Օ՜, իմ ժողովուրդ, դու հավաքական Նարեկացի, գուցե արդա՞ր էր, որ դու՛, հենց դու եւ միա՛յն դու պատասխան տայիր աշխարհի
մեծ ու փոքր մեղքերի համար եւ հենց քո ձայնը չլսեր աշխարհը, թեպետ դու աղաղակել ես հենց նրա բառերով: Օ՜, իմ
ժողովուրդ, դու հանճարեղ ձախողակ: Պատմություն կոչվող դպրոցի դու միամիտ աշակերտ: Որքան ենք մեր ձախողումների
պատճառը դրսում որոնել, երբ պատճառը հաճախ միայն մենք ենք եղել, միայն մենք, մեր բաժան-բաժանությունը, անխելքհերոսությունը, խելոք-եսամոլությունը…Եվ հաճախ ինչպես ենք ատել ինքներս մեզ: Հավաքական ժողովուրդը սիրել ենք,
փոխադարձաբար ատել միմյանց: Ամեն հայ պիտի մի ուրիշ հայ ունենա, որին թշնամի պիտի լինի մինչեւ իր կյանքի վերջը:
ՎԱՐԴԳԵՍ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԷՍՔԻԶՆԵՐ»
Ուրբաթ
29 հունվարի 2021թ.
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ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ:
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ:
ԳԻՆԸ՝ 100 ԴՐԱՄ

Հայրենիքում իմ արնաներկ
Գիշերն իջավ անլույս ու լուռ,
Այնտեղ, ուր կար այնքան
սիրերգ
Եվ վարդի բույր եւ սրտի հուր։
Ամեն մի միտք` հիմա մի վերք,
Ամեն հայացք՝ հատու մի սուր.
Արնոտ դիերն են համր ու մերկ
Նայում երկինք անզոր ու զուր։
Մի օր ինչ վա՜ռ ծաղկեց մոգված
Մեր նաիրյան սիրտը բեկված,
Հրով որքա՜ն խորհրդավոր.
Ահա, որպես ծաղիկ թեքված,
Մեր հին հոգին համր ու մոլոր,

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

Ա՜խ, եւ անզո՛ր` եւ անարգվա՛ծ...
ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆ
«Երկիր Նաիրի» շարքից

Հանրությունն
այդպես էլ չիմացավ,
թե ովքեր են
հանքերի իրական
սեփականատերերը
ՏՄՊՊՀ-ն հրապարակել Հայաստանի
հանքարդյունաբերության ոլորտին նվիրված առաջին ծավալուն ուսումնասիրության արդյունքները, որոնք բավական
ուշագրավ հետեւությունների տեղիք են
տալիս:

ՎԱՀԵ ԱՂԱԼԱՐՅԱՆ. «Մեր երիտասարդները
պարտքի գիտակցումով եւ սյունեցուն վայել
պատվասիրությամբ են ներկայանում
զորակոչային հանձնաժողով՝ պատրաստակամ՝
քաջության եւ հնարավոր փորձությունների»
Արդեն առիթ ենք ունեցել ասել, որ
Արցախյան նորօրյա պատերազմը, բոլոր հակասություններով, ողբերգական իրավիճակներով եւ տարակույսներով հանդերձ, յուրօրինակ հերոսամարտ էր հայոց զինվորների,

բազմաթիվ հրամանատարների ու աշխարհազորայինների համար:
Պատերազմական դժվարին օրերը երիցս
ցույց տվեցին, թե երկրի կյանքում որքան
կարեւոր է զինկոմիսարիատների դերը:

Ու թեեւ հայտարարված է հրադադար,
բայց զինկոմիսարիատներում պատերազմական շրջանին բնորոշ եռուն օրերը, կարծեք,
շարունակվում են նաեւ հետպատերազմական
Շարունակությունը՝ էջ 4

Խորհրդակցություն՝ Սյունիքի
մարզում առկա խնդիրների
հետ կապված
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ հունվարի 13-ին կայացած խորհրդակցության
ժամանակ քննարկվել են Սյունիքի մարզի
սահմանային միջավայրի փոփոխությամբ
պայմանավորված իրավիճակը եւ անվտանգության ապահովման ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումները:
Բացելով խորհրդակցությունը՝ վարչապետ
Փաշինյանը նշել է.
«Հարգելի գործընկերներ, այսօրվա մեր
խորհրդակցությունը նվիրված է Սյունիքի

ՏՄՊՊՀ-ի զեկույցում նշվում էր, որ հանքերի
սեփականատերերը շարունակում են իրենց
ակտիվները գրանցած պահել օֆշորներում,
բացի այդ՝ կան օրենսդրական բացեր, որոնք
հնարավոր չեն դարձնում հանքերի իրական
սեփականատերերի ճշգրտումը: Ինչպես հիշում ենք՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր
ասուլիսների
ընթացքում
պարբերաբար
սպառնում էր՝ մինչեւ վերջին օֆշորի տիրոջը
գտնել եւ հետ բերել:

մարզի խնդիրներին, եւ մենք այսօր պետք
է քննարկենք հարցերի բավական լայն շրջանակ: Հայտնի իրադարձությունների բերումով Սյունիքի սահմանային միջավայրն
էական փոփոխություններ է կրել, եւ այսօր
պետք է քննարկենք այն միջոցառումները,
որ իրականացվում են Սյունիքի հատվածում
Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունն ապահովելու համար, պետք է քննարկենք մինչ այժմ իրականացված աշխատանՇարունակությունը՝ էջ 2

Նա նաեւ հրահանգ էր տվել իրավապահ
մարմիններին, համապատասխան գերատեսչություններին՝ հետաքննություն սկսել
եւ վեր հանել վերջիններիս, թերեւս՝ հետ
բերելու նպատակով: Սպառնալը՝ սպառնալ, սակայն ՏՄՊՊՀ զեկույցը գալիս է փաստելու, որ Փաշինյանի այդ հրահանգը կամ
անտեսվել է եւ չի կատարվել կամ վարչապետի նման հայտարարությունները պոպուլիզմի հերթական դրսեւորումներն էին, իսկ
ինքը` Փաշինյանը, օֆշորի տերերի հետ հաջողացրել է լեզու գտնել եւ ստվերային համագործակցություն հաստատել: Իզուր չէ, որ «Իմ
քայլը» խմբակցությունն արեց հնարավորն
ու անհնարինը, որպեսզի հասարակությունը
չիմանա՝ ովքեր են հանքերի իրական սեփականատերերը:
23.01.2021 Թ.
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Գեւորգ Փարսյանը
պատասխանել է
«Ֆրանս-Արմենի»
պարբերականի հարցերին
Հունվարի 19-ին Կապանում էին ֆրանսիական «Ֆրանս-Արմենի» ամսաթերթի
ներկայացուցիչները` լրագրող Վահե
Տեր-Մինասյան, լուսանկարիչ Քրիստոֆ
Պետիտ-Տեսսոն, ովքեր եղան սահմանամերձ գյուղերում, զրուցեցին գյուղաբնակների հետ, ծանոթացան նրանց
կյանքի պայմաններին ու կենցաղին,
անվտանգության խնդիրներին եւ այլն։
Օրվա առաջին կեսին նրանք հարցազրույց ունեցան Կապանի համայնքապետ Գեւորգ Փարսյանի հետ, որին մասնակցում էին «Սյունյաց երկրի» լրագրողները։ Զրույցի շարադրանքը` ստորեւ։
– Պարոն Փարսյան, նախ շնորհակալ
ենք Ձեզ հետ զրուցելու, համայնքի հիմնախնդիրներին ծանոթանալու հնարավորություն ընձեռելու համար, ի սկզբանե
կուզեինք իմանալ, թե անվտանգության
ի՞նչ երաշխիքներ են ստեղծված Սյունիքի
մարզկենտրոնի համար։
– Մեր բնագիծը մենք կառուցել էինք
ու նաեւ սահմանի անվտանգությունն ու
պահպանությունն իրականացրել էինք Կապան համայնքի վարչական սահմաններից
բավականին առաջ, Կապանի օդանավակայանից ութ կիլոմետր առաջ` այդպիսով
անվտանգության գոտի ստեղծելով։ Իսկ 2020
թ. նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության
1-ին կետում նշված էր, որ կոնկրետ այդ օրվա
եւ այդ ժամվա դրությամբ կողմերն կանգ են
առնում այնտեղ, որտեղ նրանք գտնվում են։
Ըստ իս, սա հայտարարության դրական
եւ կարեւոր կետերից էր, որովհետեւ կոնկրետ Կապան համայնքի համար դրա-

Խորհրդակցություն՝
Սյունիքի մարզում
առկա խնդիրների
հետ կապված
Սկիզբը՝ էջ 1

քները եւ թե ինչպես պետք է շարունակենք
այդ աշխատանքները ու ինչ ուղղությամբ:
Իհարկե, շատ կարեւոր են սոցիալ-տնտեսական, կոմունիկացիոն խնդիրները, կարեւոր
են նաեւ բնապահպանական խնդիրները, եւ
հարցերի բավական լայն շրջանակ ունենք
քննարկելու:
Բազմիցս եմ առիթ ունեցել ասելու, որ
Սյունիքը համարում եմ մեր պետականության
ողնաշարը, եւ մենք պետք է բոլոր միջոցները
ձեռնարկենք Սյունիքում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունն ապահովելու համար՝ ոչ միայն Սյունիքում, այլեւ
ամբողջ հանրապետության տարածքում,
բայց Սյունիքն այս առումով ունի առանձնահատուկ նշանակություն: Նաեւ պետք
է քննարկենք, թե ինչ սոցիալական եւ
տնտեսական ծրագրեր ենք իրականացնելու
այն համայնքներում, որոնք սահմանային
նոր կարգավիճակ են ստացել՝ ըստ էության, հայտնվել են սահմանային բնակավայրերի կարգավիճակում: Եվ այսօր
կկայացնենք որոշումներ, ձեռք կբերենք
պայմանավորվածություններ եւ կպայմանավորվենք նաեւ դրանց հետագա իրականացման ընթացքի վերաբերյալ»:
Վարչապետին զեկուցվել է Սյունիքի սահմանամերձ համայնքների եւ ճանապարհների
անվտանգության ապահովման, սահմանային
կետերի տեղորոշման աշխատանքների, քաղաքացիների հնարավոր գույքային վնասների փոխհատուցման գործընթացի եւ հարակից այլ խնդիրների լուծման ընթացքի մասին:
Արձանագրվել են ընթացիկ արդյունքները, քննարկվել են դեռեւս առկա խն-

Գեւորգ Փարսյանը՝
Հայաստանի լավագույն
համայնքապետ 2020-ի
արդյունքներով
Արդեն 12 տարի է, ինչ «Իրավունք»
թեթրը, ամփոփելով նախորդ տարին,
սահմանում է տարվա լավագույն եւ
վատագույն գործիչներին տարբեր
ոլորտներում:
Ամփոփելով 2020 թվականը՝
պարբերականը Հայաստանի
Հանրապետության լավագույն
համայնքապետ է ճանաչել Կապան
համայնքի ղեկավար Գեւորգ Փարսյանին:
Ընդ որում՝ նման որոշում կայացվել
է ընթերցողների քվեարկության
արդյունքում:
Ընթերցողները հատկապես նկատի
են ունեցել Գեւորգ Փարսյանի՝ Կապան
համայնքում ծավալած դրական
գործունեությունը, ինչպես եւ հայրենիքի
պաշտպանության գործում նրա ունեցած
ծանրակշիռ ներդրումը:
«Սյունյաց երկիրը» շնորհավորում
է Գեւորգ Փարսյանին` վաստակած
եւ, իհարկե, արդարացի ու ճշմարիտ
գնահատականի արժանանալու համար:
19.01.2021

նով ապահովվում էր նախեւառաջ մարզկենտրոնի անվտանգությունը, քանի որ
հակառակորդը գտնվում էր բավականին
հեռու։ Բայցեւայնպես, նոյեմբերի 9-ից հետո
սպասում էինք նոր էսկալացիաներ, իրավիճակի նոր սրացումներ, որոնք, բարեբախտաբար, չեղան, սակայն դեկտեմբերի 17ին ՀՀ պաշտպանության նախարարության
հրամանը եղավ, ըստ որի զինված ուժերը
նոյեմբերի 9-ին զբաղեցրած բնագծերից հետ
պիտի նահանջեն։ Այդպես էլ եղավ, եւ այսօր
ունենք այն պատկերը, ըստ որի` թշնամին
գտնվում է Կապան քաղաքից մի քանի
հարյուր մետր հեռավորության վրա, նույնիսկ
կան բնակավայրեր, որոնց հեռավորությունը
հակառակորդից մի քանի տասնյակ մետր է։
Այսօրվա դրությամբ` մի շարք բնակավայրեր
տանող ճանապարհներ, տնտեսական ենթակառուցվածքներ թշնամու մշտական դիտարկման ներքո են։
– Կարելի ՞ է կոնկրետ թիվ ասել Ձեր
նշածի վերաբերյալ։
– Կարող ենք հաշվել, բայց թվերի առումով կարող ենք սխալվել։
– Խոսքը տասնյակ, հարյո՞ւր, թե՞ հազարի մասին է։
– Ճանապարհների առումով տասնյակ-

ների մասին է խոսքը, դիտարկվող տների թիվն անցնում է հարյուրից, տարբեր
ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների վերաբերմամբ տասնյակներ, այսինքն`
տարբեր ենթակառուցվածքները տարբեր
թվեր են ներկայացնում։ Ինչպես արդեն
նշեցի, առկա են ճանապարհային հանգույցների խնդիրներ, որովհետեւ «Գուգլ»
համակարգով դիտարկելիս մեր ճանապարհային որոշ հատվածներ անցնում են թշնամու
սահմաններից ներս։ Եվ ստացվել է այնպես,
որ այդ հատվածներ մեր բնակիչներն անցնում
են թշնամու հայացքի ներքո։ Յուրաքանչ յուր
պահ մեր բնակչության համար նոր խնդիրներ կարող են ծագել։ Քանզի նույն տխուր
պատկերը 1990-ականներին է եղել, երբ
տասնյակ տարիներ ի վեր իբր բարեկամություն անելով` դարձանք հակառակորդ
երկրներ ու ժողովուրդներ։ Եվ այդ հակամարտության հետեւանքով թշնամու կողմից եղան մարդկանց առեւանգումներ,
սպանություններ,
անասնագողություններ,
մարդկանց սեփական գույքի նկատմամբ
ոտնձգություններ, հափշտակություններ եւ
այլն։ Այդ ամենի շարունակությունը եղավ
երկու երկրների միջեւ պատերազմը։ Իմ
Շարունակությունը՝ էջ 6

Ստեղծվել է Սյունիքում առկա եւ հնարավոր խնդիրներին
արձագանքող միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ
ՀՀ վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթների իրագործման
հետեւանքով ՀՀ Սյունիքի մարզում
առկա եւ հնարավոր խնդիրների
բացահայտման եւ օպերատիվ արձագանքման ուղղությամբ տարվող
աշխատանքները համակարգելու
նպատակով միջգերատեսչական
աշխատանքային խումբ:

«Հիմք ընդունելով «Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածի 5-րդ մասը եւ Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 2018
թվականի հունիսի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակարգը հաստատելու մասին» N 667-Լ որոշման
հավելվածի 11-րդ կետը՝
1. Ստեղծել միջգերատեսչական

աշխատանքային խումբ՝ 2020
թվականի սեպտեմբերի 27-ից
մինչեւ նոյեմբերի 9-ը Արցախի
Հանրապետության նկատմամբ
սանձազերծված ռազմական գործողությունների եւ նոյեմբերի 9-ին
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետի, Ադրբեջանի
Հանրապետության նախագահի
եւ Ռուսաստանի Դաշնության
նախագահի հայտարարության
դրույթների իրագործման
հետեւանքով Հայաստանի
Հանրապետության Սյունիքի մարզում
առկա եւ հնարավոր խնդիրների
բացահայտման եւ օպերատիվ
արձագանքման ուղղությամբ տարվող
աշխատանքները համակարգելու
նպատակով:
2. Հաստատել աշխատանքային
խմբի կազմը՝ համաձայն հավելվածի:

դիրների հնարավոր լուծումները եւ հետագա
անելիքները՝
ճանապարհային,
հաղորդակցության ենթակառուցվածքների
բարելավման, սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման եւ այլ ուղղություններով:
Վարչապետ Փաշինյանը հանձնարարել
է գործընթացում ներգրավված պատասխանատու մարմիններին՝ արդեն իսկ ձեռնարկվող միջոցառումները, ինչպես նաեւ
խնդիրների
գույքագրման
եւ
լուծման
աշխատանքները շարունակել միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի շրջանակում,
որն օպերատիվորեն կարձանագրի պրոբլեմները եւ լուծումներ կտա:
13.01.2021

3. Հայաստանի Հանրապետության
տարածքային կառավարման եւ
ենթակառուցվածքների նախարարին՝
1) ապահովել աշխատանքային խմբի
կողմից վերհանված հարցերի
լուծման համար անհրաժեշտ
իրավական ակտերի նախագծերի
կազմումը.
2) համապատասխան իրավական
ակտերի նախագծերը սահմանված
կարգով ներկայացնել Հայաստանի
Հանրապետության վարչապետի
աշխատակազմ»,- նշված է ՀՀ
վարչապետի որոշման մեջ:
15.01.2021

ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԻ
ԿԱԶՄԸ
Ռ. Ղուկասյան - ՀՀ վարչապետի
խորհրդական (աշխատանքային խմբի
ղեկավար)
Ա. Հարությունյան - ՀՀ վարչապետի գլխավոր
խորհրդական
Ա. Խաչատրյան - ՀՀ Ազգային ժողովի
պատգամավոր (համաձայնությամբ)
Ա. Սարգսյան - ՀՀ պաշտպանության
նախարարի տեղակալ
Ա. Մարտիրոսյան - ՀՀ ոստիկանության
պետի տեղակալ
Ա. Մակարյան - ՀՀ ՊՆ ԶՈՒ ԳՇ պետի
տեղակալ
Ա. Ժամակոչյան - ՀՀ աշխատանքի եւ
սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ
Ա. Բալ յան - ՀՀ արտակարգ իրավիճակների
նախարարի տեղակալ
Կ. Իսախանյան - ՀՀ տարածքային
կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ
Ա. Խոջոյան - ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի
տեղակալ
Տ. Սիմոնյան - ՀՀ շրջակա միջավայրի
նախարարի տեղակալ
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Կհրատարակվի «Սյունյաց երկրի» հատուկ
համար՝ նվիրված Արցախյան երրորդ
պատերազմում սյունեցիների սխրանքին ու
նահատակված սյունեցիներին

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
2020 թ. աշնանային պատերազմում
պարտվեցինք, իսկ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ծնկաչոք եղանք թուրքի առաջ ու
մինչեւ հիմա էլ այդ վիճակում ենք:
Հայրենիք կորցրինք, հայոց պետականությունն ու ինքնիշխանությունը դրեցինք
փլուզման ռելսերի վրա:
Ու թեեւ հրադադար է, բայց աղետը
շարունակվում է, անորոշության մշուշը`
թանձրանում, որի նոր վկայությունը եղավ
հունվարի 11-ի հերթական եռակողմ հայտարարությունը:
Սյունիքն է անդամահատվում՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանների մեխանիկական, չհիմնավորված սահմանագծումների հետեւանքով:
Շարունակվում են թուրքի սպառնալիքները մեր երկրամասի հանդեպ:
Այդ պատերազմը, խոստովանենք, մեր
պատմության ամենածանր ու դժվարին
գոյամարտերից էր. մեր դեմ էին ելել ոչ միայն
թուրք-ազերիները, այլեւ միջազգային հայտնի
ահաբեկչական կազմակերպությունները:
Եվ այդ ամենը՝ աշխարհի հզորների լուռ
հայացքի ներքո:
Այդ բոլորով հանդերձ՝ 2020-ի Արցախյան
պատերազմը հայ ժողովրդի երբեւէ ունեցած հերոսական գոյամարտերից էր, ու
տեղի ունեցած պարտությունը որեւէ կերպ
չի կարող ստվերել այն սխրանքը, որ գործել
են մեր քաջարի զինվորներն ու հրամանատարները, մեր կամավորականներն ու թիկունքայինները, քանզի ամոթալի ու նվաստացուցիչ
պարտությունը
բացառապես
երկրի օրվա պատասխանատուների ձախողումն էր:
Արցախյան աշնանային պատերազմին
հերոսական մասնակցություն ունեցավ Սյունյաց աշխարհը:
Առանց չափազանցության՝ պատերազմը
դարձավ յուրօրինակ հերոսամարտ մեր
երկրամասի հազարամյակների պատմության
մեջ:
Ելնելով այդ իրողությունից` «Սյունյաց
երկիրը», որպես Լեռնահայաստանի ներկա
ընթացքի տարեգիր, նպատակ է դրել պարբերականի հատուկ համար նվիրել Արցախյան
այդ գոյակռվին Սյունիքի մասնակցությանը:
Գաղափարի հիմքում իմաստունների
խորհուրդն է նաեւ՝ բարեգործության բոլոր
տեսակներից ամենամեծը եւ երեւելին ճանաչողությունը, մարդկանց սխրանքը՝ հանուն
հայրենիքի կատարած, հայտնի դարձնելն է:
Չափազանց բարդ եւ պատասխանատու
այդ ծրագիրը, սակայն, անհնար է պատշաճ
մակարդակով գլուխ բերել, եթե չլինի մեր
ընթերցողների, պատերազմի մասնակիցների, մարզի մյուս բնակիչների աջակցությունը:
Ի՞նչ ենք ակնկալում ընթերցողներից,
պատերազմի մասնակիցներից, մարզի բնակիչներից:
Նախ՝ ծրագրվող համարում արժանավայել ձեւով կներկայացվեն Արցախյան պատե-

րազմում զոհված բոլոր սյունեցիները՝ անուն
առ անուն:
Նրանք սովորական զոհեր կամ ննջեցյալներ չեն, այլ նահատակներ, որոնց հիշատակի
առջեւ պետք է խոնարհվեն ոչ միայն մեր
ժամանակակիցները, այլեւ գալիք սերունդները:
Նրանց անունները պետք է փոխանցենք
գալիքին, որպեսզի մեր սերունդները ոգու
կրակ առնեն նրանց շիրիմներից, նրանց
հիշատակից ու հերոսական կերպարից:
Ուստի եւ խնդրում ենք նահատակների
հարազատներին ու մերձավորներին (թեեւ
նրանք մեծ վշտի մեջ են) խմբագրությանը
տրամադրել զոհվածներից յուրաքանչ յուրի
լուսանկարը, կենսագրությունը, մարտական
ուղին, նրանց մասին պատմող նյութեր,
հուշեր:
Նմանատիպ նյութեր ակնկալում ենք
ստանալ նաեւ անհետ կորած մեր հայրենակիցների մասին՝ նրանց հարազատներից ու
մերձավորներից:
Անշուշտ, մենք մինչեւ վերջ սպասելու ենք
հրաշքի եւ աղոթելու ենք նրանց վերադարձի
համար, բայց աներեւակայելի տառապանքն
արդեն իսկ այդ մարդկանց այնպիսի կարգավիճակի մեջ է դրել, որ արժանի են
առանձնահատուկ երախտագիտության ու
խոնարհումի: Նրանց անհայտությունն ու
չարչարանքները հանուն ողջերիս արված
սխրագործություն են, հանուն Հայաստանի
կատարած զոհաբերություն:
Այնպես որ՝ նրանց անունները նույնպես
պիտի տեղ գտնեն Սյունյաց աշխարհի փառքի մատյանում:
Նախատեսվող համարում կներկայացնենք մեր քաջարի զինվորներին, հրամանատարներին, աշխարհազորայիններին, ովքեր
կոնկրետ մարտական գործողությունների
մասնակցելով՝ սխրանք են գործել եւ մինչեւ
վերջ արժանապատվորեն կատարել հայոց
զորականի սրբազան առաքելությունը: Իսկ
դրա համար հենց իրենք, նաեւ իրենց զինակիցները, ճանաչողները, մարտադաշտում
իրենց գործողությունների ականատեսները
պետք է տեղեկություններ տրամադրեն մեզ՝
հոդվածների, նամակների, հուշերի, լուսանկարների տեսքով:
Կարեւոր է մեր կամավորական (աշխարհազորային) ջոկատներից յուրաքանչ յուրին
ըստ արժանվույն ներկայացնելը: Չմոռանանք՝ մարզի գրեթե բոլոր բնակավայրերում
ձեւավորվել են հայրենիքի նվիրյալների
ջոկատներ՝ մեր լավագույն տղաների մասնակցությամբ, ովքեր ճակատ էին մեկնում`
հանուն հայրենիքի անձնազոհության պատրաստ:
Այդ ջոկատների մասին արժանահավատ
ու հանգամանալից խոսք կարող են պատրաստել ե՛ւ ջոկատների հրամանատարներն
ու մարտիկները, ե՛ւ տվ յալ բնակավայրերի
մտավորականները:
Արցախյան պատերազմում ոչ սովորական

Այդ պատերազմը,
խոստովանենք, մեր
պատմության ամենածանր ու
դժվարին գոյամարտերից էր.
մեր դեմ էին ելել ոչ միայն թուրքազերիները, այլեւ միջազգային
հայտնի ահաբեկչական
կազմակերպությունները:

Ծրագրվող համարով (ու դրան միտված նախապատրաստական ծավալուն աշխատանքներով) կփորձենք
հնարավորինս նպաստել սգից դուրս գալուն, հայոց
ինքնիշխանությունը վերագտնելուն եւ վերանվաճելուն,
հայ ժողովրդի կորսված միասնությունը վերականգնելու
պատմական գործընթացին, պարտվածի՝ մեզ համակած
հոգեվիճակը հաղթահարելուն:

առաքելություն էր բաժին ընկել Սյունիքի
առողջապահական հաստատություններին,
մարզի բժշկական համայնքին:
Լինելով Արցախի անմիջական թիկունքը, Սյունիքը՝ իր բոլոր կառույցներով
(տնտեսական, հասարակական, կրթական,
կառավարչական) լծված էր մեզ համար
հայրենական դարձած պատերազմում հաղթանակ ապահովելու սրբազան գործին:
Իսկ առողջապահական հիմնարկները կարծես կրակագծում էին: Եվ քանի՜-քանի՜ կյանքեր փրկեցին մեր բժիշկներն ու կրկին ճակատ մեկնելու հնարավորություն տվեցին
մարդկանց: Քանի՜-քանի՜ նահատակ հերոսների աճյունների ինքնությունը ճշտեցին
եւ հայրենի հողում քրիստոնեաբար ու հավերժորեն հանգրվանելու հնարավորություն
ստեղծեցին:
Ուրեմն եւ՝ պարտավոր ենք արժանավայել
ձեւով ներկայացնել առողջապահական այդ
կազմակերպություններին, ամեն մի բժշկի
(նաեւ` դրսից Սյունիք ժամանած), ովքեր
իսկապես նվիրումով ու պարտքի բարձրագույն գիտակցմամբ պայքարեցին մարդկային
ամեն մի կյանքի համար:
Նախատեսվող համարում հանգամանալից անդրադարձ կկատարվի թիկունքի գործունեությանը:
Կուզենայինք, որ պարբերականի այդ
համարում տեղ գտնեն այն անհատները,
կոլեկտիվները, որոնք որեւէ նյութական
աջակցություն են ցուցաբերել ռազմաճակատայիններին, պատերազմ մեկնած եւ մեկնող
տղաներին, ջոկատներին, ովքեր մասնակցել
են մարտական դիրքերում իրականացվող
ամրաշինական աշխատանքներին:
Ակնկալում ենք, որ նրանցից ամեն մեկի
կատարածի մասին ամբողջական ու հավաստի տեղեկություններ կստանանք:
Նրանցից յուրաքանչ յուրը պետք է արժանանա մեր երախտագիտությանը, նրանց
պետք է ճանաչի հայ հանրությունը:
Ծրագրվող համարում հնարավորինս
կզետեղվեն լրագրային հրապարակումները
(տարբեր լրատվամիջոցներով սփռված),
որ պատերազմի ընթացքում լուսաբանել են
մարտական գործողություններ, թիկունքայինների աշխատանք, մարտական որեւէ ջոկատի, զինվորականի, հրամանատարի գործունեություն:
Անդրադարձ կկատարվի մարզի պետական-կառավարչական հիմնարկների, կրթական հաստատությունների գործունեությանը:
Որոշակիորեն կլուսաբանվի Սյունիքի
մարզային զինկոմիսարիատի գործունեությունը պատերազմական ծանր օրերին:
Կուզենայինք առանձին բաժնով ներկայացնել Սյունիքում տեղաբաշխված բանակային 1-ին եւ 4-րդ կորպուսների մարտական
գործողությունները:
Հնարավոր չէ մոռացության մատնել Սյունյաց թեմի հոգեւոր դասի աստվածահաճո
գործունեությունը. իրենց աղոթքներով ու այլ
գործերով հոգեւորականները ե՛ւ ճակատում
էին, ե՛ւ թիկունքում, ե՛ւ պանթեոններում, տաճարներում ու գերեզմանատներում՝ մեր հերոսների վերջին հրաժեշտը կազմակերպելիս:
Չենք կարող շրջանցել այն իրադարձությունները, որ 2020 թ. նոյեմբերի 9-ից
հետո տեղի ունեցան (եւ տեղի են ունենում)

Սյունիքում ու Սյունիքի շուրջ:
Վերը նշված թեմաների (եւ ոչ միայն)
շուրջ ակնկալում ենք ընթերցողների, մարզի
բնակիչների, պատերազմի մասնակիցների
օժանդակությունը:
Իսկ խմբագրությունը խոստանում է
գիտականորեն հիմնավորված եւ արժանահավատ նյութերի մատուցում՝ բարձրաճաշակ
ձեւավորմամբ, լեզվաոճական պատշաճ ներդաշնակությամբ:
Մի խոսքով՝ պարտավորվում ենք ամեն
ինչ անել, որ Արցախյան երրորդ պատերազմին սյունեցիների մասնակցության որեւէ
անհավաստի պատմություն, որեւէ կեղծ
պատում չփոխանցվի սերունդներին:
Արցախյան պատերազմը, ինչպես արդեն
նշել ենք, իսկական հերոսներ ծնեց, նոր ու
փառահեղ անուններ հայտնի դարձրեց: Այդ
հերոսները նախեւառաջ մեր նահատակներն
են: Այդ հերոսները 18-20 տարեկան մեր
այն որդիներն են, ովքեր կանգ առնելով
մահվան դեմ հանդիման, տեր կանգնեցին
հայոց արժանապատվությանը: Ինչպիսի՜
քաջարի հրամանատարներ տվեց Սյունիքը.
Արցախյան առաջին պատերազմի, Ապրիլ յան
հերոսամարտի հրամանատարների կողքին
լեգենդար հրամանատարներ ունեցանք նոր
սերնդից:
Նաեւ նրանց փառաբանելուն է միտված
լինելու «Սյունյաց երկրի» նախատեսվող
համարը:
«Սյունյաց երկրի» նման համարի թողարկումը սովորական տուրք չի լինի մեր նորօրյա
հերոսների հիշատակին, այլ… Ծրագրվող
համարով (ու դրան միտված նախապատրաստական ծավալուն աշխատանքներով)
կփորձենք հնարավորինս նպաստել սգից
դուրս գալուն, հայոց ինքնիշխանությունը
վերագտնելուն եւ վերանվաճելուն, հայ
ժողովրդի կորսված միասնությունը վերապատմական
գործընթացին,
կանգնելու
պարտվածի՝ մեզ համակած հոգեվիճակը
հաղթահարելուն:
Սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում ենք՝ ձեր
հոդվածներով, լուսանկարներով, հուշերով,
վկայություններով, տեսանյութերով, ձայնագրություններով օգնեք մեզ՝ ստեղծելու
«Սյունյաց երկրի» բացառիկ այդ համարը,
որը, ամեն ինչից զատ, յուրօրինակ եւ անկրկնելի սկզբնաղբյուր կլինի Սյունիքի պատմությունն ուսումնասիրողների, Արցախյան
երրորդ պատերազմում սյունեցիների հայրենապաշտ պահվածքն ու սխրանքները հետազոտողների եւ, իհարկե, տեղի ունեցածը
գալիք սերունդներին փոխանցելու համար:
Խմբագրությանը տրամադրվող նյութերի
ծավալի հարցում սահմանափակում չկա:
Դա նշանակում է, որ դեռեւս վաղ է խոսել
ծրագրվող համարի ծավալի մասին:
Հաշվի
առնելով
նախաձեռնության
մասշտաբայնությունը, սրտի թրթիռով ու
մտավախությամբ, բայց եւ ներքին վստահությամբ, որոշել ենք ընթերցողների հետ
համագործակցելով սկսել մեծ պատասխանատվություն պահանջող այդ հիշատակարանի արարումը:
Նյութերը «Սյունյաց երկրի» խմբագրություն ուղարկել syuniacyerkir@mail.ru էլեկտրոնային հասցեով կամ փոստային առաքմամբ՝ ք. Կապան, Շահումյան 20/32:
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ՎԱՀԵ ԱՂԱԼԱՐՅԱՆ. «Մեր երիտասարդները
պարտքի գիտակցումով եւ սյունեցուն վայել
պատվասիրությամբ են ներկայանում
զորակոչային հանձնաժողով՝ պատրաստակամ՝
քաջության եւ հնարավոր փորձությունների»
Սկիզբը՝ էջ 1

ժամանակաշրջանում: Խնդիրները, անշուշտ,
հիմա մի փոքր այլ են, քան ռազմական
դրության առաջին շրջանում, երբ հայտարարված էր համընդհանուր զորահավաք:
Ռազմաքաղաքական նոր իրավիճակում
հայտնված Սյունիքում, ինչպես եւ կարելի
էր սպասել, առանձնահատուկ հետաքրքրությամբ են հետեւում մարզային զինկոմիսարիատի գործունեությանը:
Ի դեպ, հիմա այդ կառույցն այլ անվանում
ունի՝ ՀՀ ՊՆ Զ եւ ԶՀԾ (զորակոչային եւ
զորահավաքային համալրման ծառայության) Սյունիքի մարզի տարածքային ստորաբաժանում:
Հունվարի 18-ին «Սյունյաց երկրի» ստեղծագործական խումբը Սյունիքի մարզի
տարածքային ստորաբաժանման կենտրոնավայրում էր, որ գտնվում է Գորիսում:
Ստորաբաժանման ղեկավարը նոր անուն
է՝ փոխգնդապետ Վահե Աղալարյան, պաշտոնավարում է 2020 թ. նոյեմբերի 25-ից:
Երկու ամիսը, ըստ էության, բավարար է
եղել, որ (շնորհիվ նոր ղեկավարի) մարզային
զինկոմիսարիատի շենքը ե՛ւ մասնակիորեն
նորոգվի, ե՛ւ ձեռք բերի աշխատանքային
նոր ռիթմ, ինչը նկատելի էր կառույցի բոլոր
օղակներում:
Պարզվեց, որ այդ օրը բժշկական եւ
զորակոչային հանձնաժողովի հերթական
նիստ է տեղի ունենում՝ գլխավորությամբ
Վահե Աղալարյանի: Եվ մի քանի տասնյակ
երիտասարդ հենց այդ նպատակով էին «պաշարել» զինկոմիսարիատի շենքը, որոնցից
յուրաքանչ յուրի հետ աշխատում էր զորակոչի
բաժանմունքի պետ Սմբատ Դադոյանը։:
Հնարավորություն ունեցանք որոշ ժամանակ հետեւել բժշկական եւ զորակոչային
հանձնաժողովի աշխատանքներին: Գորիսում (եւ ոչ միայն) ճանաչված բժիշկներ
Լեւոն Հարությունյանը, Շողիկ Թունյանը,
Գրետա Հայրապետյանը, Վիկտորիա Գեւորգյանը, Նարեկ Թունյանը, Աննա Սարգսյանը, Մերի Ասատրյանը, Լյուբա Թամրազովան եւ Ասատուր Ասատրյանն ամենայն
աչալրջությամբ էին հետազոտում հանձնաժողով ներկայացող ամեն մի երիտասարդի:
Աշխատանքային լարված առօրյայից
կարողացանք կարճ ժամանակով կտրել
փոխգնդապետ Վահե Աղալարյանին եւ
զրուցել հետաքրքրող մի քանի հարցի շուրջ:
ՀՀ ՊՆ զորակոչային եւ զորահավաքային
համալրման ծառայության Սյունիքի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարի հետ
հանդիպումը սկսեցինք Արցախյան նորօրյա պատերազմին սյունեցիների մասնակցության վերաբերյալ զրույցով: Այդ թեման,
անշուշտ, մեկ այլ եւ ծավալուն հարցազրույցի
նյութ կդառնա ապագայում, բայց Վահե
Աղալարյանը հակիրճ արտահայտեց իր
խոհը. «Պատերազմական օրերին Սյունիքը,
սյունեցիները
դրսեւորեցին
հերոսական
պահվածք, անհրաժեշտ կամք եւ վճռականություն, նաեւ միասնություն: Առանց
չափազանցության` պատերազմ մեկնածներից յուրաքանչ յուրը հայրենիքի իսկական
նվիրյալ էր: Նաեւ թիկունքայիններն էին մեկ
մարդու պես կանգնել թշնամու դեմ, ամբողջ
Սյունիքը զինվորի կողքին էր՝ նրա բոլոր
խնդիրներում»:
Փոխգնդապետ Վահե Աղալարյանի հետ
զրույցը՝ ստորեւ:
– Պարոն փոխգնդապետ, քանի
որ հանրապետության զինկոմիսարիատները ենթարկվել են որոշակի կառուցվածքային
փոփոխությունների,
կուզենայինք ծանոթանալ Սյունիքի ստորաբաժանման ներկա կառուցվածքին:
– Երբեմնի մարզային զինկոմիսարիատը
հիմա կոչվում է ՀՀ ՊՆ զորակոչային եւ
զորահավաքային համալրման ծառայության

Ծնվել եմ 1979 թվականին Սիսիանի շրջանի Բորիսովկա գյուղում
(ներկայումս` Ծղուկ): Ավարտելով գյուղի միջնակարգ դպրոցը` սովորել եմ
Սիսիանի պետական քոլեջի իրավագիտության բաժնում:
1997-ին զորակոչվել եմ պարտադիր զինվորական ծառայության` հատուկ
նշանակության գնդում:
2001-ին պայմանագրային հիմունքներով անցել եմ զինվորական
ծառայության՝ հատուկ նշանակության գնդում, այնուհետ՝ Նոր Նորքի
զինկոմիասարիատում, սպայական բաժանմունքի՝ տեսուչ:
Այդ ընթացքում ավարտել եմ ֆիզիկական կուլտուրայի պետական
համալսարանը։
Անցել եմ սպայական բարձրագույն դասընթացներ:
2013-ին Արաբկիրի զինկոմիասարիատի 4-րդ բաժանմունքի պետն էի:
2018-ին նշանակվել եմ հանրապետական զինկոմիսարիատի զորակոչի
բաժնի նախազորակոչի բաժանմունքի պետ:
Կառուցվածքային փոփոխությունների ընթացքում զորակոչային բաժինը
դարձել է զորակոչի վարչություն, որտեղ էլ աշխատել եմ նախազորակոչի
բաժնի պետ:
Պատերազմը սկսելուց հետո գործուղվել եմ Սյունիքի տարածքային
ստորաբաժանում:
2020-ի նոյեմբերի 2-ին նշանակվել եմ զորակոչային եւ զորահավաքային
համալրման ծառայության Սյունիքի մարզի տարածքային
ստորաբաժանման ղեկավար, պաշտոնավարման անցել հոկտեմբերի 25-ին:
Ամուսնացած եմ, ունեմ երկու զավակ:

(Զ եւ ԶՀԾ) Սյունիքի մարզի տարածքային
ստորաբաժանում, որում ընդգրկված են
Սիսիանի, Կապանի եւ Մեղրու տարածքային
բաժանմունքներ։
Զորակոչի եւ զորահավաքի ստորաբաժանման մարզային նստավայրը Գորիսն է:
Կառույցի անվանումն է միայն փոխվել,
իսկ գործառույթները գրեթե նույնն են:
Բացառությամբ այն բանի, որ ռեսուրսները
փոքր ինչ կրճատվել են. յուրաքանչ յուր
բաժանմունք, ինչպես նախկինում էր, ունի
պետ, տեղակալ, սպասարկող անձնակազմ՝
զորակոչի եւ զորահավաքի:
– Կուզենայինք մեկ այլ հարց եւս
ճշտել. նախկին համակարգում տեղի ունեցած, այսպես կոչված, բարեփոխումները՝ կրճատումներ, միավորումներ, ոչ միանշանակ են ընդունվել.
ոմանք կարծում են, որ դրանք ավելի են
դժվարացրել աշխատանքի կազմակերպումը, որ մարզի մասշտաբով անհնար է
արդյունավետորեն իրականացնել զորահավաքի կազմակերպումը:
Շուրջ երկու ամիս է՝ ծառայում եք
ստորաբաժանման ղեկավար, արդյո՞ք
կառուցվածքային ներկա կարգավիճակն
արդյունավետ է, թե՞ կարիք կա վերականգնելու նախկին՝ շրջանային ձեւը.
յուրաքանչյուր շրջանում՝ մեկ ստորաբաժանում:
– Կարծում եմ` Սյունիքի մարզի յուրաքանչ յուր շրջան պետք է ունենա իր

զինկոմիսարիատը՝ հաշվի առնելով տարածաշրջանում
ստեղծված
նոր
ռազմաքաղաքական իրավիճակը, նաեւ մեր
երկրամասի աշխարհագրական առանձնահատկությունները:
Ինչ խոսք, ծանրաբեռնվածության չափերն ու ծավալն ավելի են մեծացել, աշխատանքը՝ բարդացել, քանի որ տարածքային
առումով՝ Գորայքից մինչեւ Մեղրի լիարժեք
սպասարկելը ֆիզիկապես էլ դժվար է:
– Անդրադառնանք հետպատերազմական խնդիրներին՝ կապված Ձեր
գլխավորած ստորաբաժանման հետ:
Հարցը, որ կուզենայինք քննարկել,
հետաքրքրում է բնակչության մեծ մասին…
Մեր տղաները, ովքեր ծառայում էին
Արցախում, եկել են արձակուրդ եւ հիմա
հետ վերադառնալու խնդիր ունեն:
Մարդիկ անորոշության մեջ են,
ծնողն ինքն էլ չգիտե՝ ո՞րն է ճիշտը.
որդու վերադառնալն ու ծառայությունը
շարունակե՞լը, թե՞ ոչ:
Այս պահին էլ նրանց մի մասը տանը
սպասումով նստած է ու չգիտի՝ ինչպես
վարվել:
Սա լուրջ խնդիր է՝ պարզաբանման
կարիք ունեցող, խնդրեմ…
– Հետեւյալը կասեմ` ոչ միայն Սյունիքի
մարզում, նաեւ՝ ամբողջ Հայաստանում,
ունենք բավականին մեծ թվով ժամկետային
զինծառայողներ, ովքեր անցած տարվա
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դեկտեմբերից արձակուրդի մեջ են եւ մինչ
այսօր սպասողական վիճակում են:
Ունեցել ենք կարգապահ զինծառայողներ,
ովքեր ներկայացել են ռազմական ոստիկանություն՝ ասելով, որ հրաժարվում են
Արցախ՝ ծառայության մեկնելուց, կամք են
արտահայտել՝ ծառայությունը շարունակելու
Հայաստանի Հանրապետությունում:
Կարծում եմ` պատճառները հասկանալի
են, կա նաեւ փախեփախ հոգեվիճակ, ոմանք
խուսափում են՝ հստակություն չտեսնելով
ստեղծված իրադրության մեջ:
Այդ հարցերով քննարկումների մեջ ենք,
Արցախում ծառայածների հետագա ծառայության խնդիրը հստակեցվում է…
– Ստացվում է, որ զինծառայողի երկու տարբեր հոգեվիճակի հետ գործ
ունենք. մի մասը եկել է արձակուրդ եւ
չի ուզում վերադառնալ, մյուս մասն էլ՝
ցանկանում է ծառայել Արցախի Հանրապետությունում, բայց խոչընդոտներ կան
այնտեղ տեղափոխվելու հարցում:
– Ըստ էության ոչ մեկը չի հրաժարվում
ծառայությունից, ուղղակի ոմանք ցանկանում
են այն շարունակել Հայաստանում…
– Ի՞նչ խորհուրդ կտայիք ծնողներին.
սպասել որոշմա՞ն, թե՞…
– Իհարկե, պետք է լինի ռազմաքաղաքական ղեկավարության որոշում այդ մասին,
թե զինծառայողներն այսուհետ որտե՞ղ են
շարունակելու իրենց ծառայությունը:
Ուստի եւ խորհուրդ կտայի, որպեսզի
արձակուրդ եկած զինծառայողները պարտադիր ներկայանան տարածքային ռազմական
ոստիկանություն, ներկայացնեն իրենց դիրքորոշումը հետագա ծառայության վայրի
մասին: Այսինքն՝ որտեղ են ցանկանում
ծառայել՝ Հայաստանու՞մ, թե՞ Արցախում:
Եղել են դեպքեր, երբ զինծառայողները
ցանկացել են վերադառնալ Արցախ, սակայն,
ճանապարհային խնդիրներ են ծագել, ինչի
արդյունքում վերադարձել եւ ծառայում են ՀՀ
ԶՈՒ համապատասխան զորամասերում:
Քիչ չեն դեպքերը, երբ Արցախում ծառայածներն արձակուրդից հետո նորից մեկնել
են Արցախ, մինչեւ զորամաս՝ անվտանգ
ուղեկցությամբ:
– Պատերազմից հետո սա առաջին
զորակոչն է, ինչը մի շարք խնդիրներով է
ուղեկցվում, սկսած՝ բարոյահոգեբանականից մինչեւ անվտանգություն:
Ինչպիսի՞ն են նախապատրաստական
աշխատանքները, արդյո՞ք Ձեր կողմից
հեշտ հաղթահարելի են՝ ծնողներին,
հանրությանը, զինակոչիկներին պաշարած հոգեբանական բարդույթը, տագնապը:
– Անվտանգության խնդիրների քննարկումները, ինչպես ասացի, ընթանում են,
շուտով կստանանք համապատասխան հրամաններ եւ ցուցումներ` զորակոչի մանրակրկիտ կազմակերպման առումով:
Առայժմ ընթանում են նախապատրաստական աշխատանքները, ինչը մեկնարկել է
անցած տարվա դեկտեմբերից:
Առաջնահերթ ուշադրությունը բժշկական
ստուգումների վրա է, կուսումնասիրվեն
գանգատները, նորակոչիկների ֆիզիկական
եւ բարոյահոգեբանական վիճակը, նրանց
սոցիալական դրությունը:
Ինչպես ընդունված է` քաղաքացու առողջական վիճակի հետազոտումը եւ բժշկական
փորձաքննությունն իրականացնում են զորակոչային հանձնաժողովին կից ստեղծված
բժշկական հանձնաժողովի մասնագետները:
Նրանք են պարզում զինապարտության
կանգնած քաղաքացու առողջական վիճակը,
լուրջ խնդիր ունեցողներն ուղեգրով գործուղվում են համապատասխան կլինիկաներ՝
բուժվելու, հետագա պիտանելիությունը որոշելու համար:
Մեր կողմից աչալուրջ ուսումնասիրվում
է նաեւ ծառայության մեկնողի ընտանիքի
կազմը, քանի որ պատերազմից հետո ունենք
զոհվածներ, անհետ կորածներ, ուստի, հնարավոր է` զինակոչիկն ընտանիքի միակ
արու զավակն է, եւ պատերազմի ժամանակ,
ասենք, զոհվել են նրա հայրը, եղբայրը, ընտանիքի որեւէ անդամ:
Նման դեպքերում, օրենքով սահմանված
կարգով, նա ազատվում է ծառայությունից
կամ ստանում համապատասխան արտոնություն:
– Փորձենք ճշտել ձմեռային զորակոչի
ժամկետները, ինչը, կարծեք, նախորդ
տարիների նման չէ:
– 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-
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Կարո Ավանեսյանը՝
Սյունիքի մարզպետի
տեղակալ
Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք՝ ՀՀ վարչապետի 2020 թ.
դեկտեմբերի 23-ի որոշմամբ Կարո Տիգրանի Ավանեսյանը
նշանակվել է Սյունիքի մարզպետի տեղակալ:

Ծնվել է 1962թ. հոկտեմբերի 2-ին Սյունիքի
մարզի Կոռնիձոր գյուղում:
1980թ. գերազանցությամբ ավարտել
է Կոռնիձորի միջնակարգ դպրոցը, նույն
թվականին ընդունվել հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտ (այժմ` Հայաստանի
ազգային
ագրարային
համալսարան),
1985թ. գերազանցությամբ ավարտել է այն`
ստանալով հիդրոմելիորատորի մասնագիտություն: Բուհն ավարտելուց հետո գործուղվել է հայրենի գյուղ՝ աշխատել ինժեներ:
Չորս տարի մասնագիտական գիտելիքները
ծառայեցրել է Կոռնիձորի զարգացմանը, որից
հետո տեղափոխվել Գորիսի Ոռոգման համակարգերի վարչություն` տեղամասի պետ՝
աշխատելով յոթ տարի: Այնուհետեւ նույն
վարչության տնօրենի պաշտոնն է ստանձնել`

ից մինչեւ 2021 թվականի մարտի 31-ը
ներառյալ կկատարվի Հայաստանի
Հանրապետության
արական
սեռի քաղաքացիների շարքային կազմի
պարտադիր զինվորական եւ այլընտրանքային ծառայությունների ձմեռային զորակոչ:
Կզորակոչվեն այն անձինք, որոնց 18
տարին լրացել է մինչեւ 2020 թվականի
դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ, ինչպես նաեւ
այն քաղաքացիները, որոնց շարքային կազմի
պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից նախկինում տրված տարկետումը
դադարել է մինչեւ 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ը
ներառյալ:
2020 թվականի ձմեռային զորակոչի
շրջանակներում` մինչեւ 2021 թվականի փետրվարի 14-ը ներառյալ, կզորացրվեն օրենքով սահմանված ժամկետում շարքային
կազմի պարտադիր զինվորական կամ այլընտրանքային զինվորական ծառայություն
անցած զինծառայողները:
Այլընտրանքային ծառայությունից կարձակվեն սահմանված ժամկետում այլընտրանքային ծառայություն անցած ծառայողները։
– Ինչպիսի՞ն է սյունեցու, առհասարակ՝ նորակոչիկի ծնողի նախատրամադրվածությունը զորակոչի հանդեպ:
Արձանագրվե՞լ են դեպքեր, երբ
նորակոչիկը չի ներկայացել զորակոչի՝
հաշվի առնելով վերջին ամիսների ծանր
պատերազմը, ծագած բազմաթիվ հարցերի դեռեւս չկանոնակարգված վիճակը:
– Սյունիքում նման դեպքեր չունենք, բոլոր նորակոչիկները պարտադիր կանչվել ու
բոլորը կարգապահ ներկայացել են:
Վերջին պատերազմի հանգամանքը ոչ
մեկի վրա, այդ առումով, չի անդրադարձել:
Ավելին` մեր երիտասարդները պարտքի
գիտակցումով եւ սյունեցուն վայել պատվասիրությամբ են ներկայանում զորակոչային
հանձնաժողով՝ պատրաստակամ՝ քաջության
եւ հնարավոր փորձությունների:
Դա, իրոք, գովելի փաստ է, փառք ու
պատիվ մեր սյունեցիներին:
Խուսափելու դեպքեր, վստահ եմ, չեն
լինելու. սյունեցի նորակոչիկը, ով միշտ աչքի
է ընկել քաղաքացիական գիտակցությամբ,
ներկայանում է հոգու կանչով, պատվի ու
պատասխանատվության մղումով:

աշխատելով մոտ չորս տարի: 2000թ. Ոռոգման համակարգերի վարչությունը միացել է
«Հայջրմուղին», որտեղ նշանակվել է փոխտնօրեն եւ գլխավոր ինժեներ:
2002-2017թթ. որպես սպա ծառայել է ՀՀ
զինված ուժերում` համազորային եւ հետախուզական զորամասերում` հրամանատարի
տեղակալ:
Հայրենիքին մատուցած ծառայության
համար արժանացել է տարբեր պարգեւների,
արժանացել ութ մեդալի, որից մեկը` Քառօրյա
պատերազմում անձնուրաց ծառայության
համար՝ ՀՀ նախագահի կողմից:
1989-1994թթ. մասնակցել է Արցախյան
շարժմանը, Արցախյան երեք պատերազմի
մասնակից է:
2019 թվականից ԵԿՄ Սյունիքի մասնաճյուղի փոխնախագահն է:
2019-2020թթ. Սյունիքի «Վարարակն»
ՓԲԸ-ում զբաղեցրել է աշխղեկի պաշտոնը`
ներգրավվելով
շինարարական-ինժեներական աշխատանքներում:
Մասնակցել է մի շարք վերապատրաստման դասընթացների, ունի շուրջ մեկ տասնյակ հավաստագիր:
ԽՍՀՄ տարիներին (1986-1990 թթ.) եղել է
Գորիսի շրջանային խորհրդի պատգամավոր:
Անկուսակցական է:
Ամուսնացած է, ունի երեք զավակ:

– Զորակոչի եւ զորահավաքի մարզային ստորաբաժանումն ունի՞ որեւէ գործառույթ՝ անհետ կորածներին հայտնաբերելու,
աճյունների
ինքնությունը
պարզելու, գերիների վերադարձին առնչվող հարցերում։
– Անշուշտ, գործառույթներ ունենք,
ստորաբաժանումն անընդհատ կապի մեջ
է հրամանատարության, պետական համապատասխան ատյանների հետ. անհետ
կորածների, նրանց ընտանիքների մասին
պարբերաբար տվ յալներ ենք ճշտում, փոխանցում:
Մի խոսքով՝ մշտական աշխատանքի մեջ
ենք այդ ուղղությամբ:
Յուրաքանչ յուր մանրուք մեր ուշադրության կենտրոնում է, այն ներկայացնում
ենք համապատասխան մարմին, որպեսզի
հնարավորինս արդյունավետ լինի անհետ
կորածների հայտնաբերման աշխատանքը:
– Պետությունը սոցիալական աջակցության փաթեթ է ընդունել, ինչը,
կարծեք, տեղ չի հասնում օպերատիվ
կարգով, հատկապես՝ զոհվածների ընտանիքների առումով:
Ստորաբաժանումն
այդ
խնդրով
զբաղվելու առաքելություն ունի՞, թե՞…
– Ոչ, մենք չենք զբաղվում այդ հարցով, սակայն զոհվածների մասին համապատասխան փաստաթղթերը, հարկ եղած
դեպքում, ի մի ենք բերում, ուղարկում համապատասխան ծառայություններ, որպեսզի ոչ
ոք դուրս չմնա:
– Ռազմական դրության ժամանակ
հայտարարված համընդհանուր զորահավաքը, փաստորեն, կասեցվեց, բայց
ուժի մեջ մտավ եռամսյա վարժահավաքների կազմակերպումը` ըստ անհրաժեշտության: Ի՞նչ կասեք այդ մասին։
– 2020-ի դեկտեմբերի 24-ին արդեն
ունեցել ենք համալրում Կապանի տարածաշրջանում:
Հավաքները եռամսյա չեն, եւ կարեւոր
չէ՝ ինչպես են կոչվում. պահանջվող մասնագիտությունների ուղղությամբ համապատասխան աշխատանք ենք տանում…
Կարեւոր է ներգրավումն ըստ հաստիքների. մենք վերցնում ենք նվազագույնը,
շարքային կազմի մասին է խոսքը. ի դեպ,
նրանք կվարձատրվեն պայմանագրայինի

Խոնարհում ճարտարապետ, հնագետ Ստեփան
Նալբանդյանի հիշատակին
Հունվարի 24-ին մահացել է ճարտարապետ Ստեփան
Նալբանդյանը:
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի
եւ սպորտի նախարարությունը խոր
վշտով տեղեկացնում է, որ 62 տարեկանում կյանքից հեռացել է վերականգնող ճարտարապետ Ստեփան
Նալբանդյանը:

Ծնվել է 1958 թ. նոյեմբերի 4-ին: Սովորել
եւ ավարտել է Ճարտարապետության եւ
շինարարության Հայաստանի ազգային
համալսարանի (նախկինում Կ. Մարքսի
անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտ)
ճարտարապետության ֆակուլտետը:
1988 թ. երկրաշարժից հետո «Երկիր
եւ մշակույթ» հայաստանյան մասնաճյուղի
նախագահն էր եւ այդ կազմակերպության
միջոցներով իրականացրել է ՀՀ տարածքում
գտնվող մի շարք հուշարձանների ուսումնասիրման, պեղման, ամրակայման, նորոգման
եւ վերականգնման աշխատանքներ:
Ստեփան Նալբանդյանը Հայաստանի
Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում
պատմության
ու
մշակույթի մի շարք անշարժ հուշարձանների ամրակայման, նորոգման եւ
վերականգնման գիտանախագծերի հեղինակ է, «Պատմական հուշարձանների
ճարտարապետների հայկական ասոցիացիայի» համանախագահ, Հայաստանի ճարտարապետների միության անդամ: ՀՀ եւ այլ պետությունների կողմից
համար նախատեսված չափով, գումարած՝
մարտական
հերթապահության
համար
վճարը:
Անձը մեկ ամիս մարտական հերթապահություն կիրականացնի, մեկ ամիս՝ տանը
կլինի՝ արձակուրդում:
Սյունիքում ունենք աշխարհազորայիններ, ովքեր իրենց գյուղը, սահմանը պահում
էին, իսկ հիմա ավելի կանոնակարգված է
իրականացվում սահմանների պաշտպանությունը։
Մենք պայմանագրայինների հետ ներկայացել ենք զորամասեր, պայմանագրեր
կնքել. հիմա մարդիկ իրենց ծառայությունն
են իրականացնում։
Զորակոչված անձանց 80 տոկոսը ցանկություն է հայտնել երկարաձգելու պայմանագրերի ժամկետը:
–
Որքանով տեղյակ ենք. Սյունիքում ձեւավորվում են պայմանագրային
գումարտակներ՝ մարզի տարբեր տարածաշրջաններում:
Որքանո՞վ է Ձեր գլխավորած ստորաբաժանումն առնչվում այդ հարցին։
– Ձեւավորվում են, այո, ավելին չասեմ:
Բոլոր ուժային կառույցների հետ ստորաբաժանումը պատրաստ է համագործակցության՝ առաջադրված խնդիրները կատարելու:
Ինչ վերաբերում է Սյունիքի աշխարհազորայինների ձեւավորվող գումարտակներին,
այն դեռ կազմակերպման փուլում է…
– Ուրիշ ի՞նչ առաջնահերթ գործառույթներ եք ներկայումս իրականացնում։
– Մեր ստորաբաժանման ներկայիս
անելիքներից մեկն էլ կցագրումն է: «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքին
համապատասխան՝ փետրվարի 15-ից կսկսենք կցագրման
աշխատանքները:
Նախազորակոչային՝ 16 տարին լրացած
պատանիները
կներկայանան
բաժանմունքեր, կկցագրվեն, կկատարվեն առողջական վիճակի գնահատման, բժշկական
փորձաքննության անցկացման, բժշկական
օգնության եւ սպասարկման կազմակերպման
աշխատանքներ՝ մինչեւ զորակոչային տարիք:
Առողջական խնդիրներ ունեցողները
կօգտվեն պետության կողմից երաշխավոր-

արժանացել է մի շարք պատվոգրերի եւ
շնորհակալագրերի:
Ստեփան Նալբանդյանը նաեւ ԿԳՄՍ
նախարարության գիտամեթոդական խորհրդի անդամ էր: Նրա ավանդը մեծ է հայ
ճարտարապետության զարգացման եւ
հանրահռչակման գործում:
Հ.Գ. «Սյունյաց երկրի» խմբագրակազմն
ափսոսանք է հայտնում մեծ գիտնականի
եւ Սյունյաց աշխարհի բարեկամ ու
նվիրյալ Ստեփան Նալբանդյանի վաղաժամ մահվան կապակցությամբ եւ
ցավակցում նրա հարազատներին ու
մերձավորներին: Սյունիքում ընդմիշտ
են հիշելու ճարտարապետ Ստեփան
Նալբանդյանին, քանզի նրա նախաձեռնությամբ եւ նախագծմամբ են նոր
կյանք առել Լեռնահայաստանի բազում
քրիստոնեական սրբավայրեր:
ված անվճար բժշկական օգնությունից:
Ֆիզիկապես առողջ տղաները կանցնեն
նախապատրաստական շրջան:
– Անշուշտ, մեծ է հանրակրթական
դպրոցներում ուսուցանվող ռազմագիտություն առարկայի դերը. ի՞նչ կասեք
այդ մասին, որքանո՞վ է այն առնչվում
Ձեր գլխավորած ստորաբաժանմանը։
Հիշում ենք՝ մի շրջան կար, երբ
քննարկվում էր այդ առարկան դպրոցներից հանելու հարցը:
– Առարկան այժմ էլ դասավանդվում է,
բարձր դասարանցիներն անցնում են նախնական զինվորական պատրաստություն:
Առարկան, անտարակույս, անհրաժեշտ է
պատանիների եւ աղջիկների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության համար:
Զինղեկի նշանակման գործում մեր
ստորաբաժանման համաձայնությունն էլ
պարտադիր է, քանի որ զինղեկը պետք է
լինի սպա, ուստի՝ պահեստային սպաների
մրցույթ է հայտարարվում, նրանց անձնական
գործերն են ուսումնասիրվում…
– Ի՞նչ խոսք կհղեք սյունեցիներին,
Սյունիքի բնակչությանը:
– Աղետալի պատերազմից հետո Սյունիքի մարզում եւս մեկնարկել է ձմեռային զորակոչը, որին սիրով ու պատրաստակամությամբ,
պարտքի եւ պատասխանատվության զգացումով են մասնակցում սյունեցի պատանիները:
Ստեղծված իրավիճակում, երբ փորձում
ենք ազգովի դուրս գալ հետպատերազմյան
ծանր բարոյահոգեբանական վիճակից, պարտավոր ենք չտրվել ապատեղեկատվություններին, պարտավոր ենք խուճապի չմատնվել:
Որպես տարածքային ստորաբաժանման
ղեկավար, գրեթե ամեն շաբաթ Գորիսից այց
եմ կատարում Կապան, Մեղրի. վտանգավոր
իրավիճակներ առայժմ չեմ նկատել, բայց եւ
չեմ էլ կարող երաշխավորել, թե ինչ կարող
է լինել երբեւէ, բայց եւ համոզված եմ, որ
պատկան կառույցներն ամեն ինչ անում են
Սյունիքի սահմանների անվտանգությունն
ապահովելու ուղղությամբ:
Լցվենք համբերությամբ…
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ`
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆԻ ԵՎ
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ
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Գեւորգ Փարսյանը պատասխանել է
«Ֆրանս-Արմենի» պարբերականի
հարցերին
Սկիզբը՝ էջ 2

մտավախությունն այն է, որ չի բացառվում,
որ որոշ ժամանակ հետո 1990-ականների
սկզբի իրադարձությունները կրկնվեն։
– Ի դեպ, շաբաթներ ի վեր կառավարությունը ձեռնպահ էր մնում այդ
միջադեպերին խառնվելուն, Դուք խնդիրներ դրեցի՞ք կառավարության, նախարարությունների առջեւ, եւ ի՞նչ արձագանքներ եղան։
– Նոր-նոր կառավարությունը կենդանության նշաններ է ցույց տալիս, սկսել են
հետաքրքրվել տարածաշրջանով, փորձում
են հասկանալ խնդիրները, ու դեռ խոսակ-

տեղափոխվել են Կապան, Կուբաթլիից`
Գորիս։ Ինչպես նշեցի, այդ մարդկանց՝ կառավարության կողմից էական, շոշափելի
օգնություն դեռեւս չի ցուցաբերվել, միայն
նրանց սննդով ենք ապահովում, բայց
իրականում այդ մարդիկ ոչինչ չունեն, զրկվել
են ամեն ինչից։ Մեր առաջնահերթ խնդիրն
այդ մարդկանց կացարանով ապահովելն է,
ինչի հետ կապված մի ծրագիր եմ մշակել.
համայնքի սահմանամերձ գյուղերում ձեռք
բերել տներ` տեղափոխվածներին վերաբնակեցնելու նպատակով։ Նախ նրանց կապահովենք կացարանով, դրանով նաեւ
կբնակեցնենք, կամրացնենք սահմանամերձ

Այլընտրանքային ճանապարհ է Աղվանի-Տաթեւ
ճանապարհը, բայց Տաթեւից մինչեւ Սատանի կամուրջ
ճանապարհահատվածի կտրուկ ոլորանները մեծ
բեռնատարները դժվարությամբ կհաղթահարեն։ Սա է
խնդիրը։
ցությունների մակարդակում խոստանում են
խնդիրները լուծել։ Սպասենք ու հուսանք, որ
այդ խոստումներն ի վերջո իրականություն
կդառնան, կվերածվեն կոնկրետ գործերի։
– Վերջին սահմանորոշման աշխատանքների ժամանակ օգտագործվեցին
տարբեր տարիների հրատարակված
քարտեզներ, ինչպե՞ս ֆիքսվեց շփման
գիծը, մեզ համար, օրինակ, դժվար է
հասկանալ։
– Այսօրվա դրությամբ` սահմանների
տեղորոշումը իրականացվում է 1970-ական
թվականների քարտեզներով։ Ինչո՞ւ այդ
թվականների, ինձ էլ շատ հետաքրքիր էր այդ
հարցը. ինչու ոչ 1980-ական թվականների կամ
ոչ 20-ականների։ Ինձ հավաստիացրեցին,
որ 1970-ական թվականների քարտեզներով
սահմանորոշումը Հայաստանի համար լավագույն տարբերակն է։ Իսկ ինչո՞ւ լավագույն տարբերակը, որովհետեւ եթե
առաջնորդվեինք այլ քարտեզներով, ապա
խնդիրներ կունենայինք Հայաստանի մյուս
հատվածներում` Տավուշի, Գեղարքունիքի
մարզերում եւ այլն։ Ստացվում է այնպես, որ
1970-ական թվականների հրատարակված
քարտեզներով տուժում է Սյունիքի մարզը։
Բայց ընդհանուր առմամբ` ինձ այնպես ներկայացրեցին, որ այդ քարտեզներով սահմանորոշելիս Հայաստանն առավել շահում է,
քան այլ տարիներին հրատարակված քարտեզներով։
– Իսկ որքա՞ն է տուժել մարզը, ինչքա՞ն
է պատճառված վնասը, դրա տնտեսական
հետեւանքները, հաշվարկներն արվա՞ծ
են։
– Տակավին թվաբանական հաշվարկներ
արված չեն։ Առայժմ արձանագրել ենք այն
փաստը, որ պատերազմը լուրջ հետեւանքներ
է ունեցել մարզի գյուղատնտեսության վրա։
Անասնագլխաքանակի կորուստներ ունեցանք, ինչպես նաեւ հողատարածքների,
որ մարզի գյուղացիներն օգտագործում էին
թե՛ բանջարաբոստանային եւ հացահատիկային մշակաբույսեր արտադրելու, թե՛
որպես արոտավայրեր ու խոտհարքներ օգտագործելու նպատակով։ Նաեւ անտառային
զանգվածներ կրճատվեցին, քանզի գյուղաբնակները լուրջ եկամուտներ էին ստանում
անտառահատման աշխատանքներից։
– Իսկ փոխհատուցումներ եղե՞լ են։
– Ոչ, առայժմ վաղ է խոսել փոխհատուցումների մասին։ Այսօրվա դրությամբ
փոխհատուցում եղել է այն մարդկանց վերաբերմամբ, ովքեր իրենց անշարժ գույքն են
կորցրել մարտական գործողությունների
հետեւանքով, այս մասով է փոխհատուցում
եղել։
– Իսկ Կապանին հարակից Կուբաթլիի
եւ Զանգելանի հայ բնակչությունն օթեւանե՞լ է Ձեր համայնքում։
– Դարձյալ թվերով չեմ կարող հարցին
պատասխանել, բայց պիտի ասեմ, որ թե՛
Կուբաթլիից, թե՛ Զանգելանից բնակիչների
մի մասը մեր համայնքում է օթեւանել,
ավելի ստույգ` Զանգելանից հիմնականում

գյուղերը։
– Պատերազմի ընթացքում հանրապետության վարչապետը կոչ էր արել
կազմակերպել ինքնապաշտպանական
ջոկատներ, հիմա գոյություն ունե՞ն այդ
ջոկատները։
– Դեկտեմբերի 25-ին հերթափոխ տեղի
ունեցավ, եւ բոլոր անձինք, ովքեր ինքնապաշտպանությանը մասնակցում էին, անցան
քաղաքացիական կյանքի։
– Ինչպես հայտնի է, հունվարի 11-ին
ստորագրվեց եռակողմ նոր հայտարարություն` Պուտին-Փաշինյան-Ալիեւ, որը
ներառում է նաեւ հաղորդակցության
ուղիների ապաշրջափակումը, որ տարբեր խոսակցությունների տեղիք տվեց,
ինչպե՞ս եք վերաբերվում դրանց։
– Եթե ճիշտ ասենք, այդ խնդրի վերաբերմամբ կոնկրետություններ չկան, ասում
են Մեղրիով Նախիջեւանը եւ Ադրբեջանը
տրանսպորտային կապ պիտի ունենան։
Եթե տրանսպորտային միջոցների ապաշրջափակումը նպաստելու է մեր երկրի
տնտեսության բարգավաճմանը, երկու ձեռքով կողմ եմ, եթե սպառնալու է մեր երկրի
անվտանգությանը, միանշանակ դեմ եմ։
Ընդհանրապես բոլոր նրբությունները պիտի
հաշվի առնվեն բանակցությունների ընթացքում։
– Իսկ կառավարությունը Ձեր կարծիքը կհարցնի՞:
– Եթե Կապանին վերաբերող հարց լինի,
միանշանակ պիտի հարցնեն մեր կարծիքը։
– Իսկ հաճախակի՞ եք առնչվում Սյունիքի մյուս համայնքների` Քաջարանի,
Մեղրու եւ այլն՝ Ձեր գործընկերների հետ,
կուսակցական գործոնը չի՞ խանգարում։
– Անկուսակցական եմ եւ երբեւէ չեմ
անդամակցել որեւէ կուսակցության։ Ինչ
վերաբերում է Սյունիքի մյուս համայնքների
ղեկավարների հետ հարաբերվելուն, ասեմ,
որ մենք ոչ միայն գործընկերներ ենք, այլեւ
պարզապես ընկերներ։ Մեր հարաբերությունները տնտեսության շրջանակում են,
նրանք էլ այս պահին անկուսակցական են,
եւ այդ ընկերության շնորհիվ մեկս մյուսի
համայնքների խնդիրներին քաջատեղ յակ
ենք։ Եվ յուրաքանչ յուր առիթի դեպքում իրար
աջակից ենք լինում։
– Մարզում, այդ թվում` Կապան
համայնքի համար դժվարություններ
են ծագել ճանապարհների առումով։
Քայլեր արվո՞ւմ են այլընտրանքային
ճանապարհներ ունենալու կամ եղածը
նորոգելու ուղղությամբ։ Այս համատեքստում չգիտեմ, թե որքան իրական
է Հյուսիս-հարավ ճանապարհը, որի կառուցումը սկսվել է տարիներ առաջ։
– Խոսքը Հյուսիս-հարավ ճանապարհի
չորրորդ տրանշին է վերաբերում, որ կազմում
է 60 կիլոմետր` Լեռնաձոր գյուղից մինչեւ
Սիսիան, եւ պիտի անցնի կամուրջներով
ու թունելներով։ Այդ չորրորդ տրանշի
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերն
արդեն պատրաստ են եւ կազմում են մոտ մեկ

միլիարդ դոլար։ Քանզի ճանապարհն անցնում
է աշխարհագրական բարդ ռելիեֆով։ Եթե
այդ ճանապարհն իրականություն դառնա,
այլ ճանապարհային խնդիր չենք ունենա`
մասնավորապես Որոտանի հետ կապված։
Այլընտրանքային ճանապարհ է ԱղվանիՏաթեւ ճանապարհը, բայց Տաթեւից մինչեւ
Սատանի կամուրջ ճանապարհահատվածի
կտրուկ ոլորանները մեծ բեռնատարները
դժվարությամբ կհաղթահարեն։ Սա է խնդիրը։
– Նման բան հնարավո՞ր է, որ ադրբեջանցիները հայտնվեն մարզի տարածքում. որքանո՞վ եք պատրաստ
մարդկանց հնարավոր տեղաշարժին,
մանավանդ այն մարդկանց, որ ժամանակին այստեղից գնացել են, նախկինում
այստեղ են ապրել։
– Այսօրվա դրությամբ անթույլատրելի է,
որ ադրբեջանցիները հատել են սահմանը։
Եթե խոսքն առանց վիզայի (մուտքի թույլտվություն) մասին է, երկու երկրների միջեւ
պիտի լինեն դիվանագիտական հարաբերություններ, որը տեսանելի ապագայում անհնար է։
– Նաեւ դիվանագետները խոսում էին
այն մասին, որ փախստականները վերադառնան իրենց նախկին բնակավայրերը։
– Ես նման բան բացառում եմ, որ
իրենք կարող են գալ եւ ապրել այնտեղ,
որտեղ ժամանակին բնակվել են։ Մենք բազում խնդիրներ ունենք հարեւան երկրի
հետ։ Դա, նախեւառաջ, գերիների հարցն
է, որն առայժմ չի լուծվում։ Եթե Ադրբեջանը խոսում է երկարատեւ խաղաղության, հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման մասին, դա նշանակում է
հարաբերություններ ստեղծել։ Տակավին
լուծված չէ Արցախի կարգավիճակի հարցը,
այս ամենը պիտի հստակեցվի, նոր խոսենք
մեր հարաբերությունների մասին։ Նախ՝
պետք է վստահության մթնոլորտ ստեղծել։
Դեկլարատիվ
հայտարարություններ
են
հնչում, թե երկու կողմի տեղահանվածները
պիտի վերադառնան իրենց օջախները, ինչը
հնարավոր չէ առանց վստահության մթնոլորտի վերականգնման։
– Խոսեցինք գերիների մասին, բայց
խնդրահարույց է մնում անհետ կորածների հիմնահարցը։
– Ձեզ թվերով ներկայացնեմ` ունենք
11 անհետ կորած կապանցի, երեկ հայտնի
դարձավ, որ այդ 11-ից մեկը գերիների
ցանկում է։ Մարտական գործողությունների
ժամանակ զոհվել է 41 հոգի, բացի այդ մի զոհ
էլ եղել է քաղաքացիական անձանց թվից`
Դավիթբեկ գյուղում, մի ժամկետային զինվոր
զոհվել է հետպատերազմյան շրջանում` զինամթերքի պայթյունից։ Որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, որքանով
գիտեմ` ռազմագերիների առումով օրեցօր
ցուցակները թարմացվում են։
– Մեղրու, Գորիսի համայնքներում
տարածքային խնդիրներ կան, իսկ Կապանո՞ւմ։
– Կապանում էլ կան, մոտ 50 հեկտար
հողատարածք Կապանում, որի տերերն ունեն
սեփականության վկայականներ, անցնում
է ադրբեջանական սահմաններից ներս։
Խախտվում են մոտ 130 սեփականատիրոջ
իրավունքները, այսինքն` տարածքային խնդիրներ մեզ մոտ էլ կան։
– Դուք այս ընթացքում ադրբեջանցիների հետ շփվե՞լ եք անձամբ։
– Այո, դեպքն այդպես է պատահել.
ադրբեջանցիները դուրս են եկել Մ-17 միջպետական ճանապարհի բանուկ մաս (դա
Կապան-Ծավ ճանապարհն է)։ Այդտեղ եւս
որոշ հատվածներ GPS-ային տեղորոշմամբ
մտնում են Ադրբեջանի սահմանից ներս։
Դուրս էին եկել, կանգնել ճանապարհի երթեւեկելի հատվածում, այդ պահին այդտեղ
էի, զայրույթս հազիվ զսպելով ասացի, որ
իրենք այդտեղ գտնվելու իրավունք չունեն։
Ասացին, որ իրենց սահմանին են կանգնել,
բայցեւայնպես շուտափույթ հեռացան…
ԶՈՐՈՒՅՑԸ ԳՐԻ ԱՌԱՎ` ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԸ
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Խասան Հարությունյանը Խոտ-Որոտան
ճանապարհը
(Խազալ կապով)
վերականգնելու
առաջարկություն է
անում

Օրեր առաջ Խասան Սուրենի Հարությունյանը, ով մերօրյա Գորիսի շինարարերախտավորներից
է,
ցանկություն
հայտնեց հանդիպել «Սյունյաց երկրի»
լրագրողի հետ եւ բարձրաձայնել իր անհանգստությունը՝ Սյունիքի շուրջ տեղի
ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ:

2020 թ. օգոստոսի 29-ին կյանքի 80-ամյակը բոլորած Խասան Հարությունյանը,
պարզվում է, դեկտեմբերի 21-ին արժանացել
է Վետերանների միջազգային միության
«Պատվո նշան» շքանշանի՝ ադմիրալ Ա.
Սորոկինի ստորագրությամբ, ինչի առիթով
շնորհավորում ենք նրան եւ երկար տարիների
կյանք ցանկանում:
Սակայն մեծավաստակ շինարարին գնահատանքի այդ արտահայտությունը չի ուրախացնում. նա, ինչպես խոստովանում է, ծանր
ապրումների մեջ է՝ հայրենիք ենք կորցնում,
անկախ պետականություն ենք քանդում…
Խասան Հարությունյանին մտահոգում
են բոլոր այն հարցերը, որ ծառացած են
ամեն մի սյունեցու առջեւ: Բայց նա փորձեց
առանձնացնել իրավիճակից բխող մեկ
կոնկրետ հարց, որի վրա պատշաճ ենք
համարում ուշադրություն հրավիրել:
– Այն, ինչ տեղի է ունենում Սյունիքի
սահմանների շուրջ, խիստ կասկածելի է, եւ
շատ ափսոս, որ իշխանավորներն ինչ-որ
ընդհանրական եւ ոչինչ չասող խոսքերով են
արձագանքում այդ ամենին, – ասաց Խասան
Հարությունյանը: – Սյունիքի խնդիրը դարձել
է բոլորի խոսակցության թեման, բայց միայն
խոսքեր ենք լսում, դատարկ ու անիմաստ
խոսքեր, եւ ոչ մի կոնկրետ գործ կամ կոնկրետ
քայլ: Թուրքերը շատ արագ եկան Էյվազլար,
ինչի արդյունքում վտանգի տակ հայտնվեց
Գորիս-Կապան-Մեղրի
ռազմավարական
ավտոմայրուղին, ինչի հետեւանքով լրջագույն
դժվարություններ ստեղծվեցին հատկապես
Որոտան, Շուռնուխ եւ Բարձրավան գյուղերի
համար:
Իսկ ի՞նչ է առաջարկում Խասան Հարությունյանը ստեղծված իրավիճակում:
– Ամեն գնով պայքարել Էյվազլար կոչվող
հանգույցը վերացնելու համար, բայց մինչ
խնդրի վերջնական լուծում վերագործարկել
Խազալ կապով իջնող Խոտ-Որոտան ճանապարհը:
Մոտ 4 կմ երկարությամբ այդ ճանապարհը շինվել է 1960-ականների վերջին,
երբ կառուցվում էր Տաթեւհէկը: Տարիներ
շարունակ այդ ճանապարհով են երթեւեկել
ամենածանրաքաշ մեքենաներն անգամ:
Երեւանից Կապան գնացող մեքենաները
նույնպես (հիմնականում) օգտվում էին այդ
մայրուղուց:
Վերջին տարիներին Խոտ-Որոտան ճանապարհն անուշադրության է մատնվել.
նույնիսկ որոշ անպատասխանատու մարդիկ
ճանապարհի առանձին հատվածներ ներառել են իրենց այգիների մեջ: Մեկ-երկու
հատվածում էլ սողանքներ են առաջացել:
Այգիների ոռոգման ջրերն են որոշ տեղերում
քանդվածքներ ստեղծել:
Եվ, այդուհանդերձ, ըստ Խասան ՀարուՇարունակությունը՝ էջ 8
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Հավերժ փառք Արցախյան պատերազմում նահատակված հայոց քաջորդիներին

Շինուհայր. նրանք կռվեցին հայրենիք Արցախի
պաշտպանության համար, հերոսացան,
զոհվեցին ու անմահացան

Գավրոշա (Կոլյա) Ջանիկի
Խաչատրյան
Ծնվել է 2001 թ. մայիսի 6-ին Գորիսի
տարածաշրջանի Շինուհայր գյուղում։ Որպես
շարքային ծառայել է Արցախի պաշտպանության մարտական դիրքերում։ Մեկ տարի
երեք ամիս Մարտունի 3-ում էր։ Այնուհետեւ
տեղափոխել են Մարտունի-2։ Պատերազմի
օրերին մշտապես օպերատիվորեն է կատարել հրամանատարության կողմից տրված
առաջադրանքներն ու հրամանները։ Նռնականետաձիգ զինվորականը հպարտացել է,
որ Մոնթեի անվան զորամասում է ծառայում։
Նա լավ գիտեր զինվորականի գործը,
մարտնչել գիտեր առաջնագծում։
Մարտունի 2-ում թեժ ու աննահանջ մարտեր էին մղվում, թշնամին անօրեն պատերազմում անխնա օգտագործում էր
չթույլատրված զենքեր, օդից թիրախավորում մեր մարտական դիրքերն ու մյուս
օբյեկտները։ Մոնթեի անվան զորամասի
զինվորականները, այդ թվում` Գավրոշա
Խաչատրյանը, դիմադրում ու չէին նահանջում։ Հենց այդտեղ էլ թշնամու գնդակը
խոցում է զինվորականի կուրծքը…
Համարձակ զինվորը խփել էր թշնամու
երկու տանկ եւ հակառակորդին պատճառել
մոտ 50 զոհ։ Հրամանատարության կողմից
արժանացել էր խրախուսանքների։
Ավաղ, այդ մասին արդեն խոսում ենք
անցյալ ժամանակով…

Ազնիվ Արգամի Աղամալյան
Շինուհայր գյուղի նշանավոր գերդաստաններից մեկի շառավիղն էր…
Հայրը եւ մայրը Սանկտ Պետերբուրգ
տեղափոխվելուց հետո` 2001 թ. օգոստոսի
13-ին, ծնվել է Ազնիվը: Սերտորեն կապված
է եղել հոր ծննդավայր Շինուհայրին: Այդտեղ
են ծնվել ու ապրել նրա հարազատները:
Դպրոցական կրթությունը ստացել է
Երեւանում: 9-ամյա կրթություն ստանալուց
հետո ընդունվել է Հայ-ամերիկյան բժշկական

քոլեջ: Ուսմանը զուգահեռ ինը տարի
սովորել է մարզադպրոցում` հմտանալով
«Ուշու Սանդու» մարզաձեւում: Տարիների
ընթացքում տիրապետել է սպորտի այդ
ձեւին եւ մասնակցել մրցումների՝ արժանանալով մի շարք մեդալների, պատվոգրերի ու
խրախուսանքների:
Կարմիր դիպլոմով ավարտել է քոլեջը`
ստանալով ատամնատեխնիկի մասնագիտություն: Գործող օրենքի համաձայն՝
արտոնյալ կարգով ընդունվել է Երեւանի
բժշկական ինստիտուտի երկրորդ կուրս:
2019 թ. սեպտեմբերին, մի քանի ամիս
սովորելուց հետո, զորակոչվել է պարտադիր զինվորական ծառայության: Հայոց
բանակի զինվորը ծառայում էր Արցախի
Հանրապետության Մատաղիսի զորամասում:
Զինվորական ծառայության ժամանակ աչքի
է ընկել, նկատվել հրամանատարության
կողմից: Առաջադրանքները կատարել է
ժամանակին եւ անթերի, կարճ ժամանակում
տիրապետել է գործածության մեջ մտած նոր
զինատեսակների։
27 սեպտեմբերի 2020 թվական…
Դիրքի ավագ, կրտսեր սերժանտ Ազնիվն
առաջնագծում էր, մարտերը թեժ էին:
Կրակ էր թափվում ոչ միայն դիմացից, այլեւ
գլխավերեւից…
Ազնիվը հոկտեմբերի 12-ին վերջին
խոսակցությունն է ունեցել հարազատների
հետ, մասնավորապես՝ Շինուհայրում
բնակվող Խիկար հորեղբոր հետ:
Հոկտեմբերի 13-ին Ազնիվը զոհվեց թշնամու
գնդակից:
Մեկ ամսից ավելի հարազատները փնտրում
էին հերոսաբար զոհված Ազնիվի աճյունը...

Մեսրոպ Վաչեի Հարությունյան
Ծնվել է 1996 թ. փետրվարին Գորիսի
տարածաշրջանի Շինուհայր գյուղում։
Ծննդավայրում միջնակարգ կրթություն
ստանալուց հետո զորակոչվել է պարտադիր
զինվորական ծառայության։ Պատվով

ծառայել է հայոց բանակում ու զորացրվել։
Տիրապետել է ռազմական գործին
ու տեխնիկային։ Նա հստակ գիտեր`
ինչ է պատերազմը, ինչ է հայրենիքի
պաշտպանությունը…
2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին
ադրբեջանաթուրքական ուժերը`
վարձկան ահաբեկիչների հետ,
լայնածավալ հարձակում սկսեցին
Արցախի Հանրապետության սահմանի ողջ
երկայնքով` նպատակ ունենալով ծնկի բերել
հերոսական ժողովրդին ու նրա բանակը։
Այդ բոլորի մասին իմանալով` երիտասարդ
Մեսրոպը զինվորագրվում եւ ջոկատի հետ
մեկնում է Արցախ` հասնելով Ֆիզուլի։
Արցախին սպասվող վտանգը մեկ ուրիշ
ռազմավարություն եւ նպատակ ուներ։
Կայծակնային պատերազմով Ադրբեջանն
ու Թուրքիան ցանկանում էին կարճ
ժամանակում ծնկի բերել Արցախի բանակը`
մարտի դաշտ նետելով սիրիացի ու այլ
երկրների վարձկաններ` օգտագործելով
անօդաչու թռչող սարքեր, ժամանակակից
այլ ռազմական տեխնիկա։
Մեսրոպը զենքը ձեռքին կռվում է Ֆիզուլիի
տարածքում` համառ դիմադրություն ցույց
տալով հակառակորդին։ Կրակ էր թափվում
անօդաչու սարքերի ռմբահարումից
եւ թշնամու կողմից օգտագործվող
չթույլատրվող բազմաթիվ զենքերից։
«Գրադ» կայանքներից արձակած արկերի
բեկորները հասնում են նաեւ հերոսաբար
կռվող Մեսրոպ Հարությունյանին… Զոհվում է
մարտի դաշտում։
Դժվարությամբ են հայտնաբերել նրա
դին… Երկար փնտրտուքից հետո Երեւանի
դիահերձարաններից մեկում հարազատների
կողմից ճանաչվել է` ձեռքի ժամացույցով։
Հերոսաբար զոհված Մեսրոպ Հարությունյանը 2021 թ. հունվարի 10-ին հողին է
հանձնվել Եռաբլուրում…
ԺՈՐԱ ՄԱՆՈՒՑՅԱՆ

Ճանաչենք հերոսին՝ Գորիսից. Հարութ
Հարությունյան

Պատերազմի հենց առաջին վայրկյաններից սկսած Հարութը՝ որպես Հայոց պանծալի
բանակի հզոր զինվորական, իր ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ առաքելությունն էր կատարում

պատերազմի գոտու այնպիսի հատվածում,
ուր դեռ չէր ձեւավորվել ռազմաճակատը:
Նախքան «ԲԱՅՐԱՔԹԱՐՆԵՐԻ» մահաբեր
աղետը, Հարութն իր ջոկատով մարտական
խնդիրը կատարեց գերազանց... Երբ
պետք է վերադառնար... թշնամին վիրավորեց մարտական ընկերներից ոմանց:
Հարութը հասցրեց ընկերոջը փրկել, իսկ
իրեն մնաց ընդամենը...10 մետր, որպեսզի
գլորվեր դեպի փրկարար Ազատության
ձորափը, ու... ավա՜ղ. թուրք դիպուկահարը
գտավ անորսալի հային ու Հարութին
ծանր վիրավորեց թեւից... Հարութն
արնաքամ եղավ....նրան օգնելն անհնար էր.
ընկերներից ոմանք զոհված կամ մահամերձ
հայտնվեցին ԱՅՆՏԵՂ, իսկ ոմանք՝ հրաշքով
փրկվեցին...նաեւ Հարութի անձնազոհ
արարքի շնորհիվ:

Հարութից ոչ մի լուր չկար սեպտեմբերի
վերջից... մինչեւ.... 2020-21-ի ՍԵՎ ՆՈՐ
ՏԱՐԻՆ... Դեկտեմբերի 30-ին անքուն
գիշերներ չլուսացրած, հարազատ եղբորը
գիշերուզօր որոնումներով դեգերած
Էդուարդը՝ Արայիկ Հարությունյանի, գեներալ
Մուրադովի, մյուս որդեկորույս ծնողների
աջակցությամբ, ի վերջո, կարողացավ գտնել
Հարութի անկենդան, արդեն անճանաչելի
դարձած մարմինը: Իսկ հրաշքի նման
գործողությունն անձամբ նախաձեռնեց
եւ իրականացրեց Հարութի լավագույն
բարեկամներից մեկը՝ նրա անվանակից
Հարութը՝ Գորիսից. առանց որի, Հարութի
դին գտնելը հրաշք կթվար...
ՆՆՋԻՐ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՄԲ, ՀԵՐՈ՛Ս...
ՎԱՉԵ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Արեւառ
աչքերով,
արեւատեսք,
արեւանուն
Արեգ
Ազարյանը

Ծնվել է 1988թ. մայիսի 1-ին ԼՂՀ Շահումյանի
շրջանի Վերիշեն գյուղում: Հինգ տարեկան
էր, երբ ճանաչեց թուրքին, երբ իմացավ, որ
հարեւանը հիմա զինված է, ու ինքը պիտի
մոր ուսերի վրայից ուշադիր նայի, որ նա
դիմացի սար չհասնի...
Շահումյանից բռնի տեղահանված ընտանիքը հանգրվանեց Սիսիանի շրջանի
Նժդեհ (Սոֆլու) գյուղում: Յոթ տարեկան
Արեգը վազվզում էր ադրբեջանական
գերեզմանաքարերի մոտ ու մխիթարում
հորաքրոջը՝ «Աքա, իրանք մեր պապի
գերեզմանին ձեռք չեն տա, թե չէ ես սրանց
քարերը կպայթցնեմ»:
Ընտանիքի ավագ որդին բանակ էր գնում.
իննամյա Արեգը լսել էր, որ միայն բանակն
ու զինվորը կազատեն իրենց հարազատ
Շահումյանն ու համոզում էր եղբորը՝ իրեն էլ
հետը տանել:
2006թ. զորակոչվեց բանակ, լավ զինվոր էր,
հրետանին պատերազմի աստվածն է, ինքը՝
աստծու գործակալ՝ հրետանավոր՝ Արցախի
Մարտունիում:
«Թուրքը մի քանի մետրի վրա էր, բայց
հրաման չկար, էդ անտեր հրամանը գար՝
մերոնց վրեժը կլուծեի», – ափսոսանքով
պատմել էր դասընկերներին, երբ արձակուրդ էր եկել՝ ավագ եղբորը հողին հանձնելու, ով Շահումյանից փախչելիս հիվանդացել էր, չէր բուժվել: Հիվանդությունն իր
սեւ գործն արել էր ու ընդհատել 27-ամյա
երիտասարդի կյանքը: Արեգը մնացել էր
Ազարյան ազգանունը շարունակելու միակ
հույսը...
2010թ. Արեգն ամուսնացավ բախտակից
ընտանիքից Հերիքնազի հետ: Երկուսն էլ
Շահումյանից էին, երկուսն էլ հողին ու գյուղին նվիրված, անխոնջ աշխատանքի սովոր:
Արեգը գիտեր, որ հզոր ազգ ունենալու
համար պետք է շատանանք. չորս զավակ
ունեցան:
Սեպտեմբերի 27-ին, սովորության համաձայն, վաղ էր արթնացել, անցել էր առօրյա
հոգսերին, միայն երեկոյան իմացավ
պատերազմի բոթը. առավոտյան արդեն
Սիսիանի զինկոմիսարիատում էր, 29-ին՝
հարազատ Մարտունիում:
– Զանգում էր, – պատմում է կինը, –
զոհվելուց մեկ օր առաջ հարցրեցի, թե ե՞րբ
է տուն գալու, ասեց. «3600 սնարյադ եմ
կրակել, 60 հատ է մնում, դրանց 10 տարվա
«պասիլկա» եմ ուղարկում»: Աչքերս խոսելիս
լցվում էին, ձայնս փոխվում էր, բարկանում
էր Արեգս. «Հերիքա լացես, վեշերդ հավաքի,
հեսա մերոնք Շահումյանը մաքրում են,
գնալու ենք մեր տանն ապրենք»:
Հոկտեմբերի 20-ին թշնամին թեժ գրոհը
սկսեց լուսաբացի հետ, Արեգն ընկավ իր
զենքի կողքին, ընկավ՝ հավատալով, որ
հայրենի Վերիշենն ազատ է, որ իր զավակները Միացյալ Հայաստանի Արցախի մարզի
Վերիշեն գյուղում իրենց պապական տանն
են մեծանալու:
Հերոսացած Արեգի մարմինը հողին հանձնվեց Սիսիանի պանթեոնում:
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆ
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Խոսք հիշատակի

Արքայիկ Սուրենի
Մովսիսյան
2021թ
հունվարի
1-ին երկրային
կյանքին հրաժեշտ տվեց
Արքայիկ
Սուրենի Մովսիսյանը:
Ծնվել
է 1939 թ.
սեպտեմբերի
2-ին Կապանի շրջանի Դավիթբեկ գյուղում: Միջնակարգ կրթությունը ստացել է
Արծվանիկի դպրոցում, որն ավարտելուց
հետո ընդունվել է Երեւանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտ
եւ ավարտել բարձր առաջադիմությամբ:
Ծառայել է խորհրդային բանակում: Հաշվի
առնելով նրա կազմակերպչական ունակությունները, ղեկավարման փորձը,
մանկավարժության հանդեպ ունեցած
հակումը, գյուղական դպրոցներում
քիմիա եւ կենսաբանություն առարկաների մասնագետի պահանջը՝
ընդառաջել են, որ համատեղությամբ
մանկավարժական աշխատանք կատարի
Շրվենանց, Դավիթբեկ գյուղերի դպրոցներում: Վերջինում եղել է արտադրական-ուսումնական գծով փոխտնօրեն:
1971 թ. նշանակվել է Կապանի շրջանի
գյուղվարչության պետի տեղակալ, 1973թ.՝
Դավիթբեկ գյուղի կոլտնտեսության
նախագահ: 1977թ. նշանակվել է ԱղվանիՏանձավեր սովխոզի տնօրեն, իսկ 1979թ.՝
Կապանի Սյունիք խորհրդային տնտեսության տնօրեն: 1986 թ. ղեկավարել է
շրջանի գործկոմի գյուղաշխատանքների
վարչության աշխատակազմը: 1997-2004
թթ. եղել է Գեղիի միջնակարգ դպրոցի
տնօրեն: 2017 թ. աշխատել է Գեղի համայնքի գյուղապետի տեղակալ: Արքայիկ
Մովսիսյանը մի քանի անգամ ընտրվել
է շրջխորհրդի, մի անգամ էլ ՀԿԿ 26-րդ
համագումարի պատգամավոր: Պարգեւատրվել է «Պատվո նշան» շքանշանով: Իր
նվիրված աշխատանքով նպաստել է հայրենի եզերքի բարօրությանը: Հարգված,
ճանաչված ու սիրված անձնավորություն
էր՝ գնահատված հասարակության
կողմից:
Արքայիկ Մովսիսյանը դաստիարակել
է երեք երեխա, ունի չորս թոռ եւ մեկ ծոռ:
Նրա հիշատակը վառ կմնա ճանաչողների
սրտերում: Նա եղել եւ մնացել է Արքայիկ
Սուրենիչ:
ՄԻ ԽՈՒՄԲ ԸՆԿԵՐՆԵՐ

Սյունիքի նախկին
մարզպետն
աշխատանքի
չի հաճախել,
բայց ստացել է
աշխատավարձ.
ՔԿ-ն՝ Հակոբյանին
հարցաքննության
հրավիրելու մասին
ՀՀ քննչական կոմիտեն
անդրադարձել է
Սյունիքի նախկին մարզպետ
Վահե Հակոբյանին որպես
վկա հարցաքննության հրավիրելու մասին
փաստաբանների հայտարարությանը:
«Հաշվեքննիչ պալատի կողմից 2019 թ.
օգոստոսին ստուգումներ են իրականացվել
Սյունիքի մարզպետարանում եւ ենթակա
հիմնարկներում, որի ընթացքում հայտնաբերվել են չարաշահումներ:
Մասնավորապես՝ պարզվել է, որ նախկին մարզպետ Վ.Հակոբյանը, նրա երկու
օգնականները եւ վարորդը 2017-2018 թթ.
ընկած ժամանակահատվածում աշխատանքի չեն հաճախել, սակայն ստացել են աշխատավարձ:
Դեպքի առթիվ ՀՀ քննչական կոմիտեի
Սյունիքի մարզային քննչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ՝ ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի (յուրացնելը կամ
վատնելը) 2-րդ մասի 1-ին կետով, 314-րդ
հոդվածի (պաշտոնեական կեղծիքը) 1-ին
մասով:
Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում Վ.Հակոբյանը, վկայի դատավարական
կարգավիճակով, 2020 թ. դեկտեմբերի 14-ի
ծանուցագրով հրավիրվել է ՀՀ քննչական
կոմիտե, սակայն նրա փաստաբանը վարույթն
իրականացնող մարմնին տեղեկացրել է
եւ խնդրել այցը հետաձգել՝ Վ.Հակոբյանի
անձնական խնդիրներով պայմանավորված,
ինչին ի պատասխան՝ քննիչն ընդառաջել
է եւ նրան հարցաքննության հրավիրել
2021 թ. հունվարի 29-ին», – 1lurer.am-ին
տեղեկացրեց ՔԿ տեղեկատվության եւ
հասարակայնության հետ կապերի բաժնի
պետ Ռիմա Եգանյանը:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Պահպանվող
տարածքների
աջակցման ծրագիր-Հայաստան» ծրագիրը «Ֆինանսական
մասնակցային մոտեցման» բաղադրիչի շրջանակներում
«Խուստուփ» ՀԿ-ի միջոցով հայտարարում է դպրոցների
համար ծրագրերի մրցույթ
Մրցույթը նախատեսված է ՀՀ Սյունիքի մարզի 4 թիրախային
քաղաքների՝ Կապան, Քաջարան, Մեղրի, Ագարակ դպրոցների համար։
Լավագույն ծրագրի համար տրամադրվող գումարի չափը կազմում է
մինչեւ 1,500,000 ՀՀ դրամ։ Դպրոցի կողմից ներկայացվելիք ծրագիրը
պետք է համապատասխանի հետեւյալ սկզբունքներին.
պարունակի բնապահպանական բաղադրիչ,
պարունակի էկոկրթական բաղադրիչ,
ապահովի կայունություն եւ շարունակականություն,
ունենա կրկնօրինակման ներուժ,
լինի ցուցադրական եւ նորարարական,
ապահովի աշակերտների մասնակցությունը ծրագրի
իրականացման գործընթացին,
լինի իրատեսական՝ ծրագրի բյուջեի տեսանկյունից
լինի իրատեսական՝ ծրագրի իրականացման ժամկետների
(մինչեւ 3 ամիս)տեսանկյունից
Յուրաքանչ յուր դպրոց կարող է ներկայացնել միայն 1 ծրագիր:
Ծրագրերի ընդունման վերջնաժամկետը՝ 15.02.2021

ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ»
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ:
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ:
Գլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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Խասան Հարությունյանը Խոտ-Որոտան
ճանապարհը (Խազալ կապով)
վերականգնելու առաջարկություն է անում
Սկիզբը՝ էջ 6

թյունյանի՝ ճանապարհին առաջացած խնդիրները կարելի է մի քանի օրվա ընթացքում
լուծել: Ընդ որում՝ այդ խնդիրները կարող
են լուծել Գորիսի շինարարական կազմակերպությունները՝ համատեղ ջանքերով եւ
սեփական միջոցներով, չէ՞ որ խոսքը տարածաշրջանի համար կենսական նշանակության
ճանապարհի մասին է:
Արդյունքում կունենանք Գորիսը Որոտանի հետ կապող այլընտրանքային եւ հուսալի
ճանապարհ:
Արդյունքում Գորիս-Կապան-Մեղրի մայրուղու կարեւոր այդ հանգույցը կդառնա
անվտանգ, քանի դեռ Հայաստանի համար
բացառիկ նշանակության այդ մայրուղու
շուրջ (նաեւ Էյվազլարում) չի ստեղծվել

անվտանգության գոտի, այն էլ՝ հայկական
ուժերի վերահսկողության ներքո:
– Բավական է ճառեր ասել, պատվերով
ցույցեր կազմակերպել, «հերոսներ» հնարել
ու խաղեր տալ, ժամն է գիտակցելու տեղի
ունեցած ողբերգության ամբողջ էությունն ու
ծանրությունը եւ գործի անցնել, – մեր զրույցն
այսպես ավարտեց ճանաչված ճանապարհաշինարարը:
Դե ինչ, Խասան Հարությունյանը, թվում է,
ողջամիտ առաջարկություն է ներկայացնում:
Սպասենք պետական համապատասխան
ատյանների եւ, իհարկե, Գորիսի շինարարական կազմակերպությունների արձագանքին:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
03.01.2021

Սյունիքի մարզում կստեղծվի երեխայի եւ
ընտանիքի աջակցության կենտրոն
Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում
կստեղծվի երեխայի եւ ընտանիքի աջակցության կենտրոն, որտեղ կարճաժամկետ
շուրջօրյա խնամք կստանան Սյունիքի եւ
հարակից մարզերի կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 0-ից մինչեւ 18 տարեկան երեխաները, իսկ 2-ից մինչեւ 18
տարեկան երեխաներին կտրամադրվի ցերեկային աջակցության ծառայություն:
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի
նախարարությունից NEWS.am-ին հայտնում
են, որ Սյունիքի մարզի երեխայի եւ ընտանիքի
աջակցության կենտրոնում առավելագույնը 6

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Պահպանվող
տարածքների
աջակցման
ծրագիրՀայաստան»
ծրագիրը
«Ֆինանսական
մասնակցային մոտեցման» բաղադրիչի
շրջանակներում «Խուստուփ» ՀԿ-ի միջոցով
հայտարարում է տնային տնտեսությունների
համար փոքր ծավալի բիզնես-ծրագրերի
մրցույթ
Մրցույթը նախատեսված է ՀՀ Սյունիքի մարզի
4 թիրախային քաղաքների՝ Կապան, Քաջարան,
Մեղրի, Ագարակ տնային տնտեսությունների
համար։ Մեկ փոքր ծավալի բիզնես-ծրագրի
համար տրամադրվող գումարի չափը կազմում է
մինչեւ 700,000 ՀՀ դրամ։
Տնային տնտեսությունների համար Փոքր
ծավալի բիզնես-ծրագիրը պետք է համապատասխանի հետեւյալ սկզբունքներին.
լինի կայուն եւ շարունակական,
լինի իրատեսական՝ ծրագրի բյուջեի
(մինչեւ 700,000 ՀՀ դրամ) տեսանկյունից,
լինի իրատեսական՝ ծրագրի
իրականացման ժամկետների (մինչեւ 3
ամիս) տեսանկյունից,

«ԽՈՒՍՏՈՒՓ» Բնապահպանական ՀԿ Հեռ.

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
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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

ամիս ժամկետով շուրջօրյա խնամք կստանա
կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված
50 երեխա, ցերեկային աջակցության ծառայություն կտրամադրվի 100 երեխայի՝ առավելագույնը 1 տարի ժամկետով:
Սա հնարավորություն կտա ապաինստիտուցիոնալացման
քաղաքականությանը
զուգահեռ զարգացնել երեխաներին տրամադրվող այլընտրանքային խնամքի հնարավորությունները՝ նախապատվություն տալով
խնամքի ընտանեկան տիպին, իսկ շուրջօրյա
հաստատությունում տեղավորման դեպքում՝
կարճաժամկետ խնամքին:
14.01.2021

բացառի կամ հնարավորինս նվազեցնի
շրջակա միջավայրի եւ բնության վրա
բացասական ազդեցությունը,
ստեղծի նոր աշխատատեղեր/ապահովի
զբաղվածություն,
նկարագրի հնարավոր ռիսկերը եւ
դրանց հաղթահարմանը ուղղված
միջոցառումները,
նկարագրի ակնկալվող արդյունքը եւ դրա
ազդեցությունը ընտանիքի վրա:
Յուրաքանչ յուր
տնային
տնտեսություն
պետք Է ներկայացնի միայն 1 բիզնես-ծրագիր:
Ծրագրում չնշել անուն ազգանուն, հասցե,
հեռախոսահամար:
Ծրագրերի ընդունման վերջնաժամկետը՝
26.02.2021թ.:
Կապանի
եւ
Քաջարանի
բնակիչները
ծրագրերը ներկայացնեն ք. Կապան, Շահումյան
փողոց 4/1 (նախկին կենցաղի շենք) հասցեով,
իսկ Մեղրու եւ Ագարակի բնակիչները`ք. Մեղրի,
Ադել յան 3 (Կանանց ռեսուրս կենտրոն) հասցեով:
«ԽՈՒՍՏՈՒՓ» Բնապահպանական ՀԿ
Հեռ.՝

տպագրվող նյութերի համար խմբագրությունը պատասխանատվություն չի
կրում:

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

Հղումը «Սյունյաց երկրին» պարտադիր է:
նշանի տակ տպագրվում են
գովազդային նյութեր:
Գրանցման վկայականը` 01Մ 000231:

Ծավալը` 2 տպագրական մամուլ:
Տպաքանակը` 1000, գինը` 100 դրամ:
Ստորագրված է տպագրության
29.12.2021թ.:

