
Շարունակությունը՝ էջ 7 Շարունակությունը՝ էջ 8

Գորիսը Հայոց ազգային բանակ 
ճանապարհեց իր 25 զավակին. տարվա 
առաջին զորակոչը՝ համաժողովրդական 
տոնախմբությամբ եւ մատաղի 
արարողությամբ

Փետր վա րի 14-ի օ րը, ան տա րա կույս, եր կար ժա մա նակ կմնա գո րի սե ցի նե րի հի շո ղութ յան 
մեջ. հար յու րա վոր մար դիկ էին հա վաք վել Վե րի շե նի Սուրբ Հ ռիփ սի մե ( Սուրբ Գ րի գո րիս) 
ե կե ղե ցու բա կում, հա վաք վել էին Հա յոց ազ գա յին բա նակ ճա նա պար հե լու Գո րի սի տա րա-
ծաշր ջա նից 25 ե րի տա սար դի: Եվ քա նի որ Ար ցախ յան եր րորդ պա տե րազ մից հե տո ա ռա ջին 
զո րա կոչն էր, ուս տի եւ ա րա րո ղութ յունն էլ յու րա հա տուկ ըն թա ցա կարգ ու նե ցավ…

Տ ո նախմ բու թու նը սկսվեց Հա յոց ազ գա-
յին բա նա կի օրհ ներ գի՝ Ռո բերտ Ա միր-
խան յա նի «Ե րա զի իմ եր կիր հայ րե-

նի»-ի հնչ յուն նե րի ներ քո:

Հան դի սա վա րը՝ Գո րի սի մշա կույ թի կենտ-
րո նի մե թո դիստ Նա րի նե Մի նաս յա նը, ար-
դա րա ցիո րեն ընդգ ծեց ներ կա զո րա կո չի 
ա ռանձ նա հատ կութ յունն ու կա րե ւո րութ յու-

նը, ե րախ տա գի տութ յան խոս քեր ա սաց Հա-
յոց նա հա տակ նե րի մա սին, ո րոնց հի շա տա կը 
հարգ վեց մեկ րո պե լռութ յամբ:

Չորեքշաբթի

24 փետրվարի 2021թ.
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Սյունիքի մարզի համայնքներում կամ համայնքներն իրար միավորող ճանապարհներին ադրբեջանական զինված ծառայողների 
(նաեւ դրոշների ու ցուցանակների) առկայությունը, առավել եւս այդ ճանապարհներով նրանց յուրաքանչյուր տեղաշարժ պետք է 
բացառվի եւ վերջ:
Նրանք այդտեղ են հայտնվել Հայաստանի ու Արցախի խաղաղ բնակիչների եւ զինվորականների իրավունքների կոպիտ 
խախտումների, էթնիկ զտումների ու խաղաղ բնակավայրերը զանգվածային ավերելու, ինստիտուցիոնալ շարունակվող 
հայատյացության, խոշտանգումների եւ անմարդկային վերաբերմունքի, գերիներ ապօրինի պահելու ու նոր պատերազմի 
շարունակվող սպառնալիքների հաշվին:
Ադրբեջանական զինվորականների ներկայությամբ շարունակվում են կոպտորեն խախտվել Հայաստանի առաջին հերթին 
սահմանային բնակիչների իրավունքները կամ դրանք լրջորեն վտանգված են (սեփականության խախտումներ, կրակոցներ եւ 
այլն), խաղաղ կյանքն ու անդորրը:
Հետեւաբար, ինչ էլ ուզում է լինի` նրանց յուրաքանչյուր ներկայություն կամ առավել եւս տեղաշարժ ապօրինի է, զուրկ է 
իրավական որեւէ տիտղոսից, հակասում է միջազգային իրավունքում մարդու իրավունքների համակարգի հիմքերին:

ԱՐՄԱՆ ԹԱԹՈՅԱՆ
ՀՀ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆ

Արցախի 
դպրոցականները 
Սյունիքում 

Դեկ տեմ բեր ա միսն էր, անվ տան գութ յան 
նկա տա ռում նե րով Տա թե ւի ճա նա պար հով 
էինք գնում Կա պա նից Ե րե ւան: Ճա նա պար-
հին մի խումբ ե րե խա ներ էին խա ղում. զար-
մա ցա, քա նի որ դպրո ցում պի տի լի նեին: 

Մի քա նի օր անց նույն ճա նա պար հով վե-
րա դառ նում էինք. նույն հատ վա ծում հան դի-
պե ցինք ե րե խա նե րի նույն խմբին, մե քե նան 
կանգ նեց րինք։

– Փոք րիկ ներ, ին չո՞ւ դպրո ցում չեք, – 
հարց րի։

Պա տաս խա նե ցին, որ դպրոց չեն գնում, 
քա նի որ Ար ցա խից են:

Ե րե խա նե րի ա սա ծը մտքիցս դուրս չէր 
գա լիս. զան գա հա րե ցի Ար ցա խի տե ղե կատ-
վա կան կենտ րոն։

– Կա րո՞ղ եք ա սել, թե ով է զբաղ վում 
Ար ցա խից տե ղա հան ված ե րե խա նե րի 
կրթութ յան շա րու նակ ման հար ցով: 

Զ րու ցա կիցս՝ Ռո բերտ Մա թե ւոս յա նը, պա-
տաս խա նեց.

– Կր թութ յան բա ժին նե րը հրա հան գել են 
տնօ րեն նե րին` ներ կա յաց նել ի րենց ա շա-
կերտ նե րի գտնվե լու վայրն ու դպրո ցը, որ տեղ 
ա շա կերտ նե րը շա րու նա կում են կրթութ յու նը:

Գոր ծըն թա ցի ման րա մաս նե րը փոր ձե ցի 
ճշտել Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան վե րահս կո-
ղութ յու նից դուրս մնա ցած դպրոց նե րից մե կի 
տնօ րե նի հետ զրույ ցում: 

Ամ բող ջութ յամբ մեջ բե րում եմ պա տաս-
խա նը.

– Տե ղե կանք տա նել-բե րե լու հարց դրված 
չէ, տվյալ նե րը լրաց նում ենք՝ հիմք ըն դու նե լով 
ծնող նե րի խոս քը: Ար ցա խից տե ղա հան ված 
ըն տա նիք նե րը սփռված են ամ բողջ Հա յաս-
տա նում: Ծ նող նե րի հետ զրու ցում եմ, բա-
ցատ րում, որ բո լոր դեպ քե րում, ա շա կեր տը 
պետք է դպրոց հա ճա խի, ե րե խա նե րին դպրոց 
չտա նե լը պատ ճա ռա բա նում են բնա կութ յան 
մշտա կան վայր չու նե նա լով:

Խնդ րի վե րա բեր յալ զրույց ու նե ցա Ս յու նի-

Հրդեհի աստված, հրդեհ ու կրակ,
Օ, Վահագն արի: - 
 Տեսնում եմ ահա,
Որ ծիծաղում ու քրքջում են նրանք
Արնաքամ ընկած դիակիդ վրա:
Թե մի՞ֆ էիր դու... Եկան, երգեցին
Մի հին իրիկուն գուսանները ծեր,
Որ հզո՜ր ես դու, հրոտ, հրածի՛ն,
Որ դո՜ւ կբերես փրկությունը մեր:
Եվ հավատացինք, հարբած 
 ու գինով,
Որ դու կաս՝ հզոր, 
 մարմնացում Ուժի՛ -
Իսկ նրանք եկան՝ արյունով, հրով
Մեր երկիրը հին դարձրին փոշի...
Եվ երբ քարշ տվին դիակդ 
 արնաքամ,
Որ նետեն քաղցած 
 ոհմակներին կեր -
Մեր կյանքի հիմներն 
 անդունդը ընկան
Եվ արնոտ միգում ճարճատում 
 են դեռ...

ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑ, 1916

ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ 
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ: 
ԳԻՆԸ՝ 100 ԴՐԱՄ
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«Ա դր բե ջան ցի նե րը պար բե-
րա բար կրա կոց ներ են 
ար ձա կում», – այս մա-

սին « Փաս տին ֆո»-ի հետ զրույ ցում հայտ նեց 
Ա գա րա կի գյու ղա պետ Հայկ Սա հակ յա նը՝ հա-
վե լե լով, որ դրանք ան կա նոն են՝ դե պի օդ։ 

« Միշտ էլ այդ պես է ե ղել, մի ժա մա նակ 
հան գիստ էր, իսկ հի մա նո րից են սկսել», – 
ա սաց Սա հակ յա նը՝ նշե լով, որ թեեւ կրա կոց-
նե րը վտան գա վոր չեն, բայց բնա կիչ ներն ան-
հանգս տա նում են։

Ադր բե ջան ցի զին ծա ռա յող նե րը Ս յու նի-
քի գյու ղե րի ան մի ջա կան հա րե ւա նութ յամբ 
կրա կում են ինչ պես փոքր, այն պես էլ խո շոր 
տրա մա չա փի զի նա տե սակ նե րից՝ տար բեր 
ժա մե րի։ Այս մա սին փաս տող տե սան յութն 

ար վել է եր կու օր ա ռաջ։ Կ րա կոց նե րի վայ րից 
դե պի Ա գա րակ գյուղ ու ղիղ գծով մոտ 1 կմ  է։ 
Սա հակ յա նը տե ղե կաց րեց, որ գյու ղի ներ քե-
ւի հատ վա ծում հենց այդ քան հե ռա վո րութ յան 

վրա է թշնա մին, իսկ գյու ղի վե րե ւի հատ-
վա ծից ադր բե ջան ցի նե րը կրկին ա ռաջ են 
ե կել՝ հի մա 4 կմ -ի վրա յից են հսկում սահ-
ման նե րը։

«Երբ ի րենք խո սում են՝ գյու ղում լսվում 
է։ Ե րեկ չէ ա ռա ջին օ րը նո րից ա ռաջ են ե կել, 
գյու ղի վե րե ւի հատ վա ծում տե ղա կայ վել են։ 
Չորս կմ  հե ռու են՝ գյու ղի գլխա վե րե ւում։ 
Մին չեւ ա ռաջ գա լը բա վա կա նին հե ռու էին, 
հի մա ե կել են գծի վրա նստել են։ Սահ մա-
նա պահ ներ ու նենք, ռուս նե րը եւս շուր ջօր-
յա հեր թա պա հում են ար դեն եր կու օր է։ 
Ա ռաջ են ե կել ռու սի թույլտ վութ յամբ մեր 
սահ մա նով ան ցել են ե կել ի րենց գծի վրա 
կանգ նել են։ Մենք էլ գյու ղեր ու նենք, որ ճա-
նա պարհ ներն ի րենց սահ մա նով է անց նում, 
թույ լատ րում են, անց նում են։ Մեկ կմ  էլ ներ-
քե ւի հատ վա ծից են հե ռու»։

Ա գա րա կի խնդիր նե րի մա սին վա ղուց 
են բարձ րա ձայ նում, հիմ նա կա նում որ սոր-
դա կան զենք կրե լու թույլտ վութ յան հարցն 
են բարձ րա ձայ նում, որ գյու ղի բնա կիչ նե րը 
ինք նա պաշտ պա նութ յան հա մար զենք ու-
նե նան, սա կայն չու նեն ու դա, ի րենց կար-

ծի քով, լուրջ խնդիր է։
Ա գա րա կում 40 տուն կա, նախ կի նում 

գյու ղի մաս հան դի սա ցող տա րածք նե րը հի մա 
դիր քե րի են վե րած վել։ Իշ խա նութ յուն նե րից 
օգ նութ յուն չեն ա ռա ջար կել, գյու ղին ա ջակ-
ցում է միայն հա մայն քա պե տը։

Ա գա րա կի հիմ նա կան ճա նա պար հը եւս 
փակ վել է։ Նո յեմ բե րի 10-ից հե տո ճա նա պար-
հի 4 կմ-ն ան ցել է Ադր բե ջա նին, ու բնա կիչ նե-
րը ստիպ ված այ լընտ րան քա յին ճա նա պար-
հից են օգտ վում՝ 6,5 կմ  եր կար ճա նա պարհ 
անց նում, որն անմ խի թար վի ճա կում է։

« Նախ կի նում ա վե լի վատ վի ճա կում էր, 
հա մայն քա պե տը վե րա նո րո գել է ինչ քան 
հնա րա վոր է»։

ՓԱՍՏԻՆՖՈ

Արման Թաթոյանը եւ Գեւորգ Փարսյանը Կապան համայնքի 
Շիկահող եւ Սրաշեն գյուղերում էին

Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի գլխավորած 
աշխատանքային խումբը փետրվարի 16-ին հանդիպումներ է ունեցել 
Կապան համայնքի Շիկահող եւ Սրաշեն գյուղերում:

Քննարկվել բնակիչների անվտանգության, սեփականության, 
արոտավայրերի եւ վարելահողերի օգտագործման եւ այլ հարցեր:

 

Ավելացվել է ռուս 
սահմանապահների 
եւս մեկ հենակետ. 
Սյունիքի 
մարզպետարան

15.02.2021
Փետրվարի 13-ին Սյունիքի մարզի 

Ագա  րակ գյուղի (Կապան համայնք) հա-
րեւա նությամբ ադրբեջանական կողմից 
հնչել են անկանոն կրակոցներ դեպի 
օդ։ Փաստն արձանագրվել է հայ եւ ռուս 
սահմանապահների կողմից. վերջիններիս 
հրամանատարությունը մի քանի ժամ 
շարունակ դիտարկում է կատարել 
տարածքում, գրանցել միջադեպը, որից 
հետո տվյալ հատվածում ավելացվել է ռուս 
սահմանապահների եւս մեկ հենակետ, 
որտեղ այժմ շուրջօրյա հերթապահություն է 
իրականացվում։ 

Գորիս-Դավիթ Բեկ 
ճանապարհահատ-
վածում անվտան-
գու թյունն 
ապահովում 
են ՀՀ եւ ՌԴ 
սահմանապահները

11.02.2021 թ.
Գո րիս- Դա վիթ Բեկ ճա նա պար հա հատ-

վա ծում քա ղա քա ցի նե րի տե ղա շարժ ման, 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի, բեռ նե րի փո-
խադր ման անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով ավ տո ճա նա պար հա հատ վա ծում 
տե ղա կայ վել են Հա յաս տա նի եւ Ռու սաս տա-
նի սահ մա նա պահ ծա ռա յութ յուն նե րի սահ-
մա նա պահ ներ: Ինչ պես  տե ղե կաց րին ՀՀ 
պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան տե ղե-
կատ վութ յան եւ հա սա րա կայ նութ յան հետ 
կա պե րի վար չութ յու նից, ՌԴ սահ մա նա պահ-
նե րի կող մից վե րոնշ յալ ճա նա պարհ նե րի 
անվ տան գութ յան վե րահս կո ղութ յու նն ա պա-
հո վե լու պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ձեռք է բեր-
վել ՀՀ եւ ՌԴ պաշտ պա նութ յան նա խա րար նե-
րի մի ջեւ։

«Ի պա տաս խան ԶԼՄ ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի հար ցում նե րի` հարկ ենք հա մա րում հի-
շեց նել, որ դե ռեւս 2020թ. դեկ տեմ բե րի 19-ին 
ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յու նը հա-
ղոր դագ րութ յուն էր տա րա ծել, ո րում մաս նա-
վո րա պես նշված էր.

«1. Հա մա ձայն ձեռք բեր ված պայ մա-
նա վոր վա ծութ յան՝ Գո րիս- Դա վիթ Բեկ ճա-
նա պար հա յին հատ վա ծում եր թե ւե կութ յան 
ան խա փա նութ յան նկա տա ռում նե րով տե ղա-
կայ վում են ռուս սահ մա նա պահ ու ժեր։

2. Գո րիս- Կա պան ավ տո ճա նա պար հի 
21կմ եր կա րութ յամբ հատ վա ծի անվ տան-
գութ յու նը, որն  անց նում է վի ճար կե լի տա-
րած քով, կա պա հով վի ռուս սահ մա նա պահ-
նե րի մի ջո ցով։ 

3. Շփ ման գծի մի կող մում կտե ղա կայ վեն 
ՀՀ սահ մա նա պահ զոր քեր՝ Հա յաս տա նի կող-
մից, Ադր բե ջա նի սահ մա նա պահ զոր քե րը՝ 
Ադր բե ջա նի կող մից:

Նշ ված ճա նա պար հա հատ վա ծի անվ-
տան գութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա կով 
ձեռ նարկ վե լու են անհ րա ժեշտ հա մա լիր մի-
ջո ցա ռում ներ»:

Այս պի սով, վե րոնշ յալ հա մա լիր մի ջո ցա-
ռում նե րի շրջա նակ նե րում քա ղա քա ցի նե րի 
տե ղա շարժ ման, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե-
րի, բեռ նե րի փո խադր ման անվ տան գութ յունն 
ա պա հո վե լու նպա տա կով ավ տո ճա նա պար-
հա հատ վա ծում տե ղա կայ վել են Հա յաս տա-
նի եւ Ռու սաս տա նի սահ մա նա պահ ծա ռա-
յութ յուն նե րը: ՌԴ սահ մա նա պահ նե րի կող մից 
վե րոնշ յալ ճա նա պարհ նե րի անվ տան գութ-
յան վե րահս կո ղութ յու նն ա պա հո վե լու պայ-
մա նա վոր վա ծութ յուն ձեռք է բեր վել ՀՀ եւ ՌԴ 
պաշտ պա նութ յան նա խա րար նե րի մի ջեւ», – 
աս վում է հա ղոր դագ րութ յան մե ջ։

 

Ադրբեջանցիները երկու կողմից մոտեցել են 
Ագարակին՝ մի կողմից դիրքերը մոտեցրել 
են 4 կմ, մյուս կողմից` 1 կմ, հնչում են 
կրակոցներ
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Ս յու նի քում նոր ճա նա պարհ նե րի անհ-
րա ժեշ տութ յան, զբո սաշր ջա յին ու ղի նե-
րի բա րե կարգ ման, նո յեմ բե րի 9-ի հայ-
տա րա րութ յամբ պայ մա նա վոր ված Ադր-
բե ջա նի եւ Նա խի ջե ւա նի մի ջեւ ճա նա-
պար հի գոր ծարկ ման ժամ կետ նե րի եւ 
այլ հրա տապ հար ցե րի շուրջ «Ար մենպ-
րես»-ը զրու ցել է ՀՀ տա րած քա յին կա ռա-
վար ման եւ են թա կա ռուց վածք նե րի նա-
խա րար Սու րեն Պա պիկ յա նի հետ:

– Պա րոն Պա պիկ յան, մինչ տար վա 
ճա նա պար հա շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք ներն ամ փո փե լը, կխնդրեմ անդ-
րա դառ նանք Ս յու նի քում ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կին: Նոր ի րո ղութ յուն նե րով 
պայ մա նա վոր ված, մի շարք հա մայնք-
նե րում, անվ տան գութ յու նից ել նե լով 
շրջան ցիկ ճա նա պարհ նե րի անհ րա ժեշ-
տութ յուն է ա ռա ջա ցել: Նա խա րա րութ-
յունն արդ յո՞ք ու սում նա սի րել է խնդի րը, 
ե թե ա յո, ա պա ի՞նչ պատ կեր ու նենք:

– Այ սօր շատ կա րե ւոր է Ս յու նի քում այ-
լընտ րան քա յին ճա նա պարհ ներ ու նե նա լը: 
Գոր ծող ճա նա պարհ նե րի այն հատ ված նե րը, 
ո րոնք դուրս են մնում Հա յաս տա նի տա րած-
քից, այ լընտ րան քա յին ու ղի նե րի անհ րա-
ժեշ տութ յուն ու նեն: Ժա մա նա կին, ռե լիե ֆով 
պայ մա նա վոր ված, օգ տա գործ վել են ա վե լի 
հար մար հատ ված նե րը եւ ճա նա պարհն այդ 
սկզբուն քով է կա ռուց վել: Նաեւ խորհր դա յին 
տա րի նե րին եր կու հան րա պե տութ յուն նե-
րի տա րածք նե րով անց նե լու խնդիր չի ե ղել: 
Մի գու ցե դրա նով պայ մա նա վոր ված են այդ-
պես կա ռու ցել կամ գու ցե ե ղել է Խորհր դա յին 
Միութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը:

Ա սեմ, որ Ս յու նի քի մարզ պե տի միջ նոր-
դութ յամբ, ա ռա ջար կութ յամբ, անց կաց րել 

ենք քննար կում ներ եւ ո րո շում ենք ըն դու նել 
վե րա կա ռու ցել Տա թեւ-Աղ վա նի- Կա պան ճա-
նա պար հը: Սա Կա պան տա նող այ լընտ րան-
քա յին ճա նա պարհ է, ո րի շի նա րա րա կան 
աշ խա տանք նե րը 2020 թվա կա նին 12.5 կմ 
հատ վա ծի վրա կա տար վել են: Մինչ այդ՝ դեռ 
2016 թվա կա նին, մեկ նար կել էր ու 2018-ին 
ա վարտ վել էր եւս 6 կմ ճա նա պար հի շի նա-
րա րա կան աշ խա տանք: Մեր իշ խա նութ յան 
շրջա նում կա ռուց վել է 6 կմ, գու մա րած 12.5 
կմ հատ ված: Ճա նա պար հի զբո սաշր ջա-
յին հատ վա ծի ո րո շումն ըն դուն վել է մեզ նից 
ա ռաջ, մենք դրա շա րու նա կա կա նութ յունն 
ենք ա պա հո վել: 2020 թվականին, ինչ պես 
նշե ցի, մենք կա ռու ցել ենք 12.5 կմ հատ վա ծը, 
ո րը Տա թեւ-Աղ վա նի ճա նա պար հա հատ վածն 
է եւ Տա թեւ- Կա պան ճա նա պար հի ըն դա մե-
նը մի կտորը: Մ նա ցա ծի մա սով, շուրջ 21 կմ 
հատ վա ծի աշ խա տանք նե րը կար վեն ար դեն 
2021 թվա կա նին: Հաշ վի առ նե լով ներ կա ի րո-

ղութ յուն նե րը՝ մենք նա խագ ծա յին աշ խա-
տանք ներ կա տա րե լիս ո րո շա կի փո փո խութ-
յուն ներ ենք կա տա րում նաեւ չա փո րո շիչ նե րի 
մեջ, որ պես զի ճա նա պար հի կար գը, լայն քը 
վե րա նայ վեն: Այն պի սի ճա նա պարհ լի նի, որ 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում կա րո ղա նան 
անց նել բեռ նա տար ավ տո մե քե նա նե րը:

– Ո՞ր այլ ուղ ղութ յուն նե րով են ճա-
նա պարհ նե րի հետ կապ ված խնդիր-
ներ ա ռա ջա ցել եւ ի՞նչ լու ծում ներ եք 
ա ռա ջար կում: Օ րի նակ, Կա պան հա-
մայն քի ղե կա վա րը որ պես խնդրա հա-
րույց ա ռանձ նաց րել էր Կա պան- Գո րիս, 
Կա պան- Ճա կա տեն եւ Կա պան-Ա գա-
րակ  ուղ ղութ յուն նե րը:

– Ներ կա պայ ման նե րում ա ռա ջա ցել են 
խնդիր ներ Գո րիս- Կա պան ուղ ղութ յամբ, այն-
տեղ 5 հատ ված կա, որ տեղ ճա նա պար հը 
մուտք է գոր ծում հա րե ւան երկ րի տա րածք 
եւ կրկին մտնում Հա յաս տա նի տա րածք: Ես 
նշե ցի, որ դա պայ մա նա վոր ված է ե ղել նաեւ 
ռե լիե ֆով: Այս ուղ ղութ յամբ ար դեն հանձ նա-
րա րա կան կա, որ այս ճա նա պար հի եր կայն-
քով նույն պես հնա րա վոր այ լընտ րան քա յին 
հատ ված ներ գտնվեն, որ պես զի ամ բողջ ճա-
նա պար հա հատ վածն անց կաց նենք Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան տա րած քով: Սա մի 
քիչ բարդ է, ո րով հե տեւ ու նենք դժվա րան ցա-
նե լի հատ ված ներ: Չեմ բա ցա ռում, որ անհ-
րա ժեշ տութ յուն ու նե նանք թու նե լա յին լու-
ծում նե րի: Խն դիր կա նաեւ Կա պան-Ա գա րակ 
ճա նա պար հա հատ վա ծում: Այս ուղ ղութ յամբ 
կա այ լընտ րան քա յին ճա նա պարհ, ո րը գրուն-
տա յին է: Հի մա իմ կող մից կա հանձ նա րա րա-
կան՝ նա խագծ ման աշ խա տանք ներ սկսել ու 
ճա նա պար հը վե րա կա ռու ցել: Չ նա յած ան ցա-
նե լիութ յունն ա պա հով վում է, գյուղ հաս նե լու 
խնդիր չկա, բայց մենք ա մեն ինչ կա նենք, որ 
2021-ին հնա րա վոր լի նի անց նել աս ֆալ տա-
պատ ճա նա պար հով:

Ինչ վե րա բե րում է Կա պան- Ճա կա տեն 
հատ վա ծին, ա պա այն վե րահսկ վում է ռուս 
սահ մա նա պահ նե րի կող մից, ինչ պես Գո րիս- 
Կա պա նի 21 կմ հատ վա ծը: Այս փու լում այն-
տեղ ան ցա նե լիութ յան խնդիր չկա: 

Կառավարությունը նախատեսում է 
այլընտրանքային ճանապարհներ կառուցել 
Սյունիքի մարզում

Պատերազմն 
ավերածություններ 
է սփռում ոչ միայն 
մարտի դաշտում

Պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կով պայ մա-
նա վոր ված՝ վեր լու ծա բան նե րը կան խա տե-
սում էին տնտե սա կան կո լապս եւ գնաճ։ Ե թե 
տնտե սա կան փլուզ ման ե րե ւույթ նե րը հա սա-
րակ մահ կա նա ցու նե րին տե սա նե լի չեն, ա պա 
այս երկ րոր դը (գնա ճը) շար քա յին քա ղա քա-
ցի ներն ի րենց մաշ կի վրա զգա ցին Ա մա նո րից 
ան մի ջա պես հե տո, երբ թիվ մեկ սննդամ թեր-
քի՝ հա ցի եւ ալ  յու րով պատ րաստ վող մթերք-
նե րի գնե րը բարձ րա ցան. հա ցը թան կա ցավ 
20 դրա մով, լա վա շը՝ 10 դրա մով։ Թան կա ցավ 
նաեւ հրու շա կե ղե նը՝ հիմ նա կա նում թխվածք-
նե րը, կի լոգ րա մով վա ճառ վող նե րը՝ 20, հա-
տով վա ճառ վող նե րը՝ 10 դրա մով: Թե ման 
ու սում նա սի րե լիս նաեւ մի ի րո ղութ յան ենք 
բախ վում, որ հա ցը թխվում է եւ գնորդ նե րին 
է հաս նում երբեմն նա խա տես ված քա շից 30-
40 գրա մով պա կաս։ 

Ապ րանք նե րի թան կաց ման վրա հիմ նա-
կա նում եր կու գոր ծոն է ազ դել՝ մի ջազ գա յին 
շու կա յում գնե րի բարձ րա ցու մը եւ հայ կա կան 
դրա մի ար ժեզր կու մը դո լա րի նկատ մամբ. 
դո լա րի փո խար ժե քը պա տե րազ մից ա ռաջ 
484 դրամ էր (սեպ տեմ բե րի 26-ի դրութ յամբ), 
այժմ կազ մում է 524 դրամ։ Թան կա ցել են 
նաեւ այլ ապ րան քա տե սակ ներ՝ ձե թը, շա-
քա րա վա զը, կաթ նամ թեր քը, հի գիե նա յի ո րոշ 
պա րա գա ներ եւ այլն։ Մարդ կանց գրպա նին 
խփող այս ան ցան կա լի ե րե ւույ թը նկատ վեց 
դե ղո րայ քա յին շու կա յում, ին չը նաեւ ա ռա ջին 
անհ րա ժեշ տութ յան ապ րանք նե րի թվին կա-
րե լի է դա սել:

Հա ցի թան կաց ման կա պակ ցութ յամբ 
Կա պա նի հա մայն քա պետ Գե ւորգ Փարս-
յա նը քննար կում է ու նե ցել մարզ կենտ րո նի 
հա ցար տադ րող նե րի հետ: Վեր ջին ներս գնի 
բարձ րա ցու մը եւս հիմ նա վո րել են նշված 
գոր ծոն նե րով՝ ալ  յու րի թան կա ցում եւ դո լա րի 
ար ժե ւո րում դրա մի նկատ մամբ: Հա մայն քա-
պե տին փո խան ցել են, որ ար տադր վող հա-
ցի ինք նար ժե քը բարձ րա ցել է 30 դրա մով: Ի 
վեր ջո ե կել են հա մա ձայ նութ յան՝ հա ցի (մատ-
նա քաշ) գինն ա վե լա նա 20 դրա մով՝ 220-ից 
դառ նա լով 240 դրամ: Ին չե ւէ, հի մա հար ցե րի 
հարցն այն է, թե ե՞րբ նշված նե րը կվե րա դառ-
նան նախ կին գնե րին եւ կլի նի՞ արդ յոք նշված 
մթերք նե րի կամ որ միեւ նույն է՝ ա ռա ջին անհ-
րա ժեշ տութ յան ապ րանք նե րի է ժա նա ցում:

Վի ճա կագ րա կան կո մի տեն հրա պա րա կել 
է սպա ռո ղա կան գնե րի ին դեք սը, ո րից տե ղե-
կա նում ենք, որ 2021-ի հուն վա րին ան ցած 
տար վա հուն վա րի հա մե մա տութ յամբ գնա ճը 
կազ մել է 4,5 տո կոս, իսկ միայն սննդամ թեր-
քի եւ ոչ ալ կո հո լա յին խմիչք նե րի ին դեքս նե րի 
գնա ճը՝ 6,4 տո կոս:

Մեզ հե տաքրք րող ապ րանք նե րից ա րե-
ւա ծաղ կի բու սա կան յու ղի գինն ան ցած 
տար վա հա մե մատ ա ճել է 44,3, հա ցի գի նը՝ 
26,4 տո կո սով, շա քա րի նը եւ շա քա րա վա զի-
նը՝ 40,7 տո կոս եւ այլն: Ի դեպ, բարձ րա ցել են 
մրգե րի եւ բան ջա րե ղե նի գնե րը:

Այս ա մե նին բուռն անդ րա դարձ չե ղավ 
բնակ չութ յան շրջա նում: Մար դիկ պարզապես 
դուրս չեն ե կել պա տե րազ մի պատ ճա ռած շո-
կից…

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

– Պա րոն Ոս կան յան, տա րա ծաշր-
ջա նում հա ղոր դակ ցութ յան ու ղի նե րի 
ա պաշր ջա փակ ման կոն տեքս տում Ադր-
բե ջա նին պետք է ճա նա պարհ դե պի Նա-
խիջ եւան եւ Թուր քիա, ո րը նա ստա նում 
է ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յան արդ յուն-
քում, իսկ Հա յաս տա նին՝ ել քեր դե պի 
Ռու սաս տան եւ Ի րան: Ռու սա կան եւ  աբ-
խա զա կան կող մե րը մա մու լում սկսել 
են քննար կել Աբ խա զա կան եր կա թու ղու 
վե րա գոր ծարկ ման հար ցը: Ընդ հան րա-
պես Հա յաս տա նի հա մար նպաս տա վոր 
ի՞նչ ու ղի ներ կա րող են քննարկ վել Ի րա-
նի եւ Ռու սաս տա նի հետ կապ ստա նա-
լու հա մա տեքս տում, ո րոնք ըն դու նե լի 
են նաեւ Ի րա նի հա մար:

– Կար ծում եմ, որ Հա յաս տա նի հա մար 
առն վազն, որ պես ա ռաջ նա հեր թութ յուն, 
Ի րա նի հետ կա պի կոն տեքս տում պետք է 
սահ ման վի Ս յու նի քի մար զը, այ սինքն՝ որ եւէ 
պա րա գա յում չպետք է Ս յու նի քի մար զով 
Ի րա նի հետ ուղ ղա կի հա ղոր դակ ցութ-
յու նը կտրենք որ եւէ այլ պայ մա նա վոր վա-
ծութ յուն նե րի հետ եւան քով: Դա մեզ հա մար 
ու նի ոչ միայն տնտե սա կան, այլեւ անվ-
տան գա յին նշա նա կութ յուն, ուս տի Հա յաս-
տան-Ի րան Ս յու նի քի մար զի մի ջո ցով հա ղոր-

դակ ցութ յա նը պետք է դի տար կել ուղ ղա կի 
զու գա հեռ ճա նա պարհ ներ, ոչ թե այ լընտ-
րանք ներ:

Այդ պի սի եր կա թու ղա յին ճա նա պարհ կա-
րող է լի նել, բնա կա նա բար, Նա խիջ եւա նով, 
եւ, դա տե լով ի րա նա կան կող մի հայ տա րա-
րութ յուն նե րից՝ ի րան ցի նե րը կար ծես թե կողմ 
են: Խոսքն ի րա նա կան Ջուլ ֆա-նա խիջ եւան-
յան Ջուլ ֆա-Ե րասխ-Եր եւան եր կա թու ղագ ծի 
մա սին է:

Ինչ վե րա բե րում է որ եւէ մի ջանց քի, ա պա 
նրանք դեմ են մի ջանց քի ստեղծ մա նը, խոս-
քը վե րա բե րում է Նա խիջ եւա նը մնաց յալ 
Ադր բե ջա նին կա պող հա ղոր դակ ցութ յա նը, 
ո րը, են թադր վում է՝ լի նե լու է փաս տա ցի մի-
ջանցք: Ի րան ցի նե րը հստակ հայ տա րա րում 
են, որ դեմ են որ եւէ մի ջանց քի, ո րը կանց նի 

Ի րա նի սահ մա նի եր կայն քով՝ Հա յաս տա նի 
տա րած քով, բայց կողմ են հա ղոր դակ ցութ-
յան ու ղի նե րի ա պաշր ջա փակ մա նը, եւ  այդ 
հա մա տեքս տում Ի րա նի հա մար հատ կա պես 
հե տաքրք րութ յուն է ներ կա յաց նում եր կա թու-
ղու նա խիջ եւան յան հատ վա ծը, ին չն Ի րա նին 
հնա րա վո րութ յուն կտա Հա յաս տա նի վրա յով 
ելք ա պա հո վել դե պի սեւծով  յան նա վա հան-
գիստ ներ:

Ռու սա կան կող մը խիստ շա հագր գիռ է 
եւ  ո րո շա կի ջան քեր է գոր ծադ րում, որ պես զի 
բաց վի Աբ խա զա կան եր կա թու ղու հատ վա ծը, 
որն ու նի եր կու մի տում:

Ա ռա ջի նը՝ բնա կա նա բար, Հա յաս տա նի 
հետ եր կա թու ղա յին հա ղոր դակ ցութ յան հաս-
տա տումն է, ո րը, ըստ էութ յան, գրե թե կզրո-

Շարունակությունը՝ էջ 8

13.02.202 // 168.am-ի 
զրու ցա կիցն է ԵՊՀ ի րա-
նա գի տութ յան ամ բիո նի 
վա րիչ Վար դան Ոս կան-
յա նը:

Սյունիքի տարածաշրջանում Հայաստան-
Իրան ուղղակի ճանապարհային կապին 
մի քանի վտանգ է սպառնում. Վարդան 
Ոսկանյան

3ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ  24 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2021Թ.  № 4 (546)



Սիսական աշխարհի Մեղրի աննվաճ 
ամրոցը եւ հարավային դարպասը` 
սերունդների արյամբ դարերով 
պաշտպանված ու սրբագործված, թուրքի 
կոխան դարձնելու փորձ է արվում

2021 թ. հուն վա րի 11-ը հայ ժո ղովր դի 
պատ մութ յան մեջ մտավ իբ րեւ հա յոց 
պե տա կա նութ յունն ու ինք նիշ խա նութ-
յու նը կոր ծան ման ռել սե րի վրա փո խադ-
րե լուն միտ ված նոր սկիզբ (2020 թ. նո-
յեմ բե րի 9-ի կա պի տուլ յա ցիա յից հե տո):

2021 թ. հուն վա րի 11-ը հա-
յոց պատ մութ յան մեջ 
մտավ իբ րեւ Ս յուն յաց 

աշ խարհն իր եր բեմ նի փառ քից, վե հութ յու նից 
ու ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յու նից զրկե-
լու հեր թա կան հանգր վան:

Նի կոլ Փա շին յա նի, Վ լա դի միր Պու տի նի եւ 
Իլ համ Ա լիե ւի հան դիպ ման արդ յուն քում այդ 
օրն ըն դուն ված հա մա տեղ հայ տա րա րութ-
յու նը վե րոնշ յալ ծրագ րե րը կյան քի կո չե լու 
ճա նա պար հա յին քար տե զի ման րա մաս նե րի 
յու րօ րի նակ հան րա գու մար է:

Եվ, այ դու հան դերձ, հուն վա րի 11-ի ե ռա-
կողմ հայ տա րա րութ յան վե րա բեր յալ օր վա 
իշ խա նա կան թիմն այլ կար ծիք ու նի, փոր-
ձա գետ ներն ու Ս յու նի քի ի րա կան շա հե րով 
մտա հոգ նե րը, նաեւ այս տեղ բնակ վող նե րը 
մեկ այլ տե սա կետ ու նեն:

Ի՞նչ ու նենք կամ կու նե նանք մոտ ա պա-
գա յում, ե թե այդ ծրագ րերն ի րա գործ վեն, եւ 
ին չո՞ւ այս պես ստաց վեց:

Նախ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
հար գե լի նա խա գահ ներ Լե ւոն Տեր Պետ րոս-
յան, Ռո բերտ Քո չար յան, Սերժ Սարգս յան…

Ձեր ա ռաջ նոր դութ յամբ այդ ի՞նչ պե տութ-
յուն կա ռու ցե ցինք, որ ինչ-որ պա տա հա կա-
նութ յուն ներ հա ջո ղե ցին եր կու տար վա ըն-
թաց քում հա յոց պե տա կա նութ յու նը մտցնել 
փա կու ղի:

Այդ ի՞նչ պե տութ յուն կա ռու ցե ցինք, ո րի 
հա յաց քի ներ քո կամ ո րի ջա տա գո վութ յամբ 
հօդս ցնդեց Ար ցախ յան ե րա զան քը, որ հա-
զա րամ յակ նե րի պատ մութ յան մեջ հա յոց 
ա մե նան վի րա կան ե րա զանք նե րից էր…

Հար գե լի Սերժ Ա զա տի, այդ ի՞նչ սահ մա-
նադ րութ յուն պար տադ րե ցիք Հա յաս տա նի 
եր րորդ հան րա պե տութ յա նը, որ հա յոց պե-
տութ յան եւ պե տա կա նութ յան օր հա սի ժա մին 
եր կի րը փրկե լու ի րա կան եւ ող ջա միտ ու ղի չի 

մատ նան շում…
Հա յաս տան յան՝ մոտ հար յու րի հաս նող 

հար գե լի կու սակ ցութ յուն ներ, կու սակ ցա պե-
տեր, մի՞ թե դուք ի րա կա նում չկաք եւ միֆ եք 
կամ ու ղե ղա յին մոր մոք, այ լա պես ինչ պե՞ս 
հա ջո ղե ցին մեզ այս չափ նվաս տաց նել ու 
ստո րաց նել:

Միայն թե չա սեք, թե ժո ղո վուր դը նո յեմ բե-
րի 9-ից հե տո դուրս չե կավ փո ղոց:

Ժո ղո վուրդն իր ցա սումն ար տա հայ-
տեց ա վե լի ցայ տուն եւ հուժ կու, նաեւ ա վե-
լի վճռա կան, քան եր բե ւէ: Մար դիկ, իբ րեւ 
դժգո հութ յան բա ցա ռիկ ար տա հայ տութ յուն, 
ի րենց սրբութ յան սրբոց հայ րե նա կան տներն 
էին նույ նիսկ հրկի զում, բայց դուք (իշ խա նա-
վոր նե րի հան գույն) նրանց հա մա րում էիք եւ 
հա մա րում եք ոչ դժգոհ ու պա սիվ, քա նի որ 
Շուռ նու խից, Ո րո տա նից կամ Բեր ձո րից չէին 
հաս նում Ե րե ւան ու միա նում փո ղո ցով քայ-
լող նե րին:

Դուք (ու նե նա լով Վազ գեն Մա նուկ յան 
փոր ձա ռու ա ռաջ նորդ) չկա րո ղա ցաք նո յեմ-
բե րի 9-ից հե տո փո ղո ցում ըն կած եւ տեր 
չու նե ցող իշ խա նութ յու նը վերց նել, քան-
զի (ինչ պես հնչեց նում էիք եւ հնչեց նում եք 
ա նընդ հատ) իշ խա նութ յուն չեք ու զում, ո րով-
հե տեւ սահ մա նադ րա կան ճա նա պար հով եք 
գոր ծըն թացն ա ռաջ նոր դում:

Այդ ե՞րբ եք ուղ ղա փառ օ րի նա պահ ներ 
դար ձել այդ չափ. եր կի րը հանձ նե լուց, մեր 
ինք նիշ խա նութ յան ող նա շա րը կոտ րե լուց, 
մեր լա վա գույն զա վակ նե րին կա ռափ նա րան 
քշե լուց եւ մեր ազ գա յին գե նո ֆոն դի ծա ղի-
կը ոչն չաց նե լուց, Ս յու նի քը ներ քին թուր քին 
հանձ նե լուց չէիք հի շում սահ մա նադ րութ յու-
նը՝ սպա սո ղա կան կեց վածք ըն դու նե լով, բայց 

հի մա քա ղա քա կիրթ, բա րե կիրթ ու օ րի նա-
պահ եք դար ձել:

Այդ ի՞նչ շին ծու ար տա հայ տութ յուն ներ եք 
հո րի նել ու դրան ցից կախ վել՝ «կրի տի կա կան 
զանգ ված», «հան րա յին պա հանջ»… Մի՞ թե 
1945-ին Ռայխս տա գի բա կում «կրի տի կա-
կան զանգ ված» էր հա վաք վել, ո րի ճնշմամբ 
էլ Ա դոլֆ Հիտ լեր չա րի քը գի տակ ցեց իր մեղքն 
ու ինք նաս պան ե ղավ:

Հա յոց զին ված ու ժեր, որ քան էինք հպար-
տա նում ձե զա նով, դուք մեզ հա մար ա սես 
սրբութ յուն լի նեիք, բայց հի մա… Ո՞ւր է պա-
տե րազ մա կան օ րե րի ձեր ոչ բա րով նա խա-
րա րը, որ պա տե րազ մի դեպ քում նոր տա-
րածք ներ էր մեզ խոս տա նում` Խն ձո րես կի 
ճոճ վող կամր ջի վրա թռնո տի տա լով։

Ո՞ւր են մեր գե նե րալ նե րը, հրա մա նա-
տար նե րը՝ Օ նիկ Գաս պար յա նի եւ Վա ղար-
շա կի կող մից ա ռաջ նորդ վող, ո րոնց հա մար 
ազ գա յին ար ժա նա պատ վութ յու նը, սպա յի 
պա տի վը, թվում է, վեհ պի տի լի նեին ա մեն 
ին չից:

Հար գե լի ԵԿՄ-ա կան ներ, ո՞ւր եք եւ ո՞ւր 
էիք… Ձեր մար տա կան ըն կեր նե րի ար յամբ 
սրբա ցած հայ րե նի քը հանձն վեց, ձեր մար-
տա կան ըն կեր նե րի հի շա տա կը պղծվեց, իսկ 
դուք… Մի՞ թե դուք նույն պես միֆ էիք: Այդ ինչ-
պե՞ս ստաց վեց, որ պա տե րազ մա կան ծանր 
օ րե րին ձեր ա նու նը չլսվեց գեթ մեկ ան գամ: 

Հի շո՞ւմ եք, թե ինչ պես էին հայ ա ռաս-
պե լա կան ֆի դա յա պե տե րին Մեծ ե ղեռ նից 
ա ռաջ հա լա ծում-մոր թում թուր քե րը: Մի՞ թե 
այդ պես չվար վե ցինք Ար ցախ յան 1-ին պա տե-
րազ մի մեր հե րոս նե րի հետ, որ ժա մա նա կին 
ձեր հրա մա նա տար ներն էին, ձեր ո գեշնչ ման 
աղբ յու րը…

Հա յոց պե տա կան այ րեր, այդ ինչ պե՞ս եք 
կա րո ղա նում ձեր չգո յութ յան ժա մին ձեռք 
մեկ նել եւ պար գե ւավ ճար ներ ստա նալ սե փա-
կան ան բա նութ յան հա մար, երբ խնդրա հա-
րույց է հար յու րա վոր հայ գե րի նե րի եւ ան հետ 
կո րած մեր քա ջոր դի նե րի ճա կա տագ րե րը…

Ազ գա յին ժո ղո վի՝ այս պես կոչ ված ընդ դի-
մա դիր խմբակ ցութ յուն ներ… Պատ կե րաց նել 
կա րե լի է, թե քա նի-քա նի հա զար մարդ դուրս 
կհան վեր փո ղոց, ե թե հան կարծ հար կա յի նի 
տե սու չը սխալ մամբ մտներ հայտ նի մար դու 
օբ յեկտ նե րից մե կը:

Հար գե լի մտա վո րա կան ներ, ո՞ւր էիք 
եւ որ տե՞ղ եք հի մա...Ար ցախ յան շարժ ման 
սկզբում Վիկ տոր Համ բար ձում յա նը, Սոս 
Սարգս յա նը, Սե րո Խան զադ յա նը, Սիլ վա Կա-
պու տիկ յա նը եւ մյուս ե րե ւե լի ներն էին ի րենց 
սխրա լից վար քով հաղ թա նա կի ճա նա պարհ 
ցու ցա նում ազ գին, իսկ այ սօր…Ով քե՞ր են 
նրանց փո խա րի նել կամ փո խա րի նում ազ-
գա յին ե րա զանք նե րից հյուս ված-շին ված հա-
յոց պատ վան դան նե րին…

Իսկ Ս յու նի քում…
Պա տե րազ մի վեր ջին փու լի ի րա դար ձութ-

յուն նե րը (Ս յու նի քին առնչ վող) եւ հետ պա տե-
րազմ յան զար գա ցում նե րը (Ս յու նի քի շուրջ), 
կա մա թե ա կա մա, ա մե նա վատ են թադ րութ-
յուն նե րի ու կաս կած նե րի տե ղիք են տա լիս։ 
Եվ նման ա ռեղծ վա ծա յին զար գա ցում նե րի 
շղթան, կար ծեք, ընդ հատ վե լու մի տում չու նի` 
խտաց նե լով ա նո րո շութ յան մշու շը։ 

Փետր վա րի 13-14-ին Ա գա րա կի ուղ ղութ-
յամբ թուր քե րից կրա կա հեր թեր էինք լսում, 
իսկ դրա նից մի քա նի օր ա ռաջ հա կաս յու նիք-
յան ինչ-որ հու շա գիր գաղտ նա զերծ վեց…

Մինչ դեռ հայտ նի «ակ տի վիստ նե րը» 
ցույ ցեր ա նե լու, ճա նա պարհ ներ փա կե լու, 
սահ մա նա յին գյու ղե րից «սել ֆի» ա նե լու նոր 
հանձ նա րա րա կան չեն ստա նում չա րի քի որ-
ջից:

Դե ռեւս 2014-ից մար զում ներդր ված հրո-
սա կա խում բը, ո րը հա յոց ա րե ւել  յան կող մե-
րում ի րեն պե տութ յուն է հռչա կել եւ իր դա-
ժա նութ յամբ թուր քին չի զի ջում, պատ րաստ 
է նոր գոր ծո ղութ յուն նե րի, ե թե հա յոց պե-
տութ յու նը եւ երկ րի օր վա իշ խա նա վոր նե րը 
հա մար ձակ վեն խո չըն դոտ ներ հա րու ցել Ս յու-
նիքն աս պա տա կե լու գոր ծին։

Հայտ նի գի ժը՝ Հոկ տեմ բե րի 27-ից հե տո 
թե ւա վոր ված, մեր բա կա յին ակ տի վիստ նե-
րից մի քա նի սին հռչա կել է մե րօր յա Գա րե գին 
Նժ դեհ-ներ՝ պղծե լով մե ծա գույն հա յե րից այդ 
մե կի հի շա տա կը նույն պես...

Սր բա պիղծ պատ գա մա վո րը, հա նուն իր 
ման դա տի եւ պար գե ւավ ճա րի, մայ րա քա-
ղա քա յին հար թակ նե րից` ան դա մա հատ ված 
Շուռ նու խի, Ո րո տա նի եւ սահ մա նա յին մյուս 
բնա կա վայ րե րի մա սին կրկնում է նույն կաղ-
կան ձը, ինչ թուր քերն են հնչեց նում:

Գո րիս- Կա պան մայ րու ղու մեր ձա կա գրե-
թե բո լոր իշ խող եւ տե սա նե լի բար ձունք նե-
րում թուրք-ա զե րի նե րի մար տա կան դիր քերն 
են, ո րոնց շուր ջօր յա նշա նա ռութ յան ներ քո 
եր թե ւե կում են մեր վա րորդ ներն ու ու ղե-
ւոր նե րը: Այդ վայ րե րում՝ թշնա մու դիր քե րից 
լսվող կրա կա հեր թե րը, կար ծեք, մեր ա ռօր յա-
յի ան բա ժա նե լի մասն են դար ձել:

Գո րիս- Կա պան մայ րու ղու առն վազն 
ե րեք-չորս հատ վա ծում ադր բե ջան ցի զին յալ-
ներն են մեզ «դի մա վո րում» (Էյ վազ լար, Ո րո-
տա նի մուտք, Թա սի ո լո րան նե րի վերջ նա մաս՝ 
Մազ րա գնա ցող ճա նա պար հի խաչ մե րուկ, 
Շուռ նուխ):

Գո րիս- Կա պան մայ րու ղու եր կու հատ-
վա ծում՝ ա զե րի նե րի լեզ վով գրա ռում նե րով 
վա հա նակ նե րը « Բա րի գա լուստ Ադր բե ջան» 
ար տա հայ տութ յամբ են մեզ «ող ջու նում»։

Գո րիս- Կա պան մայ րու ղու, ինչ պես եւ 
Կա պան- Ծավ (Մ-17) մայ րու ղու ա րե ւել  յան 
բար ձունք նե րում, նաեւ Կա պան հա մայն քի 
հա րա վա յին ու հա րավ-ա րե ւել  յան ե զեր քին, 
Խոզ նա վար, Վա ղա տուր, Խա նա ծախ, Ներ քին 
Խն ձո րեսկ գյու ղե րի մո տա կայ քում ծա ծան-
վում է Ադր բե ջա նի պե տա կան դրո շը:

Կա պա նից Ու ժա նիս, Եղ վարդ եւ Ա գա րակ 
ձգվող աս ֆալ տա պատ ճա նա պարհն այ լեւս 
ադր բե ջա նա կան Սեիդ լար գյու ղի տա րածք 
է, եւ մար դիկ այդ գյու ղեր այ ցե լում են Վե րին 
Գ յո դաք լո ւի տա րած քով՝ շրջան ցող դաշ տա յին 
ճա նա պար հով:

Ա ռա ջի կա օ րե րին մար զի հար թա վայ րա-
յին եւ ցած րա դիր գո տի նե րում գար նան գյու-
ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րը պետք է 
մեկ նար կեն: Մինչ դեռ հար յու րա վոր հեկ տար 
դաշ տեր եւ այ գի ներ մշա կե լու հա մար գյու-
ղա ցին դե ռեւս անվ տան գութ յան ե րաշ-
խիք ներ չի ստա նում:

Դե ռեւս 2014-ից մար զում ներդր ված հրո սա կա խում բը, 
ո րը հա յոց ա րե ւել  յան կող մե րում ի րեն պե տութ յուն է 
հռչա կել եւ իր դա ժա նութ յամբ թուր քին չի զի ջում, պատ-
րաստ է նոր գոր ծո ղութ յուն նե րի, ե թե հա յոց պե տութ յու-
նը եւ երկ րի օր վա իշ խա նա վոր նե րը հա մար ձակ վեն խո-
չըն դոտ ներ հա րու ցել Ս յու նիքն աս պա տա կե լու գոր ծին։
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Ս պա սում ներ կան Նռ նա ձո րի (Ն յու-
վա դիի) ա պա գա յի հար ցում. դե ռեւս 

1929-ին Մեծ Ալ լճի հետ փո խա նա կե լու հե-
տե ւան քով Հա յաս տա նի տա րած քում հայտն-
ված գյուղն արդ յո՞ք կմնա մեր են թա կա յութ-
յան տակ, թե՞ Ադր բե ջա նը կթքի նաեւ նշված 
փո խա նակ ման փաս տի վրա ու GPS-ով կգա 
Նռ նա ձոր:

Այս պա հի դրութ յամբ ար ժա նա հա վատ 
տե ղե կութ յուն ներ չկան Ս յու նի քի սահ մա նա-
յին ա րո տա վայ րե րի կար գա վի ճա կի մա սին՝ 
Մեծ Իշ խա նա սա րի հյու սիս-ա րե ւել  յան լան-
ջե րից մին չեւ Ծ ղուկ լեռ, մին չեւ Փոքր Ալ լիճ, 
ա պա մին չեւ Ո րո տա նի ա կունք ներ:

Շա րու նա կում են ան պա տաս խան մնալ 
բո լոր հար ցե րը, որ ա ռաջ են ե կել թուրք-ա զե-
րի նե րի կող մից միա կող մա նիո րեն, մե խա նի-
կա կան սկզբուն քով եւ ան թա քույց պար տադ-
րան քով կա տար ված «սահ մա նո րո շում»-ից 
հե տո:

Կա մա յա կան «սահ մա նո րոշ ման» հե-
տե ւան քով ան մի ջա պես սահ մա նի վրա են 
հայտն վել Ս յուն յաց աշ խար հի մի շարք քրիս-
տո նեա կան սրբա վայ րեր, որ տեղ այ ցե լե լու 
հա մար ուխ տագ նաց ներն անվ տան գութ յան 
ե րաշ խիք նե րի կա րիք ու նեն այ լեւս:

Ի վեր ջո հան րութ յու նը շա րու նա կում է 
ան տեղ  յակ մնալ, թե անվ տան գութ յան ինչ 
հա մա կարգ է ներդր վում (եւ արդ յո՞ք ներդր-
վում է) Ս յու նիք-Ադր բե ջան ա րե ւել  յան սահ-
մա նի մոտ 300 կի լո մետ րի վրա. ա սում են` 
գաղտ նիք է, մինչ դեռ ադր բե ջա նա կան սահ-
մա նա պահ կե տե րը, ինչ պես նշե ցինք, ա մեն 
քայ լա փո խի հի շեց նում են ի րենց գո յութ յան 
մա սին:

Եվ այս պայ ման նե րում, ա սում են, Ս յու նի-
քին զար գաց ման հե ռան կար ներ, անվ տան-
գութ յան ե րաշ խիք ներ են խոս տա նում ե ռա-
կողմ եր կու հայ տա րա րութ յու նը (9 նո յեմ բե րի 
2020 թ., 11 հուն վա րի 2021 թ.):

Դ րա հետ մեկ տեղ, սա կայն, չեն ա սում, 
թե Ադր բե ջա նա կան եր կա թու ղու Օր դու բադ- 
Զան գե լան հատ վա ծի վե րա գոր ծար կու մով, 
ո րը կանց նի Մեղ րու տա րած քով, Հա յաս տան 
ան կախ պե տութ յու նը կու նե նա՞ ո րե ւէ իշ խա-
նութ յուն ա պաշր ջա փակ ված այդ ու ղու վրա, 
չէ՞ որ 2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ի հայ տա րա րութ-
յան հա մա ձայն՝ եր կաթ գի ծը կգոր ծի ՌԴ սահ-
մա նա պահ նե րի հսկո ղութ յամբ:

Չեն ա սում նաեւ՝ վե րա բաց վող եր կաթգ-
ծին զու գա հեռ Մեղ րու տա րած քով կա ռուց վե-
լիք ավ տո մայ րու ղու վրա Հա յաս տա նը կու նե-
նա՞ ո րե ւէ իշ խա նութ յուն, թե՞ ոչ:

Չեն ա սում՝ վե րա կանգն վող եր կաթգ ծի 
եւ կա ռուց վող ճա նա պար հի շուրջ ադր բե ջա-
նա կան եւ թուր քա կան կող մե րը ( Մեղ րու տա-
րած քում) են թա կա ռուց վածք ներ ստեղ ծե լու 
հնա րա վո րութ յուն կու նե նա՞ն, թե՞ ոչ:

Չեն ա սում՝ Հա յաս տան ան կախ պե տութ-
յու նում ո րե ւէ մե կը կամ ո րե ւէ պե տա կան 
ատ յան տեղ  յա՞կ է լի նե լու, թե վե րա գոր ծարկ-
ված եր կաթգ ծով կամ նո րա բաց ավ տո մայ-
րու ղով՝ Մեղ րու տա րած քով, թուրքն ինչ զենք 
ու զի նամ թերք է տե ղա փո խե լու Ադր բե ջա-
նի ա րեւմտ յան շրջան ներ` Հա յաս տա նի դեմ 
վաղ վա պա տե րազ մում գոր ծա ծե լու հա մար։

Ինչ վե րա բե րում է մե րօր յա ծնծղա հար-
նե րի մա տու ցած հե քիա թին, թե ճա նա-
պարհ նե րի ա պաշր ջա փակ ման արդ յուն քում 
Հա յաս տա նը Պարս կաս տա նի հետ հա ղոր-
դակ ցութ յան նոր ու ղի ներ կու նե նա… Դա սո-
վո րա կան մա նի պուլ  յա ցիա է: Հա յաս տա նը 
Պարս կաս տա նին կա պող հրա շա լի մայ րու ղի 
ու նենք` Մ-2 մայ րու ղին, ո րը 1991-ից գոր ծում 
է ան խա փան (ան գամ ա մե նա սաս տիկ ձնաբ-
քի պայ ման նե րում):

Ինչ վե րա բե րում է Պարս կաս տա նից Հա-
յաս տան (կամ հա կա ռակ ուղ ղութ յամբ) կա-
տար վե լիք բեռ նա փո խադ րում նե րին… Դժ վար 
թե գտնվի մի վա րորդ, ով Նա խի ջե ւա նի տա-
րած քով Ջուլ ֆա մտնե լու հնա րա վո րութ յու-
նը բաց կթող նի (Ե րե ւա նից եր կու-ե րեք ժամ 
տե ւող) եւ կօգտ վի սյու նիք յան եր թու ղուց՝ 
մայ րա քա ղա քից մին չեւ սահ ման մոտ 10 ժամ 
պա հան ջող: Ա սել է թե՝ Մ-2 մայ րու ղու Գո-
րիս- Կա պան- Մեղ րի հատ վա ծը (հա ղոր դակ-

ցութ յան ու ղի նե րի ա պաշր ջա փա կու մից հե-
տո) այ լեւս պա հանջ ված ու շա հե կան չի լի նի 
նախ կի նի պես:

Պա հանջ ված չեն լի նի (բնա կա նա բար) 
ճա նա պար հին կից (սյու նիք յան եր թու ղուն 
զու գա հեռ) ե րե սուն տար վա ըն թաց քում 
ստեղծ ված են թա կա ռուց վածք նե րը, ո րոնք 
տե ղի բնակ չութ յան հա մար սո ցիալ-տնտե սա-
կան ա պա հո վութ յան խնդիր էին լու ծում շատ 
թե քիչ:

Մ յուս կող մից՝ գտնվե լո՞ւ է մի հայ, ով Ե րե-
ւա նում նստե լու է Ե րե ւան- Մոսկ վա գնաց քը 
եւ Նա խի ջե ւա նով, Օր դու բա դով, Զան գե լա-
նով, Հո րա դի զով, Բաք վով, Դեր բեն դով մեկ նի 
Ռու սաս տան…

Գտն վե լո՞ւ է մի գոր ծա րար, որ Հա յաս տա-
նից իր բեռ նե րը Ռու սաս տան է ու ղար կե լու 
Ե րե ւան- Մոսկ վա եր կա թու ղով (եւ ի՞նչ ենք 
ար տա հա նե լու)։

Այս պի սով… Ա ռա ջին հա յաց քից գայ թակ-
ղիչ է` «ա պաշր ջա փակ վե լու են հա ղոր դակ-
ցութ յան ու ղի նե րը» ար տա հայ տութ յուն-խոս-
տու մը:

Եվ դժվար թե ո րե ւէ գի տա կից մարդ 
(ա ռա ջին հա յաց քից) դեմ լի նի ճա նա պարհ-
նե րի ա պաշր ջա փակ մա նը, բայց… Ի՞նչ գնով, 
ի՞նչ զո հո ղութ յուն նե րով, զի ջում նե րով, նվաս-
տա ցում նե րով:

Արդ յո՞ք ո րե ւէ մե կը հաշ վար կել է, թե 
ի՞նչ օ գուտ ներ եւ ի՞նչ վնաս ներ կու նե նանք 
ա պաշր ջա փակ ման ա ռա ջարկ վող ծրագ րից:

Ու ա ռանց հաշ վար կե լու ու հա մե մա տութ-
յուն ներ ա նե լու` հրճվան քի հան դես ներ ենք 
կազ մա կեր պում։

Եվ առ հա սա րակ՝ սա ե րե ւի միակ դեպքն 
է հա մաշ խար հա յին պատ մութ յան մեջ, որ դե-
պի հյու սիս՝ Ռու սաս տան, գնա լու հա մար ճա-
նա պարհ ենք բա ցում դե պի հա րավ ու հպար-
տա նում…

Ա հա այս պի սի ի րա վի ճա կում ենք հայտն-
վել 2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ի եւ 2021 թ. հուն-
վա րի 11-ի ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յուն նե րից 
հե տո:

Ի՞նչ ա նել…
Նախ՝ բո լոր սպառ նա լիք նե րով ու դժվա-

րութ յուն նե րով հան դերձ, կու զե նա յինք բար-
ձրա ձայ նել՝ հա վա տում ենք մեր վաղ վա 
օր վան, հայ ազ գի ա պա գա յին: Եվ դա հա զա-
րա վոր սյու նե ցի նե րի հաս տա տուն դիր քո րո-

շումն է ու հա մոզ մուն քը:
Հայ ժո ղո վուր դը դա րե րի ըն թաց քում 

բազ միցս է հայտն վել ծան րա գույն ի րա վի-
ճակ նե րում, լի նել-չլի նե լու սպառ նա լի քին դեմ 
հան դի ման, բայց ելք է գտել…

Հի մա էլ պար տա վոր ենք ելք գտնել, ին չի 
վե րա բեր յալ տար բեր (եւ միմ յանց լրաց նող) 
տե սա կետ ներ ենք լսում: Այդ ա մե նի մեջ, բա-
րե բախ տա բար, մի ընդ հան րա կան տե սա կետ 
կա՝ մենք պետք է լի նենք, Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յու նը պետք է լի նի, ո րի ող նա շա րը 
Ս յու նիքն է եւ միայն Ս յու նի քը…

Իսկ լի նե լու հա մար, նա խե ւա ռաջ, պետք 
է կանգ նեց նենք գա հա վի ժումն ու շա րու նակ-
վող ող բեր գութ յու նը, որ ապ րում է հայ ազգն 
ու հա յոց պե տա կա նութ յունն ա մեն օր:

Պար տա վոր ենք հի շել հա յոց հան ճա-
րի բա նա ձե ւը՝ «Ով հայ ժո ղո վուրդ, քո միակ 
փրկութ յու նը քո հա վա քա կան ու ժի մեջ է» եւ 
ա ռաջ նորդ վել դրա նով:

Հ.Գ. Պատ մութ յու նը, ժա մա նա կը Նի կո-
լին ու նրա գլխա վո րած կա ռա վա րութ-
յանն (ան կախ մեր կամ քից) լու սանցք են 
նե տել…
Եվ միայն մո լոր ված նե րը կամ ո ղոր-
մե լի ներն են ծամծ մում «հան րա յին 
պա հանջ», «կրի տի կա կան զանգ ված» 
ար տա հայ տութ յուն նե րը:
... Գի տակ ցենք պար զա գույն ճշմար տութ-
յու նը` պատ մութ յան վճի ռը բարձր է 
«հան րա յին պա հանջ» շին ծու ար տա հայ-
տութ յու նից:
Պատ մութ յան վճի ռը նույ նիսկ վեր է «ժո-
ղո վուրդ» ա մե նա զոր ար տա հայ տութ-
յու նից, ո րը սո վո րա բար իշ խա նութ յան 
լե գի տիմ աղբ յուրն է:

Հակասյունիքյան նոր դավադրությո՞ւն. 
մի՞թե իշխանությունն ասելիք չունի 
գաղտնազերծված նոր փաստաթղթի 
վերաբերյալ

Меморандум об организации 
безопасного движения граждан, 
транспортных средств и грузов 
по автомобильным дорогам 
ГОРИС – ДАВИД-БЕК и 
КАФАН – ЧАКАТЕН

Во исполнение пункта 9 Заявления Пре-
зи дента Азербайджанской Республики, Прем-
ьер-министра республики Армения и Пре-
зи дента Российской Федерации от 9 ноября 
2020 г. с целью обеспечения бе зо пас ного 
дви жения по дорогам: Горис – Давид-Бек 
и Ка фан – Чакатен стороны договорились 
о сле дующем:
1. Армянская сторона 18 декабря 

2020 г. выводит свои вооруженные 
формирования с территории 
Зангеланского и Кубатлинского районов 
Азербайджанкой Республики.

2. Одновременно с этим, в целях обес-
пе чения безопасного передвижения 
лиц, тран спортных средств и грузов на 
учас тках автомобильных дорог: Горис 
– Да вид-Бек от точки с координатами: 
39°26'34.577'' – северной широты, 
46°23'42.646'' – восточной долготы, до 
точ ки с координатами: 39°19'56.032'' 
– се вер ной широты, 46°28'03.157'' 
– восточной долготы, и Кафан – 
Чакатен до точки с координатами: 
39°12'28'' – северной широты, 46°24'18'' 
– восточной долготы до точки с 
координатами: 39°08'54.603'' – северной 
широты, 46°26'33,747'' – восточной 
долготы Пограничные войска Службы 
национальной безо пасности Республики 
Армения, на ар мян ской территории, 
Госсударственная по гра ничная 
служба Азербайджанской Республики 
на азербайджанской территории на 
удалении от дорог, обеспечивающем 

визуальное и тех ническое наблюдение, 
выставляют погра нич ные наряды.

3. Армянская и азербайджанские стороны 
гарантируют безопасность движения 
лиц, транспортных средств и грузов 
по ука зан ным дорогам, а в пределах 
от дорог до мест расположения 
пограничных нарядов отсут ствие иных 
вооруженных формирований сто рон, 
безопасность местного населения и по-
граничной инфраструктуры и на своих 
тер риториях.

4. Пограничные органы Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации 
обес печивают контроль на дорогах 
за перемещением лиц, транспортных 
сред ств и грузов осуществляют обмен 
акту аль ной информацией и доведение 
до сто рон необходимых требований 
с целью соб лю дения достигнутых 
договоренностей.

5. Азербайджанская сторона гарантирует 
безопасное передвижение лиц, 
транспортных средств и грузов Армении 
по автомобильной дороге: Горис – 
Давид-Бек и реализует свое право по 
использованию данного участка дороги 
от точки с координатами 39°26'34.577'' 
– северной широты, 46°23'42.646'' 
– восточной долготы, до точки с 
координатами: 39°19'56.032'' – северной 
широты, 46°28'03.157'' – восточной 
долготы после предварительного 
информирования.

6. Срок действия данного меморандума – 5 
лет с автоматическим продлением на 
очередные 5-летние периоды, если ни 
одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до 
истечения срока о намерении прекратить 
применение данного положения.
Примечание: армянская сторона за-

ме нила слово «Кафан» на «Капан»

Եվ ան կախ մեր սի րել-չսի րե լուց, ան կախ 
ար տա հերթ ընտ րութ յուն ներ ա նել-չա-
նե լուց, ան կախ այն բա նից, թե որ քան 
ժա մա նակ Նի կո լը կմնա կա ռա վա րութ-
յան շեն քում, ան կախ այն բա նից, թե 
ոս տի կա նա կան հոծ շար քերն ինչ պի սի 
ջա նա սի րութ յամբ ու որ քան ժա մա նակ 
կպաշտ պա նեն կա ռա վա րութ յան շեն-
քը՝ միեւ նույն է՝ կա ստույգ ի րո ղութ յուն՝ 
պատ մութ յու նը Նի կո լին ու նրա կա ռա-
վա րութ յանն ան դառ նա լիո րեն կողք է 
դրել…
Ա վե լին, տպա վո րութ յուն ու նենք, որ 
եր կիրն ար տա քին կա ռա վար ման է 
հանձն ված, որ երկ րի՝ դե ռեւս ի րենց 
գրա սեն յակ նե րում գտնվող կա ռա վա րիչ-
նե րը Հա յաս տա նի շուրջ տե ղի ու նե ցող 
զար գա ցում նե րի մա սին տե ղե կա նում են 
մա մու լից, ին չը, օ րի նակ, խոս տո վա նեց 

նա խա գահ կոչ վող Ար մեն Սարգս յա նը:
Այդ տպա վո րութ յունն ա մեն օր ամ-
րապն դում է Ազ գա յին ժո ղո վը, որն իր 
օ րա կար գա յին հար ցե րով հա յոց ի րա կա-
նութ յան եւ հատ կա պես հա յոց ող բեր-
գութ յան հետ ա ռե րես վե լու ո րե ւէ նշան 
ցույց չի տա լիս: Խորհր դա րա նը նույ նիսկ 
չի հա մար ձակ վում ստեղ ծել ան կախ 
քննիչ հանձ նա ժո ղով` մեր ազ գա յին ող-
բեր գութ յան ըն թաց քում ծա գած բազ-
մա թիվ հար ցե րի ու տա րա կույս նե րի 
պա տաս խա նը գտնե լու հա մար։
Ու ե թե ստեղծ ված վի ճա կը շա րու նակ վի, 
ա պա ին քը՝ ժա մա նա կը, նոր վճիռ ներ 
կկա յաց նի, ո րոնք, Աստ ված մի ա րաս ցե, 
կա րող են եւ ա վե լի ճա կա տագ րա կան 
լի նել հա յոց հա մար…

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Կա մա յա կան «սահ մա նո րոշ ման» հե տե ւան քով ան մի-
ջա պես սահ մա նի վրա են հայտն վել Ս յուն յաց աշ խար հի 
մի շարք քրիս տո նեա կան սրբա վայ րեր, որ տեղ այ ցե լե լու 
հա մար ուխ տագ նաց ներն անվ տան գութ յան ե րաշ խիք նե րի 
կա րիք ու նեն այ լեւս:
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Միրումյան Լեւոն, այլեւս 
հայրենիքդ է քեզ պարտք

Ծ նվել է 1998թ. նոյեմբերի 21-ին Գորիս 
քաղաքում.

«Համեստ, դաստիարակված 
տղա էր մեր Լեւո նը», – ասում են ուսուցիչները, 
ով քեր հպարտությամբ են նշում, որ դա-
սա վան դել են նրան, նույն հպարտությամբ 
ընկերներն ու հարեւաններն են Լեւոնին իրեն-
ցն անվանում, ափսոսում, բնորոշում որպես 
հարգալից, հայրենասեր, բարի, խելացի, 
տաղանդավոր երիտասարդի: Բոլորը Լեւոնի 
մասին խոսում են բացառապես ներկայով...

Միջնակարգն ավարտելուց հետո ըն-
դուն վել է Գորիսի պետական համալսարանի 
մաթեմատիկայի բաժինը (անվճար), եղել 
լավագույն ուսանողներից: Ընկերները զորա-
կոչվել ու զորացրվել էին, ինքն օգտվում էր 
տարկետումից՝ զորակոչվելու էր ավարտելուց 
հետո: Երբ խոսվում էր սիրած աղջիկ ունե-
նալու, աշխատանք գտնելու կամ այլ ծրա-
գրերի մասին, ասում էր՝ «Ես պարտք եմ հայ-
րենիքիս, առաջինը պարտքս պիտի տամ»:

2020թ. օգոստոսի 27-ին Լեւոնը զորա կոչ-
վեց բանակ. ուրախ էր, հպարտ, որ Ար ցա-
խում է ծառայելու: 

Սեպտեմբերի 27-ին Լեոնը Ջրականում 
էր, երիտասարդը, ով խուսափում էր վեճ ու 
կռվից, հիմա կենաց մահու կռիվ էր տալիս, 
դարձել էր անողոք ռազմիկ եւ պահանջում էր 
չխնայել թուրքին... 

Նորակոչիկ ռազմիկը զոհվեց հոկտեմբերի 
2-ին. աճյունն ամփոփված է Գորիսի պան թե-
ոնում՝ հայրենիքը պաշտպանելիս զոհված 
հերոս ների կողքին... 

Արշակ Հայրապետյան. «Թուրքի 
հարցը մենք պիտի լուծենք, որ մեր 
երեխեքը խաղաղ ապրեն»

 

2013 թվականից պայ մա-
նա գրային զին ծա-
ռայող էր Արշակը, 

գիտեր հայրենիքի գինն ու խաղաղության 
հարգը:

Ծնվել է 1977թ. հոկտեմբերի 14-ին Սիսի-
անի շրջանի Տոլորս գյուղում, սովորել է Տոլոր-
սի միջնակարգ դպրոցում, ամուսնացած էր՝ 
եր կու որդու հայր:

Երկիր պաշտպանելը նրա մասնագի տու-
թյունն էր, զինվորական ծառայությունը՝ կեն-
սագրության հիմնական հատվածը: 

Երկրի, հողի, հայրենիքի պաշտպանն իր 
պարտքը կատարելիս երբեք չէր թերացել, 
հարգված զինծառայող էր ու սիրող հայր, 
ով որդիների դաստիարակության հիմքում 
սեփական հայրենիքի ու տան պաշտամունքն 
էր դրել: 

Պատերազմի առաջին օրերից առաջնա-
գծում էր, եղբորորդին ժամկետային զին ծա-
ռայող էր, ու պայմանագրային զինծառայող 
հորեղբայրն իր պարտքն էր համարում նրա 
դեռատի կյանքը պահպանելը: Զանգահարում 
էր եղբորը՝ հան գստացնում, ասում, որ ամեն 
բան լավ է, ու անհանգստանալու ոչինչ չկա: 
Վերջին հեռախոսազան գը հոկտեմբերի 10-ին 
էր...

Հոկտեմբերի 14-ին Արշակի ծննդյան օրն 
էր, ավա՜ղ, շնորհավորանքների փոխարեն 
ցավակցություններ, ուրախության փոխարեն՝ 
մորմոքալից կսկիծ...

Միայն ամիսներ անց՝ հունվարի 30-ին, 
հողին հանձնվեց Արշակի աճյունը: Հուղար-
կավորությանը ներկա էին նույն խրամատում 
կռված ընկերները, ովքեր եկել էին իրենց 
երախտագիտության խոսքն ասելու հերոսին՝ 
իրենց կյանքը փրկելու համար:

Արշակի մարմինն ամփոփված է Սիսիանի 
զինվորական պանթեոնում: 

Արեն Ավանեսյան. 
անփոխարինելին

 

Ա րենն իր կյանքի 20 տարում շատերի 
հարյուր տարվա կյանքի չափ 
հասցրեց ապրել: Նրան կարելի էր 

հանդիպել ամենուր՝ դպրոցի առօրյայում, 
հասարակական կազմա կերպությունների 
ճամբարներում, «Impact» ծրագրի դասերը 
վարելիս, ականահանման դաս ընթացներին, 
ջերմոցում, ընտանեկան բիզ նեսի 
հաշվապահությունն անելիս կամ վաճառքի 
հարցերով զբաղվելիս, բաս կետ բոլ եւ ֆուտբոլ 
խաղալիս, գյուղի երիտա սար դական կյանքը 
կազմակերպելիս... 

Ծնվել է 2000թ. նոյեմբերի 3-ին Դավիթ Բեկ 
գյուղում, միջնակարգ կրթությունը ստացել 
է գյուղի դպրոցում, որն ավարտելուց հետո 
ընդունվել է Երեւանի Խաչատուր Աբովյանի 
անվան մանկավարժական համալսարանի 
ֆիզիկայի բաժին (անվճար): Մայրը փայ փա-
յում է բազմաթիվ գովասանագրերը, պատ վո-
գրերն ու մեդալները: Սպորտը նրա տարերքն 
էր՝ զբաղվում էր արեւել յան մարզաձեւերով, 
դեղին գոտի ուներ...

Զորակոչի ժամանակ Արենը կամավոր է 
ընտրում ծառայության վայրը՝ Արցախ: 

Բանակում նորակոչիկ, Արենը տար բեր  -
վում էր գիտելիքներով, կազմակերպվածու-
թյամբ ու լրջությամբ: Հրամանատարության 
բնո  րոշ  մամբ՝ Արենն օժտված էր սպայի բոլոր 
հատկանիշներով: Պատրաստված, բա ցա ռիկ 
հայրենասեր սերժանտ էր, նրան էր վստահ-
ված դիրքի ավագ լինելու պա տաս խանատու 
պարտականությունը;

2020թ. սեպտեմբերի 27-ին Արցախում 
սկսված պատերազմի առաջին օրվանից 
առաջ նագծում էր, ջոկի հրամանա տար Արե-
նը կանգ չէր առնում լուսանկար վելու, ան-
վտանգության կանոնները պահպանելու 
պատ ճառաբանությամբ՝ ուշ-ուշ էր տուն զան-
գահարում: Ոգեւորվում էր հաջող գրոհներով, 
բայց չէր կորցնում զգոնությունը...

Ծառայության ընթացքում մայրը շատ 
էր խնդրել, որ արձակուրդ տան, հրամա նա-
տարները չէին թողել՝ «Արենն անփոխարինելի 
է, չենք կարող արձակուրդ ուղարկել»:

...Նոյեմբերի 9-ին զոհվեց Հադրու թի զո-
րա մասի անփոխարինելի սերժան տը: Զոհ-
վեց՝ հարազատներին թողնելով հայրենի 
գյու ղը չլքելու եւ շենացնելու պատգամը... 

Սարգսյան Նարեկ. 
բժիշկ զինվորը

 

Ն արեկ Սարգսյանը ծնվել է 2001թ. 
սեպ տեմբերի 12-ին Ագարակ 
քաղաքում, միջ նա կարգ կրթությունը 

ստացել է տեղի դպրոցում, սովորել է 
գերազանց: Դպրոցն ավարտելուց հետո 
ընդունվել է ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկու թյան 
ֆակուլտետ: 

Նարեկը բազմաթիվ երազանքներ ուներ, 
բազմաթիվ հետաքրքրություններ, բժիշկ 
դառ նալու երազանքը չէր խանգարում, որ 
գերազանց սովորեր պատմություն, գրա կա-
նու թյուն, հայոց լեզու եւ այլ առարկաներ: 
Առաջին կուրսը գերազանց է ավարտել, 
համակուրսեցիները նրա մասին չեն կարո ղա-
նում խոսել առանց արցունքների. պատմում 
են, որ Նարեկը պատրաստակամ էր օգնելու 
բոլորին, հարգալից էր , համեստ, խելացի...

2020թ. օգոստոսի 6-ին զորակոչվել է բա-
նակ՝ ծառայել Մարտակերտում: 

Գիտակից ու հայրենասիրության գաղա-
փարով մեծացած երիտասարդի համար Ար-
ցա խում զինվոր լինելը պատիվ էր: Նորա-
կոչիկ Նարեկը մեկ պատասխան ուներ 
ծնող ների բոլոր հարցերին՝ «լավ եմ»: 

Միայն զոհվելուց հետո են ծնողներն իմա-
ցել, որ իրենց որդին հոսպիտալում է եղել՝ 
առողջական խնդիրներ է ունեցել: 

Ծնողներից գրքեր էր խնդրել, որովհետեւ 
չէր կարողանում լիարժեք ապրել առանց իր 
գրքերի. գրքերն իրենն էին, ինքը՝ գրքերինը, 
շատ փոքրուց էր դյութվել գրքերով, գրքե րը 
նրան ազատ մտածելու, սեփական խոսքն ու 
գաղափարներն ունենալու առան ձնա հատ-
կություն էին շնորհել, որով տարբերվում էր 
իր հասակակիցներից:

Սեպտեմբերի 27-ին մեր հրոսակ հա-
րեւանը, պատերազմ սկսեց Հայոց Արցախի 
դեմ. անօդաչուի հար վածից զոհվեց Նարեկը՝ 
ավարտվեց բա ցա ռիկ գիտելիքներով 
օժտված ապագա բժշկի կենսագրությունը...

Նարեկի մարմինն ամփոփված է Ագա րա-
կի գերեզմանատանը... 

Հովհաննես Նիկոլայի Ավետիսյան

Ծ նվել է 1967թ. փետրվարի 7-ին Գո-
րիս քաղաքում: Հայրը՝ Նիկոլայ 
Սեդրակի Ավե տիսյանը, մանկավարժ 

էր, Խ. Աբովյանի անվան պետական 
մանկավարժական ին ստի տուտի Գորիսի 
մասնաճյուղի դասա խոս, մայրը՝ Գորիսի 
քաղաքային մանկական գրադարանի 
վարիչ՝ երկուսն էլ ծնունդով Գորիսի շրջանի 
Տեղ գյուղից: Մեծացել է ավան դական 
հայկական ընտանիքում: Հո վիկի ծննդյան 
հետ կապված ընտանեկան բազմաթիվ 
սիրելի եւ ուրախ պատմություններ կան: 
Հայտնի է Տեղ գյուղացիների ավան դա կան 
զավակապաշտությունը եւ հատկապես արու 
զավակին գերադասություն տալը: Պատ մում 
են, որ գերդաստանի նահապետը՝ Ավանես 
Քյարունցը, հյուր գալով իր թոռան՝ Նիկո-

լայի տուն, նստել է ծանր ու մեծ, տխուր 
– տխուր ու չորս դուստր ունեցող Նի-
կոլայի կնոջն ասել. «Նիկոլայը մի ըրախա 
չունեցավ» ու երկա՛ր թառանչ է քաշել: Հետո 
ծնվել է Հովիկը: Չորս աղջկա գլխին ծնված 
արու զավակը միշտ վայելել է ամբողջ 
ընտանիքի սերն ու պաշտամունքը: Սովորել 
եւ ավարտել է Գորիս քաղաքի թիվ 2 դպրոցը՝ 
առանձնահատուկ մանկավարժական աս-
տղա բույլի դասավանդման տարիներին: 
1983 թվականին ավարտելով դպրոցը՝ մեկ-
նել է խորհրդային բանակ: Ծառայել է Իվա-
նովոյում: Ավարտելուց հետո ընդունվել է 
Իվանովոյի պետական համալսարանի նա -
խա պա տրաստական բաժին: Սակայն ան-
սա լով ծնողների համառ ու երկարատեւ 
պն դումներին՝ վերադարձել է հայրենիք եւ ըն-
դունվել Ճարտարագիտական հա մալ սա րանի 
Գորիսի մասնաճյուղի էլեկտ րա մե խա նիկայի 
ֆակուլտետ: Հաջողությամբ ավարտելով՝ աշ-
խա տել է տարբեր ոլորտներում: Հիմնական 
աշ խատավայրը եղել է Տաթեւի ճոպանուղին: 
Այս տեղ գլխավոր ճարտարագետ-մե խա նի-
կին բազմաթիվ պարգեւատրումներ, շնոր հա-
կա լագրեր ու պատվոգրեր են հանձնել ան բա-
սիր աշխատանքի համար: 

Առանձնահատուկ պետք է նշել Հովիկի 
հայ րենասիրության մասին, որ սահմաններ 
չէր ճանաչում: 

Արցախյան 1-ին պատերազմին Հովիկը 
մասնակցել եւ անմնացորդ կատարել է իր 
պարտքը հայրենիքի նկատմամբ: 

2005 թվականին ամուսնանալով Հաս-
միկ Խոյլունցի հետ, կազմել է օրինակելի 
ըն տանիք, որում սիրով մեծացրել են երեք 
զավակին՝ Վահեին, Նիկոլային եւ Սոֆիին:

Ապրում էր հայոց հողի յուրաքանչյուր 
ուրախությամբ, բառացիորեն տանջվում էր 
հայրենիքի ամենափոքր անհաջողությունից, 
եւ պատահական չէր, որ իր ժողովրդին պա-
տուհասած դաժան պատերազմի ման րա-
մաս ներին տեղյակ լինելով՝ սթափ ուղեղով, 
սեփական ամուր որոշումով, տղամարդկային 
գե րա գույն կամքով, կամավոր կերպով, հաշ-

վի չառնելով սրտի հետ կապված վիրա հա-
տու թյունները, վիրավոր հայրենիքի կանչով 
մեկնեց պատերազմ՝ մենակ չթող նե լու 18-20 
տարեկան երիտասարդ առ յուծ ներին: 

Գիշերներն անկողին մտնելուց, մինչ մեկ-
նելը, ասում էր. «Դավաճանները գնացին 
քնելու»: «Մենք դավաճաններ ենք, մենակ 
ենք թողել 18-20 տարեկան երեխաներին, 
մինչ դեռ հայրենիքի պաշտպանությունը մեր 
անձնական պարտականությունն է»,-կնոջը 
հանգիստ, սառնասրտորեն բացատրեց Հո վի-
կը, մորն ու քույրերին հավատացրեց, որ գոր-
ծով Երեւան է մեկնում ու գնաց...

 Գնաց՝ որբացնելով երեք անչափահասին, 
կնոջը, զառամյալ մորն ու չորս քույրերին:

 Մենք՝ ողջերս, այստեղ մնացածներս, 
պարտվեցինք: 

 Նա գնաց, հաղթելով սեփական վախերին, 
մարտի չմեկնելու սեփական ծանրակշիռ 
պատճառներին, նա գնաց որպես տղամարդ 
եւ միացավ անպարտների, հայրենիքի նա-
հա տակ ների երկնային լուսավոր գնդին: 

Նա գնաց՝ հաղթանակով ավարտելով սե-
փա կան պատե րազմը... 

ԳՐԵՏԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան պատերազմում 
նահատակված հայոց քաջորդիներին
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Տո նախմ բութ յան մաս նա կից նե րին եւ, 
ի հար կե, նո րա կո չիկ մեր զա վակ նե րին ող ջեր-
թի խոսք ուղ ղե ցին Ս յու նի քի մարզ պետ Մե-
լիք սեթ Պո ղոս յա նը, 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 Վա հե Ա ղա լար յա նը, Գո րի սում տե ղա-
կայ ված զո րա մա սի հրա մա նա տար Ա րա յիկ 
Մի նաս յա նը:

Ս յու նի քի մարզ պետ Մե լիք սեթ Պո ղոս-
յա նը 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 պատ վոգ րեր 
հան ձեց Ար ցախ յան եր րորդ պա տե րազ մի մի 
խումբ մաս նա կից նե րի, ով քեր նոր-նոր են զո-
րացր վել Հա յոց ազ գա յին բա նա կից:

Տո նախմ բութ յունն ու ղեկց վում էր Գո րի-
սի մշա կույ թի կենտ րո նի «Ս յու նիք» պա րա-
յին հա մույ թի (գե ղար վես տա կան ղե կա վար՝ 
Վա հե Մել քում յան) եւ « Վա հե Մել քում յան» 
պա րա յին դպրո ցի սա նե րի, ինչ պես եւ Գո րի-
սի մշա կույ թի կենտ րո նի ժող գոր ծիք նե րի հա-
մույ թի մե նա կա տար Վա չե Ման վել  յա նի  հրա-
շա լի կա տա րում նե րով:

Տո նախմ բութ յան մաս նա կից նե րին եւ նո-
րա կո չիկ նե րին ուղղ վեց Գա րե գին Նժ դե հի 
խոս քը, ո րը ժա մա նա կին Ս պա րա պետը հղել 
էր թուրք զավ թիչ նե րի դեմ մար տի մեկ նող 
սյու նե ցի քա ջե րին:

Գո րիս յան հա մա ժո ղովր դա կան տո նա-
կա տա րութ յան ու շագ րավ բա ղադ րիչն էր մա-
տա ղի ա րա րո ղութ յու նը, որն ի րա կա նաց վեց 
քրիս տո նեա կան կար գին հա մա հունչ:

…Գ րի գոր Տա թե ւա ցին նշում է. « Մա տա ղը՝ 
նախ զո հա բե րութ յուն եւ նվեր է Աստ ծուն, 
ինչ պես մա տու ցում էին Ա բե լը, Նո յը եւ Աբ րա-
հա մը:

Երկ րորդ՝ փրկութ յան հույս է եւ մեղ քե րի 
թո ղութ յուն:

Եր րորդ՝ աղ քա տա սի րութ յուն է եւ ո ղոր-
մութ յուն:

Չոր րորդ՝ ննջեց յալ նե րի հի շա տա կի հա-
մար է:

Նաեւ՝ մա տա ղը ստվեր եւ օ րի նակ է ճշմա-

Գորիսը Հայոց ազգային բանակ 
ճանապարհեց իր 25 զավակին. տարվա 
առաջին զորակոչը՝ համաժողովրդական 
տոնախմբությամբ եւ մատաղի 
արարողությամբ

րիտ պա տա րա գի…» ( Գիրք հարց մանց, էջ 
807):

Ա հա այս խոր հուրդ նե րը նկա տի  ու նե-
նա լով՝ 2021թ. ա ռա ջին զո րա կո չը կա տար վեց 
մա տա ղի ա րա րո ղութ յամբ, ո րը սկսվեց ա ղի 
օրհ նութ յամբ (այն կա տա րեց Ս յուն յաց թե մի 
ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ, հո գեշ նորհ Տեր 
Մա կար վար դա պետ Հա կոբ յա նը):

Ա ղի օրհ նութ յու նը եւ դրան հա ջոր դած 
պա տա րա գը կա տար վեց, ինչ պես նշե ցինք, 
Վե րի շե նի Սուրբ Հ ռիփ սի մե ե կե ղե ցում, որ 
նաեւ Սուրբ Գ րի գո րիս է կոչ վում:

Ք րիս տո նեա կան այդ ուխ տա տե ղին գո-
յութ յուն է ու նե ցել 4-5-րդ դա րե րից. կա հիմ-
նա վոր կար ծիք, որ այն կա ռուց վել է հե թա նո-
սա կան մեհ յա նի տե ղում: Եվ բուն ե կե ղե ցին 
իր տե սա կի մեջ, իբ րեւ միա նավ կա ռույց, 
ա մե նա մեծն է Հա յաս տա նում:

Գո րի սի տա րա ծաշր ջա նի 25 ե րի տա սար-
դին Հա յոց բա նակ ճա նա պար հե լու ա րա րո-
ղութ յու նը հա մըն կել էր Հայ ա ռա քե լա կան 
ե կե ղե ցու սրբա զան տո նե րից մե կին՝ Տեառ-
նըն դա ռա ջին, որ նշվում է փետր վա րի 14-ին:

Այդ օրն ա վան դա բար տո նում ենք Տի-
րոջ քա ռաս նօր յա գա լուս տը Տա ճար (ըստ 
ծննդյան տո նի, որ հուն վա րի 6-ն  է):

Սուրբ Գ րի գոր Տա թե ւա ցին պատ մում է, 
որ « Տեառ նըն դա ռա ջի տո նի հա մար Հուս-
տի նիա նոս կայս րը ե րեք ան գամ Ե րու սա ղեմ 
ա ռա քեց մե ծա քա նակ զորք…Այն օ րը…ս քան-
չե լի հրաշք ներ ե ղան. ա ռա ջին տա րին ջուր 
բխեց մա տու ռի սյան մոտ, երկ րորդ տա րում 
Աստ վա ծած նի պատ կե րը ե րե ւաց սյան վրա՝ 
քա ռաս նօր յա մա նու կը գրկում, եր կու սի ձեռ-
քում էլ բո ցա գույն խաչ…» ( Գիրք հարց մանց, 
էջ 609):

2021թվա կա նի փետր վա րի 14-ին, կար-
ծեք, սքան չե լի հրաշք տե ղի ու նե ցավ նաեւ 
Գո րի սում. մեկ նար կեց ծնկա չոք ե ղած Հա յաս-
տա նի զին ված ու ժե րը վերս տին հա մալ րե լու 
ու ե րիցս զո րաց նե լու սրբա զան գոր ծըն թա-
ցը…

Հա մա ժո ղովր դա կան տո նախմ բութ յունն 
ա վարտ վեց պա տա րա գով՝ նվիր ված Տեառ-
նըն դա ռա ջին եւ նո րա կո չիկ նե րի օրհ նութ յա-
նը: Պա տա րա գի չը՝ Գո րիս քա ղա քի եւ տա րա-
ծաշր ջա նի հո գե ւոր հո վիվ, ար ժա նա պա տիվ 
Տեր Ա հա րոն քա հա նա Մել քում յա նը, պա-
տա րա գի ըն թաց քում կա տա րեց կրո նա կան 
բնագ րե րի ըն թեր ցում ներ, ա ղոթք ներ, ո րոնք 
ու ղեկց վում էին եր գե ցո ղութ յամբ, ե րաժշ-
տութ յամբ, խնկար կում նե րով եւ ծի սա կան այլ 
ա րա րո ղութ յուն նե րով:

Տեր Ա հա րոն քա հանա Մել քում յանն իր 
ա ղոթք նե րով  Բարձր յա լից խա ղա ղութ յուն 
էր հայ ցում Ար ցախ յան եր րորդ պա տե րազ-
մում նա հա տակ ված մեր զա վակ նե րի հո գի-
նե րի հանգս տութ յան հա մար, նաեւ Տի րո ջից 
խնդրում էր հայ ժո ղովր դի կորս ված ար ժա-
նա պատ վութ յան վե րա կանգ նում, հա յոց բա-
նա կի վե րած նունդ, հայ գե րի նե րի վե րա դարձ, 
ան հետ կո րած հայ զին վոր նե րի ճա կա տագ-
րե րի ո րո շա կիա ցում, հա յոց բա նակ մեկ նող 
մեր որ դի նե րի բա րե հա ջող ծա ռա յութ յուն…

Միա նանք այդ ա ղոթք նե րին եւ մեր՝ Հա յոց 
ազ գա յին բա նակ զո րա կոչ վող զա վակ նե րին 
մաղ թենք խա ղաղ պայ ման նե րում ծա ռա յութ-
յու ն…

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

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

«ԳՈՎԱԶԴ - ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ» բաժնում 

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

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

գովազդային նյութեր:
Գրանցման վկայականը` 01Մ 000231: 

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

Ծավալը` 2 տպագրական մամուլ: 
Տպաքանակը` 1030, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
23.02.2021թ.:Գլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

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

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

 syuniacyerkir@mail.ru
 www.syuniacyerkir.am

քի մարզ պե տի տե ղա կալ Կա րո Ա վա նես յա նի 
հետ։

– Պա րոն Ա վա նես յան, կա րո՞ղ եք 
ա սել՝ Ար ցա խից տե ղա փոխ ված ըն տա-
նիք նե րի դպրո ցա հա սակ քա նի՞ ե րե խա 
կա մար զում, նրան ցից քա նի՞սն են հա-
ճա խում դպրոց, քա նի սը՝ ոչ։

– Փետր վա րի 2-ի դրութ յամբ՝ Ս յու նի քի 
մար զում հաշ վառ ված է 724 դպրո ցա հա-
սակ ե րե խա, նրանք բո լորն էլ հա ճա խում են 
դպրոց, ու նեինք չորս դպրոց չհա ճա խող ե րե-
խա, ան ձամբ հան դի պել եմ, ծնող նե րի հետ 
զրու ցել, այ սօր վա նից չորսն էլ հա ճա խում են 
դպրոց։ Տ նօ րեն նե րին հանձ նա րա րել եմ` տե-
ւա կան բա ցա կա յութ յուն նե րի դեպ քում՝ ան-
հա պաղ տե ղե կաց նել ինձ։

Ս յու նի քի մար զում գոր ծու նեութ յուն են 
ծա վա լում նաեւ մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յամբ զբաղ վող կազ մա կեր-
պութ յուն ներ, ո րոնք այժմ զբաղ ված են Ար-
ցա խից տե ղա հան ված նե րի խնդիր նե րով։

Ար ցա խից տե ղա հան ված ըն տա նիք նե-
րում ե րե խա նե րի կրթութ յան խնդրի մա սին 
զրու ցե ցինք « Վորլդ Վիժն Հա յաս տան» կազ-
մա կեր պութ յան սո ցիո լոգ նե րի հետ:

– Խն դի րը, ի հար կե, առ կա է, նման խնդրի 
բախ վե լիս` այ ցե լում ենք ծնող նե րին բա ցատ-
րում, որ ներ կա յիս վի ճա կում կրկնա կի վնա-
սում են ի րենց ե րե խա նե րին, փոր ձում ենք 
օգ նել, ե թե հստակ նշվում են դպրոց չհա ճա-
խե լու պատ ճառ նե րը:

Կա պան խո շո րաց ված հա մայն քում Ար-
ցա խից տե ղա հան ված բազ մա թիվ ըն տա-
նիք նե րի, նրանց դպրո ցա հա սակ ե րե խա նե րի 
հետ տար վող աշ խա տանք նե րի վե րա բեր յալ 
զրու ցե ցինք Կա պան հա մայն քի ղե կա վա րի 
տե ղա կալ Մա րատ Հա րութ յուն յա նի հետ, ով 
մաս նա վո րա պես ա սաց.

«Ե թե տե ղե կա նում ենք նման դեպ քի մա-
սին, ան մի ջա պես ար ձա գան քում ենք: Ան-
ձամբ եմ զբաղ վում նման հար ցե րով, կոնկ-
րետ ժամ կե տի՝ 1-2 օր վա պա հանջ եմ դնում, 
որ ե րե խա յին տե ղա վո րեն մո տա կա դպրո-
ցու մ»:

Սեպ տեմ բե րի 27-ին ԱՀ նա խա գահ Ա րա-
յիկ Հա րութ յուն յա նի հրա մա նով Ար ցա խի բո-
լոր դպրոց նե րում կրթութ յու նը դա դա րեց վեց. 
պա տե րազ մի հե տե ւան քով՝ 110 կրթօ ջա խի 
8155 ա շա կերտ կորց րեց հա րա զատ դպրո-
ցում կրթութ յու նը շա րու նա կե լու հնա րա վո-
րութ յու նը...

Ար ցա խից տե ղա հան ված դպրո ցա-
կան ե րե խա նե րի հա մար Ս յու նի քի մար զում 
ստեղծ ված են բո լոր պայ ման նե րը, որ պես-
զի նրանք դուրս չմնան կրթա կան գոր ծըն-
թա ցից, բայց ա նո րո շութ յունն ու ա պա գա յի 
հան դեպ հա վա տի կո րուս տը ո րոշ ըն տա նիք-
նե րում երկ րորդ պլան են մղել կրթութ յու նը։ 
Խն դիրն ի րենց օ րա կար գում պա հող մեր բազ-
մա թիվ զրու ցա կից նե րի կոչն է՝ «Ե րե խա յին 
դպրոց ու ղար կե լու հար ցում խո չըն դոտ նե րի 
հան դի պե լիս ոչ թե ընտ րել ե րե խա յի կրթութ-
յան ի րա վուն քի ոտ նա հար ման ու ղին, այլ տե-
ղե կաց նել պատ կան մար մին նե րին եւ գտնել 
լու ծում»։

ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆ

յաց նի Ադր բե ջա նի ճա նա պար հով Հա յաս տա-
նի կա պը Ռու սաս տա նի հետ ա պա հո վե լուն 
միտ ված ադր բե ջա նա կան ջան քե րը:

Ադր բե ջա նը կցան կա նար, որ պես զի այդ 
ճա նա պար հը գոր ծեր, եւ նա վե րահս կո ղութ-
յուն ու նե նար դրա նկատ մամբ, իսկ ե թե Աբ-
խա զա կան եր կա թու ղին սկսի գոր ծել, ա պա 
ադր բե ջա նա կան հատ վա ծը, որ ա վե լի եր կար 
է՝ տնտե սա կան ի մաս տով այն ձեռն տու չէ հա-
մե մա տութ յան մեջ, եւ նաեւ անվ տան գա յին 
ա ռու մով, բնա կա նա բար, մեզ հա մար շատ 
ա վե լի նպաս տա վոր է, ե թե մեր կապն ա պա-
հով վի ոչ թե Ադր բե ջա նի մի ջո ցով, այլ Վ րաս-
տա նի եւ Աբ խա զիա յի մի ջո ցով:

Երկ րորդ ուղղ վա ծութ յու նը՝ սա գա լիս է 
շա րու նա կե լու եւ  ա պա հո վե լու Ի րա նի հետ 
կա պը, այ սինքն՝ այդ մի ջո ցով ի րան ցի նե-
րը ելք կստա նան Ջուլ ֆա, Նա խիջ եւան, Եր-
եւան, Թ բի լի սի, Աբ խա զիա, Ռու սաս տան եւ 
փաս տա ցիո րեն կա պա հով վի Ի րա նի կա պը 
Ռու սաս տան եւ Ի րա նի ճա նա պար հով՝ նաեւ 
դե պի Պար սից ծո ցի նա վա հան գիստ ներ, այ-
սինքն՝ եր կա թու ղա յին հա ղոր դակ ցութ յան 
այն ճա նա պար հա հատ վա ծը, ո րի գոր ծարկ-
ման հար ցում շատ շա հագր գիռ է Ադր բե ջա-
նը, եւ  ո րը են թադ րում է, որ ՌԴ-Ի րան կա պը 
պետք է ա պա հով վի հենց Ադր բե ջա նի տա-
րած քով, նույն պես զգա լիո րեն կկորց նի իր 
ար դիա կա նութ յու նը՝ հաշ վի առ նե լով նաեւ 
մեկ այլ կար եւոր հան գա մանք՝ ե թե աբ խա-
զա կան եր կա թու ղին եւ նա խիջ եւան յան հատ-
վա ծը բաց վի, այս տեղ մենք տեխ նի կա կան 
խնդիր ներ չու նենք, այ սինքն՝ ըստ էութ յան 
եր կա թու ղին ան գոր ծութ յան է մատն ված ոչ 
թե տեխ նի կա կան պատ ճառ նե րից, այլ աշ-
խար հա քա ղա քա կան խնդիր նե րից ել նե լով:

Մինչ դեռ Ադր բե ջանն Ի րա նին կա պող եր-
կա թու ղու Ռաշտ-Աս տա րա հատ վա ծը դեռեւս 
կա ռուց ված չէ, այ սինքն՝ այդ հատ վա ծում 
եր կա թու ղի չկա, դա պետք է նոր կա ռուց վի: 
Ուս տի աբ խա զա կան եր կա թու ղու բա ցու մը 
Հա յաս տա նի հա մար չա փա զանց կար եւոր է, 
եւ կար ծում եմ, որ մենք պետք է այդ ուղ ղութ-
յամբ շատ ին տեն սիվ աշ խա տանք տա նենք, 
ո րով հետեւ դա ըստ էութ յան թույլ կտա բա-
րե լա վե լու աշ խար հա քա ղա քա կան այն պայ-
ման նե րը, ո րոն ցում մենք հայտն վել ենք այս 
տա րա ծաշր ջա նում վեր ջին փո փո խութ յուն-
նե րից հե տո:

– Վ րաս տա նը, ըստ Ձեզ, պատ րա՞ստ 
է շրջան ցել իր հա մար ան հաղ թա հա րե-
լի հա մար վող քա ղա քա կան խնդիր նե րը 
Ռու սաս տա նի հետ՝ հա նուն Հա յաս տա նի 
շա հի, սա շատ լուրջ հարց է Վ րաս տա նի 
հա մար:

– Ա յո, Վ րաս տա նի հա մար խնդրա հա րույց 
է Աբ խա զա կան եր կա թու ղու վե րա շա հա գոր-
ծու մը, բայց այս տեղ կա մի կար եւոր հան գա-
մանք: Տե սեք, Վ րաս տանն այս ա պաշր ջա-
փակ ման ամ բողջ ծրագ րի շրջա նակ նե րում, 
ըստ էութ յան, կա րող է կորց նել իր տա րան ցիկ 
դե րա կա տա րութ յու նը, որն այժմ ու նի: Կար-
ծում եմ, վրա ցա կան կողմն էլ պետք է մտա ծի 
ել քեր՝ իր դիր քերն ամ րապն դե լու հա մար, եւ 
սա կա րող է լի նել այդ ել քե րից մե կը:

– Են թադր վում է, որ Վ րաս տա նը 
կտու ժի Նա խիջ եւա նի մի ջանց քի ձեւա-
վո րու մից հե տո, երբ Բա քու-Թ բի լի սի- 
Կարս եր կա թու ղին այլեւս գրա վիչ չի լի-
նի Թուր քիա յի եւ Ադր բե ջա նի հա մար, ու 
շրջա նա ռութ յունն էա պես կնվա զի: Սա-
կայն վրա ցա կան քա ղա քա գի տա կան 
շրջա նակ նե րը պնդում են, որ Բա քու-Թ-
բի լի սի- Կար սը շատ փոքր ծա վալ նե րով է 
աշ խա տում Վ րաս տա նի շրջա նա ռութ յան 
հա մե մա տութ յամբ, եւ  այդ կո րուս տը քա-

ղա քա կան խնդիր նե րի վրա աչք փա կե լու 
հա մար բա վա րար չէ:

– Բ նա կա նա բար, Բա քու-Թ բի լի սի- Կարս 
եր կա թու ղին ա վե լի շատ քա ղա քա կան պրո-
յեկտ է, քան տնտե սա կան: Բա ցի այդ, կար ծում 
եմ, Վ րաս տա նում, հա մե նայն դեպս՝ իշ խա-
նա կան վեր նա խա վում, կա շերտ, ո րը, մեղմ 
ա սած, խան դա վառ չէ ադր բե ջա նա կան բա-
վա կան զգա լի ներ կա յութ յու նից այս երկ րում: 
Իսկ նման Հ յու սիս- Հա րավ ա ռանց քի ձեւա վո-
րու մն Ի րան- Հա յաս տան-Վ րաս տան- Ռու սաս-
տան, Ի րան- Հա յաս տան-Վ րաս տան-Սեւ ծով 
եր թու ղի նե րով՝ Վ րաս տա նի հա մար կա րող է 
ստեղ ծել նույն պես ա վե լի բա րեն պաստ աշ-
խար հա քա ղա քա կան պայ ման ներ՝ ա զատ վե-
լու հա մար գո նե ո րո շա կի հատ վա ծում թուրք-
ադր բե ջա նա կան ազ դե ցութ յու նից:

– Քա ղա քա կան մա կար դա կում ինչ-
պե՞ս պետք է աշ խա տել Վ րաս տա նի հետ 
Աբ խա զա կան եր կա թու ղու հար ցում հա-
մա ձայ նութ յուն ստա նա լու նպա տա կով:

– Պետք է ին տեն սիվ աշ խա տել: Դ րանք 
պետք է լի նեն թե երկ կողմ ձեւա չա փով, թե 
նաեւ ներգ րա վե լով այլ խա ղա ցող նե րի: Այս-
տեղ չա փա զանց կար եւոր կա րող է լի նել նաեւ 
ԱՄՆ դիր քո րո շու մը, եւ Հա յաս տա նը զու գա հե-
ռա բար պետք է աշ խա տի ԱՄՆ-ի եւ, բնա կա-
նա բար, մեր դաշ նա կից ՌԴ-ի հետ՝ ստեղ ծե լով 
հե տաքր քիր ձեւա չափ, որ տեղ, ան շուշտ, կա-
րող են լի նել շա հե րի բա խում ներ, բայց կա-
րող են լի նել նաեւ շա հե րի հատ ման կե տեր, 
եւ  այդ հատ ման կե տերն ա պա հո վե լուն միտ-
ված պետք է լի նի մեր գոր ծո ղութ յուն նե րի ողջ 
տի րույ թը:

Պետք է գո նե օգ տա գոր ծել առ կա հնա րա-
վո րութ յուն նե րը, ո րոնք կա րող են բա րե լա-
վել մեր աշ խար հա քա ղա քա կան վի ճա կը այս 
տա րա ծաշր ջա նում եւ թույլ տալ Հա յաս տա-
նին հան դես գալ, ո րո շա կի դեպ քե րում, կոշտ 
դիր քո րո շում նե րով՝ նույն այդ թու րա նա կան 
մի ջանց քի հա մա տեքս տում:

– Ի րա նի դիր քո րո շու մը տա րա ծաշր-
ջա նա յին ա պաշր ջա փակ ման պրո յեկտ-
նե րում հաշ վի առն վո՞ւմ է: Տ պա վո րութ-
յուն է, որ չնա յած Ի րա նի վեր ջին շրջա նի 
ակ տի վութ յա նը, հար ցե րը լուծ վում են եւ 
քն նարկ վում են պրո յեկտ ներ՝ Ի րա նի շա-
հե րը շրջան ցե լով:

– Ի րան ցի ներն ա նում են ի րեն ցից կախ-
ված գրե թե ա մեն ինչ, որ պես զի ա պա հո վեն 
ի րա նա կան ներ կա յութ յու նը Հա րա վա յին 
Կով կա սում ըն թա ցող զար գա ցում նե րում: 
Ան շուշտ, գոր ծո ղութ յուն նե րը կա րե լի է գնա-
հա տել մի փոքր ու շա ցած եւ դան դաղ կոտ, 
բայց հա մե նայն դեպս, հաշ վի առ նե լով Ի րա նի 
տա րա ծաշր ջա նա յին խնդիր նե րի բազ մա թիվ 
լի նե լը, ի րա նա կան ու շադ րութ յու նը Հա րա-
վա յին Կով կա սի նկատ մամբ զգա լիո րեն ա ճել 
է, եւ  այս տա րա ծաշր ջա նը ստա ցել է ա վե լի 
ա ռաջ նա յին կար գա վի ճակ ի րա նա կան շա հե-
րի տե սանկ յու նից:

Մ յուս կող մից ու շագ րավ է, որ ի րան ցի-
նե րը բա վա կա նին ին տեն սիվ աշ խա տում են 
ռու սա կան կող մի հետ, եւ ռուս-ի րա նա կան 
գոր ծակ ցութ յան հա մա տեքս տում, կար ծում 
եմ, Հա յաս տա նը եւս կա րող է ա նե լիք ներ ու-
նե նալ՝ ինչ-որ ա ռու մով դառ նա լով հար թակ՝ 
մեղ մե լու հա մար այն բո լոր հնա րա վոր ոչ հա-
մընկ նում նե րը, այս պես ա սեմ, ո րոնք, հնա-
րա վոր է՝ լի նեն ռուս-ի րա նա կան հա րա բե-
րութ յուն նե րում: Այ սինքն՝ ըստ էութ յան մենք 
կա րող ենք դառ նալ հար թակ ռուս-ի րա նա-
կան հա րա բե րութ յուն նե րի հա մա տեքս տում:

– Ն շում եք, որ Ի րա նը դեմ է մի ջանց-
քին, ի՞նչ լծակ ներ ու նի ազ դե լու այդ 
քննար կում նե րի վրա, դրանք ըստ էութ-
յան տե ղի են ու նե նում, ար դեն ա մեն բան 

ո րոշ ված է կար ծես:
– Չ գի տեմ, թե որ քա նով Ի րա նի դիրքո-

րո շու մը հաշ վի կառն վի, բայց ի րան ցի նե րը 
հստա կո րեն ար ձա նագ րել են ՀՀ տա րած-
քա յին ամ բող ջա կա նութ յան խնդի րը՝ որ պես 
ի րենց շա հե րի տե սանկ յու նից կար միր գիծ: Այ-
սինքն՝ բա վա կան հստակ եւ խիստ բնո րո շում 
է տրվել: Ցան կա ցած մի ջանց քի գո յութ յուն 
խա թա րում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը կամ 
գո նե սպառ նա լիք է ստեղ ծում դրա հա մար: 
Հետ եւա բար, կար ծում եմ, այս հար ցում ի րա-
նա կան դիր քո րո շում նե րը հնա րա վո րին կոշտ 
են լի նե լու: Որ քա նով դրանք կազ դեն ընդ հա-
նուր գոր ծըն թա ցի վրա, դժվար է կան խա տե-
սել, բայց ա մեն դեպ քում պետք է ի նկա տի 
ու նե նալ, որ հա ղոր դակ ցութ յան ու ղի նե րի 
բաց մանն ի րան ցի նե րը դեմ չեն, այ սինքն՝ 
ե թե Նա խիջ եւան-Ադր բե ջան կապն ա պա-
հով վի Հա յաս տա նի վրա յով ոչ մի ջանց քա յին 
կար գա վի ճա կով, ա պա ի րան ցի նե րը դրան 
դեմ չեն լի նի՝ չնա յած դա խա թա րում է Ի րա նի 
շա հե րը, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, 
որ ի րան ցի նե րը կորց նում են կար եւոր լծակ՝ 
Նա խիջ եւա նի եւ Ադր բե ջա նի այն ցա մա քա յին 
ճա նա պար հը, ո րով հենց հի մա էլ Նա խիջ եւա-
նը կապ վում է Ադր բե ջա նի հետ, եւ  որն անց-
նում է Ի րա նով: Բայց գո նե հայ տա րա րութ-
յուն նե րի մա կար դա կով ի րան ցի նե րը պնդում 
են, որ դեմ չեն ա պաշր ջա փակ մա նը:

– Ձեր խոս քի սկզբում ա սա ցիք, որ 
Ս յու նի քով Հա յաս տան-Ի րան հա ղոր դակ-
ցութ յու նը պետք է ան պայ մա նո րեն պահ-
պան վի: Ի՞նչ վտանգ ներ կան այդ հա ղոր-
դակ ցութ յան հա մար:

– Ընդ հան րա պես Ս յու նի քի տա րա ծաշր-
ջա նում Հա յաս տան-Ի րան ուղ ղա կի ճա-
նա պար հա յին կա պին մի քա նի վտանգ է 
սպառ նում ո րոշ հատ ված նե րում: Խոս քը վե-
րա բե րում է Գո րի սից Կա պան ըն կած հատ վա-
ծին հատ կա պես, որ տեղ, ըստ էութ յան, բա-
նա վոր կամ, հի մա էլ կաս կա ծում են, գրա վոր 
ըմբռ նում կա Բաք վի բռնա պե տի հետ, ին չի 
հետ եւան քով վտանգ վում է Հա յաս տան-Ի րան 
ուղ ղա կի եւ  ան մի ջա կան կա պը Ս յու նի քի տա-
րա ծաշր ջա նով՝ հատ կա պես Ո րո տա նի, Շուռ-
նու խի եւ Կա պա նի հատ ված նե րում: Ուս տի 
այս ի մաս տով պետք է հստակ ար ձա նագ րենք 
եւ հս տակ հայ տա րա րենք, որ ՀՀ-ի հա մար 
կան կար միր գծեր, եւ դ րան ցից մե կը Հա-
յաս տան-Ի րան ուղ ղա կի հա ղոր դակ ցութ յան 
ա պա հո վումն է, անվ տանգ հա ղոր դակ ցութ-
յան ա պա հո վու մը: Այդ հա ղոր դակ ցութ յան 
վրա որ եւէ վե րահս կո ղութ յուն սահ մա նե լու 
որ եւէ գոր ծո ղութ յուն կամ որ եւէ հռե տո րա բա-
նութ յան մա կար դա կում ար տա հայ տութ յուն, 
քա րոզ չա կան մա կար դա կում գոր ծո ղութ յուն 
պետք է ստա նա հնա րա վո րինս կոշտ ար-
ձա գանք, եւ պետք է բա ցառ վի նման գոր ծո-
ղութ յուն նե րի հնա րա վո րութ յան ռիս կը մեզ 
հա մար կեն սա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող 
այս հատ ված նե րում:

– Ու շագ րավ էր, որ փետր վա րի 
սկզբին Ա վին յա նը Հա յաս տա նում Ի րա նի 
դես պան Աբ բաս Բա դախ շան Զո հու րիի 
հետ քննար կել է « Պար սից ծոց-Սեւ ծով» 
տրանս պոր տա յին մի ջանց քի ծրա գի րը, 
ո րից Դուք խո սե ցիք: Այ սինքն՝ հնա րա վոր 
է՝ այս ծրա գի րը եւս քն նարկ վի ա պաշր-
ջա փակ ման հա մա տեքս տում:

– Ի րան ցի նե րը չա փա զանց շա հագր-
գիռ են այս ծրագ րի ի րա կա նաց մամբ, բայց 
կրկնեմ, որ դա պետք է իր մեջ նե րա ռի Ս յու-
նի քի մար զով ավ տո ճա նա պար հը, եւ դա 
պետք է լի նի ո րակ յալ, եւ  որ եւէ կերպ չպետք 
է մո ռա ցութ յան եւ  ա նու շադ րութ յան մատ նել:

 

Սյունիքի տարածաշրջանում Հայաստան-
Իրան ուղղակի ճանապարհային կապին 
մի քանի վտանգ է սպառնում. Վարդան 
Ոսկանյան
Սկիզբը՝ էջ 3

Սկիզբը՝ էջ 1

Արցախի 
դպրոցականները 
Սյունիքում
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