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Հարյուր տարի առաջ՝ 1920 թ. դեկտեմբերի 
25-ին Համազանգեզուրյան 1-ին 
համագումարը Սյունիքը հռչակեց 
ինքնավար

Համագումարը տեղի ունեցավ Տաթեւի 
վան  քում:

Մինչ այդ Զանգեզուրում կառավարման 
մար  մինը Գյուղացիական ժամանակավոր 
խոր  հուրդն էր:

Համագումարին Զանգեզուրի բոլոր շր-
ջան ների 69 գյուղերից ներկա էին ըստ բնակ-
չության թվի ընտրված պատ գա մա վորները, 
գավառի բոլոր շրջանային խորհուրդների 15 
ներ կայացուցիչներ, Զանգեզուր-Գողթանի 
սպա   րապետ Գարեգին Նժդեհը, ընդամենը 
118 մարդ: 

Օրակարգային 11 հարցին համա պա տաս-
խան՝ պատգամավորներն անդրադարձել են 
գավառի բնակչությանը մտահոգող բոլոր 

հար ցերին, ճշգրտել իրենց եւ բնակչության 
անե լիքները:

Պատգամավորներն այն տեսակետն 
արտա  հայտեցին, որ Խորհրդային Հայաստանի 
նորածին իշխանությունը տվյալ իրադրության 
մեջ ի վիճակի չէ պաշտպան կանգնելու 

Զանգեզուրին, առավել եւս անզոր է գավառն 
ընդգրկելու հանրապետության կազմի մեջ:

Կարեւորվեց նաեւ այն հանգամանքը, որ 
Զանգեզուրը երեք տարուց ավելի ապրել էր 
ներքին ուրույն կյանքով եւ շարունակելու է 
ապրել նույն ձեւով:

Հաշվի առնելով այդ ամենը՝ Համա զան գե-
զուրյան առաջին համագումարը Զանգեզուրը 
հայտա րարեց ժամանակավորապես ինքնա-
վար՝ մտցնելով հանրապետական իրա վա-
կար գեր, մնալով անկախ՝ մինչեւ քաղաքական 
հնարավորություն կունենա միանալու մայր 
երկրին՝ Հայաստանի Հանրապետությանը:

Ինքնավար Սյունիքի սահմաններն էին 

Սյունիքի 
սահմանների 
անվտանգության 
ապահովումը՝ 
կարեւորագույն 
պետական խնդիր

Սյունիքի մարզ կատարած աշխա տան քա-
յին այցի շրջանակում դեկտեմբերի 17-ին 
ՀՀ պաշտպանության նախարար Վա ղար-
շակ Հարությունյանը հանդիպել է մարզի 
մի շարք համայնքների ղեկավարների 
հետ:

Ինչպես տեղեկացրին ՀՀ պաշտպա նու-
թյան նախարարության տեղեկատվության եւ 
հա սարակայնության հետ կապերի վար չու-
թյունից, հանդիպման մասնակիցները պաշտ-
պա նա կան գերատեսչության ղեկավարին 
ներ կա յացրել են իրենց մտահոգությունները 
մար  զում սահմանային ճշգրտումների հե-
տեւ ան քով ստեղծված բարդ իրավիճակի 
վերա բեր յալ: Համայնքների ղեկա վարներն 
ար  ձա  նագրել են, որ սահմանագծի փոփո խու-
թյուն ներով պայմանավորված՝ հակառակորդի 
թի րախում են հայտնվելու մի շարք բնա կա վայ-
րեր, այդ թվում նաեւ մարզկենտրոն Կա պանը:

Պաշտպանության նախարարը նշել է, 
որ սահմանը ճշգրտվում է երկու կողմերի 
բարձրաստիճան սպաների ներկայությամբ, 
եւ որ ՀՀ տարածքից որեւէ մետր չի զիջվելու։ 
Ընդգծվել է, որ այդ հատվածներում հսկո ղու-
թյուն կիրականացնեն ռուս սահ մա նա պահ-
ները, որի վերաբերյալ համաձայնությունն 
արդեն իսկ ձեռք է բերվել, եւ դա լրացուցիչ 
երաշխիքներ կստեղծի անվտանգային համա-
կարգն ուժեղացնելու համար:

Վաղարշակ Հարությունյանը նշել է նաեւ, 
որ այս գոտիների անվտանգությունն ապա-
հո վելու նպատակով իրականացվում է մի-
ջո ցա ռումների ամբողջ համալիր, մաս նա վո-
րա պես՝ ձեւավորվում են զինվորական նոր 
ստորաբաժանումներ, ստեղծվում են նոր 

Սյունիքի 
ինքնավարության 
հռչակ մամբ դրվեցին 
Լեռնահայաստան հայ-
կական պետության 
հիմքերը

Ուրբաթ
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Հա՛յր մեր, որ երկնքում ես,
Քո անունը թող սու՛րբ լինի,
Քո թագավորությունը 
 թող գա՛,
Քո կա՛մքը թող լինի
Ինչպես երկնքում, այնպես էլ 
 երկրի վրա,
Մեր ամենօրյա հացը տուր 
 մեզ այսօր
Եվ մեզ ներիր մեր 
 պարտքերը,
Ինչպես մենք կներենք մեր 
 պարտապաններին
Ու մեզ փորձության մի տանի,
Այլ փրկիր մեզ չարից,
Քանի որ քոնն է 
 թագավորությունը,
Զորությունը եւ փառքը 
 հավիտյանս հավիտենից,
Ամեն։

Տերունական 
աղոթք

Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդի առիթով միմյանց շնորհավորելու, սեղան ու սուփրա բացելու սիրտ չի 
մնացել. դեռ ոչ բոլոր նահատակների մարմիններն են հայտնաբերված ու հողին հանձնված, 
դեռ անհետ կորածներ ու գերիներ ունենք…

Մեր հայրենիքի՝ Արցախի մեծ մասն ենք կորցրել, Սյունիքի սահմանի երկարությամբ պատերազմի 
ուրվականն է այս պահին դեռեւս շրջում, մեր սրբազան երկրամասն անդամահատելու 
սպառնալիքներ է մեր դարավոր թշնամին շարունակ հնչեցնում…
Հայոց ամբողջ պետականությունն է փլուզման ընթացքի մեջ, մեր ազգային կյանքն անորոշության ու 
անտերության մատնված՝ տարերային իրականության է վերածվել…
Խոնարհվելով բոլոր նահատակների հիշատակի առջեւ՝ մեր աղոթքը բարձրացնենք առ Աստված, որ 
հայ ժողովուրդը կարողանա դուրս գալ այս աննախադեպ ողբերգական հոգեցունց վիճակից եւ իր 
անպարտելի ոգին վերագտած նոր հավատով կարողանա հնչեցնել հայոց հանճարի՝ հավերժական 
պատգամ հիշեցնող խոսքը՝ «…Պիտի դառնաս էն երկիրը, ուր ձըգտում է մեր հոգին…»:
  ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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Գարեգին Նժդեհի հուշարձանը Երեւանի Նալբանդյան-
Արամի-Բուզանդի-Հանրապետության փողոցներին 
հարակից զբոսայգում

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 
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Զան  գեզուրի նախկին սահմանները:
Ինքնավար Սյունիքի հռչակման կապակ-

ցությամբ պետք է նշել, որ տվյալ պահին 
Սյունիքն ուրիշ ելք չուներ, քան ազդարարելու 
իր անկախությունը ոչ միայն Ադրբեջանից, 
այլեւ Հայաստանից: Դա ստիպողական քայլ 
էր:

Ինքնավար Սյունիքի հռչակման անհրա-
ժեշ տությանը քանիցս անդրադարձել է Գա-
րեգին Նժդեհը:

– Սյունիքը չէր կարող տեղի տալ, քա-
նի դեռ տաճկական զորքերը գտնվում էին 
Ալեք սանդրապոլում, Շարուրում եւ Նա խի-
ջեւանում, միշտ պատրաստ` ցան կու  թյան 
դեպքում, արհամարհելու Երեւանի բոլ շեւիկ-
յան ուժերը եւ շարժվելու Սյունիքի դեմ, – 
հետագայում նշել է Գարեգին Նժդեհը:

Նորից անդրադառնալով տվյալ հար ցին՝ 
Նժ դեհը նշում է, որ Հայաստանի Հան րա պե-
տու թյան անկումով Զանգեզուրը դադարեց 
ինքնա նպատակ լինելուց եւ դարձավ մի-
ջոց, որով խնդիր է դրված ապահովել «մեր 
լեռնահայության ֆիզիկական գոյու թյունը 
սովետ-պանիսլամական վտան գից», «փրկել 
Հայաստանի հողը մահա ցու ան դա մա հա-
տումից, իսկ հայ մտա վո րա կա նու թյանը՝ 

գլխո վին ոչնչա ցու մից»:
Ուստի եւ պետք էր Զանգեզուրը, ներ-

քուստ ավելի եւս ամրապնդելու նպատակով, 
հռչակել Ինքնավար Սյունիք:

Այսպիսով՝ Սյունիքի ինքնավարության 
հռչակ մամբ դրվեցին Լեռնահայաստան հայ-
կական պետության հիմքերը:

Համագումարը միաձայն որոշեց Գարեգին 
Նժդեհին հրավիրել որպես Սյունյաց սպա րա-
պետ:

Նման որոշմամբ Գարեգին Նժդեհին հան-
ձն վեց Սյունիքի բախտի հետագա տնօ րի-
նումը:

Համագումարի կողմից ստեղծվեցին նաեւ 
իշխանության ու կառավարման կեն տրո-
նական ու տեղական մարմիններ, որոշվեց 
նրանց իրավասությունների շրջանակը:

Ինքնավար Սյունիքը պատմական մեծ 
դեր խաղաց երկրամասն Ադրբեջանի հա-
վակ նություններից փրկելու խնդրում:

Երկրամասում ինքնավարություն հռչա-
կելով՝ Զանգեզուրի ազատատենչ ժողո-
վուրդը ցույց տվեց, որ հայրենիքը սր բու-
թյուն է, եւ որեւէ մեկը կամ որեւէ պե տու թյուն 
չի կարող խախտել նրա տա րած քային 
ամբողջականությունն ու արժա նա պատ-
վությունը: Շարունակությունը՝ էջ 6

Վարչապետն այցելել է Սյունիքի մարզ

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեկ տեմ -
բե րի 21-ին այցելել է Սյունիքի մարզ: 
Վար չա պետի այցի առաջին կան գա-
ռը Սառնակունք համայնքն էր: Նիկոլ 
Փա շինյանը հանդիպել է սառ նա կունք-
ցիներին, զրուցել նրանց հետ, լսել մտա-
հո գու թյունները Սյունիքի մարզում իրա-
կանացվող սահմանազատման աշ-
խա տանքների առնչությամբ եւ պա-
տաս խանել համայնքի բնակիչներին 
հար ցերին:

Սառնակունքից Նիկոլ Փաշինյանն ուղեւ-
որվել է Սիսիան համայնք: Վարչապետն այ-
ցելել է Սիսիանի քաղաքային պանթեոն եւ 

հարգանքի տուրք մատուցել Արցախյան պա-
տե րազմում իրենց կյանքը Հայրենիքի պաշտ-
պա նության համար զոհաբերած հերոսների 
հիշա տակին՝ ծնկի իջել եւ ծաղիկներ խո նար-
հել նրանց շիրիմներին։

Այնուհետեւ վարչապետը հանդիպում է 
ունեցել Սիսիանի կենտրոնական հրապա-
րա կում հավաքված քաղաքացիների հետ: 
Սիսի անցիներին ուղղված իր խոսքում Նի կոլ 
Փաշինյանը նշել է. «Իրականում այցի նպա-
տակը սյունեցիների հետ շփվելն է եւ ուզում եմ 
շնորհակալություն ասել Սիսիանին՝ այսպիսի 
ըմբռնման, այսպիսի ընդունելության համար: 
Ամենակարեւոր բանը, որ այսօր ուզում 

Սիսիանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու 
քահանայի եւ վարչապետի միջադեպը՝ լայն 
քննարկման առարկա

Ս իսիանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ 
եկե ղեցում Պարգեւ քահանա Զեյ նալ-
յանի կող մից ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 

Փա շինյանի ձեռ քը չսեղմելու միջադեպը լայն 
արձագանք է ստացել: Միջադեպին ար ձա-
գանքել է թե՛ ոստիկանությունը, թե՛ Մարդու 
իրա վունք նե րի պաշտպանը եւ թե՛ Մայր 
Աթոռը: Ան դրա դառնալով միջադեպին, Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական 
համա կարգի տնօրեն Վահրամ քահանա 
Մե լիք յանը գրել է, որ Սիսիանի Սուրբ Գրի-
գոր Լուսավորիչ եկեղեցու քահանան, ինչ-
պես եւ յուրաքանչյուր ՀՀ քաղաքացի, ունի 
իրավունք արտահայտելու իր քա ղա քա ցի-
ական կեցվածքը։ «Ցավում ենք, որ հետ -
պա տերազմյան շրջանում եկեղեցու կող-
մից ուղերձներն ու հորդորները մնացել են 
անպատասխան՝ հանգեցնելով նման ցա-
վալի իրավիճակի, հասարակության մեջ 
խորացող անհանդուրժողականության եւ 
նոր պառակտումների», – գրել է Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական հա մա-
կար գի տնօրենը:

ՀՀ ոստիկանության հասարակայնության 
հետ կապի եւ լրատվության վարչությունից էլ 
հերքել են այն տեղեկությունը, թե, իբր, այդ 

միջադեպից հետո Սիսիանի Սուրբ Գրիգոր 
Լուսավորիչ եկեղեցու հոգեւոր հովվի տանը 
խուզարկություն է իրականացվել:

«Այդ տեղեկությունները չեն համապա-
տաս խանում իրականությանը», – ասացին ՀՀ 
ոստիկանության հասարակայնության հետ 
կապի եւ լրատվության վարչությունից:

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ 
Պար գեւ քահանա Զեյնալ յանի միջեւ տեղի 

ունեցած միջադեպից հետո համացանցում 
մի խումբ քաղաքացիներ բռնության եւ 
սպառնալիքի կոչեր սկսեցին տարածել: 
Մի խումբ քաղաքացիներ անգամ փակել 
են եկեղեցու մուտքն ու թույլ չեն տվել, որ 
հոգեւոր այրը մուտք գործի այնտեղ:

Մարդու իրավունքների պաշտ պան Ար-
ման Թաթոյանը հայտարարություն է տա-
րածել՝ Բա  ցար ձակ անթույլատրելի համա-
րելով նման կոչերը: «Մարդու իրավունքների 
պաշտ պանի աշխատակազմի դիտարկումը 
վկա յում է, որ նույն վտանգավոր երեւույթը մի 
քա նի անգամ է, ինչ արձանագրվում է նաեւ 
կապ ված Մարտունու Սուրբ Աստվածամայր 
եւ Ներքին Գետաշեն գյուղի Սուրբ Գրիգոր 
Լուսա վորիչ եկեղեցիների հոգեւոր հովվի 
հետ:

Նման ահազանգեր արձանագրել է նաեւ 
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտ-
պանի աշխատակազմը:

Այս երեւույթը պարունակում է համա-
կար գային վտանգներ, պետք է անհապաղ 
կանխել դրա որեւէ տե սակի դրսեւորում: Դա 
նախեւառաջ վտան գավոր է հասա րա կու-
թյունում հան դուր ժո ղա կա նու թյան ու հա մե-
րաշ խության տեսանկյունից։

Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկե-
ղեցին բացառիկ առաքելություն է ունեցել 
եւ շարունակում է նույն առաքելությունն 
ունե նալ հայ ժողովրդի կյանքում եւ ազ-
գային ինքնության պահպանման գոր ծում: 
Մշտապես մեծ է եղել Հայ առա քե լա կան 
սուրբ եկեղեցու դերը մարդու իրա վունք ների 
պաշտպանության, երկրում համերաշ խու-
թյան մթնոլորտի հաստատման հարցերում:

Պետական մարմինները պարտավոր են 
շտապ քայլեր ձեռնարկել տեղեկությունները 
ստուգելու, հնարավոր լարվածություն ու 
առավել եւս բռնության հնարավոր ցան կա-
ցած դեպք բացառելու համար:

Քիչ առաջ խոսել եմ ՀՀ ոստիկանության 
պետի հետ, ով լիարժեք հավաստիացրեց, որ 
Ոստիկանությունը հրատապության կարգով 
կձեռնարկի անհրաժեշտ քայլեր՝ կանխելու 
համար լարվածություն կամ բռնություն ու, 
առհասարակ, Ոստիկանության իրա վա սու-
թյանն առնչվող իրավունքից դուրս ցան կա-
ցած արարք», – հայտարարության մեջ նշել է 
Արման Թաթոյանը:  

Հարյուր տարի առաջ՝ 1920 թ. դեկտեմբերի 
25-ին Համազանգեզուրյան 1-ին 
համագումարը Սյունիքը հռչակեց 
ինքնավար

ՀՀ ոստիկանության հասա-
րա կայ նության հետ կապի եւ 
լրատվության վարչությունից էլ 
հերքել են այն տեղեկությունը, 
թե, իբր, այդ միջադեպից հետո 
Սիսիանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ 
եկեղեցու հոգեւոր հովվի տանը 
խուզարկություն է իրականացվել:

Սկիզբը՝ էջ 1

Քննչական կոմիտեն 
մանրամասներ է 
հայտնել Գորիսի 
համայնքապետի 
ձերբակալման 
վերաբերյալ

ՀՀ քննչական 
կոմիտեի հատ-
կապես կա  րեւոր 
գոր ծերի քն-
նության գլխա-
վոր վար չու թյու-
նում քննություն 
է տարվում՝ Գո-
րիս հա մայնքի 
ղեկավար Առուշ 
Առու    շան  յանի 
կող   մից օրենքով 
ս ա հ   մ ա ն  վ ա ծ 

կար գի խախ տմամբ հավաք կազ մակերպելու 
եւ անց կաց նելու փորձ կա  տարելու դեպքի 
հան գա մանք ները պար  զե լու ուղղությամբ: 
Այս մասին հա  ղոր  դագրություն է տարածել ՀՀ 
քննչա կան կո միտեն:

«2020թ. դեկտեմբերի 21-ին ՀՀ ոստի կա-
նու թյան Սյունիքի մարզային վարչության 
Գորի սի բաժնում հարուցվել է քրեական գործ՝ 
ՀՀ քրեական օրենսգրքի 34-2251 հոդվածի 
1-ին մասի հատկանիշներով: Նույն օրը` 
ժամը 06:30-ին, Գորիս համայնքի ղեկավար 
Առուշ Առուշանյանը ձերբակալվել է՝ օրենքով 
սահ մանված կարգի խախտմամբ հավաք 
կազ մակերպելու եւ անցկացնելու փորձ 
կատա րելու կասկածանքով:

Քրեական գործն ընդունվել է ՀՀ քննչա-
կան կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վար-
չու թյան վարույթ, կատարվում է նախա քն-
նություն:

Հիշեցնենք, որ ՀԿԳ քննության գլխավոր 
վարչության վարույթում են քննվում նաեւ 
Գորիս համայնքի ղեկավարի կողմից թույլ 
տրված առերեւույթ հանցագործությունների 
դեպքերի առթիվ 2019թ. մայիսի 25-ին ՀՀ 
քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ 
մասի 1-ին կետով եւ 308-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասով, 2019թ. նոյեմբերի 11-ին ՀՀ քրեական 
օրենսգրքի 315-րդ հոդվածով, 2020թ. 
մարտի 18-ին ՀՀ քրեական օրենսգրքի 133-
րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետով, 322-րդ 
հոդվածի 2-րդ մասով հարուցված քրեական 
գործերը», – ասված է հաղորդագրության մեջ:
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Կապանի եւ Գորիսի բնակիչները դեկտեմբերի 17-
ին եւ 18-ին շրջափակել էին Մ-2 ռազմավարական 
ճանապարհի Գորիսի ու Կապանի հատվածները:

Նորից եկել հին ցավերն են մեզ խոցում
(Խուլ տնքոց եմ լսում հեռու Դեր-Զորից):
Եվ մեզ վրա մահն իր ուժերն է փորձում,
Եվ դողում են մահվան ձեռքերը նորից:

Մենք դեռ հազար հոգեվարք ենք մերժելու
(Քեռու կանչն է լսել Դավիթը հորում):
Թե մեռնել կա, հայերեն ենք մեռնելու,
Ինչպես մաքուր ցորենի հունդը հողում։
 ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆ

ենթակառուցվածքներ, եւ այդ գործընթացը 
շարունակական է լինելու:

Սյունիքի մարզի` Ադրբեջանի հետ սահ-
 մանի որոշ հատվածներում կտե ղա կայվեն
նաեւ ռուս սահմանապահներ: «Ար մեն-
պրես»-ի հետ զրույցում այդ մասին հայտ նե-
ցին ՀՀ Պաշտպանության նախա րա րու թյու-
նից՝ անդրադառնալով լրատ վա միջոցներում 
շրջա նառվող այն տեղեկություններին, թե 
պաշտ պանության նախարար Վաղար շակ 
Հարությունյանը վար չա պետ Նիկոլ Փաշին-
յանի հրահանգով գաղտնի պայմանագիր է 
ստորագրել ռուսա կան կողմի հետ՝ Սյունիքի 
դիրքերի պաշտ պանությունը հանձնելով ռուս 
սահ մա նա պահներին:

«Պաշտպանության նախարարը, բնակա-
նա բար, որեւէ գաղտնի փաստաթուղթ չէր 
կարող եւ չի ստորագրել: Առավել եւս, պաշտ-
պա նության նախարարն ի պաշտոնե չէր 
կարող ստորագրել որեւէ փաստաթուղթ, որն 
առնչվում է Հայաստանի Հանրապետության 
սահմանների սահմանազատմանը: Ընդա-
մե նը, Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտ  պա նության նախարարն իր ռուս գոր-

ծ ըն կեր ների հետ պայմանավորվել է, որ 
Սյունիքի սահմանների որոշ հատ ված նե-
րում, անվտանգության նկա տա ռում նե րից 
ելնելով, տեղակայվեն նաեւ ռուս սահ մա-
նա պահ ներ», – ասացին Պաշտ պա նու թյան 
նախարարությունից:

18.12.2020

ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, 
գեներալ-գնդապետ Օնիկ Գասպարյանը դեկ-
տեմբերի 19-ին աշխատանքային այցով եղել 
է ՀՀ Սյունիքի մարզում:

ԶՈՒ ԳՇ պետը խորհրդակցություն է անց-
կացրել զորամիավորման սպայակազմի եւ 
տե ղական ինքնակառավարման մարմինների 
ներկայացուցիչների հետ, քննարկել ստեղծ-
ված իրավիճակն ու հետագա անելիքները։

Գեներալ-գնդապետ Օնիկ Գաս պար յանը 
ծանոթացել է սյունեցիների մտա հո գու թյուն-
նե րին, խորհրդակցության մասնակիցների 
հետ քննարկել սահմանների պահպանության 
եւ անվտանգության ապահովման հարցեր, 
առկա խնդիրների լուծման ուղիները։

19.12.2020 

ՀՅԴ ջոկատները պատրաստ են պաշտ-

պա նել Սյունիքի նոր սահմանները: Այս մա-
սին գրել է ՀՅԴ ԳՄ ներ կա յացուցիչ Իշխան 
Սաղաթել յանը:

Նա, մասնավորապես, նշել է. «ՀՅԴ Հա-
յաս տանի Գերագույն մարմնի նախագահ Սի-
մոն Սիմոնյանը եւ ՀՅԴ ԳՄ անդամ Ար թուր 
Խաչատրյանը հանդիպել են Կապանի քա-
ղա քապետի հետ։ Հանդիպման ընթաց քում 
քննարկվել են Սյունիքի մարզում, մաս նա-
վորապես` Կապան քաղաքում եւ հարակից 
գյուղերում ստեղծված իրավիճակին առնչ վող 
մի շարք հարցեր։ ՀՅԴ Հայաստանի Գե րա-
գույն մարմինը Կապանի քաղաքային իշ խա-
նությանն իր աջակցությունն է հայտնել նոր 
սահմանների պաշտպանության գործում»։

19.12.2020

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառա յու-
թյու նը տեղեկացնում է, որ Սյունիքի մար զի 
Գորիս-Կապան միջպետական ավտո ճա նա-
պար հի Որոտան-Դավիթ Բեկ հատվածում 
հայ եւ ադրբեջանցի սահմանապահների 
կող մից, ռուս գործընկերների հետ համա գոր-
ծակ ցու թյամբ, իրականացվում են սահ մա-
նա պահ վերակարգերի տեղակայման աշխա-
տանք ներ:

Հիշյալ գործընթացն ավարտվելու է 
առա ջիկա օրերին, եւ տվյալ ճանապար հա-
հատ վա ծում լիարժեքորեն ապահովվելու 
է բնա կանոն ու անվտանգ երթեւեկության 
կազ մա կերպումը:

Համապատասխան աշխատանքների 
ըն  թաց քում անցանկալի միջադեպերից խու-

սա  փելու նպատակով քաղաքացիներին 
հոր  դո րում ենք ցուցաբերել անհրաժեշտ 
զգո  նություն, իսկ հնարավոր խնդիրների ու 
հարցերի դեպքում կապ հաստատել ՀՀ ազ-
գային անվտանգության ծառայության սահ-
մա նապահ զորքերի թեժ գծի՝ 015 361893 
հեռախոսահամարով:

20.12.2020

ՀՀ ՊՆ մամուլի ծառայությունը տեղե կա-
ցնում է.

«1. Համաձայն ձեռք բերված պայ մա-
նա վորվածության՝ Գորիս-Դավիթ Բեկ ճա-
նա պարհային հատվածում երթեւեկության 
անխափանության նկատառումներով տե ղա-
կայվում են ռուս սահմանապահ ուժեր։

2. Գորիս-Կապան ավտոճանապարհի 21 
կմ երկարությամբ հատվածի անվտան գու-
թյունը, որն անցնում է վիճարկելի տարածքով, 
կա պա հովվի ռուս սահմանապահների միջո-
ցով։ 

3. Շփման գծի մի կողմում կտեղակայվեն 
ՀՀ սահմանապահ զորքեր՝ Հայաստանի կող-
մից, Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերը՝ 
Ադրբեջանի կողմից:

Նշված ճանապարհահատվածի ան-
վտան գու թյունն ապահովելու նպատակով 
ձեռ նար կվելու են անհրաժեշտ համալիր միջո-
ցա ռումներ:

Առաջիկա օրերին կտրվեն հավել յալ պար-
զա բա նումներ», – ասվում է ՊՆ տարածած 
մամուլի հաղորդագրությունում։

20.12.2020

Սյունիքի սահմանների անվտանգության 
ապահովումը՝ կարեւորագույն պետական 
խնդիր

Սկիզբը՝ էջ 1

18 դեկտեմբերի 2020 թ., Սյունիք-
Ադրբեջան սահմանագծի՝ հայոց 
ուժերի կողմից վերահսկվող 
իշխող դիրքերը (ինչ-որ 
խելացնոր հրամանով) զիջեցինք 
թուրք-ազերիներին՝ երկրամասի 
անվտանգությունը հանձնելով 
անորոշությանը
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Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերի 21–ին 
չեղարկեց իր նախապես պլանավորված 
այցերը Սյունիքի Գորիս, Կապան, Մեղրի 
քաղաքներ։ Այս մասին նա հայտարարեց 
Սիսիանում։

«Սադրանքների չենք տրվելու։ Մեղրին 
էլ, Կապանն էլ, Գորիսն էլ իրենց տեղում են։ 
Այսօր մենք հանդիպեցինք սյունեցիների հետ, 
մեր խոնարհումը բերեցինք եւ խնկարկեցինք 
սյունեցի զինվորների գերեզմաններին, ու 
այս պրոցեսը կշարունակենք», – ասաց Նիկոլ 
Փաշինյանը։

Փաշինյանի խոսքով՝ Երեւան-Գորիս ճա-
նա պարհը գորիսցիները փակել են այն պատ-
ճառով, որովհետեւ գիտեն, որ իրեն լավ են 
ընդունելու այդ քաղաքներում։

«Գործարք եմ առաջարկում, թող բա ցեն 
ճանապարհը, գնանք տեսնենք՝ ինչ տրա-
մա դրություն է այդ քաղաքներում։ Եթե չեն 
բացում, ոչինչ, հաջորդ անգամ կգնանք։ Ես 
ասացի, որ գալիս եմ սյունեցիների աչքերին 
նայելու, ես նայեցի սյունեցիների աչքերին։ 
Շատ հարցերում մեղավոր եմ ձեր առաջ, 
դուք շատ ավելիին եք արժանի, ցավոք սրտի, 
Հայաստանի ոչ մի իշխանություն, այդ թվում՝ 

մեր իշխանությունը չի կարողացել անել եւ 
երկիրը հասցնել նրան, ինչին արժանի եք», – 
նշեց Փաշինյանը։

Հիշեցնենք, որ Փաշինյանն ավելի վաղ հայ-
տարարել էր, որ այցելելու է Կա պան, Գորիս եւ 
Մեղրի քաղաքներ, սա կայն անվտանգության 
մեծաթիվ աշխա տա կից ների ուղեկցությամբ 
եղավ միայն Սառնակունք գյուղում, ապա 
Սիսիան քաղաքում։ Սիսիանի եկեղեցում 

տեղի ունեցավ միջադեպ. եկեղեցու քահա-
նան ցուցադրաբար հրաժարվեց սեղմել նրա 
ձեռքը։

Հիշեցնենք, որ վաղ առավոտից Գորիսի 
բազմաթիվ բնակիչներ փորձում էին փա-
կել Սյունիք մտնող ճաապարհը՝ Զան գե րի 
հատվածում, սակայն մեծաքանակ ոստի կա-
նական ուժերը փակել են ճանապարհը եւ 
թույլ չէին տրվել նրանց հասնել Զանգեր։

Գիշերվանից ոստիկանության զորքերից 
թվով 2000 անձնակազմ շարժվել է դեպի 
Սյունիքի մարզ՝ Սյունիքի դարպասներ՝ Զան-
գերի մոտ, որտեղ սյունեցիները պետք է 
իրականացնեին իրենց բողոքի ակցիան։ 

Ուստիեւ գորիսեցիները Մ-2 մայրուղին 
շրջա փակեցին Շինուհայրի խաչմերուկի 
հատվածում:

 

Մերօրյա պատերազմում կռվողների 
մեջ քիչ չէին նրանք, ովքեր մասնակցել 
են Արցախյան առաջին գոյամարտին, 
նրանք Արցախ մեկնեցին կամավոր, 
սրտի եւ խղճի թելադրանքով: Նրանցից 
մե կը Սլավիկ Սարգսյանն է, ով ծանր վի-
րա վորում ստացավ անօդաչու թռչող 
սարքի հարվածից:

Մարտական մկրտությունը ստա  ցել է 
խորհրդային բանակի շարքերում՝ Աֆ ղա-
նստանում ծառայելու տարիներին (1981-
1983 թթ.): Գնդացրորդ եւ վարորդ է եղել, 
մեկ անգամ չէ, որ հայտնվել է լարված 
իրավիճակներում: Բայց բանակում ստացած 
հմտությունները եւ ռազմական փորձը, 
ինչպես ցույց տվեցին հետագա իրա դար-
ձությունները, պետք եկան հայրենի սահ ման-
ները պաշտպանելիս:

1989-ից Արցախյան շարժման մեջ է եղել, 
որ հետո վերածվեց հայ-ադրբեջանական 
հա կամարտության, այնուհետեւ՝ իրական 
պատերազմի: 1990-ականների սկզբներին 
վտանգավոր էր երթեւեկել Կապան-Գորիս 
ավտոճանապարհով, ադրբեջանցիները 
մարդ կանց էին առեւանգում, եղան նաեւ 
սպա նության դեպքեր: Լարված իրավիճակով 
պայմանավորված՝ շրջանի ղեկավարության 
պահանջով երկրապահի մարտիկներն ուղեկ-
ցում էին ավտոշարասյուները՝ մարդ կանց 
անվտանգությունն ապահովելու համար: Այդ 
ուղեկցողներից մեկը՝ Կարմրաքարից մինչեւ 
Շուռնուխ, երբեմն՝ մինչեւ Թասի ոլորանների 
սկիզբը՝ «Ուրալ» մեքենայով, Սլավիկ Սար գս-
յանն էր: Ինչո՞ւ նշեցինք մեքենայի մակնիշը, 
քանզի նա շրջապատին հայտնի էր ՝«Ուրալ» 
մականունով: «Զրահաբաճկոնը հագնում 
էր, նստում մեքենայի խցիկում, արյունը 
բե րանն առած՝ անցնում մայրուղու այդ 
վտան գա վոր հատվածով», – հետո նրա 
մասին պատմեցին ընկերները: Ի դեպ, այդ 
տարիներին, երբ շրջանային «Կապան» 
թերթում էի աշխատում, հերթական համարի 
հրապարակում պատրաստելու համար, եր-
թեւեկել եմ նրա վարած «Ուրալ»-ով՝ Կար-
մրաքարից Շուռնուխ եւ հակառակ ուղ ղու-
թյամբ:

Մեկ անգամ չէ, որ արյան ծարավ 
ադր բեջանցին դարանից կրակել էր նրա 
մեքենայի վրա: Հետո, երբ արդեն հա րեւան 
հանրապետությունը պատերազմ սան ձա զեր-

ծեց Հայաստանին, Սլավան մասնակցեց ինք-
նա պաշտպանական կռիվներին՝ Կապանի 
սահմանամերձ գյուղերում, նաեւ Լեռնային 
Ղարաբաղում է (Մարտունի-2) երեք ամիս 
մասնակցել մարտական գործողությունների, 
իր «Ուրալով» օգտակար եղել այդտեղ 
մարտնչող մարտիկներին: Ցավով է հիշում 
իր մարտական ընկերներին, ովքեր բռնել են 
հավերժության ճամփան՝ Համլետ Քոչարյան, 
Մարատ Միքայել յան (զոհվել է1992-ի ապրիլի 
24-ին՝ զրահամեքենայի մեջ), Արմեն (Մակիչ) 
Գասպարյան (զոհվել է 2016թ. Ապրիլ յան 
պատերազմում՝ հետմահու արժանացել է 
«Մարտական խաչ» երկրորդ աստիճանի 
շքա նշանի) եւ շատ ուրիշներ:

Ապրիլ յան պատերազմին էլ է մաս-
նակ ցել Սլավիկը, մինչեւ Ջաբրայիլ է հա-
սել: Իսկ այս պատերազմին դիրքերում 
է եղել պատերազմի առաջին օրվանից՝ 
սեպ տեմ բերի 27-ից. «ԶՊՄԿ» ՓԲԸ-ում, 
որտեղ վարորդ է աշխատում, տեղյակ է 
պահել իր մտադրության մասին եւ մեկնել 
մարտադաշտ:

Հոկտեմբերի 11-ին վիրավորվեց, ինչ-
պե՞ս պատահեց. «Գալիս էի դիրքերից, 
մութն արդեն ընկել էր, տեսա հետիոտն 
զինվորների, 20-ից ավելին կլինեին: Հարցրի, 
թե որտեղ են գնում: Պարզվեց, որ եկել էին 
իրենց փոխարինելու եւ կողքի գյուղ էին գնում՝ 
հանգստանալու: Կանգնեցրի մեքենան՝ զին-

վորները տեղավորվեցին թափքում: Որոշ 
տարածություն անցնելուց հետո կանգնեցրի 
մեքենան, դուրս եկա խցիկից՝ տեսնելու՝ 
ի՞նչ կա, չկա: Նկատեցի զույգ կարմիր լույս, 
հրահանգեցի զինվորներին իսկույն իջնել 
մեքենայի թափքից եւ ցրվել դաշտով մեկ, 
ինչքան հեռու՝ այնքան լավ: Ես էլ արագացրի 
մեքենայի ընթացքը: Որոշ տարածություն 
անցնելուց հետո որոշեցի կանգնեցնել 
մեքենան, որ թռչեմ դաշտը, բայց չհասցրի, 
հրթիռը խփեց մեքենային եւ հարվածող 
ալիքը, չեմ հիշում, ինձ ուր շպրտեց: Հետո 
այդ նույն զինվորները, որ «իրադարձության» 
վայրից բավականին հեռու էին եւ անվնաս, 
ինձ վիրավոր վիճակում տեղավորեցին մի 
մեքենայի թափքում»:

Սլավիկին նախ՝ տեղափոխեցին Գորիսի 
հիվանդանոց, հետո՝ Երեւանի «Իզմիրլ յան» 
բժշկական կենտրոն, որտեղ բուժում ստա-
ցավ մեկուկես ամսից ավելի: Այժմ էլ ապա-
քինվում է տանը: 

Սլավիկենց տուն տողերիս հեղինակին 
ուղեկցեց նրա մարտական ընկեր Սամվել 
Վարդանյանը: Անկեղծ էր նախկին մար տա-
կան ընկերների խոսքը, նրանք նախ՝ ցավ 
հայտնեցին այն առիթով, որ այս կռվում նաեւ 
իրենց նախկին զինակիցների զավակներն են 
զոհվել: Սլավիկն էլ հարեւանցի հասկանալ է 
տալիս, որ իր տեղը ոչ թե անկողնում է, այլ 
մարտադաշտում:

«Ինչպե՞ս եք ընդունում փաստը, որ մեր 
պատմական տարածքներն ազատագրեցիք, 
եւ այսօր դրանք հեշտությամբ հանձնում են 
թշնամուն», – հարցնում եմ մարտական ըն-
կերներին: Բնականաբար, կորստյան ցավ 
կա նրանց աչքերում: Պատասխանում են, 
որ զարմանք է հարուցում այն, որ ըստ նո-
յեմբերի 9-ին ընդունված տխրահռչակ 
պայմանագրի՝ կողմերը պիտի կանգ առնեին 
իրենց զբաղեցրած դիրքերում, բայց այսօր 
ադրբեջանցիներն ընդհուպ մոտեցել են 
Կապանին եւ արդեն սահմանամերձ դարձած 
գյուղերին, եւ ի՞նչ երաշխիք, որ վաղը, մյուս 
օրը հակառակորդը սադրանքների չի դիմի, 
ասենք, ինչպես 1990-ականների սկզբին, երբ 
Գորիս-Կապան ճանապարհից կամ Կապան- 
Երեւան գնացքից պատանդ էր վերցնում 
մարդկանց:

Սամվել Վարդանյանը, մասնավորապես, 
այն միտքը հայտնեց, որ մեր բանակի սպա-
ռա զինությունը պետք է ավելացվի, մինչդեռ 
նորագույն զենք եւ զինամթերք ձեռք բերելու 
փոխարեն հանրապետությունում դղյակներն 
են շատացել:

«Միջոցները պիտի ուղղվեն բանակի 
հզորացմանը, որ մեր ազգը գոյատեւի, որ 
հայի տեսակը մնա այս լույս աշխարհում», – 
ավելացնում է Ս. Սարգսյանը, ում շուտափույթ 
ապաքինում մաղթեցինք:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Արցախյան երեք 
պատերազմի մասնակիցը

Ապրիլյան պատերազմին էլ է 
մաս նակ ցել, մինչեւ Ջաբրայիլ է 
հա սել: Իսկ այս պատերազմին 
դիրքերում է եղել պատերազմի 
առաջին օրվանից՝ սեպ տեմ բերի 
27-ից. «ԶՊՄԿ» ՓԲԸ-ում, որտեղ 
վարորդ է աշխատում, տեղյակ է 
պահել իր մտադրության մասին 
եւ մեկնել մարտադաշտ:
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ՍՅՈՒՆԻՔԻ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ 
ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՐՎԱԳԾԵՐ

Ռազմական անվտանգության տեսա կե-
տից Հայաստանի Աքիլլեսյան գարշապարն 
այսօր արդեն ոչ թե Արցախն է, այլ Սյունիքը 
(Սյունիքի եւ Վայոց Ձորի մարզերը միասին)։ 
Ուստի ՀՀ հաջորդ կառավարությունը պետք 
է անհապաղ մշակի եւ կյանքի կոչի Սյու նի-
քի զարգացման ու պաշտպանության ռազ-
մավարական համալիր ծրագրեր, որոնք 
կնախատեսեն տնտեսական, ռազ մա կան, 
սոցիալական, գիտակրթական, առող ջա-
պահական եւ ժողովրդագրական համա-
պատասխան միջոցառումներ ու միտ ված 
կլինեն հետեւյալ նպատակների իրա գործ-
մանը։

1. ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՊԱՇՏ ՊԱՆՈՒ ՆԱ ԿՈՒ-
ԹՅԱՆ ԿՏՐՈՒԿ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ՝

a. այնտեղ միմյանց հետ փոխ կա պա-
կցված մի քանի ամրաշրջանների (ук реп-
лён ный ра йон, укрепрайон) ստեղծման 
մի ջոցով։ Յու րաքանչյուր ամրաշրջան (օրի-
նակ՝ Մեղրիի կամ Սիսիանի ամրաշրջանը) 
ի վիճակի պետք է լինի միայնակ եւ 
տեւականորեն դիմակայել թշնամու լայ նա-
ծա վալ հարձակմանը՝ մինչեւ կից ամրա շր-
ջաններից եւ Հայաստանի կեն տրո նա կան 
շրջաններից կհասնի անհրա ժեշտ օգնու-
թյունը։

b. Ամբողջ երկրամասում անհրաժեշտ 
է կա ռուցել կապիտալ տիպի ամրա շի նու-
թյուն ներ ու դիմադրության հանգույցներ, 
որոնք կլրացնեն լեռնային ռելիեֆի տրա-
մա դրած բնական պաշտպանական հնա-
րա վո րու թյունները։

c. Հայկական բանակի Սյունիքում տե-
ղա  կայ ված զորամասերը պետք է առաջինը 
հա գեց վեն նորագույն սպա ռա զի նությամբ 
ու զին տեխ նիկայով, հատկապես ՀՕՊ, 
ԱԹՍ, հրթի ռահրետանային, հակա տան-
կային եւ այլ տեսակի համակարգերով։

d. Սյունիքի չափահաս բնակչության 
արա կան հատվածն ամբողջությամբ, իսկ 
կա նայք՝ մասամբ պետք է պատրաստվեն 
ու կազմավորվեն որպես արդյունավետ, 
մշտա  պես զինված զորահավաքային ռե-
զերվ ու աշ խար հազոր։

2. ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱ  ՋԱՆ ՑԻԿ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ՝ մարզի 
բնակ չությանն աշխա տանքով ու ար-
ժա նապատիվ եկամտով ապահովելու 
նպա տակով։ Ծրագիրը պետք է հենվի 
ժա մանակակից գիտելիքահենք եւ նո րա-
րական ենթակառուցվածքների ներ  դր-
ման վրա, ինչպես նաեւ քննարկի որոշակի 
հարկային արտոնությունների կիրառումը։

3. ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՆԵ-
ՐՈՒ  ԺԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ՝ համալ սա րա նա-
կան կրթու թյան որակի բարձրացման, 
ռոբոտաշինական եւ արհեստական 
բա նա կանության լաբո րա տո րիաների 
քա նակական աճի, ուսուցչական եւ 
դա սա խոսական աշխատանքի հան րապե-
տության այլ մարզերի համեմատ ավելի 
բարձր վարձատրման եւ այլ միջոցներով։

4. ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ 
ՑԱՆ ՑԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ 
ԵՎ ԲԱ ՐԵ ԿԱՐ ԳՈՒՄ։

5. ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ 
ՀԻՄ ՆԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՄՐԱ-
ՊՆԴՈՒՄ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ, նե րա ռյալ 
բժշկական անձնա կազմի հան րա պե տու-
թյան այլ մար զերի համեմատ ավելի բարձր 
վարձատրման միջոցով։

6. ՍՅՈՒՆԻՔՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ԱՃԻ ԽՐԱ ԽՈՒՍՈՒՄ՝ վերոհիշյալ համալիր 
ծրա գրերի, առողջապահական եւ ժողո-
վր դա գրական հատուկ ձեռնարկումների 
միջոցով։

7. Մնում է միայն հուսալ, որ Հայաս-
տա նում իշխանության կգան հայրե-
նա սի րական գա ղա փա րախոսությամբ 
տո գոր ված ու մաս նա գիտական ար ժա-
նիք ներ ունեցող քա ղա քա կան ուժեր, 
որոնք անմիջապես կլծվեն անդուլ աշ-
խա  տանքի։

ԱՐՄԵՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ՊԱՏՄԱԲԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 

ԴՈԿՏՈՐ 

Քառասունչորս օր շարունակ Գորիսի 
բժշկական կենտրոնի կոլեկտիվն ասես 
առաջնագծում լիներ

Քառասունչորս օր շարունակ կոլեկտիվի 
հա մար գիշեր-ցերեկ հասկա ցություն նե-
րի մի  ջեւ սահմանագիծ չկար: Միայն կար 
ու գոր ծում էր զինվորի կյանքը փրկելու 
գեր խն դի րը։

 Քառասունչորս օր շարունակ կոլեկտիվի 
համար աշխատանքային օրվա, հանգստյան 
օրվա միջեւ սահմանազատում չկար: 

Այդ ժամանակ բժշկական կենտրոնում 
պա տե րազմական օրերին բնորոշ զինվո-
րա կան կարգապահություն էր, բոլորի մոտ 
իշխում էին բարձր գիտակցությունն ու ան-
սահ ման մեծ պատասխանատվությունը: Եվ 
այդ ամենը` հանուն զինվորի կյանքի փր կու-
թյան։

 Քառասունչորս օր շարունակ Գորիսը 
շունչը պահած հետեւում էր նաեւ բժշկական 
կենտրոնում ծավալված «մարտերին»։ Մար-
տեր՝ ամեն մի զինվորի կյանքի համար: 

Պատերազմի բոլոր օրերին քաղաքում 
չէին լռում շտապ օգնության մեքենաների 
ազդանշանները:

– Օր էր պատահում՝ ութսուն մեքենա էր 
մեկնում Արցախ` վիրավորներին բերելու: 
Նրանց մեծ մասը մեր կենտրոնում էինք ըն-
դունում, - ասում է Գորիսի բժշկական կենտ-
րոնի տնօրեն Դավիթ Մաշուրյանը:

 Քառասունչորս օր շարունակ կենտրո-
նի բա կում ասեղ գցելու տեղ չկար: Գո րի-
սե ցիները գիշեր-ցերեկ «հերթապահում» 
էին բակում: Ամեն վիրավորի գորիսեցին 
իր զավակն էր համարում: Դրա համար էլ 
նրանք` ան տե սելով ոստիկանների հորդորը, 
չէին հեռանում բակից: Գուցե վիրավորին 
արյուն է պետք, գուցե վիրավորին...

 Եվ ամեն անգամ, երբ շտապ օգնության 
մեքենաները հիվանդանոցի բակ էին մտնում՝ 
բերելով վիրավորներ, գորսեցիները փառք 
էին տալիս Աստծուն, որ զինվորը վիրավոր է, 
եւ ոչ թե...

– Ծանր, պատասխանատու, լարված օրեր 
էին, – հիշում է Դավիթ Մաշուրյանը, - կենաց 
եւ մահու կռիվ էինք տալիս յուրաքանչյուր 
զին վորի կյանքի համար, անհնարինն ան-
գամ գործադրում էինք զինվորի կյանքը 
փր կելու համար: Այդ օրերին կոլեկտիվը 
մենակ չէր գործում: Օգնության էին հասել 
բժիշկներ մայրաքաղաքից, Ամերիկայից, 
Ռու սաստանի Դաշնությունից եւ այլ տե-
ղե րից: Այստեղ էին ՀՀ առողջապահության 
նա խարարի տեղակալները, ովքեր օգնում 
էին համակարգել աշխատանքները, եւ 
որոնց շնորհիվ կենտրոնը դեղորայքի, սար-
քա վո րում ների պակաս չի ունեցել: Չի 
ունեցել նաեւ բժիշկների պակաս, ամեն 
ինչ արվել է, որ զինվորը՝ մեր Աստվածը, 
որակյալ բուժում ստանա։ Եվ այդ զինվորը, 
որի մի ձեռքը երբեմն անդամահատված 
էր, ուզում էր կրկին ռազմի դաշտ մեկնել, 
դեռ պարտք ուներ հայրենիքի հանդեպ: Եվ 
պատկերացնո՞ւմ եք, վիրավոր զինվորները 
մեզ գերբնական ուժ էին հաղորդում, նոր 
եռանդ ու լիցք: Ու մենք չգիտեինք` հոգնելն 
ինչ է: Հար յու րավոր վիրավորների ենք 
ընդունել պա տե րազմի ժամանակ, բուժել եւ 
նրանց կր կին ռազմի դաշտ ճանապարհել: 
Ծանր վի րա վորներ էլ ենք ունեցել: 
Նրանց վիճակը կա յունացնելուց հետո 
ուղարկել ենք Երեւանի հի վան դա նոցներ: 
Պատերազմական շրջանում քա ղա քա-
ցիական բուժկենտրոններից մեր կենտրոնն 
ամենալարված, ամենա ծան րա բեռն ված նե-
րից էր: Դա էլ հասկանալի է` Գո րիսը գտն-
վում է Արցախին շատ մոտ: Կուբաթլուի, 
Իշխա նաձորի, Ջեբրայիլի մա տույց ներից 
նաեւ մեր շտապ օգնության աշխա տա կից-
նե րն են վիրավորներին դուրս բերել ու տե-
ղա փոխել կենտրոն: Բայց հիմնականում 
Ստեփանակերտի հիվանդանոցից ենք վիրա-
վորներ տեղափոխել մեզ մոտ: Այդ օրե րին 
գերծանրաբեռնված են աշխատել ռեա նի-
մատոլոգները, ռադիոլոգները, վնաս ված քա-
բան ները, բոլոր-բոլորը` սկսած կենտրոնի 
պա հա կատան աշխատողից մինչեւ... Բայց 
եւ այնպես, ուզում եմ առանձնապես նշել 

վիրաբուժական բաժանմունքի վա րիչ 
Նարեկ Թունյանին, անհետաձգելի բուժ-
օգ նության բաժանմունքի վարիչ Սեւակ 
Մար տի րոսյանին, ռենտգենոլոգ Տիգրան 
Խաչա տրյանին ու շատ-շատերին, ովքեր, 
իրոք, հերոսացան իրենց աշխատանքում՝ 
փրկելով հարյուրավոր զինվորների կյանքեր։ 
Չեմ կարող չնշել նաեւ միջին, կրտսեր 
բուժանձնակազմի փայլուն աշխատանքը: 
Նրանք օր ու մեջ քսանչորս ժամ, առանց 
հանգստանալու աշխատանքի էին: 

 Իսկ իր մասին Դավիթ Մաշուրյանը ոչինչ 
չի ասում, համեստորեն լռում է: Չի ասում, որ 
բոլորի հետ հավասար պայքարել է ամեն մի 
զինվորի կյանքի համար: Չի ասում, որ այն 
օրերին ինքը «կռվել է» նաեւ կորոնավիրուսի 
«ճակատում», որ այդ ժամանակ վիշապի 
նման երախն էր բացել…

Քառասունչորս օր շարունակ առողջա-
պա հա կան գործը կենտրոնում կազմակերպել 
է բարձր մակարդակով: Ամեն ինչ ընթացել է 
անհրաժեշտ հունով… Երեխաներ են ծնվել, 
նաեւ` արցախցի:

– Միայն որոշ` ոչ հրատապ վիրա հա տու-
թյուն ներ ենք հետաձգել, – ասում է Դավիթ 
Մաշուրյանը:

 Դավիթ Մաշուրյանը ծնվել է Գորիսում, 
ավար տել Գորիսի Յու. Բախշյանի ան-
վան թիվ երեք դպրոցը, ընդունվել Երեւ-
անի Մ. Հերացու անվան պետական 
բժշ  կա  կան համալսարանը, ուսանել ՀՀ առող -
ջապահության ազգային ինստիտուտի կլի-
նի կական օրդինատուրայում, ավարտել ու 
ստացել անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգի 
որա կա վորում: Ծառայել է Զանգեզուրի կա-
յազորային հոսպիտալում, դրան զուգահեռ 

նաեւ Գորիսի բժշկական կենտրոնում` 
որպես բժիշկ անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգ։ 
2019 թ. ապրիլին նշանակվել է կենտրոնի 
տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար: 
Նույն թվականի օգոստոսի 1-ից «Գորիսի 
բժշկական կենտրոն» ՓԲ ընկերության տնօ-
րենն է: Ամուսնացած է, ունի երկու որդի: 

Ուսանող ժամանակ ամառային արձա-
կուրդ ներն անց է կացրել Գորիսի բժշկական 
կենտրոնում, ձեռք բերել շատ ընկերներ, 
մտերմացել շատերի հետ: Իհարկե, ամեն 
ինչ չափ ու սահման ունի, մտերմությունը՝ 
նույնպես, որը չպետք է բերել գործնական 
դաշտ: Գործնական դաշտում նրա մեջ 
մտերմությունն արդեն ի չիք է դառնում, 
որովհետեւ իրենք գործ ունեն մարդու կյանքի 
հետ, իսկ մարդը բարձրագույն արժեք է, իսկ 
իրենք՝ Հիպոկրատի երդվյալներ: 

– Մինչ պատերազմն իրար մաղթում էինք 
առողջություն, երջանկություն: Հիմա փոխվել 
է մաղթանքը, հիմա ասում ենք՝ խա ղա-
ղություն երկրի սահմաններում եւ ներսում: 
Եթե խաղաղություն եղավ, առողջություն էլ 
կլինի, երջանկություն էլ, – ասում է Դավիթ 
Մաշուրյանը:

– Կոլեկտիվը պատրա՞ստ էր նման ծան-
րա բեռնվածությամբ աշխատելու պա տե րազ-
մի ժամանակ, – հարցնում ենք Դավիթ Մա-
շուրյանին։

– Այո, խաղաղ ժամանակ կոլեկտիվը 
մաս նակցել է ուսումնական վարժանքների, 
սովորել, թե ռազմի դաշտից ինչպես պետք 
է դուրս բերել զինվորներին, ինչպիսի բուժ-
օգնություն ցուցաբերել, «կատարել վի րա-
հատություններ» եւ այլն: Դրա համար էլ, 
երբ սկսվեց պատերազմը, մերոնք արդեն 
գիտեին իրենց անելիքը, գիտեին որը որից 
հետո պետք է կատարեն եւ այլն, – պատմում 
է Դավիթ Մաշուրյանը։

Գորիսի բժշկական կենտրոնի բակում 
հիմա հարաբերական անդորր է… Բուժ կեն-
տրոնն անցել է խաղաղ օրերի աշխա տան-
քային ռիթմին: Կենտրոնի շտապ օգնու-
թյան ութ մեքենան սարքին վիճակում են` 
կատարելով խաղաղ օրերին բնորոշ ծառա-
յություն։

Նոյեմբերի 9-ի հրադադարից հետո, սա-
կայն, Գորիսի բժշկական կենտրոնն ամեն ինչ 
ավարտված չի համարում։ Ընդհակառակը` 
վեր է լուծում դժվարին այդ օրերի կատարածը, 
ի հայտ բերում նեղ տեղերը եւ փորձում 
նոր աստիճանի բարձրացնել բնակչության 
բժշկական սպասարկումը: Մասնավորապես՝ 
երիտասարդ տնօրենն իր առջեւ խնդիր է դրել 
ավելի կատարելագործել բուժանձնակազմի 
հմտություններն ու կարողությունները, չէ՞ 
որ, ինչպես Գարեգին Նժդեհն է ասում՝ խա-
ղա ղությունը պատերազմի պատ րաստ վելու 
ժամանակաշրջանն է…

ԱԼՎԱՐԴ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

 Իսկ իր մասին Դավիթ 
Մաշուրյանը ոչինչ չի ասում, 
համեստորեն լռում է: Չի ասում, 
որ բոլորի հետ հավասար 
պայքարել է ամեն մի զինվորի 
կյանքի համար: Չի ասում, որ 
այն օրերին ինքը «կռվել է» նաեւ 
կորոնավիրուսի «ճակատում», 
որ այդ ժամանակ վիշապի նման 
երախն էր բացել…
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եմ ասել, հետեւյալն է՝ ես եկել եմ նաեւ 
պարզաբանումներ տալու, թե Սյունիքի 
սահմանների երկայնքով ինչ է տեղի ունենում: 
Իհարկե, շատ պետք է վերլուծենք այն, ինչ 
տեղի է ունեցել: Բայց առաջինը՝ մինչեւ բուն 
բովանդակային խոսակցությունն սկսելը, ես 
առաջարկում եմ, որ մենք նախ մեկ րոպե 
լռությամբ հարգենք մեր զոհերի հիշատակը 
եւ պայմանավորվենք, որ այս պահից սկսած 
որեւէ ծափեր, վանկարկումներ եւ այդ կարգի 
որեւէ բան տեղի չի ունենալու: Բայց կա 
նաեւ կարեւոր ասելիք եւ խոսակցություն, 
որը ես ուզում եմ, որ դուք անպայման լսեք»: 
Վարչապետը ներկաների հետ միասին մեկ 
րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք է մա տու-
ցել Արցախյան պատերազմում զոհ ված զին-
վոր ների հիշատակին:

Անդրադառնալով Սյունիքի շուրջ առ կա 
իրավիճակին եւ դրա վերաբերյալ տա րած-
վող տարաբնույթ լուրերին՝ երկրի վար չա-
պետը նշել է. «Այսօր շատ է խոսվում այն 
մա սին, որ այն, ինչ տեղի է ունենում Սյու-
նիքի սահմաններին, Սյունիքը հանձնելու 
պրո ցես է, Սյունիքի անվտանգությունը հար-
վա ծի տակ դնելու պրոցես է: Իրականում 
ուղիղ հակառակն է: Որովհետեւ, ես այն 
օրը իմ ուղերձում էլ ասացի, խնդիրն այն է, 
որ երբ մենք մեր սահմանապահ զոր քե րը 
կանգնեցնում ենք Հայաստանի սահ մա նին 
համապատասխան, դրանով մեր ան վտան-
գության աստիճանն ուժեղանում է, որով-
հետեւ Հայաստանի Հանրապետության սահ-
մա նը նաեւ անվտանգային այն համակարգի 
սահ մանն է դառնում, որի անդամ ենք 
մենք: Հիմա հաջորդ հարցը, որ ծագում է, 
հետեւյալն է. մեզ ասում են՝ իսկ ինչո՞ւ եք այդ 
սահմանին կանգնեցնում, ո՞վ է որոշել եւ ի՞նչ 
իրավական հիմքով է որոշվել այդ սահմանը: 
Այդպիսի հարց տալիս են նաեւ 2010 թվա կա-
նին Ազգային ժողովի պատգամավոր եղած, 
նախարար եղած եւ ամենատարբեր պաշ-
տոն ներ զբաղեցրած անձինք:

Խնդիրն այն է, որ այսօրվա սահմանները, 
նույն մեր համայնքների վարչական սահ-
ման ների նկարագրությունը որոշվել են Հա-
յաս տանի Հանրապետության «Վար չա տա-
րած քային բաժանման մասին» օրենքով: 
Այդ օրենքն ընդունվել է 2010 թվականին: Եվ 
այդ օրենքում, օրինակ, Ներքին Խնձորեսկ 
համայնքի, Տեղ համայնքի վարչական սահ-
ման ների նկարագրությունը տրված է նաեւ 
որպես Ադրբեջանի հետ սահման: Դա 2010 
թվա կանին է եղել: Կառավարությունն ընդու-
նել է այդ օրենքը, որտեղ նկարագրված են 
այսօրվա մեր բոլոր խնդրահարույց սահ մա-
նները՝ այն կողմից նկարագրել են, պարզ է, 
հարեւան համայնքը, իսկ մյուս կողմից նկա-
րա գրել են Ադրբեջանի Հանրապետության 
սահման: Կարողացա՞ ներկայացնել: Հիմա 
այդ տարիներին կառավարության անդամ 
եղած, Ազգային ժողովի պատգամավոր եղած 
մար դիկ մեզ ասում են՝ դուք ինչո՞ւ եք այդ կե-
տերով կանգնում, դուք, ի՞նչ է, այդ սահմանը 
ճանաչո՞ւմ եք: Բայց չէ՞ որ դա օրենքի ուժ է 
ստացել: Իսկ այն ժամանակ ինչո՞ւ չեն ասել, 
որ սա Արցախի Հանրապետության տարածքն 
է, ինչո՞ւ չեն ասել: Ես ուզում եմ, որ դուք եւ 
բոլոր սյունեցիները հստակ պատկերացնեն, 
թե ինչ է տեղի ունենում: Եվ էլի եմ ասում՝ 
դա արվում է Սյունիքի անվտանգության մա-
կարդակը բարձրացնելու համար»:

Անդրադառնալով անվտանգության երաշ-
խիք ների հարցին՝ վարչապետ Փաշինյանն 
ասել է հետեւյալը. «Անվտանգությունը երաշ-
խա վորված է այնքանով, որքանով մեր ան-
վտան  գային համակարգն արդյունավետ է: 
Այսօր, օրինակ, տեսեք, շատ են ասում՝ իսկ 
Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ ՀԱՊԿ-ը 
ինչո՞ւ, օրինակ, չմիջամտեց: Էլի նույն պատ-
ճառով: Որովհետեւ մեր օրենքում գր ված 
էր, որ մեր սահմանը սա է: Տեղ գյուղից այն 
կողմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է: Այդ 
օրենքն ընդունվել է 2010 թվականին: Այդ 
օրենքն ընդունել է 2010 թվականին գործող 
խոր հրդարանը: Այդ օրենքի նախագիծը 
ներ կայացրել է 2010 թվականին գործող 
կառա վարությունը: ՀԱՊԿ-ը մեզ ասում է, որ 
սա է ձեր սահմանը, եւ դուք եք նկարագրել 
այդ սահմանը: Մենք ձեր սահմանից դուրս 

ինչպե՞ս կարող ենք միջամտություն անել: 
Եվ ես ստացել եմ եւ ստանում եմ բազ մա թիվ 
հավաստիացումներ, եւ մենք ունենք պայ-
մա նագրեր, որ եթե, Աստված մի արասցե, 
ռազ մական գործողություններ սկսվեն մեր 
սահ մանից ներս, այդ ժամանակ արդեն բոլո-
րո վին ուրիշ ռեժիմ է գործելու:

Ինչ վերաբերում է Արցախին՝ Արցախի 
հար ցը բոլորովին ուրիշ հարց է եւ միջազ գայ-
նորեն ճանաչված հարց է: Իրենք մեզ ասում 
են՝ փաստորեն եթե մենք այդ սահմանով 
ենք կանգնում, ուրեմն Ղարաբաղի հարցը 
փակում ենք, դե եթե դա ճիշտ է, ուրեմն 
դուք 2010 թվականին ընդունած օրենքով 
Ղարաբաղի հարցը փակել եք: Հասկանո՞ւմ 
եք, այստեղ է նրբությունը, որ, էլի եմ ասում, 
2010 թվականին նախարար, պատգամավոր 
եղած մարդիկ ասում են՝ եթե դուք, օրինակ, 
Շուռնուխի հատվածում այդ գիծը ճանաչում 
եք որպես սահման, նշանակում է՝ դուք 
Արցախի հարցը փակում եք: Կամ Տեղի 
հատվածում, կամ Գորիսի հատվածում, Կա-
պա նի հատվածում: Բայց եթե այդպես է, 
ուրեմն դուք 2010 թվականին արդեն փա-
կել եք այդ հարցը: Եթե այդ սահմանը ճա-
նաչելն այսօր դավաճանություն է, 2010 
թվականին առավել եւս դավաճանություն էր: 
Եվ 2010 թվականին էլ, գիտեք ով է եղել այս 
տարածաշրջանի պատգամավորը, եւ պետք 
է նայել՝ ինչպես է քվեարկել: Համենայնդեպս, 
իր խմբակցությունն է կողմ քվեարկել»:

Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաեւ 
Սյունիքի մարզի որոշ համայնքներում ճա-
նա պարհը փակելու հարցին եւ դրդա պատ-
ճառներին. «Այսօրվա իմ այցը պլանա վոր ված 
էր, ես պիտի գնայի նաեւ Գորիս, Կա պան, 
Մեղրի: Անկեղծ ասած, այսպիսի կազ մա-
կերպ չական աշխատանք մենք նախապես 
չենք իրականացրել, սակայն տեսա, որ հրա-
պա րակում այսքան մարդ է հավաքված: Ինձ 
համար ամենահուզիչ պահը գիտեք ո՞րն է՝ 
զոհվածների հարազատներից էլ կան մար-
դիկ, ովքեր եկել են, այստեղ ներկա են:

Մարդիկ առավոտից այնտեղ ճանա պարհ 
են փակել, եւ այդ ճանապարհը փակ վելու 
հետեւանքով մեքենաների մեծ կուտա կում-
ներ են առաջացել: Բայց ես տրամաբանական 
հարց եմ տալիս՝ ի վերջո, ինչի՞ են 
ճանապարհը փակել: Որովհետեւ, հիմա ձեզ 
որ տեսա, Գորիսում էլ էր այս նույն վիճակը 
լինելու, Կապանում էլ էր այս նույն վիճակը 
լինելու, Մեղրիում էլ էր այս նույն վիճակը 
լինելու, Շուռնուխում էլ էր այս նույն վիճակը 
լինելու, բոլոր տեղերն էլ այս նույն վիճակն էր 
լինելու: Որովհետեւ ժողովուրդն այսօր շատ 
ավելի խորն է հասկանում իրադրությունը: 
Սա է ամբողջ խնդիրը:

Սիսիանը Սյունիքի մուտքն է, ես այսօր եկա 
ու սյունեցիների հետ խոսեցի: Բայց ես այն 
կարծիքին եմ, որ այսօր այդ սադրանքներին 
պիտի չտրվել: Մարդիկ կան՝ ուզում են 
բախումներ հրահրել, մարդիկ կան՝ ուզում 
են ոստիկանների հետ բախումներ հրահրել: 
Մենք իրենց սադրանքներին չենք տրվելու: 
Բայց ես ասում եմ հետեւյալը՝ գործարք եմ 
առաջարկում ճանապարհը փակածներին: 
Կարծում եմ՝ երբ գնամ Գորիս, նույն այսպիսի 
չկազմակերպված հավաք ենք ունենալու 
Գորիսում, այսպիսի չկազմակերպված հա վաք 

ենք ունենալու Կապանում, այսպիսի չկազ մա-
կերպված հավաք ենք ունենալու Մեղ րիում, 
եւ մարդիկ գալու են, իրենց աջակ ցու թյունը 
հայտնելու են: Իրենք դրա համար են փակել 
ճանապարհը, որ դա չպարզվի: Եթե այդպես 
չէ, ես առաջարկում եմ հեշտ ապա ցուցելի բան. 
մենք սադրանքի չենք գնալու, մենք բռնության 
չենք գնալու, ոչ մի բան չենք անելու, բացեք 
ճանապարհը, գնանք Գորիս: Գնանք Գորիս, 
տեսնենք՝ ի՞նչ է կատարվում, ի՞նչ են խոսում 
մարդիկ, ի՞նչ են մտածում: Իհարկե, մարդիկ 
շատ դժվար հարցեր ունեն մեզ: Հիմա դուք էլ 
հարցեր եք տալիս, այդ հարցերը շատ բարդ, 
ճիշտ, կոշտ հարցեր են: Եվ, այո՛, ես ընդունում 
եմ մեր պատասխանատվությունը, որ մենք 
այդ հարցերին պետք է պատասխանենք: Ես 
ընդունում եմ նաեւ, որ հարցեր կան, որոնց 
պա տասխանն այս պահին մենք չունենք: 
Բայց այդ հարցերի պատասխանը շատ կա-
րեւոր է:

Սիրելի սիսիանցիներ,
Ես շնորհակալ եմ ձեզ, որովհետեւ ամեն 

անգամ Սիսիան գալիս ձեր աջակցությունը 
զգացել եմ: Եվ պետք է շատ բան անեմ, որ ձեր 
աջակցությանն արժանանամ: Իրականում 
շատ հարցերում մեղավոր եմ ձեր առաջ 
եւ հույս ունեմ՝ կստացվի այնպես, որ ձեր 
վստահությանն արժանի կլինեմ: Չի կարող 
Սյունիքի մի հատվածում տրամադրությունն 
ուրիշ լինել, մի այլ հատվածում՝ ուրիշ: 
Այսօր ամբողջ հանրապետությունում է 
տրամադրությունը, ըստ էության, նույնը:

Էլի եմ ասում՝ ճանապարհը փակել են 
ինչի՞ համար: Որովհետեւ գիտեն, որ Գորի-
սում էլ է այսպիսի չկազմակերպված հավաք 
լինելու, Կապանում էլ, Մեղրիում էլ: Բայց, 
ասում եմ, առավել եւս այս սգո օրը մենք 
սադրանքների չենք տրվելու: Ոչինչ, Մեղրին 
էլ է իր տեղում, Կապանն էլ, Գորիսն էլ: 
Այսօր մենք եկանք Սյունիք: Այսօր մենք 
հանդիպեցինք սյունեցիների հետ: Այսօր մենք 
մեր խոնարհումը բերեցինք եւ խնկարկեցինք 
սյունեցի զինվորների գերեզմանին, ու այս 
պրոցեսը կշարունակվի: Մենք սադրանքների 
չենք գնալու:

Ասացի, որ գալիս եմ սյունեցիների աչքերի 
մեջ նայելու: Եկա, սյունեցիների աչքերի 
մեջ նայեցի: Ես գիտեմ, որ շատ հարցերում 
մեղավոր եմ: Պետք է շատ աշխատենք, եթե 
դուք դա ուզենաք: Որ ձեր վստահությանն 
իսկապես արժանանանք, արժանի լինենք 
ձեզ, արժանի լինենք ձեր վստահությանը: 
Ես ասում եմ, դուք բոլորդ՝ Հայաստանի 
քաղաքացիները, շատ ավելիին եք արժանի: 
Ցավոք, Հայաստանի ոչ մի իշխանություն, 
այդ թվում՝ մեր իշխանությունը, մինչեւ այս 
պահը չի կարողացել անել եւ երկիրը հասցնել 
նրան, ինչին դուք, իրոք, արժանի եք: Չենք 
կարողացել: Ես ուզում եմ դրա համար 
ձեզնից ներողություն խնդրել՝ ոչ միայն 
մեր իշխանության, այլեւ նախկին բոլոր 
իշխանությունների անունից:

Բայց ամենակարեւորը, իմ ամենամեծ 
խնդիրը հետեւյալն է՝ այս կարգավիճակը ես ի 
պահ եմ ստացել ձեզնից, այդ կարգավիճակի 
տերը դուք եք: Եվ ես պատասխանատու 
եմ, որ դուք շարունակեք մնալ այդ կարգա-
վի ճակի տերը եւ ոչ թե նախկինի նման 
ընտրակեղծիքներով, ահաբեկելով եւ այլն, 
ում ուզենան՝ անցկացնեն, ինչ ուզենան՝ 
անեն»: 

19.12.2020 թ., Նիկոլ 
Փաշինյանը Սյունիքի 
շուրջ տեղի ունեցող 
գործընթացների մասին

Ամենահրատապը, թերեւս, Սյունիքի 
շուրջ տեղի ունեցող գործընթացներն են: 
Ինչ պես արդեն ասել էի նախկինում, այս 
օրե րին Սյունիքի հատվածում սահմանների 
ճշգրտում է տեղի ունենում, ավելի ճիշտ՝ 
Հայաստանի զինված ուժերը, սահմանապահ 
ուժերը տեղակայվում են Հայաստանի մի-
ջազ գայնորեն ճանաչված սահմաններին: 
Սա, իհարկե, որոշակի փոփոխություններ 
է բերում մեզ ծանոթ միջավայրում, ստեղ-
ծում որոշակի բարդություններ եւ ան հար-
մա րու թյուններ: Առավել եւս՝ ստեղծում է 
էմո ցիաներ: Ու նույնիսկ գնահատականներ 
են հնչում, թե տեղի ունեցողը Սյունիքի 
հանձնում է, կամ սպառնում է Սյունիքի 
կորս տով։ Իրականությունը, սակայն, ուղիղ 
հակա ռակն է. այս ամենը արվում է՝ Սյունիքի 
ան վտանգությունը երաշխավորելու, երաշ-
խիք ներն ամրապնդելու համար:

Ինչպե՞ս: Խնդիրն այն է, որ Հայաստանի 
միջազ գայնորեն ճանաչված սահմաններից 
դուրս գտնվող հատվածներում վերջին 
օրե րին ռազմական գործողությունների 
վեր սկս ման հավանականություն 
կար, մեծ հավանա կանություն, եւ 
եթե այդ էսկալացիան տեղի ունենար 
նշված հատվածում, ալիքով կարող էր 
տեղափոխվել Սյունիքի մարզ՝ Հայաստանի 
Հանրապետության տարածք, սրանից բխող 
հետեւանքներով: Իսկ այսօր՝ տեղակայվելով 
մեր միջազգայնորեն ճանաչված սահման նե-
րին, մենք անվտանգության նոր երաշխիք 
ենք ստեղծում Սյունիքի համար, որովհետեւ 
այսօրվա սահմանն արդեն անվտանգային 
այն համակարգի սահմանն է, որի անդամ 
ենք մենք, եւ որտեղ արդեն անվտանգային 
բոլորովին այլ կանոններ են գործում:

Այսօր արդեն՝ Ռուսաստանի սահմանա-
պահ զորքերը եւ այլ ուժեր լիարժեք 
ներ գրավ ված են Սյունիքում, եւ սա 
անվտանգային առու մով բոլորովին 
նոր իրավիճակ է: Իհարկե, այս 
ամենի արդյունքում կարող են ծագել 
տրանսպորտային, լոգիստիկ բար դու-
թյուններ, մեր որոշ ճանապարհների 
ան խա փան գործունեությունը կարող է 
դժվարանալ, բայց դրանք լուծելի հարցեր 
են, եւ դրանց ուղղությամբ մենք ջանքեր 
ենք գործադրում, այդ թվում՝ եռակողմ 
փաստաթուղթ ունե նա լու միջոցով: Նաեւ՝ 
պատրաստվում եմ մեկնել Սյունիքի 
մարզ, տեղում ծանո թա նալ իրավիճակին 
ու փարատել սյունե ցի նե րի բոլոր 
մտավախությունները։ Եւ համոզ ված 
եմ՝ կկարողանամ դա անել, առա վել եւս 
խորհրդապահական ֆորմատով քննար-
կում ների ժամանակ: Հիմա, սակայն, ուզում 
եմ կրկնել՝ Սյունիքի մարզի տարածքից, 
Սյունիքի մարզի տարածքից ոչ մի միլիմետր 
հող չի զիջվել, ինչպես Հայաստանի Հան-
րա պետության ողջ տարածքից ոչ մի 
միլիմետր հող չի զիջվել: Սրանում կարող 
եք համոզված լինել, եւ հակառակի 
մասին որեւէ պնդում իրականությանը չի 
համապատասխանում պար զապես: 

Վարչապետն այցելել է 
Սյունիքի մարզ
Սկիզբը՝ էջ 2

«Այսօրվա իմ այցը պլանա-
վոր ված էր, ես պիտի գնայի 
նաեւ Գորիս, Կա պան, Մեղրի: 
Անկեղծ ասած, այսպիսի կազ-
մա կերպ չական աշխատանք 
մենք նախապես չենք 
իրականացրել, սակայն տեսա, 
որ հրա պա րակում այսքան 
մարդ է հավաքված: Ինձ համար 
ամենահուզիչ պահը գիտեք ո՞րն 
է՝ զոհվածների հարազատներից 
էլ կան մար դիկ, ովքեր եկել են, 
այստեղ ներկա են»:

6 ՈՒՐԲԱԹ  25 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2020Թ.  № 26 (542)



Գ յուղում հետաքրքիր ու գեղեցիկ 
մի ավան  դույթ կա` չգիտեմ որ ժա-
մա նակներից, ու միշտ հնազանդ 

այդ ավանդույթին մեր տղեր քին բանակ 
ենք ճանապարհում դեպի գյուղ բարձրացող 
շրջադարձից. ներքեւում` Տաթեւի վանքը, 
վե րեւում ՝ Հայրենական մեծ պատերազմում 
զոհ վածների հիշատակը հավերժացնող հու-
շար ձանը։

Հիմա այդ ճանապարհի վերեւում սեւ 
անգղի նման երկու սեւ ժապավեն է կախված, 
ու արդեն մեկ ամիս է` գյուղն այլեւս չի սպա-
սում իր լավագույն երկու զավակին…

Հարութ 19, Լեւոն 19. գուժում են սեւ 
ժա պա վենները։

Հարութի ծառայությանը հաշված օրեր 
էին մնացել։ «Բան չմնաց», – ասում էր քրոջը, 
– «կգամ ու քո դպրոցական վերջին զանգն 
անմո ռաց կդարձնեմ»։

Եկավ, ավելի ճիշտ բերեցին։ 
Անողորմ պատերազմը չխնայեց 19-ամյա 

տղային։ 
Վեց ամիս Գյումրիում ծառայելուց հետո 

տեղափոխվել էր Մեղրի։ Ամեն ինչ լավ էր. 
ծառայությունը հիանալի էր անցնում։

Հարութին, որպես ազնիվ, խելացի երի-
տա սարդի, գիտեին թե՛ ընկերները, թե՛ հրա-
մա նատարները։ Զանգում էր, խոսում, շատ էր 
սիրում քրոջ հոգու հետ խաղալ, բարկացնում 
էր, հետո ծիծաղում, ու ամեն ինչ հարթվում 
էր։

Երբ սկսվեց պատերազմը` Հարութը Ջաբ-
րայիլում էր։ Հրաշքով փրկվել ու նորից Մեղրի 
են վերադարձել։ Ու թվում էր` վերջ, ամեն ինչ 

լավ է լինելու։ Բայց նրանց գունդը մասնակցեց 
Կովսականի համար մղվող մարտերին եւս։ Ու 
այդտեղ կատարվեց ամենաանդառնալին. 
Հա  րու թը զոհվեց։ 

Իսկ մայրը պատրաստվում էր որդու քսա-
նամյակին. պիտի գնար որդու ծննդին…

Մի քանի օր առաջ նշեցին տղայի քսա-
նա  մյակը։ Նշեցին առանց Հարութի, նշեցին` 
շիրմի առջեւ խնկարկելով։

– Մենք կշարունակենք մեր կյանքը, – 
ասաց Հարութի հայրը, – բայց չենք ապրի։

Խորտակված երազանքներ, փշրված 
հույսեր...

Լ եւոն Դանիել յանն ընդամենը ութ 
օր էր ծառայության անցել Գյումրիի 
ուսումնական գումարտակում, երբ 

հրամանատարն ասաց, թե նրան արձակուրդ 
են տալիս։ Ինչո՞ւ, ի՞նչ էր պատահել։ 
Տագնապը սրտում նորակոչիկն ուղեւորվեց 
տուն։ Հայրը մահացել էր։ Հան կար ծակի, սրտի 
նոպայից։ Հոր շիրմի առջեւ կանգնած՝ Լեւոնն 
ինքն իրեն խորհում էր. հիմա ինքն է տան 
հույսն ու սյունը։ Պետք է պատվով ծառայել 
ու վերադառնալ, ընտա նի քին տիրություն 
անել… 

Վեց ամսից տեղափոխեցին Հադրութ։ 
Կրտ սեր սերժանտ Լեւոն Դանիել յանին ճա-
նա  չում եւ սիրում էին բոլորը՝ թե՛ հրա մա նա-
տարները, թե՛ ծառայակիցները։ Գորիսեցի 
Լյովը. այսպես էին դիմում փոքրամարմին 
տղային, ով իր հոգում բարություն ու ազ նվու-
թյուն էր ամբարել։ 

Սկսվեց պատերազմը։ Հարազատների 
հոգիները սարսափով լցվեցին. Լեւոնը… ի՞նչ 

կլինի։ Ամեն օր զանգահարում էր, ինքն էր 
հույս տալիս, ոգեւորված էր խոսում` կռվում 
են, հաղթելու են։ 

Ամբողջ մեկ օր չորս հոգով բարձունք են 
պահել։ Հադրութից վերջին հեռացողներն 
էին…

Մի քանի օր Մարտունիում էին, հետո` 
Ասկերան։ 

Քրոջ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ 
արժանացել է պատվոգրի, շքանշանի։ Հետո 
ասել էր, թե ամեն ինչ վերջացել է… Իրենց 
տեղափոխում են Հայաստան:

Բայց ընդամենը կես ժամ հետո նորից 
զանգահարել էր քրոջն ու ասել, թե իրենց 
տարան Շուշի։ Նոյեմբերի 5-ն էր։ Ո՞վ փոխեց 
ծրագիրը, ինչո՞ւ նրանց տարան մահվան 
բերան, երբ Շուշին արդեն հանձնված էր…

Վերջին զանգը նոյեմբերի 6֊ին էր։  Ասաց, 
որ թեթեւ վիրավորում է ստացել, շրջափակ-
ման մեջ են, շուտով կգան, կհանեն… Ո՞վ 
պետք է հաներ։ Հրամանատարը՝ Դավիթը, 
եթե ողջ լիներ, տիրություն կաներ իր զին-
վորներին։ Սպաները չկային, կրտսեր սեր-
ժանտ Լեւոն Դանիել յանն էր ռադիոկապով 
զինվորներին առաջնորդում։ 

…Տասը օր շարունակ փնտրում էինք բո-
լորս. փնտրում էինք ողջերի մեջ, վիրա վոր-
ների, անգամ գերիների ցուցակում։ 

Չէինք ուզում հավատալ, որ այլեւս չկա 
Լեւոնը։

Տասներորդ օրը գտան Լեւոնի անշնչա-
ցած մարմինը. դիպուկահարն ուղիղ սրտին 
էր խփել։ Այն փոքրիկ սրտին, որտեղ կար 
կարոտ, սեր եւ կյանքի ծարավ։ 

…Մարեց օջախի լույսը, տապալվեց սյունը, 
որի վրա Լեւոնը տուն պիտի կառուցեր, որ 
հոր հիշատակն ու օջախի ծուխը վառ պահեր։

* * *
Տաթեւի հողը միշտ էլ հերոսներ է ծնել։ 

Բայց մեզ կենդանի լեգենդներ էին պետք, մեզ 
դուք էիք պետք՝ Հարութ եւ Լեւոն։ Անհի շա-
տակ, անմուրազ մեր լույս֊տղաներ։

Ձեզ համար բարձր էր հայրենիքի 
պատիվը, հայ զինվորի պատիվը։ 

Իսկ մենք՝ ապրողներս, այսքանից հետո 
ինչպե՞ս ենք ապրելու…

Սփոփանքի ու մխիթարանքի ոչ մի խոսք 
չկա ասելու։ Ցավոք, Հայաստանը դարձել է 
սեւ ժապավենների երկիր։ 

Լույս իջնի Ձեր շիրիմներին, մեր անմեռ, 
անմեղ զոհեր…

ՆՈՐՎԱՐԴ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
Տաթեւի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն

Հավերժ փառք Արցախյան պատերազմում նահատակված հայոց քաջորդիներին

Առաջնագիծը շարու-
նա կում է անցնել 
յուրաքանչյուրիս 
տան կողքով. 
տղերքը հերոսացան

Ն ոյեմբերի 16-ին Հարժիս գյուղում 
հողին հանձնվեց մարտիրոսացված 
մեր երիտասարդներից եւս մեկը՝ 

քաջարի զինվոր, ոստիկանության զորքերի 
զին ծառայող, շարքային Մհեր Կամոյի Մար-
տի րոսյանը: Նրա աճյունը գերեզման իջեցվեց 
զին վո րական պատիվներով ու Հայաստանի 
Հան րա պետության օրհներգի հնչ յունների 
ներքո:

31-ամյա Մհերի կորստյան ցավն այնտեղ 
էր հավաքել հարյուրավոր հուղարկավորների:

Երբ սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանա-
թուր քական զորքերը պատերազմ սանձա-
զերծեցին Արցախի դեմ, Մհերը ոստի կա-
 նության զորքերի կազմում իր մաս նակ-
ցությունն ունեցավ հայրենիքի պաշտպա-
նության սուրբ գործին:

Կռվելով ռազմաճակատի տարբեր ճա-
կատներում՝ Մհերն իր զինակիցների հետ 
արժանի հակահարված էր տալիս ադր բե-
ջա նաթուրքական զորքերին եւ սիրիացի 
ահա բեկիչներին: Անարգ ոսոխն իր զինա-
նո ցից օգտագործում էր արգելված զենք եւ 
զինամթերք, սակայն հայ զինվորը չեր կնչեց 
թշնամու բազմությունից եւ գեր ժա մա նա կա-
կից զենքերից:

Թշնամու գերնպատակն էր գրավել 
Շուշին…

Շուշիի ուղղությամբ կենտրոնացվել էին 
մեծաքանակ ուժեր եւ զինտեխնիկա: Թուր-
քա կան հատուկ ջոկատայինների գրոհները 
հետ էին մղվում անձնազոհ հայ մարտիկների 
կողմից: Անզորությունից կատաղած ոսոխը 
չէր խնայում իր մարդկային ռեսուրսները, 
նահանջողներին գնդակահարում էր:

Մարտի նետեցին օդուժը եւ ծանր հրե-
տա նին: Ականատեսները փաստում են՝ 
իմա նալով հանդերձ, որ ռմբահարվածներից 
զոհվում են նաեւ իրենց զինվորները, 
թշնամին գնդակոծում էր այն տարածքները, 
որտեղ տեղի էին ունենում մերձամարտեր:

Արկի բեկորներից ոտքից վիրավոր Մհե-
րը, կապելով վերքը, շարունակեց մարտը: Ըն-
կերների հորդորին՝ թողնել դիրքը եւ հեռանալ 
անվտանգ տեղամաս, Մհերը մերժեց՝ դուք 
գնացեք, ես կգամ: Շարունակվող մարտի ըն-
թացքում վիրավորվեց նաեւ երկրորդ ոտքը: 
Վիրակապելով վերքերը՝ անվեհեր զինվորը 
շարունակում էր կռիվը՝ միգուցե ապահովելով 
նաեւ ընկերների նահանջը: Շարունակվող 
ռմբա հարումներից բեկորներ ստացավ նաեւ 
մեջքը, որը եւ կտրեց քաջ հայորդու կյանքի 
թելը: 

Նա խոյացավ հայրենական փառքի ու 
սխրանքի բարձունքն ի վեր, անմահացավ 
նահատակաց գնդում:

Մհեր ջան, քո անունը հար հնչելու է մեր 
շուրթերին, հնչելու է որպես աղոթք, որպես 
պատգամ ու հայրենի հողը պաշտպանելու 
սրբազան ուխտ:

Հավերժ փառք մեր նահատակներին:
ՆՈՐԱՅՐ ԵՍԱՅԱՆ

Հարժիսի Համլետ Մինասյանի անվան 
միջն. դպրոցի տնօրեն

Տաթեւի արծիվները, որ նահատակվեցին 
հանուն հայրենիքի

1920 թվականի հայ-թուրքական 
պատերազմի դասերն ու այսօրվա 
իրականությունը…

Մեր պատմության տխուր եւ ողբեր գա-
կան էջերից մեկը 1920 թվականի հայ-
թուրքական պա տե րազ մն է, որի ար-
դյուն քներով գծագրվեց մի չա փա զանց 
ան բա րե նպաստ իրավիճակ, որում 
հայտնվել է հա յությունն արդեն հար յուր 
տարի շարունակ:

1920թ. սեպտեմբերի 23-ին քեմալական 
Թուր քիան հարձակվեց Հայաստանի հան րա-
պե տության վրա: Թուրքերը նպատակադրվել 
էին ոչ միայն գրավել Արեւել յան Հայաստանը, 
այլեւ բնաջնջել դեռեւս ողջ մնացած արեւե-
լա հայության մնացյալ հատվածին, ինչը չէին 
կարողացել անել 1918 թվականի ընթացքում: 
Թեեւ Մուդրոսի համաձայնագրով Թուրքիան 
պարտ ված կողմ էր առաջին համաշխարհային 
պատերազմում, սակայն նրա զավթողական 
ու թալանչիական պլաններն ու էությունը չէին 
փոխվել: Թուրքական մեծ ու փոքր մասշտաբի 
առաջնորդներն այդ օրերին էլ կրկնում էին, 
որ իրենց նպատակն է վերամիավովել հին 

հայ րենիքի՝ Թուրանի հետ եւ դրա համար 
կարեւոր էին համարում, որ իրենց հին ու նոր 
հայրենիքներն իրար միացնող ճանապարհը 
ուրիշների տիրապետության տակ չլինի:

Քեմալականները եւս ժառանգել ու որդե-
գրել էին հայ ժողովրդի հանդեպ զավ թողական 
ու բնաջինջ նույն այդ քաղաքականությունը, 
ինչ սուլթան Համիդն ու երիտթուրքերն էին 
գործադրում: Երկու տարի քեմալականները 
գաղտնիորեն, սակայն խնամքով ու հետեւո-
ղա կանորեն նախապատրաստում էին իրենց 
հարձակումը Հայաստանի վրա: Բազ մա-
թիվ ու բազմաբնույթ փաստեր վկայում են 
վե րո նշյալ իրողությունը: Այսպես, դեռեւս 
1920թ. գարնանը, երբ խորհրդային կարմիր 
բանակը գտնվում էր Դաղստանում, այն-
տեղ էր նաեւ թուրքական զինյալ ուժերի 
հրա մա նատար, հայտնի հայատյաց Խալիլ 
փաշան, ով դիմում է 11-րդ կարմիր բանակի 
հրամանատարությանը՝ թուրքական ու խոր-
հր դային համատեղ ուժերով օկուպացնել Հա-
յաս տանը: Բոլշեւիկյան ականավոր գործիչ 

Սերգեյ Կիրովի (ով այդ ժամանակ վերոնշյալ 
բանակի ղեկավարության կազմում էր) վկա-
յա կոչմամբ, սույն առաջարկը մերժվում է:

Թուրքական հաջորդ նպատակադրված 
ար  շա վանքը պետք է տեղի ունենար 1920թ. 
ամռանը, սակայն այս անգամ էլ այն հե տա-
ձգվում է Ռուսաստանի միջա մտու թյամբ:

Այնուամենայնիվ, 1920թ. աշնանը թուր քե-
րը հարմար պահ ու առիթ գտան Հայաստանի 
վրա հարձակվելու համար: Թուրքերը լավ էին 
նախապատրաստվել այս պատերազմին եւ 
ունեին նաեւ քանակական գերակշռություն: 
Թուրքական 60 հազարանոց տեղը տեղին 
սպա ռազինված բանակի դեմ կանգնած 
էր 30 հազարանոց հայոց զինուժը: Բացի 
դա, Հայաստանի հանրապետությունն ան-
կու մա յին վիճակում էր տնտեսական, ֆի-
նան սական եւ բարոյահոգեբանական 
ա ռում ներով: Թուր քա կան զորքի հար ձակ-
մա  նը զուգընթաց ծա վալվում էին ներքին 
խմո  րումներ եւ խլր տումներ Հայաստանի՝ 

Շարունակությունը՝ էջ 8
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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 
23.12.2020թ.:

ԱԺ «Իմ քայլը» խմբակ-
ցության պատ գամավոր 
Տիգ րան Կարապետյանը 
մանդատը վայր դնելու 
մասին որոշում է կայացրել։ 

Նա, մասնավորապես, 
գրել է.

«Հարգելի սյունեցիներ,
Ազգային ժողովի պատ-

գա մավորի ման դա տից 
հրա ժարվելու դիմում եմ 
ներ  կա յա ցրել: Մանդատ 
ինձ տվել էիք Դուք՝ Ձեր 
վստա  հության քվեով եւ 
Ձեր իսկ պահանջով, ես 
այն վայր եմ դնում:

Շարունակում եմ հա-
վա տալ, որ մենք ունե նալու 
ենք հզոր ռազմարդյունաբերություն եւ այդ նպատակին հասնելն է 
լինելու իմ կյանքի իմաստը:

Մենք հուսահատվելու իրավունք չունենք: Մենք պարտավոր ենք 
վերագտնելու մեր ուժն ու ոգին եւ ապրելու։

Սյունիքը եղել է, կա եւ լինելու է Հայաստանի ողնաշարը:
Աստված պահապան Հայաստանի Հան րա  պե տու թյանը»։

18.12.2020

մահ  մե դականներով լցված շր ջան նե րում: 
Հայկական բանակի ունեցած ան  հա  ջո ղու-
թյուն ների եւ պարտությունների պատ-
ճառ ները պայմանավորված էին նաեւ 
սպա յական կազմի եւ շարքայինների մի-
ջեւ գաղափարական միասնության բա-
ցա   կա յությամբ, սպայության եւ խմբա-
պետ ների միջեւ եղած հակասությամբ: 
Հայ զինվորներին բարոյալքման էին մղում 
թուրքական ու բոլշեւիկյան կող մերի ցու-
ցա բե րած գաղափարական դի վեր սի ան, 
ինչպես նաեւ երկրում ձեւա վոր ված ընդ-
հա նուր հուսահատական տրա մա դրու-
թյունները: Նույնիսկ խորհրդային գա ղա-
փարախոսներն են ընդունել, որ Հա յաս  տանի 
այդ ժամանակվա բոլշեւիկյան կազ մա-
կեր պությունների ղեկավարներն ան-
կարող լինելով ճշմարտացիորեն հաս-
կա  նալու քեմալականների քաղաքական 
խար  դա  վանքներն ու անբեկանելի հայա-
տյա ցությունը, նրանք քեմալական շարժումը 
«ազատագրական համարելով, սկսեցին 
նրանց պրոպագանդել որպես բոլշեւիկների 
դաշնակիցներ, սովետական իշխանության 
կողմնակիցներ» (Ս. Խ. Կարապետյան, 1920 
թվականի հայ-թուրքական պատերազմը 
եւ Սովետական Ռւսաստանը, Ե., 1965թ., էջ 
32): Վերոհիշյալ սխալ ու անմիտ տեսակետի 
վրա էր կանգնած նաեւ Ալեքսանդրապոլի 
(Գյումրի) բոլշեւիկյան պարբերականը՝ 
«Կոմունիստ» թերթը, որը 1920թ. նոյեմբերին 
քեմալականների զավթողական հայաջինջ 
պա տերազմը բնութագրեց որպես դաշ-
նակ ցա կան ռեժիմի դեմ ուղղված քաղա-
քա ցի ական պատերազմ, որը «ճնշված հայ 
ժողովրդի դեմ բաց է անում մի նոր դա րա-
շրջան: Ահա թե ինչու բանակայինները հերո-
սաբար չկռվեցին թուրքակական բանակի 
դեմ, իսկ Ալեքսանդրապոլի կոմունիստ 

ղեկա վարները, նոյեմբերի 5-ին դուրս գալով 
բանտից, ստեղծեցին ռեւկոմ եւ որոշեցին 
գործակցել քեմալականների հետ» (նույն 
տեղում): Հենց այդպիսի աններելիորեն 
սխալ քարոզչության հետեւանքով էր, որ 
որոշ վայրերում հայ գյուղացիներն աղ ու 
հացով էին դիմավորում «ազատարար» եւ 
«հեղափոխական» հռչակված ասկյարներին: 

Իհարկե, շատ շուտով այդ կեղծիքը մեր-
կացվեց եւ բոլորը տեսան եւ հասկացան, որ 
«հեղափոխական» պիտակի ներքո հայ տա-
վորված թուրքը նույն ցեղասպան, հայասպան 
բարբարոսն է, նույն միջնադարյան վանդալն 
ու ելուզակը: Ավազակների ու բարբարոսների 
հորդաների անխիղճ ու արյունարբու գոր-
ծո ղությունների ներքո կրկին ավերվում 
էր հայոց երկիրը, սպանվում էին անմեղ ու 
անզեն բնակիչները: Շնորհիվ հարձակման 
հանկարծակիության եւ զորքերի թվական 
գերակշռության, թուրքերը շարժվեցին դեպի 
Հայաստանի խորքերը: Հայ ժողովուրդը կան-
գնած էր նոր ցեղասպանության վտանգի 
առջեւ:

1920թ. հոկտեմբերի 8-ին Հայաստանի 
կա ռավարությունը դիմեց ամբողջ աշ խար-
հի քաղաքակիրթ մարդկությանը` խն-
դրե լով դատապարտել ու կանգնեցնել 
թուրք վանդալների արշավանքը: Սակայն 
արեւ  մտյան տերությունները գրեթե չար-
ձա գան քեցին այդ կոչին: Թերեւս միայն 
Խորհրդային Ռուսաստանն էր, որ փորձեց 
միջամտել ռազմական այդ կոնֆլիկտին եւ 
թույլ չտալ, որ թուրքերը վերջնականապես 
ջախ ջախեն Հայաստանը (հակառակ այն 
բանի, որ Քեմալ Աթաթուրքն իրեն հռչա կել 
էր մեծ հեղափոխական եւ հոկ տեմ բեր յան 
հեղափոխության ջահակիրը Արեւ ել քում): 
Սակայն գործնականապես վճռա  կան մի ջա-
մտություն այդպես էլ չեղավ: Հայաստանը 
գտնվում էր արեւ մուտ քի՝ Ֆրանսիայի, Ան-

գլիայի եւ բոլ շեւ իկ յան Ռուսաստանի հա-
կա մարտ հարաբերությունների կիզա-
կե տում, ուստի եւ այդ տերություններից 
իրա կան աջակցություն ստանալու հնա րա-
վո րությունները սակավ էին ու մշուշապատ:

Իսկ թուրքական զորքերը շարունակում 
էին գրավել նորանոր տարածքներ եւ մահ ու 
ավեր սփռել ամենուր: Երկրում համազգային 
աղետալից վիճակ սկսվեց: Կարծես թուրքերին 
դիմադրելու ուժ, կարողություն եւ ռեսուրսներ 
այլեւս չկային: Արագորեն գրավված էին 
Սարիղամիշը, Կարսն ու Ալեքսանդրապոլը: 
Թուրքական զորքերը գտնվում էին Երեւանից 
ընդամենը 15 կմ հեռավորության վրա: Լկտի-
ացած իրենց ունեցած անսպասելի արագ 
հա ջողություններից, թուրքական առաջ-
նորդ  ները նորանոր ծանր ու խայտառակ 
պա  հանջներ էին դնում Հայաստանի կա-
ռա  վա  րության առջեւ: Վերջինս այլեւս ի վի-
ճակի չէր փոխելու իրադարձությունների 
զար գացման ծայ րահեղ անհաջող ու ծանր 
ընթացքը եւ ժողովրդին հանելու հայ րե-
նա կան պա տե րազ մի: Ավելին, գտնվելով 
անե լանելի վիճակում, դաշ նակցական 
իշխա նությունները փորձում էին քա ղա-
քա կան նոր օրիենտացիա ձեւավորել եւ 
լեզու գտնել թուրք բարբարոսների հետ: 
Այդ առումով ուշագրավ է Երեւանում լույս 
տեսնող դաշնակցության պաշտոնաթերթի՝ 
«Հառաջի» հետեւյալ դիտարկումը. «Իր փր-
կության համար Հայաստանն ունի միայն մի 
ճա նապարհ. գտնել անմիջական կերպով 
մի ընդհանուր լեզու իր հարեւան թուրքի 

հետ: Հայ ժողովուրդը կամենում է ապրել եւ 
ապահովել իր պետական ու ֆիզիկական 
գոյությունը հարատեւորեն, նա պետք է 
ունենա ոչ թե ռուսական, այլ թուրքական 
օրի ենտացիա» («Հառաջ», Երեւան, 20 հոկ-
տեմբերի 1920թ.):

Սակայն մեր պատմությունը դարեր 
շարունակ ապացուցել է, որ լրիվ ու միան-
գա մայն անմտություն է հույս դնել թուրքի 
ողորմածության վրա: Թուրքը երբեք էլ 
չի բարձրացել քաքաքակրթական ինչ-որ 
աստիճանի վրա եւ հեռու է մինչեւ Մարդը 
նրա ճամփան:

Եվ այդ մասին աներկբա վկայում են 
դարերի թուրք ոճրագործների կա տա րած 
ռազմական ու ամեն կարգի հան ցա գոր ծու-
թյուն ները, որոնք հանցագործություններ 
են առհասարակ մարդու, մարդկության եւ 
մարդ կայնության դեմ:

1920 թվականի հայ-թուրքական պա տե-
րազմը վերջինը եղավ հաջորդ հարյուր տա-
րիների համար: Այդ պատերազմի արդյունք-
ները թուրքերն արագորեն ու հնարամիտ 
կեր պով արձանագրեցին 1921թ. մարտի 
16-ին Մոսկվայում կնքված ռուս-թուրքական 
պայմանագրի դրույթներում: Իսկ Մոսկվայի 
պայմանագրի դրույթները պարտադրվեցին 
նաեւ Խորհրդային Հայաստանի կա ռա վա-
րու թյանը` 1921թ. հոկտեմբերին Կարսում 
կնք ված պայմանագրով: Զրկվելով իր բոլոր 
կեն սական տարածքներից` հայ ժողովուրդը 
հայտնվեց փակուղում: 

Պատմության դասերը երբեք չպետք է 
մո ռանալ կամ անտեսել: Այլապես հայ ժողո-
վուրդը մշտապես հայտնվելու է նոր ողբեր-
գու թյունների շեմին:

Մեր ժողովուրդը փրկությունը հավա քա-
կան ուժի, միասնական բռուցք դառնալու 
եւ ողջ ազգով արագորեն մարտունակ բա-
նա կի վերածվելու կարողության մեջ է, որին 
ականատես ու մասնակից ենք լի նում 2020 
թվականի աշնանային օրերին՝ թուր քա-
կան նոր ագրեսիային դիմադրելիս եւ դի մա-
կայելիս: 

1920թ. թուրքական վերջին ագրեսիայից 
անցել է 100 տարի, սակայն մեր ժողովրդի 
համար թուրքական յաթաղանից սպասվող 
վտանգը մնում է օրակարգային եւ իրա տե-
սական:

ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԹԵԿՆԱԾՈՒ,  ՀՀ ԳԱԱ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ 
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՎԱԳ ԳԻՏԱՇԽԱՏՈՂ

1920 թվականի հայ-
թուրքական պատերազմի 
դասերն ու այսօրվա 
իրականությունը…
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Դեկտեմբերի 28-
ից մեկնարկելու է 
դպրոցականների 
ձմեռային 
արձակուրդը

3-12-րդ դասարանների սովորողներին 
ձմեռային արձակուրդը կտրվի 2020 թ. 
դեկտեմբերի 28-ից 2021 թ. հունվարի 10-ը 
ներառյալ:

ԿԳՄՍ նախարարությունից հայտնում 
են, որ առաջին դասարանցիները ձմեռային 
արձակուրդում կլինեն 2020 թ. դեկտեմբերի 
28-ից 2021 թ. հունվարի 24-ը ներառյալ, 
իսկ երկրորդ դասարանցիները՝ 2020 թ. 
դեկտեմբերի 28-ից 2021 թ. հունվարի 17-ը 
ներառյալ:

Նշենք, որ հանրակրթական ուսումնական 
հաստատությունն անհաղթահարելի ուժի 
առաջացման դեպքում (եղանակային 
անբարենպաստ պայմաններ, սուր 
վարակիչ հիվանդությունների տարածում, 
տարերային աղետ եւ այլն) կրթության 
շարունակականությունն ապահովելու 
համար կարող է հանրակրթական հիմնական 
կրթական ծրագրերն իրականացնել հեռավար 
ուսուցման ձեւով՝ ՀՀ կրթության, գիտության, 
մշակույթի եւ սպորտի նախարարի 20.05.2020 

թ. N 09-Ն հրամանի համաձայն: Նախարարությունը վերոնշյալ 
անհաղթահարելի ուժի առաջացման դեպքում կարող է սահմանել 
լրացուցիչ արձակուրդ՝ բաց թողած ժամերը մինչեւ ուսումնական 
պարապմունքների ավարտը լրացնելու եւ ըստ հաստատության 
ենթակայության՝ լիազոր մարմնին տեղեկացնելու պայմանով:

Ոչ պետական ուսումնական հաստատությունում արձակուրդի 
տեւողությունը եւ ժամկետները, ինչպես նաեւ դրանցում 
կատարվող փոփոխությունները սահմանում է հիմնադիրը` այդ 
մասին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղյակ պահելով 
նախարարությանը:

ԿԳՄՍՆ

Պատգամավոր Տիգրան 
Կարա պետ յա նը հրաժարվում է 
մանդատից
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