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Հ ա յաս տա նի տնտե սութ յունն ան ցած 
2022 թվա կա նին լուրջ ա ռա ջըն թաց է 
գրան ցել, սա կայն վեր լու ծա բան նե րը մի 

շարք գոր ծոն ներ են մատ նան շում՝ հոր դո րե լով 
խու սա փել էյ ֆո րիա յից։ 

Տա րե կան տվյալ նե րը վի ճա կագ րա կան 
ազ գա յին կո մի տեն դեռ չի հրա պա րա կել, ըստ 
ա մե նայ նի, դրանք հայտ նի կդառ նան միայն 
հուն վա րի վեր ջին, փետր վա րի սկզբին։ Պաշ-
տո նա կան տվյալ նե րով՝ նո յեմ բեր ամս վա 
տնտե սա կան ակ տի վութ յան ցու ցա նի շը կազ-
մում է 13,8 տո կոս, իսկ ամ բողջ տար վա հա-
մար՝ հուն վա րից նո յեմ բեր ժա մա նա կա հատ-
վա ծի հա մար՝ 14,4 տո կոս։

Իշ խա նութ յուն նե րը նշում են տա րե կան 
կտրված քով երկ նիշ ա ճի հնա րա վո րութ յան 
մա սին, բայց ան կախ վեր լու ծա բան ներն ու 
մի ջազ գա յին ֆի նան սա կան ինս տի տուտ ներն 
ա վե լի հա մեստ կան խա տե սում են ա նում՝ 
մինչև 7-8 տո կո սի սահ ման նե րում։ Նույ նիսկ 
գոր ծող վար չախմ բի «սրտի» է կո նո մի կա յի 
նա խա րար Վա հան Քե րոբ յանն է ար ձա նագ-
րել, որ Հա յաս տա նի տնտե սութ յան հա մար 
ռիս կեր կան, ե րեք հիմ նա կան ներն են՝ աշ-
խար հա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կով պայ մա-
նա վոր ված անվ տան գութ յու նը, դան դաղկոտ 
բյու րոկ րա տիան և կադ րե րի պա կա սը։

Ֆի նանս նե րի նախ կին նա խա րար Վար-
դան Ա րամ յանն էլ ընդգ ծել էր, թե 2022թ. Հա-
յաս տա նի գրան ցած ան նա խա դեպ տնտե-
սա կան ա ճը պայ մա նա վոր ված է «պա հա յին 
գոր ծո նով»` աշ խար հա քա ղա քա կան ու հա-
մաշ խար հա յին տնտե սութ յան մեջ ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կով ու որ պես հետ ևանք` Ռու սաս-
տա նի Դաշ նութ յան մեծ թվով քա ղա քա ցի նե րի 
ու կա պի տա լի ներ հոս քով։

ՀՀ ՊԵԿ-ը նա խա տե սում է եզ րա փա կել պե-
տա կան բյու ջեի հար կա յին ե կա մուտ նե րի և 
տուր քե րի գե րա կա տար մամբ: Կո մի տեն տա-
րին ամ փո փում է 1 տրի լիոն 925 մի լիարդ դրամ 
հար կա յին ե կա մուտ նե րով, ո րը գե րա զան ցում 
է նա խորդ տար վա հար կա յին ե կա մուտ նե րը 
և տուր քե րը՝ 338 մի լիար դով կամ 21,4 %-ով, 
իսկ տա րեսկզ բին հաս տատ ված ցու ցա նի շը՝ 
81 մի լիարդ դրա մով: Ընդ ո րում՝ վստա հա բար 
կա րե լի է պնդել, որ հար կա յին մուտ քե րը հիմ-
նա կա նում խո շոր ըն կե րութ յուն նե րի վճա րում-
նե րի շնոր հիվ են, ին չի արդ յուն քում էլ գոր ծող 
իշ խա նութ յուն ներն ի րենց հա ջո ղութ յուն նե րի 
մա սին ազ դա րա րե լու հնա րա վո րութ յուն են 
ստա ցել։

Ա ռայժմ չկան խո շոր հար կա տու նե րի տա-
րե կան տվյալ նե րը. ա ռա ջին ե րեք ե ռամս յակ-
նե րի տվյալ նե րով՝ հա զար խո շոր հար կա-
տու նե րը 9 ամ սում վճա րել են 1 տրի լիոն 82 
մի լիարդ դրամ, իսկ տա րե կան կտրված քով 
այդ թիվն ա վե լի մեծ կլի նի։ Այ սինքն՝ խո շոր 
հար կա տու ներն ա վեի շատ հար կեր են վճա-
րել, քան մյուս բո լո րը միա սին։

Հուն վար-սեպ տեմ բե րի տվյալ նե րով՝ ա ռա-
ջին հնգյա կում գտնվող ըն կե րութ յուն նե րից 

Ա  մա նո րի և Սուրբ Ծնն դի նա խօ րեին 
բո լո րիս հա յաց քը, հատ կա պես Ս յու-
նի քում, ուղղ ված է շրջա փակ ման մեջ 

հայտն ված հա յոց Ար ցա խին:
Դեկ տեմ բե րի 25-ի ստե փա նա կերտ յան 

հան րա հա վա քը ցույց տվեց վերս տին, որ ոչ թե 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յունն ու Սփ յուռքն 
են ապ րեց նում Ար ցա խին, այլ Ար ցախն է բախ-
տո րոշ մեր օ րե րում ո գեշն չում հայ մար դուն:

Հան րա հա վա քը, ան տա րա կույս, պա տաս-
խան տվեց մտա հո գող բազ մա թիվ հար ցե րի:

Եվ, այ դու հան դերձ, շա րու նա կում ենք 
ի րա վի ճա կի շուրջ զրույ ցը պա շար ված Ար ցա-
խի եր ևե լի մտա վո րա կան նե րի հետ, ին չի հա-
մար դեկ տեմ բե րի 26-ին հե ռա վար հար ցազ-
րույց ու նե ցանք բա նաս տեղծ, դրա մա տուրգ, 
բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր, ՀՀ մշա կույ թի վաս տա կա վոր գոր-
ծիչ, Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան պե տա կան 
օրհ ներ գի հե ղի նակ Վար դան Հա կոբ յա նի հետ:

– Պա րոն Հա կոբ յան, պա շար ված Ար-
ցա խի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ վեր ջին 
ան գամ հե ռա վար զրույց ենք ու նե ցել 
1991, 1992 թվա կան նե րին՝ մինչև Լա չի-
նի մի ջանց քի ա զա տագ րու մը: Ու մտքովս 
չէր անց նում, ան գամ 2020 թ. նո յեմ բե րի 
9-ի կա պի տուլ  յա ցիա յից հե տո, որ Ար ցա-
խը կրկին կհայտն վի շրջա փակ ման մեջ, ու 
մենք այս կերպ կզրու ցենք: Ին չո՞ւ այս պես 
ստաց վեց:

– Խն դի րը բա վա կա նին բարդ է, շրջա փա-
կու մը, որ ստեղծ վել է Ար ցա խի շուրջ, պա տե-
րազ մա կան վի ճակ է և գու ցե մի քիչ ա վե լի 
սար սա փե լի: 

Կար ծում եմ՝ մեր ժո ղո վուրդն այս ի րա վի-

ճա կից դուրս գա լու եր կու-ե րեք ճա նա պարհ 
ու նի. դրան ցից մե կը լռելն է և կա մաց-կա-
մաց հե ռա նա լը՝ Նա խիջ ևա նի նման: Մ յու սը, 
որ մենք ընտ րել ենք, պայ քա րի ճա նա պարհն 
է: Ա յո, պայ քա րը պետք է շա րու նա կենք... 
Բայց գի տե՞ք, ամ բո խա վա րա կան, պո պու լիս-
տա կան խոս քե րը շա տա ցել են, սուտն է շա-
տա ցել, և հի մա մի բան է հար կա վոր՝ պի տի 
(ու զենք-չու զենք) զին վենք՝ հա նուն խա ղա-
ղութ յան, ե թե չզին վենք, ա վե լի ու ժեղ չլի նենք, 
գեր ժա մա նա կա կից զեն քեր ձեռք չբե րենք՝ 
խա ղա ղութ յուն չենք տես նե լու և ոչն չա նա լու 
ենք: Զին վե լը, ան շուշտ, կախ ված է նաև մի-
ջոց ներ ու նե նա լուց: Կար ծում եմ՝ մեր ժո ղո-
վուր դը՝ Հա յաս տան, Ար ցախ, Սփ յուռք, պետք 
է սո ված մնա, տկլոր մնա (ե թե պետք է), բայց 
զենք ձեռք բե րի: Ե թե ու զում ենք ապ րել, իսկ 
ե թե չենք ու զում՝ դա ար դեն ու րիշ խնդիր է: 
Բայց ե թե-ի խնդիր չկա, մենք ո րո շել ենք ապ-
րել Ար ցա խում, մնալ Ար ցա խում՝ մեր պա պա-
կան հո ղի վրա, ո րով հետև ու րիշ տեղ չու նենք: 
Ար ցախն էլ ա ռանց ար ցախ ցի նե րի եր բեք չի 
կա րող Ար ցախ լի նել: Այն պես որ՝ պի տի ու նե-
նանք Ադր բե ջա նից էլ հզոր ինք նա պաշտ պա-
նութ յուն, որ կա րո ղա նանք հաս նել խա ղա-
ղութ յան. սա է միակ ճա նա պար հը:

– Ե թե վե րա բաց վի մի ջանց քը, ա պա, 
դա տե լով դեպ քե րի զար գաց ման տրա-
մա բա նութ յու նից, դա կա րող է երբ ևէ 
կրկնվել...

Ի՞նչ ա նել, որ պես զի Ար ցա խի ու Մայր 
հայ րե նի քի միջև ճա նա պար հա յին հա ղոր-
դակ ցութ յունն այլևս ու եր բեք չխա փան-
վի:

– Այ սօր չպետք է հույս դնել ու րիշ նե րի 

վրա: Շատ հա ճախ հույս ենք կա պել Ռու սա-
տա նի հետ՝ որ պես մեր դաշ նակ ցի, մեր բա րե-
կամ երկ րի, բայց Ռու սաս տա նի հա մար ա ռա-
ջինն իր շահն է: Մինչ դեռ մենք մո ռա նում ենք 
մեր ժո ղովր դի շա հը: Ոչ մի ժո ղո վուրդ մեր փո-
խա րեն ո՛չ կռվե լու է, ո՛չ էլ մեր շա հը պաշտ պա-
նե լու, լի նի Արև մուտ քը, լի նի Ար ևել քը, ռու սը... 

Գի տե՞ք, գոր ծե րի տրա մա բա նութ յունն այլ 
բան է հու շում. ռուս ժո ղո վուր դը միշտ ե ղել է 
մեզ հետ, մենք ե ղել ենք նրա հետ, բայց ռու-
սա կան իշ խա նութ յուն նե րը հայ-թուր քա կան 
ընդ հա րում նե րի ժա մա նակ ոչ միշտ են գոր ծել 
մեր օգ տին: 1915 թվա կա նին այդ պես է ե ղել, 
1920 թվա կա նին էլ Նա խիջ ևա նը և Ար ցախն են 

ՎԱՐԴԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ. «... Ու եթե, Աստված չանի, 
զոհվելու ենք, ապա՝ մեր հողի վրա. սա է 
արցախցու որոշումը»

Դուք դժվարությունների առջև երբեք չեք ընկրկել ու չեք նահանջել, այսօր էլ շարունակում եք 
արժանապատվորեն ու հերոսաբար պայքարել հանուն Ձեր ազատ ու անկախ կյանքի, հանուն 
պատմական արդարության վերականգման: Ձեր քաջ նախնյաց օրինակով հաստատուն մնացեք 
հայրենի հողում ապրելու վճռականության մեջ: Մեզ հետ է Աստված, մեզ հետ է Դավիթ Բեկի, 
Զորավար Անդրանիկի և Գարեգին Նժդեհի ոգին: 

Շարունակությունը՝ էջ 5

Արցախի ապագան նորից դարձել 
է հայի արժանապատվության 
հերթական քննությունը. որ-
պես զի այդ քննությունը ստանա 
պատ վաբեր գնահատական, 
պետք է ազգովի սթափվենք ու 
զգաստանանք:

Արցախի թեմի առաջնորդ 
Տեր Վրթանես Եպիսկոպոս 

Աբրահամյան

Սյունեցիների մտածումներն ու 
հայացքները Ձեզ են ուղղված, սիրելի 
արցախցիներ

Չորեքշաբթի
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Թե ին չով նշա նա վոր վեց 2022 թվականը՝ 
քննար կում նե րի թե մա է այս օ րե րին: Այդ 
թե մա յի վե րա բեր յալ մեզ հե տաքրք րող 
հար ցե րի շուրջ զրույ ցի հրա վի րե ցինք 
հան րա պե տութ յան իշ խող քա ղա քա կան 
ու ժից Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր, 
մեր հայ րե նա կից Դա վիթ Դա նիել յա նին:

-Պա րոն Դա նիել  յան, դժվա-
րին օ րեր ենք ապ րում ազ-
գո վի՝ պայ մա նա վոր ված 

հատ կա պես Լա չի նի մի ջանց քում տե ղի 
ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րով: Ընդ 
ո րում՝ ե թե ան գամ մի ջանցքն այ սօր 
բաց վի, միև նույն է՝ այն մնա լու է մեր ազ-
գա յին ցա վե րից մե կը:

Սա կայն լրջա գույն այդ խնդրի վե րա-
բեր յալ Եր ևա նից ոչ միան շա նակ ու հա-
կա սա կան ար ձա գանք ներ ենք լսում և 
լ սում ենք միայն խոս քեր...

Հե տաքր քիր է՝ սյու նե ցի պատ գա մա-
վոր ներդ, որ ան նա խա դեպ մեծ խումբ 
եք Ազ գա յին ժո ղո վում, հա վաք վե՞լ եք 
ճգնա ժա մա յին այդ ա ռի թով և ու նե՞ք սե-
փա կան կար ծիք կամ դիր քո րո շում Լա-
չի նի մի ջանց քում ստեղծ ված վի ճակն ու 
ճգնա ժա մը հաղ թա հա րե լու ու ղի նե րի 
վե րա բեր յալ:

– Ինչ խոսք, դժվա րին և ծան րա գույն 
շրջան է բո լո րիս հա մար: Միան շա նակ է, որ 
այս հար ցը ևս Ադր բե ջանն օգ տա գոր ծե լու 
է Հա յաս տա նին զի ջում ներ պար տադ րե լու, 
մեր երկ րում ներ քա ղա քա կան ճգնա ժամ և 
լար վա ծութ յուն ա ռա ջաց նե լու նպա տա կով: 
Այս ի րա վի ճա կում դժվար է պահ պա նել սառ-
նասր տութ յուն, հետ ևա բար հնչում են ոչ 
միան շա նակ ու ի րա րա մերժ հայ տա րա րութ-
յուն ներ: Ցա վա լիո րեն, մենք չենք կա րո ղա-
նում միաս նա կան դիր քո րո շում ձևա վո րել 
հար ցի լուծ ման ու ղի նե րի վե րա բեր յալ:

Ս յու նի քի պատ գա մա վոր նե րի հետ չենք 
ձևա վո րել միաս նա կան դիր քո րո շում, սա կայն 
կնշեմ, որ բո լոր պատ գա մա վոր ներն ի րա կա-
նաց նում են աշ խա տանք մի ջազ գա յին գոր-
ծըն կեր նե րի և ի րա վա պաշտ պան կա ռույց նե-
րի հետ, օգ տա գոր ծում խորհր դա րա նա կան 
դի վա նա գի տութ յան բո լոր լծակ նե րը հար ցը 
կար գա վո րե լու հա մար: 

– Ըստ Ձեր ու նե ցած տե ղե կութ յուն նե-
րի՝ Ար ցա խի բնա կիչ նե րից քա նի՞ հո գի է 
մնա ցել Գո րի սում, ի՞նչ պայ ման նե րում են 
նրանք գտնվում, և ով քե՞ր են զբաղ վում 
մեր հայ րե նա կից նե րի ըն թա ցիկ խնդիր-
նե րով:

– Գո րի սում է մեր 300 հայ րե նա կից: Իմ 
տե ղե կութ յուն նե րով՝ նրանք գտնվում են նոր-
մալ պայ ման նե րում, հատ կա պես ար ցախ ցի 
ե րե խա ներն ու շադ րութ յան կենտ րո նում են, 
մաս նա վոր կազ մա կեր պութ յուն նե րը և բազ-
մա թիվ ան հատ ներ նույն պես պար բե րա բար 
հրա վի րում են նրանց տար բեր մի ջո ցա ռում-
նե րի, ու ղար կում նվեր ներ, փոր ձում ինչ-որ 
կերպ ու րա խաց նել տնից հե ռու գտնվող մեր 
ե րե խա նե րին: Պար բե րա բար ծա նո թա նում 
եմ ի րա վի ճա կին, ինձ հա վաս տիաց րել են՝ 
ա մեն ին չով ա պա հով ված են մեր հայ րե նա-
կից նե րը, և այս պա հին ոչն չի կա րիք չու նեն:

– Գի տե՞ք, եր բեմն տա րա կույս նե-
րի տե ղիք տվող հայ տա րա րութ յուն ներ 
ենք լսում մայ րա քա ղա քից, նաև Ազ գա-
յին ժո ղո վից: Ի՞նչ ա սել է՝ հո չե՞նք գնա լու 
կռվենք Լա չի նի մի ջանց քի հա մար:

Այն քան նման է Սև լճի ար ևել  յան 
հատ վա ծը թուր քե րի կող մից բռնա զավ-
թե լու օ րե րին ար ված հայ տա րա րութ յա-
նը՝ հո չե՞նք գնա լու այդ սա րե րի հա մար 
կռվենք: Գո նե սյու նե ցի պատ գա մա վոր-
ներն ու իշ խա նա վոր նե րը զերծ մնան մեր 
վեր քին աղ ցա նող նման հայ տա րա րութ-
յուն նե րից:

– Ես կա րող եմ ա սել իմ դիր քո րո շու մը, 
որ ներ կա յաց րել եմ թե՛ գոր ծըն կեր նե րիս, թե՛ 
մեր հայ րե նա կից նե րին՝ Ս յու նիք կա տա րած 
այ ցե րիս ըն թաց քում: Հա մա ձայն ՀՀ Սահ մա-
նադ րութ յան` Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-

յան քա ղա քա ցի նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան սահ ման նե րից դուրս, մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քի հի ման վրա, Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան պաշտ պա նութ յան ներ քո են: 
Հետ ևա բար՝ մեր պե տութ յու նը հնա րա վոր 
բո լոր մի ջոց նե րով պետք է պաշտ պա նի մեր 
հայ րե նա կից նե րին: Այս պա հին պե տութ-
յունն օգ տա գոր ծում է դի վա նա գի տա կան 
գոր ծի քա կազ մը, գրան ցել է տե սա նե լի հա ջո-
ղութ յուն այն ա ռու մով, որ մի ջազ գա յին գոր-
ծըն կեր նե րը և ի րա վա պաշտ պան կազ մա կեր-
պութ յուն ներն ար ձա նագ րել են Ադր բե ջա նի ոչ 
ի րա վա չափ գոր ծե լաո ճը, դա տա պար տել են 
այն և կոչ ա րել ան հա պաղ բա ցել Ար ցա խը 
Հա յաս տա նին կա պող կյան քի ճա նա պար հը: 
Ես ընգ ծում եմ՝ մեր պե տութ յունն ա մեն կերպ 
պետք է պաշտ պա նի իր քա ղա քա ցի նե րի հիմ-
նա րար ի րա վունք նե րը:

– 2022-ը ծանր տա րի էր Ս յու նի քի 
հա մար. դեռևս մարտ ամ սին թուր քե րը 
զավ թե ցին Ներ քին Հան դի մեր ձա կա իշ-
խող բար ձունք նե րը:

Սեպ տեմ բեր յան ե ռօր յա պա տե րազ-
մում թշնա մին այդ ուղ ղութ յամբ ա վե լի 
ա ռաջ ե կավ, ո րի հետ ևան քով գյու ղում 
բնակ վելն ա ռայ սօր մեծ ռիս կեր է պա րու-
նա կում: Կորց րինք նաև Մեծ Իշ խա նա սա-
րի մեր ձա կայ քի իշ խող բար ձունք նե րը՝ 
ստույգ սպառ նա լիք ներ ստեղ ծե լով Ս յու-
նիքն ու Ար ցա խը մայ րա քա ղա քին կա-
պող Մ2 մայ րու ղու հա մար:

Եվ այդ ա մե նից հե տո՝ մինչև այ սօր, 
հան րա պե տութ յան հա մա պա տաս խան 
պաշ տոն յա նե րը չեն ա սում, թե Ներ քին 
Հան դում կամ Մեծ Իշ խա նա սա րում որ-
տե ղո՞վ է անց նում հայ-ադր բե ջա նա կան 
շփման գի ծը՝ ա վե լորդ մի ջա դե պե րից 
խու սա փե լու հա մար: Մի գու ցե Ձեր օգ-
նութ յա՞մբ ցրենք ա նո րո շութ յան այդ 
մշու շը:

– Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յունն ու նի 
մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված տա րածք և սահ-
ման ներ: Իսկ Ձեր կող մից նշված ի րա դար-
ձութ յուն ներն Ադր բե ջա նի կող մից մի ջազ գա-
յին ի րա վուն քի ոտ նա հա րում են: Ռազ մա կան 
ագ րե սիա յի մի ջո ցով Ադր բե ջանն օ կու պաց րել 
է ՀՀ տա րածք նե րը և ար ժա նա ցել մի ջազ գա-
յին հան րութ յան կոշտ ար ձա գան քին: Ադր-
բե ջա նը պետք է վե րա դառ նա ել ման դիր քեր, 
սա միան շա նակ է: Ա յո, հա կա ռա կորդն ի րա-
կա նաց նում է ամ րա կայ ման աշ խա տանք ներ, 
փոր ձում է պահ պա նել օ կու պաց ված դիր քե-
րը, սա կայն վաղ թե ուշ վե րա դառ նա լու է ել-
ման դիր քեր: 

– Հատ կա պես տար վա երկ րորդ կե-
սին Ս յու նիք այ ցե լե ցին «մի սիո նե րա-
կան» տար բեր խմբեր՝ հա կա ռու սա կան 
քա րոզ չութ յան նպա տա կով: Ս յու նի քում, 
մինչ դեռ, քչերն են հա մա ձայն այդ քա-
րո զիչ նե րի տե սա կետ նե րին՝ նկա տի ու-
նե նա լով ՌԴ զին վո րա կա նութ յան՝ այ-
լընտ րանք չու նե ցող ներ կա յութ յու նը մեր 
մար զի սահ ման նե րում:

Ա վարտ ված տա րում Ս յու նի քում կա-
տար ված ճա նա պար հա շի նա կան աշ խա-
տանք նե րի շար քում յու րա հա տուկ տեղ 
ու նի Մ2 մայ րու ղու Քա ջա րան- Դի բա գի 
լեռ նանցք ճա նա պար հա հատ վա ծի հիմ-
նա նո րո գու մը, որն ի րա կա նաց րել է Մեղ-
րու ճա նա պար հա շի նա րար նե րի փոր ձա-
ռու ջո կա տը՝ Հա յաս տա նի վաս տա կա վոր 
շի նա րար Ա զատ Գաս պար յա նի գլխա վո-
րութ յամբ:

Կա տար ված հսկա յա ծա վալ աշ խա-
տանք նե րին ծա նո թա նա լը չէր միայն 
լեռ նանցք կա տա րած մեր այ ցե լութ-

յան նպա տա կը: Բանն այն է, որ մայ րու ղին 
անց նում է 2535 մ բարձ րութ յամբ Մեղ րու լեռ-
նանց քով՝ դրա նից բխող բո լոր հետ ևանք նե-
րով: Լեռ նանց քին բնո րոշ ա ռատ ձյու նը, սաս-
տիկ բու քը յու րօ րի նակ դժվա րութ յուն ներ են 
ստեղ ծում հան րա պե տութ յան հա մար ռազ-
մա վա րա կան բա ցա ռիկ նշա նա կութ յուն ու նե-
ցող այդ ճա նա պար հի անվ տանգ շա հա գոր-
ծումն ա պա հո վե լու գոր ծում: Եվ տա րի ներ 
շա րու նակ մեղ րե ցի ճա նա պար հա շի նա րար-
նե րը հա ջո ղել են ա մե նա ծանր ե ղա նա կա յին 
ի րա վի ճա կում ան գամ ա պա հո վել պատ շաճ 
պայ ման ներ՝ անվ տանգ երթ ևե կութ յան հա-
մար: 

Այս օ րե րին, բնա կա նա բար, հե տաքր-
քիր էր ի մա նալ նաև՝ իսկ ինչ պե՞ս են Մեղ րու 
ճա նա պար հա շի նա րար նե րը պատ րաստ վել 
ձմռա նը: Մեզ հե տաքրք րող հար ցե րի պա-
տաս խա նը ստա նա լու հա մար էլ զրու ցե ցինք 
«Մեղ րիի ՃՇՇՁ» ՍՊ ըն կե րութ յան տնօ րեն 
Ա զատ Գաս պար յա նի հետ: Բայց, նկա տի ու-
նե նա լով ճա նաչ ված ճա նա պար հա շի նա րա րի 
փորձն ու ի մա ցութ յու նը, նրա հետ քննար կե-
ցինք Ս յու նի քի մար զի ճա նա պարհ նե րի շի նա-
րա րութ յանն ու շա հա գործ մանն առնչ վող մի 
քա նի հարց ևս:

– Պա րոն Գաս պար յան, ձմեռն իր ի րա-
վունք նե րի մեջ է. տա րած քում, որ Ձեր 
ըն կե րութ յունն է սպա սար կում, ձյուն է 
նստել: Ինչ պե՞ս է ըն թա նում ճա նա պարհ-
նե րի ձմե ռա յին պահ պա նութ յու նը:

– Ձ մե ռա յին սպա սարկ մա նը՝ մա նա վանդ 
այս նոր ճա նա պար հի կա ռու ցու մից հե տո 
( Տաթև-Լ ծեն ճա նա պար հա հատ վա ծի մա սին 
է խոս քը, խմբ.), շատ լուրջ պի տի վե րա բեր-
վել, այն պարզ պատ ճա ռով, որ դե պի մայ րա-
քա ղաք երթ ևե կութ յան ին տեն սի վութ յունն ու 
բեռ նաշր ջա նա ռութ յունն է ա վե լա ցել, հատ-
կա պես ծան րա քաշ մե քե նա նե րի քա նակն 
է ա վե լա ցել, ո րոնց պատ ճա ռով նաև խցա-
նում ներ են լի նում՝ եր բեմն կաթ վա ծա հար 
ա նե լով երթ ևե կութ յու նը: Մա նա վանդ՝ ե թե 
ճա նա պար հը թե՛ ձմե ռա յին, թե՛ ա մա ռա յին 
չա փա նիշ նե րով չի բա վա րա րում ան խա փան 
երթ ևե կութ յան պա հանջ նե րը: 

Մենք ու զում ենք, որ ձմռա նը ճա նա պար հը 
լի նի ի դեա լա կան՝ ա ռանց չա փա զան ցութ յան: 
Իսկ որ պես զի այդ պես լի նի, դեռ ա մառ վա-
նից ճա նա պար հի խնդրա հա րույց հատ ված-
նե րում փոք րիկ կույ տե րով ա վազ ենք լցրել, 
որ ա ռա ջին ձյունն ու ճա նա պար հի սառ ցա-
կա լու մը վա րոր դին և ճա նա պար հա շի նա րա-
րին հան կար ծա կիի չբե րեն, որ վա րորդ ներն 
ի րենց «շտա պօգ նութ յու նը» կազ մա կեր պեն: 
Իսկ նո յեմ բե րի 15-ից ան ցել ենք կա նո նա-
վոր հեր թա պա հութ յան Մեղ րիի լեռ նանց քում: 
Փառք Աստ ծո, ճա նա պար հա շի նա րար նե-
րի մեր թի մը մնա ցել է նույ նը, բո լորն ի րենց 
պար տա կա նութ յուն նե րը հստակ գի տեն: 
Հար գանք ու պա տիվ կո լեկ տի վի յու րա քանչ-
յուր ան դա մին: Ա ղի ու ա վա զի զգա լի պա շար 
ու նենք, ո րոնք հույս են ներշն չում՝ ճա նա-
պարհ նե րի ձմե ռա յին սպա սարկ ման գոր ծում 
խնդիր ներ չեն ծա գի: Տեխ նի կան սար քին է, 
մե խա նի կա կան բա ժի նը լուրջ աշ խա տանք 
է կա տա րել, մե քե նա յա կան հա վա քա կազ մը 
հա մալր ված է, անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում 
կա րող ենք օգ տա կար լի նել այլ ճան շին ըն կե-
րութ յուն նե րի՝ ձնաբ քի հետ ևանք ներն ա րագ 
վե րաց նե լու հա մար: Ան ցած տա րի մարտ ամ-
սին, օ րի նակ, օգ նութ յան՝ գնա ցինք Կա պան- 

Տաթև հատ վա ծում...
– Վեր ջին շրջա նում խո սակ ցութ յուն-

ներ կան Հ յու սիս-հա րավ ճա նա պար հի 
Մեղ րի- Քա ջա րան հատ վա ծի հետ կապ-
ված, եր բեմն նաև ի րար հա կա սող: Ի՞նչ 
վի ճա կում են այդ ճա նա պար հի սյու նիք-
յան հատ վա ծի կա ռուց մանն առնչ վող 
նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե-
րը:

– Հ յու սիս-հա րավ ճա նա պար հը միան-
շա նակ կա ռուց վե լու է, և շու տով բաց վե լու է 
մրցու թա յին փա թե թը չոր րորդ տրան շի վե-
րա բեր յալ, որն ընդգր կում է Մեղ րիի մաք սա-
կե տից մինչև Լիճ քի թու նե լի հատ վա ծը: Դա 
ծրա գիր է, ո րի մրցու թա յին փա թե թը գնա հա-
տե լու, հաղ թո ղին ճա նա չե լու հա մար ժա մա-
նակ է պա հանջ վե լու... Մեզ նույն պես դի մել 
են ար տա սահ ման յան ըն կե րութ յուն նե րը, թե 
ին չով կա րող ենք մաս նակ ցել սպաս վող շի-
նա րա րութ յա նը: Չորս-հինգ կազ մա կեր պութ-
յուն ե կել է մեր ըն կե րութ յուն, մեզ նից վերց րել 
անհ րա ժեշտ նյու թեր... Ու րա խա լի է, որ մայ-
րու ղու կա ռուց մա նը են թադր վում է նաև մեր 
ըն կե րութ յան մաս նակ ցութ յու նը:

– Այ սինքն՝ հնա րա վոր է, որ Ձեր ըն կե-
րութ յու նը լի նի են թա կա պա լա ռո՞ւ...

– Ա յո, տար բե րակ նե րից մե կը դա է, կամ 
մի գու ցե լի նենք մա տա կա րար:

– Իսկ Ձեր ըն կե րութ յու նը հայ տա րար-
ված մրցույ թին չի՞ մաս նակ ցում:

– Ա ռա ջադր ված չա փո րո շիչ նե րը դժվար 
է բա վա րա րել, հինգ մի լիարդ դրա մի հիմ նա-
կան մի ջոց է պա հանջ վում, ինչ պե՞ս բա վա-
րա րենք: 

– Դուք ծա նո՞թ եք Հ յու սիս-հա րա վի 
նշված հատ վա ծի նա խագ ծին:

– Թեթ ևա կի ծա նոթ եմ, ճա նա պար հը 
կանց նի ներ կա յումս գոր ծող ճա նա պար հով՝ 
Ա րաք սի ա փով, Մեղ րու սահ մա նա պահ ջո-
կա տի երկ րորդ ու ղե կա լի կող քով՝ դե պի սար, 
այ նու հետև՝ Մեղ րիի փոքր թա ղի ե կե ղե ցու 
արևմտ յան հատ վա ծով՝ էս տա կա դա նե րի մի-
ջո ցով կհաս նի Լեհ վազ, մինչև Լիճ քի թու նե լի 
մոտ: Դա չոր րորդ տրանշն է:

– Իսկ Լիճ քից Քա ջա րան հատ վա ծի 
մա սին ի՞նչ կա սեք:

– Այդ հատ վա ծի վե րա բեր յալ տե ղե կատ-
վութ յան չեմ տի րա պե տում: 

– Անդ րա դառ նանք Ս յու նի քի ճա նա-
պար հա շի նութ յա նը: Մար զում տա սից 
ա վե լի ուղ ղութ յամբ ճա նա պար հա շի-
նութ յուն է ի րա կա նաց վում: Կա րե լի է 
ա սել՝ հիմ նա կա նում դրսի ճա նա պար-
հա շի նա կան ըն կե րութ յուն ներն են ի րա-
կա նաց նում: Ին չո՞վ է դա բա ցատր վում: 
Մար զում այդ քան նե րուժ չու նե՞նք, թե՞ 
աշ խա տան քի ծա վալ ներն այն քան մեծ 
են, որ տե ղի ըն կե րութ յուն նե րի հնա րա-
վո րութ յուն նե րը չեն բա վա կա նաց նում:

– Պի տի ա սեմ՝ մե ծա ծա վալ շի նա րա րութ-
յուն է ար վել և ար վում Ս յու նի քում, պար զա-
պես մար զի ռե սուրս նե րը չէին բա վա րա րե լու 
ճա նա պար հա շի նա կան այդ քան գոր ծեր կա-

Դավիթ Դանիելյանը 
պատասխանում է 
«Սյունյաց երկրի» 
հարցերին

Մեղրեցի ճանապարհաշինա-
րարների համար խոչընդոտ 
չէ անգամ Դիբագի լեռնանցքի 
անսովոր ձմեռը
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Հա յոց ազ գա յին բա նա կում քիչ չեն ե րի-
տա սարդ, բայց ար դեն մար տա կան ծան-
րակ շիռ ճա նա պարհ ան ցած (2016 թ. 
ապ րիլ յան, 2020թ. 44-օր յա, 2022 թ. սեպ-
տեմ բերի 13-14-ի պա տե րազմ ներ) սպա-
յա կան բարձր կո չում ներ ու նե ցող զին վո-
րա կան նե րը: Ն րան ցից մե կը փոխգն դա-
պետ Ա րամ Գ ևորգ յանն է:

Փ ոխգն դա պետ Ա րամ Գ ևորգ յա նը 
որ դեգ րել է մի սկզբունք. զին վո-
րից ոչ մի մետր չկտրվել, զին վո րի 

կյան քով ապ րել. «20 տա րուց ա վե լի ծա ռա-
յում եմ, իմ ապ րած օրն ա ռանց զին վո րի չեմ 
պատ կե րաց նում: Մար տա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րի ժա մա նակ զին վո րը տե սել է ինձ իր 
կող քին, դրա նից ա վե լի է գո տեպնդ վել: Եր-
բեմն ա սել են՝ հրա մա նա տար, քո տեղն այս-
տեղ չէ, կար ծում ես՝ չե՞նք կռվե լու: Ես էլ ա սել 
եմ, որ ի րենց հետ ա վե լի ա պա հով եմ զգում, 
քան ի րեն ցից մի քա նի կի լո մետր հե ռու: Իմ 
հա մոզ մամբ՝ զին վո րի ա ռօր յա յով, հոգ սե րով 
ապ րող հրա մա նա տա րը չի կա րող հե ղի նա-
կութ յուն չվա յե լել, հարգ ված չլի նել: Եր կու 
ա րու զա վակ ու նեմ, կե րա զեմ, որ զին ծա ռա-
յութ յան զո րա կոչ վե լով՝ նրանք ինձ պես հրա-
մա նա տար ու նե նան: Պար տա ճա նաչ զին վոր 
կա, դժվար դաս տիա րակ վող, ինք նա սա ծի, 
կար գա զանց զին վոր էլ, պի տի բո լո րին  հաս-
կա նաս, օ րի նա կե լի ծա ռա յութ յան դաշտ բե-
րես: Սա է հրա մա նա տա րի ա մե նա կար ևոր 
ա ռա քե լութ յու նը»:

Փոխգն դա պե տը ներ կա յաց նում է վեր ջին 
շրջա նում ի րենց կա տա րած գոր ծե րը՝ մար-
տա կան դիր քեր են տե ղադ րել, գետ նատ նակ-
ներ կա հա վո րել, զին վոր նե րի և ս պա նե րի 
հա մար նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծել: 
Այս հա մա տեքս տում ե րախ տա գի տութ յուն է 
հայտ նում Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին 
կոմ բի նա տի տնօ րե նութ յա նը (գլխա վոր տնօ-
րեն՝ Ռո ման Խու դո լիյ) և «Աժ դա նակ» ՍՊ ըն-
կե րութ յա նը (տնօ րեն՝ Գա րիկ Ղա զար յան):

Փոխգն դա պե տի հրա մա նա տա րութ յամբ 
զո րա մա սը 44-օր յա պա տե րազ մում տա սը 
զոհ է տվել, 27 ծանր ու թեթև վի րա վոր ներ: 
Այժմ զո րա մա սի տա րած քում խաչ քար են 

կանգ նեց նում նա հա տակ ված մար տա կան 
ըն կեր նե րի հի շա տա կը հա վեր ժաց նե լու հա-
մար…

Ն րա հրա մա նա տա րութ յամբ զո րա մա սի 
անձ նա կազ մը մար տա կան հեր թա պա հութ-
յուն է ի րա կա նաց նում Ս յու նի քի արևմտ յան 
սահ մա նում: Դիր քեր կան, ո րոնք ծո վի մա-
կար դա կից 3000-3500 մետր բարձ րութ յան 
վրա են, որ տեղ ձմռա նը ձյան շեր տի հաս-
տութ յու նն անց նում է եր կու-ե րեք մետ րից…

Ի դեպ, զո րա մա սի տա րած քում հան դի-
պե ցինք զին վո րի ծնո ղի: Որ դու ծննդյան տա-
րե դար ձի ա ռի թով ժա մա նել էր Գ յում րիից: 
Կարճ զրույց ու նե ցանք նրա հետ: Տ պա վոր-
ված էր թե՛ զո րա մա սի հրա մա նա տա րութ յան 
վե րա բեր մուն քից, թե՛ որ դու զին ծա ռա յութ յան 
պայ ման նե րից և ընդ հան րա պես զո րա մա-
սում տի րող կար գա պա հութ յու նից:

Երբ հրա մա նա տա րի հետ զրու ցում էինք, 
նրա աշ խա տա սեն յակ ե լու մուտ էին ա նում 
նրա տե ղա կալ նե րը, զի նա կից ըն կեր նե րը:

Ա կան ջա լուր ե ղանք հրա մա նա տա րի մա-
սին աս ված կար ծիք նե րին: 

ՄԱ ՅՈՐ ԱՐ ԹՈՒՐ ԽԱ ՉԱՏՐ ՅԱՆ (ԶՈ ՐԱ-
ՄԱ ՍԻ ՇՏԱ ԲԻ ՊԵՏ) 

Մեծ կամ քի և ու ժի տեր անձ նա վո րութ-
յուն է Գ ևորգ յա նը՝ օժտ ված հրա մա նա տա-
րա կան ընդգծ ված ու նա կութ յուն նե րով: Միշտ 
պատ րաստ է իր առջև դրված մար տա կան 
ա ռա ջադ րանք նե րը կա տա րել, ինչն ար տա-
հայտ վեց նաև ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե-
րի ժա մա նակ: Ն րա հրա մա նա տա րութ յամբ 
զո րա մա սում տի րող կարգ ու կա նո նը պատ-
շաճ մա կար դա կի վրա է. ռազ մա կան գոր-
ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նակ ոչ մի զին վոր չի 
հրա ժար վել իր առջև դրված ա ռա ջադ րանք-
նե րը կա տա րե լուց: Իսկ ա ռօր յա յում փոխգն-
դա պետ Գ ևորգ յանն ըն տա նե կան օ ջա խը 
պաշ տող մարդ է, ըն կե րա սեր անձ նա վո րութ-
յուն և ի րա վամբ հար գանք է վա յե լում թե՛ իր 
են թա կա նե րի, թե՛ ընդ հան րա պես շրջա պա տի 
մարդ կանց կող մից:

ՄԱ ՅՈՐ ՏԻԳ ՐԱՆ ՄԻՐ ԶՈ ՅԱՆ (ՀՐԱ ՄԱ-
ՆԱ ՏԱ ՐԻ ՏԵ ՂԱ ԿԱԼ)

Մոսկ վա յի բարձ րա գույն հրա մա նա տա-
րա կան ինս տի տուտն ա վար տե լուց հե տո 

նշա նակ վել եմ Կարմ րա քա րի զո րա մա սի 
հե տա խու զա կան դա սա կի հրա մա նա տար: 
Վաշ տի հրա մա նա տա րը փոխգն դա պետ Ար-
մեն Գ ևորգ յանն էր, միա սին ծա ռա յել ենք 
մինչև 2019 թվա կա նը: Դ րա նից հե տո տե ղա-
փոխ վել եմ հա տուկ նշա նա կութ յան բրի գադ՝ 
«սպեց նազ», այ նու հետև ծա ռա յութ յունս շա-
րու նա կել այս զո րա մա սում: Ար մեն Գ ևորգ-
յա նը, որ պես զին վո րա կան, ու նի ա ռաջ նոր դի 
հատ կա նիշ ներ, միշտ ու սու ցա նել է կրտսեր 
ծա ռա յա կից նե րին, թե՛ ծա ռա յո ղա կան, թե՛ մեր 
ըն տա նիք նե րի վե րա բեր յալ հար ցե րում օ ժան-
դա կել մեզ: Ա ռօր յա կյան քում ե ղել է ան շա-
հախն դիր, միշտ պա հել հա վա սա րութ յու նը: 
Սո ցիա լա պես ա նա պա հով ըն տա նիք նե րից 
զո րա կոչ ված զին վոր նե րն իր տե սա դաշ տում 
են ե ղել: Մշ տա պես՝ ա մե նա ծանր պա հին, 
ձեռք է մեկ նել ծա ռա յակ ցին: Սեպ տեմ բե րի 13-
14-ին սան ձա զերծ ված պա տե րազ մի ժա մա-
նակ զբա ղեց րել էինք մեր պաշտ պա նա կան 
շրջան նե րը, հրա մա նա տար Ա. Գ ևորգ յա նը, 
նկա տե լով, որ մեր զբա ղեց րած հե նա կե տե րի 
առջև մար տա կան գոր ծո ղութ յուն ներ չկան, 
նա խա ձեռ նութ յուն է դրսևո րել և դի մել վե րա-
դաս հրա մա նա տա րութ յա նը՝ հնա րա վո րութ-
յան սահ ման նե րում մեզ այն պի սի տա րածք 
ու ղար կել, որ տեղ ի րադ րութ յունն ա վե լի լար-

ված է: Թող ինք նա գո վութ յուն չլի նի, մեր զո-
րա մա սում, ո րի հրա մա նա տա րը փոխգն դա-
պետ Ար մեն Գ ևորգ յանն է, մար տա կան ո գին 
միշտ բարձր է: Իսկ դա արդ յունք է նաև այն 
բա նի, որ մար տա կան պատ րաս տութ յան 
պա րապ մունք նե րը բարձր մա կար դա կով են 
անց կաց վում:

ՄԱ ՅՈՐ ԱՍ ԼԱՆ ՅԱՆ (ԶՈ ՐԱ ՄԱ ՍԻ ԹԻ-
ԿՈՒՆ ՔԻ ՊԵՏ) 

Մեր հրա մա նա տա րը զուսպ, ա չա լուրջ 
անձ նա վո րութ յուն է: Յու րա քանչ  յուր սպա յի, 
զին վո րի, պայ մա նագ րա յի նի հո գե բա նութ յա-
նը խո րա մուխ, նրանց կա րիք նե րին ի րա զեկ: 
Քա ջա տեղ  յակ է ա մեն ին չից, լի նի անձ նա կան 
հարց, թե ծա ռա յո ղա կան: Ե թե մե կը նրան դի-
մում է որ ևէ հար ցով, բա ցառ ված է, որ ա սի՝ 
ի րա վա սու չեմ այդ խնդի րը լու ծել կամ իմ գոր-
ծա ռույթ նե րի մեջ չի մտնում: Ա նում է ա մեն 
ինչ, որ զին վո րի ծա ռա յութ յու նը լիար ժեք լի-
նի: Զո րա մա սի զին վոր նե րը մար տա կան հեր-
թա պա հութ յուն են անց կաց նում բարձ րա դիր 
դիր քե րում, որ տեղ ե ղա նա կը դա ժան է լի-
նում ձմռան ա միս նե րին, և այս հա մա տեքս-
տում կա սեմ՝ զին վորն ա պա հով ված է ա մեն 
ին չով՝ սկսած կո շիկ նե րից, վեր ջաց րած տաք 
գուլ պա նե րով, հա գուս տով և գլ խար կով: Զին-
վոր նե րի ծնող ներն էլ այ ցե լե լով զո րա մաս՝ 
հա մոզ վել են, թե ի րենց որ դի ներն ինչ պի սի 
սնունդ են ստա նում և ինչ հա մազ գես տով են 
գնում մար տա կան հեր թա պա հութ յան:

N ԶՈ ՐԱ ՄԱ ՍԻ ՀՐԱ ՄԱ ՆԱ ՏԱՐ, ՓՈԽԳՆ-
ԴԱ ՊԵՏ ՓԱ ՓԱԳ ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻՍ ՅԱՆ

Մար տա կան ըն կե րոջս՝ փոխգն դա պետ 
Գ ևորգ յա նին, ճա նա չում եմ 2007-2008 թվա-
կան նե րից: Ի րար հետ ան ցել ենք մար տա կան 
եր կար ու ղի: Կա սեմ, որ ա ռօր յա կյան քում 
հար ևան ներ ենք, մտե րիմ-ըն կե րա կան հա-
րա բե րութ յուն ներ ու նենք, մոտ ենք ըն տա-
նիք նե րով: Ըն տա նի քի օ րի նա կե լի հայր ու 
ա մու սին է: Քա նի որ Նոր տար վա շե մին ենք, 
փոխգն դա պետ Գ ևորգ յա նին մաղ թում եմ 
քա ջա ռող ջութ յուն, ըն տա նե կան ջեր մութ յուն, 
Աստ ված պա հա պան լի նի իր բա րե պաշտ ըն-
տա նի քին. շնոր հա վոր լի նի նրա և ն րա մեր-
ձա վոր նե րի, նրա են թա կա յութ յամբ ծա ռա-
յող զին վո րա կա նութ յան Ա մա նորն ու Սուրբ 
ծնուն դը, նրան և ն րա են թա կա յութ յամբ ծա-
ռա յող սպա նե րի ու զին վոր նե րին՝ խա ղաղ եր-
կինք և ան փոր ձանք ծա ռա յութ յուն: 

Մեր մե ծերն են ա սում՝ նա յիր ար մա-
տին: Ա րամ Գ ևորգ յա նը սե րում է Ար ցախ յան 
ա ռա ջին պա տե րազ մի ակ տիվ մաս նա կից 
ծնող նե րից: Տա րի ներ ա ռաջ «Ս յուն յաց աշ-
խարհ» թեր թում (9 մար տի 2001 թ.) «Կո չու-
մը՝ գթութ յան քույր» խո րագ րով ակ նարկ եմ 
գրել նրա մոր, այն ժա մա նակ Կա պա նում 
տե ղա կայ ված զո րա մա սի բուժ քույր Մե լան յա 
Գ ևորգ յա նի մա սին, ով մաս նակ ցել է Ար ցախ-
յան ա ռա ջին պա տե րազ մին, շատ ու շատ 
զին վոր նե րի, վի րա վոր նե րի վեր քե րին սպե-
ղա նի դրել… Հո գին խա ղաղ վել է, երբ զին վո րի 
մշուշ ված աչ քե րը բաց վել, երբ նա ի րեն լավ է 
զգա ցել:

Ա մու սի նը հայ-ադր բե ջա նա կան պա տե-
րազ մի օ րե րից զեն քը ձեռ քին էր, 1992-ի հու-
նի սին ծանր վի րա վոր վեց «Տ րի ցա տի» կոչ վող 
կի սա կա յա րա նում, ութ ա միս գամ ված է ե ղել 
ան կող նուն… Խ նա մե լով ա մուս նուն՝ հա րա-
զա տութ յան զգա ցում ծնվեց մե ջը՝ կռվող 
տղա նե րի հան դեպ, և երբ Կա պա նում ձևա-
վոր վեց Հա յոց ազ գա յին բա նա կի զո րա մա սե-
րից մե կը, ան դա մագր վեց նրան որ պես բուժ-
քույր: Տո ղե րիս հե ղի նա կի հա մար հա ճե լի էր 
նո րից վե րըն թեր ցել այդ հրա պա րա կու մը, 
որ տեղ ու շագ րավ փաս տեր կան Ար ցախ յան 
ա ռա ջին պա տե րազ մից, բուժ քույր Մե լան յա 
Գ ևորգ յան կին զին ծա ռա յո ղի մար տա կան 
ա ռօր յա յից:

… Երբ հրա ժեշտ էինք տա լիս հրա մա-
նա տա րին, ա կա նա տես ե ղանք զո րա մա սի 
տա րած քում ի րա կա նաց վող շի նաշ խա տանք-
նե րին: Փոխգն դա պետ Ա րամ Գ ևորգ յա նը 
մո տե ցավ շի նա րար նե րին: Եր ևաց՝ ինչ-որ 
ցու ցում ներ էր տա լիս, ինչ-որ բա ներ ճշտում: 
Կն շա նա կի, որ նրա տե սա դաշ տում ոչ միայն 
զին վո րա կան գոր ծերն են…

Իսկ ա մե նա վեր ջում հրա մա նա տա րը 
խնդրեց Նոր տար վա կա պակ ցութ յամբ իր 
մաղ թանք նե րը հա ղոր դել «Ս յուն յաց երկ րի» 
ըն թեր ցող նե րին. «Շ նոր հա վու րում եմ հայ 
ժո ղովր դի Ա մա նո րը մայր հայ րե նի քում, Ար-
ցա խում և ի սփյուռս հա մայն աշ խար հի: Թող 
խա ղաղ բաց վեն ա ռա վոտ նե րը հայ շի նա կա-
նի, զին վո րի, մտա վո րա կա նի, բո լոր-բո լո րի 
հա մար: Աստ ված բո լո րիս պա հա պան»:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
26 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022Թ.

Հրամանատարը, ով իր 
քաջարի զինակիցների 
հետ 3000 և ավելի 
մետր բարձրության 
լեռնագագաթներից հսկում է 
հայոց սրբազան սահմանները

Այ ցե քար տի փո խա րեն. Ա րամ 
Գ ևորգ յա նը ծնվել է 1985 թ. Կա պա-
նում, ա վար տել է թիվ 27 գի շե րօ թիկ 
դպրո ցը, այ նու հետև զին վո րա-
կան կրթութ յուն ստա ցել Վազ գեն 
Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան 
ինս տի տու տում: Ա վար տե լուց հե-
տո ծառայությունն անց է կացրել 
մի շարք զորամասերում: Փոխգն-
դա պե տի կոչ ման հա մար Վազ գեն 
Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան 
ինս տի տու տում մաս նակ ցել է դա սըն-
թաց նե րի: Ներկայումս N զորամասի 
հրամանատարն է: Ա մուս նա ցած է, 
ու նի եր կու որ դի:
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Դ եկ տեմ բե րի 27-ին Ներ քին Հան դում 
էինք... Այն տեղ, ինչ պես ա սել ենք 
քա նիցս, միան գա մայն նոր ի րա վի-

ճակ է սեպ տեմ բե րի 13-15-ի ե ռօր յա պա տե-
րազ մից հե տո...

Գ յու ղի ամ բողջ մեր ձա կայ քը՝ բար ձունք-
նե րով, ռազ մա կա նաց ված մեծ պլաց դարմ է 
դար ձել՝ ակն հայ տո րեն եր ևա ցող ան թիվ-ան-
հա մար ճա նա պարհ նե րով, մար տա կան դիր-
քե րով...

Եվ այն քան խիտ են ճա նա պարհ ներն ու 
հե նա կե տե րը, որ տա րած քին ան ծա նոթ նե րը 
դժվա րութ յամբ կկողմ նո րոշ վեն՝ որ տեղ են մե-
րոնք, որ տեղ՝ թուր քե րը...

Ան սո վոր և  ա նօ րի նակ այս «խճան կա րը» 
հան գա մա նա լից դի տար կե լուց հե տո անհ նար 
էր չնկա տել, թե որ քան մեծ աշ խա տանք է 
կա տար վել մեր դիր քե րի ամ րա կայ ման, հզո-
րաց ման ուղ ղութ յամբ, ին չը հույ սի շող է արթ-
նաց նում մեր մեջ: Եվ, այ դու հան դերձ, շփման 
գծից եր բեմն-եր բեմն կրա կոց ներ են լսվում, 
բայց գյու ղը չլքած բնա կիչ նե րի հա մար դրանք 
այլևս սո վո րա կան են դար ձել ու սար սափ չեն 
ներշն չում...

– Կ րա կոց ներ միշտ էլ լի նե լու են. մենք էլ 
մեր գյու ղում, մեր տնե րում ապ րե լով, գյու ղի 
եր բեմ նի ա ռօր յան վե րա կանգ նել փոր ձե լով 
պետք է պա տաս խան տանք թշնա մուն, գյու-
ղում ապ րե լով ու ա րա րե լով ցույց տանք, որ 
կանք ու լի նե լու ենք, – ստեղծ ված ի րա վի-
ճա կին դի մա կա յե լու նման բա նաձև է ա ռա-

ջար կում Լու սի նե Բա բա յա նը՝ Ներ քին Հան դի 
վար չա կազ մի օ պե րա տո րը:

Զ րու ցա կիցս այ նու հետև հա վե լում է. 
« Նոր տա րին ան պայ ման գյու ղում ենք նշե լու, 
ի հար կե, տո նա ծառ զար դա րե լու սիրտ չու-
նենք, քան զի ա վարտ վող տա րում այս հո ղը 
կրկին մեր հե րոս տղա նե րի ար յամբ է շա ղախ-
վել, բայց տո նա կան սե ղան պատ րաս տե լու 
ենք, գյու ղի լույ սերն ենք վա ռե լու՝ վերս տին 
ցույց տա լու, որ Ներ քին Հանդն անն վաճ է»:

Ռազ միկ Բաղ դա սար յա նը, Գա գիկ Բա-
դալ  յա նը և մ յուս հա մագ յու ղա ցի նե րը հա մա-
ձայն են ապ րե լու այդ բա նաձ ևին: Հա մեստ 
Հայ րա պետ յա նը ոչ պա կաս վճռա կան է. 
« Թուր քի աչ քը պի տի հա նենք և մեր տնե-
րի   լույ սը վառ պա հենք»: Տի կին Հա մես տի 
խոս քե րին մի գու ցե ա ռանձ նա հա տուկ նշա-
նա կութ յուն չտա յինք, ե թե չի մա նա յինք, որ 
ա մու սի նը մա հա ցել է 2022-ի սեպ տեմ բեր յան 
պա տե րազ մից ա ռաջ, սա կայն գե րեզ մա նի 
տա րած քը թուր քի կող մից զավթ ված լի նե լու 
պատ ճա ռով ոչ միայն չի կա րո ղա ցել նրա քա-
ռա սուն քը նշել, այլև չորս ա միս շա րու նակ չի 
կա րո ղա նում այ ցե լել ա մուս նու շիր մին: 

Ի դեպ, տղա մարդ կանց մեծ մա սը գյու-
ղում է, կա նանց մի մա սը՝ նույն պես, ո մանք 
գնում-գա լիս են: Գ յու ղի վեց դպրո ցա կա-
ներն էլ, որ ու սու մը շա րու նա կում են Ծա վում, 
նույն պես գնում-գա լիս են...  

Հայ րե նի բնօր րա նին մինչև վերջ տեր 
կանգ նե լու հան դե ցի նե րի վճռա կա նութ յու նը 

ստի պում է նրանց՝ տի րոջ սրտա ցա վութ յամբ 
ու հետ ևո ղա կա նութ յամբ բարձ րաց նել գյու ղի 
հիմ նախն դիր նե րը, որ բազ մա պատկ վել են 
սեպ տեմ բեր յան պա տե րազ մից հե տո:

Մար դիկ զար մանք են հայտ նում. մի՞ թե 
հնա րա վոր չէ գյու ղի մեր ձա կայ քում տե ղա-
բաշխ ված ՌԴ զին վո րա կան նե րի օգ նութ յամբ 
հու մա նի տար մի ջանց քի պես մի ճա նա պարհ 
բա ցել գյու ղի գե րեզ ման գնալ-գա լու հա մար:

Խ մե լու ջրի խնդի րը... Բո լո րը՝ ա մե նա-
վեր ևից մինչև ա մե նա ներքև, տեղ  յակ են 
խնդրին, բայց... Բ նա կիչ նե րը շա րու նա կում 
են խմե լու ջուր վերց նել Բա սու տա գե տից: Ու 
զար մա ցած հարց նում են՝ մի՞ թե հնա րա վոր 
չէր սեպ տեմ բե րից մինչև հի մա շատ թե քիչ 
կար գա վո րել այդ խնդի րը:

Գ յու ղում ցավ են ապ րում, որ հին գյու ղի 
ե կե ղե ցու մոտ, նաև Մեծ հայ րե նա կա նում 
զոհ ված հան դե ցի նե րի հի շա տա կը հա վեր-
ժաց նող հու շար ձա նի կող քին ադր բե ջան ցի-
նե րը մար տա կան դիր քեր են կա ռու ցել:

Ցավ են ապ րում, որ գյու ղի ա րոտ նե րը 
հիմ նա կա նում բռնա զավթ ված են և  ա ռայժմ 
ա նաս նա պա հութ յամբ զբաղ վե լու հնար չու-
նեն: Վա նո Մել քոմ յանն էլ, ո րի 80-ամ յա կը 
լրա նում է մի քա նի օր հե տո՝ հուն վա րի 1-ին, 
ցավ է ապ րում. « Թուր քե րը ե կան մեր դի մա ցի 
բար ձունք նե րը գրա վե ցին, ճա նա պարհ ներ 
կա ռու ցե ցին, հի մա էլ խճա պա տում են այդ 
ճա նա պարհ նե րը, դիր քեր և խ րա մատ ներ 
են կա ռու ցում... Պետք է ա մեն ինչ ա նել, որ 
գյու ղի՝ մինչև սեպ տեմ բեր յան պա տե րազմ ու-
նե ցած ա ռօր յան գո նե մաս նա կիո րեն վե րա-
կանգն վի, այ լա պես Ներ քին Հան դը «խա րա-
բա» է դառ նա լու»:

Կ յան քի ութ տաս նամ յա կում շատ բան 
տե սած ու փոր ձութ յուն նե րով ան ցած Վա նո 
Մել քոմ յա նը չի թաքց նում իր մտա ծում նե-
րը. « Թուր քի հետ միայն ու ժով պի տի խո սել, 
թուրքն ու րիշ լե զու չի հաս կա նում»:

Մի եր ևույթ էլ, որ ցա վով նկա տե ցինք՝ 
սահ մա նա պահ գյու ղե րում այն քան էլ ոգ ևոր-
ված չեն ռուս զին յալ նե րի ներ կա յութ յամբ, 
ո րոնց հե նա կե տե րը կար ծեք շա տա ցել են 
վեր ջին շրջա նում: Փո խա րե նը նկա տե լի են 
այն մեծ հար գանքն ու պատ կա ռան քը, որ 
տա ծում են հա յոց բա նա կի զին վո րա կան նե րի 
ու մեր կա մա վո րա կան նե րի հան դեպ:

Ա հա այս պի սի տրա մադ րութ յուն ներ են 
թևա ծում Ներ քին Հան դում՝ Ա մա նո րից և 
Սուրբ Ծնն դից ա ռաջ:

Մեր նա խա տո նա կան շրջա գա յութ յու նը 
կի սատ կլի ներ, ե թե չայ ցե լեինք Սո սի նե րի 
պու րակ, չվա յե լեինք Բա սու տա գե տի խորհր-
դա վոր լռութ յու նը...

Հե տո հա ճույ քով հյու րըն կալ վե ցինք Գա-
գիկ Բա դալ  յա նի օ ջա խում և միմ յանց շնոր հա-
վո րե ցինք գա լիք տո նե րի կա պակ ցութ յամբ՝ 
ե րա զե լով այն օ րը, երբ Ս յու նիք ներ խու ժած 
թշնա մին կշպրտվի հա յոց սահ ման նե րից 
դուրս:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Սյունիքի սահմանին մեր քաջարի 
զինվորականներն ու կամավորներն են՝ 
բազմապատկված զգոնությամբ, աչքն ու 
ականջները չորս արած

Ա մա նո րի և Սուրբ Ծնն դի նա խօ րեին 
«Ս յուն յաց եր կի րը» մեր երկ րա մա սի հա-
րա վար ևել յան սահ մա նի պաշտ պա նա-
կան հան գույց նե րից մե կում էր...

Ի ՞նչ տե սանք... Մար տա կան բարձր 
պատ րաս տութ յուն, հա յոց սահ ման-
նե րի ան ձեռնմ խե լիութ յունն ա մեն 

գնով պաշտ պա նե լու վճռա կա նութ յուն, Ար-
ցախ յան պա տե րազմ նե րի հե րոս նա հա տակ-
նե րի հի շա տա կին հա վա տար մութ յուն, մեր 
ար ժա նա պա տիվ նախ նի նե րի ու ա ռաս պե լա-
կան Դա վիթ Բե կի ու Գա րե գին Նժ դե հի օ րի-
նա կին հետ ևե լու պատ րաս տա կա մութ յուն...

Եվ, ի հար կե, ձմե ռա յին տաք հա գուս տով, 
վա ռե լի քով ա պա հով վա ծութ յուն, սննդա մա-
տա կա րար մանն առնչ վող ոչ մի խնդիր...

Իսկ ինչ պե՞ս են պատ րաստ վում նշել 
Ա մա նո րը մեր զին վո րա կան զա վակ ներն ու 
եղ բայր նե րը. ի հար կե բազ մա պատկ ված զգո-
նութ յամբ, աչք ու ա կանջ նե րը չորս ա րած...

Յու րա քանչ  յու րը շատ լավ գի տակ ցում է՝ 
նաև ի րե նից է կախ ված հան րա պե տութ յան 
ան դոր րը տո նա կան օ րե րին: Նոր տար վան 

բնո րոշ մյուս ա րա րո ղութ յուն նե րը, տո նա-
կան սուփ րա-սե ղա նը՝ հե տո: Բայց, ի հար կե, 
ա ռանց տո նա ծա ռի, քան զի ա միս ներ ա ռաջ՝ 
սեպ տեմ բե րի 12-15-ին մար տա կան ըն կեր-
ներ են կորց րել, և ն րան ցից յու րա քանչ  յու րի 
մա սին հի շո ղութ յուն նե րը թարմ են ու թանկ...

Ան շուշտ, մենք սրտա ռատ շնոր հա վո-
րանք ներ փո խան ցե ցինք բո լոր նրանց, ում 
հետ հան դի պե լու և զ րու ցե լու պա տիվ ու նե-
ցանք: Բայց, որ կար ևոր է, նրանք էլ խնդրե-
ցին ի րենց շնոր հա վո րա կան խոս քե րը փո-
խան ցել հա րա զատ նե րին ու մեր ձա վոր նե րին, 
հայ րե նա կից նե րին, Ս յու նի քի բնակ չութ յա նը:

Ա հա վա սիկ նրան ցից մե կի՝ մա յոր Վ. Շ.-ի 
ու ղեր ձը, որ, կար ծեք, իր մեջ ամ փո փում է 
բո լոր զին վո րա կան նե րի մտա ծում ներն ու 
մաղ թանք նե րը. «Սի րե լի հայ րե նա կից ներ, 
թան կա գին հա րա զատ ներ ու մեր ձա վոր ներ, 
շնոր հա վո րում ենք յու րա քանչ  յու րիդ՝ Նոր 
տար վա և Սուրբ Ծնն դի կա պակ ցութ յամբ:

Թող գա լիք 2023-ը ազ գա յին մեր ցա վե րին 
սպե ղա նի դնի, թող Ս յու նի քի բռնա զավթ ված 
տա րածք ներն ա զա տագր վեն թուր քից, թող 
մեր երկ րում (ի վեր ջո) թևա ծեն ստեղ ծա գործ 

աշ խա տան քը, քրիս տո նեա կան սե րը միմ-
յանց հան դեպ, հա մե րաշ խութ յունն ու միաս-
նութ յու նը: Իսկ հե րո սա կան Ար ցա խին, որ 
հա յոց ար ժա նա պատ վութ յան խորհր դա նիշն 
է ե ղել և մ նում, տո կու նութ յուն: 

Մենք էլ, հա վա տա ցեք, ու ժեղ ենք, լավ 
ենք և հ պարտ ենք, որ բախ տո րոշ այս ժա-
մա նա կաշր ջա նում պաշտ պա նում ենք մեր 
սրբա զան սահ ման նե րը:

Շատ կո րուստ ներ ենք ու նե ցել՝ և՛ մարդ-
կա յին, և՛ տա րած քա յին, և՛ նյու թա կան. այն-
պես որ՝ այլևս կորց նե լու ո չինչ չու նենք, նա-
հան ջե լու տեղ չու նենք...

Այդ պի սի զգա ցո ղութ յամբ էլ կանգ նած 
ենք սահ մա նին:

Շ նոր հա վոր Նոր տա րի և Սուրբ Ծ նունդ: 
Մինչև նոր հան դի պում...»:

Դե ինչ, միա նում ենք հա յոց զին վո րա կան-
նե րի սրտա բուխ շնոր հա վո րան քին ու մաղ-
թանք նե րին: Ու վերս տին հա մոզ վում՝ մեր 
ազ գա յին հպար տութ յու նը, մեր աչ քի լույ սը 
շա րու նա կում է մնալ հա յոց բա նա կը, ո րին 
պի տի վե րա բեր վենք հա մազ գա յին բա ցա ռիկ 
սի րով, գուր գու րան քով և հո գա ծութ յամբ:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
30 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022Թ.

Նախարար Գնել 
Սանոսյանին՝ 
Ներքին Հանդի երկու 
հիմնախնդրի մասին՝ 
գործնական քայլերի 
ակնկալիքով

Ա  մա նո րի նա խօ րեին մեր ստեղ ծա-
գոր ծա կան խում բը Ներ քին Հանդ 
գյու ղում էր…

Բ նա կիչ նե րի մտա հո գութ յուն նե րին հա-
մա ռոտ անդ րա դարձ ենք կա տա րել, սա կայն 
անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա ցել մեկ-եր կու 
հար ցի վրա հրա վի րել Տա րած քա յին կա ռա-
վար ման և  են թա կա ռուց վածք նե րի նա խա-
րար Գ նել Սա նոս յա նի ու շադ րութ յու նը:

Ադր բե ջան ցի նե րի 2022 թ. մարտ յան և 
հատ կա պես սեպ տեմ բեր յան ագ րե սիա յից հե-
տո Ներ քին Հան դում նոր ի րա վի ճակ է…

Նախ՝ խախտ ված է գյու ղի ջրա մա տա-
կա րար ման հա մա կար գը. խոս քը խմե լու ջրի 
մա սին է: Եվ մար դիկ ստիպ ված են հիմ նա կա-
նում խմե լու ջուր վերց նել Բա սու տա գե տից:

Մինչ դեռ գյու ղա ցի նե րը պնդում են, թե 
1-1.5 կմ հե ռա վո րութ յամբ գտնվող ջրաղբ-
յուր նե րի մի ջո ցով կա րե լի է լու ծել բնա կա-
վայ րը խմե լու ջրով կա նո նա վոր ա պա հո վե լու 
հար ցը: 

Հա ջորդ հարցն առնչ վում է գյու ղի գե րեզ-
մա նո ցին. սեպ տեմ բե րի 13-15-ին թուր քե րը 
բռնա զավ թել են նաև այդ տա րած քը, և մար-
դիկ զրկվել են ի րենց հա րա զատ նե րի շի րիմ-
նե րին այ ցե լե լու հնա րա վո րութ յու նից:

Գ յու ղա ցի նե րը հնա րա վոր են հա մա րում 
տա րած քում տե ղա բաշխ ված ՌԴ սահ մա նա-
պահ նե րի միջ նոր դութ յամբ՝ այս պես կոչ ված 
հու մա նի տար ճա նա պար հի բա ցու մը՝ գյու ղի 
մեր ձա կայ քից մինչև գե րեզ մա նոց. խոս քը մի 
քա նի հար յուր մետ րի մա սին է: 

Բանն այն է, որ հույժ կար ևոր այդ խնդիր-
նե րով որ ևէ մե կը լրջո րեն չի զբաղ վել կամ 
ե թե նույ նիսկ զբաղ վել է, ա պա չի հա ջո ղել 
դրա կան արդ յուն քի հաս նել: Նա խա րա րի ու-
շադ րութ յու նը հրա վի րե լով այդ խնդիր նե րի 
վրա՝ ակն կա լում ենք գործ նա կան քայ լեր:

Ա ռանց այդ էլ Ներ քին Հան դում բնակ վե լը 
մեծ ռիս կեր է պա րու նա կում, պա տա հա կան 
չէ, որ ե րե խա նե րը տե ղա փոխ վել և Ծա վի 
դպրո ցում են կրթութ յու նը շա րու նա կում, կա-
նանց մեծ մասն էլ ժա մա նակ առ ժա մա նակ է 
գյուղ այ ցե լում: Եվ ե թե գյու ղի լու ծե լի խնդիր-
ներն ան ցած չորս ամ սում չեն լուծ վել, ա պա 
տա րա կույս նե րի  և  ա նո րո շութ յան մշուշն 
ա վե լի է խտա նում երկփեղկված այդ բնա կա-
վայ րում: Այն պես որ՝ նա խա րա րի գործ նա-
կան քայ լերն ենք ակն կա լու մ…

 

«Թուրքի աչքը պիտի հանենք և մեր տների 
լույսը վառ պահենք». հայտարարում են 
թշնամական աքցանի մեջ հայտնված 
Ներքին Հանդի կանայք
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բռնակ ցել Ադր բե ջա նին, 1980-ա կան նե րի վեր-
ջե րին դի մել ենք Գոր բա չո վին, ով ա սել էր՝ ազ-
գա յին հար ցը Խորհր դա յին Միութ յու նում լուծ-
ված չէ, մենք էլ ոգ ևոր ված (հայ-ղա րա բաղ ցի 
մար դիկ ենք) վերց րել նա մակ ենք գրել, բայց 
է լի հար ցը չեն լու ծել, նույ նիսկ Գուր գեն Գաբ-
րիել  յա նը հարց նում էր. «Товарищ Михалков, 
как будет решен Карабахский вопрос, хоть 
малейший надежды есть?»: Մի խալ կովն 
ա սում էր. «Ну что ты, почему малейший, есть 
большая надежда, розовая надежда», այ լա-
պես ին չո՞ւ պի տի Կենտ կո մում ստեղ ծեինք 
ազ գա յին հար ցե րով զբաղ վող բա ժին... Այ 
այս պի սի ոգ ևո րութ յուն էր, բայց նո րից խա բել 
են մեզ: Հե տա գա գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց-
քում Ռու սաս տա նը նավ թի, գա զի հետ ևից է 
գնա ցել, ու մենք տա նուլ ենք տվել...

– Վա ռե լի քի բա ցա կա յութ յուն, սննդի 
և դե ղա մի ջոց նե րի դե ֆի ցիտ, հի վանդ-
նե րին Եր ևան տե ղա փո խե լու անհ նա րի-
նութ յուն... Կա րե լի է են թադ րել, թե ինչ 
վի ճա կում է մարդ կանց տրա մադ րութ յու-
նը, բայց Ձեր տպա վո րութ յուն ներն ու դի-
տար կում նե րը կու զե նա յինք լսել:

– Ար ցա խի ժո ղո վուրդն այ սօր պատ րաստ 
է ան գամ սո ված, տկլոր նստել, բայց լի նել 
իր հո ղում, իր հոգ սը հո գալ ու մնալ: Բայց 
արդ յո՞ք Ադր բե ջա նը կբա վա րար վի միայն 
շրջա փա կու մով, ի հար կե ոչ, շրջա փա կու մը 
կան խո րո շիչ քայ լե րից մեկն է: Ադր բե ջան ցի-
նե րի ձեռ քե րը ցան կա ցած ժա մա նակ ա զատ 
են, կա րող են ռու սա կան խա ղա ղա պահ նե-
րի մաս նակ ցութ յամբ գալ և հաշ վե հար դար 
տես նել, ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն ներ անց-
կաց նել և այլն: Իսկ ռուս խա ղա ղա պահ նե րի 
ձեռ քին ավ տո մատ նե րը ե թե չեն գոր ծում, ու-
րեմն դրանք խա ղա լիք են. էլ ի՞նչ խա ղա ղա-
պահ, ե թե կա րող է սո վո րա կան մարդ կանց 
մի խումբ գալ ու ճա նա պար հը փա կել: Եվ 
ե թե այն քան ուժ չու նե նանք, որ գնանք այդ 
բախ տախն դիր նե րին ա սենք՝ հար ցե րը կա-
րե լի է սե ղա նի շուրջ լու ծել, ու րեմն... Եվ ե թե 
չենք կա րո ղա նում ճա նա պար հը փա կող նե րի 
ա ռաջն առ նել, ռու սա կան այդ խա ղա ղա պահ-
ներն էլ գործ նա կան քայ լեր չեն ձեռ նար կում, 
ա պա ի՞նչ խա ղա ղա պահ: Ա սել է թե՝ խա ղա-
ղութ յուն չկա ար դեն... Մար դիկ մա հա նում 
են դե ղե րի պա կա սից, հի վան դութ յան պատ-
ճա ռով: Վի րա հա տութ յան պի տի գնան, չեն 
կա րո ղա նում, ըն տա նիք նե րը կիս ված են, 
մեծ մա սը Եր ևա նում է, մյուս նե րը Ս յու նի-
քում են, Գո րի սում, այ լուր: Ա հա վոր ի րա վի-
ճակ է, բայց նո րից եմ ա սում՝ ե թե մի ձեռ քով 

ծա ռից կախ ված էլ լի նենք, դի մադ րե լու ենք 
ու մինչև վեր ջին շուն չը պայ քա րե լու, ու րիշ 
ճա նա պարհ չու նենք, այ լընտ րանք չկա: Դ րա 
հա մար Հա յաս տա նի, Ար ցա խի իշ խա նութ-
յուն նե րը, ի րենց հա կա սութ յուն նե րը մի կողմ 
պի տի թող նեն, միա բան վեն, ե թե կա րիք կա՝ 
հան գա նա կութ յուն ա նեն, դի մեն Սփ յուռ քի 
մեր հայ րե նա կից նե րին: Հայ րե նի քը մարդն 
է, ե թե մարդն ան պաշտ պան է, ու րեմն հայ-
րե նիք չկա, հայ րե նիք գո յութ յուն չու նի: Բո-
լո րը խո սում են հայ րե նա սի րութ յու նից, թեև 
մե կը մյու սին տա նել չի կա րո ղա նում: Գո նե 
այս ճգնա ժա մա յին, ծայ րա հեղ, օր հա սա կան 
պա հին հա կա սութ յուն նե րը, հար ցե րը մի 
կողմ թող նենք ու միա բան վենք: Միայն միա-
բան վե լու ճա նա պար հով պի տի գնանք: Ե թե 
ա վե լի ու ժեղ չլի նենք զեն քով, քան Ադր բե ջա-
նը, խա ղա ղութ յուն չի լի նե լու, և ոչ մի դի վա-
նա գի տութ յուն չի գոր ծե լու... 

– Հա կա ռու սա կան քա րոզ չութ յունն է 
թափ առ նում մե զա նում: Ձեր վե րա բեր-
մուն քը, մի՞ թե բախ տո րոշ այս պա հին 
ի րա վունք ու նենք կամ ի վի ճա կի ենք 
կաս կա ծի տակ առ նե լու հայ-ռու սա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րը:

– Չեմ ու զում կաս կա ծի տակ դնել, բայց 
ու զում եմ ա սել՝ մի քա նի օր ա ռաջ Դուք տե-
սաք՝ ՄԱԿ-ում քննար կում ե ղավ, Ռու սաս-
տա նը պաշտ պա նեց Ադր բե ջա նին, կա րող էր 
ձեռն պահ մնալ, բայց չմնաց, պաշտ պա նեց 
Ադր բե ջա նի շա հե րը: Օ րեր ա ռաջ պետք է 
արտ գործ նա խա րար նե րը հան դի պեին Մոսկ-
վա յում, և ճիշտ են ա րել մե րոնք, որ չեն գնա-
ցել, ճա նա պարհ ներն այս վի ճա կում՝ ո՞նց 
գնա յին: Ադր բե ջա նի ար տա քին գոր ծե րի նա-
խա րա րութ յու նը հայ տա րա րում է, թե ճա նա-
պար հը կի սով չափ բաց է կամ հա մար յա բաց 
է, և Ռու սաս տա նի արտ գործ նա խա րա րութ-
յու նը նրանց բե րա նից խլում ու նույն սու տը 
բարձ րա ձայ նում է ա վե լի պատ վա վոր ամ-
բիո նից: Կա րո՞ղ են չէ՝ ռու սա կան քա ղա քա-
կա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը զան գա հա-
րել ի րենց խա ղա ղա պահ նե րին ու հարց նել՝ 
ինչ պի սի՞ն է վի ճա կը, և ն րանք էլ կա սեն, թե 
ինչ պես է: Ռուս ժո ղո վուր դը միշտ մեզ հետ է 
ե ղել, բայց ռու սա կան իշ խա նութ յուն նե րը մեզ 
հետ չեն: Սա պետք է գի տակ ցենք: Ա սում ենք 
ռու սը մեզ բաց չի թող նի, բայց ռու սը վա ղուց 
է մեզ բաց թո ղել, ռուսն իր շա հի հետ ևից է 
գնում, և ն րան չենք կա րող ոչն չում մե ղադ րել, 
ա մեն մեկն իր շահն ու նի, դա բնա կան է, մենք 
էլ պետք է մեր շա հը գի տակ ցենք:

– Այս ի րա վի ճա կում ի՞նչ կոնկ րետ 
ակն կա լիք ու նեք Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տութ յու նից, Սփ յուռ քից:
– Ես նրան ցից եմ, ով քեր հա վա տում են 

մեր ժո ղովր դի, Հա յաս տա նի նե րու ժին: Հա-
յաս տանն Ար ցա խի լի նե լիութ յան ե րաշ խա-
վորն է, ե թե ան գամ չի բարձ րա ձայ նում: Սփ-
յուռ քա հա յութ յանն էլ հա վա տում եմ այն պես, 
ինչ պես ինքս ինձ եմ հա վա տում: Ա մե րի կա յի 
վե րա բեր մուն քի մեջ էլ այս վեր ջին տա րի նե րին 
ո րո շա կի հա լոց կա, ո րո շա կի դրա կան վե րա-
բեր մունք, նույ նը կա րող եմ ա սել Ֆ րան սիա յի 
մա սին, գու ցե մի քիչ ա վե լի շատ: Բայց նրանց 
մար դա սի րութ յու նը կո չե րից, լո զունգ նե րից 
այն կողմ չի անց նում: Պա տե րազ մի ժա մա-
նակ, շրջա փակ ման մեջ, ինչ քան էլ գե ղե ցիկ 
լո զունգ ներ ու կո չեր հնչեն, այդ ամ բող ջը մի 
փամ փուշտ չար ժե, ո րով հետև մեզ հար կա վոր 
է փրկութ յուն, իսկ այդ փրկութ յու նը մեր զին-
ված լի նելն է: Ե թե զին ված լի նենք՝ թշնա մին 
մեզ հետ հաշ վի կնստի, մեր դի վա նա գի տութ-
յունն էլ կկար ևոր վի, բայց հի մա, քա նի որ ան-
պաշտ պան ենք, ցան կա ցած սադ րանք նե րի 
դի մում է: Ե թե այ սօր ճա նա պար հը բա ցի, վա-
ղը մի ու րիշ տեղ է փա կե լու, ու րիշ սադ րանք 
է ա նե լու: Հի շենք Փա ռու խի բար ձունք նե րը, 
Հա յաս տա նի սահ մա նի մի շարք բար ձունք ներ. 
բո լո րը հա մա ձայ նութ յամբ են տրվել նրանց, 
իսկ մեր տղա նե րին ա սում էին՝ մի կռվեք, մենք 
խա ղա ղա պահ ենք, չենք թող նում կռվեք: 

Ժա մա նակն է գի տակ ցե լու՝ մեր ժո ղովր-
դի շահն առևտ րի են թա կա չէ, մեր ժո ղովր դի 
շա հը ոչ մի գոր ծար քի ու ոչ մի քա ղա քա կան 
լո յա լութ յան են թա կա չէ: Մեր ժո ղովր դի շահն 
ա մե նագլ խա վորն է, ա մե նա կար ևո րը ու մեր 
կյան քից էլ թանկ է: Ե թե մենք այդ սկզբուն քով 
չա ռաջ նորդ վենք՝ կո րած ենք:

– Շատ թե քիչ հաս ցեա կան հայ տա-
րա րութ յուն ներ ենք լսում աշ խար հի 
տար բեր ծա գե րից. Ադր բե ջա նից պա-
հանջ վում է դա դա րեց նել Լա չի նի մի-
ջանց քի շրջա փա կու մը, իսկ Ադր բե ջանն 
անդրդ վե լի է, ինչ պե՞ս բա ցատ րել:

– Ադր բե ջան ցու բնա վո րութ յու նը գի տենք, 
նրանք միշտ էլ այդ պի սին են ե ղել, նույ նիսկ 
խորհր դա յին տա րի նե րին, խա ղա ղութ յան 
տա րի նե րին, միշտ էլ սադ րանք ներ են ա րել, 
ան թույ լատ րե լի ա րարք ներ են գոր ծել, հի մա 
էլ ա նում են, իսկ ռուս նե րը կրկնում են նրանց 
ա սա ծը։ Զա խա րո վան մեզ է վե րա դարձ նում 
այն ա մե նը, ինչ ա սում են ադր բե ջան ցի նե րը։ 

Դեկ տեմ բե րի 25-ին կազ մա կերպ ված մի-
տին գը հե տաքր քիր էր նրա նով, որ ժո ղո վուր-
դը նո րից դրսևո րեց իր ակ տիվ վի ճա կը, հա-
վաս տեց՝ պատ րաստ է թե կուզ մահ վան գնով 
ոչ մի տեղ չգնալ, մնալ Ար ցա խում, պաշտ պա-

նել եր կի րը: 
Մեր ա ռաջ նորդ նե րից մեկն էլ՝ Ռու բեն 

Վար դան յա նը, ով բա վա կա նին լավ ան հա-
տա կա նութ յուն է, ով այս տխուր, այս դա ժան 
ժա մա նակ նե րում կա րո ղա ցավ բարձր մա կար-
դա կով ներ կա յա նալ ու իր ժո ղովր դի կող քին 
կանգ նել, մեզ հույս է ներշն չում: Ժո ղո վուրդն էլ 
նրան սի րում է, ո րով հետև կարճ ժա մա նա կում 
նրա կա տա րած գոր ծե րի տրա մա բա նութ յու նը 
մեզ հու շում է՝ կա րող ենք ար ժա նա պատ վո-
րեն դի մա կա յել մար տահ րա վեր նե րին։ Նո րից 
եմ ա սում՝ որ քան թույլ լի նենք, խեղճ ու կրակ, 
որ քան խնդրո ղի դե րում լի նենք, ոչ ոք մեզ չի 
հետ ևե լու, ոչ ոք մեզ չի լսե լու, լի նե լու ենք մո-
ռաց ված, մնա լու ենք ոտ քի տակ ըն կած։ Իսկ 
ե թե կա րո ղա նանք հա մախմբ վել... Հա յաս տա-
նում հա մախմբ ման մա սին բո լորն են խո սում, 
բայց չեն հա մախմբ վում, ա սում են դա սեր առ-
նենք, բայց ոչ մե կը դաս չի առ նում, ա մեն մեկն 
իր ձին է քշում, ա մեն մեկն իր գրպա նի հետ-
ևից է գնում...

Ե թե այ սօր Հա յաս տա նի ու Ար ցա խի ուն-
ևոր նե րի գրպան նե րի ե ղա ծը հա վա քենք, 
ա պա կա րող ենք դառ նալ գերհ զոր տե րութ-
յուն, բայց չեն ա նում...

Ճիշտն ա սած՝ տա րիքս, ա ռող ջութ յունս 
շատ բան թույլ չեն տա լիս, բայց մտա ծել եմ՝ 
հայ ժո ղո վուրդն ա նե լա նե լի ի րա վի ճակ նե-
րում իր մի ջից միշտ հա նել է մի հզոր մար դու, 
ով փրկել է եր կի րը, այ սօր այդ մարդ կան ցից 
մե կը Ռու բեն Վար դան յանն է: Տա Աստ ված, որ 
այս մտա ծում ներս ի րա կա նա նան... 

Ժա մա նա կին ճեղ քու մը սկսվել է Հա-
յաս տա նից, և Հա յաս տա նից էլ պի տի լի նի 
փրկութ յու նը, այ սօր պետք է բո լո րով միա սին 
լի նենք, ով ինչ ու նի՝ պետք է բե րի մեջ տեղ, որ-
պես զի կա րո ղա նանք պա հել եր կի րը...

Ար ցա խը նրանց կո կոր դին է մնա ցել. ե թե 
կա րո ղա նա յին մար սել՝ վա ղուց Հա յաս տա նը 
ոչն չաց րած կլի նեին, բայց չեն կա րո ղա նում, 
դրա հա մար էլ դի մում են սադ րանք նե րի։ 

Ա մեն մի ար ցախ ցի այ սօր պատ րաստ է 
թե կուզ մահ վան, կյան քի գնով պա հել իր հո-
ղը, կանգ նել իր հո ղի վրա ու ե թե, Աստ ված 
չա նի, զոհ վե լու ենք, ա պա մեր հո ղի վրա պի-
տի զոհ վենք. սա է ար ցախ ցու ո րո շու մը, այլ 
ո րո շում չու նենք։ 

– Շ նոր հա կալ եմ զրույ ցի հա մար, 
Դուք, ան գամ այդ ծանր վի ճա կում, ոչ 
միայն ոգ ևո րում եք մեզ, այլև ապ րեց-
նում:

Դեկ տեմ բե րի 31-ին, ա վան դույ թի հա-
մա ձայն, այ ցե լե լու ենք Տաթ ևի վանք, 
այն տեղ մոմ ենք վա ռե լու և ա ղո թե լու 
ենք Ար ցա խի հա մար, նաև Ձեզ հա մար...

– Հուզ վե ցի... Ինքս էլ կու զե նա յի Տաթ ևի 
վան քում մոմ վա ռել:

– Աստ ված հա յոց Ար ցա խին պա հա-
պան:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ
27 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022Թ.

ՎԱՐԴԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ. «... Ու եթե, Աստված չանի, 
զոհվելու ենք, ապա՝ մեր հողի վրա. սա է 
արցախցու որոշումը»

Չե՞ք կար ծում, որ մայ րա քա ղա քում 
թևա ծող հա կա ռու սա կան քա րոզ չութ-
յունն իր ըն դեր քում վտանգ ներ ու ռիս կեր 
է պա րու նա կում Ար ցա խի, ինչ պես և Ս յու-
նի քի հա մար:

– Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նը մեր ռազ-
մա վա րա կան դաշ նա կիցն է, մենք ու նենք 
ռազ մա քա ղա քա կան, տնտե սա կան, մշա-
կու թա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան հա րուստ 
պատ մութ յուն, և մեր հան րութ յունն ու նի 
պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված սպա սե լիք-
ներ ռազ մա վա րա կան դաշ նակ ցից: Սա կայն 
Ռու սաս տա նի չե զո քութ յու նը, ո րոշ ա ռու մով 
պա սիվ գոր ծե լաո ճը, ստանձ նած պար տա վո-
րութ յուն նե րի ոչ լիար ժեք կա տա րումն օբ յեկ-
տի վո րեն հար ցեր են ա ռա ջաց նում բո լո րիս 
մեջ: Ցա վոք, այդ հար ցե րից շա տե րը, գու ցե՝ 
ա մե նա կար ևոր նե րը, մնում են ան պա տաս-
խան կամ ստա նում են լղոզ ված պա տաս խան 
ռուս գոր ծըն կեր նե րի կող մից: Չենք կա րող 
ձևաց նել, թե ա մեն բան կար գին է: Հենց Ար-
ցա խի և Ս յու նի քի անվ տան գութ յան հա մար էլ 

բարձ րաց վում են այդ հար ցե րը:
– Ս յու նի քում ի րա կա նաց վող տա րած-

քա յին քա ղա քա կա նութ յան մեջ տա րօ րի-
նա կութ յուն ներ ենք նկա տում...

Մայ րա քա ղա քից խոս տա նում են Ներ-
քին Հան դում նոր դպրոց կա ռու ցել, և դա 
այն դեպ քում, որ դպրո ցա կան նոր մալ 
շենք կա այն տեղ, բայց ե րե խա ներ չկան, 
ե ղածն էլ ա միս ներ շա րու նակ կրթութ յուն 
է ստա նում մո տա կա Ծա վում:

Տաթև-Լ ծեն շրջան ցող ճա նա պարհ 
ենք կա ռու ցում՝ բազ մա թիվ հար ցե րի 
տե ղիք տվող: Եվ դա այն դեպ քում, երբ 
հա մե մա տա բար անն շան ծախ սե րով 
կա րող էինք վե րա գոր ծար կել Գո րիս- Կա-
պան մայ րու ղին (Մ2-ը)՝ շրջան ցե լով այս-
պես կոչ ված Էյ վազ լա րի տա րած քը, երբ 
կա րող էինք Սա տա նի կա մուրջ- Տաթև 
ճա նա պար հի մի քա նի ո լո րան (դարձ-
յալ անն շան ծախ սե րով) բա րե հար մար 
դարձ նել: Ու եր բեմ նի խաչ մե րուկ Գո րի սը 
չէր դառ նա փա կու ղի բնա կա վայր:

2021-ին սկսել ենք Բարձ րա վա-

նի և Շուռ նու խի այ լընտ րան քա յին ճա-
նա պարհ նե րի կա ռու ցու մը, ո րոնք իբր 
ա վար տին պետք է հասց վեին նույն տա-
րում: Բայց ոչ միայն նույն տա րում չենք 
ա վար տել, այլև 2022-ին:

Մար դիկ հա մայնք նե րի վար չա կան 
տա րածք նե րից դուրս գտնվող վա րե լա-
հո ղե րի ա պօ րի նի օգ տա գործ ման մա-
սին դի մում ներ են հղում և՛ ԱԺ-ին, և՛ 
կա ռա վա րութ յա նը, բայց ի րա վի ճա կը չի 
շտկվում, իսկ պետ ֆոն դի այդ հո ղե րը շա-
րու նա կում են մնալ իբրև ընտ րա կան ռե-
սուրս մի քա նի տղե կի ձեռ քին...

Եվ ու րեմն՝ ո՞վ կամ ո՞ր ատ յանն է 
Ս յու նի քի ի րա կան շա հե րը և ս յու նե ցի նե-
րի ի րա կան մտա հո գութ յուն նե րը ներ կա-
յաց նում Եր ևա նին: Արդ յո՞ք նման գոր ծա-
ռույթ ներ ու նե ցող մար դիկ ճա նա չում են 
ի րա կան Ս յու նի քը, թե՞ ի րա զեկ լի նե լու 
պատ րանք են ստեղ ծում:

– Հար ցը բազ մա բո վան դակ է, փոր ձեմ 
անդ րա դառ նալ բո լոր թե մա նե րին: Նախ նշեմ, 
որ Ս յու նի քի շա հե րը սպա սար կում են տե ղա-
կան և պե տա կան բո լոր կա ռույց նե րը, գու ցե 
կան հա կա սութ յուն ներ և խն դիր ներ, բայց 
դրանք հարթ վում, շտկվում են ժա մա նա կի 
ըն թաց քում: Ես իմ մա սով կա րող եմ ա սել, 
որ սպա սար կում եմ բա ցա ռա պես Ս յու նի քի և 
ս յու նե ցու շա հը:

Ճա նա պար հի մա սին կա սեմ հետև յա-
լը. տեղ  յակ եմ, որ ճա նա պար հի տե ղան քի 

Դավիթ Դանիելյանը 
պատասխանում է «Սյունյաց 
երկրի» հարցերին
Սկիզբը՝ էջ 2

Սկիզբը՝ էջ 1

Շարունակությունը՝ էջ 6

միայն ՄՏՍ Հա յաս տանն է, որ 4.18 տո կոս 
ան կում է գրան ցել։ Չոր րորդ տե ղում գտնվող 
Ին տեր նեյշնլ Մա սիս Տա բա կն ա վե լի է վճա րել 
5.27 տո կո սով, եր րորդ տե ղում Գ րանդ Տո-
բա կոն է՝ 9-ամս յա կտրվա ծով հար կե րի ա ճի 
31.07 տո կո սով, Գազպ րոմ Ար մե նիան էլ ա վե-
լի է վճա րել՝ 9.24 տո կոս։

Հար կա տու նե րի ա ռա ջա տա րը և միակ ըն-
կե րութ յու նը, ո րը վճա րած հար կե րով հա տել է 
100 մի լիարդ դրա մի ցու ցա նի շը, Զան գե զու րի 
պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նատն է. հուն-
վար-սեպ տեմ բե րին, շնոր հիվ աշ խա տան քի 
և վե րահս կո ղութ յան արդ յու նա վե տութ յան, 
պետբ յու ջե է վճա րել 129.16 մի լիարդ դրամ, 
իսկ 2021-ի հա մե մատ վճա րում նե րի ա ճը 
կազ մել է 204.93 տո կոս։

Տա րե կան կտրված քով ԶՊՄԿ-ի ցու ցա-
նիշն ա վե լին կլի նի։ Փաս տա ցի՝ Հա յաս տա նում 
հա վաք ված բո լոր հար կե րի մոտ 10 տո կո սը 
կամ ա վե լին վճա րել է միայն մեկ ըն կե րութ-
յուն, ո րը վա ղուց դար ձել է Հա յաս տա նի 
տնտե սութ յան լո կո մո տի վը։
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և եր թու ղու ընտ րութ յու նը կապ ված է ռե լիե-
ֆի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի և անվ տան-
գութ յան գոր ծո նի հետ: Իսկ շի նա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րը ձգձգվել են ե ղա նա կա յին 
պայ ման նե րի պատ ճա ռով, շի նա րա րա կան 
ըն կե րութ յուն նե րի հետ այս հար ցե րը կա րող 
եք ման րա մաս նել:

Դպ րո ցի մա սին. բնա կա նա բար մենք ու-
զում ենք տես նել ու ժեղ և անվ տանգ գյու-
ղեր, այդ պատ ճա ռով ո րո շում էր կա յաց վել 
Ներ քին Հան դում կա ռու ցել դպրոց, սա կայն 
անվ տան գա յին ի րա վի ճա կի փո փո խութ յու նը 
նոր ի րո ղութ յուն ներ ստեղ ծեց, հնա րա վոր է 
քննար կում նե րի շնոր հիվ տե ղի ու նե նան փո-
փո խութ յուն ներ:

Հո ղա յին խնդրին ծա նոթ եմ, ար դեն մա-
մու լով անդ րա դար ձել եմ այդ խնդրին և դ րա 
լուծ ման հա մար իմ կող մից ի րա կա նաց ված 
աշ խա տանք նե րին: Ո լոր տի պա տաս խա նա-
տու նա խա րա րը զբաղ վում է դրա նով, ես 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում եմ պա հում այդ 
հար ցը և ան պայ ման ա ռա ջի կա յում մեր քա-
ղա քա ցի նե րին կտե ղե կաց նեմ զար գա ցում նե-
րի մա սին:

– Հա զար ան գամ փոր ձե ցինք ճշտել՝ 
2021-ին Ս յու նի քին հատ կաց ված մոտ 1.5 
մլրդ դ րամ սուբ սի դիան կոնկ րետ (հաս-
ցեա կան) ի՞նչ նպա տա կով է օգ տա գոր ծել 
«լու սա հո գի» աշ խա տան քա յին խում բը՝ 
այս պես կոչ ված Ս յու նի քի խնդիր նե րով 
զբաղ վող: Եվ ոչ մի հո դա բաշխ պա տաս-
խան... Հե տո՞:

– Այդ հար ցը ճիշտ կլի նի ուղ ղել հենց աշ-
խա տան քա յին խմբի ղե կա վա րին, քա նի որ 
մաս նակ ցել եմ մի քա նի նիս տի և մի քա նի 
հստակ ծրագ րե րի մա սին եմ տե ղե կաց ված: 

– Մայ րա քա ղա քա յին մա մու լը շա րու-
նա կում է գրել Ս յու նի քի գոր ծող մարզ պե-
տի և Ձեր հա կա սութ յուն նե րի մա սին: Որ-
քա նո՞վ է ի րա կան այդ խո սակ ցութ յու նը:

– Ես ԱԺ-ի Տա րած քա յին կա ռա վար ման, 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման, շրջա կա 
մի ջա վայ րի և գ յու ղատն տե սութ յան հար ցե-
րով հանձ նա ժո ղո վի ան դամ եմ և աշ խա տում 

եմ բո լոր մարզ պետ նե րի հետ, ե թե կա անհ-
րա ժեշ տութ յուն, որ ևէ մարզ պետ ինձ հետ 
խնդիր ներ չի կա րող ու նե նալ: Գ րե թե բո լոր 
հար ցե րը՝ այդ թվում Ս յու նի քի հետ կապ ված, 
ուղ ղում եմ ո լոր տի նա խա րա րին, ով հա ճախ 
է աշ խա տան քա յին քննարկ ման գա լիս ԱԺ և 
մաս նակ ցում մեր հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րին: 
Ես առնչ վում եմ հիմ նա կա նում նա խա րա րի 
հետ, մարզ պետ նե րի հետ առնչ վե լու ա ռիթ-
ներ գրե թե չեն էլ լի նում: 

– Եվ, այդ քա նով հան դերձ, դրա-
կան ի՞նչ գոր ծեր են ար վել Ս յու նի քում 
ա վարտ վող տար վա ըն թաց քում:

– Բազ մա թիվ սո ցիալ-տնտե սա կան 
ծրագ րեր են ի րա կա նաց վել, ո րոնք դրա կան 
եմ գնա հա տում։ Կար ծում եմ՝ յու րա քանչ  յուր 
բնա կիչ նկա տել է փո փո խութ յուն ներ իր բնա-
կա վայ րում: Սա կայն ես սի րում եմ խո սել ոչ 
թե ար ված գոր ծե րի մա սին, ո րոնք պե տութ-
յու նը պար տա վոր է ա նել, այլ դեռ չլուծ ված 
խնդիր նե րի և ա ռա ջի կա նա խագ ծե րի մա-
սին: Այս պա հին բազ մա թիվ բնա կա վայ րե-
րում կան անվ տան գա յին, կրթա կան, հո ղա յին 
և սո ցիա լա կան բազ մա թիվ խնդիր ներ, ո րոնք 
ար ձա նագ րում եմ իմ բո լոր այ ցե րի ըն թաց-
քում ու դեռևս զբաղ վում եմ դրան ցով: Երբ 
այդ խնդիր նե րը լու ծում ստա նան, ես վստա-
հո րեն կխո սեմ դրա կա նի մա սին:

– Մի քիչ էլ Ձեր պատ գա մա վո րա կան 
գոր ծու նեութ յան մա սին. 2022-ին Ձեր 
ա րած-դրա ծը և՛ օ րենսդ րութ յան ո լոր-
տում, և՛ գոր ծա դի րին առնչ վող հար ցե-
րում: Ի դեպ, մար զի բնա կա վայ րե րից ու 
կո լեկ տիվ նե րից դրա կան ար ձա գանք ներ 
ենք լսում հան րութ յան հետ ու նե ցած Ձեր 
ակ տիվ առն չութ յուն նե րի, հան րակր-
թութ յան առջև ծա ռա ցած խնդիր նե րի 
լուծ ման գոր ծում Ձեր հետ ևո ղա կան գոր-
ծու նեութ յան վե րա բեր յալ:

– Իմ գոր ծու նեութ յու նը բա վա կան թա-
փան ցիկ է, ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե-
րիս ո րոշ մա սը պար բե րա բար ներ կա յաց նում 
եմ իմ ֆեյս բուք յան է ջում: Կ խո սեմ այն նա-
խագ ծե րի մա սին, ո րոնք դեռ չեմ ներ կա յաց րել 
հան րութ յա նը: Այս տա րի ընտր վել եմ Սահ-

մա նա մերձ հա մայնք նե րի զբաղ վա ծութ յան 
ա պա հով ման հիմ նադ րա մի հո գա բար ձու նե րի 
խորհր դի նա խա գահ և ակ տիվ աշ խա տել եմ 
հիմ նադ րա մի նա խագ ծե րի շրջա նակ նե րում: 
Ի րա կա նաց րել ենք մշա կու թա յին, կրթա կան 
և սո ցիա լա կան բազ մա թիվ նա խագ ծեր: 
Կա ռանձ նաց նեմ Գե ղա նուշ գյու ղի կա րի ար-
տադ րա մա սի հիմ նադ րու մը, որն ի րա կա նաց-
վեց բա վա կա նին կարճ ժամ կե տում: Ե կող 
տա րի կվե րա պատ րաս տենք աշ խա տա կից-
նե րին, և ար տադ րա մա սի աշ խա տան քը 
կմեկ նար կի: Մասշ տա բա յին և լայ նա ծա վալ 
շի նա րա րութ յուն ենք սկսել Կա պա նի տա-
րա ծաշր ջա նի գյու ղե րից մե կում, կա ռուց վում 
է Հա յաս տա նում ա ռա ջին Էթ նո-գյու ղը, ո րը 
ե զա կի վայր է դառ նա լու թե՛ մշա կու թա յին, թե՛ 
զբո սաշր ջա յին գրավ չութ յամբ: 2023 թվա կա-
նին ծրա գի րը կներ կա յաց նենք հան րութ յա նը: 
Ա ռանձ նաց րե ցի այս եր կու ծրա գի րը, սա կայն 
նմա նա տիպ ծրագ րե րը շատ են, և ա ռա ջի կա-
յում դրանց մեկ նար կը կտրվի:

Օգտ վե լով ա ռի թից, շնոր հա կա լութ յուն եմ 
հայտ նում ըն կեր նե րիս, բա րե կամ նե րիս, նաև 
գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի պա-
տաս խա նա տու նե րին՝ նման նա խա ձեռ նութ-
յուն նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծում ինձ ա ջակ-
ցե լու հա մար։

– Եվ, ի հար կե, Ձեր խոս քը սյու նե ցի-
նե րին՝ Ա մա նո րի և Սուրբ Ծնն դի ա ռիթ-
նե րով:

– Ս յու նե ցի նե րին կա սեմ հետև յա լը. գի-
տակ ցում եմ բո լոր դժվա րութ յուն նե րը, ո րոնց 
հետ բախ վում է մեր տու նը, մեր հայ րե նի քը: 
Ցա վոք, տա րա ծաշր ջա նը չի խա ղաղ վում, իսկ 
Ադր բե ջա նի ագ րե սիվ, հա յատ յաց քա ղա քա-
կա նութ յու նը չի փոխ վում: Այս ի րա վի ճա կում 
մենք պետք է լի նենք ու ժեղ և տո կուն: Այս 
Ա մա նո րին շա տե րի ըն տա նիք նե րում ա թոռ-
ներ են դա տարկ լի նե լու, մենք այս տա րի ևս  
ու նե ցանք հայ րե նի քի հա մար նա հա տակ ված 
եղ բայր ներ ու քույ րեր, ո րոնց ըն տա նիք նե րի 
կող քին պետք է ա մուր կանգ նենք, ա ջա կից 
լի նենք ու թույլ չտանք, որ նրանց օ ջախ նե րի 
լույ սը մա րի: Չեմ կա րող դա տարկ, ա կան-
ջա հա ճո խոս քեր հնչեց նել, ան կեղծ կա սեմ՝ 
աշ խա տել է պետք, ընդգր կուն աշ խա տանք 
պի տի տա նենք, որ պես զի ա պա հո վենք մեր 
երկ րի կա յուն զար գա ցու մը և անվ տան գութ-
յու նը: Մենք պետք է ա մուր լի նենք, պայ քա-
րենք ու ան պայ ման կրկին հաղ թենք:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ
28 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022Թ.

տա րե լու հա մար, ծան րա բեռն վա ծութ յու նը 
շատ էր: Մար զի ճա նա պար հա շի նա կան ըն կե-
րութ յուն նե րին էլ ծան րա բեռն վա ծութ յան մեծ 
բա ժին էր ըն կել: Ճիշտն ա սած՝ փաս տը, որ 
դրսի ըն կե րութ յուն ներն են մեր մար զում մե-
ծա պես ճա նա պար հա շի նա րա րութ յուն ի րա-
կա նաց նում, ու րա խաց նող է և ոչ մտա հո գող:

– Որ պես բազ մահ մուտ ճա նա պար-
հա շի նա րար, Ձեր կար ծի քը կցան կա-
նա յիք ի մա նալ՝ արդ յո՞ք կա ռուց վող 
ճա նա պարհ նե րի նա խագ ծա յին աշ խա-
տանք նե րը խե լա միտ են կա տար վում: 
Օ րի նակ, մեր դի տարկ մամբ՝ Տաթև-Լ ծեն 
ճա նա պար հա հատ վա ծը կա րե լի էր 200 
մետր ցածր նի շով կա ռու ցել, բայց հի մա 
ծո վի մա կար դա կից 2015 մետր բարձր 
տե ղան քով է անց նում, ին չը ձմռան ա միս-
նե րին կա րող է խնդիր ներ ա ռա ջաց նել: 
Նույ նը կա րե լի է ա սել Կա պան- Ճա կա տեն 
հատ վա ծի վե րա բեր յալ: Ա սես նա խագ-
ծա յին աշ խա տանք ներն ի րա կա նութ յու-
նից կտրված լի նեն: Սա, ի հար կե, լրագ-
րո ղա կան տպա վո րութ յունն է, որ կա րող 
է նաև սուբ յեկ տիվ լի նել:

– Այդ դի տարկ մա նը հա մա ձայն չեմ, ո րով-
հետև ճա նա պար հը նա խագ ծո ղը պա տաս-
խան պետք է տա իր նա խագ ծա ծի հա մար: 
Այլ բան է, երբ շտա պո ղա կա նութ յու նը ո րո շա-
կի շե ղում նե րի է հան գեց նում: Չեմ կար ծում, 
որ նա խա գի ծը որ ևէ դեպ քում օպ տի մալ չլի նի: 

Օ րի նակ, ա սում եք՝ ե թե Տաթև-Լ ծեն ճա նա-
պարհն այդ քան բարձր նի շով չանց ներ, ձմե-
ռա յին սպա սար կու մը դյու րին կլի ներ: Այդ տեղ 
«թա փա ռող» քա մի նե րը, որ քան տեղյակ եմ, 
հա ճա խա դեպ են, իսկ որ քան ցածր է անց-
նում ճա նա պար հը, բնա կա նա բար, քա մի ներն 
ա վե լի շատ դժվա րութ յուն ներ են հա րու ցում: 
Մի խոս քով՝ ա վե լի հեշտ է աշ խա տել լեռ նանց-
քի ա մե նա բարձր հատ վա ծում, քան ցած րում: 

– Տա րի նե րի փոր ձը ցույց է տա լիս, որ 
Մ2 մայ րու ղու Գո րիս- Սի սիան հատ վա-
ծում ձմռան տա րեշր ջա նում խնդիր ներ են 
ա ռա ջա նում՝ ձնաբ քի հետ կապ ված: Եր-
բեմն ժա մե րով և նույ նիսկ օ րե րով փակ-
ված է Ար ցախն ու Ս յու նի քը մայ րա քա ղա-
քին կա պող այդ մայ րու ղին: Խորհր դա յին 
տա րի նե րին տվյալ ճա նա պար հի եր կայն-
քով «ցան կա պա տեր» էին տե ղադր վում, 
որ չէր թող նում ձյու նը լցվեր ճա նա պար-
հը, հի մա դրանք չկան, ի՞նչ ա նել:

– Իսկ չե՞ք հի շում, որ այդ ձնա պատ նեշ-
ներն ուժ գին բքի ժա մա նակ «ան զոր» էին 
լի նում, ձյու նը լցվում էր ճա նա պար հը, և այն 
փակ վում էր:

– Իսկ Ձեզ նից՝ մաս նա գե տից, կու-
զեինք ի մա նալ՝ ո՞րն է «դե ղա տոմ սը»:

– Ձ նա պատ նեշ նե րը, ի րոք, մեծ նշա նա-
կութ յուն ու նեն, մա նա վանդ քա մոտ տա-
րածք նե րում, մաս նա վո րա պես Սի սիան- Գո-
րիս հատ վա ծում: Ե թե հի շում եք, մի քա նի 
տա րի ա ռաջ Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե-

նա յին կոմ բի նա տի մի ջոց նե րով նույն այդ 
հատ վա ծում պլաստ մա սսե ցան ցեր տե ղադր-
վե ցին. դրանք ո րոշ ի մաս տով կա տա րե ցին 
ի րենց ֆունկ ցիան, չթո ղե ցին ձյու նը լցվի ճա-
նա պար հը, բայց… Ո րոշ ժա մա նակ անց չդի-
մա ցան քա մու ուժգ նութ յա նը և շար քից դուրս 
ե կան: 

Չեմ ու զում որ ևէ ճա նա պար հա շի նա րա-
րի թե րագ նա հա տել, ո րով հետև ինչ քա նով 
կա րող են, այն քա նով սպա սար կում են ճա-
նա պար հը: Բայց ե թե լի նի շուր ջօր յա հեր-
թա պա հութ յուն, ե թե վա րորդ նե րը ժա մա նակ 
առ ժա մա նակ ան վա դո ղե րին շղթա ներ ամ-
րաց նեն, ճա նա պարհն այն քան սար սա փե լի 
չի լի նի: Միայն ճա նա պար հա շի նա րա րով չէ 
պայ մա նա վոր ված ճա նա պար հի բաց և անվ-
տանգ լի նե լը…

– Քա նիցս բարձ րա ձայ նել եք, որ նա-
խա տես վա ծից ա վե լի բեռն ված մե քե-
նա նե րը մեծ վնաս են հասց նում ճա նա-
պար հի երթ ևե կե լի հատ վա ծին: Եվ հի մա 
ու զում են դրա ա ռաջն առ նել՝ Սի սիա նում 
կշեռք են տե ղադ րել: Այդ գոր ծըն թա ցի 
արդ յու նա վե տութ յու նը զգաց վո՞ւմ է:

– Կ շեռ քի առ կա յութ յու նը ճա նա պար հի 
եր կա րա կե ցութ յան ա պա հով ման ե րաշ խիք-
նե րից է: Կ շեռ քը ոչ միայն Սի սիա նում պի տի 
լի նի: Ու րախ եմ, որ Վայ քում էլ են կշեռք տե-
ղադ րե լու, ար դեն տա րածք են հատ կաց րել: 
Կ շեռք թող Քա ջա րա նում էլ լի նի, ո րով հետև 
մինչև Սի սիան գեր բեռն ված մե քե նա նե րը 
կա րող են երթ ևե կել: Կար ծում եմ՝ ժա մա նա-
կի ըն թաց քում խնդի րը կկար գա վոր վի: Կան 
նաև «շրջիկ» կշեռք ներ, յու րա քանչ  յուր պա-
հի կա րող են մե քե նան կանգ նեց նել և ս տու-
գել բե ռի քա շը… 

Մեծ ցավ եմ ապ րում, երբ գեր բեռն ված 
մե քե նա նե րի ա նիվ նե րի տակ ճա նա պար հը 
ծնկի է գա լիս: Ե րեք-չորս տա րի ա ռաջ նո-
րոգ ված ճա նա պարհ նե րին ոչ մի ճեղք, ոչ 
մի նստվածք չեն լի նում, իսկ ան վա հետ քեր՝ 
որ քան ա սեք: Մեր չար չա րան քը պար զա պես 

ջուրն է լցվում:
– Ս յու նիք յան մեր ի րա կա նութ յան 

մեջ դե պի մար տա կան դիր քեր տա նող 
ճա նա պարհ ներն էլ չա փա զանց կար-
ևոր են, քան զի ո րոշ դիր քեր գտնվում են 
ծո վի մա կար դա կից 3000 մետր և ա վե-
լի բարձ րութ յան վրա: Կա րո ղա նո՞ւմ եք 
այդ ճա նա պարհ նե րի ան ցա նե լիութ յունն 
ա պա հո վել. նկա տի ու նենք Մեղ րու ուղ-
ղութ յու նը:

– Ա ռանց մեկ վայրկ յան հա պա ղե լու կա-
րող եմ ա սել՝ լուրջ փո փո խութ յուն ներ են տե-
ղի ու նե ցել և ու նե նում դիր քե րի ամ րապնդ-
ման ո լոր տում: Եր բեմն նույ նիսկ թվում է, թե 
մենք ճա նա պար հա շի նա րա րութ յու նից պի տի 
ժա մա նա կա վո րա պես հե ռա նանք և զ բաղ-
վենք հա յոց բա նա կի հա մար այն քան կար-
ևոր ամ րա շի նա կան գոր ծե րով, քան զի մե-
ծա ծա վալ ծրագ րեր կան: Եվ, այ դու հան դերձ, 
կցան կա նամ, որ աշ խարհն այն քան խա ղաղ 
լի նի, որ նման կա ռույց նե րի անհ րա ժեշ տութ-
յուն չզգաց վի: Բայց ի րա կա նութ յունն այլ բան 
է հու շում. կա խնդիր, դրան լու ծում պի տի 
տրվի…

– Ա զատ Բե նիա մի նի, աշ խար հը 
խառն վել է, ա մե նուր պա տե րազմ ներ և 
հա կա մար տութ յուն ներ են, լո գիս տիկ 
դժվա րութ յուն ներ են ծա գել, նաև ապ-
րանք նե րի թան կա ցում ներ են ար ձա-
նագր վում, այդ թվում՝ շի նան յու թե րի: 
Այդ դժվա րութ յուն նե րը, են թադ րում ենք, 
անդ րա դառ նում են նաև Ձեր ըն կե րութ-
յան գոր ծու նեութ յա նը: Ի՞նչ կա սեք այդ 
ա ռու մով:

– Որ պես տնտես վա րող սուբ յեկտ՝ կա սեմ, 
որ այդ ա մենն ազ դեց մեր գնա յին ա ռա ջարկ-
նե րի վրա: Բայց Մեղ րին մոտ է Ի րա նի սահ-
մա նին, գու ցե այդ հան գա ման քով է պայ մա-
նա վոր ված, որ մեզ մոտ լուրջ գնաճ չե ղավ: 
Ո րոշ չա փով տու ժե ցինք այն ա ռու մով, որ 
Ա գա րա կի մաք սա կե տում եր բեմն խցա-
նում ներ էին լի նում: Փաս տը մի կող մից 

Արմեն Հակոբջանյանը 
նշանակվել է Սիսիան 
համայնքի ղեկավարի 
պաշտոնակատար

ՀՀ վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նը 
ո րո շում է ստո րագ րել Ս յու նի-
քի մար զի Սի սիան հա մայն քի 

ղե կա վա րի պաշ տո նա կա տար նշա նա կե լու 
մա սին: ««Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
օ րեն քի 102-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սին հա մա-
պա տաս խան՝ Ար մեն Հա կոբ ջան յա նին նշա-
նա կել Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ս յու-
նի քի մար զի Սի սիան հա մայն քի ղե կա վա րի 
պաշ տո նա կա տար», – աս ված է վար չա պե-
տի ո րոշ ման մեջ:
 30 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022Թ.

Սիսիան համայնքում տեղի 
կունենան ավագանու 
արտահերթ ընտրություններ

ՀՀ կա ռա վա րութ յան դեկ տեմ բե րի 
29-ի ո րոշ մամբ վա ղա ժամ կետ 
դա դա րեց վել է Սի սիան հա մայն-

քի ա վա գա նու լիա զո րութ յուն նե րը: Հա մայն-
քում նշա նակ վել է ա վա գա նու ար տա հերթ 
ընտ րութ յուն ներ՝ «Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան ընտ րա կան օ րենս գիրք» ՀՀ սահ մա-
նադ րա կան օ րեն քով սահ ման ված՝ տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի հեր թա-
կան ընտ րութ յուն նե րի անց կաց ման կար գով: 
Ա ռա ջարկ վել է ՀՀ կենտ րո նա կան ընտ րա կան 
հանձ նա ժո ղո վին՝ սույն ո րո շումն ու ժի մեջ 
մտնե լուց հե տո մեկ շա բաթ յա ժամ կե տում 
նշա նա կել Սի սիան հա մայն քի ա վա գա նու 
ընտ րութ յան անց կաց ման օ րը:

29 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022Թ.

Դավիթ Դանիելյանը 
պատասխանում է «Սյունյաց 
երկրի» հարցերին
Սկիզբը՝ էջ 5

Մեղրեցի ճանապարհաշինա-
րարների համար խոչընդոտ 
չէ անգամ Դիբագի լեռնանցքի 
անսովոր ձմեռը
Սկիզբը՝ էջ 2
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ՖԵԼԻՔՍ 
ԲԱԽՉԻՆՅԱՆ

«Եւ Ե հո վայ Աս տո ւա ծը ա րե ւել քի 
կող մը Ե դէ մի մէջ մի պար տէզ տնկեց, 
եւ իր շի նած մար դը դրաւ այն տեղ [...] 
Եւ Ե հո վայ Աս տո ւածն ա սեց, լաւ չէ, 
որ մար դը մի նակ լի նի, նրա նման մի 
օգ նա կան շի նեմ ի րան յար մար [...] 
մի խոր քուն բե րաւ Ա դա մի վե րայ եւ 
նա քնեց։ Եւ նո րա կո ղի ոս կոր նե րից 
մէկն ա ռաւ, եւ նո րա տե ղը միս լցրեց։ 
Եւ Ե հո վայ Աս տո ւածն այն կո ղի ոս-
կորն, որ Ա դա մի ցը վեր էր ա ռել, մի 
կին շի նեց, եւ նո րան բե րավ Ա դա մի 
մօտ»։

Ա ստ վա ծա շունչ մատ յա նի Ծնն դոց 
գրքում այս գրվածքն այն օ րե րի մա-
սին է, երբ բա րե բեր զգա ցում նե րը, 

հատ կա պես սե րը, ոչ միայն շղթայ ված չէին, 
այլև հե ղե ղի պես թափ վող ե րա նութ յուն նե-
րով էին պա րու րում Ա դա մին ու Ե վա յին։ Սի րո 
այդ օ րե րի մաք րա մա քուր վե հութ յու նը նկա-
րագ րե լու հա մար հա յոց լեզ վի բա ռա պա շա-
րում հա մա պա տաս խան բառ չգտնե լով, այն 
գրում եմ մե ծա տա ռով։ Սերն այդ օ րե րին Սեր 
էր, ո րով հետև նրա մեջ թա գա վո րում էր հա-
մես տա գույն մի զգա ցում՝ բա րութ յու նը։ Եվ 
այդ պես, դրախ տի պար տե զում, սի րո ու բա-
րութ յան գիրկն ըն կած, հրճվա գին ապ րում-
նե րով իր ժա մա նակն էր վա յե լում Աստ ծուց 
ա րար ված Ա դա մը։ Ե րա նութ յուն նե րը ճախ-
րում էին նրա շուր ջը, և լիաց նում հո գին ա նի-
մա նա լի սի րո ու բա րութ յան վա յելք նե րով, 
որն էլ Ա դա մը կի սում էր Ե վա յի հետ։

Վա յելք աս վա ծը, սա կայն, Վա րու ժան 
Գալստ յա նի «Շղ թայ ված հե ղեղ» գրքի հե րոս 
Սար գիս Դա նիել  յա նի կամ նրա ժա մա նա կա-
կից նե րի հա մար չէ, ո րով հետև մեր նա խա հոր 
աստ վա ծա տուր ե րա նութ յուն նե րով պա րուր-
ված վա յելք նե րից այժմ ար դեն հա զիվ հազ 
մանր փշուր ներ են մնա ցել կամ նույ նիսկ՝ ըն-
դա մե նը, մարմ րող հի շո ղութ յուն ներ՝ դրանց 
մա սին։

Ա դա մին՝ իր օ րե րում պա րու րող եր բեմ նի 
հզոր ու ե րա նե լի զգա ցում նե րից ա հա ի րեն 
հա սած փո շե չափ փշուր նե րից սկսեց օգտ վել 
Սար գիս Դա նիել  յա նը, երբ ար դեն տե ղա վոր-
վել էր Բեռ լի նից Մոսկ վա թռչող ինք նա թի ռում։ 
Սարգ սին պա տած ե րա նութ յան ու սի րո զգա-
ցու մը, սա կայն, այդ պա հին վե րա բե րում էր 
այն բա նին, որ Սար գի սը սի րում էր ինք նա-
թիռ նստել։ Հենց այդ պատ կե րով էլ սկսվում 
է Վա րու ժան Գալստ յա նի «Շղ թայ ված հե ղեղ» 

գրքի պատ մութ յու նը՝ Սար գիս Դա նիել  յա նի 
կյան քի մա սին։

«Իսկ ի՞նչ կապ ու նի մեր նա խա հայր 
Ա դա մը գրքի հե րոս Սարգ սի հետ», – կա րող 
է հարց նել իմ վե րո հիշ յալ տո ղերն ըն թեր ցո-
ղը։ Կապ, ի հար կե, ու նեն Ա դամն ու Սար գի սը՝ 
որ պես Աստ ծուց սեր ված մարդ ու մարդ կա յին 
շա րու նա կութ յան ներ կա յա ցու ցիչ, բայց ու նեն 
նաև մի շատ ո րո շիչ և մեծ տար բե րութ յուն։

Դ րախ տի Ա դա մի և երկ րից ի նը հա զար 
մետր բարձ րութ յամբ թռչող ինք նա թի ռում 
գտնվող Սարգ սի միջև տար բե րութ յունն այն 
է, որ ա ռա ջի նի կյան քը բաղ կա ցած էր Աստ ծո 
կող մից բա րութ յամբ ի րեն շնորհ ված տա րաբ-
նույթ սի րո վա յելք նե րից, ո րոնց մա սին նա 
գա ղա փար իսկ չու ներ, թե ինչ պե՞ս, որ տե-
ղի՞ց են տրվում ի րեն և ինչ պե՞ս կամ ին չո՞ւ են 
ձգվում դե պի ի րե նից դուրս ե ղած հմայք նե րը։ 
Այ սինքն, դրանք ժա մա նակ ներ էին, երբ նրա 
հետ գոր ծող վա յելք նե րի հա մար ոչ մի խո չըն-
դոտ կամ շղթա չկար։ Վա յել քը հե ղե ղի պես իր 
մեջ էր առ նում Ա դա մին ու լո ղաց նում նրան 
իր ջրե րում։ Իսկ ինք նա թի ռում հար մա րա վետ 
տե ղա վոր ված ա դա մոր դի Սար գի սը նա էր, ով 
գի տակ ցում էր, որ իր սի րո պատ ճա ռը եր կինք 
բարձ րա ցող ինք նա թի ռի հռնդոցն է, շար ժիչ-
նե րի սու լո ցը, ամ պե րը, ո րոնք «սպա սում էին 
ինք նա թի ռին, և մո տե նա լով նրան՝ փախ չում 
էին ա հա բեկ ված ու հե ռա նում ան հետ»։

Սե րը՝ սեր, բայց մի քա նի ժամ տևող թռիչ-
քի ժա մե րը միայն նման ազ դակ նե րից ե կող 
զգա ցում նե րով լցնե լը քիչ էր, ուս տի «Թ ռիչ-
քի տևո ղութ յու նը չզգա լու հա մար Սար գի սը 
տրվեց հու շե րին...»:

Խորհր դա յին հզոր երկ րի վեր ջին տա-
րի ներն էին։ Մոսկ վա յից քիչ հե ռու, սա ղար-
թա խիտ ան տա ռի՝ հինգ կի լո մետ րա նոց շա-
ռավ ղով ար գե լա նոց-տա րած քում գոր ծում 
էր Պե տա կան անվ տան գութ յան կո մի տեի 
բարձ րա գույն ա կա դե միա յի հա տուկ դպրո ցը, 
որն ու սում նա ռութ յան տա սը տա րի նե րի ըն-
թաց քում պատ րաս տում էր ու նի վեր սալ զին-
վոր ներ՝ պե տութ յան հա մար հա տուկ նշա-
նա կութ յան ա ռա ջադ րանք ներ ի րա գոր ծե լու 
նպա տա կով։ Ա հա հենց այս դպրո ցից հե ռաց-
վե լուց հե տո սկսվեց Սար գիս Դա նիել  յա նի 

կյան քի ո դի սա կա նը, ո րը չէր կա րող նման 
ձևով ա ռաջ գնալ, ե թե նա մնար այն տեղ՝ որ-
պես հա տուկ ծա ռա յութ յուն նե րը գե րա զանց 
կա տա րող մար տիկ։ Բայց, որ քան էլ գե րա-
զանց, Սար գի սը ու ներ մի հատ կա նիշ, ո րի 
մա սին ցա վով է նշում նրա հրա մա նա տա րը, 
դպրո ցից հե ռաց ման պատ ճառ բե րե լով հենց 
դա։ «Այդ հատ կա նի շը,- ա սում է հրա մա նա-
տա րը,- քո մեջ այն քան խոր է ար մա տա-
վոր ված, որ մենք քո ու սում նա ռութ յան յոթ 
տա րի նե րի ըն թաց քում չկա րո ղա ցանք վե-
րաց նել»։ Հատ կա նի շը, ո րի մա սին խոս վում է՝ 
նա խա հայր Ա դա մից մեր Սարգ սին փո խանց-
ված նրա բա րութ յունն էր։

Լ սե լով իր ճա կա տա գի րը այ սու հետ տնօ-
րի նող ո րո շու մը և հաս կա նա լով, որ բարձ րա-
գույն դպրո ցից իր հե ռաց ման ա ռի թով նշա-
նակ ված ըն դու նե լութ յու նը գնդա պե տի մոտ 
ա վարտ ված է, «Սար գի սը դան դաղ քայ լե լով 
ի ջավ բակ, այն տե ղից՝ սպորտ դահ լիճ, կախ-
վեց օ ղակ նե րից և սկ սեց օ րոր վե լով ինքն 
ի րեն կրկնել՝ «Ես այս պի սինն եմ, այլ կերպ լի-
նել չեմ կա րող, ա տո՛ւմ եմ իմ մեջ սեր մա նած 
դա ժա նութ յու նը...»։

Սար գիսն ինքն էլ այդ պա հե րին չէր կա-
րո ղա նում, կամ՝ չէր ու զում հաս կա նալ, թե 
որ տե ղի՞ց, ին չո՞ւ էր ին քը հենց այդ պի սին։ Իր 
տե սա կը նրա հա մար քննարկ ման չէր կա րող 
դրվել ճիշտ այն պես, ինչ պես Ա դա մը դրախ-
տում չէր քննար կում, թե ի՞նչ ա նուն ու նի իր 
կար գա վի ճա կը, որ տե ղի՞ց, ինչ պե՞ս, ին չո՞ւ է 
ին քը լցված ա նընդ հատ բա րե բան վող սի րա-
ռատ զգա ցում նե րով։ Սարգ սի հա մար դա մի 
վի ճակ էր, երբ նա իր մեջ կրում էր Ա դա մից 
ի րեն հա սած սի րո ու բա րութ յան հի շո ղութ յու-
նը։ Այն Ա դա մի, ո րի գո յութ յունն ըն թա նում էր 
ե րա նութ յան անշղ թա հե ղեղ նե րի ու ղեկ ցութ-
յամբ։ Մեր ժա մա նակ նե րի Սար գիսն ին քը, 
ան շուշտ, չէր դի մա նա դրախ տա յին ժա մա-
նակ նե րի ե րա նութ յուն նե րի հե ղե ղին, ուս տի 
այդ հե ղեղ նե րի մա սին հի շո ղութ յու նը նրան 
տրվել էր՝ փա թե թա վոր ված բա րութ յան, նե-
րու մի, տրա մա բան ված քայ լե րի նուրբ ու 
հմա յիչ ար վես տով։ Սար գի սը տի րա պե տում 
էր այդ ար վես տին և օգ տա գոր ծում էր այն որ-
պես իր ներ սում գլուխ բարձ րաց նող հե ղեղ-
նե րը հանգս տաց նող բա նա լի։

«Իսկ ո՞ւր մնաց Ե վան»,- ի րա վա ցիո րեն 
այս տեղ կհարց նի իմ տո ղե րին հետ ևո ղը, 
ե թե ինքն ան ձամբ չի ըն թեր ցել Վա րու ժան 
Գալստ յա նի «Շղ թայ ված հե ղեղ» գիր քը։

Ե վան գրքում մի քա նի ա նուն ներ ու նի, 
ո րոն ցով մի քա նի ան գամ ներ փոր ձել է մուտք 
գոր ծել Սարգ սի կյանք, բայց վեր ջինս նման 
պա հե րին շղթա յել է այն հե ղե ղը, որ կա րող էր 
դուրս հոր դել ի րե նից և տա կով ա նել մարդ-
կանց աշ խար հում ստեղծ ված կար գու կա նո-
նը, պատ վախնդ րութ յու նը, պա տաս խա նատ-
վութ յու նը, ե րախ տի քի զգա ցու մը, հար գան քը 
ու նման շատ բա ներ, ո րոն ցով շղթայ ված են 
նաև ի րեն ցից յու րա քանչ  յու րը ա ռան ձին-ա-
ռան ձին, ինքն ու այդ ե վա նե րը, ըստ Սարգ սի՝ 
խե լոք, բա րի, անն ման աղ ջիկ Հիլ դան, մոսկ-
վաբ նակ Լե նան, պա րու հի Նադ յան, տայ գա յի 
«լու սա նը»՝ Օք սան նան։ Ն րանք՝ մարդ կա յին 
լա վա գույն գծե րով օժտ ված այդ աղ ջիկ նե րը, 
որ յու րա քանչ  յուրն իր հո գու խոր քում սի րում 
էր Սարգ սին որ պես մար տար վես տի գի տա-
կի, փրկա րա րի, թիկ նա պա հի, գիտ նա կա նի 
կամ գե ղեց կա տես ե րի տա սար դի, միև նույն 
ժա մա նակ, ի րենք էլ ի րենց հեր թին շղթա-
յե լով թե կուզ մարմ րող հի շո ղութ յամբ, բայց 
ի րենց հա սած վա յել քի հե ղեղ նե րը գնում են 
ա վե լի հար մար կյան քի ու ա պա գա յի, ի րենց 
հետ տա նե լով ան թա քույց սե րը՝ Սարգ սի 

նկատ մամբ։ Ն րանք կա րո ղա նում են շղթա-
յել դրախ տա յին Մեծ Սի րո ար ձա գանք նե րը, 
ո րոնք ար դեն փո շու չափ ե ղած փշուր ներ են 
դար ձել ժա մա նա կի մեջ։ Հա նուն ինչ-որ բա նի 
կա րո ղա նում են շղթա յել ի րենց սի րո հե ղե ղը, 
բայց այդ ինչ-որ բանն ան պայ ման մի տեղ 
ճաք է տա լիս, ո րով հետև նրանք հենց այդ-
պես են ու զում։ Ճաք տված այդ անկ յուն նե-
րից էլ նրանց սրտե րը մխի թա րող լույ սեր են 
հեղ վում, որն այս դեպ քում տար բեր կա նանց 
նույն՝ Սար գիս ա նու նով ե րե խա նե րի գո յութ-
յունն է։

Մար տար վես տում հաղ թող Սարգ սի հա-
մար դժվար չէր ջար դել մեր ժա մա նակ նե րի 
ե վա նե րի սրտից բխող հե ղեղ նե րի ա ռա ջը 
փա կող շղթա նե րը, բայց նա ոչ միայն ա դա-
մա կան բա րութ յան կրողն էր, այլև՝ կով կաս ցի 
հա յի հպար տութ յունն էր խո սում նրա վար-
քի մեջ։ Սար գիսը, իս կա պես, պատ րաստ ված 
մար տիկ էր, ով կա րո ղա նում էր ան ջա տել 
զգաց մունք նե րը և հաղ թել մար տում բա րո-
յա կան կա նոն նե րով՝ ի րա դար ձութ յուն նե-
րի կտրուկ փո փո խութ յուն նե րի ըն թաց քում։ 
Ի րա դար ձութ յուն ներն ու մար տը, այ նո ւա մե-
նայ նիվ, գրքում վե րա բե րում են զուտ մարդ-
կա յին կամ՝ հա կա ռակ սե ռի հետ հա րա բե-
րութ յուն նե րը ճշտե լու պահ ված քին, ո րոնց 
ըն թաց քում Սարգ սի ներ սում սկսում են 
գոր ծել երկ կողմ հե ղեղ նե րը խա ղա ղեց նող, 
բա րութ յան, նե րու մի ու նման զգա ցում նե-
րի ֆո նին տրա մա բա նո րեն ի րար հագց վող 
շղթա նե րը։

Այդ պես՝ ե վա նե րը գա լիս ու գնում են, 
բայց չեն մտնում Սարգ սի կյան քի մեջ, մինչև 
երկ կողմ ի րար հաս կա նա լու հե ղե ղը, որն այս 
ան գամ ի րար հետ սի րո շղթա յով է կա պում 
եր կու սին՝ Սարգ սին ու Ի զա բել լա յին։

Աստ վա ծա րար Ա դա մի ու Ե վա յի նոր՝ մե-
րօր յա գո յութ յան ձևը թեթ ևա սահ ա րար նե-
րով ներ կա յաց նող այս գիր քը, հա մոզ ված եմ, 
ա ռանց ընդ միջ ման են ըն թեր ցե լու նրանք,

1. ով քեր սի րում են բնութ յան նկա րագ-
րութ յուն ներ, ան կախ այն բա նից, որ այս տեղ 
նման նկա րագ րութ յուն ներ չկան,

2. ով քեր ի մաս տա սի րա կան ա սույթ ներ 
կամ նման խո հեր են փնտրում գրքե րի մեջ, 
ան կախ այն բա նից, որ այս տեղ նման բա ներ 
չկան,

3. ով քեր հե րոս նե րի կյան քի կեն ցա ղա-
յին ման րա մաս ներն են քչփո րում, ան կախ 
այն բա նից, որ այս տեղ ո չինչ ման րա մասն չէ 
գրված,

4. ով քեր սեն տի մեն տի երկր պա գու ներ 
են, ան կախ այն բա նից, որ այս տեղ դրա նից 
նշույլ իսկ չկա,

5. ով քեր բուռն դրա մա ներ են սի րում, 
ան կախ այն բա նից, որ բանն այս տեղ եր բեք 
դրա մա տիկ չի դառ նում,

6. ով քեր աշ խար հա ճա նա չո ղա կան կամ 
աշ խար հա քա ղա քա կան գրվածք ներ են 
փնտրում և այլն,

7. ով քեր նո րա րա րութ յուն են ու զում թե՛ 
գի տե լիք նե րի, թե՛ հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ 
և այլն:

Այս տեղ մի փնտրեք ձեզ հե տաքրք րող այս 
կամ այն թե ման, բայց՝ սկսեք կար դալ։ Հա մոզ-
ված եմ, որ վեր ջին է ջը փա կե լիս մի ժպիտ 
գա լու, թա ռե լու է ձեր շուր թե րին, լու սա վոր մի 
զգա ցում է իջ նե լու ձեր հո գու մեջ։ Եվ դա այն 
զգա ցումն է լի նե լու, որ մեր ժա մա նակ նե րում 
բազ մազ բաղ կամ հոգ սե րից հոգ նած մարդ-
կանց ա ռա ջար կում են վե րա լից քա վո րող կամ 
այլ, ար դեն հան րա ճա նաչ խոս քով՝ «ռե լաք-
սի» տա նող նյու թե րը։
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ու րա խաց նող էր, որ բեռ նաշր ջա նա-
ռութ յուն նե րի ծա վալն ա ճում է, մյուս 

կող մից նեղ վում էինք, որ բի տու մի կա րիք ու-
նենք, բայց բի տու մով բեռն ված մե քե նա նե րը 
հեր թի մեջ են, իսկ մենք այդ շի նան յու թի կա-
րիքն ու նեինք…

– Ամ փո փեք 2022 տնտե սա կան տա-
րին, ին չո՞վ նշա նա վոր վեց այն Ձեր ըն կե-
րութ յան հա մար:

– Սկզ բից շատ դժվար էր, ծրագ րե րի փաս-
տաթղ թա վո րու մը շատ էր ու շա նում: Քա ջա-
րան- Մեղ րի լեռ նանց քի ճա նա պար հա հատ-
վա ծի նո րոգ ման պայ մա նա գի րը կնքել ենք 
միայն օ գոս տո սի 28-ին, կազ մա կերպ չա կան 
մյուս խնդիր նե րի պատ ճա ռով ձգվեց մինչև 
սեպ տեմ բե րի վեր ջը: Բայց մենք նա խա պատ-
րաստ վել էինք. ե թե նա խա պես պատ րաստ 
չլի նեինք, ա պա նման ծա վա լուն ծրա գիր 
չէինք կա րող ի րա կա նաց նել: Վեր ջին 10-15 
տա րում նման մե ծա ծա վալ ծրա գիր չենք ու-
նե ցել: Ճա նա պար հը եր կու բա ղադ րիչ ու նե-

ցավ՝ 4,3 կմ մի ջին նո րո գում, ութ կի լո մետր՝ 
հիմ նա նո րո գում: Ա սեմ նաև՝ 600 մետր եր կա-
րութ յամբ ճա նա պար հա հատ վա ծի վե րա նո-
րո գու մը չկա րո ղա ցանք ա վար տին հասց նել: 

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ տա րին բա րե հա ջող 
էր, բարձ րա ցավ ըն կե րութ յան աշ խա տող նե-
րի աշ խա տա վար ձը, հա վա քա կա յա նը հա-
մալր վեց նոր ու ժա մա նա կա կից տեխ նի կա-
յով: Գի տակ ցե լով, որ ըն կե րութ յան ներ կա յիս 
աս ֆալտ գոր ծա րա նը հե տա գա յում մրցու նակ 
չի լի նե լու, ար դեն պայ մա նա վոր վա ծութ յուն 
ու նենք 120 տոն նա/ժամ ար տադ րո ղա կա-
նութ յամբ գոր ծա րան ձեռք բե րե լու հա մար: 

Ու նենք հա մե րաշխ կո լեկ տիվ, ո րի մի-
ջուկն ան փո փոխ է, կար ծում եմ՝ նրանց հա-
մար ա ռաջ նա յի նը սերն է հայ րե նի ե զեր քի 
նկատ մամբ, ի րենց փոքր հայ րե նիք Մեղ րիի 
հան դեպ պա տաս խա նատ վութ յու նը: Միշտ 
օ րի նակ ենք բե րում՝ մեր ե րե խան, ա սենք, 
պի տի Կա պա նի հի վան դա նոց տե ղա փոխ վի, 
ինչ պե՞ս եք ցան կա նում ճա նա պար հը լի նի՝ 

բա՞ց, դժվա րան ցա նե լի՞, թե՞ փակ: Այդ մտա-
ծե լա կեր պով էլ ա ռաջ նորդ վում ենք…

Նոր կադ րե րով հա մալ րումն է դժվար: 
Աշխ ղե կի պա հանջ ու նենք, տե ղում այդ կադ-
րը չկա, դրսից էլ չեն գա լիս՝ պատ ճա ռա բա-
նե լով Մեղ րիի հե ռա վոր լի նե լը: Հան րա պե-
տութ յու նում շի նա րա րութ յու նը զար գա ցում 
է ապ րում: Մայ րա քա ղա քում, ա սենք, աշ-
խա տանք են գտնում, էլ ին չո՞ւ պի տի գան 
այս տեղ: Բայց գան-չգան՝ Մեղ րիի ճան շի նը 
շա րու նա կե լու է ա րա րու մի իր եր թը, աշ-
խա տանք նե րը կա տա րե լու է, ինչ պես միշտ, 
և պա տաս խա նա տու է լի նե լու իր ա մեն մի 
ա րա ծի հա մար: 

– Ա ռա ջի կա ծրագ րե րից խո սենք. ի՞նչ 
է սպաս վում տե սա նե լի ա պա գա յում մեղ-
րե ցի ճա նա պար հա շի նա րար նե րին: 

– Խ մե լու ջրի մաքր ման կա յա նի շի նա րա-
րութ յու նը կա վար տենք 2023-ին, Քա ջա րան- 
Դի բա գի լեռ նանցք ճա նա պար հա հատ վա ծի 
600 մետր տա րա ծութ յու նը կվե րա նո րո գենք, 

մե տա ղա կան ար գե լա պատ նեշ ներ կտե ղադ-
րենք, Ա գա րա կում են թա կա յան ենք վե րա կա-
ռու ցում, Մեղ րու ման կա պար տե զի տա րածքն 
ենք բա րե կար գում (աս ֆալ տա պա տում), դե 
իսկ ճա նա պարհ նե րի ա մա ռա յին և ձ մե ռա յին 
շա հա գոր ծու մը մեր հիմ նա կան գոր ծա ռույթ-
նե րից է: Նա խագծ ման աշ խա տանք ներն 
ա վարտ վում են Շ վա նի ձոր-Նռ նա ձոր ճա նա-
պար հա հատ վա ծի հա մար, ո րի հիմ նա նո րո-
գումն իմ վա ղե մի ե րա զանքն է: 

Ինչ ևէ, ժա մա նակն իր պտույտ նե րով մեզ 
մո տեց նում է ա մե նա սիր ված և ըն տա նե կան 
տո նին՝ Ա մա նո րին: Եվ, օգտ վե լով ա ռի թից, 
շնոր հա վո րում եմ Մեղ րու ճա նա պար հա շի-
նա րար նե րի Նոր տա րին, մաղ թում խա ղա-
ղութ յուն, եր ջան կութ յուն, նրանց օ ջախ նե րին՝ 
ըն տա նե կան ան դորր ու ջեր մութ յուն: Աստ-
ված բո լո րիս պա հա պան: 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՍԱՄՎԵԼ 
ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ և ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ

27 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022Թ.
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ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ:

Գլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

 3301, Սյունիքի մարզ, 

ք. Կապան, Շահումյան 20/32:

  (+374 91) 45 90 47

 (+374 77) 45 90 47

 syuniacyerkir@mail.ru

 www.syuniacyerkir.am

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

«ԳՈՎԱԶԴ - ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ» բաժնում 

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

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

գովազդային նյութեր:
Գրանցման վկայականը` 01Մ 000231: 

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

Ծավալը` 2 տպագրական մամուլ: 
Տպաքանակը` 1045, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
11.01.2023թ.:

Բ  նութ յան մեջ չկա և չի կա րող լի նել մի 
ուժ, որ կա րո ղա նա Ս յուն յաց աշ խար-
հում ի մաս տազր կել ա ճող սերն դի 

ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս տիա րա կութ-
յան անհ րա ժեշ տութ յու նը, պա տա նի նե րի ու 
աղ ջիկ նե րի նե րաշ խար հից դուրս մղել հայ րե-
նա տի րութ յան վեհ զգա ցու մը:

Ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս տիա րա-
կութ յան և հայ րե նա տեր լի նե լու գա ղա փա րի 
ա ռանց քա յին բա ղադ րիչ նե րից են մեր հե րոս 
նախ նի նե րի հի շա տա կի հան դեպ պատ կա-
ռան քը, նրանց կեր պա րի ու հի շա տա կի ո գե-
կո չու մը: Հենց այդ տրա մա բա նութ յամբ էր 
Գորիսի ներ հա մայն քա յին վե րա շին ված եր կու 
փո ղո ցը Ս յուն յաց գա հե րեց իշ խան ու զո րա-
վար Դա վիթ Բե կի և Մ խի թար Ս պա րա պե տի 
ա նուն նե րով կո չե լու ա րա րո ղութ յու նը:

Սր բա զան այդ ա նուն նե րով փո ղոց նե րի 
ան վա նա կո չու մը մի քա նի խոր հուրդ ու ներ:

Նախ՝ ա վարտ վող 2022 թվա կա նը Դա վիթ 
Բե կի գլխա վո րած ազ գա յին-ա զա տագ րա կան  
շարժ ման 300-ամ յա կի տա րին էր: Դա Ս յու նի-
քի պատ մութ յան ա մե նա հե րո սա կան է ջե րից 
է, ո րը դա րեր շա րու նակ ո գեշն չել է երկ րա-
մա սի բնա կիչ նե րին, նաև այ սօր է ո գեշն չում, 
ին չի վկա յութ յուն նե րից մեկն էլ նշված ան վա-
նա կո չութ յուն ներն են: Ա սել է թե՝ պատ մա կան 
այդ ի րա դար ձութ յան հո բել  յանն այդ պես կա-
մե ցան նշա նա վո րել գո րի սե ցի նե րը:

Մ յուս կող մից՝ Ս յու նիքն ու Ար ցա խը ճա-
կա տագ րա կան օ րեր են ապ րում, և վճ ռո րոշ 
այս պա հին նման ան վա նա կո չութ յու նը նաև 
նրանց պատ գամ նե րին հա վա տար մութ յուն 
է նշա նա կում: Իսկ Դա վիթ Բե կի ու Մ խի թար 
զո րա վա րի պատ գա մը մեկն էր՝ տեր կանգ նել 
մեր հող ու ջրին, ար ժա նա պատ վո րեն դի մա-

կա յել թուր քա կան նկրտում նե րին, Ս յու նի քի 
բռնա զավթ ված տա րածք ներն ա զա տագ րել 
թշնա մուց:

Ա ռա ջի նը տե ղի ու նե ցավ Գո րիս- Վե րի շեն-
Ակ ներ ներ հա մայն քա յին 1.4 կի լո մետ րա նոց 
ճա նա պար հի բա ցու մը, որն ի րա կա նաց վել էր 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան ու Գո րի սի հա մայն քա յին 
իշ խա նութ յան հա մա ֆի նան սա վոր մամբ:

«Ար հով շին» ՍՊ ըն կե րութ յու նը մոտ 200 
մլն դ րա մով կա րո ղա ցել է հրա շա լի ճա նա-
պարհ կա ռու ցել՝ գե տան ցում-կամր ջով, մոտ 
900 գծա մետր եր կա րութ յամբ հե նա պա տով, 
ի նը մետր երթ ևե կե լի մա սով, երկ կող մա նի 
մայ թե րով: Կար գա վոր վել է փո ղո ցին հա րա-
կից տնե րի ջրա մա տա կա րար ման ցան ցը՝ և՛ 
խմե լու ջրի, և՛ ո ռոգ ման ջրի: Նո րա շեն փո-
ղոցն ա պա հով վել է նաև ար տա քին լու սա վո-
րութ յամբ: Ա հա այդ փո ղոցն էլ կոչ վեց Դա վիթ 
Բե կի ա նու նով:

Այ նու հետև տե ղի է ու նե ցել Մ խի թար 
Ս պա րա պե տի ա նու նը կրող փո ղո ցի բա ցու-
մը: Գո րի սի հայտ նի դի տա կե տի մեր ձա կայ-
քով ձգվող՝ մոտ 500 մ  եր կա րութ յամբ փո-
ղո ցը յու րօ րի նակ է իր նշա նա կութ յամբ: Այն 
երթ ևե կե լի մաս չու նի, ա վե լի շուտ ճե մու ղի է՝ 
վեց մետր լայ նութ յամբ, ար տա քին լու սա վոր-
վա ծութ յամբ, նստա րան նե րով ու կա նաչ գո-
տի նե րով:

Գո րի սին քա ջա ծա նոթ յու րա քանչ  յուր ոք 
տեղ  յակ է, որ այդ վայ րը ոչ միայն գո րի սե-
ցի նե րի, այլև քա ղաք այ ցե լած ա մեն մի զբո-
սաշր ջի կի հա մար հա ճե լի վայր է: Ոչ մի տե ղից 
այն պես չեն եր ևում Գո րիս գյու ղի երկ նա հաս 
քեր ծերն ու քա րան ձավ նե րը, հին բնա կա վայ-
րի նշխար ներն ու սրբա վայ րե րը, որ քան այդ 
փո ղոց-ճե մու ղուց:

Ծ րա գիրն ի րա կա նաց վել է Գո րի սի հա-
մայն քա յին մի ջոց նե րով (մոտ 120 մլն դ րամ) և 
« Մաս տա րա» Ա/Կ-ի աշ խա տան քով:

Դեկ տեմ բե րի 25-ին Գո րիս հա մայն քում 
մեկ այլ ի րա դար ձութ յուն էլ տե ղի ու նե ցավ: 
Դեռևս 1980-ա կան նե րին կա ռուց ված Վե րի-
շե նի ման կա պար տեզն էր հիմ նա նո րո գու մից 
հե տո դռնե րը բա ցում գյու ղի մոտ 120 ե րե-
խա յի հա մար: « Փա րոս» հիմ նադ րա մը 42 մլն 
դ րա մով ման կա պար տե զի տա նիքն է փո-
խել, խո հա նո ցա յին մա սը նո րո գել, չորս նոր 
խմբա սեն յակ ա վե լաց րել, ջե ռուց ման հա մա-
կարգ կա ռու ցել:

Օրն ամ փոփ վեց քա ղա քա յին տո նա ծա ռի 
լույ սե րը վա ռե լով...

Գ րի գոր Տաթ ևա ցու ա նու նը կրող հրա-
պա րա կում վեր հառ նած ա վան դա կան տո-
նա ծա ռի շուրջ հա վաք վել էին ոչ միայն գո րի-
սե ցի ներ:

Տո նա կան մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում 
էին Լա չի նի մի ջանց քի ա պօ րի նի շրջա փակ-
ման հետ ևան քով Գո րի սում հանգր վա նած 
ար ցախ ցի նե րը: Ն րանց տրա մադ րութ յու-
նը, որ քան տե սանք, ստույգ ար տա ցո լանքն 
էր այն հա վա տամ քի, որ ոչ մի շրջա փա-
կում, ոչ մի ա հա բեկ չութ յուն ու դա ժա նութ-
յուն՝ դրսևոր վող թուրք-ա զե րի նե րի կող մից, 
չեն կա րող կոտ րել ար ցախ ցի նե րի կամքն ու 
վճռա կա նութ յու նը՝ մինչև վերջ պայ քա րե լու 
հա յոց Ար ցա խի լի նե լութ յան հա մար:

Տո նա ծա ռի լույ սե րը վա ռե լու պա տիվն 
ըն ձեռ վեց Ձ մեռ պա պին և  ար ցախ ցի եր կու 
փոք րի կի: Այ նու հետև տե ղի ու նե ցավ հա-
մերգ, ե լույթ ներ ու նե ցան «Ար ցա խի ձայ ներ» 
խմբի մե ներգ չու հի Ա նի Պետ րոս յա նը, Ար ցա-
խի « Սա յաթ- Նո վա» ե րաժշ տա կան քո լե ջի 
դա սա խոս Լի լիթ Ա վա նես յա նը՝ « Շու շի» եր գի 
կա տար մամբ, Ար ցա խի «Աս պա րեզ» պա րա-
յին ստու դիա յի սա նե րը (գե ղար վես տա կան 
ղե կա վար՝ Լա րի Ա վա նես յան), Գո րի սի « Վա հե 
Մել քում յան» պա րա յին ստու դիա յի սա նե րը, 
ինչ պես և Շու շան Պետ րոս յա նը, Ար սեն Գ րի-
գոր յա նը, Գ ևորգ Մար տի րոս յա նը, Գա յա Ար-
զու ման յա նը:

26 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 2022Թ.

ՑԱՎԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  ՀԱՊՀ Կապանի մաս-
նաճյուղի կոլեկտիվը խորապես վշտա ցած է 
մասնաճյուղի աշխատակից Արամ Գրի գոր-
յանի մոր՝ Ամալյա Պետ րոս յանի մահվան 
կա պակցությամբ և ցա վակ ցում է հան գու-
ցյալի  հարազատներին և մեր ձա վորներին:

ՑԱՎԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  «Սյունյաց երկիր» 
թերթի խմբագրակազմը խորապես վշտա-
ցած է թերթի աշխատակից Մարի Նա-
վասարդյանի հոր՝ Սեյրան Նա վա սար դյա նի 
մահվան կապակցությամբ և ցա վակ ցում է 
հանգուցյալի  հարազատներին և մեր ձա-
վոր ներին:

Մարզ կենտ րո նում հուն վա րի 10-ին մեկ-
նար կեց հա յոց ազ գա յին բա նա կի  շար քե-
րի ձմե ռա յին թար մաց ման  գոր ծըն թա ցը:

Ա  ռա վոտ վա նից մար դա շատ էր Կա-
պա նի Սուրբ Մես րոպ Մաշ տոց ե կե-
ղե ցու  բա կը: Հայ րե նի քի ա պա գա 

պաշտ պան նե րին  բա նակ ճա նա պար հե լու 

էին ե կել հա րա զատն ու դրկի ցը, ու սա նո ղա-
կան ըն կե րը, պար զա պես ճա նա չող նե րը: 

Ձ մե ռա յին զո րա կո չին մաս նակ ցում էին 
ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան զո-
րա կո չա յին և զո րա հա վա քա յին հա մալր ման 
ծա ռա յութ յան Ս յու նի քի մար զի տա րած քա-
յին ստո րա բա ժան ման ղե կա վար, գնդա պետ 
Վա հե Ա ղա լար յա նը, ստո րա բա ժան ման զի-
նա կո չի բա ժան մուն քի պետ Սմ բատ Դա դո յա-

նը, զին վո րա կան ներ, մե րօր յա պա տե րազ մի 
մաս նա կից ներ, զի նա կո չիկ նե րի հա րա զատ-
ներն ու մտե րիմ նե րը:

Այս ան գամ ևս  օր վա խորհր դին պատ-
շա ճող մի ջո ցա ռու մը սկսվեց Կա պա նի Սուրբ 
Մես րոպ Մաշ տոց ե կե ղե ցուց:

Հայ րե նի քին ար ժա նա պատ վո րեն ծա ռա-
յե լու մաղ թան քով զի նա կո չիկ նե րին դի մեց 
Կա պա նի տա րա ծաշր ջա նի հոգ ևոր հո վիվ 
տեր Խա չա տուր քա հա նա Հայ րա պետ յա նը. 
«Վս տահ ենք, որ դուք տղա մար դա վա րի եք 
ծա ռա յե լու հայ րե նի քին: Մեր հույ սը դուք եք, 
ձե զա նից ա ռաջ ձեր պա պերն ու հայ րերն են 
կանգ նել այդ սահ մա նին, փո խան ցել մեզ հայ-
րե նիք, որ շատ թանկ է, կորց նե լը՝ շատ հեշտ, 
իսկ ու նե նա լը՝ շատ դժվար: Ի մա ցեք, որ այդ 
հայ րե նի քի հե նաս յուն նե րը դուք եք, ո րով-
հետև դուք եք լի նե լու սահ մա նին: Ձեզ ուժ ու 
կո րով եմ մաղ թում, ի րար նկատ մամբ սի րով 
ու հար գան քով լի նեք: Զո րա մա սե րում նաև 
ան ցան կա լի եր ևույթ ներ են ար ձա նագր վում, 
ի րար նկատ մամբ ան հար գա լից վե րա բեր-
մուն քի դեպ քեր: Ձեր ա մեն մի սխալ ա րար-
քը, քայ լը, խոս քը թշնա մուն ու րա խաց նում 
են, ու րեմն ե ղեք հան դուր ժող ու կար գա պահ: 
Մենք միասնորեն կա րող ենք եղ բայ րա բար ու 
սի րով կեր տել հայ րե նիք և ծա ռա լի նել մեկ 
Աստ ծո և մեկ հայ րե նի քի»:

Ե կե ղե ցու կա մար նե րի ներ քո հնչեց Տե-
րու նա կան ա ղոթ քը: 

«Անվ տանգ ծա ռա յեք»,- մաղ թում էր տեր 
Խա չա տու րը յու րա քանչ  յու րին, իսկ նո րա կո-
չիկ նե րը մո տե նում և համ բու րում էին խա չը:

Վեր ջին մաղ թանք ներն ու ող ջա գու րանք-
նե րը… Մի տեղ հա վաք ված նե րը շամ պայն են 
բա ցում, ցան կա նում, որ ի րենց ու սա նո ղա-
կան ըն կե րոջ ծա ռա յութ յունն ան փոր ձանք 
անց նի:

Զո րա կո չիկ նե րով լե ցուն ավ տո բուս ներն 
ուղ ղութ յուն են վերց նում դե պի կենտ րո նա-
կան հա վա քա կա յան:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Կապանցի 
զորակոչիկները 
կհամալրեն 
հայրենիքի 
պաշտպանների 
շարքերը

Սյունյաց գահերեց իշխան և զորավար 
Դավիթ Բեկի ու Սպարապետ Մխիթարի 
անունները շնորհվեցին Գորիսի 
վերաշինված փողոցներին

Կյանքից հեռացել է 
Ալիկ Վեզիրյանը

2023 թվա կա նի հուն վա րի 4-ին մահ-
վան բո թը սփռվեց ողջ  Կա պա նում. կյան քից 
հե ռա ցել է Ա լիկ Ար շա մի  Վե զիր յա նը:

Ծն վել է 1952 թ. մա յի սի 3-ին  Կա պան 
քա ղա քում, ման կա վարժ նե րի ըն տա նի քում: 
 Հայ րը հան րա ճա նաչ անձ նա վո րութ յուն էր, ՀՀ 
վաս տա կա վոր ման կա վարժ,  Կա պա նի սպոր-
տա յին տա րեգ րութ յան մեջ մնա յուն հետք թո-
ղած Ար շամ  Վե զիր յա նը (ում բո լո րը ճա նա չում 
էին որ պես Ա մի), մայ րը ման կա պար տե զում 
դաս տիա րակ էր, եր կա րամ յա վաս տա կա շատ 
ման կա վարժ։

1959-67 թթ. սո վո րել է  Կա պա նի թիվ 2 
միջ նա կարգ դպրո ցում, այ նու հետև ու սու-
մը շա րու նա կել  Կա պա նի լեռ նա մե տա լուր-
գիա կան տեխ նի կու մում, ո րից հե տո ծա ռա-
յել խորհր դա յին բա նա կում:  Ծա ռա յութ յունն 
ա վար տե լուց հե տո աշ խա տան քա յին գոր ծու-
նեութ յու նը սկսել է  Կա պա նի մա տա կա րար-
ման գրա սեն յա կում, այս պես կոչ ված բա զա-
յում՝ բան վոր, այ նու հետև՝ պա հես տա պետ և 
 մինչև 1995 թվա կանն աշ խա տել  նշված հիմ-
նար կում։

 Հե տա գա յում հիմ նել է « Նա վա սարդ» 
ՍՊԸ-ն  ու շա րու նա կել գոր ծը մինչև կյան քի 
վերջ։  Հազ վագ յուտ դեպք է, երբ մարդ սկսում 
է աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յու նը ու մինչ 
կյան քի վերջ աշ խա տում նույն հիմ նար կում։ 
Այդ հազ վագ յուտ նե րից էր Ա լիկ  Վե զիր յա նը։

Ն րա կեն սագ րա կա նը պարզ և  շի տակ 
է, սա կայն բո վան դա կա լից ու հստակ: Աշ-
խա տան քա յին գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում 
ի րեն դրսևո րել է հմուտ ու բա նի մաց աշ խա-
տող, բան վո րի նկատ մամբ բա րե համ բույր և 
 հո գա տար ղե կա վար:

 Հայ րե նա սեր անձ նա վո րութ յուն էր: 1988 
թվա կան,  Խորհր դա յին  Միութ յան փլու զում, 
ազ գա միջ յան կոնֆ լիկտ ներ, 1992 թվա կան՝ 
պա տե րազմ…  Նա չէր կա րող ան տար բեր 
մնալ այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում իր քա ղա-
քի նկատ մամբ թուրք բար բա րոս նե րի ոտնձ-
գութ յուն նե րի հան դեպ։  Կա պա նում ստեղծ վեց 
մի հանձ նա խումբ, ո րը զբաղ վեց հայ րե նի քի 
պաշտ պա նութ յան հա մար զենք-զի նամ թերք 
ձեռք բե րե լու գոր ծով։ Ա լիկ  Վե զիր յանն այդ 
հանձ նախմ բի կար ևոր դե րա կա տար նե րից էր։

 Կա պան քա ղա քում շատ գոր ծեր է ա րել 
թե՛ պա տե րազ մա կան տա րի նե րին, թե՛ հե տա-
գա յում: Որ պես մարդ կա յին կեր պար՝ դրա-
կան անձ նա վո րութ յուն էր, մե ծա հո գի, բո լո-
րին հաս նող, ձեռք մեկ նող, ա ջակ ցող, որ պես 
կա պան ցի՝ ան հա տա կա նութ յուն էր։ Ա յո, այդ-
պի սինն էր Ա լի կը՝ բո լո րի կող մից սիր ված ու 
հարգ ված։

Ա լիկ  Վե զիր յա նը 1975 թ. ա մուս նա ցել է 
 Նել լի  Նա վա սարդ յա նի հետ և ս տեղ ծել հա-
մե րաշխ ու ա վան դա պահ  ըն տա նիք, ու նեն 
եր կու զա վակ: Պատ վով ան ցավ ի րեն բա ժին 
հա սած բո լոր դժվա րութ յուն նե րի մի ջով՝ վա յե-
լե լով շրջա պա տի սերն ու հար գան քը: 

Երկ նա յին կյան քում Աստ ված հո գիդ լու-
սա վո րի, Ա լիկ  Վե զիր յան: 
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