
Սյունիքի խնդիրը միջազգային 
տեսակետից

Ադրբեջանն օգտվում է իրավիճակից՝ փորձելով մաքսիմումը տանել ոչ միայն Արցախից, 
այլեւ Հայաստանից: 

...Է ական նշանակություն ունի 
Սյունիքը: Ես կասեմ՝ կեն սա-
կան: Բոլորի համար: Ինչու՞: 

Սյունիքը ոչ միայն Հայաստանի, այլեւ Իրանի 
արտաքին սահմանն է, իսկ Իրանի շուրջ ԱՄՆ-
Իսրայել դաշինքի համար օղակը սեղմելու 
տեսանկյունից սա ռազմավարական սահման է:

Իրանի համար Սյունիքը կարեւոր է, քանի 
որ ցամաքային միակ սահմանն է Հայաստանի 

եւ Վրաստանի միջոցով՝ Ռուսաստան եւ Սեւ 
Ծով դուրս գալու համար, առանց Թուրքիային 
եւ թյուրքական պետություններին (որոնք 
հավաքվում են Թուրքիայի հովանու ներքո) 
«հարցնելու»:

Սյունիքի վրա թաթը դնելու առումով 
Թուրքիայի դերը տարածաշրջանում ավելի 
է հզորանում, քանի որ իրեն «դիմելու են» 
ԱՄՆ-իսրայելական դաշինքն էլ, Իրանն էլ: 

Սրանից զատ՝ այլեւս խնդիր չէ թյուրքական 
երկրների գազն ու նավթն Ադրբեջանի եւ 
Թուր քիայի միջոցով Եվրոպա հասցնելու հար-
ցը, ինչը կշրջանցի Ռուսաստանը, էա պես 
կթու լացնի Եվրոպայի էներգետիկ ան կա-
խությունը Մոսկվայից, դրանից բխող բոլոր 
հե տեւանքներով:

ՍՈՒՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱԳԵՏ

Դեկտեմբերի 19-ից Հայաս տա-
նում եռօրյա սուգ կհայ  տարարվի: 
Այդ օրը նաեւ հիշատակի երթ 
կկազմակերպվի Հան րա պե-
տու թյան հրապա րակից դեպի 
Եռաբլուր, կլինեն հիշատակի այլ 
միջոցառումներ:
Հիշատակի միջոցառումներ տեղի 
կունենան նաեւ Սյունիքի բոլոր 
համայնքներում:

Չորեքշաբթի

16 դեկտեմբերի 2020թ.

№ 25 (541)

Պատմության քառուղիներով 
 մենք քայլել ենք երկար՝
Անղեկ, ցաքուցրիվ, անգաղափար,
Հին դարերից մինչեւ այս 
 հանճարեղ ներկան,
Որ հուրհուրատում է մեր դեմ 
 գալիքնափայլ։
Այն անգո առավոտից, երբ 
 լեգենդական
Իր խարույկն է վառել մեր անգո 
 նախահայրը,
Այս Մասիսի հանդեպ, 
 այս անիրական
Արարատյան դաշտում,— որպես 
 զրույց անծայր մի
Տարածվել է ուղին մեր անպատմելի,
Անծայրածիր ձգվել դարերով ձիգ,
Եվ գնում է այսօր ու երկարվում էլի
Դեպի ի՜նչ անհայտ ափեր ու 
 գալիքներ անծիր...

Բայց ուղին մեր եղել է մի՛շտ մթին,
Եղել է անստույգ ու անփառունակ,
Տարածվել է անբոց ու անժպիտ՝
Ուրիշների փայլով շարունակ
Շառագունված — որքա՜ն, 
 որքա՜ն աղետավոր...
Որպես անմիտ զրույց՝ մեզ 
 պատմել են մի օր
Նախնիների մասին մեր 
 փառապանծ,
Բայց օրերի հեռվում ես տեսնում եմ 
 միայն
Ստրկություն, մոխիր, մոռացություն 
 ու մահ
Եվ երկրային ընթացք մի 
 անիմաստ...

Եվ ես, ահավասիկ, հին գրերով 
 այս մեր
Իմ տողերը կոփող մի պոետ —
Ի՜նչ խոսքերով երգեմ եւ ինչ տենդով 
 պատմեմ
Մեր անանցյալ անցյալը, 
 մեր ընթացքը, որ էլ
Ո՛չ մի գուսան երգով չոգեկոչի 
 հին փառքը
Ու կարոտով անմիտ ետ չնայի,—
Չպանծանա այլեւս, որ առանց 
 մեզ աշխարքը
Կլիներ պարտեզ մի ամայի...

ՀԱՏՎԱԾ ԵՂԻՇԵ 
ՉԱՐԵՆՑԻ «ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ 
ՔԱՌՈՒՂԻՆԵՐՈՎ» ՊՈԵՄԻՑ

«Առաջիկայում Հայաստանը ստիպված կլինի որոշումներ կայացնել Կուբաթլուի եւ 
Զանգելանի շրջանների հետ կապված: Այդ շրջանների մասին համատեղ հայ տա-
րա րության մեջ որեւէ հիշատակում չկա, որովհետեւ հայտարարության ստո րա-

գրման պահին, ցավոք, այդ տարածքները մեծ մասամբ գտնվել են ադրբեջանական ուժերի 
վերա հսկողության ներքո, այսինքն` ընդամենը փոքր հատվածներն են մնացել: Եվ այդ բա նակ-
ցությունների ընթացքում եղել է ըմբռնում, որ այս հատվածներում պետք է տեղի ունենա սահ ման-
ների ճշգրտում: Այստեղ նրբությունն այն է, որ մենք այդ հատվածով ունենք անցնող մեզ հա մար 
ռազմավարական նշանակության ճանապարհ, որի սահմանների եւ կոորդինատների ճշգրտ ման 
հետ կապված կան որոշակի հարցեր: …Մոսկվայում պաշտպանության նախարարի մաս նակ-
ցու թյամբ տեղի են ունեցել քննարկումներ, իրադրության լուծման մի քանի առաջարկներ եւ 
տար բերակներ կան, եւ հայկական կողմն առաջիկայում պետք է որոշում կայացնի այդ 
տար բերակներից որեւէ մեկի վերաբերյալ»:
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. 

ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ 
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ: 
ԳԻՆԸ՝ 100 ԴՐԱՄ

 3301, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Շահումյան 20/32:
 (+374 285) 5 25 63 

 (+374 91) 45 90 47 
 (+374 77) 45 90 47 
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Մելիքսեթ Պողոսյանը՝ 
Սյունիքի մարզպետ
Սյունիքի փոխմարզպետի պաշտոնից 
ազատ վելուց հետո Մելիքսեթ Պողոսյանը 
ՀՀ կառավարության դեկտեմբերի 9-ի 
որոշմամբ նշանակվել է Սյունիքի մարզ-
պետ:

Ա յդ մասին կառավարության որոշման 
մեջ նշված է. «Ղեկավարվելով Հա-
յաս տանի Հանրապետության Սահ-

մա նա դրության 160-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
եւ «Տարածքային կառավարման մասին» 
Հայաստանի Հան րա պետության օրենքի 
6-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Հայաստանի 
Հան րապետության կա ռա վարությունը որո-
շում է Մելիքսեթ Պո ղոս յանին նշանակել Հա-
յաստանի Հան րա պե տու թյան Սյունիքի մարզ-
պետ»:

ՀՀ տարածքային կառավարման եւ են-
թա կառուցվածքների նախարար Սուրեն Պա-
պիկյանը դեկտեմբերի 11-ին Սյունիքի մարզ-
պե տարանի աշխատակազմին ներկայացրեց 

Սյունիքի նորանշանակ մարզպետ Մելիքսեթ 
Պողոսյանին:

Մ. Պողոսյանին ներկայացնելիս Սու-
րեն Պա պի կյանը մասնավորապես նշել է. 
«Յուրաքանչյուր բախ տո րոշ ժամա նա կա-
շր ջան իր առան ձնա հատ կու թյուն ներն ունի, 
եւ պարոն Մելիքսեթ Պողոսյանին Սյունիքի 
մարզպետի պաշտոնին առաջարկելիս՝ ելել 
ենք այն փաստից, որ Սյունիքն առավել 
առանձնահատուկ է իր սահմանային լինելով 
ու այսօր, առավել քան երբեւէ, շատ կարեւոր 
է, որ մարզը ղեկավարի անձնավորություն, 
ով հասկանում է զինվորական գործից, 
հասկանում է պահի կարեւորությունը եւ 
մեր սահմանների ամրության գործում 
ունի իր անձնական մասնակցությունը։ Այս 
դժ վարին պահին իր ուսերին նման պա-
տաս խանատվություն վերցնելով՝ պարոն 
Մ.Պողոսյանը մեծագույն ծառայություն է մա-
տու ցում մեր պետությանը»:

 

Հին Թաղեր եւ Խծաբերդ գյուղերը եւս 
հանձնվեցին Ադրբեջանին

Հադրութի շրջանի երկու՝ Հին Թաղեր 
եւ Խծաբերդ գյուղերը եւս հանձնվեցին 
Ադրբե ջանին: Այս մասին տեղեկանում 
ենք Mediaport տելեգրամյան ալիքից։

Հ իշեցնենք, որ Փաշինյանի կողմից 
կապի տուլ յացիայի փաստաթղթի 
ստորագրումից հետո, այդ գյուղերը 

մնացել էին հայկական, սակայն թշնամին 

երկու օր առաջ հարձակվեց եւ գրավեց 
դրանք, որի արդյունքում հայկական կողմն 
ունի վեց վիրավոր եւ տասը գերեվարված 
անձ: 

ՌԴ խաղաղապահ ուժերի տեղակայման՝ 
քիչ առաջ հրապարկված քարտեզից երեւում 
է, որ Արցախի երկու գյուղերը եւս անցել 
ենթշնամուն:

14 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2020 Թ.

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմով 
այցեր են իրականացվել Արավուս, Խոզնավար, Ներքին 
Խնձորեսկ եւ մի շարք այլ սահմանային բնակավայրեր

Ա յցի արդյունքների վերաբերյալ 
ստորեւ ներկայացնում ենք Պաշտ-
պանի մի քանի եզրահանգում.

1. Պետական կառավարման մարմինների 
աշխատանքի ու համակարգման թերություն-
ների պատճառով ոչ միայն չլուծված են 
մնում սահմանային բնակավայրերի բնա-
կիչ ների իրավունքներին վերաբերող խն-
դիր ները, այլեւ սահմանազատումների ու 
սահմանագծումների հետ կապված նոր 
մար տահրավերներն այդ խնդիրները կա -
րող են ավելի խորացնել: Սա առաջ նա-
հերթ վտանգում է անմիջականորեն սահ-
մա նային բնակավայրերի բնակիչների 
կյանքի, ֆիզիկական ու հոգեկան անձեռ-
նմխելիության, սեփականության սահ մա նա-
դրա կան իրավունքները:

Պետական կառավարման մարմինները՝ 
յու րաքանչյուրն իր կարգավիճակով, պար-
տավոր են հատուկ ուշադրության ներքո 
պահել, լինել նախաձեռնողական սահ մա-
նային բնակավայրերի բնակիչների բար-
ձրա ցրած այն հարցերի առնչությամբ, որոնք 
վերա բերում են պետական սահմանին. դա 
այս օրերի բացառիկ գերակայություններից է:

2. Դարձյալ պնդում ենք, որ սահ մա-
նա զատումների կամ սահմանագծումների 
հարցը չի կարող լուծվել Գուգլ (Google) 
մասնավոր կազմակերպության հա վել ված նե-
րով կամ չի կարող լուծվել նաեւ GPS համա-
կարգով:

Այս հարցը պահանջում է մասնա գիտա-
կան մոտե ցումներ, տեղում մանրամասն աշ-
խա  տանքներ, պատշաճ իրավական հիմքեր 
եւ այլն:

Մարդու իրավունքների պաշտպանի դի-
տարկումները հաստատում են, որ, օրինակ, 
Սյունիքի մարզի մի շարք սահմանային բնա-
կավայրերում այդ մոտեցումների կիրառ ման 

արդյունքում ոչ միայն լրջորեն վտանգվել են 
սահմանային բնակիչների կյանքի, նրանց 
ֆիզիկական եւ հոգեկան անձեռնմխելիության 
ու կենսական կարեւորության մյուս իրա-
վունք ները, այլ դա խնդրահարույց է ՀՀ 
պետա կան սահմանների անվտանգության 
տեսանկյունից:

Դրանից բացի, առաջացել է անորոշ 
վիճակ հենց սահմանային բնակիչների 
համար:

Եթե մեխանիկական հիմք է ընդունվում 
Google քարտեզը կամ GPS համակարգը, ապա 
ինչպե՞ս բացատրել, որ, օրինակ, Արավուս 
գյուղի հետ կապված՝ ուղիղ հակասություն 
է առաջանում այդ բնակավայրերի տարբեր 
տարիների հողօգտագործման քարտեզների 
միջեւ:

Արդյունքում՝ մարդիկ զրկվում են մաս-
նա վոր սեփականություն հանդի սա ցող, իսկ 
համայնքը՝ համայնքային սեփականություն 
հանդիսացող կենսական կարեւորության 
գյու ղա տնտեսական հողատարածքները 
(օրի  նակ՝ որպես այգի, վարելահող կամ 
արոտավայր) օգտագործելու հնարա վո րու-

թյու նից:
Ինչպե՞ս է ստացվում, որ 1991 թվականին 

այդ հողատարածքները մարդկանց հատ կաց-
վել են սեփականության իրավունքով, իսկ 
հետո՝ 2004 թվականին նրանց տրամադրվել 
են այդ հողատարածքների նկատմամբ 
սեփա կանության իրավունքի պետական 
գրան ցումը հաստատող կադաստրային նոր 
վկայականներ: Արավուսի դեպքում, ինչ պես 
տեղեկացրել է վարչական շրջանի ղեկա-
վարը, խոսվում է 9 հեկտար մասնավոր 
սե փա կանություն եւ գրեթե 34 հեկտար 
համայնքային սեփականություն համարվող 
հողատարածքների մասին:

Տեղ խոշորացված ողջ համայնքի դեպ-
քում, ինչպես Մարդու իրավունքների պաշտ-
պանի աշխատակազմին տեղեկացրել է 
համայնքի ղեկավարը, խոսքը մոտավոր 
հաշվարկով 2000 հեկտարից ավելի միայն 
մասնավոր սեփականություն հանդիսացող 
հողատարածքների մասին է:

Խնդիրը կապված է նաեւ մարդկանց 
ֆիզիկական անվտանգության ու կենսական 
ապրուստը հոգալու հնարավորությունների 
հետ (Խոզնավար, Խնածախ, Ներքին Խնձո-
րսեկ, Արավուս եւ այլն):

3. Անհրաժեշտ է իրականացնել տարբեր 
տարիների քարտեզների համադրման ու 
ուսումնասիրության համապարփակ աշխա-
տանքներ ու նաեւ պարզել՝ արդյոք ադր-
բեջանական կողմից հիմք ընդունվող քար-
տեզների տարբերակներն անվիճարկելի են:

Անհրաժեշտ է հասկանալ նաեւ՝ ինչու է 
ադրբեջանական կողմն առնվազն Սյու նիքի 
մարզի այն վայրերի հետ կապված, որտեղ 
Մարդու իրավունքների պաշտպանն իրա կա-
նացրել է փաստահավաք աշխատանքներ, 
անվերապահ հիմք ընդունում Գուգլ (Goo-
gle) քարտեզային հավելվածները կամ GPS 

համակարգերը:
4. Սահմանազատումների ու սահմա-

նա գծումների հարցերով բացակայում է պե-
տական կառավարման մարմինների (ոչ 
համայնքային) անմիջական հա ղոր դակ ցու-
թյունը սահմանային գյուղերի բնակիչների 
հետ:

Այդ պատճառով անարդարացի, իրենց 
չվերա բերող ծանրաբեռնվածություն է առա-
ջանում ՀՀ զինված ուժերի անձնա կազմերի 
համար, որոնք ԱԱԾ սահմանապահ զորքերի 
ծառայողների հետ միասին իրականացնում 
են անձնուրաց ծառայություն: Անհամաչափ 
ծանրաբեռնվում են նաեւ համայնքային 
մարմինները:

Այս ամենն էլ ստեղծում է շարունակվող 
անորոշություն հենց առաջին հերթին սահ-
մանային բնակիչների մեջ:

Պետական կառավարման մարմինները 
պարտավոր են հանրությանն ու հատկապես 
սահմանային բնակավայրերի բնակիչներին 
տրամադրել պատշաճ տեղեկություններ 
նրանց վերաբերող հարցերի մասին: Սա քա-
ղաքացիների երաշխավորված իրա վունքն 
է ու դա երաշխավորելու պետության ուղիղ 
պարտավորությունը: Ընդ որում, պար տա-
դիր չէ բոլոր աշխատանքներն անել հրա-
պա րակային, առավել եւս, որ գործ ունենք 
զգայուն հարցերի հետ:

Խոսքը մեր պետության սահմանների 
պաշտ պանության, մեր ժողովրդի ու յուրա-
քան չ յուր անձի ֆիզիկական անվտան գու-
թյան ու ապահովության մասին է:

5. Այս այցի բոլոր արդյունքները կամ-
փոփվեն եւ գրություններ կուղարկվեն պե-
տա կան կառավարման մարմիններին: Կիրա-
կանացվեն անհրաժեշտ հարցումներ ու 
կպահանջվեն պարզաբանումներ:
ՀՀ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆ 
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Արամ Ա կաթողիկոսը 
Փաշինյանին կոչ է անում 
հրաժարական տալ

Մեծի Տանն Կիլիկիո Արամ Ա կաթողիկոսը 
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշին յա-
նին կոչ է արել հրաժարական տալ։ Արամ 
Ա կաթողիկոսի կոչը, որը զետեղված է 
Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության 
ֆեսյբուքյան էջում, զետեղված է ստորեւ։

Սիրելի՛ ժողովուրդ հայոց,
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

Ազգային Կեդրոնական Վարչութեան Կրօ-
նա կան ու Քաղաքական ժողովներու ներ-
կա յութեան, հետեւեալ հայրապետական 
պատ գամը կ’ուղղենք մեր ժողովուրդի զաւա-
կներուն. –

Հայ ժողովուրդը խոր տագնապի մէջ է. 
պարտուած ըլլալու հոգեվիճակը զինք անո-
րո շութեան ու յուսահատութեան մատնած 
է։ Արդարեւ, մեր զաւակներու արիւնով 
կերտուած ու ծաղկած Արցախին մեծ մասը 
կորսնցուցինք՝ հակառակ մեր հերոս բանակին 
ցուցաբերած քաջ դիմադրութեան թուրք-
ազերիական բանակին դէմ։ Կորսնցուցինք 
նաեւ մեր ազգային արժանապատուութիւնը 
ու հպարտութիւնը։ Ունեցանք մեծաթիւ զոհեր, 
գերիներ, վիրաւորներ եւ գաղթականներ։ 
Երկրագունդի տարածքին չկայ հայ մը, 
որ ազգին մեծ կորուստին տառապանքը 
չ’ապրիր։ Այս ահաւոր ողբերգութեան մասին 
ժողովուրդը համապարփակ ու յստակ հա-
շուետուութիւն կը պահանջէ։

Կը գտնուինք անորոշութեան դիմաց։ Մեր 
ժողովուրդի զաւակները Հայաստանի, Ար-
ցախի եւ Սփիւռքի մէջ իրենց արդար բողոքն 
ու ընդվզումը կ’արտայայտեն՝ Հայաստանի 
ու Ազրպէյճանի միջեւ ստորագրուած հա-

մաձայնութեան այնպիսի փաստաթուղթի 
մը նկատմամբ, որ Արցախի կողքին նաեւ 
կը վտանգէ Հայաստանի հողային ամ բող-
ջականութիւնը, անվտանգութիւնը ու ան կա-
խութիւնը։ Փաստօրէն, Հայաստանը կը նմանի 
ահաւոր փոթորիկի մատնուած անղեկ նաւու։

Ճակատագրական այս պայմաններուն 
մէջ, մեր ժողովուրդին միասնականութիւնը 
աւելի քան հրամայական է։ Հեռու պէտք է 
մնանք բեւեռացումներ յա ռա ջաց նող, պա-
ռակտումներ ստեղծող, ան հան դուր ժո-
ղու թեան ոգին սերմանող մօտեցումներէ 
ու արարքներէ։ Մեր ժողովուրդին ներքին 
միասնականութիւնը ու հաւաքական կամքը 
երաշխիք պէտք է դառնան վաղուան հզօր 
Հայաստանին ու Արցախին։ Մեր ժողովուրդին 
հաւաքական կամքը, մեր ժողովուրդին ու 
հայրենիքին ընդհանրական ու գերագոյն 
շահերը պէտք է մնան գերիվեր ամէն տեսակ 
նկատումներէ եւ դառնան ճշդորոշիչ մեր 
մտա ծումներուն, որոշումներուն ու գոր-
ծերուն։

Ա՛յս սկզբունքներէն ու յանձնառութենէն 
մղուած, շուրջ երկու տարիներ առաջ 
Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան ստանձնեց Հայաստանի 
իշխանութեան ղեկը։ Ներկայ ճգնաժամային 
պայմաններուն մէջ, կոչ կ’ուղղենք, որ 
նո՛յն սկզբունքներէն ու յանձնառութենէն 
մեկնած, վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան որոշէ 
հրաժարիլ վարչապետութենէն՝ առիթ տալով 
Ազգային Ժողովին, սահմանադրական կարգն 
ու գործընթացը յարգելով՝ նոր վարչապետ 
ընտրելու։ Մեր սպասումն է, որ ընտրուելիք 
նոր վարչապետին գլխաւորութեամբ կազ-
մուելիք համաձայնական անցումային կառա-
վա րութիւնը առաջնահերթ նկատէ Ազգային 
Ժողովի արտահերթ ընտրութիւններու շու-
տա փոյթ կազմակերպումը։

Կ’աղօթենք առ բարձրեալն Աստուած, որ 
Իր երկնային թագաւորութեան մէջ ընդունի 
մեր նահատակները, վիրաւորներուն շուտա-
փոյթ ապաքինում, գերիներուն վերադարձ 
ու սգաւոր ընտանիքներուն մխիթարութիւն 
պար գեւէ, եւ մեր ազգն ու հայրենիքը հեռու 
պահէ ամէն տեսակ չարէ ու չարիքներէ։
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Հորդորեցինք վայր դնել վարչապետի 
լիազորությունները. Գարեգին Բ 
կաթողիկոսի ուղերձը

Պատերազմի արհավիրքից հետո ցավի, 
մտահոգության եւ տագնապի ծանր օրեր ենք 
ապրում։ Հազարավոր մեր հերոս զավակների 
նա հատակությունը, պատմական Արցախ 
աշ  խա րհի զգալի մասի կորուստը, պա-
տե  րազմի աղետալի հետեւանքները եւ 
արտաքին վտանգի առավել մեծ սպառ-
նա լիքը ալեկոծել են մեր հոգիները, խա-
թարել համերաշխությունը եւ ազգային 
միասնականությունը հայրենիքում ու սփյուռ-
քում։ Ստեղծված ծանր իրադրությունը եւ 
ներքաղաքական խորը ճգնաժամը նոր 
վտանգների առջեւ է կանգնեցրել հայրենի 
մեր երկիրը՝ կենսական դարձնելով հառնած 
լրջա գույն մարտահրավերների հրատապ 
լուծ ման անհրաժեշտությունը։

Օրեցօր բարդացող իրավիճակի առն-
չու թյամբ քննարկումներ ենք անցկացրել 
Առա քելական մեր Սուրբ Եկեղեցու եպիս կո-
պոսաց դասի եւ Գերագույն հոգեւոր խոր-
հրդի անդամների հետ։ Հանդիպումներ ենք 
ունեցել նաեւ Հանրապետության նա խա-
գահի, Ազգային ժողովի նախագահի, քա-
ղա քական ու ազգային զանազան կազ մա-
կերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ 
Համընդհանուր համոզումն է, որ օր հա  սական 
այս կացությունը պետք է իր հանգուցալուծումը 
գտնի բացառապես սահ մա նադրական ճա-
նապարհով, ազգային հա մե րաշխության ու 
ողջախոհության պայ ման ներում։

Հայրենի մեր երկրում տեղ գտնող տագ-
նա  պալից զարգացումներին եւ առկա 
մտա     հո գություններին ընդառաջ՝ մենք 
հան     դի  պում ունեցանք նաեւ Հայաս տանի 
Հանրապետության վարչապետ տիար Նիկոլ 

Փա շինյանի հետ։ Թելադրված երկրի առջեւ ծա-
ռա ցած եւ ահագնացող ներհասարակական 
լար վածությամբ, արտաքին եւ ներքին լուրջ 
մարտահրավերներով եւ վարչապետի անձի 
նկատմամբ հանրային վստահության պա-
կասով՝ հայրաբար հորդորեցինք հան ձնա-
ռություն ստանձնել եւ վայր դնել վարչապետի 
լիազորությունները՝ կանխելու համար հասա-
րա կական կյանքում ցնցումները, նաեւ 
հնա րա վոր բախումներն ու ողբերգական 
հետեւանքները։

Այս առումով նաեւ կոչ ենք ուղղում 
Ազգային ժողովին՝ մեր հայրենիքի համար 
այս վճռորոշ պահին գործել ամենայն պա-
տասխանատվությամբ, ականջալուր լինել 
հանրության լայն շրջանակների կողմից 
հնչող պահանջներին եւ քաղաքական ուժերի 
հետ համախորհուրդ ընտրել նոր վարչապետ 
ու ձեւավորել ազգային համաձայնության 
ժա մանակավոր կառավարություն։ Միայն 
հան րային վստահություն ունեցող եւ ար-
հեստավարժ անձերից կազմված կա ռա-
վարությունն է, որ կարող պիտի լինի կար-
գավորել մեր ժողովրդի առջեւ ծառացած 
հիմ նախնդիրները, վերականգնել ազգային 
հա մերաշխությունն ու միասնականությունը 
եւ կազմակերպել անվիճարկելի ան հրա ժեշ-
տություն ներկայացնող խորհրդարանական 
արտահերթ ընտրությունները։

Հայրական Մեր պատգամն ենք բե րում 
հավատավոր մեր ժողովրդին, իշխա նու-
թյուններին եւ ընդդիմադիր քաղաքական 
ուժերին՝ դժվարին այս օրերին զերծ մնալ 
բռնություն հրահրող եւ ատելություն սեր-
մանող արտահայտություններից ու գոր-
ծո ղություններից։ Ազգովին համախումբ 
ջանք եւ ներդրում բերենք առկա ճգնաժամի 
հաղթահարմանն ի նպաստ։ Մեր նահատակ 
հերոսների վառ հիշատակը եւ նրանց 
նվիրական տեսիլքները իրագործելու սրբա-
զան ուխտը մեր սրտերում՝ միաբանվենք ու 
գործենք հանուն մեր հայրենիքի լուսավոր 
գալիքի, հանուն մեր ժողովրդի խաղաղ, 
ապահով ու բարօր կյանքի։

Աստված պահապան եւ օգնական մեր 
ժողովրդին եւ հայրենիքին։
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2020թ. նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիայից հետո Հայաստանում տեղի են ունենում 
անհնազանդության ակցիաներ՝ պահանջելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 
հրաժարականը
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Դեկտեմբերի 13-ի երեկոյան հայաս-
տան յան մամուլում տեղեկատվական 
բում էր՝ իբր Կապանից ստացված տե-
ղե կատվությամբ պարուրված… Իբր 
Ագարակ գյուղի մեր ձա կա մարտական 
դիր քերի ուղղությամբ հա կա ռակորդը 
հրա զենային կրակ է բացել, իբր հայ դիր-
քա պահներին առաջարկ է եղել ժա մերի 
ընթացքում թողնել դիրքերը եւ հեռանալ 
մինչեւ խորհրդային ժամանակների հայ-
ադրբեջանական սահմանագիծ, իբր 
Ագա  րակից դուրս են բերվում կանայք ու 
երե  խաները, իբր…

Գիշերը մեզ չհաջողվեց հասնել 
Ագարակ, այն տեղ հասանք դեկտեմբերի 

14-ի առավոտյան: Հան դի պե ցինք գյուղի 
վարչական ղեկավար Հայկ Սահակյանին, 
մարտական դիրքերում հեր թա պա հողներին, 
գյուղի բնակիչներին:

Պարզվեց, որ կիրակի երեկոյան գյուղի 
մեր ձակա դիրքերում արտառոց ոչինչ չի 
եղել, թուրք-ազերիների կողմից որեւէ առա-
ջարկ-հորդոր չի հնչել՝ սահմանորոշման 
կամ դիրքերը թողնելու հետ կապված, իսկ 
գյուղն ապրում է մեր օրերին բնորոշ բնա կա-
նոն կյանքով, դիրքապահ տղաները տրա-
մա դրված են մարտականորեն, բայց եւ մեծ 
ցավի ու ափսոսանքի զգացումով, որ երկիրը 
ծնկի է իջել թուրքի առաջ:

Մի խոսքով՝ դեկտեմբերի 13-ի երեկոյան 
Ագա րակի շուրջ աղմուկ էր բարձրացվել 

ոչնչից:
Ագարակ գյուղի վարչական ղեկավար 

Հայկ Սահակյանի հետ զրույցը՝ ստորեւ:
– Պարոն Սահակյան, նախ` ներ կա-

յացեք, խնդրեմ, երբվանի՞ց եք ստան-
ձնել Ագարակ գյուղի վարչական ղե կա-
վարումը։

– Ծնվել եմ 1989 թվականին, բարձրագույն 
կրթություն ունեմ, երկու տարի է, ինչ Ագարակ 
գյուղի վարչական ղեկավար եմ։

– Ինչպիսի՞ն է օպերատիպ իրավի-
ճակն Ագարակի ուղղությամբ։

– Մեզ վստահված սահմանագծի դիրքերը 

պահպանում են կամավորները. Արցախյան 
առաջին պատերազմի մի քանի մասնակից 
կա, մյուսները երիտասարդ տարիքի անձինք 
են։ Դիրքապահների թվում են 20-ից ավելի 
ագարակցի։ Հրադադարից հետո օպերատիվ 
իրավիճակն այստեղ չի սրվել։

– Երեկվա` համացանցով սփռված 
աղ մուկից հետո ինչպե՞ս կբնութագրեիք 
իրա վիճակը Ագարակում։

– Երեկվա աղմուկը, ինչպես բնութագրել 
է մեծ դասականը, փոթորիկ էր մի բաժակ 
ջրում։ Ոչ մի կրակոց չի եղել, ուր 
մնաց հարձակումը մեր գյուղի 

Մայրաքաղաքային մամուլից տեղեկա-
նում ենք, որ Մեծ Ալ լիճը եւ փոքր Ալ լիճն 
այլեւս գտնվում են ազերիների հսկո-
ղության ներքո:

Մեծ Ալ լճի մասին չենք կարող խոսք ասել, 
քանզի տեղյակ չենք այդ լճի՝ ի սկզբանե 
ունեցած տարածքային կարգավիճակին:

Սակայն փոքր Ալ լիճը բոլոր քարտեզներով 
մտնում է Սյունիքի մարզի, ավելի ստույգ ՝ 
Սիսիանի տարածաշրջանի մեջ:

Մամուլի այդ հրապա րա կում ները ո՛չ 
մայրաքաղաքում, ո՛չ Սյունիքում որեւէ մեկը չի 
անդրադարձել, ինչն այլեւս չի զարմացնում: 
Սակայն զարմացնում է տեղական մի 
քանի պաշտոնյաների ստահոդ եւ անբարո 

հայտարարությունը, թե իբր Սյունիքի մարզից 
մեկ սանտիմետր տարածք անգամ չի անցել 
թշնամուն:

Ուստի եւ ստիպված ենք Սյունիքի օրվա 
պատասխանատուների ուշադրությունը 
հրա  վիրել այդ տեղեկատվության վրա. պատ-
գա մավորի տարածած տեղե կատ վու թյունը 
հավաստի՞ է, թե՞ ոչ:

Եթե մամուլը ոչ հավաստի տեղե կու թյուն 
է տարածել, ապա ո՞վ է այն պաշտոնյան, որ 
2020 թ. դեկտեմբերի 1-ից հետո եղել է այդ 
տարածքում եւ կարող է ավելի ստույգ խոսք 
ասել խնդրո առարկայի մասին:

Միեւնույն ժամանակ մեկ խորհուրդ բոլոր 
այն պաշտոնյաներին, ովքեր իրենց իրավունք 
են վերապահում խոսել Սյունիքի անունից 

(թեեւ մենք չգիտենք մի մարդ, ով կարող է 
Սյունիքի անունից այսօր խոսք հնչեցնել). 
երբ հայտարարում եք, թե Սյունիքից ոչ մի 
սանտիմետր հող չի անցել թշնամուն, գոնե 
ծանո՞թ եք Սյունիքի իրական սահմաններին, 
թե՞ առաջնորդվում եք ազերիների կողմից 
օգտագործվող GPS-ային հնարված քար տեզ-
ներով:

Հ.Գ. «Սյունյաց երկրի» ստեղծագործական 
խումբն Ալ լճի մերձակայքում եղավ 2020 թ. 

սեպտեմբերի 5-ին: Մեզ ընկերակցում էր 
ճանաչված գեղանկարիչ, հայրենի քարափ-
նե րի նվիրյալ Աշոտ Ավագյանը:

Այդ այցելության մասին գրված մեր հոդ-
վածում (դեռեւս անտիպ), այսպես է բնու-
թագրվում Ալ լիճը:

Եվ ահա՝ «Ուխտասար բարձրանալով 
Սառ նակունք գյուղի արոտավայրերով՝ մեր 
առաջին կանգառը եղավ Նազելի լե ռան 
ստորոտը: Այնտեղ նույնպես ժայ ռա-
պատ կեր ներով քարերի մի թանգարան 

Կա՞ Սյունիքում մի մարդ, 
որ իմանա, թե ինչ է 
կատարվում Սիսիանի 
տարածաշրջանի 
հյուսիսային սահմանագլխի 
Ալ լճի շուրջ

Կապանի Ագարակ գյուղի 
մերձակա մարտական 
դիրքերում կիրակի 
երեկոյան որեւէ միջադեպ չի 
եղել, իսկ ազերիներն էլ հայ 
դիրքապահներին նահանջի 
առաջարկ-հորդոր չեն հղել
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Թե ինչպես Անդրֆեդերացիայի կենտգործկոմը Կապանի շրջանի 
21 գյուղ նվիրաբերեց «եղբայրական» Ադրբեջանին

Հայաստանի Հանրապետության` Ադր-
բե ջա նին սահմանակից շրջանները գտն-
վում են մշտական գնդակոծման տակ։ 
Վի ճա կը խիստ ծանր է նաեւ Կապանի 
շրջա նում։ Եվ գաղտնիք չէ` սահմանամերձ 
մի շարք շրջաններում ադրբեջանցիների 
առավելությունները պայմանավորված են 
նրանով, որ հարեւան հանրապետության 
իշխա նությունները ժամանակին կարողացան 
խաղաղ ճանապարհով Հայաստանից զավթել 
աշխարհագրական կարեւոր տարածքներ։

Հիմա այն ժամանակվա Հայաստանի 
իշխա նությունների անհեռատես ու պարտ-
վո ղական քաղաքականության պտուղներն 
ենք ճաշակում։ Բայց ի՞նչ կասեն այսօրվա 
իշխանությունների քաղաքականության մա-
սին գալիք սերունդները։ Մի՞թե պատ մու-
թյունը կրկնվում է։

Թե ինչ հաճույքով ու հեշտությամբ է «Մեծ 
քաղաքականությունը» կլանում հայկական 
տարածքները` մեկ անգամ եւս ներկայացնում 
է ԳԱ պատմության ինստիտուտի ավագ 
գիտաշխատող, պատմ. գիտ. թեկնածու Կլի-
մենտ Հարությունյանի հետ հարցազրույցը։

– Աշխատում եմ «Ռազմական շինարա-
րու թյունը Հայաստանում 1918-45 թթ.» մենա-
գրու թյան վրա եւ ուսում նա սի րու թյունների 
ըն թացքում հանդիպեցի փաստաթղթերի, 
որոնք առնչվում են 20-ական թվականներին 
Հայաստանի սահմանների վերաձեւմանը։

Մեր օրերում, երբ Կապանը եւ նրա 
շրջակա գյուղերը կրկին գտնվում են 
վտանգի տակ, առավել եւս կարեւորվում է 
հասարակության լայն շրջաններին ներ կա-
յացնել հետեւյալ փաստերը։ Այսօր Կա պա նի 
շրջանը գնդակոծվում է Ադրբեջանի Զան-
գելանի շրջանի այն գյուղերից, որոնք մինչեւ 
1929 թ. գտնվում էին Հայաստանի կազմում։

Այդ բնակավայրերի հայկական անվա-
նում ները կարելի է գտնել ինչպես 13-րդ դարի 
2-րդ կեսի եւ 14-րդ դարի առաջին տարիների 
պատմիչ Ստեփանոս Օրբել յանի «Սյունիքի 
պատմությունը» աշխատության մեջ, այն պես 
էլ 1917 թ. Շուշիում հրատարակված «Լեռ-
նային Ղարաբաղի եւ Զանգեզուրի բնա կա-
վայրերի ու բնակչության թվակազմի մա սին 
տեղեկագրում»։ Ներկայիս Կապանի եւ 20-

ական թվականներին Ադրբեջանի կազ մում 
ստեղծված Զանգելանի շրջանի գյու ղերը 
Կովսական, Հաբանդ, Ձորք, Բաղք հայկական 
գավառների մասն էին կազմում։

– Ո՞ւմ որոշմամբ եւ թողտվությամբ 
այդ գյուղերը հայտնվեցին հարեւան 
հան րա պետության կազմում։

– Հայաստանի խորհրդայնացումից հե-
տո, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ կնք-
ված մի շարք պայմանագրերի համաձայն 
(1921-29 թթ.), Կապանի գավառի մասն էր 
կազմում այժմյան Զանգելանի շրջանի շուրջ 
21 գյուղ։ Այն օրերին եւս ադրբեջանցիներն 
անընդհատ դիմում էին սադրանքների` 
շրջափակում ճանապարհները, անասուններ 
գողանում, փչացնում ցանքսերն ու այգիները։ 
Զանգեզուրի գավգործկոմը եւ Հայաստանի 
կառավարությունը բազմիցս մերժել են 
հայկական գյուղերն Ադրբեջանին հանձնելու 
անհիմն պահանջները։ Այնուամենայնիվ, 
համաձայն Անդրֆեդերացիայի ԿԳԿ-ի նախա-
գահության 1929 թ. փետրվարի 18-ի նիս-
տի որոշման, ԱՍՍՀ Ջաբրայիլի շրջանին 
է անցնում ՀՍՍՀ Կապանի շրջանի Շայֆլի 
(Շարաֆլու), Գիրգիլի (Ղըրղըլու), Նաջաֆլար, 
Կարագյոլ, Չուխուր-Յուրդ, Վերին Քենլիկ, 
Թազաքենդ, Առաջին Քյալի, Ջանբար, Շա րի-

կուն, Աղքենդ, Քյուլի, Կուն, Ղշլաղ, Փիրվեսլի, 
Բուրունլի, Բուրջանլար, Սեյդլ յար, Ներքին 
Քոլակլի, Ղազանչի, Տուլու-Կիտյախ գյուղերը։

Բավական է ծանոթանալ նիստի մաս-
նա կիցների ցուցակին` հասկանալու, որ այս 
անգամ եւս հայկական տարածքների պատ-
կա նելության հարցը որոշվել է լուծել առանց 
հայերի, եթե հաշվի չառնենք, որ հրավիրված 
անձանց կարգավիճակով նիստին մասնակցել 
է երկու հայ (Շերենց, Շահվերդով)։ Նիս-
տը նախագահել է Մ. Ցխակայան։ Նա խա-
գա հության «ինտերնացիոնալ» կազմը 
հե տեւյալն էր` Դ. Բունիաթ-Զադե, Միրջաֆար-
Բա ղիրով (նույն ինքը Բերիայի գործակալը, 
որ գնդակահարվեց 1953 թ.), Ա. Դոլիձե, Վ. 
Ստուրուա, Ի. Թաղիեւ, Ա. Շահվերդով, Ս. Յա-
կուբով, Գ. Բաբաեւ։

– Նշված բռնակցված գյուղերի ռազ-
մա վարական նշանակությունը եւս 
անհերքելի է...

– Մինչեւ 1929 թ. հրատարակված բո-
լոր պաշտոնական քարտեզները լավ 
պատ կերացում են տալիս այդ գյուղերի 
աշխարհագրական առավելության մասին։ Իմ 
ձեռքի տակ են 1926-28թթ. Դոնի Ռոստովում 
հրատարակված կարմիր բանակի գլխավոր 
շտաբի ռազմատեխնիկական վարչության 
քարտեզները, որոնք պահպանվում են ՀՀ 
նորագույն պատմության պետական կեն-
տրոնական արխիվում։ Վերը նշված գյուղերը 
սեպի նման խրված են Կապանի շրջանի 
տարածքում, իսկ որոշ գյուղեր, օրինակ` 
Աղքենդը եւ Ղազանչին, գտնվում են 
Կապանից ընդամենը 1 կմ հեռավորության 
վրա եւ փակում են ճանապարհը դեպի 
Ճակատեն, Շիկահող, Սրաշեն, Ծավ, Ներ-
քին Հանդ եւ Շիշկերտ գյուղերը, հսկում օդա-
կայանն ու երկաթուղին։ Ի դեպ, համաձայն 
վերը հիշատակված քարտեզի, Արծվաշենն 
անջատված չէր Հայաստանի տարածքից։ Մեր 
պատմությունն, իրոք, խոր` ուսումնասիրման 
եւ նորովի մեկնաբանման կարիք ունի։

Կարծում եմ, որ այս տխուր փաստից, 
ինչպես եւ մեր ժողովրդի ողջ պատմությունից, 
պետք է անհրաժեշտ հետեւություններ անել։

ԶՐՈՒՅՑԸ ՎԱՐԵՑ ՄԱՐԻԵՏԱ 
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆԸ
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Թե ինչպես Անդրֆեդերացիայի կենտգործկոմը 1929 թվականին 
Խորհրդային Հայաստանի 34.539 քառ. կմ տարածքից 4.739 քառ.
կմ-ը նվիրաբերեց «եղբայրական» Ադրբեջանին

Պետության անվտանգությունն ապա -
հո  վող հիմնական չափանիշը նրա սահ-
մաններն են: Որքան այդ սահ ման ները 
գծվեն բնական պատնեշներով (լեռ նա-
գա գաթներ, գետեր, սարեր), այնքան 
ավելի ապահով կլինի այն:

20-րդ դարի սկզբների Անդրկովկասյան 
հան րապետությունների միջեւ սահ ման-
ների ձեւավորումը փաստորեն չի համա-
պա տասխանել միջազգայնորեն ըն դուն-
ված նորմերին, ինչը եւ հետագայում 
վերա ձեւումների տեղիք է տվել: Այս իմաս-
տով հայ-ադրբեջանական սահմանի վերա-
ձեւումները անզեն աչքով էլ շատ պարզ 
երեւում են տպագրվող երկու համեմատական 
քարտեզներից: Առաջինը հրապարակված է 
Խորհրդային մեծ հանրագիտարանի 1926թ. 
հրատարակության մեջ (հ.Յ, Մոսկվա, 1-ին 
հրատ., էջ 414), որի բնօրինակը պահպանվում 
է ՀՀ նորագույն պատմության պետական 
կենտրոնական արխիվում (ֆոնդ 114, ցու-
ցակ 2, գործ 181, քարտեզ 8): Երկրորդը 
Հայաստանի ներկայիս վերջնագծված տա-
րածքը ներկայացնող քարտեզն է:

1988-ի ազգային նոր վերելքի պայ ման-
ներում մեր պատմաբանների ու նաեւ լայն 
զան գվածների հետաքրքրությունը կեն-
տրո նացավ Խորհրդային կոչված կայս րու-
թյան ներքին եւ արտաքին սահմանների 
ձեւավորմանը վերաբերող արխիվային վա -
վե   րագրերի ուսումնասիրման վրա: Հայ -
-ադր բեջանական սահմանի փո փո խու-
թյուններն ահա թե ինչպես է որակում ՀՀ 
ԳԱ պատմության ինստիտուտի ավագ գի-

տաշխատող, պատմական գիտությունների 
թեկնածու Կլիմենտ Հարությունյանը:

– Վերը պատկերված աոաջին քարտեզը 
հիմք է հանդիսացել Հայաստանի եւ Ադր-
բեջանի կառավարությունների համար` 
կն քելու համապատասխան պետական 
պայ մանագրեր, որոնցով սահմանվում են 
երկու հանրապետությունների միջեւ ըն-
կած տարածքները: Հետաքրքրական է, 
որ մինչեւ 1929թ. հրատարակված բո-
լոր քարտեզներում, ինչպես նաեւ գրքե-
րում (օրինակ` «Խորհրդային Միու թյան 
վերաբերյալ վիճակագրական տե ղե կու-
թյուն ների ժողովածու». – Մոսկվա, 1924թ., 
էջ 4) ասվում է, որ 1923թ. մայիսի 15-ի 
դրությամբ Հայկական ԽՍՀ տարածքը 
կազմում էր 34.539 քառ. կմ: Այդ մասին 
նշում է նաեւ ակադեմիկոս Յուրի Պոլ յակովը 
իր «Խորհրդային երկիրը քաղաքացիական 
պատերազմի ավարտից հետո, տարածքը 
եւ բնակչությունը» (Մոսկվա, 1986թ. էջ 68) 
գրքում: Մինչդեռ այսօր ՀՀ ողջ տարածքը 
կազմում է 29.8 հազ.քառ.կմ: Իսկ ի՞նչ եղավ 
4.739 քառ.կմ տարածքը:

Ուսումնասիրելով այս քարտեզը` յուրա-
քանչյուրիս համար պարզ է դառնում, որ այն 
իրոք վերագծվել է հօգուտ «եղբայրական» 
Ադրբեջանի: Բազմաթիվ տարածքներ, հատ-
կապես Դիլիջանի, Զանգեզուրի գավառներից, 
հանձնվել են մեր հարեւանին: Այսպես նաեւ 
Կրասնոսելսկի շրջանի Արծվաշեն գյուղը 
օղակող հողերը, Կապանի շրջանի մեջ 
սեպաձեւ մխրճված տարածքը, երկաթգծի 
հետ միասին մինչեւ Կապան քաղաքը (այդ 

մասին տես «Երկիր» օրաթերթի ս.թ. հուլիսի 
1-ի համարի «Թե ինչպես Անդրֆեդերացիայի 
Կենտգործկոմը Կապանի շրջանի 21 գյուղ 
նվիրաբերեց «եղբայրական» Ադրբեջանին» 
հրապարակումը), Կապան-Գորիս ավտո մայ-
րուղու աջափնյա հանդամասերը եւ այլն:

Այս տարածքները ռազմավարական 
կարեւոր նշանակություն ունեցող դիրքեր են, 
որոնք այժմ հաջողությամբ օգտագործվում 
են Ադրբեջանի կողմից: ՀՀ նորագույն 
պատ մության պետական արխիվում պահ-
պան վող մի շարք ֆոնդերում կան բազ-
մաթիվ հետաքրքրական վավերագրեր, 
որոնք բացահայտում եւ մերկացնում են 
Անդրֆեդերացիայի Կենտգործկոմի նա խա-
գահության հակահայկական ընդգծված 
քաղա քականությունը: Ամենեւին հաշվի չառ-
նե լով հայ ժողովրդի շահերը` Կենտգործկոմի 
նա խագահությունը սահմանային վեճերը 
միշտ լուծել է հօգուտ ադրբեջանական 
կողմի, ինչի պատճառով մեզ պատկանած 
4.739 քառ. կմ տա րածքը այժմ նրանց 
ձեռ քին է: Ուզում ենք հիշեցնել մեր 
գիտ  նականներին, հատկապես պատ-
մա բաններին, որ արդեն վաղուց գաղ տ-
նազերծված վավերագրերը ննջում են ար-
խիվներում: Դրանք այսօր, առավել քան 
երբեւէ, գիտական լուրջ ուսումնասիրության 
են կարոտ: Ցանկացողները կարող են դիմել 
մեր ծառայությանը:

ԱՆԱՀԻՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
ՀՀ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՐԽԻՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ
«ԵՐԿԻՐ» 17.07.1992Թ.

կա… Աշոտ Ավագյանի զորավոր ամե-
նագնացը մեզ բարձրացրեց Նազելի 

լեռան գագաթ: Այնտեղից դեպի հյուսիս-
արեւելք մեր առջեւ բացվեց մի հեքիաթային 
տեսա րան՝ Ալ լիճն է, որը մատենագիտության 
մեջ նաեւ այլ անուններով է հիշատակվում՝ 
Ալագյոլ, Ալագյոլլար:

Գտնվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի 
երբեմնի սահմանագլխին` Ղարաբաղի բար-
ձրա վանդակի կենտրոնական մասում: Երեք 
կողմից եզրավորված է հրաբխային կոներով, 
որոնք լճի նկատմամբ ունեն 100-120 մ 
հարաբերական բարձրություն: Ձգված է 
հյուսիս-արեւմուտքից դեպի հարավ-արեւելք 
մոտ 1 կմ երկարությամբ եւ 830 մ լայնությամբ: 
Բարձրությունը 2974 մ է, մակերեսը՝ 0.5 քառ. 
կմ, միջին խորությունը՝ 1.88 մ: Սնվում է 
գլխավորապես մթնոլորտային տեղումներով: 
Ձմռանը միչեւ հատակը սառչում է: Ջուրը 
մաքուր է, պարզ: Ամռանը միջին ջեր մաս տի-
ճանը 12 աստիճան է:

Դա փոքր Ալ լիճն է, որը, անշուշտ, 
Սյունյաց աշխարհի հրաշալիքներից է:

Կա նաեւ մեծ Ալ լիճ, որն արդեն Վար-
դենիսի տարածքում է` փոքր Ալ լճից 36.5 կմ 
հեռավորության վրա»:

 Ի դեպ, փոքր Ալ լիճն Ուխտասար կամ 
Ուղ տա սար՝ երկնքի տակ բաց եւ բացառիկ 
թան գարանից մոտ 2 կմ հյուսիս է գտնվում: 
Դա իծագրերի կամ ժայռապատկերների հա-
մաշ խարհային նշանակության թանգարանն է։

Ալ լիճը հանձնելով թուրքին` խոցելի 
ենք դարձնում հռչակավոր այդ թանգարանի 
մերձակայքի անվտանգությունը։

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ուղղությամբ, ինչպես նշվում է այդ 
ապատեղեկատվության մեջ։ Իրա կա-

նությանը բացարձակապես չի հա մա պա-
տասխանում այն, որ հակառակորդը վերջ-
նագիր է ներ կա յացրել հայկական կող մին` 10 
ժամ ժամանակ տալով հայկական կողմին` 
պաշտպանական դիրքերը թողնելու համար։

– Հետաքրքիր է, հակառակորդի կող-
մից կրակոցներ լինո՞ւմ են։

– Երբեմն լինում են, այն էլ` անկանոն։ 
Մար տական գործողություն, որպես այդպի-
սին, չեն եղել։

– Քանի՞ կիլոմետր է կազմում ձեզ 
վստահ ված սահմանագիծը։

– Մոտ 18-20 կիլոմետր։
– Երեկ շշուկ տարածվեց, թե իբր 

լրատ վական այդ աղմուկից հետո գյուղից 
մարդիկ են դուրս եկել։

– Դա եւս իրականությանը չի համա պա-
տաս խանում, դեռ ավելին` քաղաքից են 
ագարակցիները հայրենի գյուղ վերադարձել։ 
Գյուղում հանդարտ մթնոլորտ է։

– Իսկ խոսակցություն կա՞, որ կանո-
նավոր բանակը կփոխարինի կամա վոր-
ներին, ովքեր չեն կարող անվերջ կանգ-
նել սահմանին։

– Այդ մասին ոչինչ չեն ասել, մենք ինչպես 
պատերազմի ընթացքում, այնպես էլ հիմա 
նույն վճռականությամբ կանգնած ենք։ Եթե 
կգան, կփոխարինեն, ավելի լավ, եթե ոչ, 
մենք ամուր կանգնած ենք։

– Պատերազմական օրերին լուր տա-
րած վեց, թե գյուղը գնդակոծվել է։

– Այո, այդպիսի բան եղել է, ստույգ չեմ 
հիշում օրը, մոտ 20 արկ է ընկել գյուղի վրա, 
բարեբախտաբար, բնակավայրին լուրջ վնաս 
չի պատճառվել։

– Այս իրավիճակի համար կարեւոր 
մի հարց. կամավորներն ապահովվա՞ծ 
են սննդով, ձմեռային հագուստով, կապի 
միջոցներով, գիշերային դիտասարքերով։

– Հիմնականում այո, իսկ գործընթացը 
շարունակվում է։

– Ձեր դիրքերից մինչեւ ադրբե ջա-
նա կան ամենամոտ դիրքերը որքա՞ն է 
կազմում հեռավորությունը։

– Երեւի մի կիլոմետր, հստակ երեւում է 
նրանց տեղաշարժը։

– Ի՞նչ կմաղթեիք թիկունքի մարդ-
կանց, ովքեր հույս ու հավա տով են 
նայում հայրենիքի պաշտ պան նե րին։

– Թիկունքում ունենք համայնքապետ, 
ով միշտ մեզ հետ է, շատ զգայուն է մեր պա-
հանջ ների եւ մտահոգությունների հանդեպ։ 
Կարեւորն այն է, որ միշտ զգում ենք թիկունքի 
շնչա ռությունը, նույնիսկ ամոթ է խոսել խու-
ճապի մասին։ Եթե մենք գիշեր-ցերեկ կան-
գնած ենք թիկունքում, ի՞նչ խուճապի մասին 
կարող է խոսք լինել։

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Կլիմենտ Հարությունյան
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Բաքվում դեկտեմբերի 10-ին տեղի ունե-
ցած զորահանդեսը եւս մեկ հուժկու 
ապտակ էր հայ ժողովրդին: Դա, ավելի 
ճիշտ, վերստին հավաստումն էր մեր 
բազ մադարյա պատմության ընթացքում 
տեղի ունեցած ամենախայտառակ կա-
պի տուլյացիոն ակտի, որ ստորագրվել է 
2020 թ. նոյեմբերի 9-ին:

Զ որահանդեսում հնչած ելույթներով 
թուր    քե րը պաշտոնապես վերա հաս-
տա տեցին իրենց դարավոր երա-

զանք-հավակնությունը Սյու   նիքի հանդեպ:
Ռուսաստանն անմիջապես արձագանքեց 

ու դատապարտեց:
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն 

անմի ջապես արձագանքեց ու դատա պար-
տեց:

Հայաստանը պաշտոնապես չարձա գան-
քեց, եւ միայն ուշացումով՝ կիսագրագետ 
տեքստով ու վարչապետի մամուլի խոսնակի 
շուրթերով արձագանքի պատրանք ստեղծեց:

Իսկ Սյունիքում… լռություն է:
Առհասարակ, Սյունիքում տեղի են ունե-

նում իրադարձություններ, որոնք ոչ միայն 
տարօրինակ են ու չեն տեղավորվում ողջա-
մտու թյան սահմաններում, այլեւ խիստ 
վտան գավոր են:

Տեսեք՝ հայաստանյան բոլոր հար թակ նե-
րում մտահոգություն է հնչում Սյունիքի այ-
սօրվա ու վաղվա մասին: Մտահոգություն չի 
լսվում միայն սյունիքյան իշխանություններից, 
սյունեցի պատգամավորներից եւ, որ ցավալի 
է, սյունեցի մտավորականներից:

Հայտնի տղերքն էլ հայտնի հայտա րա րու-
թյունից հետո գործնական քայլեր չեն ձեռ-
նարկում, քանի որ հայտնի բույսը դեռ հրա-
հանգ չի իջեցրել:

Արցախիզմի դրոշի ուժով պաշտոններ 
ստացած եւ հարստություն դիզած տղերքը 
հիմա էլ դիրքավորվում են հակաարցախիզմի 
խրամատներում:

Ի դեպ, «զոմբիացման» եւ բարո յա զրկ-
ման հայաստանյան ու հատկապես մայ-
րա  քաղաքային բացիլի սյունիքյան դրսեւ-
ո րումները ոչ պակաս ընդգծվածությամբ 
երեւան էին եկել նաեւ պատերազմի օրերին:

Այսպես՝ մեր հայրենական տարածքները 
թուրքին նվիրելու օրերին, տեղական ու 
տարածքային իշանավորներից մի քանիսը 
մրցույթի էին ելել, թե ով ավելի շատ կերեւա 
լուսանկարներում, տեսանյութերում, թե ում 
միրուքն ավելի անթերի մշակված կլինի, թե 
ով ավելի մոտ կանգնած կլինի երբեւէ կրակ 
չարձակած հրանոթին:

Երբեմնի «լեգենդարներից» մի քանիսն 
էլ հանգրվանել էին ապահով տեղերում՝ 
պատրանք ստեղծելով եւ լուրեր տարածելով, 
թե «бой»-ի մեջ են անընդհատ:

Մինչ մենք նման խաղերով էինք 
զբաղված, մեր սրբազան երկրամասի շուրջ 
տեղի էին ունենում (եւ շարունակում են 
տեղի ունենալ) վտանգավոր զարգացումներ 
թշնամու որջում:

Նախ՝ առաջ քաշվեց ինչ-որ հնարավոր 
ռազմատուգանքի փոխարեն (50 մլրդ դո լարի 
չափով) Սյունիքն Ադրբեջանին ոչ թե հան-
ձնելու, այլ վերադարձնելու ցնորական գա-
ղափարը:

Հետո Գառնիկ Իսագուլ յան անունով 
կու սակցական գործիչը երկու անգամ 
ահա զանգեց, թե Հադրութի թիկունքում 
հայտնված 400 ազերի դեսանտայիններն 
այնտեղ են հասել Նախիջեւանի տարածքից՝ 
անցնելով Քաջարանով:

Հետո լույս աշխարհ է գալիս թուրք լրա-
գրողի հրապարակում-խոստովանություն-
բեր կրանքը, թե Արցախյան աշնանային պա-

տերազմի գլխավոր արդյունքը ոչ թե Ար ցախի 
ջախջախումն էր ու տարածքի մեծ մասի 
նվաճումը, այլեւ Մեղրու տարածքով Ադր բե-
ջանի արեւմտյան շրջանները Նախիջեւանի 
հետ կապելու իրավունքի ձեռք բերումը, որն 
ամրագրված է կապիտուլ յացիոն ակտի 9-րդ 
կետով:

Հետո Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում 
հրա  տա րակվում է քարտեզ, որտեղ Սյունիք-
Զանգեզուրն Ադրբեջանի տարածքի մեջ է 
ներկայացվում:

Հետո Սյունիքի արեւել յան եւ արեւմտյան 
սահմանագծի երկարությամբ Թուրքիան եւ 
Ադրբեջանը նորանոր բանակային ուժեր են 
կուտակում:

Հետո Բաքվի զորահանդեսում՝ փառա բա-
նելով արյունարբու Էնվերին, Սյունիք-Զան-
գեզուրն Ադրբեջանի պատմական տարածք 
է հռչակվում եւ այն վերադարձնելու խնդիր 
առաջադրվում:

Հետո թուրքերն ինչ-որ քարտեզներով 
ճշտում են հայ-ադրբեջանական պետական 
սահմանը, ընդ որում՝ առանց հայաստանյան 
պետական լիազոր մարմնի ներ կա յա ցու ցիչ-
ների մասնակցության:

Հետո Գորիսում հայտնվում են ադրբե ջան-
ցիներ, ու մեզ «մեղմացուցիչ» պատ ճա ռա բա-
նություն է հրամցվում՝ իբր եկել են Կարմիր 
խաչի կամ Ռուսաստանի Դաշնության հո վա-
նու ներքո:

Հետո՝ դեկտեմբերի 12-ին, հարավային 
թեւում (Սյունիքի ուղղությամբ) թուրք-
ազերիները գրոհում են հայկական դիրքերի 
վրա:

Հետո…
Ու այդ ամենից հետո պետական, պաշ-

տո նական եւ ոչ մի արձագանք:
Ընդհակառակը՝ հայաստանյան գոր-

ծող իշխանությունը մի քանի կոնկրետ քայ-
լե րով նոր թափ է հաղորդում Սյունիքին եւ 
սյունեցիներին ծաղրելու, սյունիքյան իրա կա-
նությանն անհաղորդ մնալու գործընթացին:

Նիկոլն էլ ժամանակ առ ժամանակ փոր-
ձում է համոզել, թե տնտեսական ինչպիսի 
մեծ նշանակություն է ունենալու Մեղրու տա-
րածքով երկաթուղու վերականգնումը (թե-
եւ Պարսկաստանի հետ տրանսպորտային 
հաղորդակցության խնդիր մենք չունենք, 
չնայած Պարսկաստանի հետ ունեինք Սյու-
նիքն Ատրապատականի հետ երկաթգծով 
կա պելու համաձայնագիր, որի վրա ուղղակի 
թքե ցինք):

Նիկոլը նաեւ բացատրում է, թե «մի ջանց-
քը» եւ «տրանսպորտային երթուղիների վե-
րա կանգնումը» նույն բանը չեն:

Ու այս խառնաշփոթի օրերին հան քար -
դյու նաբերության հայտնի ձեռ նար կու թյու-
նում հանկարծ օտարերկրացի հերթական 
(ու ամենախոշոր) բաժնետիրոջն է ավա զա-
կախումբը քշում Սյունիքից. գլխավոր սե փա-
կանատիրոջն էլ ամիսներ առաջ էին քշել:

Եվ այդ ամենից հետո… կարծեք արտառոց 
ոչինչ չի պատահել ու ոչինչ տեղի չի ունենում 
Սյունիքում եւ Սյունիքի շուրջ:

Մինչդեռ այդ ամենը վերստին ցույց է 
տալիս, որ Սյունիքում պետական կառա վար-
ման ամբողջ համակարգը խորը ճգնաժամի 
մեջ է: 

Ստեղծված իրավիճակում շատ կարեւոր 
է մի քանի իրողությունների արձանագրումը, 
որը նաեւ մեր հազարավոր ընթերցողների 
դիքորոշումն է:

Առաջին. Հայաստանի գործող իշխա-
նու թյունը 2020 թ. նոյեմբերի 9-ից հետո 
Սյու նիքում չի ընկալվում իբրեւ լեգիտիմ 
իշխանություն, գործող իշխանությունն այլեւս 
որեւէ աղերս չունի 2018-ին ձեւավորված 
իշխանության հետ: Եվ ուրեմն՝ նոյեմբերի 
9-ից հետո կառավարության որեւէ կադրային 
նշանակում կամ որեւէ ձեռնարկում Սյու-
նիքում լեգիտիմ չի կարող համարվել:

Երկրորդ. 2020 թ. նոյեմբերի 9-ի հայ-
տա րարության 9-րդ կետի հռչակումից հետո 
Հայաստանում ոչ ոք չի կարող հանդես գալ 
Սյունիքի անունից եւ ներկայացնել Սյունիքը:

Երրորդ. Սյունիքում չկա մի պաշտոնյա, 
մի հեղինակություն, ով կարող է ներկայացնել 
սյունեցիների ընդհանրական դիրքորոշումն 
այս կամ այն հարցի վերաբերյալ:

Չորրոդ. Սյունիքում չի կարող լեգիտիմ 
համարվել որեւէ պաշտոնյա, ով նշանակում 
է ստացել այն մարդու ստորագրությամբ, 
ով վավերացրել է նոյեմբերի 9-ի հայտա րա-
րության տխրահռչակ 9-րդ՝ հակասյունիքյան 
կետը:

Եվ նորից գլխավոր հարցը՝ ի՞նչ անել:
Մեր վերջին հրապարակումներում փոր-

ձել էինք ներկայացնել դիրքորոշում այդ կա-
պակցությամբ, ինչը շարունակում է մնալ 
արդիական ու պահանջված:

Այսօր, սակայն, ասվածը լրացնելու կա-
րիք է առաջացել՝ հաշվի առնելով վերջին 
զարգացումները եւ հատկապես Էրդողանի 
ու Ալիեւի հայտարարությունները Սյունիքի 
առնչությամբ: Հաշվի առնելով նաեւ երկու նոր 
հանգամանք՝ ա) Հայաստանում ստեղծված 
ճգնաժամային իրավիճակի հաղթահարումն 
անհարկի ձգձգվում է՝ ունենալով բացասական 
նորանոր հետեւանքներ, բ) միասնական 
թեկնածուով հանդես եկող ընդդիմությունը 
Սյունիքում եւ Սյունիքի շուրջ տեղի ունեցող 
զարգացումների վերաբերյալ ընդհանրական 
խոսքեր ու գնահատականներ հնչեցնելուց 
բացի որեւէ գործնական քայլ չի ձեռնարկում, 
որեւէ իրատեսական ծրագիր չի առաջարկում, 
ինչն ավելի է խորացնում անորոշությունը:

Եվ ուրեմն՝ ի՞նչ անել:
Նիկոլի պաշտոնանկության հարցն այլեւս 

քննարկման ենթակա չէ. ժամ առաջ պետք 
է հեռանա, ու գուցեեւ կարողանանք ինչ-որ 
բան փրկել. Ներքին Թաղլարի եւ Խծաբերդի 
օրինակը սթափության նոր ղողանջ է:

Սյունիքի մարզային եւ համայնքային 
բոլոր իշխանավորները կարող էին անցած 
մեկ ամսում միավորվել եւ մի բռունցք 
դառնալ ու նոր իրավիճակում իրենց ձեռքը 
վերցնել երկրամասի իշխանությունը, սակայն 
չկարողացան, քանզի նրանցից մի քանիսն 
անթաքույց առաջնորդվում է բացառապես 
հայտնի օտարածին խմբավորման շա հե-
րով: Եվ ուրեմն՝ նրանք պետք է ուժ գտնեն 
իրենց մեջ եւ հրաժարական տան, քանի 
որ այլեւս ժողովրդի ընտրյալները չեն ու 
ոչ էլ սյունեցիների ընդհանրական կամքի 
արտահայտողը (երկու-երեք բացա ռու-
թյան մասին նշել էինք նախորդ հրա պա րա-
կումներից մեկում):

Սյունիքում պետք է կազմակերպվի հա-
մա խմբման եւ ուժերի մեկտեղման հուժկու 
շարժում: Յուրաքանչյուրի (նաեւ մայ րա քա-
ղաքում ու հանրապետության մյուս մար-
զե րում) գիտակցությանը պետք է հասցվի 
անքննելի ճշմարտությունը՝ չկա Սյունիք՝ չի 
կարող լինել հայոց պետականություն:

Ազգային ժողովը պետք է հռչակի սյու-
նիքյան նոր քաղաքականության սկզ բուն քնե-
րը, այլապես... Հիշենք Հայաստանի առաջին 
հանրապետության տարիները եւ կենտրոնի 
սյունիքյան քաղաքականության լիակատար 
բացակայությունը, ինչի հետեւանքով էլ 
Գարեգին Նժդեհի առաջնորդությամբ ինքնիշ-
խա նություն հռչակվեց Սյունիքում, ապա եւ 
Լեռնահայաստան պետությունը:

Եթե Ազգային ժողովը հապաղի սյունիքյան 
նոր քաղաքականություն հռչակելու հար ցում, 
ապա Սյունիքը պարտավոր է գնալ Գարեգին 
Նժդեհի ճանապարհով եւ, ան պայման, Ռու-
սաստանի Դաշնության հետ բա նակ ցու-
թյուններ սկսելով:

Եթե կա ուրիշ եւ ավելի ողջամիտ ճա-
նա պարհ, ապա շատ ցանկալի է լսել նման 
դիրքորոշումները: Մենք չենք բա ցա  ռում, 
որ կարող են եւ ավելի խելամիտ առա ջար-
կություններ լինել:

Այդ ամենը հստակեցնելու համար է, որ 
վերստին առաջարկում ենք հրավիրել մարզի 
բնակավայրերի ներկայացուցիչների ար-
տա հերթ համագումար (համաժողով): Ընդ 
որում՝ Համազանգեզուրյան համագումար 
հրավիրելու առաջարկությունը նոր չէ, եւ մի 
քանի պատմաբաններ ու քաղաքագետներ 
հասցրել են հավանություն տալ այդ գաղա-
փարին:

Հենց այդ համաժողովում էլ ընդ հան րա-
կան դիրքորոշում կմշակենք-կհայտնենք 
Էրդո ղանի եւ Իլհամի վերջին հաչոցների վե-
րաբերյալ, կմշակենք դիրքորոշում Սյունիքի 
շուրջ տեղի ունեցող ռազմաքաղաքական 
զար գացումների վերաբերյալ եւ սկիզբ 
կդնենք դրանից բխող համաչափ քայլերի 
ձեռ նարկմանը…

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Շուն Էրդողանն ու Իլհամը Սյունիք-
Զանգեզուրը հայտարարում են 
Ադրբեջանի տարածք, իսկ Սյունիքի օրվա 
իշխանավորներից, պատգամավորներից 
ու մտավորականներից եւ ոչ մեկը չի 
համարձակվում ծպտուն հանել

Եթե Ազգային 
ժողովը հապաղի 
սյունիքյան նոր 
քաղաքականություն 
հռչակելու հար-
ցում, ապա Սյունիքը 
պարտավոր է գնալ 
Գարեգին Նժդեհի 
ճանապարհով 
եւ, ան պայման, 
Ռու սաստանի 
Դաշնության հետ 
բա նակ ցու թյուններ 
սկսելով:
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Դեկտեմբերի 4-ին մայրաքաղաքային 
հար թակ ներից մեկում անդրադարձ է կա-
տարվել Տաթեւ-Կապան ավտոմայրուղու 
հիմ նա նորոգմանը: Հեռուստազրույցը 
տպա վո րություն է թողել, թե Տաթեւ-
Կապան ճա նա պարհի կառուցումը դի-
տարկվում է որպես Մ-2-ը թշնամուն 
թողնելու կամ Մ-2-ի ան վտան գությունը 
խաթարելու հեռահար քայլ:

Ա յդ դիտարկումները, ինչպես եւ 
սպաս  վում էր, միանշանակ չի ըն դու-
նվել հատ կա պես Կապանի տա րա-

ծաշրջանում ու տեղիք է տվել կարծիքների 
փոխանակման ու քննար կում ների:

Հանուն ճշմարտության փաստենք, որ 
մարզկենտրոնում միանգամայն այլ կերպ են 
ընդունում այդ ճանապարհի կառուցումը՝ 
համարելով դա երկար սպասված եւ ցան կալի 
քայլ հատկապես ենթաշրջանի գյուղերի հա-
մար՝ Աղվանի, Տանձավեր, Վերին Խոտանան, 
Ներքին Խոտանան, Նորաշենիկ, Շրվենանց:

Կառուցվող ճանապարհի հանդեպ վե-
րա բեր մունքը դրական է նաեւ Տաթեւի 
ենթաշրջանի գյուղերում՝ հաշվի առնելով 
իրո ղությունը, որ Տաթեւ, Սվարանց, Տան-
ձա տափ, Մալդաշ, Բարձրավան գյուղերի 
բնա կիչներն ավանդաբար շփումների մեջ են 
նախեւառաջ Կապանի հետ:

Մի ուրիշ հանգամանք էլ կա՝ այդ ճա-
նա պարհը Սյունիքի հոգեւոր կենտրոն Տա-
թեւի վանքը Կապանի եւ Մեղրու տա րա-
ծաշրջանների հետ կապող ամենակարճ 
ուղին է:

Այդ մայրուղին այլընտրանքային ճանա-
պարհի դեր խաղաց 1990-ականներին՝ Արցա-
խյան առաջին պատերազմի տարիներին, երբ 
Գորիս-Կապան մայրուղին (Շուռնուխ գյուղով 
եւ Կուբաթլուի այլ տարածքներով անցնող)՝ 
անվտանգության նկատառումներից ելնելով 
անցանելի չէր:

Հենց վերոնշյալ հանգամանքներով էլ, ըստ 
Կապանի հասարակայնության ներ կա յա ցու-
ցիչների, պայմանավորված են ճանապարհի 
վերա կառուցման անհրաժեշտությունն ու 
կա րեւորությունը:

Խնդրո առարկային առավել օբյեկտիվ 
ան դրադարձ կատարելու նպատակով 
հար ցազրույցի հրավիրեցինք Կարեն Մկր-
տչյանին, ով Արցախյան առաջին պա-
տերազմի սկզբնական փուլում Կապանի 
շրջանի ղեկավարն էր, այնուհետեւ՝ տա-
րա ծաշրջանից ընտրված պատգամավորը, 
ով այդ ժամանակ նախաձեռնեց Աղվանի-
Տաթեւ այլընտրանքային ճանապարհի վերա-
կանգնումը:

– Պարոն Մկրտչյան, մեր զրույցը 
Կապան-Տաթեւ այլընտրանքային ճա-
նապարհի կա ռուցման նպա տա կա-
հար մա րության մասին է, եւ որպեսզի 
ընթերցողը տեղեկացված լինի կառույցի 
նա խապատմությանն ու կա րեւո-
րությանը, կուզենայինք նախ ճշտել` 
իսկապե՞ս դարեր շարունակ Կապանի 
տա րածաշրջանն ընդգրկող գավառներն 
այդ ճանապարհով են կապված եղել 
Սյունյաց աշխարհի հոգեւոր կենտրոն 
Տաթեւի, Սյու նիքի մյուս գավառների 
հետ` ի սկզբանե ոչ մեքենահարմար ու 
բնական տեսքով։

– Ես պատմությանը լիարժեքորեն չեմ 
տիրապետում, բայց հին ժամանակներում 
մարդիկ ոտքով, ձիով կամ այլ փոխա դրա-
մի ջոցներով կարողանում էին Աղվանիից, 
տարածաշրջանի մյուս բնա կա վայրերից 
հասնել Տաթեւ, այսինքն` Սյունիքի հարակից 
տարածքների միջեւ կապը եղել է այդ ուղիով 

եւ ի սկզբանե։
– Խորհրդային տարիներին հնարա-

վո րություն ունեցանք այդ հատվածում 
բարեկարգ եւ ասֆալտապատ ճանա-
պարհ կառուցել մասնակիորեն։ Հետա-
քր քիր է` մինչեւ ո՞ւր էր հասել բարեկարգ 
ճանապարհը` սկսած Նորաշենիկի խաչ-
մե րուկից։

– Ասֆալտապատ ճանապարհը հասնում 
էր մինչեւ Վերին Խոտանան, որից հետո հո-
ղածածկ` «գրունտային» ճանապարհ էր, 
որ Տանձավերով հասնում էր մինչեւ Աղ-
վանի։ Ճիշտն ասած` այդ «գրունտային» 
ճա նապարհը նեղ էր, փոսերն էլ անպակաս 
էին, այսինքն` ոչ այնքան հարմար եր թեւե-
կության համար։ Հետագայում, երբ Կապանի 
շրջխորհրդի գործկոմի նախագահն էի, այդ 
ճանապարհը կարգավորեցինք` որքան հնա-
րավոր է։

– Ե՞րբ ծագեց Աղվանի-Տաթեւ ճանա-
պար հը կառուցելու խնդիրը եւ ինչո՞վ էր 
դա պայ մանավորված։

– Երբ 1988-ի վերջին ընտրվեցի Կա պա-
նի կուսշրջկոմի առաջին քարտուղար, սկսվել 
էր Հայոց համազգային շարժումը, արդեն 
սրվել էին հայ-ադրբեջանական հարա-
բերությունները` կապված Արցախյան շարժ-
ման հետ։ 

1989 թվականից դժվարություններ ծա-
գե  ցին մեր շրջանում. ինչո՞ւ, որովհետեւ 
Կա  պան-Գորիս ավտոճանապարհի որոշ 
հատ վածներ նույնպես անցնում էին 
Կու բաթ լուի տարածքով։ Այդ ընթաց-

քում մարդկանց առեւանգումներ եւ 
սպանություններ եղան։ Լարված իրավի-
ճա կով պայմանավորված` շրջանի ներքին 
գործերի բաժնի ղեկավարությանը ցուցում 
տվե ցի վտանգավոր հատվածներում ուղեկ-
ցել ավտոշարասյուները` մարդկանց ան-
վտան գությունն ապահովելու համար։ Բայց 
դա բավարար չէր, քանզի մարդիկ երթեւեկում 
էին նաեւ գիշերները։ Եվ որոշակի խուճապ 
առաջացավ... Ու այդ իրավիճակում հիշեցինք 
եւ որոշեցինք լրջորեն մտածել Աղվանի-
Տաթեւ «արահետի» փոխարեն կառուցելու 
ավտոճանապարհ։

– Ու, որպես Կապանի ղեկավար, 
սկսեցիք իրագործել Ձեր մտահղացումը…

– Դիմեցի Հայաստանի` այդ ոլորտը ղեկա-
վա րող նախարար Մելքումյանին` ներկա-
յացնելով խնդիրը։ Նախարարն ընդառաջեց 
եւ հանձնարարեց Կապանի «Ճանշինի» 
պետ Լենդրոշ Գրիգորյանին` ամբողջ ուժերը 
կենտրոնացնել Աղվանի-Տաթեւ ճանապարհի 
վրա։ Փառք Աստծո, սկսեցինք ճանապարհի 
կառուցումը` Տանձավերով սկսեցինք, ան-
ցանք Աղվանի։ Իսկ Տաթեւի կողմից, նա խա-
րարի հանձնարարությամբ, սկսեցին գոր ծել 
Գորիսի ճանապարհաշինարարները։ Այնու-
հետեւ ճանապարհի լիարժեք կառուցումը 
շարունակելու եւ ֆինանսավորելու համար 
գրավոր եւ բանավոր դիմեցի ՀԿԿ կենտկոմի 
այն ժամանակվա առաջին քարտուղար 
Սուրեն Հարությունյանին, ով դրական լուծում 
տվեց հարցին։ Իսկ հաջորդ տարի, երբ 
առաջին անգամ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանը` 
Հայաստանի Գերագույն խորհրդի նախագահ 
ընտրվելուց հետո, այցելեց Կապան, քաղ-
խոր հրդում կայացած հանդիպմանը ՀՀՇ-ի 
կապանյան կառույցի ղեկավարները` Ռադիկ 
Սարուխանյանը, Սլավիկ Հայրապետյանը, 
Նորիկ Հովհաննիսյանը դեմ արտահայտվեցին 
Աղվանի-Տաթեւ ճանապարհը կառուցելուն` 
պատ ճառաբանելով, թե դրանով Գորիսը 
կմեկու սանա, իսկ Կապան-Գորիս ճանա-
պարհն աստիճանաբար կմնա ադրբե ջան-
ցի ներին։ Ես` այն ժամանակվա Գերագույն 
խորհրդի պատգամավորս, ներկայացրի 

ճա նապարհի կարեւորությունը եւ այն 
դժվա րին կացությունը, որ ստեղծվել է հայ-
ադրբեջանական հակամարտության հետեւ-
անքով։

Լեւոն Տեր-Պետրոսյանը քիչ խորհելուց 
հետո ասաց. «Ամեն դեպքում պահեստային 
ճանապարհ անհրաժեշտ է»։

– Եվ ի՞նչ ավարտ ունեցավ ծրագիրը։
– Այդ ծրագիրը շարունակեցինք կյանքի 

կոչել մինչեւ 1991 թվականի վերջը, իսկ 
երբ 1992-ին սկսվեց հայ-ադրբեջանական 
հակա մարտությունը` հետագայում վերած-
վե լով պատերազմի, երթեւեկությունը դեպի 
մայրաքաղաք իրականացավ այդ ճա նա պար-
հով, որը կապանցիների եւ մեղրեցիների 
համար (ու ոչ միայն) դարձավ մի յուրօրինակ 
կյանքի ճանապարհ։ Եվ եթե չլիներ այդ ճա-
նա պարհը, դժվար է պատկերացնել, թե ինչ 
վիճակում կհայտնվեր Կապանի ու Մեղրու 
բնակչությունը։

– Եվ այդ ծրագրին պետությունը 
կրկին անդրադարձավ 2020 թվականին` 
ընթացիկ տարում Տաթեւ-Աղվանի հատ-
վածի 12.5 կիլոմետր հատվածի համար 
պետպատվեր իջեցնելով. Ձեր կարծիքն 
ու գնահատականն այդ նախա ձեռ-
նությանը։

– Ես շատ եմ կարեւորում այդ ճա նա-
պարհը, մասնավորապես տուրիզմի զար-
գա ցման տեսանկյունից։ Չպիտի մոռանալ, 
որ Տաթեւում է մեր երկրամասի գլխավոր 
հո գեւոր կենտրոնը, այնտեղ է գործում 
աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղին։ Այդ 
ճանապարհով են հաղորդակցվում Սյունիքի 
մի շարք գյուղեր։ Ուրեմն` ռազմավարական 
նշանակություն ունեցող ճանապարհ է…

Անշուշտ, Սյունիքի շուրջ ներկայումս 
ստեղ ծված ռազմաքաղաքական վիճակը 
տեղիք է տալիս կասկածներ ունենալ նաեւ 
Մ-2-ի առնչությամբ, բայց նման ենթա դրու-
թյուն ների համար հիմքեր չեմ տեսնում 
առայժմ…

– Այսօր էլ ենթադրություններ են 

հնչում, թե այդ ճանապարհի կառու ցու-
մով Գորիս-Կա պան մայրու ղին ինքնա-
բերաբար կզի ջենք ադրբե ջան ցի նե րին 
կամ էլ նրա ան վտան գությունը` կամա 
թե ակամա, կթուլանա. եւ ուրեմն` 
արժե՞ շարունակել այդ ճանապարհի կա-
ռուցումը` չմոռանալով, որ դրանով մի 
ամբողջ ենթաշրջանի գյուղերին առնչվող 
հարց է որոշվում։

– Միանշանակ կարծում եմ, որ արժե։ 
Խաղաղ պայմաններում այդ ճանապարհը 
կնպաս տի, ինչպես ասացի, տուրիզմի աշ-
խու  ժացմանը, մերձակա գյուղերի սո ցի ալ-
տնտեսական զարգացմանը եւ այլն։ Պա-
տերազմական իրավիճակների դեպքում` 
առա վել եւս։ Չեմ կարծում, որ այդ ճանա-
պարհն իր գոյությամբ վնասում է Կապան-
Գորիս Մ-2 միջպետական ճանապարհին։ Էլի 
թող ամբողջ ուշադրությունն ուղղվի Գորիս-
Կա պան ճանապարհին։ Պետք չէ այդ երկու 
ճանապարհի կարեւորության շուրջ ար հես-
տական մրցակցության պատրանք ստեղ ծել։ 
Միայն մի նկատառում եմ ուզում հա վելել, 
եթե վերականգնվի Հայաստանի եւ Ադր-
բեջանի խորհրդային սահմանը, վիճակը շատ 
լուրջ կլինի, ինչպես 1990-ականների իրա-
դարձություններն են հուշում։ Եվ այժմվանից 
Կապան-Գորիս ճանապարհի անվտան գու-
թյանը միտված քայլեր պիտի ձեռնարկվեն։ 
Այլապես վաղն անդառնալիորեն ուշ է լինելու։ 
Իսկ Տաթեւ-Կապան ճանապարհի հիմ նա նո-
րոգումը ոչ մի պարագայում չպետք է դուրս 
թողնել օրակարգից։

Հ.Գ.1 Մարզկենտրոնում տեղին չեն հա-
մարում Տաթեւ-Կապան մայրուղու 12.5 կմ-ոց 
հատվածի (Տաթեւ-Աղվանի) հիմնանորոգումն 
իրականացնող «Վահագն եւ Սամվել» ՍՊ 
ընկերության անունն այդ քննարկումների 
համապատկերի վրա շահարկելը:

Իրականում այդ ընկերությունը համ բավ 
ունեցող ճանապարհաշինական կազ մա կեր-
պություն է եւ հանրապետության տարածքում 
բազմաթիվ ճանապարհների նորոգման, 
շինա րա րության կամ վերակառուցման հեղի-
նակ է:

Ընկերությունը մասնակցել է Տաթեւ-
Աղվա նի ճանապարհահատվածի հիմնա նո-
րոգ ման համար հայտարարված մրցույթին եւ 
հաղթող ճանաչվել:

Եվ արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, 
որ «Վահագն եւ Սամվել» ՍՊ ընկերությունն 
ամե նայն պատասխանատվությամբ է իրա-
կա նացրել ճանապարհի վերակառուցման 
ծրագրի մեծագույն մասը (եղանակային պայ-
մանները թույլ չտվեցին ավարտին հասցնել 
ծրագիրը, ինչը, որքանով տեղյակ ենք, 
ավար տին կհասցվի գարնանը):

Հիմա ինչ… Մեղադրենք այդ ընկե րու թյա-
նը, որ մասնակցել է մրցույթին եւ հաղթո՞ղ 
ճանաչվել:

Մեղադրենք, որ Տաթեւ-Աղվանի ճա նա-
պար հը կառուցելու ծրագիրը կյանքի՞ է կոչել, 
այն էլ՝ բարձր որակով:

Իսկ միգուցե քաջալերենք այդ ընկե րու-
թյանը, որ Տաթեւ-Աղվանի ճանապարհի վե-
րա կա ռուցումն իրականացրել է լավա գույնս:

Հ.Գ.2 Սույն հրապարակումը պատ րաս-
տե լուց առաջ զրույց ունեցանք «Սիսական» 
ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանի 
հետ՝ փորձելով ավելի հստակ պատկերացնել 
նրա դիրքորոշումը Տաթեւ-Կապան մայրուղու 
հարցում, քանի որ դեկտեմբերի 4-ի վերո-
հիշյալ հեռուստազրույցը նրա հետ էր:

Աշոտ Մինասյանը մասնավորապես 
ասաց. «Սխալ է այն ընկալումը, որ ես 
ան նպատակահարմար եմ գտնում լեռ-
նային այդ գյուղերը մարզկենտրոնին եւ 
Տաթեւ սրբավայրին կապող ճանապարհի 
կառուցումը: Ընդհակառակը՝ կուզենայի, որ 
մեր բոլոր գյուղերը բարեկարգ ճանապարհ 
ունենան: Ես ուրիշ մտավախություն ունեմ՝ 
դա Մ-2 ճանապարհի անվտանգության ապա-
հովումն է: Մտահոգություն ունեմ, որ Տաթեւ-
Կապան ճանապարհը կառուցելուց հետո 
Մ-2-ը երկրորդ պլան կմղվի, անուշադրության 
կմատնվի, անվտանգությունը նորմալ ձեւով 
չի ապահովվի, մինչդեռ Մ-2-ը սովորական 
մայրուղի չէ, դա Սյունիքի անվտանգության 
եւ Հայաստանի հարավարեւել յան դարպաս-
ների անվտանգության ապահովման գլխա-
վոր երաշխիքներից է: Ուրեմն եւ՝ Մ-2-ն 
այլընտրանք չի կարող ունենալ, իսկ մեր 
լեռնային գյուղերն անպայմանորեն պետք է 
բարեկարգ ճանապարհ ունենան»:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Տաթեւ-Կապան ավտոմայրուղու 
կառուցումը կարեւոր ձեռնարկում է 
տարածաշրջանի համար, եւ տեղին չէ 
դրանում փնտրել Մ-2-ին փոխարինելու 
կամ Մ-2-ի անվտանգությունը 
խաթարելու միտում

Լեւոն Տեր-Պետրոսյանը 
քիչ խորհելուց հետո 
ասաց. «Ամեն դեպքում 
պահեստային ճանապարհ 
անհրաժեշտ է»։

Կարեն Մկրտչյան

7ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ  16 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2020Թ.  № 25 (541)



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 
16.12.2020թ.:

Կառավարությունը նախատեսում է 
մին չեւ 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ը 
փուլային կարգով ապահովել զորա հա վա-
քային զորակոչի միջոցով զինված ուժե րում 
եւ համապատասխան այլ պետական մար-
միններում զորահավաքային զին վո րա կան 
ծառայություն անցնող զին ծա ռա յողների 
մաս նակի զորացրումը եւ ռազ մա տրանս-
պոր տային պարտավորություն ունեցող մար-
միններից ներգրաված տրանսպորտային 
մի ջոց ների վերադարձն այդ մարմիններին: 
Այդ մասին որոշումն ընդունվեց գործադիրի 

նիս տում:
Որոշման նախագծի ընդունումը պայ մա-

նա վորված է 2020 թվականի սեպտեմբերի 
27-ից Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած 
ռազմական գործողությունները նոյեմբերի 
10-ից դադարեցվելու արդյունքում կա ռա-
վա րու թյան սեպտեմբերի 27-ի որոշ մամբ 
հայտարարված ռազմական դրու թյան ժամա-
նակ կիրառվող առանձին միջո ցա ռում ների 
իրականացումը մասնակի դադա րեց նե լու 
անհրաժեշտությամբ:

Բանն այն է, որ կառավարության 

27.09.2020թ. որոշման հավելվածով սահ ման-
վել են հայտարարված ընդհանուր զորա հա-
վաքի շրջանակներում իրականացվող միջո-
ցառումները:

Նոյեմբերի 10-ից ռազմական գործո-
ղու թյունները դադարեցվելու արդյունքում 
վերացել է պահեստազորայինների ընդ հա-
նուր զորահավաքային զորակոչ եւ ռազ մա-
տրանսպորտային պարտականության շրջա-
նակներում տրանսպորտային միջոցների 
ամբող ջական ներգրավում իրականացնելու, 
ինչպես նաեւ զինված ուժերի կիրառման որո-

շակի ռազմավարական ուղղություններում եւ 
այլ զորքերում ու քաղաքացիական պաշտ-
պա նության եւ արտակարգ իրավիճակների 
լիազոր պետական մարմնի համակարգում 
զորահավաքային զինվորական ծառայու-
թյուն իրականացնող զինծառայողների եւ 
ներ գրաված տրանսպորտային միջոցների 
կա րիքը:

Որոշման համաձայն 2020 թվականի 
սեպ տեմբերի 27-ին հայտարարված ընդ-
հա նուր զորահավաքը փոխարինվում է 
մասնակի զորահավաքով, զինված ուժե-
րի պատերազմական ժամանակների հաս-
տի քների համալրումը նախատեսվում է 
սահմանափակել ԶՈՒ կիրառման հա մար 
անհրաժեշտ ռազմավարական ուղղու թյուն-
ներով: 

Ծիծեռնավանքի եւ 
Հին Թաղլարի Սուրբ 
Ամենափրկիչ եկեղեցու 
սրբությունները 
տեղափոխվել են Սյունիք

Հայոց խայտառակ կապիտուլյացիայից, 
թուրքի առաջ հայ մարդուն ծնկի բերելուց 
հետո մեր առջեւ ծառացած լրջագույն 
խնդիրներից մեկը եղավ (եւ շարունակում 
է մնալ) քրիստոնեական սրբավայրերի ու 
սր բությունների հետագա ճակատագրի 
որո շումը:

Ցավոք, այդ խնդրի ամբողջական եւ բազ-
մակողմանի լուծումը տեսանելի չէ առնվազն 
մոտ ապագայում:

Եվ, այդուհանդերձ, Հայ առաքելական 
եկե ղեցու մի շարք թեմերի, ինչպես եւ եկե-
ղեցու հավատավոր զավակների միջոցով 
հնա րավոր եղավ որոշ սրբություններ փրկել 
թուրք-ազերիների ենթակայությանը հան-
ձնված-նվիրված տարածքներից ու տե ղա-
փոխել ապահով վայրեր:

Սյունյաց թեմը եւս չէր կարող անտարբեր 
հայեցողի դերում լինել…

Մտահոգիչ էր հատկապես Խանածախ, 
Խոզ նավար, Վաղատուր գյուղերի մեր ձա կայ-
քում գտնվող Ծիծեռնավանքի ճակատագիրը, 
որը հայոց ազգային-քրիստոնեական ամե նա-
նշանավոր սրբավայրերից է:

Խնդիրը մտահոգել էր բազմաթիվ հավա-
տավոր զավակների նույնպես:

Մայրաքաղաքի մի խումբ երիտասարդներ 
իրենց նախաձեռնությամբ (դեկտեմբերի 
1-ի նախօրեին) հասել են Ծիծեռնավանք՝ 

հա վաքել ամբողջ գույքը՝ ջահեր, դռներ, 
մոմակալներ, սրբապատկերներ, գորգեր եւ, 
իհարկե, խաչքարեր ու տեղափոխել Գորիսի 
Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցու տարածք:

Տեր Մակար վարդապետը երախտա գի-
տու թյամբ նշեց այն երիտասարդների անուն-
ները, ովքեր ձեռնարկել են աստվածահաճո 
այդ գործը՝ Սերոբ Սուքիասյան, Գեւորգ Սուքի-
ասյան, Գոռ Ալեքսանյան, Արմեն Գրիգորյան, 
Արամ Գրիգորյան, Հենրիկ Բաղդասարյան, 
Ռոբերտ Գալստյան, Արմեն Խտոյան (Թեմի 
առաջնորդական փոխանորդը փորձում է 
ճշտել նաեւ մյուս նվիրյալների անունները, 
ովքեր նույնպես մասնակցել են խաչքարերի 
տեղափոխմանը) :

Պարզվեց, որ Ծիծեռնավանքի խնդրով 
մտա հոգված են եղել նաեւ Արցախի Հան-
րա պետության ԿԳՄ նախարար Նարինե 
Աղա բալ յանը, Բերձորի լիբանանահայ բնա-
կիչ Վիգեն անունով նվիրյալը, ինչպես եւ 
«Թուֆիկյան» հիմնադրամի մի քանի ներ կա-
յացուցիչներ:

Հայ առաքելական եկեղեցու նվիրյալների 
այս խումբն էլ գլխավորապես զբաղվել է 
եկեղեցու խաչքարերի տեղափոխությամբ:

Խաչքարերի մի մասը փոխադրվել է 
Գորիսի «Միրհավ» հյուրանոցի բակ. մի քանի 
խաչքար դեռեւս այդտեղ է:

Հյուրանոցի սեփականատեր Շահեն Զեյ-
թունցյանը տեղեկացրեց, որ Գորիս բերված 

Կորել է Կապանի բժշկական ուսումնարանի 1994 թ. շրջանավարտ Սարգիս Կառլենի 
Գասպարյանի Կ N 018364 դիպլոմը, գրանցման N 3165 , տրված 1994թ հուլիսի 6-ին: 

Համարել անվավեր:

Կառավարությունը ռազմական դրության ընդհանուր 
զորահավաքը փոխարինեց մասնակի զորահավաքով

խաչքարերից մի քանիսը տեղափոխվել է 
Երեւան՝ Մատենադարանի մերձակայքում 
այդ նպատակով առանձնացված տարածք:

Մակար վարդապետ Հակոբյանն էլ տե-
ղեկացրեց, որ իրենք արդեն իսկ ձեռ նա-
րկել են Ծիծեռնավանքից, ինչպես եւ մյուս 
սրբավայրերից տեղափոխված նշխար-
ների եւ այլ իրերի հաշվառումը՝ դրանց 
պահպանությունն ըստ պատշաճի կազ մա-
կերպելու համար:

Սյունյաց թեմի առաջնորդական փոխա-
նորդը մեծ ցավով արձանագրեց նաեւ, որ 
իրենց չի հաջողվել Ծիծեռնավանքից դուրս 
բերել բոլոր սրբությունները:

Հոգեշնորհ Տեր Մակար վարդապետ 
Հակոբյանի հետ մեր հանդիպումն ավարտվեց 
Գորիսի Սուրբ Հռիփսիմե եկեղեցում: Այնտեղ 
էլ աղոթք բարձրացրինք առ Աստված, 
որպեսզի այդ սրբությունները նորից տեղ 

գտնեն Տիրոջ փառահեղ տաճարում, որի 
անունն է Ծիծեռնավանք:

Հ.Գ. Ավելի ուշ տեղեկացանք, որ թուրք-
ազերիներին հանձնված տարածքներից 
քրիստոնեական սրբությունները դուրս 
բերելու եւ փրկելու գործով զբաղվել է նաեւ 
Քաջարանի տարածքի հոգեւոր հովիվ Տեր 
Շիրակ քահանա Խանոյանը:

Նրա նախաձեռնությամբ էլ Հադրութի 
շրջանի Հին Թաղլարի Սուրբ Ամենափրկիչ 
եկեղեցուց հաջողվել է դուրս բերել տաճարի 
երկու զանգը, գմբեթի եւ զանգակատան 
խաչերը, եւս մի խաչ, որը հավանաբար Սուրբ 
սեղանի խաչն է եղել, նաեւ մոմակալներ:

Հին Թաղլարից բերված սրբություններն 
ի պահ են տրվել Վերին Հանդի Սուրբ 
Աստվածածին եկեղեցում:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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