանի ընտանիքի ահաբեկման զազրելի 
արարքը ոչ այլ ինչ է, քան բռնության 
պատրաստակամության անթաքույց ցուցա-
դրու թյուն:

Եթե սա լիներ հակամարտող կողմերից 
միայն մեկի դիրքորոշումը, այն դեռեւս մեծ 
վտանգ չէր ներկայացնի: Մինչդեռ Մանուկյանն 
անզգուշորեն անտեսում է այն հանգամանքը, 
որ նույնպիսի դիրքորոշում է որդեգրել 
նաեւ մյուս` Փաշինյանի կողմը: Վերջինիս 
պահվածքը եւ հռետորաբանությունը ցույց են 
տալիս, որ նա ամենեւին մտադիր չէ կամավոր 
հեռանալ, այլ պատրաստ է ցանկացած 
առճա կատման: Հետեւաբար, եթե երկու 
կողմն էլ վճռական են տրամադրված, ապա 
բախումն անխուսափելի է:

Մի՞թե դրանում համոզվելու համար մեր 
ժողովրդին ապացույցներ են պետք: Մի՞թե 
հասկանալի չէ, որ, թեեւ ոչ ինտելեկտուալ 
առումով, բայց իրենց խառնվածքով, համա-
ռությամբ, արկածախնդրական հա կում-
նե րով եւ մինչեւ վերջ գնալու մոլուցքով 
Վազ գեն Մանուկյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը 
երկ վորյակներ են: Հանրությունը մոռացե՞լ 
է, արդյոք, որ երկուսն էլ Խորհրդարանը 
գրոհելու մեծ փորձ ունեն, ինչը «փայլուն 
կերպով» կիրառել են 1996 եւ 2018 
թվականներին: 2018-ին Սերժ Սարգսյանը 
զիջեց, եւ նրա քաղաքական հենարանը 
հանդիսացող ՀՀԿ-ն, արտաքուստ օրի նա-
կան ճանապարհով, իշխանությունը հանձ-
նեց Նիկոլ Փաշինյանին: (Իմիջիայլոց, դրա-
նով, ցավոք, վիժեցվեց Ղարաբաղի հարցի 
փոխզիջումային կարգավորման եւս մեկ 
հնարավորություն, քանի որ, իմ տպա վո-
րությամբ, Սերժ Սարգսյանը պատ րաստ 

էր իր վերընտրությունից հետո ան մի ջա-
պես ստորագրել Լավրովյան պլանը, ինչը, 
Փաշինյանի ստորագրած եռակողմ հայ տա-
րա րության համեմատ, մեծագույն հաղ թա-
նակ կհամարվեր):

Մինչդեռ այսօր, ինչպես վերը նշ վեց, 
ակնհայտ է, որ Փաշինյանն ու իր թիմը 
իշխանությունը զիջելու ոչ մի պա տրաս տա-
կա մություն չեն ցուցանում:

Թեմայից դուրս, չեմ կարող չանդրադառնալ 
նաեւ Վազգեն Մանուկյանի անզգուշորեն 
արտահայտած հետեւյալ վտանգավոր մտքին, 
որը կարող է կործանարար հետեւանքներ 
ունենալ Հայաստանի համար. «Թուրքիայի 
դեմ մեծ ուժ է հավաքվելու, աշխարհը չի 
ներելու Թուրքիային իրա լկտիությունները: 
Եթե ստեղծվում է դաշինք Թուրքիայի դեմ, 
մենք այդ դաշինքի մեջ ենք»:

Հարց է ծագում. հապա ու՞ր մնաց 
երջանկահիշատակ Ռաֆայել Իշխանյանի 
«Երրորդ ուժի բացառման» օրենքը: Ստացվում 
է, որ մենք նորից վերադառնում ենք 1920 
թվականի իրավիճակին, երբ ապավինելով 
Անտանտի երկրների հակաթուրքական 
դա շինքին եւ հակադրվելով քեմալական 
Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի մերձեցմանը, 
կորցրեցինք ոչ միայն Արեւմտահայաստանը, 
այլեւ Կարսի նահանգը, Սուրմալուի գավառը, 
Նախիջեւանը եւ Ղարաբաղը: Մի՞թե Մա-
նու կյանը չի հասկանում, որ այսօր էլ 
Հայաստանի կողմից պատրաստակամություն 
հայտնելով միանալու դեռեւս չկայացած 
հակաթուրքական ցանկացած դաշինքի` մենք 
հակադրվում ենք ռուս-թուրքական արդեն 
իսկ կայացած լիակատար փոխըմբռնման 
իրողությանը, ինչը նշանակում է, որ դրանով 
ձեռնոց ենք նետում ոչ միայն Թուրքիային, 
այլեւ մեր բարեկամ Ռուսաստանին:

Թող տպավորություն չստեղծվի, թե 
այս հոդվածով ես հակադրվում եմ Վազգեն 
Մանուկյանին եւ աջակցություն հայտնում 
Նիկոլ Փաշինյանին: Նկատի ունենալով Հա-
յաստանին եւ Արցախին բաժին ընկած խա-
յտառակ ու նվաստացուցիչ պարտությունը, 
Փաշինյանի վարչակարգն անպայման եւ 
անհապաղ պետք է հեռանա: Բայց ոչ թե 
ներազգային բախումների, այլ բացառապես 
սահ մանադրական ճանապարհով, ինչը պա-
տիվ կբերի հակամարտող երկու կող մերին 
էլ: Ուստի կոչ եմ անում մեր ժողո վրդին` 
մասնակիցը չդառնալ թե՛ գործող իշխա նու-
թյան, եւ թե՛ ընդդիմության հրահրած զանգ-
վածային գրգռություններին, որոնք, բացի 
քաղաքացիական պատերազմի սպառ-
նա լիքից, չափազանց վտանգավոր են 
նաեւ կորոնավիրուսի տարածման ան կա-
ռավարելի դառնալու նկատառումով: Ան-
հուսալիորեն սպասում եմ նաեւ, որ մեր մտա-
վո րականությունը գոնե մեկ անգամ հանդես 
կգա իր սթափեցնող խոսքով:
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